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ZÁPIS ze schůze rady č. 21/2022
Městská část Praha 22

datum: 13. 7. 2022, čas: 15:30 - anonymizovaná verze zápisu

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

Tito zastupitelé se (z)účastní distančně: Tomáš Kaněra

Přítomno je 4 členů a rada je usnášeníschopná.

Jednání zahájeno 13.07.2022 v 15:37:14

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

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:37:51

Předsedající navrhl jednotlivé členy pracovních komisí

Ověřovatelé: Bc. Miroslav Roth, Radovan Koutský
Předsedající: Štěpán Zmátlo

Bod byl přijat bez hlasování.

Diskuze zahájena v 15:37:51

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:38:00

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

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:38:19

Program jednání
1. Zahájení a určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola zápisu z 20. jednání Rady MČ Praha 22 ze dne 29. 6. 2022
4. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „MŠ Královice – stavební úpravy“ –
zadání zakázky
5. „Novostavba modulového pavilonu ZŠ U Obory“ - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SD-ORS
25/2022
6. „Parter a předprostor objektu č.p. 192, Praha – Uhříněves, zpracování PD – Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo č. SD-ORS 21/2021
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7. Návrh nových nájemců bytů DPS I
8. Operační program Jan Ámos Komenský
9. Podmínky výzvy VZ k nákupu vozidla do 7,5t kategorie N2 jako nosič kontejnerů vč. zajištění
(zprostředkování) financování.
10. Smlouva na zajištění zakázky Skatepark
11. Smlouva o propagaci a reklamě
12. MŠ Sluneční - změna podané žádosti v Rejstříku škol a školských zařízení
13. Zápis z jednání Komise životního prostředí 12/2022 dne 20. 6. 2022
14. Zastupování MČ v záležitosti podání žádosti o dotaci SFŽP - výzva č. 10/2021 Hospodaření s
vodou v obcích
15. Nájemní smlouva pro zřízení MŠ Královice
16. Pronájem nebytových prostor v objektu Obřadní síně, Husovo nám. 380, Praha – Uhříněves za
účelem natáčení televizního pořadu
17. Výměna bytu v čp. 1257 na Novém náměstí v Uhříněvsi
18. Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 22
19. Komunikační propojení ul. Fr. Diviše – K Dálnici (Horácká stezka)
20. Různé

Diskuze zahájena v 15:38:19

V 15:44:44 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje návrh programu jednání s tím,  že se
stahuje bod č. 15 - Nájemní smlouva pro zřízení MŠ Královice
stahuje bod č. 19 - Komunikační propojení ul. Fr. Diviše – K Dálnici (Horácká stezka)

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-357-21/22
zodpovídá:  Štěpán Zmátlo
termín: IHNED (13. 7. 2022)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:44:53

3. Kontrola zápisu z 20. jednání Rady MČ Praha 22 ze dne 29. 6.
2022 (bod číslo 3)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:44:57

Důvodová zpráva
Zápis je přílohou bodu včetně plnění usnesení.

Diskuze zahájena v 15:44:57

V 15:45:18 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:
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Rada MČ Praha 22 schvaluje zápis z 20. jednání Rady MČ Praha 22 ze dne 29. 6. 2022.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-358-21/22
zodpovídá:  Štěpán Zmátlo
termín: IHNED (13. 7. 2022)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:45:34

4. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem
„MŠ Královice – stavební úpravy“ – zadání zakázky (bod číslo 4)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:45:41

Důvodová zpráva
V návaznosti na usnesení Rady MČ Praha 22 č. UR-294-18/22 přijaté dne 15.6.2022 – „MŠ Královice
– stavební úpravy“ – schválení záměru, Vám předkládáme jednotlivé cenové kalkulace na nutné
úpravy pro provedení výše uvedeného záměru navýšení kapacity MŠ. Jedná se o tyto úpravy:

01 – Oplocení zahrady školky za cenu 125 620,- Kč bez DPH,

02 – Stavební úpravy v MŠ za cenu 366 732,21 Kč bez DPH,

03 – Elektroinstalace MŠ za cenu 276 820,01 Kč bez DPH

04 – Venkovní hrací prvky za cenu 49 648,- Kč bez DPH

zpracované firmou Tomáš Fňukal, Přistoupim 140, 282 01 Přistoupim (Český Brod), IČO:
644441857.

