
Zápis ze 41. zasedání RMČ, které se konalo dne 24. 6. 2020 
od 9 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 

Přítomni:   Viz Prezenční listina 

Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Ing. Ondřej Lagner, Ing. Ivo Krátký 

Omluven:   Štěpán Zmátlo 

 

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

 
Pan starosta požádal o stažení dvou navržených materiálů z programu zasedání: 

 Bod 10. - Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 22 
 Bod 14. - Zápis z 8. zasedání Komise dopravy ze dne 16. 6.2020  

 
Dále požádal o zařazení materiálu předkladatele radního pana Koutského: 

 Provoz školních družin, materiál byl zařazen do bodu Různé 
 
Hlasováním 6:0:0 byl schválen doplněný PROGRAM: 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Kontrola zápisu ze 40. zasedání RMČ Praha 22 ze dne 10. 6. 2020  
3. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Dešťová kanalizace z ulice V Bytovkách do 

ulice Vachkova – zpracování PD“ - vyhodnocení zadávacího řízení 

4. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Dětské hřiště v ulici 

Saturnova“ - zrušení zadávacího řízení 

5. Opakovaná veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Dětské hřiště 

v ulici Saturnova“ - revokace usnesení, schválení upravených zadávacích podmínek a 

seznamu oslovených účastníků 
6. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce a dostavba školního 

hřiště ZŠ U Obory“ - schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, seznamu oslovených 

účastníků a hodnotící komise 
7. Pronájem části pozemku parc. č. 761 v k. ú. Uhříněves o výměře 24,5 m2 na zřízení zahrádky 
8. Souhlas s podpronájmem bytu v ul. U Starého mlýna dle NS 130/2014 MN-51 
9. Uzavření Dodatku č. 17 k pojistné smlouvě č. 8059766019 
10. Rozpočtové úpravy 
11. Veřejná zakázka malého rozsahu „Venkovní fitness Hájek“ - výběr dodavatele 
12. Zápis z 8. zasedání Komise životního prostředí ze dne 10. 6. 2020 
13. Zápis z 5. zasedání Komise školské ze dne 11. 6.2020  
14. Investiční příspěvek ŠJ, Praha 22, Nové náměstí 1250 
15. Zápis ze 7. zasedání Komise výstavby a územního plánování ze dne 3. 6. 2020  
16. Různé 

A/ Provoz školních družin 
B/ Informace radního pana Koutského o otevřeném dopise rodičů 

 
2. Kontrola zápisu ze 40. zasedání RMČ Praha 22 ze dne 10. 6. 2020  
40/2,39/2,38/2,37/2,36/2,35/2,34/2,33/2,32/2,31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,22/2,21/2,20/2,1

9/2,18/2,17/2,16/2,15/214/2,13/212/2,11/2,10/29/2,8/2,7/2,6/2,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/13

(90.RMČdne26.9.2018)-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) 

 

40/2,39/2,38/2,37/2,36/2,35/2,34/2,33/2,32/2,31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,23/2,22/2,21/2,2

0/2,19/2,18/2,17/2,16/215/214/213/2,12/2, 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  

 

40/2,39/2,38/2,37/2,36/2,35/2,34/2,33/2,32/2,31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,22/2,21/2,20/2,1

9/2,18/2,17/2,16/2,15/214/213/212/2,11/2,10/29/6   (9. RMČ dne 13. 3. 2019) - Vyhodnocení VZ 

„Hlasovací zařízení“ - řeší Komise IT - dnes v 10 hod. prezentace Usnesení.cz – řeší Ing. Krátký 



2 

 

 

40/2,39/2,38/2,37/2,36/2,35/2,34/2,33/2,32/2,31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,22/2,21/2,20/2,1

9/2,18/2,17/2,16/2,15/214/213/212/2,11/2,10/5(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 KN  - trvá         

 

40/2,39/2,38/2,37/2,36/2,35/2,34/2,33/2,32/2,31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/11(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., 38., 39., 40., 41. zasedání - bude realizováno až po získání 

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

(NORMA zajišťuje souhlas MHMP) 

