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ZÁPIS z jednání rady č. 26/2021
Městská část Praha 22

datum: 9. 9. 2021, čas: 14:00 - anonymizovaná verze zápisu

Prezence:
Přítomni: (3) Radovan Koutský, Štěpán Zmátlo, Tomáš Kaněra
Omluveni: (0)
Nepřítomni: (0)
Hosté:  
Zapisovatel/ka: Monika Kubšová

Přítomno je 3 členů a rada je usnášeníschopná.

Jednání zahájeno 09.09.2021 v 14:06:48

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

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:06:57

Předsedající navrhl ověřovatel zápisu.

Ověřovatelé: Štěpán Zmátlo, Radovan Koutský
Předsedající: Tomáš Kaněra

Bod byl přijat bez hlasování.

Diskuze zahájena v 14:06:57

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:07:26

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

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:07:31

Program jednání
1. Zahájení a určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola zápisu z 24. jednání Rady MČ Praha 22 ze dne 25.8.2021 a kontrola zápisu z 25. jednání
Rady MČ Praha 22 ze dne 8.9.2021
4. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Demolice zpevněných ploch a základových
pasů, parkoviště P+R, Uhříněves“ – přímé zadání
5. Stavební úpravy ve stávajícím objektu školní jídelny, Praha - Uhříněves
6. Petice občanů Hájek u Uhříněvsi, týkající se prověření skládky hnoje Výzkumného ústavu
živočišné výroby v Uhříněvsi, doručené na úřad MČ Praha 22 dne 3. 9. 2021
7. Návrh obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných
prostranstvích
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8. Rozpočtová opatření
9. Poskytnutí finančního daru městu Kryry (obci Stebno)
10. Smlouva o nájmu světelné vánoční výzdoby - SD 00087/2019 - uzavření dodatku č. 3
11. Ukončení nájemní smlouvy č. 35/2012 MN – 17 na pronájem parkovacího stání ve dvoře domu čp.
380 Husovo nám.
12. Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce terasy bytu č. 37, Nové náměstí čp.
1257, 104 00 Praha 22 – Uhříněves“
13. Pronájem části budovy čp. 803 ul. V Bytovkách ZŠ U Obory
14. Výkup pozemku parc. č. 289/2 v k.ú. Hájek u Uhříněvsi
15. Zřízení úplatného věcného břemene na pozemcích parc. č. 604/1, 604/26, 604/28, 2002/1, 2003,
2049, 2060, 2068, 2069, 2179 vše k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s.
16. Přijmutí daru pozemků v k.ú. Uhříněves včetně staveb komunikací a dalších výstupů
vybudovaných v rámci výstavby obytného souboru „Vivus Uhříněves - III. – V. etapa“ od společnosti
Vivus Uhříněves, s.r.o.
17. Výkup pozemků parc. č. 1074/26, 1074/28 a 1047/29 v k.ú. Uhříněves
18. Pronájem bytu v ubytovně MISURI
19. Havarijní oprava - část chodníku ul. Přátelství, parc. č. 2005, k. ú. Uhříněves - dodatek č. 1 SoD
MC22-SD-OSM00022/2021
20. Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Klimatizace pro I. a II. NP radnice MČ Praha 22“
21. Zplnomocnění k zastupování ve věci vyřešení neoprávněného užívání pozemku parc. č. 1884/243
v k.ú. Uhříněves
22. Smlouvy na dodávky plynu, vody a elektřiny pro bytový dům s pečovatelskou službou v ulici U
Starého mlýna parcelní čísla 188/2, 189/2, 189/3, 192 a 193 (Betlímek), 104 00 Praha 22 - Uhříněves.
23. Výsledek VZ na Dodání pohonných hmot pro vozidla MČ Praha 22 a podpis smlouvy
24. Doplnění členů Redakční rady Uhříněveského zpravodaje
25. Úpravy Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 22
26. Platové poměry v MŠ
27. Zápis změny v Rejstříku škol a školských zařízení u MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20
28. Změna zřizovací listiny ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2
29. Zápis z 9. jednání Školské komise RMČ Praha 22 ze dne 25. srpna 2021
30. Návrh programu 5. jednání Zastupitelstva MČ Praha 22 dne 22.9.2021
31. Různé

Diskuze zahájena v 14:07:31

V 14:08:04 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje návrh programu jednání.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-371-26/21
zodpovídá:  Tomáš Kaněra
termín: IHNED (9. 9. 2021)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:08:11
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3. Kontrola zápisu z 24. jednání Rady MČ Praha 22 ze dne
25.8.2021 a kontrola zápisu z 25. jednání Rady MČ Praha 22 ze
dne 8.9.2021 (bod číslo 3)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:08:16

Diskuze zahájena v 14:08:16

V 14:09:41 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje zápis z 24. jednání Rady MČ Praha 22 ze dne 25.8.2021.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-372-26/21
zodpovídá:  Tomáš Kaněra
termín: IHNED (9. 9. 2021)

V 14:15:44 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje zápis z 25. jednání Rady MČ Praha 22 ze dne 8.9.2021.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-373-26/21
zodpovídá:  Tomáš Kaněra
termín: IHNED (9. 9. 2021)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:15:55

4. Stavební úpravy ve stávajícím objektu školní jídelny, Praha -
Uhříněves (bod číslo 5)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:16:09

Důvodová zpráva
Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební úpravy ve  stávajícím objektu  školní jídelny.  Způsob 
využití  objektu  se  nemění.  Stavební  úpravy  zasáhnou  částečně  do obvodového pláště (nové
okenní otvory). Projekt navazuje na stavební úpravy řešené v roce 2020. V souhrnu se bude jednat o
výměnu stávajících spojovacích dveří mezi kuchyní a výdejnou jídel a mezi kuchyní a myčkou nádobí.
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Dále budou přidána dvě okna (přípravna jídel a sklad). Uvedené hlavní práce jsou doplněny ještě
dílčí změnou zařizovacích předmětů ( posun umyvadla) a drobnými prácemi na elektroinstalaci.
Veškeré práce jsou podrobně uvedeny v projektové dokumentaci, ke které bylo vydáno stavební
povolení.Současně Vám předkládáme v návrhu usnesení seznam oslovených účastníků, které
navrhujeme vyzvat k podání nabídek.

Předpokládaná cena zakázky:

Cena celkem (bez DPH) zaokr.       182.000,-   Kč

Celkem vč. DPH                           220.220,-   Kč

Způsob zadání:    

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

 Diskuze zahájena v 14:16:09

V 14:16:54 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí se zajištěním zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební1.
práce  s názvem „Stavební úpravy ve stávajícím objektu školní jídelny, Praha - Uhříněves“
Rada MČ Praha 22 ukládá vedoucímu ORS Jiřímu Röslerovi zajistit zadání veřejné zakázky2.
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy ve stávajícím objektu školí
jídelny, Praha - Uhříněves“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019
Rada MČ Praha 22 schvaluje způsob zadání a zadávací podmínky v souladu se Směrnicí ÚMČ3.
Praha 22 č. 1/2019.
Rada MČ Praha 22 schvaluje seznam účastníků, kteří budou vyzváni k podání nabídky:4.

