
Zápis z 35. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2020 
od 9:00 hodin přes videokonferenci  

 

Ověřovatelé zápisu:  pan Štěpán Zmátlo, pan Radovan Koutský 

Omluven:   Mgr. Ing. Ondřej Lagner, Ph.D.    

 

Byli zvoleni výše uvedení ověřovatelé zápisu, hlasováním 6:0:0. 

 

Pan Koutský požádal o stažení svého materiálu „Veřejná zakázka „Dodávka  sekacího stroje s košem“ z 

programu zasedání zařazeného jako bod č. 7. 

 

Hlasováním 6:0:0 byl schválen upravený PROGRAM: 
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Kontrola zápisu z 34. zasedání RMČ Praha 22 ze dne 18. 3. 2020 a kontrola zápisu ze 7. MIM. 

zasedání ze dne 16. 3. 2020, z 8. MIM RMČ ze dne 25. 3. 2020 a z 9. MIM RMČ ze dne 26. 3.2020 

3. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Komunitní centrum a sociální bydlení Dolly - 

zpracování PD“ - vyhodnocení zadávacího řízení  

4. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Cyklostezka Uhříněves – Běchovice – 

zpracování PD“ - vyhodnocení zadávacího řízení 

5. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Oprava stávající cestní sítě u dětského hřiště za 

Normou“ - vyhodnocení zadávacího řízení  
6. Rozpočtové úpravy 

7. Veřejná zakázka „Pořízení víceúčelového zametacího stroje na úklid chodníků“ - výběr dodavatele 
8. Zápis z jednání Redakční Rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 11. 3. 2020 
9. Zápis z 9. jednání Komise pro IT a digitalizaci radnice ze dne 26. 3. 2020 

10. Různé 

A/ Informace radního pana Koutského 

B/ Dotované obědy ve školní jídelně 

 
2. Kontrola zápisu z 34. zasedání RMČ Praha 22 ze dne 18. 3. 2020 a kontrola zápisu ze 7. MIM. 
zasedání ze dne 16. 3. 2020, z 8. MIM RMČ ze dne 25. 3. 2020 a z 9. MIM RMČ ze dne 26. 3.2020 

34/2,33/2,32/2,31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/214/2,

13/212/2,11/2,10/29/2,8/2,7/2,6/2,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/13(90.RMČdne26.9.2018)-

ZřízeníÚVB  pozemkům parc. č. 219/716, 322 a 324 v k. ú. Pitkovice ve prospěch UPC ČR - čeká se 

na zaslání smlouvy - urgováno, trvá (řeší se změna trasy) 

34/2,33/2,32/2,31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,23/2,22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/2

14/213/2,12/2, 11/2, 10/2, 9/2,8/2, 7/2, 6/2, 5/2, 4/2, 3/2,  2/2, 1/2, 94/2, 93/2,92/2, 22.MIM/2 - 

Autobusová zastávka u prodejny Lidl - ORS - koordinace instalace přístřešku v  ul. Bečovská 

s výstavbou autobusové zastávky - trvá  

 

34/2,33/2,32/2,31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/2

13/212/2,11/2,10/29/6   (9. RMČ dne 13. 3. 2019) - Vyhodnocení VZ „Hlasovací zařízení“ - řeší 

Komise IT - trvá  

 

34/2,33/2,32/2,31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/2

13/212/2,11/2,10/5(10. RMČ dne 27. 3. 2019) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 146/7, 258/9, 

258/14, 258/16, 259/1 a 259/2 v k. ú. Pitkovice ve prospěch PREdistribuce, a.s. - zpětvzetí návrhu na 

vklad, bude podáno znovu - trvá   (původní smlouva zpět vzata a nová smlouva u podpisu)    

           

34/2,33/2,32/2,31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/11(25. RMČ dne 30. 10. 2019)  - Záměr uzavření 

Dodatku k NS č. 195/2002 MN - 5 na pronájem části pozemku parc. č. 1049/1 a pozemku parc. č. 

1049/10   v k. ú. Uhříněves - úprava výše nájemného  

26. zasedání  

RMČ souhlasila se zveřejněním záměru na uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 195/2002 MN - 5 na 

pronájem části pozemku parc. č. 1049/1 a pozemku parc.č. 1049/10 v k. ú. Uhříněves společnosti 
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NORMA k.s., Tiskařská 12, 108 00 Praha 10, IČ 471 147 89  s tím, že předmětem dodatku bude změna 

výše nájemného.  

RMČ uložila OSM zveřejnit záměr 

27. zasedání -  záměr zveřejněn – trvá 

28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35. zasedání - bude realizováno až po získání souhlasných stanovisek 

všech vyjadřujících se orgánů umístění reklamního zařízení na pozemku - trvá (NORMA zajišťuje 

souhlas MHMP) 

 

34/2,33/2,32/2,31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/10 (26. RMČ dne 13. 11. 2019) - Zřízení ÚVB k pozemku 

parc. č. 2135 v   k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce, a.s. - RMČ uložila  

a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o zřízení věcného břemene - žadatel informován, čeká 

se na zaslání smlouvy  

b) starostovi podepsat smlouvu o zřízení VB - smlouva podepsána a zaslána na katastr - trvá 

 

34/2,33/2,32/2,31/2,30/2,29/2,28/3 (28. RMČ dne 11. 12. 2019) - VZMR na služby s názvem 

„Rekonstrukce chodníku ul. K Dálnici - zpracování PD“ 

RMČ ukládá ORS zajistit zadání VZMR na služby s názvem „Rekonstrukce chodníku ul. K Dálnici - 

zpracování PD“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019. - ORS zajistil zadání VZ v souladu se 

Směrnicí ÚMČ P22, hodnotící komise bude zasedat dne 28. 1. 2020 v 10:00 hodin. 