 

40/2,39/2,38/2,37/2,36/2,35/2,34/2,33/2,32/2,31/2,30/2,29/6(29. RMČ dne 8. 1. 2020) - Zřízení ÚVB 

k pozemku parc. č. 136/5 v k. ú.  Pitkovice ve prospěch PREdistribuce  

RMČ ukládá starostovi podepsat smlouvu o zřízení VB - smlouva podepsána a zaslána na KN - trvá 

 

40/2,39/2,38/2,37/2,36/2,35/2,34/2,33/2,32/2,31/2,30/2,29/7 (29. RMČ dne 8. 1. 2020) - Zřízení ÚVB 

k pozemku parc. č. 2140 v k. ú.  Uhříněves ve prospěch PREdistribuce   

RMČ ukládá starostovi podepsat smlouvu o zřízení VB - smlouva podepsána a zaslána na KN - trvá 

 
40/2,39/2,38/2,37/2,36/2,35/2,34/2,33/2,32/7(32. RMČ dne 18. 3. 2020)  - Uzavření KS na výkup 
pozemků parc. č. 1074/33 a 1074/39 v k. ú. Uhříněves 

Rada MČ 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 KN - trvá 

 

40/2,39/2,38/2,37/2,36/2,35/234/2,33/8,32/2,31/2,30/2,29/2,28/9(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, ZP a jmenování hodnotící komise 

Rada MČ Praha 22 ukládá ORS zajistit zadání nadlimitní 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. 

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 

39. zasedání – zadavatel prostřednictvím administrátora vyzval 7 uchazečů k doplnění nabídky o některé 

doklady prokazující splnění kvalifikace  

40. zasedání – administrátor kontroluje a posuzuje přijaté doklady – trvá 

41. zasedání - trvá 

 

40/2,39/2,38/2,37/2,36/2,35/2,34/2,33/9 (33. RMČ dne 4. 3. 2020 ) - Okamžitá výpověď NS č. 46/2011 

MN - 13 na pronájem bytu č. 4 v čp. 369 ul. Přátelství v  Uhříněvsi uzavřená s paní Ing. M.    

Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi podepsat výpověď NS bez výpovědní lhůty - výpověď zaslána  
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- čeká se na podpis předávacího protokolu – splněno 

37., 38., 39., 40. zasedání -  PP paní M. odmítla podepsat – řeší OSM - trvá 

41. zasedání - podána žaloba k soudu 

Rada MČ Praha 22 schvaluje právního zástupce Mgr. Josefa Přibyla, advokáta IČ: 01882724 

k zastupování MČ Praha 22 ve všech soudních jednáních ve sporu výpovědi s paní Ing. M.                                          

/6:0:0/ 

 
40/2,39/2,38/2,37/2,36/2,35/2,34/2,33/13 (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  
41. zasedání - návrhy omezení rychlosti v ulici Lnářská byly předběžně projednány s PČR s negativním 
výsledkem, OŽPD proto nechal zpracovat nové návrhy odbornou firmou. Tyto návrhy byly rozeslány 
členům KD s tím, že budou projednány na jejím dalším zasedání. 
 

40/2,39/2,38/2,38/2,37/2,36/2,35/2,34/13 (34. RMČ dne 18. 3. 2020) Různé C/ Dodatek č. 5 ke SoD akce 

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

39. zasedání: pan radní Lagner informoval, že se smluvní strany dohodly, že dojde k úpravě aktualizované 

dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a aktualizace inženýrské činnosti pro podání žádosti 

o rozhodnutí o umístění stavby. Z důvodu vzájemného zápočtu více prací ve výši 82 000 Kč bez DPH a 

snížení ceny o 88 495 Kč bez DPH bude celková cena za PD snížena o rozdíl ve výši 6 495 Kč bez DPH. 

Z toho důvodu je nutné revokovat odsouhlasené snížení ceny o 82 000 Kč bez DPH.    