Celková cena je 818 820,22 Kč bez DPH, tj. 990 772,46 Kč vč. DPH.

Vzhledem ke dříve přijatému usnesení a nutnosti realizace prací do 15.8.2022 doporučujeme přímé
zadání zakázky pod názvem „MŠ Královice – stavební úpravy“ firmě Tomáš Fňukal, Přistoupim 140,
282 01 Přistoupim (Český Brod), IČO: 644441857, za cenu 818 820,22 Kč bez DPH, tj. 990 772,46 Kč
vč. DPH v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019, bod 4.5.3. v platném znění.

Diskuze zahájena v 15:45:41

V 15:48:24 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 „MŠ Královice – stavební úpravy“.
2. Rada MČ Praha 22 rozhoduje o zadání zakázky pod názvem „MŠ Královice – stavební úpravy“
firmě Tomáš Fňukal, Přistoupim 140, 282 01 Přistoupim (Český Brod), IČO: 644441857, za cenu
818 820,22 Kč bez DPH, tj. 990 772,46 Kč vč. DPH v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č.
1/2019, bod 4.5.3. v platném znění.
3. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi ve spolupráci s ORS objednávku
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vystavit. 

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-359-21/22
zodpovídá: Jiří Rösler
termín: 27. 8. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:48:34

5. „Novostavba modulového pavilonu ZŠ U Obory“ - Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. SD-ORS 25/2022 (bod číslo 5)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:48:52

Důvodová zpráva
Dne 27.5.2022 byla uzavřena smlouva o dílo s firmou Warex spol. s.r.o. na zpracování prováděcí PD a
realizaci stavby „Novostavba modulového pavilonu ZŠ U Obory“ za cenu 26 569 215,- Kč bez DPH, tj.
32 148 750,55 Kč vč. DPH.

V průběhu realizace stavby bylo nutné upravit a částečně pozměnit předmět realizovaného díla o
tyto práce - VCP 1 přípojky, přeložky, VCP 2 komunikace, a dále Z4 implementované změny

v Stavebních objektech (dále viz bod. 1.1 a 1.2 návrhu Dodatku č.1).

Změny cen vyplývají ze změny zadaní umístnění objektu, změny primárního zdroje energií sestavy a
změn vyplývajících z požadavků správy PBŘ (bez EZS a SLP). Jsou vyhotovené systémem odpočtu
nerealizovatelných položek a implementováním prvků požadovaných změn – předložená
dokumentace pro společné povolení.

Celková cena Díla se zvyšuje z původní ceny 26.569.215, - Kč bez DPH o 3.167.485, - Kč bez DPH na
novou celkovou cenu Díla ve výši 30.990.863, - Kč bez DPH dodatkem č.1 ke smlouvě o zpracování
projektové dokumentace, zajištění dalších náležitostí a o provedení stavby, který Vám tímto
předkládáme ke schválení. Návrh Dodatku č. 1 (viz. Příloha materiálu), obsahuje i rozklad cen.

Celková cena díla vč. Dodatku č. 1:                                          30 990 863,-   Kč bez DPH

DPH 21 %                                                                                   6 508 081,23 Kč    

Celková cena díla vč. Dodatku č. 1:                                         37 498 944,23 Kč vč. DPH

Ostatní ujednání v smlouvě zůstávají nezměněny.

Diskuze zahájena v 15:48:52

Tajné hlasování navrhl pan Štěpán Zmátlo.

V 15:50:58 bylo zahájeno tajné hlasování.