Hodnotící komise se sešla dne 28. 1. 2020. Šest firem podalo nabídky v požadovaném termínu. 

Komise vyhodnotila všechny nabídky a byla vypracována Zpráva o VZ, která je předložena jako bod 3 

31. zasedání 
1. Rada MČ Praha 22 rozhoduje o výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče: ADVISIA s.r.o., 

Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8, IČ: 24668613, za cenu: 295 000,- Kč bez DPH, tj. 356 950,- Kč 
vč. DPH. 

2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi 
a) písemně seznámit uchazeče s výsledkem výběrového řízení;  

b) zahájit ve spolupráci s ORS jednání o uzavření smlouvy o dílo a smlouvu uzavřít - trvá 

32. zasedání - ORS jedná s dodavatele o uzavření smlouvy. 

33., 34. zasedání – trvá 

35. zasedání -  smlouva uzavřena 

 

34/2,33/2,32/2,31/2,30/2,29/2,28/9(28. RMČ dne 11. 12. 2019) - Podlimitní VZ - Poskytnutí služeb v oblasti 

stavebního managementu k investičnímu projektu výstavby ZŠ Romance 

RMČ ukládá ORS zajistit zadání podlimitní VZ na služby pod názvem „Poskytnutí služeb v oblasti 

stavebního managementu k investičnímu projektu výstavby ZŠ Romance“, prostřednictvím firmy Spolek 

Europrojekty, Čsl. Armády 1287/27, 434 01 Most, IČ: 227 22 441 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019 - 

dnes na programu bod 

30. zasedání 

1. Rada MČ Praha 22 schvaluje pro zajištění zadání podlimitní VZ pod názvem „Poskytnutí služeb 

v oblasti stavebního managementu k investičnímu projektu výstavby ZŠ Romance“ složení členů a 

náhradníků hodnotící komise v tomto složení: 

členové:  Mgr. Pavel Kosař          náhradníci: Mgr. Ing. Ondřej Lagner, Ph.D. 

     Vojtěch Zelenka                               Štěpán Zmátlo 

     Ing. arch. Jiří Hejda 

      Jiří Rösler 

      Miroslav Šašek 

2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v souladu se 

závěry tohoto usnesení. – splněno  

32. zasedání - Pan starosta informoval o zveřejnění VZ na profilu zadavatele pod systémovým číslem 

P20V00000750 dne 4. 2.2020 v režimu „Zjednodušený režim“. Ačkoliv je tento režim  pro danou zakázku 

podle administrátora relevantní, systém neumožňuje přijímání elektronických nabídek, tudíž musí dojít k 

novému uveřejnění v režimu „Zjednodušené podlimitní řízení“. Tazatelům ze strany možných dodavatelů bude 

dodatečné vysvětlení odesláno. Termín pro podávání nabídek do 27. 2. 2020 do 10 hodin zůstává v platnosti.   
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Usnesení:  

Rada MČ Praha 22 bere na vědomí informaci o novém uveřejnění VZ na profilu zadavatele. 

33. zasedání - dnes na programu zrušení VZ včetně schválených členů hodnotící komise  

1. Rada MČ Praha 22 rozhoduje o zrušení zadávacího řízení  

2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi prostřednictvím firmy Spolek Europrojekty, Čsl. Armády 

1287/27, 434 01 Most, IČ: 227 22 441, písemně seznámit uchazeče se zrušením zadávacího řízení  

- splněno prostřednictvím administrátora 

3. Rada MČ Praha 22 rozhoduje o zrušení jmenované hodnotící komise, která dne 22. 1. 2020 byly na 

30. zasedání RMČ schválena usnesením v bodě 4. 

4. Rada MČ Praha 22 ukládá ORS zajistit opětovné zadání veřejné zakázky na služby, avšak v režimu 

pro nadlimitní veřejnou zakázku, pod názvem „Poskytnutí služeb v oblasti stavebního managementu 

k investičnímu projektu výstavby ZŠ Romance“, prostřednictvím firmy Spolek Europrojekty, Čsl. 

Armády 1287/27, 434 01 Most, IČ: 227 22 441 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019. 

5. Rada MČ Praha 22 ukládá ORS zajistit opětovné zadání jmenování hodnotící komise.  

34. zasedání - ORS zajistil prostřednictvím administrátora odeslání oznámení rozhodnutí o zrušení této VZ 

všem účastníkům - 

35. zasedání -  ORS zjistil na profilu zadavatele, že byla zakázka dne 18. 3. 2020 zveřejněna na profilu 

zadavatele a současně ve Věstníku veřejných zakázek. Lhůta pro podání nabídek končí 17. 4. 2020 v 10.00 

hod. 

