
Zápis ze 43. jednání Rady MČ Praha 22, které se konalo dne 22. 7. 2020 
od 10 hodin v kanceláři starosty v 1. patře radnice 

 

Přítomni:   Viz Prezenční listina 

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

Omluveni:   Mgr. Pavel Kosař, Ing. Ivo Krátký, pan Štěpán Zmátlo 

 

Byli určeni výše uvedení ověřovatelé zápisu. 

 
Pan starosta požádal o stažení navrženého materiálu z programu zasedání: 

 Bod 3. - Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce a dostavba 
školního hřiště ZŠ U Obory“ – vyhodnocení zadávacího řízení  

 

Hlasováním 4:0:0 byl schválen upravený PROGRAM: 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Kontrola zápisu ze 42. zasedání RMČ Praha 22 ze dne 8. 7. 2020  
3. Opakovaná veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Dětské hřiště v ulici 

Saturnova“ – vyhodnocení zadávacího řízení 
4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 67/2019 „Komunitní centrum a sociální bydlení Dolly – zpracování 

PD“ s Ing. arch. Gabrielou Fukatschovou 
5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 6/2020 „Oprava povrchu chodníků – Blokanda – zpracování PD“ 

s firmou Laboro atelier s.r.o. 
6. Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Adaptace bytu č. 1, Přátelství čp. 356, 104 00 Praha 22 – 

Uhříněves“. 
7. Realizace el. přípojky pro zajištění dodávky el. při akcích pořádaných Spolkem naše Pitkovice, 

pozemek parc. č. 219/62, k. ú. Pitkovice 

8. Realizace el. přípojky pro zajištění dodávky el. při akcích pořádaných Spolkem občanů Hájku, 

pozemek parc. č. 141/2, k. ú. Hájek u Uhříněvsi 
9. Prodloužení zvýhodněného nájmu ordinace praktického lékaře pro děti a dorost    
10. Žádost o odložení plateb nájemného – společnost outdoor akzent s.r.o. 
11. Rozpočtové úpravy 
12. Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb Mobilního rozhlasu ze dne 18. 3. 2020 
13. Podlimitní veřejná zakázka s názvem „Lávka ul. Ke Kříži – 2. etapa“ – zrušení zadávacího řízení 
14. VZMR na služby pod názvem „Parkování P+R Uhříněves – varianta 1 – zpracování PD“ – 

revokace usnesení, schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, seznamu oslovených 
účastníků a hodnotící komise 

15. Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „Multifunkční sportovní hala Uhříněves – 
zpracování DPS“ - schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, a složení hodnotící komise 
 

2a. Kontrola zápisu ze 42. zasedání RMČ Praha 22 ze dne 8. 7. 2020  
Materiál byl objasněn tajemníkem. 

42/2,41/2,40/2,39/2,38/2,37/2,36/2,35/2,34/2,33/2,32/2,31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,22/2,2

1/2,20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/214/2,13/212/2,11/2,10/29/2,8/2,7/2,6/2,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,

91/2,90/13(90.RMČdne26.9.2018)-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) 

 

42/2,41/2,40/2,39/2,38/2,37/2,36/2,35/2,34/2,33/2,32/2,31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,23/2,2

2/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/2,16/215/214/213/2,12/2, 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  

 

42/2,41/2,40/2,39/2,38/2,37/2,36/2,35/2,34/2,33/2,32/2,31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,22/2,2

1/2,20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/214/213/212/2,11/2,10/29/6   (9. RMČ dne 13. 3. 2019) - Vyhodnocení 

VZ „Hlasovací zařízení“ - řeší Komise IT - dnes v 10 hod. prezentace Usnesení.cz – řeší Ing. Krátký 
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42/2,41/2,40/2,39/2,38/2,37/2,36/2,35/2,34/2,33/2,32/2,31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/11(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., 42., 43. zasedání - bude realizováno až po 

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

trvá (NORMA zajišťuje souhlas MHMP) 

 

42/2,41/2,40/2,39/2,38/2,37/2,36/2,35/2,34/2,33/2,32/2,31/2,30/2,29/6(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 – vklad 

proveden - splněno 

 

42/2,41/2,40/2,39/2,38/2,37/2,36/2,35/2,34/2,33/2,32/2,31/2,30/2,29/7 (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 – vklad 

proveden - splněno 

 