V 15:50:58 předsedající zahájil tajné hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo")
v tomto znění:
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1. Rada MČ Praha 22 schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SD-ORS 25/2022 na zpracování
projektové dokumentace, zajištění dalších náležitostí a provedení stavby pod názvem
„Novostavba modulového pavilonu ZŠ U Obory“.
2. Rada MČ Praha 22 schvaluje navýšení ceny díla o 3 167 485,- Kč bez DPH, tj. o 3 832 657,- Kč
vč. DPH.
3. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. SD-ORS 25/2022.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-360-21/22
zodpovídá: Jiří Rösler
termín: 27. 8. 2022

V 15:51:34 bylo ukončeno tajné hlasování.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:51:56

6. „Parter a předprostor objektu č.p. 192, Praha – Uhříněves,
zpracování PD – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SD-ORS 21/2021
(bod číslo 6)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:52:01

Důvodová zpráva
MČ Praha 22 uzavřela se zhotovitelem Atelier SECCO, s.r.o., IČ: 28433742, dne 22.4.2021 smlouvu o
dílo na zajištění zpracování PD pro sloučené stavební povolení a následně i realizační dokumentace
za cenu 465.000,- Kč bez DPH (resp. 562.650,- Kč vč. DPH).

V průběhu samotného zpracování PD bylo nutné, na základě dodatečných závazných požadavků ze
strany dotčených orgánů a správců sítí, kteří byli účastníky stavebního řízení, provést ve zpracované
dokumentaci její úpravy a změny – zejména v části statika, elektroinstalace, ZTI, VZT a PBŘ. Dále se
jedná o zpracování položkového rozpočtu stavby, úpravy stavební dispozice a doplnění koordinační
agendy pro inženýring.    

Provedení těchto úprav a změn PD si vyžádalo ze strany zpracovatele vícenáklady ve výši 148.000,-
Kč bez DPH (tj. 179.080,- Kč vč. DPH), a současně prodloužení termínu plnění (odevzdání
zpracované PD) do 31.8.2022.

Ostatní články smlouvy se nemění.

Diskuze zahájena v 15:52:01

V 15:53:24 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SD-ORS 21/2021 ze dne
22.4.2021 na zpracování PD stavby pod názvem „Parter a předprostor objektu č.p. 192, Praha –
Uhříněves“.
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2. Rada MČ Praha 22 schvaluje navýšení ceny díla o 148.000,- Kč bez DPH, tj. o 179.080,- Kč vč.
DPH.
3. Rada MČ Praha 22 schvaluje prodloužení doby plnění do 31.8.2022.
4. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. SD-ORS 21/2021.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-361-21/22
zodpovídá: Jiří Rösler
termín: 30. 11. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:53:34

7. Návrh nových nájemců bytů DPS I (bod číslo 7)
Předkladatel: Bc. Miroslav Roth

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:53:54

Důvodová zpráva
Komise doporučila dne 15.9.2021 přidělení bytuXXXXXX manželůmXXXXXXXXXXX v DPS I. Byt byl
předán OSM. Manželé dosud žijí společně se synem v Pitkovicích XXXXXX. Pán potřebuje výtah.
Uzavření nájemního vztahu od 1.8.2022.

Diskuze zahájena v 15:53:54

V 15:56:49 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Miroslav Roth") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá OSVZ informovat o výsledku jednání RMČ žadatele.                  
3. Rada MČ Praha 22 ukládá OSM uzavřít NS na jeden rok s možností prodloužení, nájemné činí
73,- Kč/m2 měsíčně.         

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

Návrh nebyl přijat

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:57:00



7 / 16

8. Operační program Jan Ámos Komenský (bod číslo 8)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:57:24

Důvodová zpráva
Operační program Jan Ámos Komenský - JAK je dotační příležitostí pro MŠ a ZŠ v České republice.

Cílem je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny
děti a žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných pozic, vzdělávání
pracovníků škol a školských zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění
inovativních metod výuky.

