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ZÁPIS ze schůze rady č. 17/2022
Městská část Praha 22

datum: 1. 6. 2022, čas: 15:30 - anonymizovaná verze zápisu

Prezence:
Přítomni: (4) Radovan Koutský, Štěpán Zmátlo, Tomáš Kaněra, Bc. Miroslav Roth
Omluveni: (0)
Nepřítomni: (0)
Hosté:  
Zapisovatel/ka: Monika Kubšová

Přítomno je 4 členů a rada je usnášeníschopná.

Jednání zahájeno 01.06.2022 v 15:05:41

1. Zahájení a určení ověřovatelů zápisu (bod číslo 1)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:06:00

Předsedající navrhl ověřovatele zápisu.

Ověřovatelé: Štěpán Zmátlo, Radovan Koutský
Předsedající: Tomáš Kaněra

Bod byl přijat bez hlasování.

Diskuze zahájena v 15:06:00

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:06:25

2. Schválení programu jednání (bod číslo 2)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:12:14

Program jednání
1. Zahájení a určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola zápisu z 16. jednání Rady MČ Praha 22 ze dne 19.5.2022
4. Polyfunkční dům Pitkovice - Dohoda o převodu práv a povinností ke stavbě č. SPR 1000628937 s
PREdistribuce, a.s.
5. Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Výstavba parkoviště P+R, Uhříněves“ –
schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, a složení hodnotící komise
6. Venkovní učebna v areálu ZŠ U Obory, Praha - Uhříněves
7. Návrh na změnu přílohy č. 1 k tržnímu řádu hl. m. Prahy
8. Krátkodobý pronájem pozemků parc. č. 118, 141/1, 141/10 a 141/2 v k.ú. Hájek u Uhříněvsi
Spolku občanů Hájku
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9. Ukončení nájemní smlouvy č. 274/2002 MN - 57 na pronájem části pozemku parc. č. 126/1 v k.ú.
Hájek u Uhříněvsi
10. Směna pozemků v k.ú. Hájek u Uhříněvsi
11. Záměr prodeje částí pozemků parc. č. 107/3 a parc. č. 118 oba v k.ú. Pitkovice
12. Odejmutí svěřené správy pozemků parc. č. 2275/22 a 2275/29 v k.ú. Uhříněves
13. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1858/8 v k.ú. Uhříněves v rámci stavby
„Nové dopravní připojení RD čp. 208, parc. č. 1858/10, parc. č. 1858/95, sjezdem na komunikaci ul.
Za Nadýmačem“
14. Zřízení bezúplatného věcného břemene na pozemcích parcelní číslo 1862/2 a 1850/3 v k.ú.
Uhříněves ve prospěch MČ Praha 22 v souvislosti se stavbou „Cyklostezka Netluky – Uhříněves -
Kolovraty“
15. Smlouva o finančním vyrovnání z výsledku provozování zóny placeného stání
16. Návrh závěrečného účtu za rok 2021
17. Účetní závěrka MČ Praha 22 a příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 22 k 31.12.2021
18. Rozpočtová opatření
19. Krakoduh 2022
20. MŠ Sluneční - žádost o změnu v Rejstříku škol a školských zařízení
21. MŠ Pitkovice - žádost o změnu v Rejstříku škol a školských zařízení
22. Zpráva o výběru dodavatel služeb na Zajištění úklidu veřejných ploch a zimní údržby MČ Praha
22 v letech 2022 - 2024
23. Pronájem hydrantového nástavce pro odběr vody
24. Organizace předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023
25. Aktualizace majetku příspěvkových organizací
26. Zápis z jednání Komise životního prostředí 11/2022 dne 16. 5. 2022
27. Různé

Diskuze zahájena v 15:12:14

V 15:12:42 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje návrh programu jednání

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-265-17/22
zodpovídá:  Tomáš Kaněra
termín: IHNED (1. 6. 2022)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:12:54

3. Kontrola zápisu z 16. jednání Rady MČ Praha 22 ze dne
19.5.2022 (bod číslo 3)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:12:59
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Důvodová zpráva
Zápis je přílohou včetně kontroly plnění usnesení.

Diskuze zahájena v 15:12:59

V 15:13:27 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje zápis z 16. jednání Rady MČ Praha 22 ze dne 19. 5. 2022.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-266-17/22
zodpovídá:  Tomáš Kaněra
termín: IHNED (1. 6. 2022)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:13:39

4. Polyfunkční dům Pitkovice - Dohoda o převodu práv a povinností
ke stavbě č. SPR 1000628937 s PREdistribuce, a.s. (bod číslo 4)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:13:43

Důvodová zpráva
MČ uzavřela s PREdistribuce, a.s. dne 23.9.2020 Smlouvu o smlouvě budoucí o připojení této lokality
č. SD-ORS 63/2020.  

Z důvodu probíhající realizace stavby Polyfunkční dům Pitkovice je nutné dále uzavřít na stavbu
energetického díla pod označením „S – 148808, Polyfunkční dům, K dálnici“, předloženou Dohodu o
převodu práv a povinností č. SPR-1000628937 (viz příloha). Na jejím základě bude PREdistribuce,
a.s. stavebníkem a zároveň vlastníkem tohoto energetického díla a provede dílo na své náklady.

Diskuze zahájena v 15:13:43

V 15:14:13 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením Dohody o převodu práv a povinností ke stavbě
energetického díla pod označením „S – 148808, Polyfunkční dům, K dálnici", na pozemku p.č.
219/6, k. ú. Pitkovice, s PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi podepsat Dohodu o převodu práv a
povinností ke stavbě č. SPR-1000628937.