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s revokací usnesení na snížení ceny díla za zpracování PD                  

o 82 000 Kč bez DPH.            /6:0:0/ 

2. Rada MČ Praha 22 schvaluje snížení ceny díla za zpracování PD o 6 495 Kč bez DPH. /6:0:0/ 

       3.   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   
40. zasedání: trvá (řeší RAD Lagner) 
41. zasedání: dodatek odeslán 11. 6. 2020 k podpisu druhé smluvní strany 
 
40/2,39/2,38/2,37/2,36/3 (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 komise 
Rada 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  

39. zasedání – komise zasedá 28. 5. 2020 

40. zasedání – zařazen samostatný bod 3 - vyhodnocení zadávacího řízení 
1. Rada MČ Praha 22 rozhoduje o výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče:  

 DESKRIPTO s.r.o, Vaníčkova 315/7, 160 00 Praha 6, IČ: 248 36 117, 
 za cenu: 395 850 Kč bez DPH, tj. 478 978,50 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. 

41. zasedání – uchazeči seznámeni s výsledkem výběrového řízení, smlouva podepsána - splněno 

 
40/2,39/2,38/2,37/2,36/6 (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 
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38. zasedání – trvá 

39. zasedání – zadavatel prostřednictvím administrátora vyzval jednoho z uchazečů k doplnění nabídky –   

o  dodatečné předložení certifikátů poptávaného gastro zařízení, vyhodnocení zadávacího řízení bod 15 

1. Rada MČ Praha 22 rozhoduje o výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče 
HOSPIMED, spol. s r.o., Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3, IČ: 00676853; 
za cenu 2 666 477,- Kč bez DPH a 3 226 437,17 Kč vč. DPH 

2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi  
a) písemně seznámit uchazeče s výsledkem zadávacího řízení;  
b) zahájit ve spolupráci s ORS jednání o uzavření smlouvy o dílo a smlouvu uzavřít. 

40. zasedání - Uchazečům bylo odesláno rozhodnutí o výběru dodavatele. 

41. zasedání - v současné době běží lhůta na odvolání, po jejím skončení bude možné uzavřít SoD 

 
40/2,39/2,38/2,37/2,36/18 (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 

VZMR 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.  

38. zasedání – ORS připravuje podklady ke zveřejnění VZ – trvá 

39. zasedání – ORS připravuje podklady ke zveřejnění VZ – trvá 

40. zasedání – ORS zajistil zveřejnění VZ dne 2. 6. 2020, komise zasedá 16. 6. 2020;  

41. zasedání – zařazeny samostatné body 4 a 5, VZ zrušeno 

  

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

zadávací dokumentace – trvá 

39. zasedání - ve spolupráci s administrátorem ještě upravujeme přílohy ke smlouvě o dílo  
40. zasedání - Administrátor odeslal příslušné oznámení o zakázce ke zveřejnění do Věstníku VZ, následně 
bude VZ zveřejněna na profilu zadavatele. 
41. zasedání – do 10. 7. 2020 běží lhůta pro podání nabídek 

 
40/2,39/2,38/5 (38. RMČ dne 13. 5. 2020) – VZMR na služby s názvem „Sportovní areál Pitkovice - 

zpracování  PD“ - schválení způsobu zadání, ZP, seznamu oslovených účastníků a hodnotící komise 

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. 

39. zasedání – ORS připravuje podklady ke zveřejnění VZ 

40., 41. zasedání – trvá 

 

40/2,39/2,38/6 (38. RMČ dne 13. 5. 2020) - VZMR na služby s názvem „Dešťová kanalizace z ul. 

V Bytovkách do ul. Vachkova - zpracování PD“     
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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. 