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

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

        c) HB Stav s.r.o., IČ: 271 22 042, Sosnová 234, 251 62 Mukařov

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

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

        Členové:         Jiří Rösler, Petr Beneš, Tomáš Kaněra                      

        Náhradníci:     Miroslav Šašek, Jana Machačová, Štěpán Zmátlo

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-374-26/21
zodpovídá: Jiří Rösler
termín: 31. 3. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:17:01
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5. Petice občanů Hájek u Uhříněvsi, týkající se prověření skládky
hnoje Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi, doručené
na úřad MČ Praha 22 dne 3. 9. 2021 (bod číslo 6)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:17:51

Důvodová zpráva
Na Úřad MČ Praha 22 byla doručena dne 3.9.2021 petice/podání občanů z Hájku u Uhříněvsi, s
žádostí na Zastupitelstvo MČ Praha 22 o prověření a informaci, jak je zajištěna pravidelná kontrola
zábrany pronikání produktů skládky hnoje do spodních vod v jejím okolí.

Petice/podání obsahuje 8 petičních archů s podpisy občanů, které nesplňují veškeré náležitosti dle
zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů, a 3 fotografie skládky.
Originál petice/podání včetně petičních archů je evidován na OKÚ.

V souladu s Pravidly pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům městské části
Praha 22 čl. 3, odst. 3 bude petice/podání předána k vyřízení předsedovi Kontrolního výboru ZMČ
Praha 22, který bude o tomto podání a o způsobu jeho vyřízení informovat členy Zastupitelstva MČ
Praha 22 na jeho zasedání.

Podáním se zabývá i OŽPD, kterému byla postoupena kopie, a informace vedoucí OŽPD je přiložena.

 Rada MČ Praha 22 bere na vědomí doručenou petici/podání občanů z Hájku u Uhříněvsi, která bude
OKÚ postoupena k vyřízení předsedovi KV ZMČ Praha 22.

 Diskuze zahájena v 14:17:51

Rada bere materiály předložené k bodu č. 6 - Petice občanů Hájek u Uhříněvsi, týkající se
prověření skládky hnoje Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi, doručené na
úřad MČ Praha 22 dne 3. 9. 2021 na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:18:16

6. Návrh obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o zákazu požívání
alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích (bod číslo 7)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:18:22

Důvodová zpráva
MČ Praha 22 obdržela návrh obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o zákazu požívání alkoholických
nápojů na veřejných prostranstvích. Tato vyhláška by měla nahradit současnou vyhlášku č. 12/2008
Sb. hl. m. Prahy, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, která
je účinná od 7. 7. 2008 a poté byla dvakrát novelizována v letech 2010 a 2013. V době funkčního
období předchozí Rady hlavního města Prahy probíhala připomínková řízení k další novelizaci této
platné vyhlášky a návrhu nové vyhlášky. Po jejich vyhodnocení hlavní město Praha usoudilo, že se
nepodařilo v dostatečné míře dosáhnout kýženého zpřehlednění předpisu a současně vyhovět
požadavkům městských částí, resp. odezva městských částí v druhém připomínkovém řízení byla ke
zvažovanému řešení z velké části odmítavá a současně nebyla ani dostatečná pro naplnění účelu
předpisu.

Účelem vyhlášky je zejména stanovit činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v hlavním městě
Praze nebo by mohly být v rozporu s dobrými mravy anebo z důvodu ochrany bezpečnosti, zdraví a
majetku, lze je vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, popřípadě
stanovit, že na určitých veřejně přístupných místech v hlavním městě Praze jsou takové činnosti
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zakázány.

Do seznamu míst, kde je již zákaz stanoven (Nové náměstí a před muzeem, prostranství před
prodejnou NORMA v ulici Přátelství, ulice Morávkova a Vachkova, park na Husově náměstí a park
vymezený ulicemi K Sokolovně a Za Pivovarem), je navrženo náměstí Protifašistických bojovníků.
V této oblasti dochází k dlouhodobému rušení nočního klidu obyvatel, konzumování alkoholických
nápojů návštěvníky baru a nepřizpůsobilými občany a k znečišťování veřejného prostranství, o čemž
svědčí řada stížností.

Návrh MČ je plně podporován i ze strany MP Uhříněves.

 Rada MČ Praha 22 bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o zákazu požívání
alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích.

 Diskuze zahájena v 14:18:22

V 14:21:07 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 trvá na zákazu používání alkoholu na veřejných prostranství: Nové náměstí a
před muzeem, prostranství před prodejnou NORMA v ulici Přátelství, ulice Morávkova a Vachkova,
park na Husově náměstí a park vymezený ulicemi K Sokolovně a Za Pivovarem a dále navrhuje
náměstí Protifašistických bojovníků.

2. Rada MČ Praha 22 ukládá OKÚ odeslat přijaté usnesení odboru živnostenskému a
občanskosprávnímu MHMP do 30. 9. 2021. 

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-375-26/21
zodpovídá: Petra Vaňková
termín: 30. 9. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:21:15

7. Rozpočtová opatření (bod číslo 8)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:21:22

Důvodová zpráva
Rozpočtová opatření vychází z obdržených dotací a potřebnáých úprav rozpočtu.

Diskuze zahájena v 14:21:22

V 14:22:30 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: 3
proti 0
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zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-376-26/21
zodpovídá: František Wetter, Ing.
termín: 30. 9. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:22:37

8. Poskytnutí finančního daru městu Kryry (obci Stebno) (bod číslo
9)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:22:48

Důvodová zpráva
Dne 24.6. 2021 se obcí Stebno prohnala ničivá bouře s krupobitím. Vichr bral lidem střechy z domů a
lámal stromy v obci i okolí. Úřad MČ Praha 22 se proto rozhodl, že v rámci kulturní akce Letní kino
umístí kasičku na dobrovolné vstupné ve prospěch této obce. Na dobrovolném vstupném se vybralo
11 766,- Kč a rada doporučuje tuto částku zaokrouhlit na 15 000,- Kč.

Finanční prostředky pro obec Stebno budou zaslány na účet č. XXXXXXXXXXXX, který byl za tímto
účelem zřízen. Do textové poznámky bude uvedeno STEBNO.

Diskuze zahájena v 14:22:48

V 14:23:04 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s poskytnutím finanční částky ve výši 15 000,- Kč  městu Kryry, obci
Stebno.

2. Rada MČ Praha 22 ukládá OKÚ vyhotovit darovací smlouvu.

3. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi podepsat darovací smlouvu. 

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-377-26/21
zodpovídá: Petra Vaňková
termín: 22. 9. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:23:12

9. Smlouva o nájmu světelné vánoční výzdoby - SD 00087/2019 -
uzavření dodatku č. 3 (bod číslo 10)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:23:20
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Důvodová zpráva
Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu světelné vánoční výzdoby uzavřené dne 8. 11. 2019 mezi
společností MK – mont illuminations s.r.o., Průmyslová 6, 431 51 Klášterec nad Ohři, IČ 25424769 a
Městskou částí Praha 22, evidenční číslo smlouvy SD 00087/2019. Předmětem dodatku je změna
v rozsahu vánočního osvětlení na sloupech VO v Uhříněvsi, Pitkovicích a Hájku. Původní rozsah
osvětlení se zvyšuje ze současných 60 ks světelných dekorů na 90 ks světelných dekorů. Smluvní
roční pronájem se navyšuje z původních 87 120,- Kč včetně DPH na 130 680,- Kč včetně DPH. Další
parametry smlouvy se nemění.

