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ZÁPIS z jednání rady č. 4/2021
MČ Praha 22

datum: 10. 2. 2021, čas: 09:00 - anonymizovaná verze zápisu

Prezence:

Přítomni: (7) Vojtěch Zelenka, Mgr. Kateřina Erbsová, Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Ing. Ondřej
Lagner Ph.D., Radovan Koutský, Štěpán Zmátlo, Ing. Ivo Krátký

Omluveni: (0)
Nepřítomni: (0)
Hosté:  
Zapisovatel/ka: Monika Kubšová

Tito zastupitelé se (z)účastní distančně: Mgr. Pavel Kosař, Radovan Koutský

Přítomno je 7 členů a rada je usnášeníschopná.

Jednání zahájeno 10.02.2021 v 9:03:20

1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu (bod číslo 1)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka

Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:04:08

Předsedající navrhl ověřovatele zápisu:

Ověřovatelé: Mgr. Ing. Ondřej Lagner Ph.D., Ing. Ivo Krátký
Předsedající: Vojtěch Zelenka

Bod byl přijat bez hlasování.

Diskuze zahájena v 9:04:08

Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:04:21

2. Schválení programu jednání (bod číslo 2)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka

Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:04:51

Program jednání
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola zápisu z 2. jednání Rady MČ Praha 22 ze dne 27. 1. 2021a kontrola zápisu z 3. jednání
Rady MČ Praha 22 ze dne 29. 1. 2021
4. Kontrola zápisu a usnesení z 1. jednání Zastupitelstva MČ Praha 22 ze dne 27.1.2021
5. Informace o kontrolní činnosti v MČ a na ÚMČ za rok 2020
6. Kontrolní činnost v roce 2021
7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 40/2020 „Cesta pro pěší a cyklisty Hájek - Královice - zpracování
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PD“ s firmou DESKRIPTO s.r.o.
8. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Výběr organizátora soutěže na koncepční
řešení přednádražního prostoru Praha - Uhříněves“ - vyhodnocení zadávacího řízení.
9. „Výstavba DPS Betlímek“ - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SD 00105/2019
10. Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „Poskytování stavebních, zemních a
zahradnických prací pro městskou část Praha 22 v letech 2021-2022“ - schválení způsobu zadání,
zadávacích podmínek, a složení hodnotící komise.
11. Žádost o používání znaku MČ Praha 22
12. Smlouva o spolupráci při zajištění sběru obnošeného šatstva
13. Dotační programy Prahy 22
14. Uzavření dohody o ukončení smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 1057, jehož součástí je
stavba čp. 140 vše v k.ú. Uhříněves
15. Pronájem části pozemku parc. č. 1666/9 v k.ú. Uhříněves o výměře 15 m2 společnosti RIVER
TRIP s.r.o.
16. Informace o pronájmu garážových stání v majetku MČ Praha 22 v roce 2020
17. Informace o krátkodobých pronájmech majetku MČ Praha 22 v roce 2020
18. Požadavek MČ P22 na nastavení závazného informačního systému samosprávného projednávání
v oblasti dopravy
19. Požadavky MČ Praha 22 na kompenzačních opatření v návaznosti na umístění stavby Pražského
okruhu st.č. 511 na území MČ Praha 22
20. Rozpočtové opatření
21. Zápis z jednání Komise kultury č. 15/2021 ze dne 25. 1. 2021
22. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1793/80 v k.ú. Uhříněves ve prospěch
společnosti Vodafone Czech Republic, a.s.
23. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1793/78 v k.ú. Uhříněves ve prospěch
společnosti Vodafone Czech Republic, a.s.
24. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1793/77 v k.ú. Uhříněves ve prospěch
společnosti Vodafone Czech Republic, a.s.
25. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1793/73 v k.ú. Uhříněves ve prospěch
společnosti Vodafone Czech Republic, a.s.
26. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1793/59 v k.ú. Uhříněves ve prospěch
společnosti Vodafone Czech Republic, a.s.
27. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1793/36 v k.ú. Uhříněves ve prospěch
společnosti Vodafone Czech Republic, a.s.
28. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1793/27 v k.ú. Uhříněves ve prospěch
společnosti Vodafone Czech Republic, a.s.
29. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1793/5 v k.ú. Uhříněves ve prospěch
společnosti Vodafone Czech Republic, a.s.
30. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1638/24 v k.ú. Uhříněves ve prospěch
společnosti PREdistribuce, a.s.

Diskuze zahájena v 9:04:51

V 09:07:38 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení (navrhovatel: "Vojtěch Zelenka") v tomto
znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje návrh programu jednání

s těmito změnami:
- doplňuje se bod č. 31 - Petice občanů MČ Praha22 "Za řešení neúnosné dopravní situace v ulici K
Dálnici"
- doplňuje se bod č. 32 - Prominutí místního poplatku z pobytu za období 1.1.2021–31.12.2021

- vyřazuje se bod č. 19 - Požadavky MČ Praha 22 na kompenzačních opatření v návaznosti na
umístění stavby Pražského okruhu st.č. 511 na území MČ Praha 22
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Hlasování
pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-53-4/21
zodpovídá:  Vojtěch Zelenka
termín: IHNED (10. 2. 2021)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:07:45

3. Kontrola zápisu z 2. jednání Rady MČ Praha 22 ze dne 27. 1.
2021a kontrola zápisu z 3. jednání Rady MČ Praha 22 ze dne 29. 1.
2021 (bod číslo 3)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka

Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:07:50

Důvodová zpráva
Materiál byl objasněn tajemníkem.

Diskuze zahájena v 9:07:50

V 09:08:34 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení (navrhovatel: "Vojtěch Zelenka") v tomto
znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje zápis z 2. jednání Rady MČ Praha 22 ze dne 27. 1. 2021.

Hlasování
pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-54-4/21
zodpovídá:  Vojtěch Zelenka
termín: IHNED (10. 2. 2021)

V 09:09:12 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení  (navrhovatel: "Vojtěch Zelenka") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje zápis z 3. jednání Rady MČ Praha 22 ze dne 29. 1. 2021.

Hlasování
pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-55-4/21
zodpovídá:  Vojtěch Zelenka
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termín: IHNED (10. 2. 2021)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:09:20

4. Kontrola zápisu a usnesení z 1. jednání Zastupitelstva MČ Praha
22 ze dne 27.1.2021 (bod číslo 4)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka

Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:09:30

Důvodová zpráva
Materiál byl objasněn tajemníkem.

Rada MČ Praha 22 bere na vědomí zápis a usnesení z 1. jednání Zastupitelstva MČ Praha 22 ze dne
27.1.2021.

