
Zápis z 38. zasedání RMČ, které se konalo dne 13. 5. 2020 
od 8:30 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 

Přítomni:   Viz Prezenční listina 

Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Kateřina Erbsová, Ing. Ivo Krátký 

Omluven:   Ing. Mgr. Ondřej Lagner, Ph.D., pan Radovan Koutský 

 

Byli zvoleni výše uvedení ověřovatelé zápisu, hlasováním 5:0:0. 

 
Pan starosta požádal o zařazení nového materiálu předkladatele radního Ing. Mgr. Ondřej Lagner, Ph.D., 

 Námitky ke společnému územnímu a stavebnímu řízení k záměru nazvaném rodinný dům v k. ú. 
Uhříněves, materiál byl zařazen jako bod č. 12 
 

Hlasováním 5:0:0 byl schválen doplněný PROGRAM: 
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Kontrola zápisu z 37. zasedání RMČ Praha 22 ze dne 29. 4. 2020 a kontrola usnesení a zápisu      

z 8. zasedání ZMČ ze dne 6. 5. 2020 
3. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Výběr administrátora architektonické 

soutěže na revitalizaci nám. Bratří Jandusů - Praha 22“ - vyhodnocení zadávacího řízení  

4. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Chodník ul. Františka Diviše – část 

B2b“ - vyhodnocení zadávacího řízení  

5. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Sportovní areál Pitkovice - zpracování  PD“ 

- schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, seznamu oslovených účastníků a hodnotící 

komise 

6. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Dešťová kanalizace z ul. V Bytovkách do ul. 

Vachkova - zpracování PD“     
7. Žádost o odložení plateb nájemného - společnost Czech Outdoor s. r. o. 
8. Žádosti o odpuštění nájemného nájemcům nebytových prostor v majetku MČ Praha 22 
9. Návrh nových nájemců bytů DPS II 
10. Rozpočtové úpravy 
11. Veřejná zakázka malého rozsahu „Dodávka sekacího stroje s košem“ - výběr dodavatele 
12. Námitky ke společnému územnímu a stavebnímu řízení k záměru nazvaném rodinný dům v k. ú. 

Uhříněves 
13. Různé 

A/ Obnovení provozu MŠ v MČ Praha 22 
B/ Informace radního pana Zmátla k Hostivařské spojce, stavby č. 42823 Propojovací komunikace  

Kutnohorská - SOKP (D0 511) 
C/ Vymáhání pohledávky z neuhrazené sankce za nepovolený odběr vody, trestní oznámení 

 
2. Kontrola zápisu z 37. zasedání RMČ Praha 22 ze dne 29. 4. 2020 a kontrola usnesení a zápisu 
z 8. zasedání ZMČ ze dne 6. 5. 2020 
37/2,36/2,35/2,34/2,33/2,32/2,31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/2,1

6/2,15/214/2,13/212/2,11/2,10/29/2,8/2,7/2,6/2,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/13(90.RMČdne2

6.9.2018)-Zřízení ÚVB  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) 

 

37/2,36/2,35/2,34/2,33/2,32/2,31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,23/2,22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,1

7/2,16/215/214/213/2,12/2, 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  

 

37/2,36/2,35/2,34/2,33/2,32/2,31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/2,1

6/2,15/214/213/212/2,11/2,10/29/6   (9. RMČ dne 13. 3. 2019) - Vyhodnocení VZ „Hlasovací zařízení“ - 

řeší Komise IT - trvá  
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37/2,36/2,35/2,34/2,33/2,32/2,31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/2,1

6/2,15/214/213/212/2,11/2,10/5(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 - smlouva podepsána – smlouva zaslána na MHMP - trvá 

           

37/2,36/2,35/2,34/2,33/2,32/2,31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/11(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 NORMA 

k.s., Tiskařská 12, 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., 36., 37. zasedání - bude realizováno až po získání souhlasných 

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

zajišťuje souhlas MHMP) 

 

37/2,36/2,35/2,34/2,33/2,32/2,31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/10 (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 

 

37/2,36/2,35/2,34/2,33/2,32/2,31/2,30/2,29/2,28/14(28. RMČ dne 11. 12. 2019) - Dotační programy MČ 

Praha 22 na rok 2020 RMČ schvaluje Dotační programy MČ P22 pro rok 2020 na podporu: jednotlivců 

a spolků při reprezentaci Prahy 22 s vyčleněnou částkou 150 000Kč platí do 30. 11. 2020 - trvá 