Diskuze zahájena v 14:23:20

V 14:24:22 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí se zněním Dodatku č. 3  ke Smlouvě SD 00087/2019 uzavřené se
společností MK – mont illuminations s.r.o., Průmyslová 6, 431 51 Klášterec nad Ohři, IČ 25424769 za
cenu 130 680,- Kč včetně DPH

2. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě SD 00087/2019 o nájmu
světelné vánoční výzdoby ze dne 8. 11. 2019 se společností MK – mont illuminations s.r.o.,
Průmyslová 6, 431 51 Klášterec nad Ohři, IČ 25424769 za cenu 130 680,- Kč včetně DPH.

3. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi podepsat Dodatek č. 3 ke Smlouvě SD 00087/2019.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-378-26/21
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr.
termín: 22. 9. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:24:29

10. Ukončení nájemní smlouvy č. 35/2012 MN - 17 na pronájem
parkovacího stání ve dvoře domu čp. 380 Husovo nám. (bod číslo
11)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:24:34

Důvodová zpráva
Pan XXXXXXXXXXXXXXXX, který je nájemcem parkovacího stání ve dvoře domu čp. 380 na Husově
náměstí požádal dne 5.9.2021 o ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 30.9.2021. Důvodem
žádosti je prodej vozu, který pan XXXXXXX na místě parkoval. Nájemní smlouva byla uzavřena na
dobru neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Diskuze zahájena v 14:24:34

V 14:24:50 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s ukončením NS č. 35/2012 MN - 17 na pronájem parkovacího stání ve
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dvoře domu čp. 380 na Husově náměstí v Praze - Uhříněvsi dohodou ke dni 30.9.2021.

2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi smlouvu podepsat.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-379-26/21
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr
termín: 31. 10. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:24:59

11. Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce
terasy bytu č. 37, Nové náměstí čp. 1257, 104 00 Praha 22 –
Uhříněves“ (bod číslo 12)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:25:09

Důvodová zpráva
V návaznosti na usnesení UR-343-23/21 RMČ ze dne 11. 8. 2021 a v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha
22 č. 1/2019 vyzval odbor správy majetku schválené firmy: AHF stavby s.r.o, Púchovská 2219/8, 141
00 Praha 4, IČO 28516915, APEX - WM, s.r.o., Topolová 330, Ohrobec, 252 45 Zvole u Prahy, IČO
28379462, Bubliny s.r.o., Žateckých 822/5, 14000 Praha, Nusle, IČO 25733028 k podání cenové
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce terasy bytu č. 37, Nové
náměstí čp. 1257, 104 00 Praha 22 – Uhříněves“. Výzva byla doručena všem schváleným firmám.
Zároveň byla VZ uveřejněná na
http://www.praha22.cz/urad/verejne-zakazky/verejne-zakazky-uredni-deska/ a prostřednictvím profilu
zadavatele na www.vhodne-uverejneni.cz.

Všechny hodnocené nabídky byly doručené v určené lhůtě (do 1. 9. 2021 do 10:00 hodin) a
v předepsané formě.

Hodnotící komise schválená usnesením UR-343-23/21 RMČ ze dne 11. 8. 2021 zasedla 3. 9. 2021
v 12:10 hodin v kanceláři č. 2012. Do stanoveného termínu byla odevzdána pouze jedna CN. Obálka
byla zalepená, řádně označená a zapsaná v seznamu podaných nabídek. Následně byla obálka
otevřena.

Cenovou nabídku komise zkontrolovala, a to z hlediska její úplnosti, výše nabízené ceny a doby
realizace. Identifikační údaje uchazeče byly zapsány do zprávy o veřejné zakázce, nabídková cena
byla zkontrolována a také zapsána. Cenová nabídka splnila podmínky veřejné zakázky.

Cenová nabídka firmy AHF stavby s.r.o, Púchovská 2219/8, 141 00 Praha 4, IČO 28516915 odpovídá
předpokládanému nákladu na rekonstrukci terasy, cena 442 909,10 Kč včetně DPH 15 % se záruční
dobou 120 měsíců.

Hodnotící komise doporučuje jako vítěze VZ „Rekonstrukce terasy bytu č. 37, Nové náměstí čp.
1257, 104 00 Praha 22 – Uhříněves“ firmu AHF stavby s.r.o, Púchovská 2219/8, 141 00 Praha 4, IČO
28516915.

Diskuze zahájena v 14:25:09
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V 14:26:08 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s firmou AHF stavby s.r.o, Púchovská 2219/8, 141 00 Praha 4, IČ
28516915 jako s dodavatelem VZ malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce terasy bytu č. 37, Nové
náměstí čp. 1257, 104 00 Praha 22 – Uhříněves“ za cenu 442 909,10 Kč včetně DPH 15 %.

2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi ve spolupráci s OSM zajistit uzavření smlouvy o dílo na
veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce terasy bytu č. 37, Nové náměstí čp. 1257,
104 00 Praha 22 - Uhříněves“ s firmou AHF stavby s.r.o, Púchovská 2219/8, 141 00 Praha 4, IČ
28516915 za cenu 442 909,10 Kč včetně DPH 15 % a smlouvu podepsat.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-380-26/21
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr
termín: 31. 12. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:26:15

12. Pronájem části budovy čp. 803 ul. V Bytovkách ZŠ U Obory
(bod číslo 13)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:26:20

Důvodová zpráva
MČ Praha 22 pronajímá na základě nájemní smlouvy č. 17/2005 MN – 8 část budovy čp. 803 v ul.
V bytovkách ZŠ U Obory. Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena v roce 2005 a od té doby došlo
v nájemním vztahu k několika změnám, je třeba uzavřít novou smlouvu. Škola změnila svůj název a
došlo ke změnám v předmětu pronájmu v souvislosti s umístěním MŠ a učeben ZŠ v prostorách
domu čp. 803 ul. V Bytovkách.

Zároveň musí dojít k ukončení původní smlouvy dohodou.

Záměr pronájmu byl na úřední desce zveřejněn od 23.8.2021 do 7.9.2021 a případné připomínky
budou přeloženy na jednání RMČ.

Diskuze zahájena v 14:26:20

V 14:27:49 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na bezplatný pronájem části budovy čp.
803 ul. V Bytovkách č. 17/2005 MN – 8 dohodou ke dni 30.9.2021.

2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi smlouvu podepsat.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-381-26/21
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr
termín: 31. 10. 2021

V 14:28:39 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na bezplatný pronájem části budovy čp.
803 ul. V Bytovkách pro potřeby školní činnosti Základní škole U Obory, Vachkova 630, 104 00 Praha
– Uhříněves, IČO: 62933671, pronájem od 1.10.2021.   