42/2,41/2,40/2,39/2,38/2,37/2,36/2,35/234/2,33/8,32/2,31/2,30/2,29/2,28/9(28. RMČ dne 11. 12. 2019) - 

Nadlimitní  VZ 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.,42. zasedání – trvá 

43. zasedání - Proběhla schůzka s možným dodavatelem veřejné zakázky, jejímž předmětem bylo osvětlení 

nabídkové ceny a její rozpad na ceny za konkrétní kroky a služby specifikované v rámci VZ. Cílem 

schůzky bylo získání jistoty, zda nabízená cena není mimořádně nízká a zda má zájemce personální a 

odborné kapacity a znalosti na zajištění předmětu VZ. Administrátor VZ byl informován o výstupu z této 

schůzky a na 44. RMČ budou výsledky VZ vyhlášeny. 

 

42/2,41/2,40/2,39/2,38/2,37/2,36/2,35/2,34/2,33/9 (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  

- čeká se na podpis předávacího protokolu – splněno 

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

42., 43. zasedání - trvá 
 
42/2,41/2,40/2,39/2,38/2,37/2,36/6 (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 

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 

42. zasedání - čekáme na doručení SOD 

43. zasedání – SOD 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., 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 

42. zasedání – trvá 

43. zasedání -  zrušení VZ - bude předložen samostatný materiál bod 13. 
 
42/2,41/2,40/2,39/2,38/5 (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 

42. zasedání – zpracovatel studie ještě zpracovává soupis požadovaných standardů použitých materiálů, 

který bude podkladem připravované zakázky 
43. zasedání - ORS zajistil zadání VZMR na služby s názvem „Sportovní areál Pitkovice – zpracování PD“ 
v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019. Komise zasedá 6. 8. 2020 v 10:00 hodin. 
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42/2,41/2,40/2,39/2,38/13 (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 – řeší RAD Zmátlo - trvá  

42.,43. zasedání – smlouva u podpisu druhé smluvní strany - trvá 

 

42/2,41/2,40/2,39/4 (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 11 

1. 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). 

2. 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. 
42. zasedání - uchazeči byli informování, smlouva je připravena k podpisu 
43. zasedání – podepsána – splněno 
 
42/2,41/2,40/6 (40.  RMČ dne 10. 6. 2020) – 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 

42. zasedání -  čekáme na doručení podepsané smlouvy o dílo 

43. zasedání – podepsána - splněno 

 

42/2,41/2,40/7 (40.  RMČ dne 10. 6. 2020) - 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. 

- smlouva u podpisu PRE - trvá 

 

42/2,41/2,40/8 (40.  RMČ dne 10. 6. 2020) - 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, smlouva u podpisu - trvá 

 

42/2,41/2,40/10 (40.  RMČ dne 10. 6. 2020) - 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  

b) starostovi podepsat dodatek k NS - dodatek NS u podpisu MUDr. Levčíka - splněno 
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42/2,41/2,40/11 (40.  RMČ dne 10. 6. 2020) - 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 – dohoda 

připravena k podpisu 

b) starostovi podepsat dohodu o ukončení nájemní smlouvy, 

c) OSM vyvěsit záměr pronájmu 

 - záměr vyvěšen dne 23. 6. 2020 – žádná nabídka neobdržena, bude opakovaně vyvěšeno  

  

42/2,41/5. Opakovaná VZMR na stavební práce s názvem „Dětské hřiště v ulici Saturnova“ - 

revokace usnesení, schválení upravených zadávacích podmínek a seznamu oslovených účastníků 

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. 

42. zasedání: VZ byla dne 29. 6. 2020 zveřejněna, lhůta pro podání nabídek, je 16. 7. 2020 

43. zasedání – vyhodnocení - bude předložen samostatný materiál bod 3. 

 

42/2,41/6. VZMR na stavební práce s názvem „Rekonstrukce a dostavba školního hřiště ZŠ U 

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

hodnotící komise 

1. 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.  

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

3. 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 

42. zasedání: VZ byla dne 1. 7. 2020 zveřejněna, lhůta pro podání nabídek, je 16. 7. 2020 

43. zasedání – vyhodnocení staženo s programu - trvá 

 
42/2,41/7. Pronájem části pozemku parc. č. 761 v k. ú. Uhříněves o výměře 24,5 m2 na zřízení 
zahrádky 

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 Květoslavě Lálikové, bytem Husovo nám. 380, 104 00 

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.  
- žadatelka informována, smlouva u podpisu - splněno 

 
42/2,41/9. Uzavření Dodatku č. 17 k Pojistné smlouvě č. 8059766019 
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. 