Hlasování
pro: 4
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0
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Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-267-17/22
zodpovídá: Jiří Rösler
termín: 31. 10. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:14:21

5. Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem
„Výstavba parkoviště P+R, Uhříněves“ – schválení způsobu zadání,
zadávacích podmínek, a složení hodnotící komise (bod číslo 5)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:14:26

Důvodová zpráva
Jedná se o podlimitní VZ na stavební práce podléhající režimu zákona, která bude zadávána ve
zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 ZVVZ a v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č.
1/2019.

Předmětem VZ je realizace stavby parkovací plochy pro 62 osobních vozidel, vč. 3 ZTP a 16 jízdních
kol. Stavba řeší výstavbu nové parkovací plochy typu P+R v blízkosti železniční stanice na poz. p.č.
1074/33 a 1074/37 k. ú. Uhříněves. Parkoviště je řešeno bezbariérově v jedné úrovni. Součástí stavby
je příprava pro budoucí napojení sousedního pozemku p.č. 1074/39, k.ú. Uhříněves na parkovací
plochu.

Na zajištění administrace zadávacího řízení byla oslovena spol. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář.
Dne 22.11.2021 byla pro zajištění činnosti administrátora vystavena objednávka č. MC22-R-
ORS00139/2021 ve výši 163 350,- Kč vč. DPH.  

V příloze materiálu předkládáme ke schválení zadávací podmínky, které jsou obsažené v zadávací
dokumentaci této VZ, a současně výzvu k podání nabídek. Tyto dokumenty nám zpracoval
administrátor.

Dále předkládáme v návrhu na usnesení seznam členů a náhradníků hodnotící komise.

Způsob zadání: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná cena zakázky: cca 15 337 000,- Kč bez DPH

                                                      18 557 770,- Kč vč. 21% DPH

Diskuze zahájena v 15:14:26

V 15:16:53 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí se zajištěním zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
s názvem „Výstavba parkoviště P+R, Uhříněves“ 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 veřejné zakázky na služby s názvem
„Výstavba parkoviště P+R, Uhříněves“ prostřednictvím administrátora MT Legal s.r.o., advokátní
kancelář, se sídlem Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2, IČ: 28305043, 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.
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3. Rada MČ Praha 22 schvaluje způsob zadání a zadávací podmínky.
4. Rada MČ Praha 22 jmenuje hodnotící komisi ve složení:
    členové: Tomáš Kaněra, Štěpán Zmátlo, Jiří Rösler, Miroslav Šašek, Petr Beneš
    náhradníci: Miroslav Roth, Radovan Koutský, Viktorie Korcová

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-268-17/22
zodpovídá: Jiří Rösler
termín: 15. 9. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:17:04

6. Venkovní učebna v areálu ZŠ U Obory, Praha - Uhříněves (bod
číslo 6)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:17:18

Důvodová zpráva
Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební a montážní práce nezbytné k realizaci nové venkovní
učebny na pozemcích č. 736/1, 736/2 a 736/3, vše v k.ú. Uhříněves. Stavba venkovní učebny bude
doplňkovým objektem areálu Základní školy U Obory. Záměrem venkovní učebny je primárně sloužit
k základní výuce při vhodných klimatických podmínkách, dále bude tato učebna užívána během
družiny, pro účel kroužků a pro další mimoškolní aktivity.

Veškeré detaily venkovní učebny jsou podrobně uvedeny v projektové dokumentaci vypracované
projektantem - Ing. Arch. Vojtěchem Hromkem, Lamačova 905, 152 00 Praha 5, ke které je
realizováno stavební povolení pod č.j. MC22 41/2022 OV 11 ze dne 25.5. 2022.

Předpokládaná cena zakázky:  1 809 993,-  Kč  bez DPH 

                                                 2 190 091,-  Kč  vč. DPH

Seznam účastníků

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

a) REALM Group s.r.o., IČ: 45270945, K hájovně 753/9, Libuš, 142 00 Praha 4

b) Jílek Stavby s.r.o., IČ: 040 46 331, V Břízkách č.ev. 290, 282 01 Doubravčice.

c) Martin Bajer, IČ: 87275287, 282 01 Hradešín

d) Korrekt stavby Valter s.r.o., IČ: 27395073, 250 83  Škvorec, Třebohostice
86                                             

Způsob zadání:    Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Zdroj financí:       Rozpočet MČ 2022.

Diskuze zahájena v 15:17:18
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V 15:18:06 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí se zajištěním zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
 práce s názvem „Venkovní učebna v areálu ZŠ U Obory, Praha - Uhříněves“.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá vedoucímu ORS Jiřímu Röslerovi zajistit zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Venkovní učebna v areálu ZŠ U Obory, 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
Praha 22 č. 1/2019.
4. Rada MČ Praha 22 schvaluje seznam účastníků, kteří budou vyzváni k podání nabídky:
   a) REALM Group s.r.o., IČ: 45270945, K hájovně 753/9, Libuš, 142 00 Praha 4
   b) Jílek Stavby s.r.o., IČ: 040 46 331, V Břízkách č. ev. 290, 282 01 Doubravčice.
   c) Martin Bajer, IČ: 87275287, 282 01 Hradešín
   d) Korrekt stavby Valter s.r.o., IČ: 27395073, 250 83  Škvorec, Třebohostice 86    
5. Rada MČ Praha 22 jmenuje hodnotící komisi v tomto složení:
   členové: Jiří Rösler, Petr Beneš, Tomáš Kaněra.                    
   náhradníci: Miroslav Šašek, Šárka Pokorná, Jana Machačová 

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-269-17/22
zodpovídá: Jiří Rösler
termín: 15. 6. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:18:17

7. Návrh na změnu přílohy č. 1 k tržnímu řádu hl. m. Prahy (bod
číslo 7)
Předkladatel: Roman Petr, Ing. MPA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:18:28

Důvodová zpráva
 Živnostenský odbor ÚMČ Praha 22 obdržel od odboru živnostenského a občanskosprávního
Magistrátu hlavního města Prahy (ZIO MHMP) ze dne 10.05.2022 návrh na změnu přílohy č.1
k tržnímu řádu, který ZIO MHMP dosud obdržel v rámci lokality Prahy 22. ZIO MHMP sděluje, že
návrh společnosti VDZ trading s.r.o. bude zapracován do nejbližšího návrhu novely tržního řádu,
který nám bude zaslán k připomínkám.