 

34/2,33/2,32/2,31/2,30/2,29/2,28/14(28. RMČ dne 11. 12. 2019) - Dotační programy MČ Praha 22 na 

rok 2020 RMČ schvaluje Dotační programy MČ Praha 22 pro rok 2020 na podporu: 

a) sportovní činnosti neziskových organizací s vyčleněnou částkou 750 000Kč 

b) kulturních a společenských aktivit s vyčleněnou částkou 750 000Kč 

c) jednotlivců a spolků při reprezentaci Prahy 22 s vyčleněnou částkou 150 000Kč 

RMČ pověřuje OKÚ k realizaci vyhlášených programů. – zveřejněno, do 16. 3. 2020, u reprezentace do            

30. 11. 2020 

6. MIM RMČ dne 13. 3. 2020  
Rada MČ Praha 22 rozhodla o prodloužení termínů pro podání žádostí v dotačním programu Prahy 22 
s termínem do 31. 3. 2020  - podávání žádostí ukončeno, termín hodnotících komisí bude stanoven 

d) sportovní činnosti neziskových organizací s vyčleněnou částkou 750 000 Kč 

e) kulturních a společenských aktivit s vyčleněnou částkou 750 000 Kč 

f) jednotlivců a spolků při reprezentaci P22 s vyčleněnou částkou 150 000 Kč platí do 30. 11. 2020 - trvá 

 

34/2,33/2,32/2,31/2,30/2,29/6(29. RMČ dne 8. 1. 2020) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 136/5 v k. ú.  

Pitkovice ve prospěch PREdistribuce - RMČ Praha 22 ukládá 

a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o zřízení věcného břemene, 

b) starostovi podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene - čeká se na zaslání smlouvy - trvá 

33/2,32/2,31/2,30/2,29/7 (29. RMČ dne 8. 1. 2020) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2140 v k. ú.  

Uhříněves ve prospěch PREdistribuce  - RMČ Praha 22 ukládá 

a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o zřízení věcného břemene, 

b) starostovi podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene - čeká se na zaslání smlouvy - trvá 

 

34/2,33/2,32/2,31/2,30/20 (30. RMČ dne 22. 1. 2020) - Zápis z 10. zasedání KK ze dne 8. 1. 2020 

RMČ ukládá radnímu panu Koutskému předložit finanční rozvahu procesu výlepů a možnosti k 

umístění propagačních ploch společně s městským architektem - splněno 

RMČ pověřuje radního pana Koutského k zajištění návrhu betlému k vánočnímu stromku, s termínem 

předložení výsledku radě do konce března 2020. - splněno 

 

34/2,33/2,32/2,31/4 (31. RMČ dne 5. 3. 2020) - VZMR na služby s názvem „Energetická optimalizace 

a dotační management novostavby multifunkční sportovní haly v Uhříněvsi“ -  přímé zadání   
RMČ rozhoduje o přímém zadání zakázky pod názvem „Energetická optimalizace a dotační 
management novostavby multifunkční sportovní haly v Uhříněvsi“ společnosti PORSENNA o.p.s., 
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Bystřická 522/2, 140 00 Praha 4, IČ: 27172392, za cenu 390 000,- Kč bez DPH, 471 900,- Kč vč. DPH 
dle cenové nabídky; 
RMČ ukládá starostovi zahájit ve spolupráci s ORS jednání o uzavření SoD a smlouvu uzavřít – trvá 

34. zasedání - trvá  
35. zasedání - smlouva uzavřena 
 
34/2,33/2,32/2,31/6 (31. RMČ dne 5. 3. 2020) - Okamžitá výpověď NS č. 160/2014 MN - 57 na 
pronájem bytu č. 1 v čp. 380 Husovo nám. v Praze - Uhříněvsi uzavřená s paní H. B. 

RMČ ukládá starostovi podepsat výpověď NS bez výpovědní lhůty - výpověď zaslána, vystěhování 

prodlouženo do 31. 3. 2020 - vzhledem k nouzovému stavu se předání bytu posunuje na 6. 4. 2020 
 
34/2,33/2,32/3(32. RMČ dne 18. 3. 2020) - VZMR na služby s názvem „Cyklostezka Uhříněves - 
Běchovice - zpracování PD“- schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek a seznamu 
oslovených účastníků a hodnotící komise 

1. Rada MČ Praha ukládá ORS zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s 

názvem „Cyklostezka Uhříněves - Běchovice - zpracování  PD“- v souladu se Směrnicí         

ÚMČ Praha 22 č.1/2019.  

2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v souladu 

se závěry tohoto usnesení – trvá 

34. zasedání - ORS zajistil vyhlášení této VZ dne 11.3. 

35. zasedání - samostatný materiál do rady bod 4 

 
34/2,33/2, 32/4 (32. RMČ dne 18. 3. 2020) - VZMR na služby s názvem „Komunitní centrum a 
sociální bydlení - Dolly, zpracování PD“ - schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek a 
seznamu oslovených zájemců 

1. Rada MČ Praha 22 ukládá ORS zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby 

s názvem „Komunitní centrum a sociální bydlení - Dolly, zpracování PD“ v souladu se Směrnicí 

ÚMČ Praha 22 č. 1/2019.  

2. Rada MČ Praha 22 ukládá ORS zajistit zveřejnění VZMR na služby s názvem „Komunitní 

centrum a sociální bydlení - Dolly, zpracování PD“ na úřední desce ÚMČ  Praha 22.  

3. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v souladu 

se závěry tohoto usnesení. – trvá 

ORS zajistil zadání VZ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22, hodnotící komise bude zasedat dne          

10. 3. 2020 v 9:30 hodin. 