- dodatek připraven k podpisu – splněno 
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42/2,41/13. Zápis z 5. zasedání Komise školské ze dne 11. 6. 2020  

1. 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. 

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

prostory pro činnost pobočky Pedagogicko-psychologické poradny a zřízení přípravné třídy. – trvá 

 

40/21C/,37/16A – Informace radního pana Zmátla – nákup multifunkčního zařízení INFINITY do ŠJ 

Odsouhlasený nákup multifunkčního zařízení za cenu 332 738 Kč, včetně DPH zajistí ŠJ Nové náměstí 

1100/1 z investičního příspěvku zřizovatele.  
 
42/3. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Cyklostezka Uhříněves - D. Měcholupy - 
zpracování  PD“ schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek a seznamu oslovených účastníků a 
hodnotící komise 

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

názvem „Cyklostezka Uhříněves - D. Měcholupy - zpracování  PD“ v souladu se Směrnicí ÚMČ 

Praha 22 č. 1/2019 

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

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

                                             Miroslav Šašek                                        Mgr. Pavel Kosař 

                                             Jiří Rösler                                                Viktorie Korcová 
                                           Ing. Luboš Ježil 

 - ORS zajistil zadání VZMR na služby s názvem „Cyklostezka Uhříněves – D. Měcholupy – 
zpracování PD v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č.1/2019. Komise zasedá 6. 8. 2020 v 9:30 hodin. 

 
42/4. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Komunitní zahrada“ - 
vyhodnocení zadávacího řízení 

1. Rada MČ Praha 22 rozhoduje o výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče: IC Holding s.r.o., 
Havlíčkovo nám. 3/15, 252 19 Rudná, IČ: 08170860, za cenu: 131 126 Kč bez DPH, tj. 158 662 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  

      – uzavřena – splněno. 
 
42/5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 01/2020„Rekonstrukce laterálního obtoku Říčanského potoka“ 
s firmou BROCHIER s.r.o. 

1. Rada MČ Praha 22 schvaluje prodloužení termínu dokončení díla do 31. 8. 2020. 
2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 01/2020. 
 - čekáme na doručení dodatku ke Smlouvě. 

 
42/6. Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „MŠ V Bytovkách – provádění projektové 
dokumentace v modelu BIM“ – schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, a složení hodnotící 
komise   

1. Rada MČ Praha 22 ukládá ORS zajistit zadání podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem 
„MŠ V Bytovkách – provádění projektové dokumentace v modelu BIM“ na základě objednávky   
č. MC22-R-ORS00021/2020 ze dne 17. 3. 2020 prostřednictvím Karo, Lašmanský & Partners 
s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Klimentská 2062/6, 110 00 Praha, 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      
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- dne 16. 7. 2020 byla zveřejněna na profilu zadavatele kompletní zadávací dokumentace 

k předmětnému zadávacímu řízení a toto řízení tak bylo zahájeno. Lhůta pro po podání nabídek byla 

stanovena na 31. 8. 2020 do 10:00 hod. 

   
42/7. Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Polyfunkční dům Pitkovice“ – 
schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, a složení hodnotící komise 

1. Rada MČ Praha 22 ukládá ORS zajistit zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s 
názvem „Polyfunkční dům Pitkovice“ na základě objednávky č. MC22-R-ORS000l4/2020 ze dne 
9. 3. 2020 prostřednictvím MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 
Brno, 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 způsob zadání a zadávací podmínky. 
3. 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            

       – administrátor dopracovává přílohy zadávací dokumentace.  
 

42/8. Nadlimitní veřejná zakázka s názvem „Stavební úpravy související s dodávkou gastro zařízení 

školní jídelny“ - vyhodnocení zadávacího řízení 
1. Rada MČ Praha 22 rozhoduje o výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče  

 Jílek Stavby s.r.o., se sídlem V Břízkách 290, 282 01 Doubravčice,  
 IČ: 04046331; za cenu 5 013 496 Kč bez DPH a 6 066 330 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 

     - běží lhůta pro podání případných námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele. 
 
42/9. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1638/24 v k. ú. Uhříněves ve prospěch 
společnosti PREdistribuce, a. s. 