39. zasedání – VZ byla dne 26. 5. 2020 zveřejněna, lhůta pro podání nabídek, je 11. 6. 2020 

40. zasedání – trvá 

41. zasedání – předložen samostatný materiál bod 3 

 

40/2,39/2,38/13 (38. RMČ dne 13. 5. 2020) – Různé B/ Informace radního pana Zmátla k Hostivařské 

spojce, stavby č. 42823 Propojovací komunikace Kutnohorská - SOKP (D0 511)  
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  

39., 40., 41. zasedání - trvá – (řeší RAD Zmátlo)  

 

40/2,39/4 (39.  RMČ dne 27. 5. 5020) -VZ „Venkovní fitness Hájek" 

1. RMČ ukládá OŽPD zajistit zadání VZMR „Venkovní fitness Hájek“ v souladu se Směrnicí ÚMČ 
Praha 22 č. 1/2019. 

2. RMČ jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise v navrženém složení: 
  Mgr. Ing. Lagner Ph. D. Ing. Krátký 

  Ing. Sopoušková  pí. Hübnerová   

  Ing. Zídková                    Ing. Krejčová 

- VZ byla zveřejněna, vybraní uchazeči osloveni, hodnotící komise se sejde 17. 6. 2020  

41. zasedání - dnes na programu výběr dodavatele, bod 12 

 
40/2,39/9 (39.  RMČ dne 27. 5. 5020) Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 1638/24 v k. ú. Uhříněves ve 

prospěch CETIN a.s.  

1. Rada MČ Praha 22 ukládá  
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o smlouvě budoucí, 

b) starostovi uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 

40. zasedání: žadatelé informování, čeká se na zaslání smlouvy 

41. zasedání - žadatel informován, smlouva podepsána - splněno 

 

40/2,39/10 (39.  RMČ dne 27. 5. 5020) Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 158/1 v k. ú. Pitkovice ve 

prospěch CETIN a.s.  

1. Rada MČ Praha 22 ukládá  
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o smlouvě budoucí, 

b) starostovi uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

40. zasedání: žadatelé informování, čeká se na zaslání smlouvy 

41. zasedání - žadatel informován, smlouva podepsána - splněno 

 

40/2,39/16 (39.  RMČ dne 27. 5. 5020) Nadlimitní VZ s názvem „Stavební úpravy související 

s dodávkou gastro zařízení školní jídelny“ – schválení způsobu zadání, ZP, a složení hodnotící 

komise 
1. Rada MČ Praha 22 ukládá ORS zajistit zadání nadlimitní VZ s názvem „Stavební úpravy 

související s dodávkou 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.  

2. Rada MČ Praha 22 schvaluje návrh členů a náhradníků hodnotící komise ve složení: 
   členové: Mgr. Pavel Kosař  náhradníci: Mgr. Ing. Ondřej Lagner 
               Vojtěch Zelenka           Štěpán Zmátlo 
                Mgr. Kateřina Erbsová          Radovan Koutský 
                   Jiří Rösler            Viktorie Korcová 
                                         Miroslav Šašek            
40. zasedání - Administrátor odeslal příslušné oznámení o zakázce ke zveřejnění do Věstníku VZ a dne      
4. 6. 2020 byla VZ zveřejněna na profilu zadavatele. 
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41. zasedání – do 7. 7. 2020 běží lhůta pro podání nabídek 
 

40/5. – VZMR na výběr zhotovitele s názvem „Komunitní zahrada“ - schválení způsobu zadání, 

zadávacích podmínek, seznamu oslovených účastníků a hodnotící komise 

Rada MČ Praha 22 ukládá ORS zajistit VZMR na výběr zhotovitele s názvem „Komunitní zahrada“ 

v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019.  

41. zasedání – zakázka zveřejněna dne 17. 6. 2020, lhůta pro podání nabídek končí 30. 6. 2020 

 

40/6. – VZMR na služby pod názvem „Vestavba bytů do podkroví a jeho přestavba, Přátelství 192 - 

zpracování PD“ - schválení způsobu zadání zakázky 

1. Rada MČ Praha 22 rozhoduje o zadání zakázky pod názvem „Vestavba bytů do podkroví a jeho 

přestavba, Přátelství 192 – zpracování PD“ společnosti archiw studio s.r.o., Sevastopolská 2848, 

272 24 Kladno, IČ: 04193466, za cenu 889 920 Kč bez DPH, tj. 1 076 803,20 Kč vč. DPH. 

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

41. zasedání – smlouva se připravuje k podpisu - trvá 

 

40/7. - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2140 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce 

Rada MČ Praha 22 ukládá  
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o smlouvě budoucí, 

b) starostovi uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.  

- žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy 

 

40/8. - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 673/43 a 673/29 v k. ú.  Uhříněves ve prospěch Pražská 

energetika 

1. Rada MČ Praha 22 ukládá  
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o zřízení věcného břemene, 

b) starostovi podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene. 

- žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy 

 

40/9. - Výkup části pozemku parc. č. 1920/1 v k. ú. Uhříněves od společnosti EKOSPOL a. s 

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na odkoupení části pozemku parc.          

č. 1920/1 o výměře 387 m2 vše v k. ú. Uhříněves za celkovou cenu 35 Kč od společnosti 

EKOSPOL a. s., se sídlem Dukelských hrdinů 747/19, 170 00 Praha 7, IČ: 63999854.   

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

 

40/10. - Snížení nájemného po dobu 6-ti měsíců u NS č. SO 00115/2019 - ordinace kardiologie v čp. 

1610 ul. Ke Kříži 

Rada MČ Praha 22 ukládá 

a) OSM informovat žadatele a připravit dodatek k NS - dodatek ke smlouvě se připravuje 

b) starostovi podepsat dodatek k NS 

 

40/11. - Ukončení NS č. SO 00107/2019 na pronájem NP č. 5a „Prodejna spodního prádla“ na adrese 

Nové náměstí 1257 v Praze - Uhříněvsi s paní Janou Markovou   

Rada MČ Praha 22 ukládá  
a) OSM informovat žadatele a připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy, 

b) starostovi podepsat dohodu o ukončení nájemní smlouvy, 

c) OSM vyvěsit záměr pronájmu - záměr vyvěšen dne 23. 6. 2020 

 

40/12. - Výsledek elektronické aukce na dodávku plynu pro Nové náměstí 1100, Nové náměstí 1250, 

Nové náměstí 1251 na období od 1. 11. 2020 do 31. 12. 2022 

Rada MČ Praha 22 ukládá OSM zajistit uzavření smlouvy bez prolongace na dodávky zemního plynu od 

1. 11. 2020 do 31. 12. 2022 za jednotkovou cenu 427,00 Kč/MWh bez DPH se společnosti Pražská 

plynárenská, a.s., Praha 1 - Nové město, Národní 37, 110 00, IČ: 60193492  -smlouva podepsána - splněno 
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40/13. - Rozdělení vybraných peněz za prodej roušek v době koronaviru a výsledky hlasování občanů 

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s poskytnutím finanční částky ve výši 130 198 Kč za vybrané roušky 

na základě hlasování občanů:  

 Dům tří přání (48%) 62 495 Kč,  

 Hospic dobrého pastýře (24%) 31 248 Kč - podepsáno 

 Klub svobodných matek (15%) 19 529 Kč - podepsáno 

 Centrum Locika (9%) 11 718 Kč - podepsáno 

 Naděje (4%) 5 208 Kč. 

2. Rada MČ Praha 22 ukládá 

a) OKÚ připravit darovací smlouvy - splněno 

b) starostovi podepsat darovací smlouvy - splněno 

41. zasedání: DS se průběžně podepisují 
Rada MČ Praha 22 ukládá 1. místostarostce Mgr. Erbsové předložit přidělení dotace pro Dům tří přání 

(48%) 62 495 Kč na 9. ZMČ.                                                                                                    /6:0:0/ 

 

40/16. Zhodnocení práce ředitelů, včetně návrhu poskytnutí odměn za I. pololetí školního roku 

2019/202 

Rada MČ Praha 22 ukládá OKÚ seznámit s unesením ředitele/ředitelky ZŠ, MŠ, ŠJ. - splněno 
 

40/17. - Organizace předškolního vzdělávání ve školním roce 2020/2021 v mateřských školách, které 

zřizuje MČ Praha 22 

Rada MČ Praha 22 ukládá OKÚ seznámit s usnesením ředitelky MŠ, které zřizuje MČ P22 - splněno 

 

40/18. - Výpověď ze smlouvy se společností Shell Czech Republic a. s. 

Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi zaslat výpověď z výše uvedené smlouvy - splněno 

 
40/21. - Různé 

A/ Petice občanů MČ Praha 22 „o zachování plynulého vjezdu a výjezdu osobních automobilů na 

komunikaci obsluhující bytové sídliště K Netlukám“ 

Rada MČ Praha 22 ukládá radnímu panu Zmátlovi připravit odpověď a v řádném termínu společně s 

OKÚ a sekretariátem starosty ji odeslat petičnímu výboru - termín pro odeslání odpovědi je do 2. 7. 2020  

 
B/ Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí programového vybavení se společností DATACENTRUM 
systems & consulting, a. s. - Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi podepsat dodatek – splněno 
 
 
3. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Dešťová kanalizace z ulice V Bytovkách 
do ulice Vachkova - 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:  

 TO SYSTÉM s.r.o., V Brance 83, 261 01 Příbram III, IČ: 289 118 22, 

  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. 
/6:0:0/ 
 

4. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Dětské hřiště v ulici Saturnova“ - 

zrušení zadávacího řízení 

Materiál byl objasněn panem starostou. 
Usnesení: 

1. Rada MČ Praha 22  rozhoduje o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce s názvem „Dětské hřiště v ulici Saturnova“. 
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2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi ve spolupráci s ORS písemně seznámit uchazeče se 

zrušením zadávacího řízení. 
/6:0:0/ 

 

5. Opakovaná veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Dětské hřiště v ulici 

Saturnova“ - revokace usnesení, schválení upravených zadávacích podmínek a seznamu oslovených 

účastníků 

Materiál byl objasněn panem starostou. 
Usnesení: 

1. Rada MČ Praha 22 revokuje usnesení č. 3/3 z 37. RMČ ze dne 29.4.2020 v části obsahující 

zadávací podmínky. 

2. Rada MČ Praha 22  souhlasí se zajištěním zadání opakované veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce s názvem „Dětské hřiště v ulici Saturnova“. 

3. Rada MČ Praha 22 ukládá ORS zajistit zadání opakované veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce s názvem „Dětské hřiště v ulici Saturnova“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 

1/2019.  

4. Rada MČ Praha 22 schvaluje upravené zadávací podmínky. 

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

/6:0:0/ 

 

6. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce a dostavba 

školního hřiště ZŠ U Obory“ - 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 VZMR na stavební práce s názvem 

„Rekonstrukce a dostavba školního hřiště ZŠ U Obory“.  

2. Rada MČ Praha 22 ukládá ORS zajistit zadání VZMR na stavební práce s názvem 

„Rekonstrukce a dostavba školního hřiště ZŠ U Obory“ 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. 

6. Rada MČ Praha 22 schvaluje složení členů a náhradníků hodnotící komise ve složení: 

 členové: Mgr. Pavel Kosař                náhradníci: Vojtěch Zelenka 

                   Jiří Rösler                                                 Mgr. Ing. Ondřej Lagner 

                                  Miroslav Šašek          Viktorie Korcová 
/6:0:0/ 

 
7. Pronájem části pozemku parc. č. 761 v k. ú. Uhříněves o výměře 24,5 m2 na zřízení zahrádky 

Materiál byl objasněn místostarostou Mgr. Kosařem. 
Usnesení: 

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 761 v k. ú. Uhříněves o výměře 

24,5 m2 za účelem zřízení zahrádky paní K. L. bytem Praha - Uhříněves, za cenu 11 Kč/m2/rok na 

dobu neurčitou od 1. 7. 2020.   

