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Zápis z 3. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 12. 2018 
od 14:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 
Přítomni:   Viz Prezenční listina 
Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Kateřina Erbsová, Mgr. Pavel Kosař 
Omluven:   Mgr. Ing. Ondřej Lagner  
 

Jednání zahájil pan starosta v 14:10 hodin přivítáním přítomných radních a hosta zasedání pana zastupitele 

RNDr. Krále. 
Byli zvoleni výše uvedení ověřovatelé zápisu, hlasováním 6:0:0. 
 
Hlasováním 6:0:0 byl schválen navržený PROGRAM: 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Kontrola zápisu 2. zasedání RMČ ze dne 5. 12. 2018 

3. Memorandum o spolupráci mezi MČ Praha 22 a MČ Praha - Královice o společném postupu 

vztahující se k rozšiřování kapacity mateřského školství na území MČ Praha - Královice 

4. Architektonická studie MŠ V Bytovkách  

5. Zřízení pracovní skupiny k nové ZŠ Romance  
6. Pronájem invalidní plošiny od Společenství vlastníků náměstí Bratří Jandusů 1621 

7. Uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, uzavřené v souvislosti 

se stavbou „Optické rozšíření sítě UPC – Uhříněves (etapa 1-9) včetně připojení“  
8. Výměna nájemců u bytu č. 5 v čp. 158 ul. Přátelství v Uhříněvsi za byt v majetku městské části Praha 

14 
9. Rozpočtové úpravy 
10. Cenová kalkulace pronájmu hrobových míst pro rok 2019 
11. Přesun finančních prostředků z rezervního do investičního fondu MŠ, Praha 10, Za Nadýmačem 927 
12. Odpisové plány dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku příspěvkových organizací zřízených 

městskou částí Praha 22 na rok 2019 
13. Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem uvolněného bytu zvláštního určení, v objektu DPS 

II. Uhříněves, Nové náměstí čp. 1440/2a 
14. Zápis z jednání Komise pro sociálně-právní ochranu dětí ze dne 11. 12. 2018 
15. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 6. 12. 2018 
16. Zpráva o činnosti Správní rady fondu zaměstnavatele za rok 2018 
17. Smlouva na zajištění podpory provozu počítačového systému GINIS MC22          
18. Struktura Úřadu MČ Praha 22 - rok 2019 
19. Různé 

A/ Informace pana starosty 

1. Pravidla pro finanční kompenzace investora vůči MČ Praha 22   

2. Věcný záměr obecně závazné vyhlášky (dále jen OZV) o omezení provozní doby hostinských 

zařízení 

B/ Informace radního pana Koutského 

1. Změna režimu výdeje dovážených jídel na vývařovnu stravy v objektu MŠ Za Nadýmačem 

927/3, 104 00 Praha 10 - Uhříněves   

2. Žádost MŠ Pitkovice o finanční prostředky na plat kuchařky  

C/ Informace 1. místostarostky Mgr. Erbsové - Běžecká škola Prahy 22 

D/ Informace Ing. Petra  

1.  Pověření vedením odboru hospodářské správy 

2. Výběrové řízení na vedoucího odboru realizace staveb 

3.  Tradiční vystoupení „Tři králové“ na radnici Prahy 22 

 
2. Kontrola zápisu 2. zasedání RMČ ze dne 5. 12. 2018 

2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,87/2,86/2,85/2,84/2,83/2,82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,6/2,75/2,74/

11 (74. RMČ dne 10. 1. 2018) - Podlimitní VZ na stavební práce s názvem „Tělocvična - víceúčelová 

sportovní hala ZŠ Jandusů“ (vč. přílohy č. 2 - zadávací dokumentace) - uchazeč (stěžovatel) VISTORIA 

CZ a.s. zaslal DS dne 16. 5. námitku proti porušení zákona č. 137/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek. ORS tuto námitku obdržel dne 18. 5. a téhož dne byla odeslána AK Mgr. Lukáše Eichingera, MBA. 



 2 

Dne 25. 5.  se konala schůzka u pana starosty.   

 Na 84. zasedání rada souhlasila vyhovět námitkám ke zrušení zadávacího řízení k VZ s názvem „Tělocvična 

- víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“.  

Na 85. zasedání rada potvrdila souhlas se zrušením zrušení zadávacího řízení VZ s názvem „Tělocvična - 

víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“. Zrušení zrušení zadávacího řízení bude odesláno všem účastníkům 

výběrového řízení. Souhlas se zrušením zrušení zadávacího řízení VZ - Mgr. Eichingerovi, MBA bylo zasláno 

Rozhodnutí a oznámení zadavatele o zrušení zrušení ZŘ s tím, aby ho rozeslal všem účastníkům VŘ. 

Na 87. zasedání pan starosta informoval o dalších jednáních a o zadání kontroly administrace VZ. 

Na 18. MIM. zasedání RAD Ing. Semeniuk předložil návrh dalšího postupu ZŘ VZ. Konečné právní 

stanovisko bude předloženo do pátku tohoto týdne. Následně bude předloženo vyjádření administrátora.   
Na 19. MIM. zasedání předloženo „Vyhodnocení doporučeného právního postupu ZŘ VZ  „Tělocvična - 
víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“ - administrátor soutěže Mgr. Eichinger navrhl dvě varianty. 
Rada schválila variantu pokračování v soutěži se stávajícími účastníky. 