1. Radě 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  
 
42/10. Pronájem bytu č. 1 v čp. 380 Husovo nám. V Praze – Uhříněvsi 

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1 v čp. 380 

Husovo náměstí v Praze - Uhříněvsi s paní Irenou Meszárosovou, bytem Přátelství 192, 104 00 

Praha - Uhříněves, nar.: 8. 8. 1987, nájemné 117 Kč/m2/měsíc, pronájem od 1.8.2020 na dobu 

neurčitou.   

2. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 190/2010  MN - 

35 na pronájem bytu č. 3 v čp. 192 ul. Přátelství v Praze - Uhříněvsi s paní Irenou Meszárosovou 

ke dni 31. 7. 2020.  

3. Rada MČ Praha 22 ukládá  

a) OSM připravit nájemní smlouvu a dohodu o ukončení nájemní smlouvy, 

b) starostovi podepsat nájemní smlouvu a dohodu o ukončení nájemní smlouvy  

       – smlouva připravena k podpisu 
 
42/11. Pronájem nebytových prostor v objektu Obřadní síně, Husovo nám. 380, Praha - Uhříněves 
za účelem natáčení televizního pořadu 

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájmem nebytového prostoru 

v objektu Obřadní síně, Husovo nám. 380, Praha - Uhříněves za účelem natáčení televizního 

pořadu se společností TV Nova s.r.o., se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5 

Barrandov, IČ: 45800456, za cenu 1 500 Kč za každou i započatou hodinu nájmu + DPH.  

 



8 

 

2. Rada MČ Praha 22 ukládá  
a) OSM informovat žadatele, 

b) starostovi podepsat nájemní smlouvu  

      – žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy 
 
42/12. Ukončení nájemní smlouvy č. 299/2008 MN - 113 na pronájem bytu č. 17 v DPS II. 

1. Rada MČ Praha 22  souhlasí s ukončením NS č. 299/2008 MN - 113 na pronájem bytu č. 17 

v DPS II. Nové náměstí 1440/2a v Praze - Uhříněvsi s paní Jarmilou Vrškovou dohodou ke dni     

31. 7. 2020. 

2. Rada MČ Praha 22 ukládá 

a) OSM informovat žadatele a připravit dohodu o ukončení NS, 

b) starostovi podepsat dohodu o ukončení NS  – dohoda o ukončení NS připravena k podpisu 
 
42/14. Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 22 

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s prodloužením dodatku k nájemní smlouvě s paní Janou 
Vokrouhlíkovou o 3 měsíce. 

2. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením dodatků k nájemním smlouvám. 

3. Rada MČ Praha 22 ukládá 
a) OSM informovat žadatele a připravit dodatky k nájemním smlouvám, 

b) starostovi uzavřít dodatky k nájemním smlouvám - dodatky se průběžně podepisují 
 
42/15. Letní kino v Uhříněvsi 

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s objednáním letního kina v termínech 3. 8., 10. 8. a 17. 8 2020 od 

firmy New Production Group s.r.o., Smetanova 179, 534 01 Holice, IČ: 287 72 199 za cenu do  

50 000 Kč s DPH za všechny tři představení dohromady. 

2. Rada MČ Praha 22 ukládá OKÚ zařídit zábor pozemku, oznámení o konání akce a občerstvení. 

       – zajištěno 
 
42/16. Návrh nových nájemců do bytů DPS II 

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením nájemního vztahu na dobu určitou s paní Hamákovou 

Lilou, Krušnohorská 1674, Jirkov, byt č. 17 v DPS II od 1. 8. 2020. 

2. Rada MČ Praha 22 ukládá 

a) OSVZ paní Hamákovou Lilu informovat o výsledku jednání RMČ, 

b) OSM uzavřít nájemní smlouvu od 1. 8. 2020 na dobu určitou s možností prodloužení na byt        

č. 17 v DPS II s paní Hamákovou Lilou  – smlouva se připravuje. 
 
42/17. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby pod názvem „Parkování P+R Uhříněves - 
varianta 1 - zpracování PD“ - schválení způsobu zadání zakázky 

1. Rada MČ Praha 22 rozhoduje o zadání zakázky pod názvem „Parkoviště P+R Uhříněves varianta 

1 - zpracování PD" společnosti  

 METROPROJEKT Praha s.r.o., nám. LP. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2,  

 IČ : 45271895, za cenu 915 000 Kč bez DPH, tj. 1 107 150 Kč vč. DPH. 