 

37/2,36/2,35/2,34/2,33/2,32/2,31/2,30/2,29/6(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 – smlouva 

podepsána a zaslána na MHMP - trvá 
 

37/2,36/2,35/2,34/2,33/2,32/2,31/2,30/2,29/7 (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, 

c) starostovi podepsat smlouvu o zřízení VB - čeká se na zaslání smlouvy - smlouva podepsána a 

zaslána na MHMP - trvá 

 
37/2,36/2,35/2,34/2,33/2,32/7(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) 

– smlouva podepsána, smlouva zaslána na MHMP - trvá 

 
37/2,36/2,35/2,34/2,33/2,32/8 (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 

 
37/2,36/2,35/2,34/2,33/3 - 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. 
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35. zasedání - ve čtvrtek 2. 4. 2020 zasedá hodnotící komise 

36. zasedání -  byl předložen samostatný materiál do rady bod 4  

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

Atelier PROMIKA s.r.o., Muchova 9, 160 00 Praha6, IČ: 26080273,  

za cenu: 470 000,- Kč bez DPH, tj. 568 700,- 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. 
37. zasedání - dne 28. 4. bylo zasláno rozhodnutí o výběru dodavatele, čeká se na doručení smlouvy  - trvá  
38. zasedání - smlouva podepsána - splněno 
 
37/2,36/2,35/2,34/2,33/4 - 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 

36. zasedání - ORS zajistil vyhlášení VZMR  v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č.1/2019. 

37. zasedání – ve čtvrtek 30. 4. 2020 zasedá hodnotící komise 

38. zasedání – zařazen samostatný bod - vyhodnocení VZ 

 
37/2,36/2,35/2,34/2,33/5 - 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 VZMR 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  

36. zasedání - byl předložen samostatný materiál do rady bod 5  

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

HYDROZDROJ s.r.o., J. V. Sládka 818, 391 81 Veselí nad Lužnicí, IČ: 28069064, 

za cenu: 576 790,- Kč bez DPH, tj. 697 916,- 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. 

37. zasedání - dne 28. 4. bylo zasláno rozhodnutí o výběru dodavatele, čeká se na doručení smlouvy – trvá 

38. zasedání – smlouva podepsána splněno 

 

37/2,36/2,35/234/2,33/8, 32/2,31/2,30/2,29/2,28/9(28. RMČ dne 11. 12. 2019) - 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 

36. zasedání - komise bude zasedat 17. 4. 2020 - trvá  

37. zasedání – probíhá posouzení předložených nabídek 

38. zasedání – trvá 
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37/2,36/2,35/2,34/2,33/9 (33. RMČ dne 4. 3. 2020 ) - Okamžitá výpověď NS č. 46/2011 MN - 13 na 

pronájem bytu v ul. Přátelství v  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 – splněno 

37., 38. zasedání -  PP paní M. odmítla podepsat – řeší OSM - trvá 

 
37/2,36/2,35/2,34/2,33/13 (33. RMČ dne 4. 3. 2020) - Zápis ze 7. zasedání KD ze dne 18. 2. 2020 
Rada MČ Praha 22 ukládá OŽPD 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 

 
37/2,36/2,35/2,34/3 (34. RMČ dne 18. 3. 2020) - 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. – trvá 

37. zasedání – bude předložen samostatný bod  
1. Rada MČ Praha 22 rozhoduje o vyloučení uchazeče  

 Ing. Arch. Radek Horník, Pod Vrškem 28, 250 72 Předboj, IČ:68224168. 
2. Rada MČ Praha 22 rozhoduje o výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče: 

 Ing. Hynek Seiner, Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice,  

IČ: 74569104, za cenu: 392 941 Kč bez DPH, tj. 475 459 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. 

38. zasedání – smlouva podepsána - splněno 

 
37/2,36/2,35/2,34/8 (34. RMČ dne 18. 3. 2020) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 2125 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 k podpisu 

      2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení VB – smlouva 

u podpisu na PRE 
 
37/2,36/2,35/2,34/9 (34. RMČ dne 18. 3. 2020)  - 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 je připravena k podpisu 

      2. Rada MČ ukládá starostovi uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení VB - smlouva na PRE 
 
37/2,36/2,35/2,34/13 (34. RMČ dne 18. 3. 2020) Různé C/ Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo akce 

„Komplexní protipovodňová opatření v generelu Říčanského potoka na k. ú. Uhříněves“ s 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   