Diskuze zahájena v 9:09:30

Rada bere materiály předložené k bodu č. 4 - Kontrola zápisu a usnesení z 1. jednání
Zastupitelstva MČ Praha 22 ze dne 27.1.2021 na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:09:46

5. Informace o kontrolní činnosti v MČ a na ÚMČ za rok 2020 (bod
číslo 5)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka

Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:09:51

Důvodová zpráva
Na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.
416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších
předpisů, § 8 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, § 2 odst. 4 a § 81 odst. 3 písm. b) zákona č.
131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb.
hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, protokolů a záznamů z jednotlivých
kontrol, v souladu se zřizovacími listinami příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 22 a
usnesením 29. RMČ ze dne 8. 1. 2020 je na jednání RMČ předložena informace o provedených
kontrolách a účinnosti vnitřního kontrolního systému za rok 2020. V souvislosti s pandemií COVID-19
nebyly naplánované kontroly výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům MČ
Praha 22 prováděných odbory Magistrátu hl. m. Prahy v roce  2020 provedeny.  

Rada MČ Praha 22 bere na vědomí informaci o kontrolní činnosti v MČ a na ÚMČ za rok 2020.

 Diskuze zahájena v 9:09:51

Rada bere materiály předložené k bodu č. 5 - Informace o kontrolní činnosti v MČ a na
ÚMČ za rok 2020 na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:10:39

6. Kontrolní činnost v roce 2021 (bod číslo 6)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka

Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:10:43
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Důvodová zpráva
Na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.
416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se
zřizovacími listinami příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 22 a usneseními RMČ je na
dnešní jednání RMČ předložen plán veřejnosprávních kontrol v rámci MČ (zřízené příspěvkové
organizace, příjemci finančních darů, příspěvků a dotací) a ÚMČ (vnitřní kontrola na jednotlivých
odborech).

Plán kontrolní činnosti může být v průběhu roku rozšířen na základě podnětů volených orgánů,
pokynů tajemníka a obsahu přijatých stížností

Rada MČ Praha 22 bere na vědomí plán veřejnosprávních a vnitřních kontrol na rok 2021 podle
přílohy.

Diskuze zahájena v 9:10:43

Rada bere materiály předložené k bodu č. 6 - Kontrolní činnost v roce 2021 na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:11:12

7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 40/2020 „Cesta pro pěší a
cyklisty Hájek - Královice - zpracování PD“ s firmou DESKRIPTO
s.r.o. (bod číslo 7)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka

Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:11:16

Důvodová zpráva
Na základě SOD ke shora uvedené akci zpracovává firma DESKRIPTO s.r.o. v současné době
projektovou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Z
důvodu současně probíhající pandemie virového onemocnění Covid- 19, které je způsobeno novým
druhem koronaviru označovaným jako SARS-CoV-2 není firma schopna zajistit předání díla v
původně stanoveném termínu dle SOD. Příčinou jsou především zhoršené možnosti komunikace s
dotčenými orgány státní správy a nutnost řešení složitější problematiky týkající se kácení a výsadby
nových dřevin souvisejících s realizací předmětného díla. Zhotovitel zažádal objednatele o
prodloužení termínu z důvodu shora uvedených (viz příloha č. 2). V žádosti zhotovitel uvání lhůtu
prodloužení termínu odpovídající reálným možnostem provedení díla za aktuální krizové situace. Na
základě výše uvedeného předkládáme ke schválení návrh dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. MC22-
SD-ORS00040/2020 (viz příloha č. 1). Tento dodatek řeší prodloužení doby plnění takto:

Odstavec 1, článku VII.:

Původní znění:

Zhotovitel se zavazuje, že společnou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a
stavebního povolení dodá objednateli v dohodnutém počtu vyhotovení do 145 dní od nabytí účinnosti
smlouvy. 

Nové znění:

Zhotovitel se zavazuje, že společnou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a
stavebního povolení dodá objednateli v dohodnutém počtu vyhotovení do 26.2.2021, tj. do 249 dnů
od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Diskuze zahájena v 9:11:16

V 09:13:07 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení (navrhovatel: "Vojtěch Zelenka") v tomto
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znění:

1. Rada MČ Praha 22 schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 40/2020 na realizaci projektu pod
názvem „Cesta pro pěší a cyklisty Hájek - Královice - zpracování PD“.

2. Rada MČ Praha 22 schvaluje Dodatek č.1, který stanoví změnu odstavce 1, čl. VII Smlouvy o dílo
č. 40/2020, z původních 145 dnů od nabytí účinnosti SOD, na 249 dnů od nabytí účinnosti SOD, tj. do
26.2.2021.

3. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 40/2020.

Hlasování
pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-56-4/21
zodpovídá: Jiří Rösler
termín: 8. 3. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:13:17

8. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Výběr
organizátora soutěže na koncepční řešení přednádražního
prostoru Praha - Uhříněves“ - vyhodnocení zadávacího řízení. (bod
číslo 8)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka

Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:13:21

Důvodová zpráva
Na základě usnesení UR-522-35/20 RMČ ze dne 22.12.2020 zajistil ORS dne 8.1.2021 vyhlášení
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výběr organizátora soutěže na koncepční řešení
přednádražního prostoru Praha - Uhříněves“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019.

Těmto uchazečům byla zaslána Výzva k podání nabídky:

City Upgrade s.r.o., Dukovany 221, 675 56  Dukovany, IČ: 02756021;
MgA. Jakub Chuchlík, Mírové nám, 492/11, 466 01  Jablonec nad Nisou, IČ: 75351951;
MOBA studio s.r.o., Turkmenská 1420/2, 101 00  Praha 10, IČ: 61459712;
Ing. arch. Tomáš Zdvihal, U Blaženky 2617/14, 150 00  Praha 5, IČ: 01022725;
Ing. arch. Luboš Klabík, Nezvalova 1686, 256 01  Benešov, IČ: 01826921.

Výzva k podání nabídky byla v souladu se Směrnici ÚMČ Praha 22 č.1/2019 současně zveřejněná na
úřední desce ÚMČ Praha 22 a na profilu zadavatele.

Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek celkem čtyři nabídky. Základním hodnotícím
kritériem pro zadání této veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost nabídky. Dílčími kritérii byly:

Nabídková cena (bez DPH) - 60 %, Komplexnost návrhu zajištění soutěže - 20 %, Kvalita referencí -
20 %.

Komise nejdříve vyhodnotila všechny nabídky dle těchto kritérií a určila jako nejvýhodnější nabídku
poř. č. 3. Následně provedla u této nabídky posouzení splnění kvalifikace uchazeče. Komise
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konstatovala, že tato nabídka splnila všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě.

Na základě výše uvedeného komise doporučuje zadavateli rozhodnout o ekonomicky nejvýhodnější
nabídce poř. č. 3 uchazečeCity Upgrade s.r.o., Dukovany 221, 675 56 Dukovany, IČ: 2756021, za
cenu 390.000,- Kč bez DPH, tj. 471.900,- Kč vč. DPH.

V příloze dále předkládáme návrh Rozhodnutí o výběru dodavatele.