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

o dílo a smlouvu uzavřít. 

 - čekáme na doručení podepsané SoD. 
 

42/18. Veřejná zakázka „Koncepce cyklistické dopravy na území městské části Praha 22“- zadání 
1. Rada MČ Praha 22 ukládá OŽPD zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Koncepce 

cyklistické dopravy na území městské části Praha 22“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 
1/2019, o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 

2. Rada MČ Praha 22 schvaluje složení členů a náhradníků hodnotící komise: 
 členové: Štěpán Zmátlo           náhradníci: Mgr. Pavel Kosař                         

       Ing. Ivo Krátký          Mgr. Ing. Ondřej Lagner, Ph.D.    

    Ing. Dana Sopoušková               Jitka Zákorová 

      - výzva k podání nabídek byla zveřejněna, lhůta pro podání nabídek končí 30. 7. 2020 v 10 hodin 
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42/19. Veřejná zakázka „Pořízení ukazatelů okamžité rychlosti motorových vozidel“ – zadání 

1. Rada MČ Praha 22 ukládá OŽPD zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení 

ukazatelů okamžité rychlosti motorových vozidel“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019, 

o zadávání veřejných zakázek v platném znění 

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

 členové: Štěpán Zmátlo           náhradníci: Mgr. Pavel Kosař                         

       Mgr. Ing. Ondřej Lagner, Ph.D.           Ing. Ivo Krátký 

    Ing. Dana Sopoušková               Jitka Zákorová 

       - výzva k podání nabídek byla zveřejněna, lhůta pro podání nabídek končí 30. 7. 2020 v 11 hodin 

 
42/20. VZ „Nákup letní komunální nástavby na vozidlo Multicar M26 - vodní cisterna a mycí lišta“ 

1. Rada MČ Praha 22 schvaluje seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky: 
1. SIMED s.r.o., Slovany 140, 544 01 Dvůr Králové n. Labem, IČ: 648 27 496 

2. MaK. Lkw s.r.o., Ant, Janouška 832/2, 370 08 České Budějovice, IČ: 281 16 810 

3. Unikont Group s.r.o., Služeb 609, 108 00 Praha 10, IČ: 411 93 113 

2. Rada MČ Praha schvaluje členy a náhradníky hodnotící komisi ve složení: 

Radovan Koutský         Mgr. Pavel Kosař  

Mgr. Ing. Ondřej Lagner            Štěpán Zmátlo 

Renáta Hübnerová                  Ing. Alexandra Zídková 

3. Rada MČ Praha 22 ukládá OŽPD zajistit zadání VZMR „Nákup letní komunální nástavby na 

vozidlo Multicar M26 - vodní cisterna a mycí lišta“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22             

č. 1/2019, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a schválenými zadávacími podmínkami. 

       - výzva k podání nabídek byla zveřejněna, lhůta pro podání nabídek končí 29. 7. 2020 v 9 hodin 

 

42/21. Smlouva o nájmu nebytových prostor VÚŽV na pozemku parc. č. 35/4 v k. ú. Uhříněves 
1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením „Smlouvy o nájmu NP  a pozemku“ s VÚŽV, v.v.i. se 

sídlem Přátelství 815, 104 00 Praha 10 Uhříněves za nájemné 7 020 Kč měsíčně + DPH, a to na 
dobu od 1. 7 2020 do 30. 6. 2021.   

2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi ve spolupráci s OŽPD podepsat výše uvedenou smlouvu 
- smlouva podepsána - splněno. 

 

42/22. Dodatek č. 2 k Rámcové kupní smlouvě č. SD 00113/2017 
1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 smlouvy č. SD 00113/2017 se společností 

PETRONAL., spol. s r. o. se sídlem Podleská 1544/7c, 104 00 Praha 10, Uhříněves, který se týká 
změny seznamu oprávněných vozidel a osob k odběru pohonných hmot od 1. 7. 2020. Další změny 
oprávněných vozidel a osob budou řešeny aktualizacemi přílohy č. 1., které bude podepisovat 
pověřený zástupce OŽPD.  