 
9. MIM/2 - Jednorázový příspěvek lékařům na úhradu zvýšených nákladů v době pandemie   
Rada MČ Praha 22 pověřuje 1. místostarostku Mgr. Erbsovou vypracováním a rozesláním žádosti 
lékařům, kterých se toto opatření týká - rozesláno lékařům, čeká se na reakce - splněno 
 
37/2,36/3 (36. RMČ dne 16. 4. 2020) - VZMR na služby s názvem „Cesta pro pěší a cyklisty Hájek – 
Královice - zpracování  PD“- schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek a seznamu oslovených 
účastníků a hodnotící komiseRada MČ Praha 22 ukládá ORS zajistit zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu na služby s názvem „Cesta pro pěší a cyklisty Hájek  - Královice - zpracování  PD“- v souladu se 
Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019. 
37. zasedání  - ORS připravuje podklady k vyhlášení této VZ, předpoklad vyhlášení VZ je 30. 4. 2020 

38. zasedání – VZ byla dne 11. 5. zveřejněna  
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37/2,36/6 (36. RMČ dne 16. 4. 2020) - Nadlimitní VZ s názvem „Dodávka gastro zařízení školní jídelny“ - 
schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, a složení hodnotící komise 
Rada MČ Praha 22 ukládá ORS zajistit zadání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka gastro 
zařízení školní jídelny“ na základě objednávky č. MC22-R-ORS00027/2020 ze dne 15. 4. 2020 
prostřednictvím Mgr. Lukáše Kohouta, advokáta, se sídlem Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha 1, 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019.     
37. zasedání - ORS zajistil prostřednictvím administrátora dne 21. 4. vyhlášení zadávacího řízení 

nadlimitní VZ, lhůta pro podání nabídek je 19. 5. 2020 

38. zasedání – trvá 
 
37/2,36/10 (36. RMČ dne 16. 4. 2020) - Žádost o výměnu bytu č. 1 za byt č. 2 v čp. 356 ul. Přátelství 
Rada MČ Praha 22 souhlasí s výměnou bytu č. 1 v čp. 356 ul. Přátelství, jehož nájemcem je paní 
Anastázie Fürstová, čp. 356 ul. Přátelství v  Uhříněvsi za byt č. 2 tamtéž - smlouva podepsána - splněno 
 
37/2,36/14 (36. RMČ dne 16. 4. 2020) - Účetní závěrka MČ P22 a příspěvkových organizací zřízených 
MČ Praha 22 k 31. 12. 2019 
RMČ Praha 22 ukládá OKÚ zajistit organizaci schvalování účetních závěrek u příspěvkových organizací 
zřizovaných městskou částí Praha 22 podle metodického pokynu - splněno 
 
37/2,36/18 (36. RMČ dne 16. 4. 2020) - Milion pro Prahu 22 - výsledky hlasování 

1. Rada MČ Praha 22 ukládá OŽPD zajistit realizaci projektů:  

o č. 2.   Stromky pro stín na hřišti 

o č. 15. Luční porosty v parcích 

2. Rada MČ Praha 22 ukládá ORS připravit a realizovat projekty: 

o č. 4.   Komunitní zahrada  

o č. 11. Dětské hřiště ve sluneční čtvrti 

o č. 13. Street workoutové hřiště s fitness prvky 
37. zasedání - samostatný materiál ad. č. 11-Dětské hřiště v ul. Saturnova jako bod 3, ostatní se projednává 

Veřejná zakázka malého rozsahu na výběr zhotovitele s názvem „Dětské hřiště v ulici Saturnova“ - 

schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, seznamu oslovených účastníků a hodnotící komise 
1. Rada MČ Praha 22 souhlasí se zajištěním zadání VZMR na výběr zhotovitele s názvem „Dětské 

hřiště v ulici Saturnova“.  
2. Rada MČ Praha 22 ukládá ORS zajistit zadání VZMR na výběr zhotovitele s názvem „Dětské 

hřiště v ulici Saturnova“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019.  
3. Rada MČ Praha 22 schvaluje způsob zadání, zadávací podmínky. 
4. Rada MČ Praha 22 schvaluje seznam účastníků, kteří budou vyzváni k podání nabídky. 
5. Rada MČ Praha 22 schvaluje členy a náhradníky hodnotící komise v tomto složení: 
              členové: Mgr. Ing. Ondřej Lagner náhradníci: Mgr. Pavel Kosař 
                                     Jiří Rösler                        Vojtěch Zelenka 
                                     Miroslav Šašek                                           Viktorie Korcová 