 Živnostenský odbor ÚMČ Praha 22 po prostudování uvedených písemností konstatuje, že
předmětem navrhované změny je návrh obchodní firmy VDZ trading s.r.o., IČO 63673037, se sídlem
Přátelství 1503/14b, 104 00, Praha 10 – Uhříněves na rozšíření sortimentu u tržního místa Kašperská
x Podleská, roh ulic, na pozemku parc. Č. 837, k. ú. Uhříněves, zapsaného v Příloze č. 1 k nařízení č.
21/2021 Sb. hl. m. Prahy pořadové číslo 529.
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 Druh prodávaného zboží: ovoce, zelenina, upomínkové předměty, květiny, zmrzlina,  cukrovinky,
suché plody, velikonoční, dušičkové a vánoční zboží, balené potraviny, potraviny živočišného původu,
občerstvení (stravovací služby), nápoje včetně alkoholických kromě lihovin ve smyslu čl. 2 odst. 1
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008.

 Velikost místa 15 m2 a prodejní doba celoročně, pondělí až neděle 8:00 – 22:00 zůstává nezměněna.

 Vyjádření OSVZ: Ze strany živnostenského odboru ÚMČ Praha 22 nejsou k nově zřizovaným tržním
místům žádné výhrady a proto materiál předkládá v rámci připomínkového řízení Radě městské části
Praha 22.

Diskuze zahájena v 15:18:28

V 15:20:19 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Roman Petr, Ing.
MPA") v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí s návrhem na změnu přílohy č.1 k tržnímu řádu týkající se rozšíření
sortimentu u tržního místa Kašperská x Podleská, roh ulic, na pozemku parc. č.. 837, k. ú.
Uhříněves.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-270-17/22
zodpovídá: Romana Chotová
termín: 15. 6. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:20:29

8. Krátkodobý pronájem pozemků parc. č. 118, 141/1, 141/10 a
141/2 v k.ú. Hájek u Uhříněvsi Spolku občanů Hájku (bod číslo 8)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:20:36

Důvodová zpráva
Na městskou část Praha 22 se obrátil zástupce Spolku občanů Hájku s žádostí o pronájem pozemků
parc. č. 118, 141/1, 141/10 a 141/2 v k.ú. Hájek u Uhříněvsi. Pronajaté pozemky chce spolek využít
ve dnech 10.6. – 12.6.2022 v rámci pořádání Dne dětí v Hájku. Spolek žádá o krátkodobý pronájem
za 1,- Kč.   

Diskuze zahájena v 15:20:36

V 15:20:53 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s pronájmem pozemků parc. č. 118, 141/1, 141/10 a 141/2 v k. ú.
Hájek u Uhříněvsi za účelem pořádání akce Den dětí v Hájku ve dnech 10.6. – 12.6.2022, Spolku
občanů Hájku, Pod Jankovem 206, 104 00 Praha - Hájek u Uhříněvsi, za cenu 1,- Kč.     
2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi podepsat nájemní smlouvu.  
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Hlasování
pro: 4
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-271-17/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 15. 6. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:21:04

9. Ukončení nájemní smlouvy č. 274/2002 MN - 57 na pronájem
části pozemku parc. č. 126/1 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi (bod číslo 9)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:21:10

Důvodová zpráva
Na MČ Praha 22 se obrátil pan XXXXXXXXXX s žádostí o ukončení nájemní smlouvy č. 274/2002 MN
– 57 na pronájem části pozemku parc. č. 126/1 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi o velikosti 82 m2 za účelem
zřízení parkoviště. Smlouva je uzavřená na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Z důvodu
prodeje přilehlé nemovitosti pan XXXX žádá o možnost ukončení nájemní smlouvy dohodou
k 30.6.2022.  

Diskuze zahájena v 15:21:10

V 15:22:44 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s ukončením NS č. 274/2002 MN - 57 na pronájem části pozemku
parc. č. 126/1 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi dohodou ke dni 30.6.2022.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi podepsat dohodu o ukončení NS.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-272-17/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 31. 7. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:22:52

10. Směna pozemků v k. ú. Hájek u Uhříněvsi (bod číslo 10)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:22:57
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Důvodová zpráva
Usnesením č. UZ-60-5/21 na 5/2021 jednání ZMČ Praha 22 dne 22.9.2021 byla schválena směna
pozemků v k.ú. Hájek u Uhříněvsi. Z důvodu chybně zpracovaného GP katastrální úřad vklad zamítl.
MČ tedy nechala zpracovat nový GP, v jehož rámci došlo k rozšíření předmětu směny z 529 m2 na
1726 m2. Směna bude realizována v souvislosti se záměrem MČ Praha 22 na obnovu cestní sítě a ve
spolupráci s MČ Praha – Královice tímto dojde k propojení Hájku a Královic.