2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi ve spolupráci s OŽPD dodatek č. 2. podepsat. 
3. Rada MČ Praha 22 pověřuje vedoucí OŽPD k podepisování příloh výše uvedené Rámcové kupní 

smlouvy č. SD 00113/2017  
- dodatek se připravuje k podpisu 

 
42/26. Různé 

A/ Revokace usnesení č. 17/A Různé z 22. zasedání Rady MČ Praha 22 ze dne 20. 9. 2019 

1. Rada MČ Praha 22 revokuje usnesení č. 17/A z 22. zasedání Rady MČ Praha 22 ze dne 20. 9. 

2019 k změně realizace výstavby hřiště z lokality Kašperská do lokality V Jezerách na pozemku č. 

1920/1 v k. ú. Uhříněves 
2. Rada MČ Praha 22 schvaluje podání nové žádosti MČ Praha 22 

a) na realizací výstavby sportovního hřiště Kašperská v jiné lokalitě – v areálu ZŠ U Obory na 

pozemku parcelní číslo 735 v k. ú. Uhříněves, LV 1396, ve vlastnictví Hlavního města Prahy 

ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 22 při zachování účelu uvedené akce č. 0080927, 

b) na změnu názvu investiční akce na „Výstavba víceúčelového sportovního hřiště“. 

3. RMČ Praha 22 ukládá starostovi požádat o udělení souhlasu HMP – žádost odeslána - splněno 
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B/ Studie širších vztahů - úprava dopravního řešení Uhříněves Za Oborou 

Rada MČ Praha 22 ukládá radnímu Mgr. Ing. Lagnerovi, Ph.D. nechat zpracovat aktualizovanou studii 

dopravního řešení v ul. V Bytovkách  - trvá. 

 

Rada MČ Praha 22 schvaluje zápis z jednání 42. RMČ. 

/4:0:0/ 

 

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

Saturnova“ – 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 rozhoduje – nerozhoduje o výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče: 

GARTENSTA Plus s.r.o., Nepovolená 1320, 170 00 Praha, IČ: 26689472, za cenu: 1 137 591,04,- 

bez DPH, tj. 1 376 485,16,- vč. DPH 

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

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

/4:0:0/ 
 

4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 67//2019 „Komunitní centrum a sociální bydlení Dolly – 

zpracování PD“ s Ing. arch. Gabrielou Fukatschovou 

Materiál byl objasněn panem starostou. 

Usnesení: 

1.  Rada MČ Praha 22 schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 67/2019 na realizaci projektu 

pod názvem „Komunitní centrum a sociální bydlení Dolly – zpracování PD“. 

2.  Rada MČ Praha 22 schvaluje prodloužení lhůty termínu dokončení díla na 150 dnů od nabytí 

účinnosti Smlouvy o dílo. 

3. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 67/2019. 

/4:0:0/ 

 

5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 67/2019 „Oprava povrchu chodníků – Blokanda – zpracování 

PD“  s firmou Laboro atelier s.r.o. 

Materiál byl objasněn panem starostou. 

Usnesení: 

1.  Rada MČ Praha 22 schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 67/2019 na realizaci projektu 

pod názvem „Komunitní centrum a sociální bydlení Dolly – zpracování PD“. 

4.  Rada MČ Praha 22 schvaluje prodloužení lhůty termínu dokončení díla a navýšení ceny   

199 045  Kč. 

5. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 67/2019. 

/4:0:0/ 

 

6. Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Adaptace bytu č. 1, Přátelství čp. 356, Praha 22 - 

Uhříněves“. 

Materiál byl objasněn panem starostou. 

Usnesení: 

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí se zadáním VZMR s názvem „Adaptace bytu č. 1, Přátelství čp. 356, 104 

00 Praha 22 – Uhříněves“, a to podle projektové dokumentace, která je součástí výzvy. 

2.  Rada MČ Praha 22 souhlasí se zadávacími podmínkami a způsobem zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu s názvem „Adaptace bytu č. 1, Přátelství čp. 356, 104 00 Praha 22 – Uhříněves“. 