V rámci programu jsou vyhlašovány jednotlivé výzvy, do kterých mohou MŠ a ZŠ, jejichž
zřizovatelem je MČ Praha 22, podávat žádosti o finanční podporu. Každá výzva má určený cíl, danou
minimální a maximální výši projektu, dobu trvání projektu a termíny pro podání žádosti.

Souhlas zřizovatele bude vydáván žádající škole. Kopie podaných žádostí a dokumenty o schválené
žádosti škole budou zasílány zřizovateli.  

Diskuze zahájena v 15:57:24

V 15:58:08 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Radovan Koutský") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s podáváním žádostí (včetně realizace) jednotlivých MŠ, ZŠ
zřizovaných MČ Praha 22 k výzvám Operačního programu JAK v průběhu roku 2022 a roku 2023.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá OKÚ s usnesením seznámit ředitele škol.
3. Rada MČ Praha 22 ukládá ředitelům MŠ a ZŠ v průběhu roku 2022 a 2023 informovat
zřizovatele o podání žádosti, o schválení žádosti a výši získaných finančních prostředků (celkem i
v jednotlivých letech). 

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-362-21/22
zodpovídá: Petra Vaňková
termín: 15. 8. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:58:19

9. Podmínky výzvy VZ k nákupu vozidla do 7,5t kategorie N2 jako
nosič kontejnerů vč. zajištění (zprostředkování) financování. (bod
číslo 9)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:58:51

Důvodová zpráva
Podmínky nastavení výzvy k nákupu vozidla do 7,5t kategorie N2 - nosič kontejnerů vychází z
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UR-302-18/22 a upřesňuje zadání a posuzování nabídek. Hodnoticím kriteriem je nabídková cena,
která bude zjištěna ze součtu akontace ve výši  25% z pořizovací ceny vozidla a součtu všech
anuitních splátek úvěru.

 Diskuze zahájena v 15:58:51

V 15:59:52 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Radovan Koutský") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22  souhlasí s nastavením výzvy VZ na nákup vozidla do 7,5t kategorie N2
(nosič kontejnerů) vč. zajištění (zprostředkování) financování.
2. Rada MČ Praha 22 ukládám OŽPD zveřejnit VZ.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-363-21/22
zodpovídá: Jana Kučerová, Ing.
termín: 27. 7. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:00:22

10. Smlouva na zajištění zakázky Skatepark (bod číslo 10)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:01:43

Důvodová zpráva
Znění smlouvy na zajištění realizace konstrukce Skateparku. Vychází z UR-301-18/22 a
UR-290-17/22

Diskuze zahájena v 16:01:43

V 16:04:08 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Radovan Koutský") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí se zněním smlouvy se společností Mystic Constructions spol. s r.o.
na realizaci skateparku na parcele č. 956/3 v k. ú. Uhříněves.
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-364-21/22
zodpovídá: Jana Kučerová, Ing.
termín: 27. 7. 2022
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Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:04:29

11. Smlouva o propagaci a reklamě (bod číslo 11)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:04:33

Důvodová zpráva
Radě MČ Praha 22 je předkládána ke schválení Smlouva o propagaci a reklamě se společností
METRANS, a.s., se sdílem Podleská 926/5, 104 00 Praha 10, IČ 40763811, kterou MČ Praha 22
uzavírá v rámci pořádané akce "Den draka".

Obsahem smlouvy je finanční podpora akce pořádané MČ Praha 22, která se uskuteční dne 27. 8.
2022 v Praze–Uhříněvsi.

Společnost METRANS, a.s. poskytne finanční částku ve výši 20 000 Kč bez DPH (celkem 24 200 Kč),
MČ Praha 22 bude společnost Metrans na akci propagovat dle podmínek uvedených ve smlouvě
(Článek III.), která je přílohou bodu.