34. zasedání - vyhodnocení této zakázky bude předloženo do příští RMČ 

35. zasedání - samostatný materiál do rady bod 3 

 
34/2,33/2,32/5 (32. RMČ dne 18. 3. 2020)  - VZMR na výběr zhotovitele s názvem „Oprava stávající 
cestní sítě u dětského hřiště za Normou“ - schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, 
seznamu oslovených účastníků a hodnotící komise 

1. Rada MČ Praha 22 ukládá ORS zajistit zadání VZMR na výběr zhotovitele „Oprava stávající 

cestní sítě u dětského hřiště za Normou“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019.  

2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v souladu 

se závěry tohoto usnesení. - trvá 

34. zasedání - ORS zajistil vyhlášení této VZ dne 11.3. 

35. zasedání - samostatný materiál do rady bod 5 

 

34/2,33/2,32/6 (32. RMČ dne 18. 3. 2020) – VZMR na služby s názvem „Výběr administrátora 

architektonické soutěže na revitalizaci nám. Bratří Jandusů - Praha 22“ - schválení způsobu 

zadání, zadávacích podmínek, seznamu oslovených účastníků a hodnotící komise 

1. Rada MČ Praha 22 ukládá ORS zajistit zadání VZMR na služby s názvem „Výběr 

administrátora architektonické soutěže na revitalizaci nám. Bratří Jandusů - Praha 22“ v souladu 

se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019. 

2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v souladu 

se závěry tohoto usnesení. 
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ORS zajistil zadání VZ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22, hodnotící komise bude zasedat dne 12. 3. 2020 

v 9:30 hodin. 

34. zasedání - bod č. 4 a 5. 

1. Rada MČ Praha 22 rozhoduje o zrušení ZŘ VZMR na služby s názvem „Výběr administrátora 

architektonické soutěže na revitalizaci nám. Bratří Jandusů - Praha 22“. 

2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi ve spolupráci s ORS písemně seznámit uchazeče se zrušením ZŘ. 

3. Rada MČ Praha 22 ukládá ORS zajistit zadání opakované VZMR na služby s názvem „Výběr 

administrátora architektonické soutěže na revitalizaci nám. Bratří Jandusů - Praha 22“ v souladu se 

Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019. 

4. Rada MČ Praha 22 schvaluje složení členů a náhradníků hodnotící komise v tomto složení: 

členové:  Vojtěch Zelenka     náhradníci:  Mgr. Ing. Ondřej Lagner 

   Ing. arch. Jiří Hejda             Mgr. Pavel Kosař 

   Jiří Rösler                       Miroslav Šašek 

35. zasedání - výběrové řízení bylo zrušeno, protože nebyly doručeny žádné nabídky 

 
34/2,33/2,32/7(32. RMČ dne 18. 3. 2020)  - Uzavření KS na výkup pozemků parc. č. 1074/33 a 
1074/39 v k. ú. Uhříněves 

Rada MČ Praha 22 ukládá OSM připravit materiál do 7.  ZMČ - materiál na 7. ZMČ schválen - 

smlouva se připravuje - trvá  (zajišťují se podpisy, které musí být ověřené a to je v nouzovém stavu 

komplikované) 

 
34/2,33/2,32/8 (32. RMČ dne 18. 3. 2020)  - Výpověď NS č. 79/2016 MN - 13 na pronájem zahrádky 
u čp. 380 Husovo nám. 

Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi podepsat výpověď NS k 31. 5. 2020 - výpověď zaslána - trvá 

 
34/2,33/2,32/9 (32. RMČ dne 18. 3. 2020)  - Ukončení NS č. 275/2008 MN - 89 na pronájem bytu č. 31 
v DPS II. a NS č. 39/2011 MN - 9 na pronájem NP v DPS II. 

Rada MČ Praha 22 ukládá  

a) OSM informovat žadatele a připravit dohody o ukončení NS  

b) starostovi podepsat dohody o ukončení NS - NS ukončena - splněno 
   
34/2,33/2,32/11 (32. RMČ dne 18. 3. 2020) - VZMR  s názvem „Adaptace podlahové krytiny v části 
přízemí Uhříněveského muzea čp. 1251“ 

Rada MČ Praha 22 ukládá OSM zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Adaptace 

podlahové krytiny v části přízemí Uhříněveského muzea čp. 1251" v souladu se směrnicí ÚMČ Praha 22 

č. 1/2019 - VZMR zadána, čeká se na nabídky 
34. zasedání - Rada MČ Praha 22 ukládá OSM zajistit SoD na VZMR s názvem „Adaptace podlahové 
krytiny v části přízemí Uhříněveského muzea čp. 1251“ pro firmu: ProInteriér s.r.o., Baawer Office 
House, Bavorská 2780/2, 155 00 Praha 5, IČ 47122374   za cenu 514 398,00 Kč včetně DPH 21 %. 