38. zasedání – ORS připravuje podklady ke zveřejnění VZ - trvá 
 
37/2,36/19 (36. RMČ dne 16. 4. 2020) - VZ „Dodávka sekacího stroje s košem“RMČ ukládá OŽPD 

zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup sekacího stroje s košem“ v souladu se Směrnice 

ÚMČ Praha 22 č. 1/2019, o zadávání veřejných zakázek v platném znění. - VZ byla zveřejněna 24. 4. 2020 

- dnes na programu bod 11 

 
37/2,36/20 (36. RMČ dne 16. 4. 2020)  - Uzavření Smlouvy o nájmu NP a pozemku s VÚŽV, v.v.i.  
Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi podepsat výše uvedenou smlouvu - smlouva podepsána – splněno 
 
36/21 - Zapojení MČ Praha 22 do pilotního programu koordinátorů participativního plánování 

3.    Rada MČ Praha 22 ukládá  

3.1. Vojtěchu Zelenkovi, starostovi MČ Praha 22 seznámit úřad MČ Praha 22, zejména 

tajemníka a vedoucí pracovníky, a také relevantní příspěvkové organizace zřizované 

městskou částí Praha 22 s pilotním programem koordinátorů participativního plánování ve 

spolupráci s IPR Praha     T: 15. 5. 2020       trvá 
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3.2. Ing. Romanu Petrovi, tajemníkovi  

3.2.1. vytvořit pozici Koordinátor/ka participativního plánování v úseku starosty a vypsat 

výběrové řízení na tuto pozic    T: 4. 5. 2020         splněno 

3.2.2. aktivně spolupracovat se starostou MČ a IPR Praha při implementaci a realizaci 

pilotního programu koordinátorů participativního plánování včetně realizace přípravných 

průzkumů dle přílohy č. 2                T: průběžně 

 

37/2,36/22 (36. RMČ dne 16. 4. 2020) - Různé 

F/ Informace místostarosty Mgr. Kosaře -  pronájem krizového bytu  

Rada MČ Praha 22 souhlasí s přidělením bytu č. 1a  -  K Sokolovně čp. 199 paní J. Č., která se nachází 

v tíživé životní situaci, za podmínek standardního nájemného ve výši 120 Kč/m2 s dobou nájmu na jeden 

rok s možností prodloužení - smlouva podepsána – splněno 

 

10.MIM/2.  Podlimitní veřejná zakázka s názvem „Lávka ul. Ke Kříži - 2. etapa“ – schválení 

způsobu zadání, zadávacích podmínek, složení hodnotící komise 

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

„Lávka ul. Ke Kříži - 2. etapa“ na základě objednávky č. MC22 - R00331/2019 ze dne 2. 10. 2019 

prostřednictvím Karo, Lašmanský & Partners s.r.o., advokátní kancelář, Klimentská 2062/2, 11 000 Praha, 

IČ: 05732069, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  

37. zasedání: administrátor ještě připravuje návrh smlouvy o dílo, která bude přílohou schválené zadávací 

dokumentace – trvá 

38. zasedání – trvá 

 

37/5 - Lávka ul. Ke Kříži - 1. etapa - uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 26570214817 se 

České Dráhy, a. s.   

Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 26570214817 ze dne 8. 

2. 2018 uzavřené se spol. České Dráhy, a. s. - dodatek č. 1 byl podepsán – splněno 

 

37/6 - Výkup garáže na pozemku parc. č. 588/13 v k. ú. Uhříněves od paní H. Š.  

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na odkup garáže na pozemku parc.         

č. 588/13 v k. ú. Uhříněves od paní H. Š., za cenu 290 000 Kč.   

2. Rada MČ Praha 22 ukládá OSM připravit materiál do 9. ZMČ - materiál připraven do 9. ZMČ 

 

37/7 - Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 22 

Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi podepsat dodatky k NS - dodatky k NS podepsány - splněno 

 
37/8 - Výpůjčka párty stanu   

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s výpůjčkou párty stanu Economy včetně banneru s logem MČ Praha 

22 spolku Naše Pitkovice, z.s., Penízovková 201, 104 00 Praha – Pitkovice, IČ: 058 25 016, doba 

výpůjčky 10 let. - smlouva o výpůjčce se připravuje 

2. Rada MČ Praha 22 souhlasí s výpůjčkou párty stanu Economy včetně banneru s logem MČ Praha 

22 spolku Spolek občanů Hájku, Pod Jankovem 206, 104 00 Hájek u Uhříněvsi, IČ: 037 10 947, 

doba výpůjčky 10 let. - smlouva o výpůjčce se připravuje 
 
37/9 - Žádost o odpuštění či odklad splátek nájemného společnosti Dent 22 s.r.o. 