Na 20. MIM zasedání:  
Rada souhlasila s revokací usnesení z 19. MIM RMČ ze dne 8. 8. 2018 bod č. 2 v celém rozsahu. 
Rada rozhodla, že zrušuje rozhodnutí o vyloučení účastníků zadávacího řízení na VZ „Tělocvična - 
víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“, BAK stavební společnost, a.s., Metrostav a.s., Polabská stavební CZ, 
s.r.o. a POHL cz, a.s. - odštěpný závod Roztoky. 

Rada pověřila administrátora zadávacího řízení na VZ „Tělocvična - víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“, 

advokáta Mgr. Lukáše Eichingera, MBA, aby oznámil vyloučeným účastníkům (dodavatelům), že bylo 

rozhodnuto o zrušení jejich vyloučení, jakož i to, že již dříve bylo rozhodnuto o zrušení rozhodnutí o zrušení 

předmětného zadávacího řízení s tím, že se opět stali účastníky předmětného zadávacího řízení a dále s tím, že 

administrátor je pověřen vyzvat k doplnění kvalifikace. 

Na 88. zasedání informoval RAD Ing. Semeniuk o dalším postupu.   

Na 21. MIM zasedání RAD Ing. Semeniuk informoval o tom, že soutěž probíhá. 

Na 89. zasedání Ing. Semeniuk - bude zpracován a předložen materiál na RMČ jako samostatný bod. 

Na 91. zasedání rada schválila nové členy a náhradníky hodnotící komise. Zadávací řízení pokračuje se 

dvěma účastníky. 

Na 22. MIM zasedání rada rozhodla o vyloučení účastníků: 

• BAK stavební společnost, a.s., Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9, IČ: 28402758;  

• Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915;  

• Polabská stavební CZ, s.r.o., Oseček 87, 289 41 Pňov-Předhradí, IČ: 26115875;  

• POHL cz, a.s. - odštěpný závod Roztoky, Nádražní 25, 252 63 Roztoky, IČ: 25606468; 

z důvodu nesplnění zadávacích podmínek v návaznosti na výzvu k doplnění kvalifikace ze dne 28. 8. 2018 

bylo podepsáno. 

Na 92. zasedání - soutěž probíhá  
Na 93. zasedání  
Od společnosti KOHOUTSTAV s.r.o. přišly DS dne 29. 10. 2018 dvě námitky proti postupu zadavatele. Rada 

se shodla, že podané námitky jsou na základě doporučení administrátora ZŘ obstrukční, nedůvodné a právně 

nepodložené (viz právní stanovisko JUDr. Tögela). Vyřízení námitek nemá odkladný účinek a musí být dále 

pokračováno v soutěži 

Usnesení: 

1. RMČ rozhodla o odmítnutí námitek stěžovatele KOHOUTSTAV s.r.o. nazvaných jako „Námitky 

proti opomenutí zadavatele a postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo 

zadávací řízení“ ze dne 29. 10. 2018, neboť neshledala důvody pro jejich vyhovění. 

2. RMČ rozhodla o odmítnutí námitek stěžovatele KOHOUTSTAV s.r.o. nazvaných jako „Námitky 

proti postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení“ ze dne         

29. 10. 2018, neboť neshledala důvody pro jejich vyhovění.  

3. RMČ doporučila starostovi, aby požádal MHMP o převod finančních prostředků vyčleněných na 

akci „Tělocvična - víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“ do roku 2019.  

Na 94. zasedání  

Na základě dodatečných dotazů k zadávací dokumentaci od účastníka VISTORIA CZ (jednalo se se o dotazy 

týkající se převážně projektové dokumentace) bylo nutné PD upřesnit a doplnit, současně s tím upravit i výkaz  

výměr a popis některých položek.  
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Současně dochází k úpravě zadávací dokumentace v její textové části týkající se elektronické komunikace 

povinné dle ZZVZ od 18. 10. 2018. Tato elektronická komunikace zahrnuje i vlastní podání nabídek                

(v původní ZD byly uvedeny listinné nabídky). 

S odvoláním na poslední jednání hodnotící komise dne 15. 10. 2018 komise doporučuje zadavateli vyzvat 

k podání nabídky zbývající dva účastníky tohoto zadávacího řízení - VISTORIA CZ a.s. a HOCHTIEF CZ a.s. 
Na základě stanoviska JUDr. Tögela nemá návrh na přezkum odkladný účinek a je tedy možné Výzvu 
k podání nabídek zaslat a v zadávacím řízení dále pokračovat. 

Usnesení: 

1. RMČ schválila provedení změny zadávací dokumentace v části obsahující položkový výkaz výměr a 

návrh smlouvy o dílo a to na základě doplnění zadávací dokumentace dle připomínek jednoho 

z účastníků, a dále změny zadávací dokumentace v textové části týkající se elektronické komunikace 

povinné dle ZZVZ od 18. 10. 2018 - probíhá 

2. RMČ schválila vyzvat účastníky VISTORIA CZ a.s., Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1, IČ: 

25110977, a HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČ: 46678468, k podání nabídky 

- účastníci byli vyzváni 

Na 1. zasedání  

1. RMČ revokovala usnesení z 91. RMČ ze dne 10. 10. 2018 v bodě 3 obsahující složení členů a 

náhradníků hodnotící komise podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Tělocvična - 

víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“. 