35. zasedání - smlouva o dílo s vítěznou firmou se připravuje k podpisu 

 

34/2,33/2,32/12 (32. RMČ dne 18. 3. 2020) – VZ „Pořízení víceúčelového zametacího stroje na úklid 

chodníků“ - výběr administrátora 

Rada MČ Praha 22 ukládá 

a) starostovi podepsat příkazní smlouvu se společnosti Forad Consult, s.r.o. se sídlem 

Rybalkova 1323, 440 01 Louny, IČ 28578694, 

b) OŽPD zajistit zadání podlimitní veřejné zakázky na „Pořízení víceúčelového zametacího 

stroje na úklid chodníků“ prostřednictvím společnosti Forad Consult, s.r.o. se sídlem 

Rybalkova 1323, 440 01 Louny, IČ 28578694 za podmínek příkazní smlouvy. 
33. zasedání - RMČ Praha 22 ukládá OŽPD ve spolupráci s příkazníkem vyhlásit VZ.- vyhlášeno, 
komise zasedne 31. 3. 2020  

35. zasedání - zpráva o jednání hodnotící komise materiál bod 7          
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34/2,33/3 - VZMR na služby „Napojení lávky ul. Ke Kříži (1. etapa) se stávajícími cyklotrasami - 
zpracování  PD“- schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek a seznamu oslovených účastníků a 
hodnotící komise 

Rada MČ Praha 22 ukládá ORS zajistit zadání VZMR na služby „Napojení lávky ul. Ke Kříži (1. etapa) se 

stávajícími cyklotrasami - zpracování  PD“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č.1/2019. 

34. zasedání - ORS zajistil vyhlášení této VZ dne 16.3. 

35. zasedání - ve čtvrtek 2. 4. 2020 zasedá hodnotící komise  

 
34/2,33/4 - VZMR na stavební práce s názvem „Chodník ul. Františka Diviše - část B2b“ - schválení 
způsobu zadání, zadávacích podmínek, seznamu oslovených účastníků a hodnotící komise 

Rada MČ Praha 22 ukládá ORS zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 

„Chodník ul. Františka Diviše - část B2b“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019.  

34. zasedání - ORS připravuje podklady pro vyhlášení VZ - trvá 

35. zasedání - projektant dosud nezaslal položkový výkaz výměr, bez toho nelze zakázku zveřejnit 

 
34/2,33/5 - VZMR na stavební práce s názvem „Studniční vrty Husův park a Polyfunkční dům 
Pitkovice“ - schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, seznamu oslovených účastníků a hodnotící 
komise 

Rada MČ Praha 22 ukládá ORS zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 

„Studniční vrty Husův park a Polyfunkční dům Pitkovice“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019.  
34. zasedání – ORS zajistil vyhlášení této VZ dne 11.3. 

35. zasedání - ve čtvrtek 2. 4. 2020 zasedá hodnotící komise  
 

34/2,33/6 - VZMR na služby pod názvem „Poskytnutí poradenských a konzultačních služeb modelu 

BIM - MŠ V Bytovkách" - schválení způsobu zadání a zadávacích podmínek 

Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi podepsat smlouvu o poskytování služeb, jejichž rozsah je 

specifikován v přiložené důvodové zprávě. 

34. zasedání – ORS zajistil uzavření smlouvy  

35. zasedání - smlouva uzavřena 

 

34/2,33/8  - Nadlimitní  VZMR na služby pod názvem „Poskytnutí služeb v oblasti stavebního 

managementu k investičnímu projektu výstavby ZŠ Romance“ - schválení způsobu zadání, zadávacích 

podmínek a jmenování hodnotící komise 

Rada MČ Praha 22 ukládá ORS zajistit zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby pod názvem 

„Poskytnutí služeb v oblasti stavebního managementu k investičnímu projektu výstavby ZŠ Romance“, 

prostřednictvím firmy Spolek Europrojekty, Čsl. Armády 1287/27, 434 01 Most, IČ: 227 22 441 v souladu se 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se 

Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019. 

34. zasedání - ORS zajistil prostřednictvím administrátora dne 15. 3. odeslání oznámení o zahájení nového 

zadávacího řízení nadlimitní VZ ke zveřejnění ve věstníku EU, současně bude oznámení uveřejněno i ve 

věstníku VZ pro ČR a také na profilu zadavatele  

35. zasedání - probíhá  (zakázka stále běží, administruje ji pí. Harantová, komise bude zasedat cca 17. 4.)      

  

34/2,33/9 - Okamžitá výpověď NS č. 46/2011 MN - 13 na pronájem bytu č. 4 v čp. 369 ul. Přátelství 

v Praze - Uhříněvsi uzavřená s paní Ing. M. M.    

Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi podepsat výpověď NS bez výpovědní lhůty - výpověď zaslána  

- čeká se na podpis předávacího protokolu 

 
34/2,33/13 - Zápis ze 7. zasedání KD ze dne 18. 2. 2020 

1. Rada MČ Praha 22 ukládá OŽPD  

a) Projednat jednotlivé návrhy řešení na omezení rychlosti v ulici Lnářská s dopravní policií a 

předložit návrh řešení na následujícím zasedání KD - z důvodu omezení provozu úřadu není 

vyjádření PČR zatím k dispozici - trvá 
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2. Rada MČ Praha 22 souhlasí s návrhem komise dopravy instalovat před přechodem v ulici Ke Kříži 
(u viaduktu) optickou brzdu a ukládá OŽPD projednat její stanovení s vlastníkem komunikace a 
s PČR. - návrh na umístění optické brzdy OŽPD zpracoval a zaslal PČR s žádostí o stanovisko - trvá 

 
 

34/2,33/14 - Různé D/ Ples MČ Praha 22 rok 2020 - výtěžek 
Rada MČ Praha 22 souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši částky vybrané na Plesu MČ Praha 22               
dne 8. 2. 2020, která činí 39 600 Kč HoSt Home-Start ČR, zapsaný ústav, IČ 26616190, zastoupený ředitelkou 
organizace paní Mgr. Candia Muńoz - smlouva podepsána starostou a odeslána druhé smluvní straně  
 
34/3 – VZMR na služby s názvem „Cyklotrasa Uhříněves - Pitkovičky - zpracování PD“ 

1. Rada MČ Praha 22 ukládá ORS zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem 
„Cyklotrasa Uhříněves - Pitkovičky - zpracování  PD“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22               
č. 1/2019 - ORS zajistil vyhlášení této VZMR v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č.1/2019, 
hodnotící komise bude zasedat dne 16. 4. 