2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi smlouvu podepsat.                                      

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-382-26/21
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr
termín: 31. 10. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:28:46

13. Výkup pozemku parc. č. 289/2 v k.ú. Hájek u Uhříněvsi (bod
číslo 14)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:28:53

Důvodová zpráva
V souvislosti s obnovou cestní sítě má MČ Praha 22 zájem vykoupit pozemek parc. č. 289/2 v k.ú.
Hájek u Uhříněvsi o výměte 1389 m2. Tento pozemek byl původně důležitý kvůli cestě, která vede
souběžně po parc.č. 289/1 v k.ú. Hájek u Uhříněvsi. V záměru obnovy cestní sítě bylo stávající cestu
rozšířit a upravit povrch.  Původním záměrem bylo dokoupit parcelu parc. č. 289/2 v k.ú. Hájek u
Uhříněvsi od státního statku Jeneč, aby mohla úprava proběhnout a zároveň, aby se dala zachovat co
největší (převážně jižní) část dřevin. Současná situace je taková, že s výraznější úpravou pěšiny
zásadně nesouhlasí památkáři. Výkup parcely parc. č. 289/2 k.ú. Hájek u Uhříněvsi do vlastnictví MČ
má však trvalý význam jako „ochrana“ tohoto biokoridoru. Dostatečně široký a souvislý pás křovin je
v krajině významným prvkem nejen estetickým, ale poskytuje i potravní zdroje, úkryt a možnost
migrace pro drobné živočichy a ptáky v zemědělské krajině.

Na určení ceny pozemku byl vypracován znalecký posudek, který určil cenu pozemku ve výši
377.879,-Kč.

Kupní cena bude hrazena z rozpočtu MČ formou rozpočtové úpravy.

Diskuze zahájena v 14:28:53

V 14:29:22 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:
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1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením kupní smlouvy dle přílohy na odkup pozemku parc. č.
289/2 v k.ú. Hájek u Uhříněvsi o celkové výměře 1389 m2 od Státního statku Jeneč, státní podnik
v likvidaci, Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6 - Řepy, IČ: 00016918, za celkovou cenu ve výši
377.879,- Kč.

2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi smlouvu podepsat. 

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-383-26/21
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr
termín: 31. 3. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:29:29

14. Zřízení úplatného věcného břemene na pozemcích parc. č.
604/1, 604/26, 604/28, 2002/1, 2003, 2049, 2060, 2068, 2069, 2179
vše k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s.
(bod číslo 15)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:29:34

Důvodová zpráva
Společnost PREdistribuce, a.s. vybudovala stavbu kabelového vedení VN a telekomunikačního vedení
mimo jiné na pozemcích parc. č. 604/1, 604/26, 604/28, 2002/1, 2003, 2049, 2060, 2068, 2069, 2179
vše v k.ú. Uhříněves a chce uzavřít s MČ Praha 22 na tyto pozemky smlouvu o zřízení úplatného
věcného břemene.

Byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení úplatného věcného břemene č. SO OSM
00001/2020.

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

Věcné břemeno se zřídí jako úplatné. Celková cena je stanovena na základě znaleckého posudku,
který nechala vypracovat PREdistribuce, a.s. a to ve výši 59.610,- Kč K této ceně bude připočtena
DPH v zákonné výši.

Diskuze zahájena v 14:29:34

V 14:30:11 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 pozemkům parc. č. 604/1,
604/26, 604/28, 2002/1, 2003, 2049, 2060, 2068, 2069, 2179 v k.ú. Uhříněves ve prospěch
společnosti PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, IČ: 273 76 516, za cenu
59.610,- Kč + DPH.

2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi smlouvu podepsat.



13 / 27

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-384-26/21
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr
termín: 31. 3. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:30:18

15. Přijmutí daru pozemků v k.ú. Uhříněves včetně staveb
komunikací a dalších výstupů vybudovaných v rámci výstavby
obytného souboru „Vivus Uhříněves - III. – V. etapa“ od společnosti
Vivus Uhříněves, s.r.o. (bod číslo 16)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:30:23

Důvodová zpráva
Dne 5. 6. 2013 byla mezi společností Vivus Uhříněves s.r.o. a MČ Praha 22 v souvislosti s realizací
výstavby Obytného souboru „Vivus Uhříněves“ uzavřena Smlouva o budoucích smlouvách
darovacích, zakládající závazek převést bezúplatně po dokončení každé ze stavebních etap na MČ
Praha 22 sjednané výstupy stavby, určené pro veřejné užívání včetně pozemků, na kterých se
výstupy nacházejí. V současné době se v souvislosti s dokončením III. – V. etapy stavby na MČ
obrátila společnost Vivus Uhříněves s.r.o. s žádostí o uzavření darovací smlouvy. Konkrétně se jedná
o dar následujících pozemků: 

pozemku č. 1900/409 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 445 m2 (samostatně dále jen1.
„Pozemek 1“),
pozemku č. parc. 1900/411 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 38 m2 (samostatně2.
dále jen „Pozemek 2“),
pozemku č. parc. 1900/413 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 113 m2 (samostatně3.
dále jen „Pozemek 3“),
pozemku č. parc. 1900/419 -  ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 61 m2 (samostatně4.
dále jen „Pozemek 4“),
pozemku č. parc. 1900/428 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 29 m2 (samostatně dále jen5.
„Pozemek 5“),
pozemku č. parc. 1900/432 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 178 m2 (samostatně6.
dále jen „Pozemek 6“),
pozemku č. parc. 1900/436 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 87 m2 (samostatně dále jen7.
„Pozemek 7“),
pozemku č. parc. 1900/437 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8 m2 (samostatně dále jen8.
„Pozemek 8“),
pozemku č. parc. 1900/439 - ostatní plocha, zeleň o výměře 1216 m2 (samostatně dále jen9.
„Pozemek 9“),
pozemku č. parc. 1900/462 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 9 m2 (samostatně dále jen10.
„Pozemek 10“),
pozemku č. parc. 1900/463 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m2 (samostatně11.
dále jen „Pozemek 11“),
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pozemku č. parc. 1900/464 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 22 m2 (samostatně dále jen12.
„Pozemek 12“),
pozemku č. parc. 1900/471 - ostatní plocha, ostatní  komunikace o výměře 27 m2 (samostatně13.
dále jen „Pozemek 13“),
pozemku č. parc. 1900/472 - ostatní plocha, ostatní  komunikace o výměře 67 m2 (samostatně14.
dále jen „Pozemek 14“),
pozemku č. parc. 1900/473 - ostatní plocha, ostatní  komunikace o výměře 129 m2 (samostatně15.
dále jen „Pozemek 15“),
pozemku č. parc. 1900/474 - ostatní plocha, zeleň o výměře 67 m2 (samostatně dále jen16.
„Pozemek 16“),
pozemku č. parc. 1900/497 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 37 m2 (samostatně17.
dále jen „Pozemek 17“),
pozemku č. parc. 1900/499 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 223 m2 (samostatně18.
dále jen „Pozemek 18“),
pozemku č. parc. 1900/455 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 219 m2 (samostatně19.
dále jen „Pozemek 19“),
pozemku č. parc. 1900/515 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 852 m2 (samostatně20.
dále jen „Pozemek 20“),
pozemku č. parc. 1900/519 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 155 m2 (samostatně21.
dále jen „Pozemek 21“),
pozemku č. parc. 1900/522 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 450 m2 (samostatně22.
dále jen „Pozemek 22“),
pozemku č. parc. 1900/527 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 89 m2 (samostatně23.
dále jen „Pozemek 23“),
pozemku č. parc. 1900/528 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 218 m2 (samostatně dále jen24.
„Pozemek 24“),
pozemku č. parc. 1900/529 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2320 m2 (samostatně dále jen25.
„Pozemek 25“) 

vše v  k.ú. Uhříněves. Pozemky budou předány včetně staveb, trvalých porostů a mobiliáře dle příloh
uvedených ve smlouvě.  Na převáděné stavby poskytne společnost Vivus Uhříněves s.r.o. MČ Praha
22 záruku v délce 48 měsíců. 