Diskuze zahájena v 15:22:57

V 15:24:09 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavření směnné smlouvy na směnu pozemků ve svěřené správě
Městské části Praha 22:
  - Díl „e“, o výměře 738 m2, který se slučuje do pozemku par. č. 288/1
  - Díl „f“, o výměře 166 m2, který se slučuje do pozemku par. č. 288/1, výměra parcely č. 288/1 se
zvyšuje o díl e) a f) na 13.645 m2

  - Díl „c“, o výměře 822 m2, který se slučuje do pozemku par. č. 274/15, který vzniká oddělením
z parcely č. 274/13
 pozemky o celkové rozloze 1.726 m2 označené dle GP 663-15/2021, zapsané u Katastrálního
úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha pro k. ú. Hájek u Uhříněvsi na listu
vlastnictví č. 1814.
 za pozemky ve vlastnictví pana
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sibřina
  - Díl „h“, o výměře 356 m2, který se slučuje do pozemku parcela č. 288/6
 pozemek parc. č. 288/17, o výměře 245 m2, který vznikl odděleným z pozemku, par. č. 288/9
  - Díl „a“, o výměře 1 125 m2, který se slučuje do pozemku č. 274/14, který vzniká oddělením
z pozemku par. č. 274/13.
 pozemky o celkové rozloze 1.726 m2 označené dle GP 663-15/2021, zapsané u Katastrálního
úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha pro k. ú. Hájek u Uhřínevsi na listu
vlastnictví č. 863.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá OSM zveřejnit záměr a připravit materiál do Zastupitelstva MČ
Praha 22. 

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-273-17/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 31. 12. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:24:20

11. Záměr prodeje částí pozemků parc. č. 107/3 a parc. č. 118 oba
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v k. ú. Pitkovice (bod číslo 11)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:24:24

Důvodová zpráva
Na MČ Praha 22 se obrátil pan XXXXXXXXXXXXl s žádostí o koupi části pozemku parc. č. 107/3 o
výměře 16 m2 a částí pozemku parc. č. 118 o výměře 86 m2 vše v k. ú. Pitkovice.

Pan XXXXXXXX je vlastníkem sousedního pozemku parc. č. 110 v k. ú. Pitkovice, na kterém se
nachází RD XXXXXX. Na části pozemku parc. č. 107/3 a parc. č. 118 vystavěl pan XXXXXXXX část
garáže a oplocení. Za účelem užívání části pozemku parc. č. 118 podepsal pan XXXXXXXX s MČ
Praha 22 nájemní smlouvu č. 13/2009 MN - 6 (nájemné 935,-Kč/rok). V souvislosti s probíhající revizí
katastrálního území Pitkovice byla MČ Praha 22 vyzvána katastrálním úřadem k narovnání
vlastnických práv k užívání částí pozemků, na kterých se nacházejí stavby garáže a oplocení.  

Pozemky se nachází v cenové mapě stavebních pozemků pro rok 2022, kdy je cena stanovená ve výši
4.520,-Kč/m2.

V případě schvální záměru bude zadáno zpracování znaleckého posudku na určení ceny obvyklé.

OSM doporučuje za účelem narovnání majetkoprávních vztahů prodej uvedených částí pozemků.

Diskuze zahájena v 15:24:24

V 15:31:02 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 107/3 o výměře 16 m2

a částí pozemku parc. č. 118 o výměře 86 m2 vše v k. ú. Pitkovice.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá OSM započít kroky vedoucí k prodeji částí dotčených pozemků.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-274-17/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 15. 6. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:31:11

12. Odejmutí svěřené správy pozemků parc. č. 2275/22 a 2275/29 v
k. ú. Uhříněves (bod číslo 12)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:31:15

Důvodová zpráva
Na MČ Praha 22 byla doručena žádost hl. m. Prahy o odejmutí svěřené správy pozemků parc. č.
2275/22 o výměře 185 m2 a parc. č. 2275/29 o výměře 190 m2  oba v k. ú. Uhříněves.
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Jedná se o pozemky dotčené stavbou vybudovanou společností Vivus Uhříněves s.r.o., která bude
předmětem bezúplatného převodu do vlastnictví hlavního města Prahy, do správy Technické správy
komunikací, a.s.. Za účelem sjednocení majetkoprávních vztahů, správy a údržby k nemovitostem
jednoho funkčního celku je záměrem hlavního města Prahy s nově vybudovanou stavbou předat
budoucímu správci i předmětné pozemky.

Diskuze zahájena v 15:31:15

V 15:32:14 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s odejmutím pozemkům parc. č. 2275/22 a 2275/29 oba v k. ú.
Uhříněves ze svěřené správy Městské části Praha 22.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá OSM připravit materiál do Zastupitelstva MČ Praha 22.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-275-17/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 30. 9. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:32:21

13. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1858/8
v k. ú. Uhříněves v rámci stavby „Nové dopravní připojení RD čp.
208, parc. č. 1858/10, parc. č. 1858/95, sjezdem na komunikaci ul.
Za Nadýmačem“ (bod číslo 13)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:32:24

Důvodová zpráva
Na MČ Praha 22 se obrátila společnost PURECOM, s.r.o., která má zájem v rámci stavební akce
„Nové dopravní připojení RD čp. 208, parc. č. 1858/10, parc. č. 1858/95, sjezdem na komunikaci ul.
Za Nadýmačem“ umístit mimo jiné na části pozemku parc. č. 1858/8 v k. ú. Uhříněves stavbu nového
dopravního připojení - sjezdu na pozemní komunikaci ul. Za Nadýmačem.  Dle „Zásad pro uzavírání
smluv o zřízení věcného břemene služebnosti“, schválených na 32/21. zasedání Rady městské části
Praha 22 bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Dle této smlouvy
bude po dokončení stavby uzavřena se stavebníkem smlouva o zřízení úplatného věcného břemene.
Cena bude stanovena na základě znaleckého posudku, který spolu s geometrickým plánem nechá na
své náklady zpracovat stavebník.  

