
ZÁPIS z jednání rady č. 27/2020
MČ Praha 22

datum: 30. 9. 2020, čas: 09:00 - anonymizovaná verze zápisu

Prezence:

Přítomni: (7) Vojtěch Zelenka, Mgr. Kateřina Erbsová, Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Ing. Ondřej Lagner
Ph.D., Radovan Koutský, Štěpán Zmátlo, Ing. Ivo Krátký

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

Přítomno je 7 členů a rada je usnášeníschopná.

Jednání zahájeno v 9:04:36

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

Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:06:37

Předsedající navrhl jednotlivé členy pracovních komisí

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

Bod byl přijat bez hlasování.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:06:46

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

Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:06:58

Program jednání
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola zápisu z 25. a 26.. zasedání Rady MČ Praha 22 ze dne 11. 9. 2020 a 26. 9. 2020
4. Kontrola zápisu a usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22 ze dne 16. 9. 2020
5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 22/2020 „Prodloužení chodníku V Kuťatech“ s firmou HES stavební s.r.o.
6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 34/2020 „Chodník ul. Františka Diviše – část B2b“ s firmou Bratři
Gallové & spol. s.r.o.
7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 49/2019 „Oprava cestní sítě Husova parku“ s firmou ZAHRADNÍ
ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
8. Směna částí pozemku parc. č. 168/1 a části pozemku parc. č. 168/175 o celkové výměře 76 m2 za části
pozemku parc. č. 168/124 a část pozemku parc. č. 168/173 o celkové výměře 76 m2 vše v k.ú. Pitkovice
9. Výkup garáže na pozemku parc. č. 1749/38 v k.ú. Uhříněves od pana XXXXXXXXXXXXX a paní
XXXXXXXXXXXXXX
10. Záměr pronájmu pozemku parc. č. 1858/93 v k.ú. Uhříněves o výměře 11 m2 společnosti PURECOM
s.r.o.
11. VZMR na stavební práce s názvem „Opravy komunikací, sanace spár Praha 22“ – schválení způsobu
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zadání, zadávacích podmínek, seznamu oslovených účastníků a hodnotící komise.
12. Uzavření Dodatku č. 18 k pojistné smlouvě č. 8059766019
13. Pronájem bytu XXXXX v čp. 78 ul. Semanského v Praze – Uhříněvsi
14. Rozpočtová opatření
15. Zřízení přípravné třídy základní školy - revokace usnesení č. UR-348-26/20
16. MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 - revokace usnesení č. UR-346-26/20
17. Zápis z jednání Komise kultury č. 14/2020 konané dne 9. 9. 2020
18. Zápis z jednání Komise pro sport, spolky a volný čas č. 8/2020 dne 21. 9. 2020

V 09:07:26 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje návrh programu jednání.

s těmito změnami:
  doplňuje se bod č. 19 - Stažení námitek ke společnému územnímu a stavebnímu řízení pro
stavbu „Rodinného domu v k. ú. Uhříněves“ na pozemcích parc. č. 232/1, 2019/9,     2019/5 a
2184/1, vše v k. ú. Uhříněves, ul. U Starého mlýna, v Praze - Uhříněvsi
  doplňuje se bod č. 20 - Architektonická soutěž nám. bratří Jandusů - soutěžní podmínky a
zadání

Hlasování
pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-349-27/20
zodpovídá:  
termín: IHNED (30. 9. 2020)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:07:37

3. Kontrola zápisu z 25. a 26.. zasedání Rady MČ Praha 22 ze dne 11.
9. 2020 a 26. 9. 2020 (bod číslo 3)
Předkladatel: Roman Petr, Ing. MPA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:07:44

Důvodová zpráva
Materiál byl objasněn tajemníkem.