Diskuze zahájena v 14:30:23

V 14:34:13 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením darovací smlouvy dle přílohy na přijmutí daru pozemků
parc. č. 1900/409,  1900/411, 1900/413, 1900/419, 1900/428, 1900/432, 1900/436, 1900/437,
1900/439, 1900/462, 1900/463, 1900/464, 1900/471, 1900/472, 1900/473, 1900/474,  1900/497,
1900/499, 1900/455, 1900/515, 1900/519, 1900/522, 1900/527,  1900/528 a 1900/529 vše v k.ú.
Uhříněves včetně staveb komunikací a dalších výstupů vybudovaných v rámci výstavby obytného
souboru „Vivus Uhříněves - III. – V. etapa“ od společnosti Vivus Uhříněves, s.r.o., se sídlem
Budějovická 64/5, 140 00 Praha 4, IČO: 281/84416.

2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi smlouvu podepsat.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-385-26/21
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zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr
termín: 31. 3. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:34:20

16. Výkup pozemků parc. č. 1074/26, 1074/28 a 1047/29 v k.ú.
Uhříněves (bod číslo 17)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:34:25

Důvodová zpráva
MČ Praha 22 je vlastníkem pozemků parc. č. 1074/33, 1074/37 a 1074/39 v k.ú. Uhříněves. Tyto
pozemky MČ Praha 22 koupila v roce 2020 za účelem vybudování parkoviště. V pozemku parc.č.
1074/39 se nachází 3 pozemky - parc. č. 1074/26, 1074/28 a 1047/29 o celkové výměře 772m2, které
jsou ve vlastnictví společnosti AIRMEDIA a.s.. Součástí pozemku parc. č. 1074/29 je stavba bez
čp/če. Na pozemcích parc. č. 1074/26 a 1074/28 jsou postaveny další stavby neevidované v katastru
nemovitostí.

 Z důvodu budoucího využití pozemku je třeba tyto tři pozemky vykoupit. Na určení ceny pozemků
byl vypracován znalecký posudek a na základě tohoto posudku byla dohodnutá celková kupní cena za
pozemky ve výši 6.800.000,- Kč. Při celkové ceně 6.800.000,-Kč a celkové výměře 772 m2 je
jednotková cena za m2 ve výši 8.808,-Kč. Pozemky se nachází v cenové mapě, kdy je cena určena ve
výši 4.990,-Kč. Dle územního plánu leží pozemky v území DH – plochy a zařízení hromadné dopravy
osob, parkoviště P+R.

Cena bude hrazena z dotace z MHMP. V případě, že dotace nebude MČ Praha 22 přidělena, bude mít
MČ Praha 22 možnost předložit materiál na další zasedání ZMČ Praha 22, kde by byl případně
schválen odkup pozemků z vlastních zdrojů.

Diskuze zahájena v 14:34:25

V 14:36:42 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením kupní smlouvy dle přílohy na odkup pozemků parc. č.
1074/26, 1074/28 a 1074/29 v k.ú. Uhříněves o celkové výměře 772 m2 od společnosti AIRMEDIA
a.s., Korytná 1538/4, 100 00 Praha 10 – Strašnice, IČO: 291 84 037, za celkovou kupní cenu ve výši
6.800.000,- Kč.

2. Rada MČ Praha 22 ukládá radnímu panu Štěpánu Zmátlovi materiál předložit na jednání
Zastupitelstva MČ Praha 22.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-386-26/21
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr
termín: 31. 3. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:36:52
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17. Pronájem bytu v ubytovně MISURI (bod číslo 18)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:36:57

Důvodová zpráva
Na základě požadavku vedoucí OSVZ Mgr. XXXXXXXXXXXXXXX byla v rámci krizového ubytování
umístěna do bytu v ubytovně MISURI paní XXXXXXXXXXXXXX. Jedná se o matku se synem (9 let), v
jejímž domě v současné době probíhá rekonstrukce v rámci které byla odkryta střešní krytina, do
domu prší a dům je bez elektrického proudu. OSVZ navrhuje paní XXXXXXXX poskytnout krizové
ubytování v ubytovně MISURI na dobu max. 2 měsíců tj. do 31.10.2021, kdy první měsíc zaplatí paní
XXXXXXXX za ubytování 1 Kč a za druhý měsíc 3.000 Kč. Ceny jsou včetně energií a služeb.  

Diskuze zahájena v 14:36:57

V 14:38:06 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s poskytnutím ubytování v ubytovně MISURI, Křešínská 140, Praha -
Uhříněves paní XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 104 00
Praha-Uhříněves, za cenu 1 Kč/měsíc do 30.9.2021 a následně za cenu 3 000 Kč/měsíc do
31.10.2021.

2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi podepsat smlouvu o ubytování.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-387-26/21
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr
termín: 30. 9. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:38:13

18. Havarijní oprava - část chodníku ul. Přátelství, parc. č. 2005, k.
ú. Uhříněves - dodatek č. 1 SoD MC22-SD-OSM00022/2021 (bod
číslo 19)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:38:19

Důvodová zpráva
Realizace havarijní opravy části chodníku ul. Přátelství na pozemku parc. č. 2005, k. ú. Uhříněves,
způsobem kompletní rekonstrukce této části včetně nutného řešení nových odtokových poměrů
dešťových vod chválená 23.RMČ dne 11.8.2021.

Dne 27. 8. 2021 při plánovaném řešení zprůchodnění přípojky dešťové kanalizace po čištění a
kamerovém průzkumu formou frézováním prorostlých kořenů v kamenině přípojky bylo zjištěno, že
se po cca 3 m za zprůchodněním nenachází jakákoliv zatrubněná část, která by měla vyústění a
propojení do šachty na hlavním řadu DK umístěného v komunikaci ul. Přátelství.
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Pro realizaci připojení do příslušné šachty DK a uložení zatrubnění pro napojení cca 1-2m by bylo
nutné zcela uzavřít průjezd na komunikaci v místě křižovatky ul. Přátelství a ul. V Kuťatech. Tyto
práce by zcela paralyzovaly průjezd na velmi frekventové komunikaci ul. Přátelství a řešení by bylo s
vysokou finanční náročností, které by značně převyšovalo finanční náročnost alternativního řešení.