2. RMČ schválila nové členy a náhradníky hodnotící komise – jmenováni 

Na 3. zasedání 

- změny ZD v části obsahující položkový výkaz výměr a návrh SoD se zpracovávají - probíhá, trvá  

- účastníci  VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1, IČ: 25110977 a HOCGHTIEF CZ 

a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČ: 46678468 byli vyzváni  k podání nabídky – probíhá, trvá 

- účastník VISTORIA CZ a.s. poslal e-mailem ze dne 4. 12. 2018  devět dotazů a dne 7. 12. 2018 další   

3 dotazy ohledně projektové dokumentace a výkazu výměr z důvodu zjištěného nesouladu PD a VV. 

Odpovědi na dotazy zpracovává projektant. Bude nutné prodloužit lhůtu k podání nabídek – trvá 

 

2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,87/2,86/2,85/5 (85. RMČ dne 13. 6. 2018) - Oprava cestní sítě 

Husovo nám. - 2. etapa - je zpracovaná jednoduchá PD, vč. rozpočtu a výkazu výměr, začátkem r. 2019 bude 

vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele – trvá 
2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,87/2,86/2 (85. RMČ dne 30. 5. 2018) - VZMR s názvem „Veřejné 
WC - dodavatel stavby“ - veřejné WC zkolaudováno a předáno - splněno 
2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,87/2,86/3 (86. RMČ dne 27. 6. 2018) - VZMR „Restaurování 

pomníku sv. Jana Nepomuckého“ – zajištění SoD“ s panem Mgr. Danielem TALAVEROU. K zajištění 

restaurování je nutné zajistit povolení památkové péče, které vyžaduje provedení restaurátorského průzkumu 

sochy. 

Na 18. MIM rada souhlasila s vystavením objednávky na restaurátorský průzkum sochy sv. Jana 

Nepomuckého v Uhříněvsi u pana Daniela Talavery, akad. soch. a rest. ve výši 23 000 Kč, průzkum 

vyhotoven, předán na památkovou péči k vyjádření, dále musí být podána žádost o vydání závazného 

stanoviska OPP MHMP,  

Na 3. zasedání - bude urgováno vydání závazného stanoviska OPP MHMP 

 

2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,87/2,86/14 (86. RMČ dne 27. 6. 2018) - Poskytnutí příspěvku na 

zakoupení zařizovacích předmětů a zastiňovacích prvků do nových ordinací v čp. 1610 ul. Ke kříži - 

lékaři informování, jeden příspěvek proplacen, druhý čeká na proplacení - trvá 

2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,87/8 (87. RMČ ze dne 19. 7. 2018) - Zřízení ÚVB k pozemku 

parc. č. 1920/3 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - smlouva podepsána, zaslána na MHMP - 

trvá 

2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,20.MIM/5-Různé A/ Administrace podlimitních VZ - 

Rekonstrukce propustku na Říčanském potoce - výběr zhotovitele 

Na 22. MIM zasedání rada uložila ORS prostřednictvím Mgr. Jan Dáňa, Václavské náměstí 837/1, 110 00 

Praha na základě objednávky MC22-R00214/2018 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání VZ ve 

znění pozdějších předpisů a v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 2/2016. 
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92. zasedání bylo informováno, že zadávací dokumentace byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 19. 10. 

2018 - otevírání obálek dne 9. 11. 2018   

94. zasedání - otevírání obálek proběhlo dne 9. 11. 2018  - administrátor vyzval uchazeče k doplnění nabídek. 

1. zasedání - materiál zpracován  

2. zasedání - otevírání obálek proběhlo dne 9. 11. 2018, administrátor vyzval uchazeče k doplnění nabídek, 

hodnotící komise vyhodnotila nabídky jednotlivých uchazečů, čeká se na projednání vyhodnocení RMČ. Dne 

3. 12. se uskutečnilo jednání o spolufinancování propustku se společností Vivus. 
3. zasedání – Mgr. Kosař informoval, že spol. Vivus dodá své vyjádření do konce týdne. 
 
2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/3 (88. RMČ dne 29. 8. 2018) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 
1049/2, 1049/1, 2049, 2002 a 2012/1 v k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic 
a. s. žadatel informován, čeká se na podpis smlouvy - trvá 

2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/2,89/2,21.MIM/7 - Různé -Přemístění zpomalovacího prahu v ulici 

Františka Diviše a to od obytného domu čp. 1321/54a  k přechodu pro chodce u podchodu z nádraží - zasláno 

TSK k realizaci - trvá 

2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/2,89/3(89. RMČ dne 12. 9. 2018) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 

1653/4, 2135 a 2254 v  k. ú. Uhříněves ve prospěch Pražská plynárenská Distribuce - smlouva zaslána na 

katastr - trvá 

2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/2,89/5(89. RMČ dne 12. 9. 2018) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. 1793/35, 

1793/36, 1793/73, 1793/80, 1803/20, 1803/21 a 1803/22 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - 

smlouva podepsána, zaslána na MHMP - trvá 
2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/2,89/7 (89. RMČ dne 12. 9. 2018)- Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 135/4, 
109/7, 99, 168/2, 177, 174/2 a 238/83 v k. ú. Pitkovice ve prospěch UPC Česká republika - žadatel 
informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá 
2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/2,89/9 (89. RMČ dne 12. 9. 2018) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 
238/83, 6/2, 219/170, 219/172, 219/348, 219/349, 219/65, 219/650, 219/491, 219/716, 219/167, 219/490, 
219/249, 219/493, 219/610, 321, 322 v k. ú. Pitkovice ve prospěch UPC Česká republika - čeká se na 
zaslání smlouvy - trvá 
2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/4 (90. RMČ dne 26. 9. 2018) - Pacht části pozemku parc. č. 1758/3 v k. ú. 
Uhříněves ZO ČZS Uhříněves, Praha 22 - pozemek užíván bez právního nároku - pachtovní smlouva se 
zahrádkáři není podepsána, čeká se na podpis smlouvy - trvá 