 
34/6 - Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Zefektivnění provozu školní jídelny - 
zpracování PD“ - schválení způsobu zadání a výjimky ze směrnice 

Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi zahájit ve spolupráci s ORS jednání o uzavření smlouvy o dílo a 

smlouvu uzavřít - smlouva podepsána 
 
34/8 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 2125 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce, a. s. 

1. Rada MČ Praha 22 ukládá OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o smlouvě budoucí - 
žadatel informován, smlouva se připravuje 

      2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.  
 
34/9 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 2125 a 2075 oba v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce,  

1. Rada MČ Praha 22 ukládá OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o smlouvě budoucí - 
žadatel informován, smlouva se připravuje 

      2. Rada MČ ukládá starostovi uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.  
 
34/10 - Inventarizace majetku a závazků MČ Praha 22 k 31. 12. 2019 

Rada MČ Praha 22 ukládá místostarostovi Mgr. Pavlu Kosaři předložit informaci o výsledku 

Inventarizace majetku a závazků Městské části Praha 22 za rok 2019 na 8. zasedání ZMČ - informace              

o výsledku inventarizace připravena na 8. ZMČ 
 
34/11 - Příloha č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 760/20 s firmou Ladislav Váňa VÝTAHY 

Rada MČ ukládá OSM zajistit uzavření/podpis Přílohy č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 760/20 s firmou Ladislav 

Váňa VÝTAHY, Horky nad Jizerou 15, 29473 Brodce, IČ: 45876690, DIČ: CZ6605030762514 za cenu 

4985,20 Kč/čtvrtletí, cena je včetně DPH 21 % - příloha ke smlouvě připravena k podpisu 
 
34/12 - Zápis z 8. zasedání Komise pro IT a digitalizaci radnice ze dne 9. 3. 2020 

1. Rada MČ Praha 22 pověřuje radního Ing. Krátkého dojednání podmínek k uzavření smlouvy k 
pořízením licenci k užití komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas. 

2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi smlouvu podepsat. - splněno 
 

34/13. Různé 

A/ Zřízení datové linky - uzavření smlouvy se společností FIBER CONNECTIONS spol. s r.o. 
Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytování služby FIBER MAX mezi MČ Praha 22 a 
společností FIBER CONNECTIONS spol., s r.o., IČ 05028183 se sídlem U Markéty 125, Praha 10. - splněno 

 

C/ Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo akce „Komplexní protipovodňová opatření v generelu 

Říčanského potoka na k. ú. Uhříněves“ se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.  

(dále jen VRV, a.s.) 

Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi podepsat Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 37/2016 D-3      (ev. č. 

zhotovitele 02-O-3167-5338/16) - trvá  (řeší RAD Lagner) 
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7. MIM/2 - Odklad splátek nájemného nájemcům bytových jednotek v majetku MČ Praha 22 

Rada MČ Praha 22 ukládá OSM zajistit informování všech nájemců bytových jednotek v majetku MČ 

Praha 22 o tomto usnesení rady - dopisy rozeslány. V současné době přicházejí vyplněné žádosti. Následně 

OSM připraví materiál do RMČ a Rada bude rozhodovat, kdo dostane jakou kompenzaci.  

 
7.MIM/3 - Odpuštění nájmu nájemcům nebytových prostor v majetku MČ Praha 22 

Rada MČ Praha 22 ukládá OSM zajistit informování všech nájemců nebytových prostor v majetku MČ 

Praha 22 o tomto usnesení rady - dopisy rozeslány. V současné době přicházejí vyplněné žádosti. Následně 

OSM připraví materiál do RMČ a Rada bude rozhodovat, kdo dostane jakou kompenzaci.  

9. MIM/2 - Jednorázový příspěvek lékařům na úhradu zvýšených nákladů v době pandemie COVID-19 
Rada MČ Praha 22 pověřuje 1. místostarostku Mgr. Kateřinu Erbsovou vypracováním a rozesláním 
žádosti lékařům, kterých se toto opatření týká - rozesláno lékařům, čeká se na reakce. 

 

 

3. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Komunitní centrum a sociální bydlení Dolly 

- zpracování PD“ - vyhodnocení zadávacího řízení  
Materiál byl objasněn panem starostou. 
Usnesení: 

1. Rada MČ Praha 22 bere na vědomí Zprávu o veřejné zakázce a doporučení hodnotící komise. 

2. Rada MČ Praha 22 rozhoduje o výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče: 

   Ing. arch. Gabriela Fukatschová, Plaská 622/3, 150 00 Praha 5, IČ: 72071527 

   za cenu: 525 000,- Kč bez DPH, tj. 635 250,- Kč vč. DPH. 

3. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi  

a) písemně seznámit uchazeče s výsledkem výběrového řízení;  

b) zahájit ve spolupráci s ORS jednání o uzavření smlouvy o dílo a smlouvu uzavřít. 

/6:0:0/ 

 

 

4. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Cyklostezka Uhříněves – Běchovice – 

zpracování PD“ - vyhodnocení zadávacího řízení 
Materiál byl objasněn panem starostou. 
Usnesení: 

c) Rada MČ Praha 22 bere na vědomí Zprávu o veřejné zakázce a doporučení hodnotící komise. 

d) Rada MČ Praha 22 rozhoduje o výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče:  

ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8, IČ: 24668613,  

 za cenu: 376 000,- Kč bez DPH, tj. 454 960,- Kč vč. DPH. 

e) Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi  

a) písemně seznámit uchazeče s výsledkem výběrového řízení;  

b) zahájit ve spolupráci s ORS jednání o uzavření smlouvy o dílo a smlouvu uzavřít. 

/6:0:0/ 

 

5. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Oprava stávající cestní sítě u dětského hřiště 

za Normou“ - vyhodnocení zadávacího řízení  
Materiál byl objasněn panem starostou. 
Usnesení: 

c) Rada MČ Praha 22 bere na vědomí Zprávu o veřejné zakázce a doporučení hodnotící komise. 

d) Rada MČ Praha 22 rozhoduje o výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče: 

          ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o., Beranova Lhota 10, 391 37 Chotoviny,  

          IČ: 14504588, za cenu: 285 732,32,- Kč bez DPH, tj. 345 736,11,- Kč vč. DPH; 

e) Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi 

a) písemně seznámit uchazeče s výsledkem výběrového řízení;  

b) zahájit ve spolupráci s ORS jednání o uzavření smlouvy o dílo a smlouvu uzavřít. 

/6:0:0/ 
6. Rozpočtové úpravy 
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Materiál byl objasněn radním panem Zmátlem. 
Usnesení: 
Rada MČ Praha 22 schvaluje rozpočtové úpravy dle přílohy. 

a) Přijaté dotace     
Zvýšení příjmů     
Text ř. Oddíl Částka  
Opatření v souvislosti se šířením nového typu koronaviru 

(RO3014) 01 63 3 642 900  
MŠ V Bytovkách (RO 3015) 02 63 12 000 000  
MŠ/ZŠ Pitkovice (RO 3015) 03 63 5 000 000  
Podpora výuky ČJ jako cizího jazyka 03 63 29 200  

   20 672 100  
Zvýšení výdajů     
Text ř. Oddíl Částka  
Opatření v souvislosti se šířením nového typu koronaviru 01 52 3 642 900  
MŠ V Bytovkách (z rezervy) 02 31 12 000 000  
MŠ/ZŠ Pitkovice (z rezervy) 03 31 5 000 000  
Výuka ČJ jako cizího jazyka (převod na ZŠ U Obory) 03 31 29 200  

   20 672 100  

     
b) Ponechané nevyčerpané finanční prostředky z minulých let     
financování - zapojení prostředků minulých let     
Text ř. Oddíl Částka  
Dotace poskytnuté v roce 2019 (RO 3013) 01 - 81 101 900  
Dotace poskytnuté v roce 2018 a dříve  (RO 3013) 02 - 60 114 400  

   141 216 300  
zvýšení výdajů     
Text ř. Oddíl Částka  
Revitalizace parku u cukrovarského rybníka (ORG 80950) 01   11 713 500  
Revitalizace parku za radnicí (ORG 81059)     379 100  
Revitalizace Husova parku (ORG 81060)     500 000  
ZŠ/MŠ Pitkovice (ORG 81044)     39 697 900  
Rekonstrukce laterálního obtoku Říčanského potoka (ORG 81167)     4 426 900  
Prodloužení chodníku ul. V Kuťatech (ORG 81169)     2 700 000  
Rekonstrukce koryta Říčanského potoka (ORG 81170)     1 800 000  
Rekonstrukce chodníku ul. K Netlukám (ORG 81203)     7 535 000  
Výkup pozemků a dokumentace P + R parkoviště (ORG 81192)     7 849 500  
ZŠ Romance - Uhříněves (ORG 81191)     4 500 000  
Novostavba MŠ V Bytovkách (ORG 80771) 02   5 605 000  
Soubor dopravních staveb JV 12 - 15 (ORG 80898)     3 888 800  
Víceúčelové sportovní hřiště Kašperská (ORG 80927)     1 000 000  
Výstavba DPS Betlímek (FRDB, ORG 80810)     47 538 200  
Výstavba parkoviště u žel. stanice včetně vybavení (80636)     1 432 300  
ZŠ U Obory technické zhodnocení     650 100  

   141 216 300  

     
c) Vratka dotace "Šablony I"     
Zvýšení příjmů     
Text ř. Oddíl Částka  
"Šablony I" vratka od ZŠ Jandusů 01 64 263 300  

   263 300  
Zvýšení výdajů     
Text ř. Oddíl Částka  
"Šablony I" převod vratky od MŠ Sluneční na HMP 01 63 263 300  

   263 300  
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d) Přesun výdajů rozpočtu (změna poměru inv/neinv. výdajů)     
Snížení výdajů rozpočtu     
Text ř. Oddíl Částka  
Revitalizace Husova parku neinvestiční výdaje 01 37 -901 000  