Z výše uvedeného důvodu byla zvolena varianta nového vedení přípojky DK s napojením do hlavního
řadu DK v komunikaci ul. Přátelství v místě šachty DK umístěné těsně při pravé krajnici komunikace
vzdálené 50 bm od původního napojení.  Pro tuto realizaci bylo nutné od hranice pozemku prac. č.
44/52, k. ú. Uhříněves vybudovat zcela nové zatrubnění DN300 s revizním otvorem DN400 v celkové
délce 58 bm. Bylo nutné, zrušit stávající pro nové řešení nevyhovující chodníkovou vpusť a umístit
nové zatrubnění chodníkového žlabu pro chodníkovou část na pozemku parc. č. 2005, k. ú. Uhříněves
v šíři 3m.

Z výše uvedených důvodů došlo k navýšení částky SoD o částku 160 004 Kč bez DPH, 193 605 Kč s
DPH. 

Diskuze zahájena v 14:38:19

V 14:40:36 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 schvaluje realizaci dodatečných prací na přípojce dešťové kanalizace, kterou
bylo nutné uskutečnit, aby nedocházelo k opakovanému poničení povrchu chodníku na pozemku
parc. č. 2005, k. ú. Uhříněves, valící se vodou při přívalových deštích.

2. Rada MČ Praha 22 souhlasí se zněním dodatku č. 1 SoD MC22-SD-OSM00022/2021.

3. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi podepsat dodatek č. 1 SoD MC22-SD-OSM00022/2021 na
částku 160 004 Kč bez DPH, 193 605 Kč s DPH. 

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-388-26/21
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr.
termín: 30. 9. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:40:43

19. Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Klimatizace pro I.
a II. NP radnice MČ Praha 22“ (bod číslo 20)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:40:48

Důvodová zpráva
V návaznosti na usnesení UR-342-23/21 RMČ ze dne 11. 8. 2021 a v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha
22 č. 1/2019 vyzval odbor správy majetku schválené firmy: TZB-Plus, spol. s r. o., Okrouhlo 76,
Okrouhlo, IČ: 26778921, BEST - TECHNICKÁ, s.r.o., K vyhlídce 1338/12, 143 00 Praha, Modřany,
IČO: 27675092 a AB Clima s.r.o., Högerova 1219/3, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy, IČ: 27386899
k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Klimatizace pro I. a II. NP
radnice MČ Praha 22“. Výzva byla doručena všem schváleným firmám. Zároveň byla VZ uveřejněná
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na http://www.praha22.cz/urad/verejne-zakazky/verejne-zakazky-uredni-deska/ a prostřednictvím
profilu zadavatele na www.vhodne-uverejneni.cz.

Všechny hodnocené nabídky byly doručené v určené lhůtě (do 1. 9. 2021 do 10:00 hodin) a
v předepsané formě.

Hodnotící komise schválená usnesením UR-342-23/21 RMČ ze dne 11. 8. 2021 zasedla 3. 9. 2021
v 11:00 hodin v kanceláři č. 212. Všechny obálky byly zalepené, řádně označené a zapsané v
seznamu podaných nabídek. Následně byly obálky postupně otevřeny.

Cenové nabídky komise zkontrolovala, a to z hlediska jejich úplnosti, výše nabízené ceny a doby
realizace. Identifikační údaje uchazečů byly zapsány do zprávy o veřejné zakázce, nabídkové ceny
byly zkontrolovány a také zapsány. Cenová nabídka firmy AB Clima s.r.o., Högerova 1219/3, 152 00
Praha 5 – Hlubočepy, IČ: 27386899 byla vyloučená kvůli nedoloženým referencím, nejasné ceně za
záruční servis a nejasné délce záruky. Cenová nabídka firmy VORTEXAIR s.r.o., Nekvasilova 586/13,
186 00 Praha 8, IČ: IČ 06674241 byla vyloučená kvůli nedoloženým referencím. Ostatní cenové
nabídky splnily podmínky veřejné zakázky.

Dle stanovených kritérií byla nejvýhodnější cenová nabídka firmy TZB-Plus, spol. s r. o., Okrouhlo 76,
Okrouhlo, IČ: 26778921 za cenu 2 563 041,00 Kč včetně DPH 21 % se záruční dobou 96 měsíců a
s cenou záručního servisu 1,00 Kč.

Hodnotící komise doporučuje jako vítěze VZ „Klimatizace pro I. a II. NP radnice MČ Praha 22“ firmu
TZB-Plus, spol. s r. o., Okrouhlo 76, Okrouhlo, IČ: 26778921.

Diskuze zahájena v 14:40:48

V 14:43:47 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s firmou TZB-Plus, spol. s r. o., Okrouhlo 76, Okrouhlo, IČ: 26778921
jako s dodavatelem VZ malého rozsahu s názvem „Klimatizace pro I. a II. NP radnice MČ Praha 22“
za cenu 2 563 041,00 Kč včetně DPH 21 %.

2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi ve spolupráci s OSM zajistit uzavření smlouvy o dílo na
veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Klimatizace pro I. a II. NP radnice MČ Praha 22“
s firmou TZB-Plus, spol. s r. o., Okrouhlo 76, Okrouhlo, IČ: 26778921  za cenu 2 563 041,00 Kč
včetně DPH 21 % a smlouvu podepsat.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-389-26/21
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr
termín: 30. 4. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:43:59

20. Zplnomocnění k zastupování ve věci vyřešení neoprávněného
užívání pozemku parc. č. 1884/243 v k.ú. Uhříněves (bod číslo 21)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:44:24
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Důvodová zpráva
Městská část Praha 22 má ve svěřené správě pozemek parc. č. 1884/243 v k.ú. Uhříněves. Část
tohoto pozemku si vlastník sousedního pozemku parc. č.  1884/286 XXXXXXXX neoprávněně zaplotil
a bez právního titulu ji užívá. MČ Praha 22 pana XXXXX vyzvala k odstranění oplocení dopisem ze
dne 29.3.2021 Současně s částí pozemku parc. č. 1884/243 má pan XXXX oplocenou i část pozemku
parc. č. 289/1 v k.ú. Benice. Vzhledem k tomu, že oplocení zasahuje a oplocení je z převážné části na
pozemku, kterou má ve správě MČ Praha Benice bude v této věci po dohodě se starostkou MČ
Benice postupováno jednotně. MČ Praha - Benice s oplocením pozemků panem XXXXXX v zásadně
nesouhlasí a požaduje, aby bylo opětovně umožněno využití těchto pozemků jako tzv. veřejného
prostranství ze strany veřejnosti. MČ Praha Benice se z důvodu právního zastupování obrátila na
JUDr. Michala Bernarda, Ph.D..  MČ Praha 22 se v této věci připojí k MČ Praha – Benice a nechá se
zastupovat také JUDr. Michalem Bernardem, Ph.D., z tohoto důvodu je třeba udělit k zastupování
plnou moc. V prvé fázi bude panu XXXXXXX zaslána předžalobní výzva k vyklizení neoprávněně
užívaných pozemků. V případě, že ve stanovené lhůtě 30 dní nebudou předmětné pozemky vyklizeny
a oplocení odstraněno, bude vyklizení pozemků vymáháno soudní cestou.  

