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ZÁPIS z jednání rady č. 5/2021
Městská část Praha 22

datum: 24. 2. 2021, čas: 09:00 - anonymizovaná verze zápisu

Prezence:

Přítomni: (6) Vojtěch Zelenka, Mgr. Kateřina Erbsová, Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Ing. Ondřej
Lagner Ph.D., Radovan Koutský, Ing. Ivo Krátký

Omluveni: (1)  Štěpán Zmátlo
Nepřítomni: (0)
Hosté:  
Zapisovatel/ka: Monika Kubšová

Přítomno je 6 členů a rada je usnášeníschopná.

Jednání zahájeno 24.02.2021 v 9:08:47

 

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

Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:10:37

Předsedající navrhl ověřovatele zápisu.

Ověřovatelé: Mgr. Ing. Ondřej Lagner Ph.D., Mgr. Pavel Kosař
Předsedající: Vojtěch Zelenka

Bod byl přijat bez hlasování.

Diskuze zahájena v 9:10:37

Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:10:52

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

Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:10:58

Program jednání
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola zápisu z 4. jednání Rady MČ Praha 22 ze dne 10.2.2021
4. Přehled stavu Fondu Uhříněveského muzea v roce 2020 s návrhem čerpání finančních prostředků
pro rok 2021
5. Změna UR-27-2/21 - termín podepsání Smlouvy na likvidaci odpadů z úklidu obce na rok 2021 s
firmou AVE
6. Zápis ze 7. jednání Školské komise Rady MČ Praha 22 ze dne 4. února 2021
7. 2. dílčí přezkoumání hospodaření městské části Praha 22
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8. Opakovaná zakázka malého rozsahu na služby pod názvem „Výkon činnosti TDI při provádění
stavby – Polyfunkční dům Pitkovice“
9. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ
nám. Bří Jandusů“ – schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, seznamu oslovených účastníků
a hodnotící komise.
10. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem "Vestavba kiosku ve školní jídelně,
Praha-Uhříněves"
11. Inflační doložka za rok 2020
12. Odpuštění nájemného nájemcům nebytových prostor v majetku MČ Praha 22 na něž se vztahují
vládní opatření v souvislosti s výskytem COVID - 19
13. Stanovisko městské části Praha 22 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška)
14. Pověření radního za životní prostředí k zastupování městské části ve věci vydávání povolení
provozu zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadu podle ustanovení § 22
odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb

Diskuze zahájena v 9:10:58

V 09:15:03 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení  (navrhovatel: "Vojtěch Zelenka") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 schvaluje návrh programu jednání

s těmito změnami:

- vyřazuje se bod č. 8. - Opakovaná zakázka malého rozsahu na služby pod názvem „Výkon činnosti
TDI při provádění stavby – Polyfunkční dům Pitkovice“.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-81-5/21
zodpovídá: Vojtěch Zelenka
termín: IHNED (24. 2. 2021)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:15:13

3. Kontrola zápisu z 4. jednání Rady MČ Praha 22 ze dne 10.2.2021
(bod číslo 3)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka

Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:15:17

Důvodová zpráva
Materiál byl objasněn tajemníkem.

Diskuze zahájena v 9:15:17

V 09:15:47 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení (navrhovatel: "Vojtěch Zelenka") v tomto
znění:
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Rada MČ Praha 22 schvaluje zápis ze 4. jednání Rady MČ Praha 22 ze dne 10.2.2021.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-82-5/21
zodpovídá:  Vojtěch Zelenka
termín: 24. 2. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:15:55

4. Přehled stavu Fondu Uhříněveského muzea v roce 2020 s
návrhem čerpání finančních prostředků pro rok 2021 (bod číslo 4)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:15:59

Důvodová zpráva
Členům rady je předloženo vyčíslení vynaložených finančních prostředků z Fondu Uhříněveského
muzea v roce 2020.