Diskuze zahájena v 15:32:24

V 15:34:43 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1858/8
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v k.ú. Uhříněves ve prospěch společnosti PURECOM, s.r.o., se sídlem Kostnické náměstí 498/8,
130 00 Praha 3, IČO: 278 72 459, za cenu dle znaleckého posudku + DPH.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi podepsat smlouvu o smlouvě budoucí.

Hlasování
pro: 0
proti 3
zdržel se: 1
nehlasoval: 0

Návrh nebyl přijat

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:34:55

14. Zřízení bezúplatného věcného břemene na pozemcích parcelní
číslo 1862/2 a 1850/3 v k. ú. Uhříněves ve prospěch MČ Praha 22 v
souvislosti se stavbou „Cyklostezka Netluky – Uhříněves -
Kolovraty“ (bod číslo 14)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:34:59

Důvodová zpráva
MČ Praha 22 je vlastníkem stavby „Cyklostezka Netluky – Uhříněves -Kolovraty“. Stavba mimo jiné
zasahuje i na pozemky parc. č. 1862/2 a 1850/3 v k. ú. Uhříněves, které jsou ve vlastnictví
společnosti J.V.Gut s.r.o.. MČ Praha 22 má zájem uzavřít s vlastníkem pozemků smlouvu o zřízení
věcného břemene ve prospěch MČ Praha 22. Rozsah věcného břemene je 17,8 m2 a na základě
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude věcné břemeno zřízeno bezúplatně.

Diskuze zahájena v 15:34:59

V 15:35:21 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch MČ Praha
22 na pozemcích parc. č. 1862/2 a 1850/3 v k. ú. Uhříněves, které jsou ve vlastnictví společnosti
J.V.Gut s.r.o., se sídlem U Nadýmače 200/37, 104 00 Praha - Uhříněves, IČO: 28895568.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi podepsat smlouvu o zřízení věcného
břemene.  

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-276-17/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 31. 12. 2022
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Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:35:30

15. Smlouva o finančním vyrovnání z výsledku provozování zóny
placeného stání (bod číslo 15)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:35:36

Důvodová zpráva
Dle „Obecných pravidel pro zřizování a provoz Zón placeného stání na území hl. m. Prahy" náleží
městské části podíl ve výši 50 % z celkového výsledku z provozu ZPS (tj. rozdílu příjmů a výdajů)
provozovaných na území městské části. Za rok 2021 výsledný podíl pro městskou část činí 110
731,57 Kč.

Diskuze zahájena v 15:35:36

V 15:36:35 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje návrh Smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z
provozování zóny placeného stání na území městské části Praha 22 uvedenou v příloze tohoto
bodu, a to bez připomínek.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-277-17/22
zodpovídá: František Wetter, Ing.
termín: 15. 6. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:36:42

16. Návrh závěrečného účtu za rok 2021 (bod číslo 16)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:36:46

Důvodová zpráva
Návrh závěrečného účtu za rok 2021 byl projednán na 16. jednání Finančního výboru ZMČ dne
25.5.2022. Finanční výbor doporučuje RMČ Praha 22 „Návrh závěrečného účtu za rok 2021“ vzít na
vědomí a Zastupitelstvu MČ doporučuje návrh závěrečného účtu za rok 2021 schválit bez výhrad.

Rada MČ Praha 22 bere na vědomí návrh závěrečného účtu MČ Praha 22 za rok 2021.

Diskuze zahájena v 15:36:46

V 15:37:23 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 ukládá radnímu panu Štěpánu Zmátlovi předložit návrh závěrečného účtu za
rok 2021 k odsouhlasení Zastupitelstvu MČ Praha 22.
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Hlasování
pro: 4
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-278-17/22
zodpovídá: František Wetter, Ing.
termín: 29. 6. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:37:32

17. Účetní závěrka MČ Praha 22 a příspěvkových organizací
zřízených MČ Praha 22 k 31.12.2021 (bod číslo 17)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:37:42

Důvodová zpráva
Dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. v souladu s vyhláškou
č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních
jednotek byla k 31.12.2021 sestavena účetní závěrka MČ Praha 22 (příloha č. 1) a účetní závěrky
příspěvkových organizací jejichž zřizovatelem je MČ Praha 22 (příloha č. 2). Podkladem pro
schvalování je „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 22 za rok 2021“
(příloha č. 3) a „Inventarizační zpráva za rok 2021“ (příloha č. 4).

 Diskuze zahájena v 15:37:42

V 15:38:33 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s účetní závěrkou MČ Praha 22 sestavenou k 31.12.2021.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá radnímu Štěpánu Zmátlovi předložit účetní závěrku MČ Praha 22
Zastupitelstvu MČ Praha 22 ke schválení.
3. Rada MČ Praha 22 schvaluje účetní závěrku za rok 2021 příspěvkových organizací zřízených
městskou částí Praha 22 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení:
    a) Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2, IČ: 62933540
    b) Základní škola U Obory, Praha 10, Vachkova 630, IČ: 62933671
    c) Mateřská škola, Praha 10, Za Nadýmačem 927, IČ: 45248273
    d) Mateřská škola Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20, IČ: 72550252
    e) Mateřská škola Pitkovice, Praha 10, Hlívová 303/4, IČ: 05282446
    f) Školní jídelna, Praha 22, Nové náměstí 1100, IČ: 70971382

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-279-17/22
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zodpovídá: František Wetter, Ing.
termín: 30. 6. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:38:41

18. Rozpočtová opatření (bod číslo 18)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:38:45

Důvodová zpráva
Rozpočtová opatření vychází z požadavků jednotlivých odborů.