3. Rada MČ Praha 22  jmenuje hodnotící komisi ve složení: 

členové: Mgr. Pavel Kosař  náhradníci: Ing. Ivo Krátký 

 Ing. Jana Kovaříková  Ing. František Wetter 

 Jan Maňák  Vladko Rechcígel 
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4. Rada MČ Praha 22 schvaluje seznam účastníků, kteří budou vyzváni k podání nabídky: 

Ing. Lukáš Matocha, Lomená 667/39, 16200 Praha, IČ: 87584379 

INSTALACE Šubrt, spol. s r.o., Dieselova 114, 10900 Praha, IČ: 26175827 

CIRCE, s.r.o., Kurzova 2202, 15500 Praha, IČ: 25058142 

5. Rada MČ Praha 22 ukládá odboru správy majetku zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

s názvem „Adaptace bytu č. 1, Přátelství čp. 356, 104 00 Praha 22 – Uhříněves“ v souladu se směrnicí 

ÚMČ Praha 22 č. 1/2019 o veřejných zakázkách. 

/4:0:0/ 

 

7. Realizace el. přípojky pro zajištění dodávky el. při akcích pořádaných Spolkem naše 

Pitkovice, pozemek parc. č. 219/62, k. ú. Pitkovice 

Materiál byl objasněn paní 1. místostarostkou Mgr. Erbsovou. 

Usnesení: 

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s realizací el. rozvaděče pro potřeby konání akcí pořádaných 

Spolkem naše Pitkovice.  

2. Rada MČ Praha 22 ukládá OSM zajistit realizaci el. rozvaděče pro potřeby konání akcí 

pořádaných Spolkem naše Pitkovice podle předložené nabídky. 

/4:0:0/ 

 

8. Realizace el. přípojky pro zajištění dodávky el. při akcích pořádaných Spolkem občanů 

Hájku, pozemek parc. č. 141/2, k. ú. Hájek u Uhříněvsi 

Materiál byl objasněn paní 1. místostarostkou Mgr. Erbsovou. 

Usnesení: 

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s realizací el. rozvaděče pro potřeby konání akcí pořádaných 

Spolkem občanů Hájku. 

2. Rada MČ Praha 22 ukládá OSM zajistit realizaci el. rozvaděče pro potřeby konání akcí 

pořádaných Spolkem občanů Hájku podle předložené nabídky. 

/4:0:0/ 

 

9. Prodloužení zvýhodněného nájmu ordinace praktického lékaře pro děti a dorost    

Materiál byl objasněn paní 1. místostarostkou Mgr. Erbsovou. 

Usnesení: 

1. Rada MČ Praha 22 bere na vědomí žádost o prodloužení zvýhodněného nájmu ordinace 

praktické lékařky pro děti a dorost MUDr. I. Königové o dalších 12 měsíců.  

2. Rada MČ Praha 22 ukládá OSM vyvěsit záměr a připravit materiál k uzavření dodatku NS.  

/4:0:0/ 

 

10.    Žádost o odložení plateb nájemného – společnost outdoor akzent s.r.o.  

Materiál byl objasněn panem starostou. 

Usnesení: 

Rada MČ Praha 22 souhlasí s odložením 2 čtvrtletních splátek nájemného za 1 pololetí roku 2020 dle       

NS č. 45/2005 MN – 13 uzavřené se společností outdoor akcent s.r.o., Na strži 2097/63, 140 00 Praha 4, 

IČ: 00545911 do 1. 2. 2021.          /4:0:0/ 

 
11.    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 

 Odvod z VHP (RO 3041) 01 63 943 000 

 Dotace ve výši 100% podílu MČ na daňové povinnosti HMP 

(RO3040) 02 63 3 212 900 

 Dotace na projekt OPPPR „Otevřené třídy Prahy 22“ (RO 7004) 03 63 2 000 000 
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6 155 900 

 Zvýšení výdajů 

    Text ř. Oddíl Částka 

 Zvýšení stavu finančních prostředků (rezerva na případné výdaje) 01 - 943 000 

 Zvýšení stavu finančních prostředků (rezerva na případné výdaje) 02 - 3 212 900 

 Otevřené třídy Prahy 22 03 31 2 000 000 

 

   
6 155 900 

 b) Finanční vypořádání za rok 2019 (odvod nedočerpaných dotací a doplatek místních poplatků) 

 Text ř. Oddíl Částka 

 státní rozpočet: Obec přátelská rodině 01 63 40 400 

                        Sčítání lidu, domů a bytů 2021     1 500 

                        Volby do EP     68 700 

              HMP: rekonstrukce služeben 02 63 500 

                        zkoušky odborné způsobilosti     70 000 

                        výuka ČJ     6 900 

                        doplatky místních poplatků     30 800 

 

   
218 800 

 Seznam rozhodnutí o přidělení dotací 

    Odvod z VHP (RO3041) 