Rada MČ Praha 22 bere na vědomí Zprávu o hodnocení nabídek ze dne 28.1.2021.

Nabídnutá cena je v čase a v místě obvyklá.

Zdroj financí: rozpočet MČ na rok 2021

Diskuze zahájena v 9:13:21

V 09:18:00 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení  (navrhovatel: "Vojtěch Zelenka") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 rozhoduje o výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče City Upgrade s.r.o.,
Dukovany 221, 675 56 Dukovany, IČ: 2756021, za cenu 390 000 Kč bez DPH, tj. 471 900 Kč vč. DPH.

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

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

Hlasování
pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-57-4/21
zodpovídá: Jiří Rösler
termín: 31. 3. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:18:08

9. „Výstavba DPS Betlímek“ - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SD
00105/2019 (bod číslo 9)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka

Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:18:12

Důvodová zpráva
Na realizaci stavby „Výstavba DPS Betlímek“ byla dne 18.12.2019 uzavřena se zhotovitelem
„Sdružení Výstavba DPS Betlímek“, jejímž vedoucím společníkem je firma Podzimek a synové s.r.o.,
smlouva o dílo č. SD 105/2019 za cenu 49.849.789,14 Kč bez DPH, tj. 57.327.257,51 Kč vč. DPH.
Dne 22.12.2020 byl uzavřen Dodatek č. 1, kterým se navýšila cena díla o částku 2 745 019,05 Kč bez
DPH, a který byl schválen usnesením č. UR-472-33/20 dne 9.12.2020.

Objednatel dále v dodatku potvrdil a souhlasil se zhotovitelem v tom, že prodloužení doby plnění je
min. v rozsahu 11 týdnů s tím, že o celkové délce vynuceného prodloužení doby plnění se bude ještě
jednat a obě strany se zavázaly, že bude uzavřen nový dodatek upravující prodloužení doby plnění.

Na základě toho a uskutečněných jednání se zástupci zhotovitele v lednu 2021 byl zpracován návrh
Dodatku č. 2 (viz příloha), kterým se prodlužuje doba plnění o 23 týdnů. Současně se cena díla
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navyšuje o režijní náklady této stavby ve výši 73 780,- Kč (bez DPH) za každý týden prodloužení.
Jedná se o stejnou částku, která je standardně účtována dle uzavřené SOD každý měsíc v rámci
fakturace za provedené práce.

Celkově se tedy jedná o navýšení ceny díla o 1 696 940,- Kč (bez DPH) a současně prodloužení doby
potřebné pro realizaci stavby o celkem 23 týdnů. V této době je zahrnuto výše uvedených 11 týdnů
(uvedených v dodatku č. 1). Přílohu dodatku tvoří upravený časový harmonogram postupu prací.
Přílohou materiálu je tento časový harmonogram doplněný o vysvětlení časového posunu termínu
dokončení stavby.  

V návrhu dodatku č. 2 je dále zakotvena změna poddodavatele. Důvodem je skutečnost, že zhotovitel
předložil objednateli vlastní Osvědčení o řádně provedených pracích na veřejnou zakázku s názvem
„VŠPJ - Výstavba výukového centra“, které odpovídá požadavku zadavatele (objednatele) na
prokázání technické kvalifikace dle čl. 5.4. Zadávacích podmínek a nahradil tak kvalifikovaného
poddodavatele Auböck s.r.o. se sídlem Poříčí 247, Boršov nad Vltavou, IČ: 260 89 785,
prostřednictvím kterého prokazoval technickou kvalifikaci, a objednatel s touto náhradou vyslovil
souhlas.

Celková cena díla se tímto Dodatkem č. 2 zvyšuje o 1 696 940,- Kč bez DPH, tj. o 1 951 481,- Kč vč.
DPH a nově činí:

Celková cena díla:                                                                   54 291 748,19 Kč bez DPH

DPH 15 %                                                                                   8 143 762,23 Kč    

Celková cena díla:                                                                   62 435 510,42 Kč vč. DPH

Bližší komentář s důvody prodloužení realizace stavby DPS Betlímek je součástí samostatné přílohy
zpracované ORS.

Diskuze zahájena v 9:18:12

V 10:00:36 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení (navrhovatel: "Vojtěch Zelenka") v tomto
znění:

1. Rada MČ Praha 22 schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SD 105/2019 na realizaci stavby
pod názvem „Výstavba DPS Betlímek“.

2. Rada MČ Praha 22 schvaluje navýšení ceny díla dle důvodové zprávy.

3. Rada MČ Praha 22 schvaluje prodloužení doby plnění dle důvodové zprávy.

4. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi podepsat Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SD 105/2019.

Hlasování
pro: 5
proti 0
zdržel se: 2
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-58-4/21
zodpovídá: Jiří Rösler
termín: 31. 3. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 10:00:45
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10. Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „Poskytování
stavebních, zemních a zahradnických prací pro městskou část
Praha 22 v letech 2021-2022“ - schválení způsobu zadání,
zadávacích podmínek, a složení hodnotící komise. (bod číslo 10)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka

Projednávání bodu bylo zahájeno v 10:00:49

Důvodová zpráva
Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, jehož výsledkem bude uzavření rámcové
dohody o poskytování stavebních, zemních a zahradnických prací pro městskou část v letech
2021-2022. Jedná se o nadlimitní VZ na služby - otevřené zadávací řízení - na uzavření rámcové
dohody dle § 132 a postupem dle § 134 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění a v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019.

Na zajištění administrace zadávacího řízení byl osloven Spolek Europrojekty, IČ: 227 22 441,
zastoupen Ing. Marií Harantovou, bytem Čsl. Armády 1287, 434 01 Most. Dne 2.11.2020 byla
vystavena objednávka č. MC22-R-ORS00095/2020 ve výši 35 000 Kč. 

V příloze materiálu předkládáme ke schválení zadávací podmínky, které jsou obsažené jak
v dokumentaci zadávacího řízení, tak i ve výzvě k podání nabídek. Předkládáme tedy ke schválení
oba dokumenty, které zpracovala Ing. Harantová.

Dále předkládáme návrh členů a náhradníků hodnotící komise v tomto složení:

členové: Mgr. Pavel Kosař, Vojtěch Zelenka, Mgr. Kateřina Erbsová, Jiří Rösler, Miroslav Šašek

náhradníci: Mgr. Ing. Ondřej Lagner, Štěpán Zmátlo, Viktorie Korcová, Petr Beneš

Způsob zadání: nadlimitní veřejná zakázka na služby  

Předpokládaná cena zakázky: cca do 5,4 mil. Kč bez DPH, tj. cca do 6,53 mil. Kč s DPH

Zdroj financí: rozpočet MČ na rok 2021

Diskuze zahájena v 10:00:49

V 10:06:41 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení  (navrhovatel: "Vojtěch Zelenka") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí se zajištěním zadání nadlimitní veřejné zakázky s názvem
„Poskytování stavebních, zemních a zahradnických prací pro městskou část Praha 22 v letech
2021-2022“ zadávanou v otevřeném řízení na uzavření rámcové dohody dle § 132 a postupem dle §
134 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v souladu se Směrnicí
ÚMČ Praha 22 č. 1/2019.