Diskuze zahájena v 16:04:33

V 16:05:21 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Radovan Koutský") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 schvaluje uzavření Smlouvy o propagaci a reklamě se společností
METRANS, a.s., se sídlem Podleská 926/5, 104 00 Praha 10, IČ 40763811.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi smlouvu podepsat.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-365-21/22
zodpovídá: Petra Vaňková
termín: 27. 8. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:05:30

12. MŠ Sluneční - změna podané žádosti v Rejstříku škol a
školských zařízení (bod číslo 12)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:05:38

Důvodová zpráva
U Mateřské školy Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 bylo usnesením č. UR-395-26/21 ze dne 9.
září 2021 odsouhlaseno podání žádosti o zápis změny v Rejstříku škol a školských zařízení – navýšení
kapacity ze 153 na 228 dětí a zapsání nového místa výkonu se sídlem K Dálnici, 104 00 Praha 10 –
Pitkovice. Usnesením č. UR-283-17/22 ze dne 1. 6. 2022 bylo odsouhlaseno zastavení řízení.

S ohledem na vývoj situace v předškolním vzdělávání v městské části lze požádat o změnu původní
žádosti ze září 2021 takto:



10 / 16

Navýšit kapacitu ze 153 na 178 dětí, navýšit kapacitu ze 153 na 178 strávníků, zapsat nové místo
výkonu mateřské školy a výdejny stravy se sídlem K Uhříněvsi 6, 104 00 Praha 10 – Královice

Pokud bude uzavřena nájemní smlouva mezi MČ Praha 22 a vlastníkem objektu, vydána stanoviska
Stavebního úřadu a orgánu hygieny v termínu do 10. 8. 2022 je po předběžném projednání
s orgánem, který vede rejstřík možné, že toto místo výkonu bude řádně s účinností od 1. 9. 2022
zapsáno v Rejstříku škol a školských zařízení. K vydání stanovisek a uzavření nájemní smlouvy je
nutná součinnost odboru výstavby, odboru realizace staveb, odboru správy majetku a odboru
kanceláře úřadu. V případě, že stanoviska a nájemní smlouva nebudou k dispozici zápis do rejstříku
nebude proveden.

Řádný zápis do Rejstříku škol a školských zařízení znamená poskytování finančních prostředků na
platy ze státního rozpočtu.

Diskuze zahájena v 16:05:38

V 16:06:05 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Radovan Koutský") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 revokuje usnesení UR-395-26/21.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-366-21/22 a bylo jím revokováno usnesení
UR-395-26/21
zodpovídá: Petra Vaňková
termín: 30. 7. 2022

V 16:06:27 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Radovan Koutský") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 revokuje usnesení UR-283-17/22.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-367-21/22 a bylo jím revokováno usnesení
UR-283-17/22
zodpovídá: Petra Vaňková
termín: 30. 7. 2022

V 16:07:24 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "C" (navrhovatel: "Radovan Koutský") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 u MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 souhlasí s účinností od 1. 9.
2022 se
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   - se změnou obsahu podané žádosti MHMP, odboru školství, mládeže a sportu o zápis změny v
Rejstříku škol a školských zařízení ze dne 13. září 2021 č.j. P22 11162/2021 SEK 1 05
   - zvýšením celkové kapacity počtu ze 153 na 178 dětí/strávníků, které lze v mateřské škole
vzdělávat a stravovat.
   - se zřízením nového místa výkonu na adrese K Uhříněvsi 6, 104 00 Praha 10 – Královice.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá OKÚ podat změnu žádosti na zápis změny v Rejstříku škol a
školských zařízení u MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 na odbor školství, mládeže a
sportu MHMP do 30. 7. 2022.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-368-21/22
zodpovídá: Petra Vaňková
termín: 30. 7. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:08:26

13. Zápis z jednání Komise životního prostředí 12/2022 dne 20. 6.
2022 (bod číslo 13)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:08:33

Důvodová zpráva
Dne 20. 6. 2022 se na svém jednání sešla komise životního prostředí a projednala aktuální
problematiku životního prostředí. Komise předkládá Radě MČ Praha 22 zápis ze svého jednání.