2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/7 (90. RMČ dne 26. 9. 2018)  - Přijmutí daru pozemku parc. č. 956/4 a částí 

pozemků parc. č. 957 a 958/1 v k. ú. Uhříněves včetně staveb a zeleně na pozemcích vybudovaných 

v rámci výstavby „OS Kašperská“ od Cocktail Media s.r.o. - vyvěšeno 

2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/8 (90. RMČ dne 26. 9. 2018)  - Prodej částí pozemku parc. č. 2074 o celkové 

výměře 161 m2 v k. ú. Uhříněves Cocktail Media s.r.o. - vyvěšeno, materiál z programu ZMČ stažen  

2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/11 (90. RMČ dne 26. 9. 2018) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2074 v  k. 

ú. Uhříněves ve prospěch Cocktail Media s.r.o. - smlouva podepsána a zaslána na MHMP, čeká se na podpis 

doložek - trvá 

2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/12 (90. RMČ dne 26. 9. 2018) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 219/64, 

219/62, 219/717, 219/492, 219/716, 219/974 a 345 v k. ú. Pitkovice ve prospěch UPC ČR - žadatel 

informován - čeká se na zaslání smlouvy - trvá 

2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/13 (90. RMČ dne 26. 9. 2018) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 219/716, 

322 a 324 v k. ú. Pitkovice ve prospěch UPC ČR- žadatel informován - čeká se na zaslání smlouvy - trvá 
2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/25 (90. RMČ dne 26. 9. 2018) - Podlimitní VZ s názvem „Odbahnění 
cukrovarského rybníka" - doporučení k vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení - starosta 
písemně seznámil uchazeče VHS Bohemia, a.s. o jeho vyloučení z další účasti v zadávacím řízení - ochranná 
lhůta u vyloučení vypršela dne  16. 10. 2018. 
Na 22. MIM zasedání rada rozhodla o zrušení ZŘ bylo podepsáno a odesláno uchazečům. 
Na 92. zasedání informováno o tom, že se čeká na odvolání vyloučených účastníků ze zrušené soutěže.  
Dne 26. 10. 2018 obdržel zadavatel prostřednictvím administrátora VZ námitku proti zrušení zadávacího 
řízení od stěžovatele PAS Natura s.r.o.  - podrobnosti dnes v materiálech.  
Na 93 zasedání Rada rozhodla o odmítnutí námitek stěžovatele PAS Natura s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 00  
Praha 4, IČ: 26035782, podaných proti zrušení zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky s názvem 
„Odbahnění Cukrovarského rybníka“. 
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94. zasedání - rozhodnutí o námitkách bylo dne 7. 11. 2018 zasláno stěžovateli PAS Natura s.r.o., Hvězdova 
1716/2b, 140 00 Praha 4.  Ochranná lhůta, kdy může jít účastník PAS Natura s.r.o. na ÚOHS skončí dne        
19. 11. 2018 o půlnoci. 

Na 1. zasedání - Stěžovatel dne 16. 11. 2018 podal svůj návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů 

zadavatele proti rozhodnutí a oznámení o zrušení zadávacího řízeni ze dne 16. 10. 2018 a proti rozhodnutí o 

námitkách ze dne 7. 11. 2018 na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže - probíhá  

2. zasedání - Projednání podané námitky - Rozhodnutí o námitkách bylo dne 7. 11. zasláno stěžovateli PAS 

Natura s.r.o. Stěžovatel dne 16. 11. 2018 podal svůj návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele 

proti rozhodnutí a oznámení o zrušení zadávacího řízeni ze dne 16. 10. 2018 a proti rozhodnutí o námitkách ze 

dne 7. 11. 2018 na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (UHOS). Na ÚHOS odeslána dokumentace k VZ. 

3. zasedání - Od ÚOHS jsme prostřednictvím datové zprávy ze dne 13. 12. 2018 obdrželi Usnesení, kterým 

stanovil lhůtu 7 dní ode dne doručení   k dalšímu možnému vyjádření. MČ se nebude vyjadřovat. Lhůta končí 

dne 21. 12. 2018 a poté bude vydáno Rozhodnutí - probíhá 

 
22.MIM/2 - Autobusová zastávka u prodejny Lidl 

OSM - probíhá studium návrhu plánovací smlouvy - trvá 

ORS - koordinace instalace přístřešku v ul. Bečovská s výstavbou autobusové zastávky - trvá  
2/2,1/2,94/2,93/16 (93. RM%Č dne 7. 11. 2018) - Informace radního Mgr. Matyáška - Rada uložila Ing. 
Petrovi připravit návrh na pořízení hlasovacího zařízení, bude řešit Komise pro IT a digitalizaci radnice - trvá 
1/4 - Zřízení komisí RMČ Praha 22 a jejich jednotlivých členů pro volební období 2018 - 2022 

Dovolba stálého hosta do Komise výstavby a územního plánování: Ing. arch. Renata SYNKOVÁ, zástupkyně 

Institutu plánování a rozvoje. 

RMČ jmenuje od 19. 12. 2018 stálým hostem Komise výstavby a územního plánování paní Ing. arch. Renatu 

Synkovou. 