Rada MČ Praha 22 souhlasí s odsunutím splátek nájemného za pronájem NP č. 305 v čp. 1440/2a na 

Novém náměstí v Praze Uhříněvsi po dobu 3 měsíců společnosti DENT 22 s.r.o., Nové náměstí 1440/2a, 

104 00 Praha – Uhříněves - žadatel informován – splněno 

 
37/10 - VZMR s názvem „Výměna technologie ohřevu TUV v kotelně ŠJ, nové náměstí 1100, 104 00 
Praha 22 - Uhříněves“ 
Rada MČ Praha 22 ukládá OSM zajistit zadání VZMR s názvem „Výměna technologie ohřevu TUV              
v kotelně ŠJ, Nové náměstí 1100, 104 00 Praha 22 - Uhříněves“ v souladu se směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019 
o veřejných zakázkách. - zadáni VZMR rozesláno - čeká se na nabídky 
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37/13 - Příkazní smlouvy na zpracování dotazníků MAP  

Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením Příkazní smlouvy s M. S. na částku 20 000 Kč a Příkazní 

smlouvy s K. D. na částku 20 000 Kč na vypracování zprávy a zhodnocení dotazníkového šetření v rámci 

projektu MAP II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008723 - smlouvy podepsány - splněno 

 

37/14 - Informační systém MČ Praha 22 

Rada MČ Praha 22 ukládá tajemníkovi ÚMČ ve spolupráci s odborem kanceláře úřadu zajistit realizaci 

Informační koncepce a Bezpečnostní politiky - splněno 

 
2b) Kontrola usnesení z 8. ZMČ ze dne 6. 5. 2020 

4.1 Zastupitelstvo MČ Praha 22 schvaluje uzavření Memoranda mezi městskou částí Praha 22 a 

městskou částí Praha - Dolní Měcholupy.        

4.2 Zastupitelstvo MČ Praha 22 ukládá starostovi podepsat Memorandum za městskou část Praha 22, 

dle bodu 1.    - trvá 

 

5.1 Zastupitelstvo MČ Praha 22 schvaluje uzavření Memoranda mezi městskou částí Praha 22 a 

městskou částí Praha - Královice.        

5.2 Zastupitelstvo MČ Praha 22 ukládá starostovi podepsat Memorandum za městskou část 

 Praha 22, dle bodu 1.   - splněno 

 

7.1 Zastupitelstvo MČ Praha 22 schvaluje přidělení dotace na podporu kulturních a společenských 

aktivit v roce 2020 pro:  

  DPS Jiskřička, z.s., IČ 68407874    ve výši  71 500 Kč 

 Dům Um Praha 10, IČ 45241945    ve výši  51 000 Kč 

 Naše Pitkovice z.s., IČ 05825016    ve výši  81 000 Kč 

 SHM Klub Uhříněves - Kolovraty, z.s., IČ 63834481 ve výši  97 000 Kč 

 Spolek občanů Hájků, IČ 03710947   ve výši 106 300 Kč 

7.2 Zastupitelstvo MČ Praha 22 ukládá Radě MČ Praha 22 vyrozumět žadatele  

 - s rozhodnutím ZMČ o přidělení dotace a připravit smlouvu o poskytnutí dotace k podpisům 

smluvních stran, 

 - že vzhledem k trvající pandemii Covid-19 se akce, které byly plánované v termínu vládních 

opatření, posunou nebo se přejmenují tak, aby mohly být schválené prostředky použity.   - trvá 

 