2. Rada MČ Praha 22 ukládá ORS zajistit zadání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Poskytování
stavebních, zemních a zahradnických prací pro městskou část Praha 22 v letech 2021-2022“
prostřednictvím Spolku Europrojekty, Čsl. Armády 1287/27, 434 01 Most, IČ: 22722441, v souladu
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 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, Vojtěch Zelenka, Mgr. Kateřina Erbsová, Jiří Rösler, Miroslav Šašek

  náhradníci: Mgr. Ing. Ondřej Lagner, Štěpán Zmátlo, Viktorie Korcová, Petr Beneš.
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Hlasování
pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-59-4/21
zodpovídá: Jiří Rösler
termín: 31. 3. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 10:06:51

11. Žádost o používání znaku MČ Praha 22 (bod číslo 11)
Předkladatel: Roman Petr, Ing. MPA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 10:06:55

Důvodová zpráva
 Podle § 15 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
mohou státní orgány, fyzické a právnické osoby užívat znak a vlajku městské části jen s předchozím
písemným souhlasem městské části.

Jednatelka spol. ASTRAIA, s.r.o. paní Pavlína Vorlíčková byla písemně upozorněna pod č.j. P22
1393/2021 OOS VED, že v Uhříněveských občanských novinách, jejichž vydavatelem je spol.
ASTRAIA, je neoprávněně užíván znak MČ Praha 22.  

Současně byla žádána, aby znak MČ Praha 22 v jejich novinách nebyl nadále užíván v rozporu s výše
uvedeným ustanovením zákona, a to až do souhlasu Rady MČ Praha 22.

Žádost o používání znaku MČ Praha 22 byla obdržena dne 8. 2. 2021.

Diskuze zahájena v 10:06:55

V 10:09:45 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení  (navrhovatel: "Roman Petr, Ing. MPA")
v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí s používáním znaku MČ Praha 22 v Uhříněvských občanských novinách

Hlasování
pro: 0
proti 6
zdržel se: 1
nehlasoval: 0

Návrh nebyl přijat

Projednávání bodu bylo ukončeno v 10:10:00

12. Smlouva o spolupráci při zajištění sběru obnošeného šatstva
(bod číslo 12)
Předkladatel: Mgr. Kateřina Erbsová

Projednávání bodu bylo zahájeno v 10:10:06
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Důvodová zpráva
V rámci podpory zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc- Klokánek Fondu ohrožených dětí, z.
s., bylo schváleno nové povolení záboru veřejného prostranství 3 ks kontejnerů pro sběr ošacení a
hraček na území MČ Praha 22 na částech pozemků p. č. 1646/13 v k. ú. Uhříněves, 118 v k.
ú. Hájek u Uhříněvsi a 1/6 v k. ú. Pitkovice usnesením č. UR-25-2/21 dne 27. 1. 2021.

Radě MČ Praha 22 je předložen ke schválení návrh na prodloužení Smlouva o spolupráci při zajištění
sběru obnošeného šatstva, na dobu určitou od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2023.

Hlavním předmětem vzájemné spolupráce mezi provozovatelem a městskou částí bude umožnění
odevzdávání obnošeného šatstva, obuvi a hraček občany městské části prostřednictvím umístěných
kontejnerů na sběr obnošeného šatstva, obuvi a hraček v rámci projektu KLOK.TEX na podporu
Fondu ohrožených dětí - Klokánek

Diskuze zahájena v 10:10:06

V 10:11:11 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení (navrhovatel: "Kateřina Erbsová") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění sběru obnošeného1.
šatstva se společností KOUTECKÝ s.r.o., se sídlem Družby 1413, 419 01 Duchcov, IČ:
63147084.
Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi podepsat smlouvu o spolupráci.2.

Hlasování
pro: 6
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 1

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-60-4/21
zodpovídá: Petra Vaňková
termín: 28. 2. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 10:11:20

13. Dotační programy Prahy 22 (bod číslo 13)
Předkladatel: Mgr. Kateřina Erbsová

Projednávání bodu bylo zahájeno v 10:11:23

Důvodová zpráva
MČ Praha 22 vyhlašuje dotační programy na podporu kulturních, společenských a sportovních aktivit
pro rok 2021. Podrobné znění všech dotačních programů viz. přílohy

Výše vyčleněných finančních prostředků:

Dotační program na podporu kulturních a společenských aktivit 750 000 Kč.

Dotační program na podporu sportovní činnosti nestátních neziskových organizací 750 000 Kč.

Dotační program na reprezentaci MČ Praha 22 100 000 Kč.

 Programy budou zveřejněny na úřední desce od 16. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Datum přijímání žádostí
je 17. 3. - 31. 3. 2021.  

Diskuze zahájena v 10:11:23



12 / 27

V 10:12:47 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení (navrhovatel: "Kateřina Erbsová") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 schvaluje Dotační program na podporu kulturních a společenských aktivit dle
přílohy. 

2. Rada MČ souhlasí se složením hodnotící komise ve složení:

   členové: Mgr. Kateřina Erbsová, Ing. Ivo Krátký, Vojtěch Zelenka, Ing. Roman Petr, MPA, Mgr.
Veronika Špalková- Kuželová

   náhradníci: Štěpán Zmátlo, Mgr. Pavel Kosař, Veronika Línková, Mgr. Pavel Kappel 

Hlasování
pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-61-4/21
zodpovídá: Vojtěch Zelenka
termín: 15. 4. 2021

V 10:13:04 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení (navrhovatel: "Kateřina Erbsová") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 schvaluje Dotační program na podporu sportovní činnosti nestátních
neziskových organizací dle přílohy.

2. Rada MČ souhlasí se složením hodnotící komise ve složení:

   členové: Mgr. Kateřina Erbsová, Mgr. Pavel Kosař, Štěpán Zmátlo, Ing. Roman Petr, MPA, Mgr.
Ing. Ondřej Lagner, Ph.D.

   náhradníci: Vojtěch Zelenka, Ing. Ivo Krátký, Veronika Línková, Mgr. Pavel Kappel.

Hlasování
pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-62-4/21
zodpovídá: Vojtěch Zelenka
termín: 15. 4. 2021

V 10:13:41 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení  (navrhovatel: "Kateřina Erbsová") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 schvaluje Dotační program na reprezataci MČ Prahy 22 dle přílohy. 