 Diskuze zahájena v 14:44:24

V 14:46:03 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí se zplnomocněním JUDr. Michala Bernarda, Ph.D., ev.č. ČAK 14936,
advokáta společnosti Advokátní kancelář Dohnal & Bernard, s.r.o., se sídlem Klokotská 103, 390 01
Tábor, IČO: 018 25 666 k zastupování MČ Praha 22 ve věci vyřešení neoprávněného užívání,
vyklizení pozemku a odstranění stavby oplocení na pozemku zmocnitele.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-390-26/21
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr
termín: 30. 9. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:46:13

21. Smlouvy na dodávky plynu, vody a elektřiny pro bytový dům s
pečovatelskou službou v ulici U Starého mlýna parcelní čísla
188/2, 189/2, 189/3, 192 a 193 (Betlímek), 104 00 Praha 22 -
Uhříněves. (bod číslo 22)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:46:20

Důvodová zpráva
Smlouvy na dodávky plynu, elektřiny a vody pro bytový dům s pečovatelskou službou v ul. U Starého
mlýna (Betlímek), který je v konečné fázi výstavby. Na stavbu bylo vydáno společné povolení č.j. P22
9905/2018 OV 04 ze dne 5. 11. 2018. Stavebníkem je Městská část Praha 22.

Výhradním poskytovatelem dodávek vody a odvádění odpadních vod je v Praze firma Pražské
vodovody a kanalizace a.s., Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10 – Hostivař, IČO: 25656635, byla
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obnovená smlouva z roku 2002. Dodávky elektřiny pro městskou část jsou aktuálně zajištěny
souhrnnou smlouvou s Pražskou energetikou a.s., Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10, IČO:
60193913, usnesení ze 17. zasedání RMČ dne 10. července 2019. Smlouva na dodávky plynu byla
uzavřena s firmou Pražská plynárenská a.s., Národní 37, 110 00 Praha 1, IČO: 60193492, za cenu
590,00 Kč/MWh.

Rada městské části bere na vědomí smlouvy uzavřené s firmami Pražské vodovody a kanalizace a.s.,
Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10 – Hostivař, IČO: 25656635, Pražská energetika a.s., Na Hroudě
1492/4, 100 05 Praha 10, IČO: 60193913 a s Pražská plynárenská a.s., Národní 37, 110 00 Praha 1,
IČO: 60193492.

Diskuze zahájena v 14:46:20

Rada bere materiály předložené k bodu č. 22 - Smlouvy na dodávky plynu, vody a elektřiny
pro bytový dům s pečovatelskou službou v ulici U Starého mlýna parcelní čísla 188/2,
189/2, 189/3, 192 a 193 (Betlímek), 104 00 Praha 22 - Uhříněves. na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:46:59

22. Výsledek VZ na Dodání pohonných hmot pro vozidla MČ Praha
22 a podpis smlouvy (bod číslo 23)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:47:24

Důvodová zpráva
Do vypsaného VZ Dodání pohonných hmot pro vozidla MČ Praha 22 byly v termínu do 31.8.2021
doručeny nabídky firmy Petra s.r.o. a Čepro a.s Porovnáním nabídnutých cen pohonných hmot ke dni
31.8. se započítáním navržené slevy byla jako nejvýhodnější nabídka hodnoticí komisí doporučena
nabídka firmy Petra s.r.o., která provozuje síť čerpacích stanic Prim a zároveň splňuje podmínku
dojezdové vzdálenosti 3 km od sídla úřadu. Vítězná nabídková cena činí u motorové nafty 24,71 Kč/l
bez DPH (29,9 Kč/l s DPH) a u benzínu 26,36 Kč/l bez DPH (31,9 Kč/l s DPH).

Rada MČ Praha 22 bere na vědomí Zprávu o veřejné zakázce Dodání pohonných hmot pro vozidla
MČ Praha 22.

 Diskuze zahájena v 14:47:24

V 14:49:10 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Radovan Koutský") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky firmy Petra s.r.o., sídlo Podleská
1546/1a, Praha Uhříněves, 10400, IČ 26496178.

2. Rada MČ Praha 22 ukládá OŽPD písemně informovat uchazeče o výsledku veřejné zakázky.

3. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi ve spolupráci s OŽPD uzavřít smlouvu s vybraným
uchazečem.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-391-26/21
zodpovídá: Jana Kučerová, Ing.
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termín: 30. 9. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:49:18

23. Doplnění členů Redakční rady Uhříněveského zpravodaje (bod
číslo 24)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:49:24

Důvodová zpráva
Redakční rada Uhříněveského zpravodaje (dále jen RR UZ), po rezignaci předsedy/šéfredaktora a
většiny členů,  pracuje v současné době ve dvou členech: Ing. Michal Klich a Pavel Veverka. Je tedy
neusnášeníschopná.

Zástupci všech politických stran a hnutí byli písemně vyzváni, aby navrhli případné zájemce ze svých
řad.

Na tuto výzvu zareagovali zástupci Pro Prahu, kteří navrhli pana Martina Joachymstála a
zareagovalo také hnutí ANO, které navrhlo pana Bc. Miroslava Rotha.

Rada  MČ Praha 22 navrhuje doplnit RR UZ o tři nové členy:

- Bc. Miroslav Roth - předseda

- pan Martin Joachymstál - člen

- MgA. Ivan Vágner - člen

 Diskuze zahájena v 14:49:24

V 14:51:17 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Radovan Koutský") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 jmenuje tyto tři nové členy Rekační rady Uhříněveského zpravodaje od 9. 9.2021:

- Bc. Miroslav Roth - předseda

- pan Martin Joachymstál - člen

- MgA. Ivan Vágner - člen 

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-392-26/21
zodpovídá: Petra Vaňková
termín: 9. 9. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:51:25

24. Úpravy Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 22
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(bod číslo 25)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:51:30

Důvodová zpráva
Předkládané úpravy Jednacího řádu ZMČ Praha 22 obsahově upřesňují bod „Různé“ v odst. 2 § 4, v
odst. 4 § 6, v odst. 5 písmeno c) § 12 a průběh hlasování v odst. 4 článek V. v Příloze č. 1 takto:

 § 4 Příprava zasedání Zastupitelstva

    2. Návrh programu jednání Zastupitelstva stanovuje Rada. Rada má také odpovědnost za
zpracování a předložení odborných podkladů k navrženým bodům programu. Součástí řádného
zasedání Zastupitelstva bude vždy bod „Interpelace zastupitelů a občanů“, který bude zařazený jako
poslední bod zasedání. Dále přednostní bod „Dotazy a připomínky občanů“ o maximální délce 90
minut, jehož projednávání bude zahájeno nejpozději jednu hodinu od plánovaného zahájení jednání
Zastupitelstva. Dotazy se nemohou vztahovat k bodům, které jsou zařazeny v programu jednání.
Dotazy budou písemnou formou předávány zaměstnanci OKÚ v místě zasedání do doby zahájení
tohoto bodu.