8.1.1 Zastupitelstvo MČ Praha 22 schvaluje přidělení dotace na podporu sportovní činnosti v roce  2020  

Studio Sport z.s., IČ 26585146      ve výši 65 000 Kč 

Dům UM Praha 10, IČ 45241945    ve výši 100 000 Kč 

SHM Klub Uhříněves - Kolovraty, z.s., IČ 63834481 ve výši 100 000 Kč 

8.1.2 Zastupitelstvo MČ Praha 22 schvaluje přidělení dotace na podporu sportovní činnosti v roce  2020  

SK Čechie Uhříněves, z.s., IČ 15268551    ve výši 70 000 Kč 

SK Čechie Uhříněves, z.s., IČ 15268551    ve výši 70 000 Kč 

SK Čechie Uhříněves, z.s., IČ 15268551   ve výši 105 000 Kč 

8.2 Zastupitelstvo MČ Praha 22 ukládá Radě MČ Praha 22 vyrozumět žadatele  

 - s rozhodnutím ZMČ o přidělení dotace a připravit smlouvu o poskytnutí dotace k podpisům 

smluvních stran, 

 - že vzhledem k trvající pandemii Covid-19 se akce, které byly plánované v termínu vládních 

opatření, posunou nebo se přejmenují tak, aby mohly být schválené prostředky použity. - trvá 

 
2c) Kontrola zápisu z 8. ZMČ ze dne 6. 5. 2020 - K zápisu nebyly doručeny žádné připomínky. 
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3. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Výběr administrátora architektonické 
soutěže na revitalizaci nám. Bratří Jandusů - Praha 22“ - 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: 

  MOBA studio s.r.o., Turkmenská 1420/2, 101 00 Praha 10, IČ: 61459712,  
 za cenu: 250 000,- Kč bez DPH, tj. 302 500,- 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. 

/5:0:0/ 

 

4. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Chodník ul. Františka Diviše – 

část B2b“ - 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: 

 Bratři Gallové & spol. s.r.o., Kbelská 879/23, 198 00 Praha 9, IČ: 24664197,  
 za cenu: 830 000,- Kč bez DPH, tj. 1 004 300,- 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. 

/5:0:0/ 

 

5. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Sportovní areál Pitkovice - zpracování  

PD“ - schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, seznamu oslovených účastníků a hodnotící 

komise 
Materiál byl objasněn panem starostou. 
Usnesení: 

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí se zajištěním zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s 

názvem „Sportovní areál Pitkovice - zpracování  PD“. 

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

názvem „Sportovní areál Pitkovice - zpracování  PD“- v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 

č.1/2019. 

3. Rada MČ Praha 22 schvaluje způsob zadání a zadávací podmínky. 

4. Rada MČ Praha 22 schvaluje seznam účastníků, kteří budou vyzváni k podání nabídky. 

5. Rada MČ Praha 22 schvaluje složení členů a náhradníků hodnotící komise 

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

     Miroslav Šašek                           Mgr. Pavel Kosař 

                                         Jiří Rösler                                   Viktorie Korcová 

/5:0:0/ 

 

6. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Dešťová kanalizace z ul. V Bytovkách do 

ul. Vachkova - zpracování PD“     
Materiál byl objasněn panem starostou. 
Usnesení: 

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí se zajištěním zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s 

názvem „Dešťová kanalizace z ul. V Bytovkách do ul. Vachkova – zpracování PD“. 

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

názvem „Dešťová kanalizace z ul. V Bytovkách do ul. Vachkova – zpracování PD“ v souladu se 

Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019. 

3. Rada MČ Praha 22 schvaluje způsob zadání a zadávací podmínky. 

4. Rada MČ Praha 22 schvaluje seznam účastníků, kteří budou vyzváni k podání nabídky. 
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5. Rada MČ Praha 22 schvaluje složení členů a náhradníků hodnotící komise 

                          Členové: Mgr. Pavel Kosař   náhradníci: Vojtěch Zelenka 

                                             Miroslav Šašek                           Mgr. Ing. Ondřej Lagner      

                                             Jiří Rösler                                   Viktorie Korcová 

/5:0:0/ 

 

7. Žádost o odložení plateb nájemného - společnost Czech Outdoor s. r. o. 
Materiál byl objasněn panem místostarostou Mgr. Kosařem. 
Usnesení: 

Rada MČ Praha 22 souhlasí s odložením splátek nájemného za 1. pololetí roku 2020 dle NS č. 148/2004 

MN - 90 a NS č. 160/2005 MN - 40 uzavřených se společností Czech Outdoor s.r.o., Na strži 2097/63,     

140 00 Praha 4, IČ 241 99 427 do 1. 2. 2021. 

/5:0:0/ 

 

8. Žádosti o odpuštění nájemného nájemcům nebytových prostor v majetku MČ Praha 22 
Materiál byl objasněn panem místostarostou Mgr. Kosařem. 
Usnesení: 

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s odpuštěním 3 měsíčního nájemného v NP - hodinářství v čp. 1370 

na Novém náměstí panu Jiřímu Dvořákovi, Komorní Hrádek 1E, 257 24 Chocerady,                  

IČO: 12231371.   