  

943 000 Kč 

usnesení ZHMP č. 18/74 ze dne 02.07.2020 

    Dotace ve výši 100% podílu MČ na daňové povinnosti HMP 

(RO3040) 

  

3 212 900 Kč 

usnesení ZHMP č. 18/73 ze dne 02.07.2020 

    Otevřené třídy Prahy 22 (RO 7004) 

  

2 000 000 Kč 

usnesení ZHMP č. 18/1 ze dne 02.07.2020 

    Uzavření finančního vypořádání za rok 2019 (RO 8018, RO 8019) 

    usnesení ZHMP č. 18/70 ze dne 02.07.2020 

  

-218 800 Kč 

/4:0:0/ 

 

12.   Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb Mobilního rozhlasu ze dne 18. 3. 2020 

Materiál byl objasněn paní 1. místostarostkou Mgr. Erbsovou. 
Usnesení: 

1.  Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytování služeb 

komunikačního ekosystému Mobilní rozhlas. 

2.  Rada MČ Praha 22 ukládá OKÚ podpis dodatku ke smlouvě o poskytování služeb 

komunikačního ekosystému Mobilní rozhlas. 

/4:0:0/ 

 

13.    Podlimitní veřejná zakázka s názvem „Lávka ul. Ke Kříži – 2. etapa“ – zrušení zadávacího řízení. 

Materiál byl objasněn panem starostou. 
Usnesení: 

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

stavební práce s názvem „Lávka ul. Ke Kříži – 2. etapa“ zadávanou v otevřeném řízení podle § 56 

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

Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019.  

2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi ve spolupráci s administrátorem zajistit zveřejnění 

Rozhodnutí o zrušení tohoto zadávacího řízení na profilu zadavatele.  

/4:0:0/ 

 

14. VZMR na služby pod názvem „Parkování P+R Uhříněves – varianta 1 – zpracování PD“ – 

revokace usnesení, schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, seznamu oslovených účastníků  

a hodnotící komise 

Materiál byl objasněn panem starostou. 
Usnesení: 

1. Rada MČ Praha 22 revokuje usnesení č. 17/2 a 17/3 z 42. RMČ ze dne 8. 7. 2020 v části týkající 
se zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo. 
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2. Rada MČ Praha 22 ukládá ORS zajistit zadání VZMR na služby s názvem „Parkování P+R 
Uhříněves - varianta 1 - zpracování PD“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019.  

3. Rada MČ Praha 22 schvaluje způsob zadání, zadávací podmínky, včetně zkrácení lhůty pro 
podání nabídek. 

4. Rada MČ Praha 22 schvaluje seznam účastníků, kteří budou vyzváni k podání nabídky. 
6. Rada MČ Praha 22 jmenuje hodnotící komisi ve složení: 

členové: Štěpán Zmátlo  náhradníci: Mgr. Kateřina Erbsová 

 Vojtěch Zelenka  Mgr. Ing. Ondřej Lagner, Ph.D. 

 Mgr. Pavel Kosař  Viktorie Korcová 
        Miroslav Šašek            
        Jiří Rösler            

/4:0:0/ 
 

15. Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „Multifunkční sportovní hala Uhříněves – 
zpracování DPS“ - schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, a složení hodnotící komise 

Materiál byl objasněn místostarostou Mgr. Kosařem. 
Usnesení: 

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí se zajištěním zadání podlimitní VZ na služby s názvem 
„Multifunkční sportovní hala Uhříněves – zpracování DPS“ zadávanou ve zjednodušeném 
podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019. 

2. Rada MČ Praha 22 ukládá ORS zajistit zadání podlimitní VZ na služby s názvem „Multifunkční 
sportovní hala Uhříněves – zpracování DPS“ na základě objednávky č. MC22-R-ORS00068/2020 
ze dne 8. 7. 2020 prostřednictvím JUDr. Koukal Pavel, advokát, se sídlem Příkop 834/8, 602 00 
Brno, 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. 

3. Rada MČ Praha 22 schvaluje způsob zadání a zadávací podmínky. 
4. Rada MČ Praha 22 jmenuje hodnotící komisi 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       
/4:0:0/ 
 

Zasedání bylo ukončeno v 11:00 hodin. 

Zapsal: Ing. Roman Petr  

 

 

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

 

 

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

 

 

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