/6:0:0/ 
 

1MIM/2 - Opakovaná VZMR na stavební práce s názvem „Chodník ul. Františka Diviše - část A + B2a“  

Hodnotící komise bude jednat dne 19. 12. 2018 v 10:00 hod. - trvá 

1MIM/4 - Různé A/ Informace pana starosty - průvodní dopis městské části Praha 22 k podání nabídek - 

dopis je vyhotoven - splněno 
2/3 - Programové prohlášení RMČ Praha 22 pro volební období 2018 - 2022  - zveřejněno - splněno 

2/4 - Pověření k zastupování MČ v řízeních týkajících se souhlasu vlastníka komunikace - vyhotoveno-  
splněno 

2/5 - Pověření k zastupování MČ v řízeních týkajících se vydávání povolení ke kácení dřevin na 

pozemcích městské části – vyhotoveno - splněno 
2/6 - Návrh na mimořádnou odměnu občanům MČ Praha 22 – odměna vyplacena - splněno 
2/7 - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 219/610 v k. ú. Pitkovice ve prospěch Česká telekomunikační 
infrastruktura - žadatel informován – smlouva se připravuje 
2/8 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 2202/6, 2267/6 a 2268/6 v k. ú. Uhříněves ve prospěch Česká 
telekomunikační infrastruktura - žadatel informován – smlouva se připravuje 
2/9 - Přijmutí daru pozemků parc. č. 1900/248, 1900/255, 1900/282 a 1900/287 v k. ú. Uhříněves včetně 
staveb komunikací a dalších výstupů vybudovaných v rámci výstavby OS „Vivus Uhříněves - II. etapa“ 
od Vivus Uhříněves, s.r.o. - přijmutí daru zrušeno – budou probíhat další jednání 
2/10 - Přijmutí daru stavby bez čp. na pozemku parc. č. 1666/6 a stavby bez čp. na pozemku parc. č. 
1666/13 vše v k. ú. Uhříněves od SK Čechie Uhříněves, z.s., - záměr vyvěšen, materiál v ZMČ schválen - 
splněno 

2/11 - Pronájem NP č. 313 o velikosti 49,58 m2 v čp. 78 ul. Přátelství v Praze - Uhříněvsi - žadatel 

informován, NS se připravuje 
2/12 - Pronájem bytu č. 1 v čp. 927 ul. Za Nadýmačem v Praze – Uhříněvsi - žadatel informován, NS 
podepsána - splněno 

2/13 - Přechod nájmu k bytu č. 11 v čp. 192 ul. Přátelství - žadatel informován, NS se připravuje 
2/15 - Skupinová pojistná smlouva pro pojištění Flotilového auto komplexního pojištění (pojištění 
vozového parku MČ Praha 22) - smlouvu podepisuje druhá smluvní strana  
2/16 - Výměna LCD panelu informačního kiosku před radnicí - výměna provedena, náhrada škody zaslána 
k posouzení na pojišťovnu - splněno 
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2/17 - Žádost o souhlas s kácením stromů na pozemku MČ - odpověď zajistil pan radní Mgr. Ing. Lagner, 

odesláno 10. 12. 2018  
2/19 - Pověření odboru živnostenského ÚMČ Praha 22 Radou MČ Praha 22 k ukládání pokut dle 
zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o hl. m. Praze) -
pověření vydáno - splněno 
2/20 - Návrh termínů zasedání RMČ a ZMČ na rok 2019 - termíny zveřejněny-  splněno 
2/24 - Různé A/ Námitky k řízení sp. zn. MC22 1373/2018 OV 04 o vydání rozhodnutí o umístění stavby 
nazvané „Obytný soubor U Zeleného stromu“ - odpověď připravuje pan radní Mgr. Ing. Lagner, čeká se na 
vyjádření hygienické stanice - trvá 

 

3.   Memorandum o spolupráci mezi MČ Praha 22 a MČ Praha - Královice o společném postupu 

vztahující se k rozšiřování kapacity mateřského školství na území MČ Praha - Královice 
Písemný materiál byl předložen a objasněn panem starostou. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s textem a podpisem Memoranda mezi MČ Praha 22 a MČ Praha - Královice                

o společném postupu vztahující se k rozšiřování kapacity mateřského školství na území MČ Praha - 

Královice 

2. RMČ ukládá starostovi podepsat předložené Memorandum za MČ Praha 22. 

/6:0:0/ 

 

4. Architektonická studie MŠ V Bytovkách  
Za účelem zpracování architektonických studií na novou MŠ V Bytovkách bude poptáno několik 
architektonických kanceláří, které se zúčastnily projektování MŠ v Praze 6. Cena plnění za 1 zakázku ve výši 
15 000 Kč bez DPH bude uhrazena z účelové dotace HMP. Následně budou hodnotící komisí vybrány tři 
návrhy kanceláří, které budou požádány o předložení nabídky na zpracování PD a realizaci stavby.  
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s objednáním zpracování architektonické studie nové MŠ V Bytovkách u pěti 

společností: 

o Ing. arch. Olga Pokorná, IČ 06726801 

o BREAK POINT ARCHITEKTI s.r.o., IČ 07167733  

o STOPRO spol. s r.o., IČ 48034614 

o archiw studio s.r.o., IČ 04193466 

o S.H.S. architekti s.r.o., IČ 26479478  

2. RMČ ukládá ORS vystavit objednávky. 

3. RMČ jmenuje členy hodnotící komise ve složení: Ing. arch. Stanislav Běhal, Ing. arch. Pavel Hodan, 

Ing. arch. Markéta Hugová, Jiří Rösler, Vojtěch Zelenka, Lenka Štěpánková, Mgr. Bc. Vlasta 

Zdobinská 

/6:0:0/ 

 