V 09:09:46 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení  v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje zápis z 25. a 26. zasedání Rady MČ Praha 22 ze dne 11. 9. 2020 a
16. 9. 2020

Hlasování
pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-350-27/20
zodpovídá:  



termín: IHNED (30. 9. 2020)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:10:12

4. Kontrola zápisu a usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha
22 ze dne 16. 9. 2020 (bod číslo 4)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka

Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:10:38

Důvodová zpráva
Materiál byl objasněn tajemníkem.

Rada MČ Praha 22 bere na vědomí plnění usnesení a zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22 ze
dne 16. 9. 2020

Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:10:48

5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 22/2020 „Prodloužení chodníku V
Kuťatech“ s firmou HES stavební s.r.o. (bod číslo 5)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka

Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:10:54

Důvodová zpráva
Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu smlouvy s tím, že dílo určené Přílohou č. 2
smlouvy o dílo (Nabídka zhotovitele) se mění tak, že se odpočítávají méněpráce a připočítávají vícepráce
dle změnových listů ZL 1 a ZL 2 a jejich soupisů prací, které jsou připojeny k tomuto Dodatku č. 1 jako
příloha.

Důvody změn:

- vypracování nového dopravního značení, které muselo být odsouhlaseno PČR

- vybudování nového trubního propustku DN 300 a nové uliční vpusti z důvodu sklonu komunikace

- dodávka a montáže nového zábradlí u propustku z důvodu bezpečnosti chodců nad propustkem

- oprava obrusné vrstvy

Článek VI. CENA v bodě 6.1 se mění takto:

SOD ze dne 6.3.2020:

cena bez DPH 1.592.909,63,- Kč, výše DPH 21% 334.511,02,- Kč, cena vč. DPH 1.927.420,65,- Kč

MÉNĚRÁCE dle ZL č. 1:

cena bez DPH -45.070,00,- Kč

VÍCEPRÁCE dle ZL č. 2:

Cena bez DPH 306.521,47,- Kč

NOVÁ CENA včetně ZL č. 1 a ZL č. 2:

cena bez DPH 1.854.361,10,- Kč, výše DPH 21% 389.415,83,- Kč,

cena vč. DPH 2.243.776,93 Kč



V ostatním zůstává smlouva o dílo beze změny.

V 09:13:09 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení  v tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 22/2020 na realizaci projektu
pod názvem „Prodloužení chodníku V Kuťatech“.

2. Rada MČ Praha 22 schvaluje Dodatek č.1, který stanoví změnu čl. VI. Cena v bodě 6.1 Smlouvy
o dílo č. 22/2020.

3. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 22/2020.

Hlasování
pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-351-27/20
zodpovídá: Jiří Rösler
termín: 25. 10. 2020

Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:13:16

6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 34/2020 „Chodník ul. Františka
Diviše – část B2b“ s firmou Bratři Gallové & spol. s.r.o. (bod číslo 6)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka

Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:13:22

Důvodová zpráva
Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze Smlouvy, a to čl. II. Smlouvy (Předmět smlouvy) a čl. III.
Smlouvy (Doba plnění), a to z důvodu situace COVID 19 a nových požadavků správce TSK k navrženému
způsobu provedení, které nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy, nejsou závislé na vůli
Zhotovitele, a které spočívají v

nahrazení pásu zeleně, vedoucí podél nově budovaného chodníku, za bezúdržbový ve sladbě:
geotextilie, kamenivo, geotextilie a kačírek
nahrazení litého asfaltu podél nově pokládných obrubníků za provedení dilatačních spar formou
zálivky

Čl. II. Smlouvy se v části „Předmětem VZMR je“ mění takto:

Realizace stavby nového chodníku je v rozsahu dle nového výkazu výměr, obsahující více i méně práce,
který je nedílnou součástí a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č.1.

Čl. III. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci stavebních prací do 51 kalendářních dnů ode dne převzetí
staveniště od objednatele, a to s ohledem na klimatické podmínky. Důvodem prodloužení realizace o 21
kalendářních dní je karanténa stavební osádky Zhotovitele s ohledem na pandemii COVID 19. 