2. Rada MČ souhlasí se složením hodnotící komise ve složení:

   členové: Mgr. Kateřina Erbsová, Štěpán Zmátlo, Vojtěch Zelenka, Ing. Roman Petr, MPA

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

Hlasování
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pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-63-4/21
zodpovídá: Vojtěch Zelenka
termín: 30. 11. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 10:13:50

14. Uzavření dohody o ukončení smlouvy na pronájem pozemku
parc. č. 1057, jehož součástí je stavba čp. 140 vše v k.ú. Uhříněves
(bod číslo 14)
Předkladatel: Mgr. Pavel Kosař

Projednávání bodu bylo zahájeno v 10:13:54

Důvodová zpráva
V souvislosti s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup pozemku parc. č. 1055, jehož
součástí je stavba čp. 41 a pozemku parc. č. 1057, jehož součástí je stavba čp. 140 vše v k.ú.
Uhříněves od manželů XXXXXXXXXXX, která byla schválena na 1/2021 zasedání ZMČ Praha 22 dne
27.1.2021 je třeba uzavřít dohodu o ukončení smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 1057 v k.ú.
Uhříněves vč. stavby čp. 140 za účelem provozování ubytovny a skladových prostor. Dohoda bude
uzavřena mezi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a společností MISURI s.r.o. za účasti
třetí strany a to MČ Praha 22.

Diskuze zahájena v 10:13:54

V 10:15:28 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení  (navrhovatel: "Pavel Kosař") v tomto
znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy dle přílohy.

Hlasování
pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-64-4/21
zodpovídá: Mgr. Pavel Kosař
termín: 31. 3. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 10:15:37

15. Pronájem části pozemku parc. č. 1666/9 v k.ú. Uhříněves o
výměře 15 m2 společnosti RIVER TRIP s.r.o. (bod číslo 15)
Předkladatel: Mgr. Pavel Kosař

Projednávání bodu bylo zahájeno v 10:15:45
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Důvodová zpráva
Na MČ Praha 22 se obrátila společnost RIVER TRIP s.r.o. s žádostí o pronájem části pozemku parc.
č. 1666/9 v k.ú. Uhříněves o výměře 15 m2 za účelem umístění stánku s občerstvením. Jedná se o
pozemek v areálu Čechie Uhříněves, společnost již část sortimentu v areálu prodává. S rozšířením
sortimentu Čechie souhlasí.

Jedná se o speciální mobilní přívěs o rozměrech 4,5m x 2,2m x 2,5m.  Cena za pronájem byla
stanovena OSM  ve výši 1.000,-Kč/m2/rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 1 měsíc.

Záměr pronájmu je na úřední desce zveřejněn od 12.1.2021 do 28.1.2021 a byl bez připomínek ze
strany občanů.

Diskuze zahájena v 10:15:45

V 10:21:12 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení  (navrhovatel: "Pavel Kosař") v tomto
znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č.
1666/9 o výměře 15 m2 v k.ú. Uhříněves se společností RIVER TRIP s.r.o., se sídlem: K dálnici
1395/13a, 104 00 Praha - Uhříněves, IČO: 241 21 851, za cenu ve výši 1.000,-Kč/m2/rok, pronájem na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.   

Hlasování
pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-65-4/21
zodpovídá: Jana Kovaříková, Ing.
termín: 31. 3. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 10:21:34

16. Informace o pronájmu garážových stání v majetku MČ Praha
22 v roce 2020 (bod číslo 16)
Předkladatel: Mgr. Pavel Kosař

Projednávání bodu bylo zahájeno v 10:21:38

Důvodová zpráva
Dle usnesení 16. RMČ Praha 22 č. 6 ze dne 26.6.2019 byla přenesena pravomoc rozhodovat o
uzavírání nájemních smluv na jednotlivá garážová stání na odbor správy majetku.

OSM tímto materiálem předkládá Radě MČ Praha 22 na vědomí informaci o stavu, nově uzavřených
nájemních smlouvách a o ukončení nájemních vztahů v roce 2020. Přehled nájemních vztahů je
uveden v příloze.

Rada MČ Praha 22 bere  na vědomí informaci o pronájmu garážových stání v majetku MČ Praha 22
za rok 2020.

 Diskuze zahájena v 10:21:38

Rada bere materiály předložené k bodu č. 16 - Informace o pronájmu garážových stání v
majetku MČ Praha 22 v roce 2020 na vědomí.
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Projednávání bodu bylo ukončeno v 10:21:52

17. Informace o krátkodobých pronájmech majetku MČ Praha 22 v
roce 2020 (bod číslo 17)
Předkladatel: Mgr. Pavel Kosař

Projednávání bodu bylo zahájeno v 10:21:55

Důvodová zpráva
Na základě usnesení 75. zasedání RMČ Praha 22 ze dne 22.1.2014 a dle provozního řádu
Uhříněveského muzea je možné si pronajmout spolkovou místnost muzea, společenskou místnost,
společné prostory DPS II. a zasedací místnosti radnice za účelem krátkodobých pronájmů.  Smlouvy
o krátkodobých pronájmech uzavírá OSM s pořadatelem akce a zároveň OSM předkládá 1x ročně
RMČ přehled akcí, na které byly uzavřeny tyto smlouvy. V roce 2020 byly všechny smlouvy o
krátkodobém pronájmu uzavřeny přímo kurátorem muzea. Přehled takto uzavřených nájemních
vztahů je uveden v příloze.  

Rada MČ Praha 22 bere na vědomí informaci o krátkodobých pronájmech majetku MČ Praha 22 za
rok 2020.

 Diskuze zahájena v 10:21:55

Rada bere materiály předložené k bodu č. 17 - Informace o krátkodobých pronájmech
majetku MČ Praha 22 v roce 2020 na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 10:22:09

18. Požadavek MČ P22 na nastavení závazného informačního
systému samosprávného projednávání v oblasti dopravy (bod číslo
18)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 10:22:13

Důvodová zpráva
Významným problémem ustanovení zákona o pozemních komunikacích je, že městské části nejsou
součástí rozhodovacího procesu a nijak se nepřihlíží k vyjádřením či stanoviskům městských částí.