5. Zřízení pracovní skupiny k nové ZŠ Romance  
Písemný materiál byl předložen a objasněn panem starostou. 
Usnesení: 

RMČ souhlasí se zřízením pracovní skupiny k nové ZŠ Romance od 1. 1. 2019 ve složení: Vojtěch Zelenka, 

Mgr. Pavel Kappel, Ing. arch. Stanislav Běhal, Ing. arch. Tomáš Veselý, PhDr. Mgr. Martina Thumsová 

/6:0:0/ 

 
6. Pronájem invalidní plošiny od Společenství vlastníků náměstí Bratří Jandusů 1621 
Písemný materiál byl předložen a objasněn místostarostou Mgr. Kosařem. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s pronájmem invalidní plošiny v průchodu domu čp. 1621/6 ul. nám. Bratří Jandusů od 

Společenství vlastníků náměstí Bratří Jandusů 1621 Praha, se sídlem: náměstí Bratří Jandusů 1621/6, 

104 00 Praha - Uhříněves, IČ 074 92 115 za cenu 1 Kč/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou        

60 dní.   

2. RMČ ukládá  

a) OSM informovat druhou stranu a připravit smlouvu, 
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b) starostovi uzavřít smlouvu. 

/6:0:0/ 
 

7. Uzavření Dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, uzavřené 

v souvislosti se stavbou „Optické rozšíření sítě UPC – Uhříněves (etapa 1-9) včetně připojení“  
Písemný materiál byl předložen a objasněn místostarostou Mgr. Kosařem. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s uzavření Dodatku ke smlouvě SO 00116/2017 ve smyslu rozšíření předmětu smlouvy 

o pozemek parc. č. 1666/10 v k. ú. Uhříněves. 

2. RMČ ukládá  

a) OSM informovat žadatele a připravit dodatek ke smlouvě budoucí. 

b) starostovi uzavřít dodatek ke smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.  
/6:0:0/ 

 
8. Výměna nájemců u bytu č. 5 v čp. 158 ul. Přátelství v Uhříněvsi za byt v majetku městské části 
Praha 14 
Písemný materiál byl předložen a objasněn místostarostou Mgr. Kosařem. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s výměnou nájemce u bytu v Praze – Uhříněvsi, nájemce pana M. T., za nájemce bytu 

v majetku MČ Praha 14, 198 00 Praha 9 - Černý Most. 

2. RMČ souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 136/2012 MN - 40 na byt v Praze – Uhříněvsi 

s panem M. T.   

3. RMČ souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu v Praze - Uhříněvsi s paní Z. N., 

bytem 198 00 Praha - Černý Most, nájemné 93 Kč/m2/rok.  

4. RMČ ukládá 

a) OSM informovat žadatele a ukončit stávající a uzavřít novou nájemní smlouvu.  

b) starostovi podepsat dohodu o ukončení a novou nájemní smlouvu.  
/6:0:0/ 
 
9. Rozpočtové úpravy 
Písemný materiál byl předložen a objasněn radním panem Zmátlem. 
Usnesení: 
RMČ schvaluje tyto rozpočtové úpravy:   

a) Přijaté dotace    
zvýšení příjmů    
Text ř. Oddíl Částka 

EU - Místní akční plán vzdělávání II 01 63 3 198 700 

Veřejně prospěšné práce (RO 2181) 02 63 46 600 

Veřejně prospěšné práce (RO 2199) 03 63 60 000 

Víceúčelové sportovní hřiště Kašperská 04 63 1 000 000 

   4 305 300 

zvýšení výdajů    
Text ř. Oddíl Částka 

EU - Místní akční plán vzdělávání II 01 31 3 198 700 

Veřejně prospěšné práce (RO 2181) 02 37 46 600 

Veřejně prospěšné práce (RO 2199) 03 37 60 000 

Víceúčelové sportovní hřiště Kašperská 04 34 1 000 000 

   4 305 300 

    
b) Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu    
zvýšení příjmů     
Text ř. Oddíl Částka 

Snížení stavu krátkodobých prostředků 01 - 2 100 

ZŠ U Obory - vratka nevyčerpané dotace (školní obědy) 02 64 35 500 
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ZŠ Jandusů - vratka nevyčerpané dotace (školní obědy) 03 64 38 800 

   76 400 

zvýšení výdajů    
Text ř. Oddíl Částka 

Vratka nevyčerpané dotace MAP I 01 63 2 100 

ZŠ U Obory - vratka nevyčerpané dotace (školní obědy) 02 63 35 500 

ZŠ Jandusů - vratka nevyčerpané dotace (školní obědy) 03 63 38 800 

   76 400 

    
c) Odvod přebytku neinvestiční části dotace (Navýšení kapacity ZŠ U Obory)  
snížení výdajů    
Text ř. Oddíl Částka 