Diskuze zahájena v 15:38:45

V 15:39:04 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje rozpočtová opatření dle přílohy tohoto bodu.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-280-17/22
zodpovídá: František Wetter, Ing.
termín: 15. 6. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:39:13

19. Krakoduh 2022 (bod číslo 19)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:39:17

Důvodová zpráva
Stejně jako v minulých letech se na úřad se obrátil pan Jiří Fíla, člen výboru TJ Slavoj Koloděje o.s. se
žádostí o finanční dar na pořádání sousedského triatlonu "Krákoduh" (Královice, Koloděje, Dubeč,
Uhříněves) a dětského Duatlonu Krákoduháček, který proběhne dne 18.6.2022.

OŽPD požádá o spolupráci  Městskou policii při konání akce "Krákoduh" se zajištěním přejezdu
peletonu závodníků přes katastr MČ Praha 22 z Koloděj na start závodu, následně zajištění přejezdu
přes hlavní silnici v Netlukách a vjezd do Královického katastru.

 Diskuze zahájena v 15:39:17

V 15:40:21 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Radovan Koutský") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 schvaluje zapojení MČ Praha 22 do sportovní akce Krákoduh a finanční dar
ve výši 8000 Kč.
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2. Rada MČ Praha 22 ukládá OKÚ připravit darovací smlouvu.
3. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi smlouvu podepsat.
4. Rada MČ Praha 22 ukládá OŽPD požádat Městskou policii o spolupráci při konání akce
Krákoduh. 

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-281-17/22
zodpovídá: Petra Vaňková
termín: 18. 6. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:40:31

20. MŠ Sluneční - žádost o změnu v Rejstříku škol a školských
zařízení (bod číslo 20)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:40:35

Důvodová zpráva
V souvislosti s:

a) válečným konfliktem na Ukrajině vyvolaných vojsky Ruské federace

b) přijímáním ukrajinských dětí k předškolnímu vzdělávání

c) Zákonem č. 67/2022 Sb. (tzv. „Lex Ukrajina“), který umožňuje po dobu jeho platnosti (tj. do 31. 3.
2023) poskytovat vzdělávání a školské služby i na takových místech, kde nejsou splněny požadavky
podle § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

se s účinností od 1. 9. 2022 do doby platnosti zákona č. 67/2022 Sb. (tzv. „Lex Ukrajina“) zvyšuje
nejvyšší povolený počet dětí a stravovaných v Mateřské škole Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20
ze 153 na 178. Žadatelům o navýšení rejstříkových kapacit škol se promíjí s žádostí předložit
stanovisko příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví a stavebního úřadu.

MČ Praha 22 v současné době připravuje úpravu prostor, včetně nájemní smlouvy v objektu
odlišného vlastníka se sídlem K Uhříněvsi 6, 104 00 Praha 10 - Královice tak, aby byla od 1. 9. 2022 o
navýšenou kapacitu-25 dětí zajištěna předškolní výchova a stravování.  

Žádost bude podána prostřednictvím elektronického formuláře, ke které se přikládá usnesení RMČ
Praha 22.

Do termínu podání žádosti tj. do 7. 7. 2022 musí být uzavřena nájemní smlouva z důvodu jistoty
užívání místa pro činnost mateřské školy a možnosti přijetí předškolních dětí, které nebyly přijaty do
mateřských škol v řádném termínu zápisu pro školní rok 2022/2023 a přijímání ukrajinských dětí,
které se budou hlásit 14. 6. 2022 k předškolnímu vzdělávání v režimu "zvláštního zápisu".

Pokud místo bude využíváno i v dalších letech, tj. od 1. 9. 2023 je nutné odborem realizace staveb do
31. 8. 2022 zajistit potřebné doklady k vydání souhlasného stanoviska Stavebního úřadu, že uvedené
prostory lze využívat pro výchovu, vzdělávání a stravování předškolních dětí/pro činnost mateřské
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školy, včetně nájemní smlouvy. Toto stanovisko bude součástí žádosti, které bude předloženo RMČ
Praha 22 v měsíci září 2022.

Změna platnosti zákona "Lex Ukrajina" v závislosti na vývoji situace není vyloučena. 

 Diskuze zahájena v 15:40:35

V 15:41:23 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Radovan Koutský") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 schvaluje navýšení kapacity Mateřské školy, Praha 10, Sluneční 1550/20 se
sídlem Sluneční 1550/20, 104 00 Praha 10 - Uhříněves ze 153 dětí na 178, včetně výdejny s
účinností od 1. 9. 2022 po dobu platnosti Zákona č. 67/2022 Sb., (tzv. "Lex Ukrajina").
2. Rada MČ Praha 22 ukládá OKÚ realizovat proces podání žádosti odboru školství, mládeže a
sportu MHMP, který vede Rejstřík škol a školských zařízení.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-282-17/22
zodpovídá: Petra Vaňková
termín: 30. 7. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:41:34

21. MŠ Pitkovice - žádost o změnu v Rejstříku škol a školských
zařízení (bod číslo 21)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:41:38

Důvodová zpráva
S ohledem na organizaci, provoz a činnost se Polyfunkční dům (t.č. ve výstavbě) se sídlem Kozákova
(dříve uváděno K Dálnici), Praha 10 – Pitkovice se třemi třídami a zázemím pro MŠ navrhuje
s účinností od 1. 9. 2023 zapsat do Rejstříku škol a školských zařízení jako další, nové místo výkonu
MŠ Pitkovice, přísp. organizace, Praha 10, Hlívová 303/4.