2. Rada MČ Praha 22 ukládá  
a) OSM informovat žadatele a připravit dodatek k nájemní smlouvě č. 327/2003 MN - 125,  

b) starostovi podepsat dodatek k nájemní smlouvě.  
/6:0:0/ 
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8. Souhlas s podpronájmem bytu v ul. U Starého mlýna dle NS 130/2014 MN-51 

Materiál byl objasněn místostarostou Mgr. Kosařem. K bodu byla přizvána VO OSM Ing. Kovaříková. 
Usnesení: 

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí Uhříněvsi dle NS č. 130/2014 MN - 51 s panem Ing. P. B., Doba 

podnájmu od  1. 9. 2020 do 31. 8. 2021.  
2. Rada MČ Praha 22 ukládá OSM informovat žadatele.                                            /6:0:0/ 

 
9. Uzavření Dodatku č. 17 k pojistné smlouvě č. 8059766019 

Materiál byl objasněn místostarostou Mgr. Kosařem. 
Usnesení: 
Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením Dodatku č. 17 k pojistné smlouvě č. 8059766019 dle přílohy, 
uzavřené s ČSOB Pojišťovnou, a. s., se sídlem Masarykovo nám. 1458, 530 02 Pardubice - Zelené 
předměstí, IČ: 45534306. 
/6:0:0/ 
 
10. Rozpočtové úpravy 

Materiál byl objasněn panem starostou. 
Usnesení: 
Rada MČ Praha 22 schvaluje rozpočtové úpravy dle přílohy. 

a) Přijaté dotace 

    Zvýšení příjmů 

    Text ř. Oddíl Částka 

 Místní akční plán rozvoje vzdělávání 01 63 643 500 

 MŠ Za Nadýmačem - polytechnická učebna 02 63 1 634 000 

 

   
2 277 500 

 Zvýšení výdajů 

    Text ř. Oddíl Částka 

 Místní akční plán rozvoje vzdělávání 01 31 643 500 

 MŠ Za Nadýmačem - polytechnická učebna 02 31 1 634 000 

 

   
2 277 500 

 b) Zapojení zůstatku fondu zaměstnavatele z roku 2019 do rozpočtu 

    Zvýšení příjmů 

    Text ř. Oddíl Částka 

 Zapojení zůstatku fondu zaměstnavatele z roku 2019 01 - 545 100 

 

   
545 100 

 Zvýšení výdajů 

    Text ř. Oddíl Částka 

 Výdaje fondu zaměstnavatele 01 61 545 100 

 

   
545 100 

 c) Přesun výdajů rozpočtu 

    Snížení výdajů rozpočtu 

    Text ř. Oddíl Částka 

 Snížení výdajů fondu zaměstnavatele 01 61 -545 100 

 Parcitipativní rozpočet 02 36 -931 000 

 Obnova zeleně investiční výdaje (změna na neinvestiční) 03 36 -380 000 

 

   
-1 856 100 

  

Zvýšení výdajů rozpočtu 

    Text ř. Oddíl Částka 

 Vysokotlaký čistič s ohřevem pro potřeby OŽPD 01 36 60 000 

 Koordinace participativního plánování s IPR   36 400 000 

 Zvýšení stavu krátkodobých prostředků   - 85 100 

 Luční porosty v parcích 02 37 145 000 

 Komunitní zahrada   37 186 000 

 Parcitipativní rozpočet - street workoutové hřiště   34 300 000 

 Parcitipativní rozpočet - dětské hřiště ve Sluneční čtvrti   34 300 000 
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Obnova zeleně neinvestiční výdaje 03 37 380 000 

 

   
1 856 100 

 d) Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu 

    Zvýšení příjmů rozpočtu 

    Text ř. Oddíl Částka 

 Prodej roušek 01 52 130 200 

 

   
130 200 

  

Zvýšení výdajů rozpočtu 

    Text ř. Oddíl Částka 

 Dary poskytnuté dle usnesení 40. RMČ bod č. 13 01 43 130 200 

 

   
130 200 

 

     Seznam rozhodnutí o přidělení dotací 

    MŠ Za Nadýmačem - polytechnická učebna (RO7003) 

  

1 634 000 Kč 

usnesení ZHMP č. 2M/4 ze dne 11.06.2020 

    Místní akční plán vzdělávání (RO 2056) 

  

643 500 Kč 

usnesení RHMP č. 1271 ze dne 15.06.2020 

    /6:0:0/ 
 
11. Veřejná zakázka malého rozsahu „Venkovní fitness Hájek“ - výběr dodavatele 

Materiál byl objasněn  
Usnesení: 

1. Rada MČ Praha 22 bere na vědomí Zprávu o veřejné zakázce ”Venkovní fitness Hájek” včetně 

jejích příloh ze dne 17. 6. 2020. 