Pro rok 2020 byly schváleny příjmy ve výši 35 040,00 Kč

 skutečné příjmy                                      34 325,80 Kč

 plnění                                                         97,96 %

Pro rok 2020 byly schváleny výdaje ve výši 63 000,00 Kč

 skutečné výdaje                                      13 341,00 Kč

 plnění                                                           24,35 %

 Pro rok 2020 byl schválen konečný zůstatek ve výši 3 153,37 Kč

 skutečné zůstatek                                              58 098,17 Kč

 plnění                                                                 1 842,42 %

Návrh na čerpání financí v roce 2021

Pro rok 2021 jsou navrženy:

příjmy ve výši  15 040,00 Kč                              
výdaje ve výši  71 000,00 Kč

Pro rok 2021 je schválen zůstatek ve výši 2138,17 Kč

Tabulka příjmů a výdajů fondu v roce 2020 a plán pro rok 2021 je přílohou bodu.

Rada MČ Praha 22 bere na vědomí čerpání finančních prostředků z Fondu Uhříněveského muzea
v roce 2020.

Diskuze zahájena v 9:15:59

V 09:18:27 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení (navrhovatel: "Radovan Koutský") v
tomto znění:
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Rada MČ Praha 22 souhlasí s předloženým návrhem příjmů a výdajů Fondu Uhříněveského
muzea pro rok 2021.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-83-5/21
zodpovídá: Petra Vaňková
termín: 24. 2. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:18:37

5. Změna UR-27-2/21 - termín podepsání Smlouvy na likvidaci
odpadů z úklidu obce na rok 2021 s firmou AVE (bod číslo 5)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:18:41

Důvodová zpráva
Přes opakované urgence nebyla doručena upravená smlouva ze společnosti AVE - probíhá
aktualizace znění smlouvy v návaznosti na změnu legislativy.

Diskuze zahájena v 9:18:41

V 09:20:12 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení  (navrhovatel: "Radovan Koutský") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí se změnou termínu splnění do 15.3.2021

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-84-5/21 a byly jím změněny parametry usnesení
UR-27-2/21
zodpovídá: Jana Kučerová, Ing.
termín: 15. 3. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:20:21

6. Zápis ze 7. jednání Školské komise Rady MČ Praha 22 ze dne 4.
února 2021 (bod číslo 6)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:20:25
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Důvodová zpráva
Dne 4. února 2021 proběhlo on-line jednání školské komise. Radě MČ je v příloze předložen zápis z
jednání.

Rada MČ Praha 22 bere na vědomí zápis ze Školské komise ze dne 4. února 2021.

Diskuze zahájena v 9:20:25

Rada bere materiály předložené k bodu č. 6 - Zápis ze 7. jednání Školské komise Rady MČ
Praha 22 ze dne 4. února 2021 na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:22:44

7. 2. dílčí přezkoumání hospodaření městské části Praha 22 (bod
číslo 7)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka

Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:22:47

Důvodová zpráva
Na základě pověření ředitelky OKČ MHMP č.j. MHMP 1393813/2019 ze dne 9. 7. 2019 bylo
kontrolní skupinou odboru kontrolních činností MHMP ve dnech 18. 1.  – 29. 1. 2021 provedeno 2.
dílčí přezkoumání hospodaření za období 1. 1. – 30. 11. 2020 dokladově výběrovým způsobem na
ÚMČ. Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod § 10 odst.
3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.,:

vyplácení finančních příspěvků z Humanitárního fondu v hotovosti přímo žadatelům, což stávající
pravidla HF neumožňují. K nápravě bude vydán příkaz starosty. Jiné chyby a nedostatky nebyly
zjištěny. 

Při přezkoumání hospodaření MČ za rok 2019 a popř. předchozí roky nebyly zjištěny chyby a
nedostatky nebo byly zjištěny chyby a nedostatky, které však již byly napraveny. Při 1. dílčím
přezkoumání hospodaření MČ za rok 2020 byly zjištěné chyby a nedostatky, které byly napraveny.

Rada MČ Praha 22 bere na vědomí informaci z 2. dílčího přezkoumání hospodaření MČ Praha 22 za
období od 1. 1. do 30. 11. 2020.