2. Rada MČ Praha 22 souhlasí s odpuštěním 3 měsíčního nájemného v NP – kancelář pojišťovny 

v čp. 1370 na Novém náměstí panu Ondřejovi Röschlovi, U Uhříněveské obory 1561/2, 104 00 

Praha – Uhříněves, IČO: 71073957. 

3. Rada MČ Praha 22 souhlasí s odpuštěním 3 měsíčního nájemného v NP – rychlé občerstvení - 

kebab v čp. 1257 na Novém náměstí společnosti JOTEAR s.r.o., Černokostelecká 189/35, 251 01 

Říčany u Prahy, IČO: 06018629. 

4. Rada MČ Praha 22 souhlasí s odpuštěním 3 měsíčního nájemného v NP – pobočka finančního 

poradenství v čp. 1370 na Novém náměstí panu Ing. Davidu Rojkovi – Kovačíkovi, V bytovkách 

1068/40, 104 00 Praha – Uhříněves, IČO: 63627850.   

5. Rada MČ Praha 22 souhlasí s odpuštěním 3 měsíčního nájemného v NP – finanční poradenství 

v čp. 1370 na Novém náměstí společnosti PM Jelínek v.o.s., Nové náměstí 1370, 104 00 Praha – 

Uhříněves, IČO: 05629799.   

6. Rada MČ Praha 22 souhlasí s odpuštěním 3 měsíčního nájemného v NP – prodejna spodního 

prádla v čp. 1257 na Novém náměstí paní Janě Markové, Brandýská 314/C, 250 63 Mratín,        

IČO: 76589773. 

7. Rada MČ Praha 22 souhlasí s odpuštěním 3 měsíčního nájemného v NP – obchod s textilem v čp. 

78 ul. Přátelství panu Dang Khanh Thuan, K netlukám 957/7, 104 00 Praha – Uhříněves,           

IČO: 45885371.   

8. Rada MČ Praha 22 souhlasí s odpuštěním 3 měsíčního nájemného v NP – opravna obuvi v čp. 77 

ul. Semanského panu Ruslanovi Markosyanovi, Loučimská 1049/7, 102 00, Praha 10 – Hostivař, 

IČO: 70745919. 

9. Rada MČ Praha 22 souhlasí s odpuštěním 3 měsíčního nájemného v NP – kosmetické studio 

v čp. 1370 na Novém náměstí paní Alici Kolářové, U hříště 245, 251 01 Světice,  IČO: 2918451. 

10. Rada MČ Praha 22 souhlasí s odpuštěním 3 měsíčního nájemného v NP – kadeřnictví v čp. 1370 

na Novém náměstí paní Janě Sklenářové, Karla Zicha 1375, 104 00 Praha - Uhříněves,             

IČO: 49400797. 

11. Rada MČ Praha 22 souhlasí s odpuštěním 3 měsíčního nájemného v NP – kadeřnictví v čp. 78 ul. 

Přátelství paní Petře Chramosilové, Nové náměstí 1257, 104 00 Praha - Uhříněves,                   

IČO: 06417728. 

12. Rada MČ Praha 22 souhlasí s odpuštěním 3 měsíčního nájemného v NP – sklad restaurace v čp. 

1370 na Novém náměstí společnosti IH DUFEK s.r.o., Klobouková 2263/83, 148 00 Praha 4,      

IČO: 27915107. 

/5:0:0/ 
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9. Návrh nových nájemců bytů DPS II 
Materiál byl objasněn panem místostarostou Mgr. Kosařem. 
Usnesení: 

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením nájemního vztahu na dobu určitou s:  
 paní R. M., na byt v DPS II od 1. 6. 2020 
 panem V. P., na byt v DPS II od 1. 6. 2020 

2. Rada MČ Praha 22 ukládá 
a) OSVZ nájemce informovat o výsledku jednání rady, 
b) OSM uzavřít nájemní smlouvu od 1. 6. 2020 na dobu určitou s možností prodloužení 

 s paní R. M. na byt v DPS II   
 s panem V. P. na byt v DPS II   

/5:0:0/ 

 

10. Rozpočtové úpravy 
Materiál byl objasněn radním panem Zmátlem. 
Usnesení: 
Rada MČ Praha 22 schvaluje rozpočtové úpravy dle přílohy. 
Zvýšení výdajů 