   -901 000  
Zvýšení výdajů rozpočtu     
Text ř. Oddíl Částka  
Revitalizace Husova parku investiční výdaje 01 22 901 000  

   901 000  
d) Zvýšení výdajů rozpočtu     
Financování (položka 8115)     
Text ř. Oddíl Částka  
Zapojení zůstatku finančních prostředků 01 - 83 000  

   83 000  
Zvýšení výdajů     
Text ř. Oddíl Částka  
Nákup sypače 01 36 83 000  

   83 000  
Seznam rozhodnutí o přidělení dotací     
Dotace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru (RO 3014)   3 642 900 Kč 

usnesení ZHMP č. 15/24 ze dne 19.03.2020     
Investiční dotace z rezervy pro MČ HMP (RO 3015)   17 000 000 Kč 

usnesení ZHMP č. 15/26 ze dne 19.03.2020     
Ponechání nevyčerpaných prostředků z minulých let (RO 3013)   141 216 300 Kč 

usnesení ZHMP č. 15/22 ze dne 19.03.2020     
Podpora výuky ČJ jako cizího jazyka (RO 3016)   29 140 Kč 

usnesení ZHMP č. 15/57 ze dne 19.03.2020     
/6:0:0/ 
 

7. Veřejná zakázka „Pořízení víceúčelového zametacího stroje na úklid chodníků“ - výběr 

dodavatele 
Materiál byl objasněn radním panem Koutským. 
Usnesení: 

1. RMČ rozhoduje o výběru nejvýhodnější nabídky dodavatele:  

Unikont Group s.r.o., se sídlem Služeb 609/6, Praha 10, Malešice, IČ 411933113 

 za nabídkovou cenu 2 355 870 Kč včetně DPH s termínem dodání 28 dní. 
2. RMČ ukládá starostovi ve spolupráci s OŽPD podepsat kupní smlouvu 

/6:0:0/ 

 
8. Zápis z jednání Redakční Rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 11. 3. 2020 
Zápis byl objasněn radním Ing. Krátkým. 
Usnesení: 

Rada MČ Praha 22 bere na vědomí zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 11. 3. 2020. 
 
9. Zápis z 9. jednání Komise pro IT a digitalizaci radnice ze dne 26. 3. 2020 
Zápis byl objasněn radním Ing. Krátkým. 
Usnesení: 

1. Rada MČ Praha 22 bere na vědomí zápis ze zasedání Komise pro IT a digitalizaci radnice ze dne                
26. 3. 2020. 

2. Rada MČ Praha 22 souhlasí na základě doporučení komise pro IT a digitalizaci radnice, aby se 
používal Cisco Webex pro videokonference. 

3. Rada MČ Praha 22 ukládá radnímu Ing. Krátkému prověřit technické řešení používání Cisco 
Webex. 

/5:0:1/ 

 

 



11 

 

10. Různé 

A/ Informace radního pana Koutského 

1. Zasedání komisí Rady MČ Praha 22 - pan radní vystoupil s doporučením, nesvolávat v současném 

nouzovém stavu a krizových opatření žádná zasedání výborů a komisí. 

Rada MČ Praha 22 doporučuje po dobu nouzového stavu a krizových opatření nesvolávat zasedání 

výborů a komisí. 

/6:0:0/ 

2. Kulturní akce pořádané MČ Praha 22 - pan radní vystoupil s doporučením, zrušit kulturní akce 

pořádané městskou částí po dobu nouzovém stavu a krizových opatření. 

Rada MČ Praha 22 souhlasí se zrušením všech veřejných akcí pořádaných MČ Praha 22 do konce 

května 2020. 

/6:0:0/ 

 

B/ Dotované obědy ve školní jídelně 

K bodu se diskutovalo. Od 14. dubna je pro děti přihlášené v objednávkovém systému připraven výdej 

dotovaných obědů za cenu 35 Kč/ oběd včetně krabičky (dospělá porce). K dětskému obědu je možnost si 

přiobjednat ještě jeden oběd. Na jeden dětský účet lze tedy objednat dva obědy – tedy jedno dítě plus jeden 

rodič. Jednotná velikost dospělých porcí pro dospělého a pro dítě. Výdej krabiček bude od 11:30 do 12:30 z 

okénka vedle hlavního vchodu pod stříškou (proti bývalé poště) po předchozím objednání. Objednávkový 

systém bude v provozu od příštího týdne na stránkách školní jídelny. 

Nabídka dotovaných obědů za stejných podmínek pro seniory 65+ a pracovníky IZS vč. rozvozu se připravuje.    

Lze objednávat i nadále pro cizí strávníky za cenu 65 Kč. Výdej od 12:30 do 13:00 hod 

Rada MČ Praha 22 souhlasí s poskytováním dotovaných obědů ze zřízené školní jídelny za cenu 35 Kč/oběd 

včetně krabičky pro děti a rodiče, seniory 65+ a pracovníky IZS podle stanovených podmínek  

/6:0:0/ 

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 10:10 hodin. 

Zapsala: Monika Kubšová  

 

 

Ověřovatelé zápisu: Radovan Koutský   ........................................................ 

 

 

Štěpán Zmátlo    ......................................................... 

 

 

Vojtěch Zelenka, starosta MČ Praha 22  ................................................................ 