Navýšení kapacity ZŠ U Obory 01 31 -177 500 

   -177 500 

zvýšení výdajů    
Text ř. Oddíl Částka 

Odvod přebytku neinvestiční části dotace 01 36 177 500 

   177 500 

    
d) Přesun výdajů rozpočtu    
snížení výdajů    
Text ř. Oddíl Částka 

Navýšení kapacity ZŠ U Obory investiční výdaje (prostředky 

MČ) 01 31 -107 500 

Výkup pozemku MŠ V Bytovkách (pokryto dotací) 02 31 -3 308 900 

   -3 416 400 

zvýšení výdajů    
Text ř. Oddíl Částka 

Navýšení kapacity ZŠ U Obory neinvestiční výdaje 

(prostředky MČ) 01 31 107 500 

Výdejník pitné vody - nájemné 02 61 34 000 

Muzeum opravy 03 33 6 200 

Komunální volby - refundace mzdy členů komisí 04 61 10 000 

Peněžní dary 05 61 10 000 

MŠ Sluneční "Zahrada jako odpověď" - stavební dozor 07 31 31 000 

ZŠ U Obory - rozšíření EPS 08 31 50 000 

MŠ Pitkovice - venkovní rozvaděč elektřiny 09 31 17 000 

Poplatek za umístění psů v útulku 10 53 61 000 

MAP II spoluúčast MČ 11 31 168 400 

ZŠ U Obory havárie vody 12 31 121 000 

Zvýšení stavu krátkodobých prostředků 13 - 2 800 300 

   3 416 400 

    
e) Zapojení fondu muzea a fondu darů do rozpočtu    
Zvýšení příjmů    
Text ř. Oddíl Částka 

Zapojení z fondu muzea 01 - 4 700 

Zapojení z fondu darů 02 - 6 700 

   11 400 

Zvýšení výdajů    
Text ř. Oddíl Částka 

Muzeum tisk 01 33 3 700 
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Muzeum opravy   33 1 000 

DPS - nákup lednice 02 33 6 700 

   11 400 
/6:0:0/ 
 
10. Cenová kalkulace pronájmu hrobových míst pro rok 2019 
Písemný materiál byl předložen a objasněn radním panem Zmátlem. 
Usnesení: 
RMČ bere na vědomí cenovou kalkulaci pro rok 2019 pronájmu hrobových míst a služeb s pronájmem 
spojených. 
 
11. Přesun finančních prostředků z rezervního do investičního fondu MŠ, Praha 10, Za Nadýmačem 927 
Písemný materiál byl předložen a objasněn radním panem Koutským. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu MŠ, Praha 

10, Za Nadýmačem 927 ve výši 200 000 Kč za účelem financování veřejné zakázky do předpokládané 

hodnoty s názvem „Pokrytí wifi na všechny objekty mateřské školy“  

2. RMČ ukládá OKÚ seznámit s usnesením ředitelku školy. 

/6:0:0/ 
 
12. Odpisové plány dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku příspěvkových organizací 
zřízených městskou částí Praha 22 na rok 2019 
Písemný materiál byl předložen a objasněn radním panem Koutským. 
Usnesení: 

1. RMČ schvaluje předložené odpisové plány škol a školní jídelny na rok 2019. 

2. RMČ ukládá 

a) OKÚ seznámit s usnesením RMČ ředitele/ředitelky příspěvkových organizací, 

b) ředitelům/ředitelkám příspěvkových organizací odepisovat majetek v souladu se schválenými 

odpisovými plány na rok 2019. 
/6:0:0/ 
 
13. Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem uvolněného bytu zvláštního určení, v objektu 
DPS II. Uhříněves, Nové náměstí čp. 1440/2a 
Materiál byl předložen písemně. 

1. RMČ souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s navrženou žadatelkou na byt č. 40 v DPS II od 1. 1. 

2019.  

2. RMČ ukládá   

a) OSVZ informovat žadatele o usnesení  
b) OSM uzavřít nájemní smlouvu s novým nájemcem bytu v DPS II na dobu určitou od 1. 1.2019 

s možností prodloužení NS 

/6:0:0/ 
 
14. Zápis z jednání Komise pro sociálně-právní ochranu dětí ze dne 11. 12. 2018 
Materiál byl předložen písemně. 

RMČ bere na vědomí zápis z jednání Komise pro sociálně-právní ochranu dětí ze dne 11. 12. 2018. 
 
15. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 6. 12. 2018 
Písemný materiál byl předložen a objasněn radním Ing. Krátkým. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 6. 12. 2018. 

2. RMČ souhlasí  

a) s harmonogramem vydávání Uhříněveského zpravodaje pro rok 2019, 

b) s vystavením objednávky na jazykovou korekturu UZ u paní V. Pipkové, 

c) s vystavením objednávky na tisk UZ u Tiskárny SWL. 

/6:0:0/ 
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16. Zpráva o činnosti Správní rady fondu zaměstnavatele za rok 2018 
Materiál byl předložen a objasněn Ing. Petrem. 

RMČ bere na vědomí zprávu o činnosti Správní rady fondu zaměstnavatele za rok 2018. 
 
17. Smlouva na zajištění podpory provozu počítačového systému GINIS MC22          
Materiál byl předložen a objasněn Ing. Petrem. 

1. RMČ souhlasí s uzavřením Smlouvy na zajištění podpory provozu počítačového systému GINIS 

MC22 se spol. GORDIC s r.o., IČ: 47903783 od 1. 1.2019. 
2. RMČ ukládá starostovi smlouvu podepsat. 

/6:0:0/ 
 
18. Struktura Úřadu MČ Praha 22 - rok 2019 
Materiál byl předložen a objasněn Ing. Petrem. 
RMČ stanovuje celkový počet zaměstnanců/zaměstnankyň městské části zařazených do Úřadu městské části 
Praha 22 od 1. 1. 2019 - 96 tabulkových míst, z toho 60 úředníků/úřednic. 

/6:0:0/ 
 
19. Různé 

A/ Informace pana starosty 

      1.   Pravidla pro finanční kompenzace investora vůči MČ Praha 22   
       Písemný materiál byl předložen a objasněn panem starostou. 