Rada MČ Praha 22 bere zápis z komise na vědomí.

Diskuze zahájena v 16:08:33

Rada bere materiály předložené k bodu č. 13 - Zápis z jednání Komise životního prostředí
12/2022 dne 20. 6. 2022 na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:09:19

14. Zastupování MČ v záležitosti podání žádosti o dotaci SFŽP -
výzva č. 10/2021 Hospodaření s vodou v obcích (bod číslo 14)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:09:27

Důvodová zpráva
Zastupování MČ v žádosti o dotaci na realizovaný záměr firmou Anylopex plus s.r.o, IČO 24826651,
Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1. Jedná se o řešení odvodnění areálu V Bytovkách. Dle
dotačního titulu Hospodaření s vodou v obcích (výzva č. 10/2021) lze žádat na realizace od února
2022. Uznatelným nákladem je zejména zabudování podzemní akumulační nádrže a související
náklady. 
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Diskuze zahájena v 16:09:27

V 16:10:46 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí se zastupováním ve věci podání žádosti o dotaci z výzvy SFŽP č.
10/2021: Hospodaření s vodou v obcích prostřednictvím společnosti Anylopex plus s.r.o. za cenu
49 005,- Kč s DPH.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi pověřit společnost Anylopex plus s.r.o.
zastupováním MČ Praha 22.
3. Rada MČ Praha 22 ukládá OŽPD předat potřebné podklady ke zpracování žádosti.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-369-21/22
zodpovídá: Jana Kučerová, Ing.
termín: 29. 7. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:11:08

15. Pronájem nebytových prostor v objektu Obřadní síně, Husovo
nám. 380, Praha – Uhříněves za účelem natáčení televizního
pořadu (bod číslo 16)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:11:13

Důvodová zpráva
Na MČ Praha 22 se obrátil zástupce společnosti TV Nova s.r.o.  s žádostí o pronájem nebytových
prostor v objektu Obřadní síně na adrese Husovo nám. 380, Praha – Uhříněves. Prostor bude
pronajat za účelem natáčení televizního pořadu „Ordinace v růžové zahradě 2“. Natáčení se
uskuteční 31.7.2022 v rozsahu 10:00 – 17:00 hod. Cena pronájmu navrhuje společnost TV Nova s.r.o.
ve výši 6.500,- Kč + DPH.  

Diskuze zahájena v 16:11:13

V 16:11:36 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na krátkodobý pronájem nebytového
prostoru v objektu Obřadní síně, Husovo nám. 380, Praha – Uhříněves dne 31.7.2022 za účelem
natáčení televizního pořadu se společností TV Nova s.r.o., se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5,
152 00 Praha 5 Barrandov, IČO: 45800456, za cenu 6.500,- Kč + DPH.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi podepsat nájemní smlouvu. 

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-370-21/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 31. 8. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:11:47

16. Výměna bytu v čp. 1257 na Novém náměstí v Uhříněvsi (bod
číslo 17)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:12:10

Důvodová zpráva
Na MČ Praha 22 byla doručena žádost paní XXXXXXXX, která je nájemcem bytu č. XX o velikosti
1+kk na Novém náměstí čp. 1257 v Uhříněvsi. Paní XXXXXXXX žádá o povolení výměny bytu, jehož
je nájemcem za byt v majetku Hl. m. Prahy, jehož nájemcem je paní XXXXXXXXXXXXXXXXXX.
PaníXXXXXXXXX by vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebovala byt v nižším nadzemním
podlaží nebo byt s výtahem. PaníXXXXXXXXXXXX má v Uhříněvsi dceru.  Paní XXXXXXXXXXX je
nájemcem bytu v čp. 769/12 ul. Kučerová, Praha 9 – Černý Most o velikosti 2+1, který je v majetku
Hl. m. Prahy. V bytě č. XX na Novém náměstí platí paní XXXXXXXX nájemné ve výši 101,-
Kč/m2/měsíc. Výměna bytů by měla proběhnout k 1.8.2022 tzn. ke stejnému datu bude ukončena
nájemní smlouva s paní XXXXXXXXX a bude uzavřena nová smlouva na byt
č.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Na zvážení RMČ je potom výše nájemného. OSM doporučuje
upravit nájemné o 25% oproti nájemnému, které platí paníXXXXXXXXX, tj. na 126,- Kč/m2/měsíc.