 Diskuze zahájena v 9:22:47

V 09:24:24 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení  (navrhovatel: "Vojtěch Zelenka") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 

1. ukládá starostovi vydat Příkaz starosty č. 1/2021

2. ukládá tajemníkovi zajistit realizaci stanovených opatření a průběžně kontrolovat jejich plnění.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-85-5/21
zodpovídá: Roman Petr, Ing. MPA
termín: 15. 3. 2021
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Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:24:34

8. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Rekonstrukce školního hřiště ZŠ nám. Bří Jandusů“ – schválení
způsobu zadání, zadávacích podmínek, seznamu oslovených
účastníků a hodnotící komise. (bod číslo 9)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka

Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:24:41

Důvodová zpráva
Předmětem VZ jsou stavební práce pod názvem „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ nám. Bří Jandusů
je rekonstrukce školního hřiště a skládá se z několika částí: rekonstrukce sportovního povrchu
běžeckého oválu a rozběhové rovinky, rekonstrukce doskočiště skoku do dálky a rekonstrukce
víceúčelového hřiště uvnitř atletického oválu. Součástí VZ je i výměna herních prvků a laviček.
Plocha běžeckého oválu, rozběhové rovinky a víceúčelového hřiště je navržena kompletně z
polyuretanového povrchu EPDM. Cílem rekonstrukce je v první řadě obnova stávajícího povrchu při
zachování celkového rozměru sportoviště. Kromě toho návrh sjednocuje povrchovou úpravu celé
plochy, díky čemuž má mnohonásobně větší využití jak pro děti prvního, tak i druhého stupně
základní školy.

Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce.

Předpokládaná cena zakázky: 5 958 000 Kč bez DPH;  7 209 180 Kč včetně DPH   (DPH = 1 251 180
Kč)

Diskuze zahájena v 9:24:41

V 09:28:11 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení  (navrhovatel: "Vojtěch Zelenka") v
tomto znění:

Rada MČ souhlasí se zajištěním zadání VZMR na stavební práce s názvem „Rekonstrukce1.
školního hřiště ZŠ nám. Bří Jandusů“.
Rada MČ ukládá ORS zajistit zadání VZMR na stavební práce s názvem „Rekonstrukce2.
školního hřiště ZŠ nám. Bří Jandusů“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019.
Rada MČ schvaluje způsob zadání a zadávací podmínky.3.
Rada MČ schvaluje seznam účastníků, kteří budou vyzváni k podání nabídky:4.

Enuma Elis s.r.o., Lannova 2061/8, Praha 1, IČ: 01688260
HRAS - zařízení hřišť, s.r.o., Zemědělská 6, 736 01 Havířov - D.Datyně, IČ: 47666331
4soft s.r.o., Krkonošská 625, 468 41 Tanvald, IČ: 28703324
HŘIŠTĚ REJ HER, s.r.o., Nad Šutkou 540/14, 182 00 Praha 8, IČ: 02447207
GARTENSTA PLUS s.r.o., Nepovolená 1320, 107 00 Praha 10, IČ: 26689472

Rada MČ jmenuje složení členů a náhradníků hodnotící komise:5.

         členové: Mgr. Pavel Kosař, Jiří Rösler, Miroslav Šašek                                  

         náhradníci: Vojtěch Zelenka, Mgr. Ing. Ondřej Lagner Ph.D., Viktorie Korcová

Hlasování
pro: 5
proti 0
zdržel se: 1
nehlasoval: 0
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Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-86-5/21
zodpovídá: Jiří Rösler
termín: 31. 3. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:28:21

9. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem
"Vestavba kiosku ve školní jídelně, Praha-Uhříněves" (bod číslo 10)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka

Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:28:27

Důvodová zpráva
Dle požadavku vedení školní jídelny byl vypracován návrh vestavby kiosku v interiéru školní jídelny
(dále jen ŠJ). Kiosek bude sloužit pro potřeby administrativy spojené s provozem školní kuchyně a
jídelny. Navrhovaný kiosek bude koncipován jako jednoduchá a subtilní vestavba do stávajícího
prostoru ŠJ. Kiosek bude ve tvaru pravidelného obdélníku o rozměrech 4 x 3 m. Strop bude ve výšce
2,6 m. Vstup do kiosku bude dveřmi o rozměru 900 x 1970 mm. Kiosek bude vybaven pouze el.
rozvody ( světla a zásuvky). Jiné instalační rozvody (voda, kanalizace) nejsou uvažovány. Roh kiosku
orientovaný do prostoru ŠJ bude v rámci obslužnosti osazen prosklením vč. posuvného výdejového
okna. Kiosek bude vybaven standardním nábytkem dle dispoziční potřeby.