2. Rada MČ Praha 22 rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky od společnosti COLMEX s.r.o., se 

sídlem: Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 290 37 221 za cenu 198 888 Kč bez 

DPH, tj 240 654 Kč včetně 21 % DPH (viz návrh rozhodnutí o výběru dodavatele v příloze č. 2). 

3. Rada MČ Praha 22 ukládá  
a) OŽPD písemně informovat uchazeče o výsledku výběru dodavatele VZMR, 

b) starostovi ve spolupráci s OŽPD uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu. 
/6:0:0/ 
 
 
12. Zápis z 8. zasedání Komise životního prostředí ze dne 10. 6. 2020 

Zápis byl objasněn radní Mgr. Ing. Lagnerem, Ph.D. 
Usnesení: 

1. Rada MČ Praha 22 bere na vědomí zápis ze zasedání Komise životního prostředí ze dne             
5. 2. 2020. 

2. Rada MČ Praha 22 souhlasí s tím, že bude dodržen již schválený projekt vegetačních úprav 
v rámci revitalizace Husova parku. 

/6:0:0/ 
 
 
13. Zápis z 5. zasedání Komise školské ze dne 11. 6. 2020  

Zápis byl objasněn radním panem Koutským. 
Usnesení: 

1. Rada MČ Praha 22 bere na vědomí zápis z 5. zasedání Komise školské ze dne 11. 6. 2020. 

2. Rada MČ Praha 22 souhlasí se záměrem zřídit v MČ Praha 22 

a) pobočku Pedagogicko- psychologické poradny, 

b) přípravné třídy od školního roku 2021/22,  

     a to v případě nalezení vhodných prostor pro obě činnosti. 

3. Rada MČ Praha 22 ukládá radnímu pro školství panu Koutskému vyhledat vhodné nebytové 

prostory pro činnost pobočky Pedagogicko-psychologické poradny a zřízení přípravné třídy. 
/5:0:1/ 
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14. Investiční příspěvek ŠJ, Praha 22, Nové náměstí 1250 

Materiál byl objasněn radním panem Koutským. 
Usnesení: 

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s poskytnutím investičního příspěvku ŠJ, Praha 22, Nové náměstí 

1250 dle důvodové zprávy.  

2. Rada MČ Praha 22 ukládá OKÚ seznámit s usnesením ředitelku školní jídelny. 
/5:0:1/ 
 
15. Zápis ze 7. zasedání Komise výstavby a územního plánování ze dne 3. 6. 2020  

Zápis byl objasněn radní Mgr. Ing. Lagnerem, Ph.D. 
Usnesení: 

1. Rada MČ Praha 22 bera na vědomí zápis ze 7. zasedání Komise výstavby a územního plánování 
ze dne 3. 6. 2020. 

2. Rada MČ Praha 22 nesouhlasí se záměrem výstavby nového bytového domu na parc. č. 702/1 a 
702/2 v k. ú. Uhříněves na základě doporučení Komise VaÚP.  

/6:0:0/ 
 
16. Různé 
A/ Provoz školních družin 

Materiál byl objasněn radním panem Koutským. K bodu se široce diskutovalo. 
Usnesení: 
Rada MČ Praha 22 bere na vědomí provoz školních družin o hlavních prázdninách v základních školách, 
které zřizuje. 
 
B/ Informace radního pana Koutského - pan radní informoval o otevřeném dopise rodičů 3. C ZŠ nám. 
Bří. Jandusů o nesouhlasu s výměnou třídní učitelky. Seznámil členy rady se svým postupem v této věci a 
svou písemnou odpovědí rodičům. 
RMČ informaci bere na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 10:25 hodin. 

Zapsala: Monika Kubšová  

 

 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Ing. Ondřej Lagner, Ph.D. ........................................................ 

 

 

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

 

 

 

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