Diskuze zahájena v 16:12:10

V 16:14:31 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s výměnou bytu č. XX v čp. 1257 na Novém náměstí v Praze –
Uhříněvsi, nájemce paní XXXXXXXXXXXXXXX, za byt v majetku Hl. m. Prahy v čp. 769/12 ul.
Kučerová, 198 00 Praha 9 – Černý Most.
2. Rada MČ Praha 22 souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. MC22-SO00086/2018 na
pronájem bytu č.XXX v čp. 1257 na Novém náměstí v Praze – Uhříněvsi
s paníXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. XX v čp. 1257
na Novém náměstí v Praze – Uhříněvsi s paní
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXt, nájemné 126,- Kč/m2/měsíc, smlouva na dobu určitou 1 rok s možností
prodloužení.                               
4. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi podepsat dohodu o ukončení nájemní
smlouvy a novou nájemní smlouvu.

Hlasování
pro: 0
proti 2
zdržel se: 2



14 / 16

nehlasoval: 0

Návrh nebyl přijat

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:14:39

17. Různé (bod číslo 20)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:15:50

Důvodová zpráva
1. Žádost o instalaci splitové klimatizace na VZ ZZS HMP Uhříněves

Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Náměstek ředitele STP Ing. Ján Doubrava, MBA  žádá MČ Praha 22 o pořízení a instalaci splitové
klimatizace v setu 1 + 2 (1 venkovní jednotka, 2 jednotky vnitřní) do užívaných prostor pro
výjezdovou základnu Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy v budově Lékařského domu na
adrese Nové náměstí 1431/20, Praha 22.

Důvodem žádosti jsou výsledky předakreditačního auditu SAK, kde auditem bylo zjištěno, že na
výjezdové základně Uhříněves jsou hraniční teplotní limity pro skladování léčiv a spotřebního
zdravotnického materiálu. Limity jsou stanoveny návodem výrobce a kontrolovány Státním ústavem
pro kontrolu léčiv. Povinnost dodržovat správnou skladovací praxi je dána Vyhláškou č. 186/2021
Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích. V případě překročení
tohoto limitu, který je zpravidla pro většinu prostředků stanoven na 25°C, hrozí pokuta ze strany
SÚKL a následně likvidace všech skladovaných zdravotnických prostředků a léčiv. V letních měsících
by tak nebylo možné zachovat provoz na této výjezdové základně, která je vzhledem k zařazení do
plánu plošného pokrytí zásadní pro zajištění kvalitní dostupné a bezpečné péče na území MČ Praha
22.

2. Informace starosty Tomáše Kaněry ve věci výstavby "Polyfunkčního domu Pitkovice"

Diskuze zahájena v 16:15:50

V 16:16:45 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s instalací splitové klimatizace na VZ ZZS HMP Uhříněves
2. Rada MČ Praha 22 ukládá OSM zajistit realizaci klimatizace pro ZZS HMP Uhříněves v
Lékařském domě.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-371-21/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 30. 11. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:19:06
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Jednání ukončeno 13.07.2022 v 16:19:36
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Ověřeno ověřovateli:

1)   15. 7. 2022 13:13 Radovan Koutský   

2)   15. 7. 2022 13:06 Bc. Miroslav Roth   

 

Podpisy odpovědných osob:

Starosta(ka):
  

Místostarosta(ka):
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