V posledních dvou letech samospráva hlavního města Prahy včetně samosprávného odboru a
akciových společností v majetku HMP v oblasti dopravy opakovaně neprojednávají s městskými
částmi opatření a změny na území městských částí, což popírá smysl městských částí a jejich
přímého vztahu k obyvatelům. Pro srozumitelnou a funkční spolupráci je nezbytné zajistit nastavení:

obsahu zadání investičních akcí a oprav na komunikacích v majetku hlavního města Prahy vždy
s těmi městskými částmi, na jejichž území se příslušná komunikace nachází
obsahu zadání dopravních studií a studií na úpravy či změny komunikací a dopravních režimů
vždy s těmi městskými částmi, na jejichž území se příslušná komunikace nachází a se všemi
sousedními městskými částmi
projektů investičních akcí a oprav na komunikacích majetku hlavního města Prahy před
zahájením povolovacího procesu státní správy, či před zahájením výběrového řízení tam, kde
není nutný povolovací proces státní správy
obsahu zadání pro změnu pravidel daných nařízeními zónám placeného stání
obsahu zadání pro tvorbu opatření obecné povahy pro všechny komunikace I. třídy na území
hlavního města Prahy
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Protože koordinace a komunikace ze strany MHMP a TSK v současnosti nefunguje, zbývá než
nastavit systém informování rad městských částí hlavního města Prahy a následného projednání
stanovisek městských částí, v následujících případech:

všech návrhů na opatření obecné povahy pro komunikace první třídy na území hlavního města
Prahy s výjimkou havarijní situace
návrhů na opatření obecné povahy pro komunikace druhé třídy, tam kde žadatelé o opatření
obecné povahy o opatření druhé třídy je hlavní město Praha, odbor magistrátu hlavního města
prahy či organizace v majetku hlavního města Prahy, s výjimkou havarijní situace
návrhy nařízení hlavního města Prahy k zónám placeného stání
systém musí být nastaven tak, že o návrzích bude prokazatelně informována rada té městské
části, na jejímž území se nachází komunikace, kterých se návrhy týkají a všechny sousední
městské části
bude nutné nastavit systém tak, že v případě obdržení nesouhlasných stanovisek či vyjádření
městské části ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení informace městské části bude svoláno
jednání se všemi městskými částmi, které dali nesouhlasné stanovisko či vyjádření a to tak, aby
se konalo v dostatečném předstihu před zahájením projednávání návrhů. Tím bude zajištěno,
že nebudou městské části nadále obcházeny. 14 denní lhůta na vyjádření zároveň zajišťuje, že
nedojde k zablokování projednávání, protože pokud městská část nedoručí do 14 dnů negativní
vyjádření, tak se bude postupovat tak, jako by souhlasila.

Tématu se na svém zasedání dne 3.2.2021 věnoval Svaz městských částí Hlavního města Prahy,
kterého je MČ Praha 22 členem a k zajištění spolupráce hlavního města Prahy s městskými částmi
v oblasti dopravy přijal usnesení viz. příloha. Předkladatel navrhuje se k tomuto usnesení
rozhodnutím Rady MČ Praha 22 připojit.

Diskuze zahájena v 10:22:13

V 10:23:49 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení  (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v tomto
znění:

1. Rada MČ Praha 22 se souhlasí s usnesením Svazu městských částí Hlavního města Prahy k
zajištění spolupráce hlavního města Prahy s městskými částmi v oblasti dopravy ze dne 3.2.2021.

2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi MČ Praha 22 o tomto rozhodnutí RMČ P22 informovat
prostřednictvím Svazu MČ MHMP Radu HMP.

Hlasování
pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-66-4/21
zodpovídá: Štěpán Zmátlo
termín: 28. 2. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 10:23:57

19. Rozpočtové opatření (bod číslo 20)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 10:24:04
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Důvodová zpráva
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 23/26 ze dne 21.01.2021 účelovou dotaci pro MČ
Praha 22 ve výši 398 tis. Kč, která je určena na podporu registrovaných sociálních služeb
poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2021.

Diskuze zahájena v 10:24:04

V 10:24:24 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v tomto
znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje úpravu rozpočtu dle přílohy tohoto usnesení.

Hlasování
pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-67-4/21
zodpovídá:  Štěpán Zmátlo
termín: 10. 2. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 10:24:31

20. Zápis z jednání Komise kultury č. 15/2021 ze dne 25. 1. 2021
(bod číslo 21)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 10:24:52

Důvodová zpráva
Rada MČ Praha 22 bere na vědomí zápis z jednání Komise kultury č. 15/2021 ze dne 25. 1. 2021
včetně doporučení komise u bodů programu č. 2 a č. 5.

Rada MČ Praha 22 bere na vědomí rezignaci Jana Mikuleckého na člena Komise kultury ke dni
10.2.2021.

 Diskuze zahájena v 10:24:52

 Radní diskutovali o návrhu KK na uskutečnění akce „Den Draka“, ale vzhledem k stále trvající
epidemiologické situaci, byl tento návrh odložen.

V 10:48:34 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení (navrhovatel: "Radovan Koutský") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje, na základě doporučení a souhlasu Komise kultury, zakoupení knih pro
současné prvňáčky v předpokládané výši 50 000 Kč.

Hlasování
pro: 5
proti 0
zdržel se: 2
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-68-4/21
zodpovídá: Petra Vaňková
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termín: 30. 6. 2021

V 10:54:39 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení  (navrhovatel: "Radovan Koutský") v
tomto znění:

Rada MČ Praha jmenuje novou členkou Komise kultury Mgr. Ivanu Vodičkovou ke dni 11. 2. 2021.

Hlasování
pro: 4
proti 0
zdržel se: 3
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-69-4/21
zodpovídá: Petra Vaňková
termín: 30. 6. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 10:55:03

21. Petice občanů MČ Praha22 "Za řešení neúnosné dopravní
situace v ulici K Dálnici". (bod číslo 31)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 10:55:15

Důvodová zpráva
Petenti prostřednictvím této petice žádají řešení "neúnosné dopravní situace v ulici K Dálnici, Praha
22". Upozorňují zejména na časté nedodržování maximální povolené rychlosti 50 km/h, ohrožování
chodců a absenci dopravních značení. Petenti také navrhují řešení vedoucí dle jejich názoru k
zvýšení bezpečnosti v ulici K Dálnici. Celé znění petice přílohou tohoto bodu. 

  Diskuze zahájena v 10:55:15

V 10:58:37 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení  (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v tomto
znění:

1. Rada MČ Praha 22 bere na vědomí petici občanů MČ Praha 22 "Za řešení neúnosné dopravní
situace v ulici K Dálnici". 

2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi MČ Praha 22 zaslat petentům odpověď. 

Hlasování
pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-70-4/21
zodpovídá: Jana Kučerová, Ing.
termín: 12. 2. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 10:58:45
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22. Prominutí místního poplatku z pobytu za období
1.1.2021–31.12.2021 (bod číslo 32)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 10:58:51

Důvodová zpráva
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a jeho negativními dopady do ekonomické sféry života
obyvatel v hlavním městě Praze a naší městské části navrhujeme upravit výši místního poplatku pro
rok 2021. A to v odkazu na ustanovení § 16b zákonač. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákono místních poplatcích“). Podle ustanovení § 16b zákona o
místních poplatcích lze prominout(zcela nebo částečně) kterýkoliv místní poplatek nebo jeho
příslušenství, a to z moci úřední přimimořádných, zejména živelních událostech. Současnou epidemie
dopadající na široký okruh podnikatelů na území hlavního města Prahy a naší městské části, kteří
jsou postiženi zákazem prodeje nebo poskytováním služeb, lze považovat za mimořádnou událost ve
smyslu ust. § 16b zákona o místních poplatcích. Proto navrhujeme místní poplatek pro rok 2021 zcela
prominout. Období od od 1.1.2021 do 31.12.2021 navrhujeme z důvodu predikovatelnosti tohoto
opatření. 