S novým místem výkonu souvisí i navýšení kapacity mateřské školy o 75 dětí/strávníků, tj. ze
stávajících 112 dětí/strávníků na kapacitu 187 dětí/strávníků.

Do termínu 31. 7. 2023 musí být k dispozici kolaudační souhlas, vyjádření orgánu hygieny, doklad o
vlastnictví budovy (výpis z katastru nemovitostí) a popisné číslo. Bez těchto dokladů nebude objekt
zapsán do Rejstříku škol a školských zařízení a řízení o žádosti bude zastaveno.

Účinnost zápisu je posunuta z důvodu postupu stavebních prací.

 Původně mělo být v Rejstříku škol a školských zařízení zapsáno uvedené místo výkonu a navýšena
kapacita u MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20, ale s účinností
od 1. 9. 2022. Odbor kanceláře úřadu požádá orgán, který vede rejstřík (odbor školství, mládeže a
sportu MHMP) o zastavení řízení v celé věci.

 Diskuze zahájena v 15:41:38
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V 15:42:05 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Radovan Koutský") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí u MŠ Pitkovice, přísp. org., Praha 10, Hlívová 303/4 s účinností od
1. 9. 2023 se
   -    zvýšením celkové kapacity počtu ze 112 na 187 dětí/strávníků, které lze v mateřské škole
vzdělávat a stravovat.
   -    se zřízením nového místa výkonu na adrese Kozákova (původně K Dálnici), Praha 10 –
Pitkovice, včetně výdejny stravy
2. Rada MČ Praha 22 ukládá OKÚ požádat
   -    o zápis změny v Rejstříku škol a školských zařízení u MŠ Pitkovice, přísp. org., Praha 10,
Hlívová 303/4 na odbor školství, mládeže a sportu MHMP do 30. 7. 2022.
   -    požádat o zastavení řízení ve věci zápisu změn v Rejstříku škol a školských zařízení u MŠ
Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 (viz. dopisy zn. P22 11162/2021 SEK1 05 ze dne 13. září
2021; č.j. MHMP 1594111/2021, sp. zn. S-MHMP 1441536/2021 ze dne 12. 10. 2021)

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-283-17/22
zodpovídá: Petra Vaňková
termín: 30. 7. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:42:12

22. Zpráva o výběru dodavatel služeb na Zajištění úklidu veřejných
ploch a zimní údržby MČ Praha 22 v letech 2022 - 2024 (bod číslo
22)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:42:16

Důvodová zpráva
Vyhodnocení nabídek obnoveného výběrového řízení dne 29.4. určilo shodné umístění šesti uchazečů
s počtem 100 bodů. Dne 4.5. se konalo losování na úřadě MČ Praha 22. Osoba pověřená výběrovou
komisí provedla losování za účasti zástupců uchazečů a výběrové komise. Byla vylosována nabídka č.
2: 4clean Prague s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00, Praha 1, IČO 04765613.
Vylosovaná společnost podala nabídku na zajištění služeb v celkové výši 4 885 000 Kč s počtem 6
pracovníků. Zaškolení firmy proběhne v posledním květnovém týdnu.

Diskuze zahájena v 15:42:16

V 15:42:44 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Radovan Koutský") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 rozhodla o výběru dodavatele zakázky "Zajištění úklidu veřejných ploch a
zimní údržby MČ Praha 22 v letech 2022 - 2024" od firmy 4clean Prague s.r.o. se sídlem Rybná
716/24, Staré Město, 110 00, Praha 1, IČO 04765613. Nabídka na zajištění služeb v celkové výši
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4 885 000 Kč s počtem 6 pracovníků.
2.  Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi ve spolupráci s OŽPD podepsat
smlouvu.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-284-17/22
zodpovídá: Jana Kučerová, Ing.
termín: 15. 6. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:42:57

23. Pronájem hydrantového nástavce pro odběr vody (bod číslo 23)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:43:03

Důvodová zpráva
Pronájem hydrantového nástavce pro odběr vody pro účely péče o zeleň. Napouštění cisterny na
zalévání záhonů a výsadeb je z důvodu časových úspor potřeba provádět velkokapacitním zařízením.
Do doby než bude čerpadlem osazen vrt na Husově náměstí, případně zajištěn jiný vhodný způsob
plnění cisterny, bude voda na zálivku čerpána z hydrantu na Novém Náměstí. Pronájem, vodné +
stočné, poskytuje společnost Pražské vodovody a kanalizace a.s. za 96,- Kč/den.

Diskuze zahájena v 15:43:03

V 15:44:20 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Radovan Koutský") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením smlouvy s PVK a.s. o využívání hydrantu za 96,-
Kč/den.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi ve spolupráci s OŽPD smlouvu podepsat.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-285-17/22
zodpovídá: Jana Kučerová, Ing.
termín: 8. 6. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:44:28
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24. Organizace předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023
(bod číslo 24)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:44:32

Důvodová zpráva
A) 

V souladu s odst. 4 § 123 školského zákona a s § 6 Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
v platném znění (dále jen "vyhláška") ředitelky mateřských škol stanovily výši měsíční úplaty za
předškolní vzdělávání ve školním roce 2022/2023, tj. od 1. 9. 2022 takto:

MŠ Pitkovice - 1 220 Kč; MŠ Sluneční - 892 Kč; MŠ Za Nadýmačem - 572 Kč.

Při stanovení úplaty postupují podle vyhlášky. Při omezení nebo přerušení provozu mateřské školy je
při stanovení měsíční úplaty postupováno rovněž podle vyhlášky.

Rada MČ Praha 22 bere na vědomí ředitelkami mateřských škol stanovenou výši měsíční úplaty za
předškolní vzdělávání ve školním roce 2022/2023. 