V příloze Vám proto předkládáme ke schválení zadávací podmínky (příloha č. 2) a současně návrh
členů a náhradníků hodnotící komise v tomto složení:

Členové: Petr Beneš, Jiří Rösler, Mgr. Pavel Kosař             

Náhradníci: Miroslav Šašek, Viktorie Korcová, Štěpán Zmátlo

Současně Vám předkládáme ke schválení seznam oslovených účastníků, které navrhujeme vyzvat
k podání nabídky:

Tomáš Fňukal., IČ: 64441857, 671 64 Božice 401, okr. Znojmo1.
Jílek Stavby s.r.o., IČ: 040 46 331, V Břízkách č.ev. 290, 282 01 Doubravčice.2.
Korrekt stavby VALTER s.r.o., IČ: 273 95 073, Třebohostice 86, 250 83 Škvorec.3.
Martin Bajer, IČ: 87275287, 282 01 Hradešín4.
PORKY stavební s.r.o., IČ: 025 94 030, Osadní 300, 251 01 Babice                                             5.

 Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Předpokládaná cena zakázky:  299 000 Kč bez DPH; 361 790  Kč včetně DPH  (DPH = 62 790 Kč)

Zdroj financí: rozpočet MČ 2021

Diskuze zahájena v 9:28:27

V 09:32:34 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení (navrhovatel: "Vojtěch Zelenka") v tomto
znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí se zajištěním zadání VZMR na stavební práce  s názvem „Vestavba
kiosku ve školní jídelně, Praha-Uhříněves“.

2. Rada MČ Praha 22 ukládá vedoucímu ORS Jiřímu Röslerovi zajistit zadání VZMR na stavební
práces názvem „Vestavba kiosku ve školní jídelně, Praha-Uhříněves“ v souladu se Směrnicí ÚMČ
Praha 22  č. 1/2019.

3. Rada MČ Praha 22 schvaluje způsob zadání a zadávací podmínky v souladu se Směrnicí ÚMČ
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Praha 22 č. 1/2019.

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

   Tomáš Fňukal., IČ: 64441857, 671 64 Božice 401, okr. Znojmo
   Jílek Stavby s.r.o., IČ: 040 46 331, V Břízkách č.ev. 290, 282 01 Doubravčice
   Korrekt stavby VALTER s.r.o., IČ: 273 95 073, Třebohostice 86, 250 83 Škvorec.
   Martin Bajer, IČ: 87275287, 282 01 Hrade šín
   PORKY stavební s.r.o., IČ: 025 94 030, Osadní 300, 251 01 Babice   

5. Rada MČ Praha 22 jmenuje hodnotící komisi v tomto složení:

  Členové: Petr Beneš, Jiří Rösler, Mgr. Pavel Kosař             

  Náhradníci: Miroslav Šašek, Viktorie Korcová, Štěpán Zmátlo

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-87-5/21
zodpovídá: Jiří Rösler
termín: 31. 3. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:32:44

10. Inflační doložka za rok 2020 (bod číslo 11)
Předkladatel: Mgr. Pavel Kosař

Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:32:50

Důvodová zpráva
Dne  12.02.2021 vydal ČSÚ oznámení míry inflace dle průměrného indexu cen za posledních 12
měsíců v České  republice  3,2 %.

V nájemních smlouvách na pronájem bytů, nebytových prostor, garáží v majetku MČ, garážových
stání, reklam a pozemků je zakotvena inflační doložka, dle které může dojít k úpravě nájemného
vlivem inflace.

Z důvodu dlouhodobě nepříznivé situace a stále se prodlužujícím nouzovým stavem spojeným
s coronavirovou krizí, OSM nedoporučuje inflaci uplatnit.

Diskuze zahájena v 9:32:50

V 09:33:41 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení  (navrhovatel: "Pavel Kosař") v tomto
znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí s neuplatněním míry inflace u nájemních smluv na byty, nebytové
prostory, garážová stání, reklamy a pozemky pro komerční využití s platností od 1. 4. 2021. 