Prominutí místního poplatku z pobytu  se vztahuje na všechny poplatníky, jichž se důvod prominutí
týká, a to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí. Rozhodnutí je podle ust. § 16b odst. 3 zákona o
místních poplatcích oznámeno vyvěšením na úřední desce a zároveň zveřejněním způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

 Diskuze zahájena v 10:58:51

V 11:02:47 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení  (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v tomto
znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí s prominutím místního poplatku z pobytu na období 1.1.2021 -
31.12.2021.

Hlasování
pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-71-4/21
zodpovídá: František Wetter, Ing.
termín: IHNED (17. 2. 2021)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 11:02:56

23. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č.
1793/80 v k.ú. Uhříněves ve prospěch společnosti Vodafone Czech
Republic, a.s. (bod číslo 22)
Předkladatel: Mgr. Pavel Kosař

Projednávání bodu bylo zahájeno v 11:09:35

Důvodová zpráva
Společnost Vodafone Czech Republic, a.s. vybudovala stavbu podzemního kabelového vedení veřejné
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komunikační sítě mimo jiné na pozemku parc. č. 1793/80 v k.ú.  Uhříněves a chce uzavřít s MČ Praha
22 na tento pozemek smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene.  

Věcné břemeno se zřídí jako úplatné. Cena za věcné břemeno je stanovena na základě znaleckého
posudku ve výši 22.827,-Kč. K této ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

Vzhledem k velkému rozsahu GP je v příloze uvedena jenom mapka pozemku. Grafický rozsah
věcného břemene je uveden ve znaleckém posudku.

Diskuze zahájena v 11:09:35

V 11:09:47 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení  (navrhovatel: "Pavel Kosař") v tomto
znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1793/80
v k.ú.  Uhříněves ve prospěch společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., náměstí Junkových 2808/2,
155 00 Praha 13 - Stodůlky, IČO: 25788001, za cenu 22.827,-Kč + DPH. 

Hlasování
pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-72-4/21
zodpovídá: Mgr. Pavel Kosař
termín: 31. 8. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 11:10:01

24. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č.
1793/78 v k.ú. Uhříněves ve prospěch společnosti Vodafone Czech
Republic, a.s. (bod číslo 23)
Předkladatel: Mgr. Pavel Kosař

Projednávání bodu bylo zahájeno v 11:10:16

Důvodová zpráva
Společnost Vodafone Czech Republic, a.s. vybudovala stavbu podzemního kabelového vedení veřejné
komunikační sítě mimo jiné na pozemku parc. č. 1793/78 v k.ú.  Uhříněves a chce uzavřít s MČ Praha
22 na tento pozemek smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene.  

Věcné břemeno se zřídí jako úplatné. Cena za věcné břemeno je stanovena na základě znaleckého
posudku ve výši 49.458,-Kč. K této ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

Vzhledem k velkému rozsahu GP je v příloze uvedena jenom mapka pozemku. Grafický rozsah
věcného břemene je uveden ve znaleckém posudku.

Diskuze zahájena v 11:10:16

V 11:10:33 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení  (navrhovatel: "Pavel Kosař") v tomto
znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1793/78
v k.ú.  Uhříněves ve prospěch společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., náměstí Junkových 2808/2,
155 00 Praha 13 - Stodůlky, IČO: 25788001, za cenu 49.458,-Kč + DPH.
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Hlasování
pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-73-4/21
zodpovídá: Mgr. Pavel Kosař
termín: 31. 8. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 11:10:50

25. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č.
1793/77 v k.ú. Uhříněves ve prospěch společnosti Vodafone Czech
Republic, a.s. (bod číslo 24)
Předkladatel: Mgr. Pavel Kosař

Projednávání bodu bylo zahájeno v 11:10:56

Důvodová zpráva
Společnost Vodafone Czech Republic, a.s. vybudovala stavbu podzemního kabelového vedení veřejné
komunikační sítě mimo jiné na pozemku parc. č. 1793/77 v k.ú.  Uhříněves a chce uzavřít s MČ Praha
22 na tento pozemek smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene.  

Věcné břemeno se zřídí jako úplatné. Cena za věcné břemeno je stanovena na základě znaleckého
posudku ve výši 79.893,-Kč. K této ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

Vzhledem k velkému rozsahu GP je v příloze uvedena jenom mapka pozemku. Grafický rozsah
věcného břemene je uveden ve znaleckém posudku.

 Diskuze zahájena v 11:10:56

V 11:11:06 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení  (navrhovatel: "Pavel Kosař") v tomto
znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1793/77
v k.ú.  Uhříněves ve prospěch společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., náměstí Junkových 2808/2,
155 00 Praha 13 - Stodůlky, IČO: 25788001, za cenu 79.893,-Kč + DPH.

Hlasování
pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-74-4/21
zodpovídá: Mgr. Pavel Kosař
termín: 31. 8. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 11:11:14
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26. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č.
1793/73 v k.ú. Uhříněves ve prospěch společnosti Vodafone Czech
Republic, a.s. (bod číslo 25)
Předkladatel: Mgr. Pavel Kosař

Projednávání bodu bylo zahájeno v 11:11:20

Důvodová zpráva
Společnost Vodafone Czech Republic, a.s. vybudovala stavbu podzemního kabelového vedení veřejné
komunikační sítě mimo jiné na pozemku parc. č. 1793/73 v k.ú.  Uhříněves a chce uzavřít s MČ Praha
22 na tento pozemek smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene.  

Věcné břemeno se zřídí jako úplatné. Cena za věcné břemeno je stanovena na základě znaleckého
posudku ve výši 140.764,-Kč. K této ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

Vzhledem k velkému rozsahu GP je v příloze uvedena jenom mapka pozemku. Grafický rozsah
věcného břemene je uveden ve znaleckém posudku.

Diskuze zahájena v 11:11:20

V 11:11:29 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení  (navrhovatel: "Pavel Kosař") v tomto
znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1793/73
v k.ú.  Uhříněves ve prospěch společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., náměstí Junkových 2808/2,
155 00 Praha 13 - Stodůlky, IČO: 25788001, za cenu 140.764,-Kč + DPH.

Hlasování
pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-75-4/21
zodpovídá: Mgr. Pavel Kosař
termín: 31. 8. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 11:11:40

27. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č.
1793/59 v k.ú. Uhříněves ve prospěch společnosti Vodafone Czech
Republic, a.s. (bod číslo 26)
Předkladatel: Mgr. Pavel Kosař

Projednávání bodu bylo zahájeno v 11:11:48

Důvodová zpráva
Společnost Vodafone Czech Republic, a.s. vybudovala stavbu podzemního kabelového vedení veřejné
komunikační sítě mimo jiné na pozemku parc. č. 1793/59 v k.ú.  Uhříněves a chce uzavřít s MČ Praha
22 na tento pozemek smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene.  