B) 

V souladu s § 23 odst. 5) Zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákona) zřizovatel povoluje ve školním
roce 2022/2023 výjimku v počtu dětí ve třídách mateřských škol, které zřizuje takto:

MŠ Za Nadýmačem: 28 dětí/třída

MŠ Pitkovice: 28 dětí/třída

MŠ Sluneční: místo výkonu Sluneční 1550/20 - dvě třídy po 28 dětech ve třídě, jedna třída 17 dětí;
místo výkonu V Bytovkách 803 - dvě třídy po 26 dětech v jedné třídě; místo výkonu K Nedvězí 66,
Královice - jedna třída po 28 dětech.

Diskuze zahájena v 15:44:32

V 15:45:07 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Radovan Koutský") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 schvaluje počty dětí ve třídách mateřských škol ve školním roce 2022/2023,
tak jak je uvedeno v důvodově zprávě, za podmínek dodržení kvality výchovy a vzdělávání a
splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá OKÚ seznámit s usnesením ředitelky mateřských škol. 

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-286-17/22
zodpovídá: Pavlína Harantová
termín: 30. 6. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:45:17
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25. Aktualizace majetku příspěvkových organizací (bod číslo 25)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:45:21

Důvodová zpráva
V souladu s § 27 Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění je aktualizován nemovitý a movitý majetek MČ Praha 22, který svěřuje k hospodaření
příspěvkovým organizacím, které zřizuje.

Aktualizace svěřeného movitého i nemovitého majetku je provedena dodatky ke stávajícím příkazním
smlouvám.

Dodatky jsou k nahlédnutí na odboru kanceláře úřadu.

Diskuze zahájena v 15:45:21

V 15:46:14 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Radovan Koutský") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje dodatky k příkazním smlouvám, kterým je aktualizován movitý a
nemovitý majetek MČ Praha 22, který svěřuje k hospodaření příspěvkových organizacím, které
zřizuje. 

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-287-17/22
zodpovídá: Pavlína Harantová
termín: 30. 6. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:46:23

26. Zápis z jednání Komise životního prostředí 11/2022 dne 16. 5.
2022 (bod číslo 26)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:46:27

Důvodová zpráva
Dne 16. 5. 2022 se na svém jednání sešla Komise životního prostředí a projednala aktuální
problematiku životního prostředí. Komise předkládá radě zápis ze svého jednání.

Rada MČ Praha 22 bere zápis z komise na vědomí.

Diskuze zahájena v 15:46:27

V 15:53:14 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Radovan Koutský") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 nechá zpracovat variantní řešení parku „Otevřené zahrady Uhříněves“ a
předloží ho Komisi životního prostředí k seznámení. 
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Hlasování
pro: 4
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-288-17/22
zodpovídá: Jana Kučerová, Ing.
termín: 30. 6. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:53:31

27. Různé (bod číslo 27)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:53:39

Důvodová zpráva
1. Smlouva o dílo 

předkladatel: Radovan Koutský

K zajištění vystoupení na Dětském dni v Uhřiněvsi v sobotu 4. června od 18 do 19 hodin (koncert 60
min + focení s dětmi) bude uzavřena smlouva se společností Lewron Music Center, s.r.o., IČ:
27953700 za cenu 25 000 Kč včetně DPH a nákladů na dopravu.

Předmětem této smlouvy je vymezení práv a povinností obou smluvních stran vznikajících v
souvislosti s hudebně-dramatickým vystoupením TV PRO DĚTI – ŽIVĚ, s pořadem Mužíček.

Částka bude uhrazena se schváleného rozpočtu MČ na kulturní akce. Smlouvu podepíše na základě
plné moci starosty ze dne 13. 9. 2021 pan radní Radovan Koutský.

Diskuze zahájena v 15:53:39.

V 15:55:40 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Radovan Koutský") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo se společností Lewron Music Center,
s.r.o., Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1, IČ: 27953700 za cenu 25 000 Kč včetně DPH.

Hlasování
pro: 4
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0
Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-289-17/22
zodpovídá: Petra Vaňková
termín: 3. 6. 2022

 

2. Smlouva o dílo k VZ "Skatepark Uhříněves"

předkladatel: Radovan Koutský

K dokončení VZ je nutné akceptovat nabídnuté podmínky v době plnění jediného uchazeče Mystic
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Constructions spol. s r.o. ve smlouvě o dílo a změnit místo plnění na parc. č. 956/3 v k.ú. Uhříněves.
Následně je možné ukončit VZ, a rozhodnout o výběru uchazeče a smlouvu o dílo uzavřít. 

Rada MČ Praha 22 akceptuje nabídnuté podmínky v době plnění jediného uchazeče Mystic
Constructions spol. s r.o. ve smlouvě o dílo a mění místo plnění na parc. č. 956/3 v k.ú. Uhříněves. 

Diskuze zahájena.

V 15:58:43 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Radovan Koutský") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 akceptuje nabídnuté podmínky v době plnění jediného uchazeče Mystic
Constructions spol. s r.o. ve smlouvě o dílo a mění místo plnění na parc. č. 956/3 v k.ú.
Uhříněves. 

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-290-17/22
zodpovídá: Jana Kučerová, Ing.
termín: 1. 6. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:01:33

Jednání ukončeno 01.06.2022 v 16:01:37
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Ověřeno ověřovateli:

1)   2. 6. 2022 15:21 Radovan Koutský   

2)   8. 6. 2022 14:11 Štěpán Zmátlo   

 

Podpisy odpovědných osob:

Starosta(ka):
  

Místostarosta(ka):
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