Usnesení: 

       RMČ ukládá starostovi předložit „Pravidla pro finanční kompenzace investora vůči MČ Praha 22"                   

       k odsouhlasení na 4. zasedání RMC dne 9. 1. 2019 

      /6:0:0/ 

 

      2.   Věcný záměr obecně závazné vyhlášky (dále jen OZV) o omezení provozní doby hostinských  

             zařízení 

Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2506 ze dne 25. 9. 2018 obdržela městská část k vyjádření 

záměr OZV o omezení provozní doby hostinských zařízení. Současná situace při porušování veřejného 

pořádku návazně na provoz restauračních zařízení v pozdních nočních hodinách vyústila v projednání 

záměru řešení v Radě hl. m. Prahy. Situaci v některých městských částech již nelze řešit efektivně za 

pomoci stávajících nástrojů (např. zvýšeným dohledem policejních orgánů či protihlukovými 

opatřeními). K novelizaci OZV své připomínky na nová místa předložil OŽ a OKÚ (přestupky). 

RMČ bere na vědomí informaci o věcném záměru OZV o omezení provozní doby hostinských 

zařízení 

 

B/ Informace radního pana Koutského 

1. Změna režimu výdeje dovážených jídel na vývařovnu stravy v objektu MŠ Za Nadýmačem 

927/3, 104 00 Praha 10 – Uhříněves 

Na MČ se obrátila paní ředitelka Štěpánková se žádostí o změnu stávajícího režimu dovážení jídel do 

MŠ na vlastní vývařovnu stravy v objektu MŠ. V současné době je strava dovážena z vývařovny ve 

Škvorci od firmy Almed servis s.r.o, což má mnoho nevýhod (zavážení stravy 2x denně vlastním 

vozidlem, náročná manipulace s termoporty, kvalita jídla apod.)  Dle vyjádření projektanta v oboru 

gastra je vaření ve stávajících prostorách MŠ v požadované kapacitě 600 jídel možné. Bude nutné 

doplnit novou varnou technologii a osadit novou vzduchotechniku. Firma MOSAICA CATERING 

nabízí vložit vlastní investice do projektu, nové technologie, nezbytné úpravy prostor a úpravy 

vzduchotechniky. Také by si na své náklady vývařovnu plně vybavila, zajistila vlastní měřiče spotřeb 

energií, zajistila zčásti vlastní kvalifikovaný personál.  

 Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí předloženou žádost. 

2. RMČ ukládá radnímu panu Koutskému v této záležitosti dále jednat s ředitelkou MŠ                     

Za Nadýmačem a se zástupcem spol. MOSAICA CATERING 

 /6:0:0/ 
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2. Žádost MŠ Pitkovice o finanční prostředky na plat kuchařky 

Na MČ se obrátila paní ředitelka Mgr. Zdobinská se žádostí o finanční prostředky na plat kuchařky na 

rok 2019 ve výši 180 000 Kč + zákonné odvody 64 800 Kč. V celkové částce 244 800 Kč je 

zohledněno navýšení platových tarifů dle nařízení vlády č.341/2017 Sb. platné od 1. 1. 2019. 

Usnesení: 

RMČ souhlasí s poskytnutím finanční částky 244 800 Kč na plat kuchařky MŠ Pitkovice v rámci 

neinvestičního příspěvku MŠ Pitkovice na rok 2019. 

/6:0:0/ 

 

C/ Informace 1. místostarostky Mgr. Erbsové 

     Běžecká škola Prahy 22  - konání v roce 2019 

     Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s pokračováním akce „Běžecká škola Prahy 22“ v roce 2019 za stejných podmínek 

jako v roce 2018. 

2. RMČ souhlasí s uzavřením Smlouvy o organizaci akce „Běžecká škola Prahy 22“ s firmou 

SportGroup.cz s.r.o., Modřanská 53/1151, 147 00, Praha - Podolí, IČ 26912562 do 31. 12. 2019 

s celkovou cenou plnění do 100 000 Kč bez DPH 

3. RMČ ukládá starostovi podepsat smlouvu s firmou SportGroup.cz s.r.o. na rok 2019 

   /5:0:1/ hlasování se zdržela Mgr. Erbsová z důvodu možného střetu zájmů 

 

D/ Informace Ing. Petra  

1. Pověření vedením odboru hospodářské správy 

V souvislosti s ukončením PP dohodou k 31. 12. 2018 se současným vedoucím OHS byl předložen 

návrh na pověření vedením tohoto odboru paní R. Hübnerovou.  

Usnesení: 

RMČ pověřuje vedením odboru hospodářské správy paní Renátu Hübnerovou od 1. 1. 2019. 

   /6:0:0/ 

 

2. Výběrové řízení na vedoucího odboru realizace staveb 

V souvislosti s ukončením PP dohodou k 31. 1. 2019 se současným vedoucím ORS bude vyhlášeno 

výběrové řízení v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a 

o změně některých zákonů, na vedoucího odboru realizace staveb s předpokládaným vznikem 

pracovního poměru od 1. 2. 2019. 

 

3. Tradiční vystoupení „Tři králové“ na radnici Prahy 22 
V pátek 4. 1. 2019 v 9:00 hodin se uskuteční v kanceláři starosty tříkrálové zpívání dětí ze ZŠ a SŠ 
Vachkova. 
 

Zasedání bylo ukončeno v 15:15 hodin. 
Zapsala: Monika Kubšová 
 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Kateřina Erbsová  ………………………………… 
 
 
 
   Mgr. Pavel Kosař     ………………………….…….. 
  
           
 
Vojtěch Zelenka, starosta MČ Praha 22 ………………………………………… 