Věcné břemeno se zřídí jako úplatné. Cena za věcné břemeno je stanovena na základě znaleckého
posudku ve výši 17.120,-Kč. K této ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.
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Vzhledem k velkému rozsahu GP je v příloze uvedena jenom mapka pozemku. Grafický rozsah
věcného břemene je uveden ve znaleckém posudku.

Diskuze zahájena v 11:11:48

V 11:12:02 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení  (navrhovatel: "Pavel Kosař") v tomto
znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1793/59
v k.ú.  Uhříněves ve prospěch společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., náměstí Junkových 2808/2,
155 00 Praha 13 - Stodůlky, IČO: 25788001, za cenu 17.120,-Kč + DPH.

Hlasování
pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-76-4/21
zodpovídá: Mgr. Pavel Kosař
termín: 31. 8. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 11:12:12

28. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č.
1793/36 v k.ú. Uhříněves ve prospěch společnosti Vodafone Czech
Republic, a.s. (bod číslo 27)
Předkladatel: Mgr. Kateřina Erbsová

Projednávání bodu bylo zahájeno v 11:12:22

Důvodová zpráva
Společnost Vodafone Czech Republic, a.s. vybudovala stavbu podzemního kabelového vedení veřejné
komunikační sítě mimo jiné na pozemku parc. č. 1793/36 v k.ú.  Uhříněves a chce uzavřít s MČ Praha
22 na tento pozemek smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene.  

Věcné břemeno se zřídí jako úplatné. Cena za věcné břemeno je stanovena na základě znaleckého
posudku ve výši 418.489,-Kč. K této ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

Vzhledem k velkému rozsahu GP je v příloze uvedena jenom mapka pozemku. Grafický rozsah
věcného břemene je uveden ve znaleckém posudku.

Diskuze zahájena v 11:12:22

V 11:12:32 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Kateřina Erbsová") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1793/36
v k.ú.  Uhříněves ve prospěch společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., náměstí Junkových 2808/2,
155 00 Praha 13 - Stodůlky, IČO: 25788001, za cenu 418.489,-Kč + DPH.

Hlasování
pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
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nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-77-4/21
zodpovídá: Mgr. Pavel Kosař
termín: 31. 8. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 11:12:41

29. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č.
1793/27 v k.ú. Uhříněves ve prospěch společnosti Vodafone Czech
Republic, a.s. (bod číslo 28)
Předkladatel: Mgr. Pavel Kosař

Projednávání bodu bylo zahájeno v 11:12:48

Důvodová zpráva
Společnost Vodafone Czech Republic, a.s. vybudovala stavbu podzemního kabelového vedení veřejné
komunikační sítě mimo jiné na pozemku parc. č. 1793/27 v k.ú.  Uhříněves a chce uzavřít s MČ Praha
22 na tento pozemek smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene.  

Věcné břemeno se zřídí jako úplatné. Cena za věcné břemeno je stanovena na základě znaleckého
posudku ve výši 123.644,-Kč. K této ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

Vzhledem k velkému rozsahu GP je v příloze uvedena jenom mapka pozemku. Grafický rozsah
věcného břemene je uveden ve znaleckém posudku.

Diskuze zahájena v 11:12:48

V 11:13:13 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení  (navrhovatel: "Pavel Kosař") v tomto
znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1793/27
v k.ú.  Uhříněves ve prospěch společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., náměstí Junkových 2808/2,
155 00 Praha 13 - Stodůlky, IČO: 25788001, za cenu 123.644,-Kč + DPH.

Hlasování
pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-78-4/21
zodpovídá: Mgr. Pavel Kosař
termín: 31. 8. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 11:13:21

30. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1793/5
v k.ú. Uhříněves ve prospěch společnosti Vodafone Czech Republic,
a.s. (bod číslo 29)
Předkladatel: Mgr. Pavel Kosař
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Projednávání bodu bylo zahájeno v 11:13:29

Důvodová zpráva
Společnost Vodafone Czech Republic, a.s. vybudovala stavbu podzemního kabelového vedení veřejné
komunikační sítě mimo jiné na pozemku parc. č. 1793/5 v k.ú.  Uhříněves a chce uzavřít s MČ Praha
22 na tento pozemek smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene.  

Věcné břemeno se zřídí jako úplatné. Cena za věcné břemeno je stanovena na základě znaleckého
posudku ve výši 36.142,-Kč. K této ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

Vzhledem k velkému rozsahu GP je v příloze uvedena jenom mapka pozemku. Grafický rozsah
věcného břemene je uveden ve znaleckém posudku.

Diskuze zahájena v 11:13:29

V 11:13:39 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení (navrhovatel: "Pavel Kosař") v tomto
znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1793/5
v k.ú.  Uhříněves ve prospěch společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., náměstí Junkových 2808/2,
155 00 Praha 13 - Stodůlky, IČO: 25788001, za cenu 36.142,-Kč + DPH.

Hlasování
pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-79-4/21
zodpovídá: Mgr. Pavel Kosař
termín: 31. 8. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 11:13:49

31. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č.
1638/24 v k.ú. Uhříněves ve prospěch společnosti PREdistribuce,
a.s. (bod číslo 30)
Předkladatel: Mgr. Pavel Kosař

Projednávání bodu bylo zahájeno v 11:13:55

Důvodová zpráva
Společnost PREdistribuce, a.s. vybudovala stavbu podzemního kabelového vedení NN a
telekomunikačního vedení mimo jiné na pozemku parc. č. 1638/24 v k.ú.  Uhříněves a chce uzavřít
s MČ Praha 22 na tento pozemek smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene.

Byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení úplatného věcného břemene č. MC22-SO-
OSM00166/2020.  

Na zřízení věcných břemen má PREdistribuce, a.s. právo ze zákona č. 458/2000 Sb, o energetice
v platném znění.

Věcné břemeno se zřídí jako úplatné. Dle smlouvy o smlouvě budoucí je celková cena za věcné
břemeno stanovena na základě znaleckého posudku ve výši 595,-Kč. K této ceně bude připočtena
DPH v zákonné výši.
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Diskuze zahájena v 11:13:55

V 11:14:04 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení  (navrhovatel: "Pavel Kosař") v tomto
znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1638/24
v k.ú.  Uhříněves ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5,
IČO: 273 76 516, za cenu 595,-Kč + DPH.

Hlasování
pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-80-4/21
zodpovídá: Jana Kovaříková, Ing.
termín: 31. 7. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 11:14:17

Jednání ukončeno 10.02.2021 v 11:17:18
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Ověřeno ověřovateli:

1)   15. 2. 2021 18:28
Mgr. Ing. Ondřej Lagner
Ph.D.   

2)   16. 2. 2021 09:39 Ing. Ivo Krátký   
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