
ZÁPIS z jednání rady č. 25/2020
MČ Praha 22

datum: 11. 9. 2020, čas: 12:00 - anonymizovaná verze zápisu

Prezence:
Přítomni: (4) Vojtěch Zelenka, Mgr. Kateřina Erbsová, Štěpán Zmátlo, Ing. Ivo Krátký
Omluveni: (3) Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Ing. Ondřej Lagner Ph.D., Radovan Koutský
Nepřítomni: (0)
Hosté:  
Zapisovatel/ka:  Ing. Roman Petr, MPA

Přítomno je 4 členové a rada je usnášeníschopná.

Jednání zahájeno v 12:02:58

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

Projednávání bodu bylo zahájeno v 12:03:21

Předsedající navrhl ověřovatele zápisu.

Ověřovatelé: Štěpán Zmátlo, Mgr. Kateřina Erbsová
Předsedající: Vojtěch Zelenka

Bod byl přijat bez hlasování.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 12:03:39

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

Projednávání bodu bylo zahájeno v 12:03:47

Program jednání
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Polyfunkční dům Pitkovice, parcela č.p. 219/6 a 219/11, k.ú. Pitkovice, Praha 22 - Pitkovice - uzavření
smlouvy o připojení k distribuční soustavě kategorie střední odběratel – velkoodběratel s PPdistribuce, a.s.
4. Polyfunkční dům Pitkovice, parcela č.p. 219/6 a 219/11, k.ú. Pitkovice, Praha 22 - Pitkovice - uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o připojení k distribuční soustavě s PREdistribuce, a.s.
5. Výstavba mateřské školy ul. V Bytovkách č.parc. 1646/29, Praha 10 - Uhříněves - uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí o připojení k distribuční soustavě s PREdistribuce, a.s.

V 12:05:46 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje návrh programu jednání

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

20091511311045



Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-333-25/20
zodpovídá:  
termín: IHNED (11. 9. 2020)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 12:06:00

3. Polyfunkční dům Pitkovice, parcela č.p. 219/6 a 219/11, k.ú.
Pitkovice, Praha 22 - Pitkovice - uzavření smlouvy o připojení k
distribuční soustavě kategorie střední odběratel – velkoodběratel s
PPdistribuce, a.s. (bod číslo 3)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka

Projednávání bodu bylo zahájeno v 12:06:07

Důvodová zpráva
Důvod předložení: Zákon č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 134/2016
Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (§ 27, § 31) a Směrnice ÚMČ Praha 22 č. 1/2019

V září 2020 jsme od projektanta Polyfunkčního domu Pitkovice, parcela č. 219/6 a 219/11, k.ú. Pitkovice,
Praha 22 – Pitkovice, obdrželi smlouvu o připojení k distribuční soustavě a se zajištěním možnosti odběru
zemního plynu s jejím provozovatelem PPdistribuce, a.s. Polyfunkční dům nepředpokládá odběr zemního
plynu, předpokládá se připojení budov, které budou následovat v další výstavbě. Smlouvu Vám
předkládáme k odsouhlasení (viz příloha materiálu).

V 12:07:48 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

Rada MČ Praha 22:

souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o připojení odběrného plynového zařízení1.
na parcelách č. 219/6 a 219/11, k.ú. Pitkovice, Praha 22 – Pitkovice, k distribuční soustavě
a o zajištění odběru zemního plynu s jejím provozovatelem PPdistribuce, a.s., se sídlem U
Plynárny 500, 145 08 Praha 4 (viz návrh smlouvy v příloze č. 2).
schvaluje úhradu podílu MČ na oprávněných nákladech spojených s připojením2.
Polyfunkčního domu Pitkovice, parcela č. 219/6 a 219/11, k.ú. Pitkovice, Praha 22 –
Pitkovice k distribuční soustavě.
ukládá starostovi MČ uzavřít smlouvu o připojení Polyfunkčního domu Pitkovice, parcela č.3.
219/6 a 219/11, k.ú. Pitkovice, Praha 22 – Pitkovice s PPdistribuce, a.s.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-334-25/20
zodpovídá: Jiří Rösler
termín: 30. 11. 2020

Projednávání bodu bylo ukončeno v 12:08:26



4. Polyfunkční dům Pitkovice, parcela č.p. 219/6 a 219/11, k.ú.
Pitkovice, Praha 22 - Pitkovice - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o
připojení k distribuční soustavě s PREdistribuce, a.s. (bod číslo 4)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka

Projednávání bodu bylo zahájeno v 12:08:33

Důvodová zpráva
Důvod předložení: Zákon č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 134/2016
Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (§ 27, § 31) a Směrnice ÚMČ Praha 22 č. 1/2019