   Text ř. Oddíl Částka 

Věcný dar pro hasičskou stanici Chodov 01 55 28 000 

Pronájem haly za účelem uskladnění materiálu a zařízení OHS 02 36 100 000 

   
128 000 

    Snížení stavu finančních prostředků 

   Text ř. Oddíl Částka 

Změna stavu finančních prostředků 01 - -128 000 

   
-128 000 

/5:0:0/ 

 

11. Veřejná zakázka malého rozsahu „Dodávka sekacího stroje s košem“ - výběr dodavatele 
Materiál byl objasněn radním panem Zmátlem. 
Usnesení: 

1. Rada MČ Praha 22 bere na vědomí zprávu o veřejné zakázce „Dodávka sekacího stroje s košem“ 

včetně jejích příloh ze dne 12. 5. 2020. 

2. Rada MČ Praha 22 rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky, a to společnosti  

 AGROZETCENTRUM Mladá Boleslav s. r. o.,  
 se sídlem Regnerova 1420, 293 01 Mladá Boleslav III, IČ: 61676985  

 za nabídkovou cenu 538 500 Kč bez DPH, tj 651 585 Kč včetně 21 % DPH  

3. Rada MČ Praha 22 ukládá 
a) OŽPD písemně seznámit uchazeče s výsledkem výběru dodavatele VZMR, 

b) starostovi ve spolupráce s OŽPD uzavřít s vybraným uchazečem kupní smlouvu. 

/5:0:0/ 

 

 

12. Námitky ke společnému územnímu a stavebnímu řízení k záměru nazvaném rodinný dům v k. ú. 

Uhříněves 
Materiál byl předložen písemně. 
Usnesení: 

Rada MČ Praha 22 souhlasí podanými námitkami ke společnému územnímu a stavebnímu řízení 

k záměru nazvaném rodinný dům v k. ú. Uhříněves. 

/5:0:0/ 

 

13. Různé 
A/ Obnovení provozu MŠ v MČ Praha 22 
Rada MČ Praha 22 na svém 34. zasedání dne 18. 3. 2020 rozhodla o přerušení provozu všech mateřských 
škol, které zřizuje MČ Praha 22 s platností od 16. 3. 2020 do odvolání, a to z důvodu zdravotní prevence a 
eliminace přenosu nákazy koronavirem. Od 25. 5. 2020 bude obnoven provoz 1. stupně ZŠ, od stejného 
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dne rada doporučuje obnovit provoz i v MŠ v Praze 22. Provoz MŠ v období do konce školního roku 
2019/2020 byl projednán s ředitelkami MŠ a bude probíhat podle doporučení MŠMT ze dne 30. 4. 2020.    
Usnesení:  

Rada MČ Praha 22 doporučuje ředitelkám MŠ obnovit provoz v MŠ zřízených MČ Praha 22                  

od 25. 5. 2020. 

/5:0:0/  
 

B/ Informace radního pana Zmátla k Hostivařské spojce, stavby č. 42823 Propojovací komunikace 

Kutnohorská - SOKP (D0 511) - pan radní informoval o stavu projektu a plánovaném společném jednání 

s projektantem, MHMP a dalšími městskými částmi.  

Usnesení: 

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením Smlouvy o expertní technická pomoci se společností 

SATRA, spol. s r.o., Pod pekárnami 878/2, Praha 9, IČ: 18584209. 

2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi smlouvu podepsat. 

/5:0:0/ 
 

C/ Vymáhání pohledávky z neuhrazené sankce za nepovolený odběr vody, trestní oznámení 
Materiál byl objasněn panem místostarostou Mgr. Kosařem. 
Usnesení: 

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí, s vymáháním pohledávek MČ Praha 22 po panu K. F. S., jakožto 

jednateli společnosti SCHWENK JAHODY s.r.o. 

2. Rada MČ Praha 22 souhlasí s podáním trestního oznámení Policii ČR, zejména pro podezření z 

trestného činu krádeže, poškození věřitele, zkreslování údajů o stavu hospodaření či maření výkonu 

úředního rozhodnutí. 

3. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Vojtěchu Zelenkovi zmocnit ke všem potřebným úkonům a 

jednáním advokáta Mgr. Ondřeje Platila, IČ 05137705, se sídlem Široká 36/5, Praha 1. 

/4:0:1/ 

 

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 9:50 hodin. 

Zapsala: Monika Kubšová  

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Kateřina Erbsová  ........................................................ 

 

 

Ing. Ivo Krátký   ......................................................... 

 

 

 

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