 § 6 Program zasedání

Přípustné jsou pouze takové pozměňovací návrhy, které mají přímou souvislost s4.
projednávanou věcí. Jiné návrhy mohou být zařazeny jako samostatný bod do pořadu jednání
Zastupitelstva nebo projednány v bodu „Různé“.

 § 12 Práva občanů MČ Praha 22 a jiných osob

     5. Občan má právo vystoupit:

        c) bodě „Interpelace zastupitelů a občanů“, který je vždy zařazen na konci programu zasedání.

 V. Průběh tajného hlasování

     4. Volba se provádí, je-li více kandidátů, zakroužkováním pořadového čísla před jménem
kandidáta.

 Ostatní ustanovení JŘ zůstávají v platnosti.

Diskuze zahájena v 14:51:30

V 14:52:01 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Radovan Koutský") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s předloženými úpravami Jednacího řádu Zastupitelstva městské části
Praha 22.

2. Rada MČ Praha 22 ukládá radnímu Radovanu Koutskému předložit tento materiál na jednání
Zastupitelstva MČ Praha 22 ke schválení. 

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-393-26/21
zodpovídá: Roman Petr, Ing. MPA
termín: 22. 9. 2021
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Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:52:23

25. Platové poměry v MŠ (bod číslo 26)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:52:32

Důvodová zpráva
MŠMT aktualizovalo metodický výklad ve věci zařazování ředitelek mateřských škol do platových tříd
s tím, že ředitelky mateřských škol mohou být zařazeny v 11. platové třídě.

S účinností od 1. 9. 2021 se mění platové zařazení ředitelek MŠ Sluneční a MŠ Za Nadýmačem.

Platové výměry ředitelek jsou při jednání RMČ k nahlédnutí u pana radního Koutského.

Diskuze zahájena v 14:52:32

V 14:57:25 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Radovan Koutský") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí se změnou platového zařazení ředitelek MŠ Sluneční a MŠ Za
Nadýmačem. 

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-394-26/21
zodpovídá: Radovan Koutský
termín: 13. 9. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:57:36

26. Zápis změny v Rejstříku škol a školských zařízení u MŠ
Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 (bod číslo 27)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:58:12

Důvodová zpráva
S účinností od 1. 9. 2022 se navyšuje kapacita MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 ze 153 na
228 dětí a zřizuje se další místo výkonu se sídlem K Dálnici, v Praze – Pitkovicích, včetně výdejny
stravy.  Jedná se o objekt v plánované výstavbě polyfunkčního domu. Pro činnost mateřské školy
budou v tomto objektu vybudovány 3 třídy, včetně veškerého zázemí. 

V souladu se školským zákonem musí být do 30. 9. 2021 podána žádost o zapsání dalšího místa
výkonu a navýšení kapacity MŠ Sluneční. Žádost se podává na odbor školství, mládeže a sportu
MHMP vždy rok předem s ohledem na plánování finančních prostředků školám ze státního rozpočtu
na platy.

Diskuze zahájena v 14:58:12

V 14:59:16 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Radovan Koutský") v
tomto znění:
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Rada MČ souhlasí s účinností od 1. 9. 2022 u MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 se

zvýšením celkové kapacity ze 153 na 228 dětí, které lze v mateřské škole vzdělávat a stravovat.
se zřízením nového místa výkonu na adrese K Dálnici, Praha 10 - Pitkovice.
s podáním žádosti o zápis změny v Rejstříku škol a školských zařízení v termínu do 30.9.2021.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-395-26/21
zodpovídá: Radovan Koutský
termín: 30. 9. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:59:23

27. Změna zřizovací listiny ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 (bod
číslo 28)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:59:28

Důvodová zpráva
Ředitel školy ZŠ Jandusů Mgr. Jiří Měchura písemně dne 13. 8. 2021 se zdůvodněním  požádal  o
rozšíření okruhů doplňkové činnosti ve zřizovací listině školy. 

Okruh doplňkové činnost se rozšiřuje o:

Pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a podobných akcí
Provozování prodejních automatů.

Některé okruhy doplňkové činnosti vymezené ve zřizovací listině mohou zahrnovat činnosti, které
podléhají úpravě živnostenského zákona. Je povinností ředitele řídit se ustanoveními živnostenského
zákona. 

Doplňková činnost bude nadále využívána pro hospodářské možnosti školy a odbornost svých
zaměstnanců. Tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se účetně
odděleně.

Pokud škola v doplňkové činnosti vytváří zisk, může jej použít jen ve prospěch hlavní činnosti.
Zřizovatel může povolit jiné využití.

Diskuze zahájena v 14:59:28

V 15:01:37 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Radovan Koutský") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s rozšířením okruhů doplňkové činnosti ZŠ, Praha 10, nám. Bří
Jandusů 2 o

Pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a podobných akcí
Provozování prodejních automatů.

2. Rada MČ Praha 22 ukládá radnímu panu Radovanu Koutskému předložit tento materiál na 5.
zasedání ZMČ Praha 22 dne 22. září 2021 ke schválení.
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Hlasování
pro: 3
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-396-26/21
zodpovídá: Radovan Koutský
termín: 6. 10. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:01:44

28. Zápis z 9. jednání Školské komise RMČ Praha 22 ze dne 25.
srpna 2021 (bod číslo 29)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:01:49

Důvodová zpráva
Přítomní členové a hosté školské komise projednali jednotlivé body odsouhlaseného programu.
Jednotlivé body jsou zaznamenány v přiloženém zápisu. 

Rada MČ Praha 22 bere na vědomí zápis ze školské komise.

Diskuze zahájena v 15:01:49

Rada bere materiály předložené k bodu č. 29 - Zápis z 9. jednání Školské komise RMČ
Praha 22 ze dne 25. srpna 2021 na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:02:24

29. Návrh programu 5. jednání Zastupitelstva MČ Praha 22 dne
22.9.2021 (bod číslo 30)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:02:31

Důvodová zpráva
Návrh programu jednání zastupitelstva je přílohou bodu.

Oznámení o konání 5. jednání Zastupitelstva MČ Praha 22 zajistí OKÚ a OSM.

Materiály pro zastupitele budou zveřejněny v usneseni.cz.

Jako druhá příloha je přiloženo plnění ze starších jednání z roku 2019.

Diskuze zahájena v 15:02:31

V 15:09:00 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje návrh programu 5. jednání Zastupitelstva MČ Praha 22, které se bude
konat ve středu 22.9.2021 od 17:00 hodin v Divadle U22.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-397-26/21
zodpovídá:  Tomáš Kaněra
termín: IHNED (9. 9. 2021)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:09:46

30. Různé (bod číslo 31)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:10:03

Diskuze zahájena v 15:10:03

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:10:07

31. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Demolice
zpevněných ploch a základových pasů, parkoviště P+R, Uhříněves“
– přímé zadání (bod číslo 4)
Projednání bodu bylo odloženo.

Jednání ukončeno 09.09.2021 v 15:10:50
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Ověřeno ověřovateli:

1)   10. 9. 2021 16:29 Radovan Koutský   

2)   14. 9. 2021 05:36 Štěpán Zmátlo   

 

Podpisy odpovědných osob:
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