V září 2020 jsme od projektanta Polyfunkčního domu Pitkovice, parcela č. 219/6 a 219/11, k.ú. Pitkovice,
Praha 22 – Pitkovice, obdrželi smlouvu o smlouvě budoucí o připojení k distribuční soustavě a se
zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu s jejím provozovatelem PREdistribuce, a.s. Na základě
této smlouvy bude MČ (jako žadatel) povinna uhradit podíl na oprávněných nákladech provozovatele
soustavy spojených s připojením Polyfunkčního domu Pitkovice, parcela č. 219/6 a 219/11, k.ú. Pitkovice,
Praha 22 – Pitkovice k distribuční soustavě a se zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu v celkové
výši 118 500 Kč. Do 30 dnů od podpisu této smlouvy bude MČ povinna uhradit 50% zálohu tohoto podílu
ve výši 59 250 Kč. Zbývající část podílu ve stejné výši bude uhrazena provozovateli k termínu podpisu
smlouvy o připojení, která bude uzavřena až po připojení parcely k distribuční soustavě. Vzhledem k tomu,
že smlouva o smlouvě budoucí má být uzavřena do 90 dnů ode dne vyjádření provozovatele, jehož přílohou
byla tato smlouva, ji předkládáme k odsouhlasení (viz příloha materiálu).

Zdroj financí: z rozpočtu MČ na rok 2020

V 12:09:38 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

Rada MČ Praha:

souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o připojení odběrného místa na parcelách1.
č. 219/6 a 219/11, k.ú. Pitkovice, Praha 22 – Pitkovice, k distribuční soustavě a o zajištění
požadovaného rezervovaného příkonu s jejím provozovatelem PREdistribuce, a.s., se sídlem
Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5 (viz návrh smlouvy v příloze č. 2).
schvaluje úhradu podílu MČ na oprávněných nákladech spojených s připojením2.
Polyfunkčního domu Pitkovice, parcela č. 219/6 a 219/11, k.ú. Pitkovice, Praha 22 –
Pitkovice k distribuční soustavě a se zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu
v celkové výši 118 500 Kč.
ukládá starostovi MČ uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o připojení Polyfunkčního domu3.
Pitkovice, parcela č. 219/6 a 219/11, k.ú. Pitkovice, Praha 22 – Pitkovice s PREdistribuce,
a.s.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-335-25/20
zodpovídá: Jiří Rösler
termín: 30. 11. 2020

Projednávání bodu bylo ukončeno v 12:09:48



5. Výstavba mateřské školy ul. V Bytovkách č.parc. 1646/29, Praha 10 -
Uhříněves - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o připojení k
distribuční soustavě s PREdistribuce, a.s. (bod číslo 5)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka

Projednávání bodu bylo zahájeno v 12:09:57

Důvodová zpráva
Důvod předložení: Zákon č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 134/2016
Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (§ 27, § 31) a Směrnice ÚMČ Praha 22 č. 1/2019.

V září 2020 jsme od projektanta mateřské školy ul. V Bytovkách č.parc. 1646/29, Praha 10 - Uhříněves,
obdrželi smlouvu o smlouvě budoucí o připojení k distribuční soustavě a se zajištěním požadovaného
rezervovaného příkonu s jejím provozovatelem PREdistribuce, a.s. Na základě této smlouvy bude MČ (jako
žadatel) povinna uhradit podíl na oprávněných nákladech provozovatele soustavy spojených s připojením
mateřské školy ul. V Bytovkách č.parc. 1646/29, Praha 10 - Uhříněves k distribuční soustavě a se
zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu v celkové výši 125 000,- Kč. Do 30 dnů od podpisu této
smlouvy bude MČ povinna uhradit 50% zálohu tohoto podílu ve výši 62 500,- Kč. Zbývající část podílu ve
stejné výši bude uhrazena provozovateli k termínu podpisu smlouvy o připojení, která bude uzavřena až po
připojení parcely k distribuční soustavě. Vzhledem k tomu, že smlouva o smlouvě budoucí má být uzavřena
do 90 dnů ode dne vyjádření provozovatele, jehož přílohou byla tato smlouva, ji předkládáme
k odsouhlasení (viz příloha materiálu).

Zdroj financí: z rozpočtu MČ na rok 2020

V 12:10:41 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

Rada MČ Praha 22:

souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o připojení odběrného místa na parc. č.1.
1646/29, k.ú. Uhříněves, Praha 22 – Uhříněves, k distribuční soustavě a o zajištění
požadovaného rezervovaného příkonu s jejím provozovatelem PREdistribuce, a.s., se sídlem
Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5 (viz návrh smlouvy v příloze č. 2).
schvaluje úhradu podílu MČ na oprávněných nákladech spojených s připojením mateřské2.
školy ul. V Bytovkách č.parc. 1646/29, Praha 10 - Uhříněves k distribuční soustavě a se
zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu v celkové výši 125 000 Kč.
ukládá starostovi MČ uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o připojení mateřské školy ul.3.
V Bytovkách č.parc. 1646/29, Praha 10 - Uhříněves s PREdistribuce, a.s.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-336-25/20
zodpovídá: Jiří Rösler
termín: 30. 11. 2020

Projednávání bodu bylo ukončeno v 12:10:52

Jednání ukončeno v 12:11:04



Ověřeno ověřovateli:

1)   15. 9. 2020 11:30 Mgr. Kateřina Erbsová   

2)   14. 9. 2020 11:07 Štěpán Zmátlo   

 

Podpisy odpovědných osob:

Starosta(ka):
  

Místostarosta(ka):
  

15. 9. 2020 vygeneroval systém Usnesení.cz © 2015 - 2020

http://www.usneseni.cz/