Hlasování
pro: 6
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0
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Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-88-5/21
zodpovídá: Jana Kovaříková, Ing.
termín: 31. 3. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:33:49

11. Odpuštění nájemného nájemcům nebytových prostor v majetku
MČ Praha 22 na něž se vztahují vládní opatření v souvislosti s
výskytem COVID - 19 (bod číslo 12)
Předkladatel: Mgr. Pavel Kosař

Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:34:02

Důvodová zpráva
Vzhledem k stále trvajícím vládním opatřením v souvislosti s výskytem COVID – 19, které omezují
činnost některých provozovatelů, má MČ Praha 22 zájem přistoupit k dalšímu odpuštění nájemného.
Vzhledem k účetní evidenci, kterou nelze dělat zpětně je třeba odpustit nájemné za měsíce březen a
duben 2021. Vedení MČ má zájem odpustit nájemné pouze provozovatelům, jichž se vládní opatření
přímo dotýkají a nařizují uzavření provozoven. Příslušní nájemci budou informování OSM o možnosti
podání žádosti o odpuštění nájemného za měsíce březen a duben 2021 a na základě této žádosti
s nimi bude sepsán dodatek k nájemní smlouvě.

Diskuze zahájena v 9:34:02

V 09:36:51 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení (navrhovatel: "Pavel Kosař") v tomto
znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí s odpuštěním nájemného za měsíce březen a duben 2021 nájemcům,
kteří jsou nuceni v rámci vládních opatření v souvislosti s výskytem COVID- 19 uzavřít své
provozovny a kteří o to požádají.  

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-89-5/21
zodpovídá: Jana Kovaříková, Ing.
termín: 30. 4. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:37:02

12. Stanovisko městské části Praha 22 k návrhu obecně závazné
vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb.
hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška) (bod číslo 13)
Předkladatel: Mgr. Ing. Ondřej Lagner Ph.D.

Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:37:09
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Důvodová zpráva
Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m.
Prahy, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje  zásadní změny v legislativě České republiky na úseku
ochrany zvířat proti týrání. S účinností od 1. 7. 2021 se ruší kompetence městských částí vyplývající
přímo ze zákona a výkon státní správy se ponechává pouze v působnosti ORP. Návrh změny Statutu
v této oblasti předpokládá přenesení agendy pouze na městské části Praha 1 -22.

Diskuze zahájena v 9:37:09

V 09:37:48 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení (navrhovatel: "Ondřej Lagner") v tomto
znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí s podáním námitek k návrhu Statutu (vyhláška 22/2000 Sb.) zejména z
důvodu předpokládaného nárůstu agendy.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-90-5/21
zodpovídá: Jana Kučerová, Ing.
termín: 1. 3. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:37:55

13. Pověření radního za životní prostředí k zastupování městské
části ve věci vydávání povolení provozu zařízení ke skladování,
sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadu podle ustanovení §
22 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb (bod číslo 14)
Předkladatel: Mgr. Ing. Ondřej Lagner Ph.D.

Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:38:03

Důvodová zpráva
Odbor životního prostředí a dopravy zajišťuje pro Městskou část Praha 22 vedení agendy vydání
povolení provozu zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadu podle
ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Podle
zákona o odpadech jsou účastníkem řízení o vydání povolení provozu zařízení obce, v Praze je tato
kompetence přenesena vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy,
ve znění pozdějších předpisů na Městské části 1 – 57.

Pro Prahu tato povolení vydává Magistrát hl. m. Prahy, který informuje městskou část, na jejímž
území má být zařízení provozováno nebo jejíž životní prostředí může být provozem takového zařízení
přímo dotčeno o zahájení řízení a zároveň ji vyzve k podání připomínek v poměrně krátkém termínu.
Z tohoto důvodu se osvědčilo pověřit radního za životní prostředí k zastupování městské části
v těchto řízeních, aby se městská část stihla vyjádřit v termínu.

Kvůli novému zákonu o odpadech je nutné aktualizovat i pověření.

Diskuze zahájena v 9:38:03

V 09:38:41 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení (navrhovatel: "Ondřej Lagner") v tomto
znění:



11 / 12

Rada MČ Praha souhlasí s pověřením radního pro životní prostředí (Mgr. Ing. Ondřej Lagner Ph.D.)
se zastupováním městské části v zálěžitostech týkající se povolení provozu zařízení ke skladování,
sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadu podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-91-5/21
zodpovídá: Jana Kučerová, Ing.
termín: 1. 3. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:38:49

Jednání ukončeno 24.02.2021 v 9:49:27
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Ověřeno ověřovateli:

1)   1. 3. 2021 10:02
Mgr. Ing. Ondřej Lagner
Ph.D.   

2)   26. 2. 2021 10:11 Mgr. Pavel Kosař   
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