Soupis víceprací a méněprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V 09:14:10 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení  v tomto znění:



1. Rada MČ Praha 22 schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 34/2020 na realizaci projektu
pod názvem „Chodník ul. Františka a Diviše – část B2b.

2. Rada MČ Praha 22 schvaluje prodloužení lhůty termínu dokončení díla na 51 dnů od nabytí
účinnosti Smlouvy o dílo.

3. Rada MČ Praha 22 schvaluje Dodatek č.1, který stanoví změnu čl. II Smlouvy o dílo č.34/2020
– Předmět plnění.

4. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 34/2020.

Hlasování
pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-352-27/20
zodpovídá: Jiří Rösler
termín: 25. 10. 2020

Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:14:18

7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 49/2019 „Oprava cestní sítě Husova
parku“ s firmou ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o. (bod číslo
7)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka

Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:14:23

Důvodová zpráva
Smluví strany se dohodly na základě článku IV. bodu 3 výše citované Smlouvy o dílo na změnách
v provedení díla v rozsahu dle požadavku Objednatele a dle Zhotovitelem zpracovaných Změnových listů č.
1 – 7.

Změna provedení byla učiněna po domluvě s projektantem a spočívá v nutné přípravě pro následnou
realizaci sadových úprav. Navýšení ceny prací na „Opravě cestní sítě Husova parku“, bude odečteno
z předpokládané hodnoty VZ „Sadové úpravy Husova parku“, jejíž zveřejnění bude následovat.

Cena Dodatku č. 1 byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele dle dohodnutého rozsahu prací
v rozpočtech, které jsou přílohami ZL 1 - 7 (příloha č. 1 smlouvy) a činí:

Cena díla v Dodatku č. 1 bez DPH: 938 744,59 Kč, DPH 21%: 197 136,36 Kč

Cena díla v Dodatku č. 1 vč. DPH:  1 135 880,95 Kč

Nová cena díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH: 4 737 832,14 Kč, DPH 21%: 994 944,75 Kč

Cena díla vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:  5 732 776,89 Kč

V ostatním zůstává smlouva o dílo beze změny.

V 09:16:56 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 49/2019 na realizaci projektu
pod názvem „Oprava cestní sítě Husova parku“.

2. Rada MČ Praha 22 schvaluje Dodatek č.1, který stanoví změnu čl. IV bod 1 Smlouvy o dílo č.



49/2019.

3. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 49/2019.

Hlasování
pro: 6
proti 0
zdržel se: 1
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-353-27/20
zodpovídá: Jiří Rösler
termín: 25. 10. 2020

Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:17:03

8. Architektonická soutěž nám. bratří Jandusů - soutěžní podmínky a
zadání (bod číslo 20)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka

Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:17:09

Důvodová zpráva
MČ Praha 22 se rozhodla postupovat při revitalizaci nám. bratří Jandusů formou architektonické soutěže.
Za tímto účelem byla formou veřejné zakázky vybrána společnost CCEA MOBA: MOBA studio, U Půjčovny
4, 110 00 Praha, IČ 61459712, která pro MČ zpracovala dva dokumenty - soutěžní zadání a soutěžní
podmínky. Jedná se o stěžejní dokumenty, které jsou zapotřební pro vyhlášení jakékoliv architektonické
soutěže dle doporučení a pravidel České komory architektů.

Podle zákona o veřejných zakázkách lze projektanta získat vícero způsoby, ale nejvhodnější je zadat
zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, kterému předchází soutěž o návrh (architektonická soutěž).
Vítězi architektonické soutěže, tedy budoucímu projektantovi, může investor bez problémů
zadat zpracování všech fází projektu.

Na rozdíl od jiných typů zadání veřejné zakázky (např. obchodních soutěží) architektonická soutěž
přináší dostatečně včas právě konkrétní návrh řešení stavby. Pro investora totiž není zárukou získání
dobrého návrhu ani nízká cena za jeho zpracování, ani seznam předchozích realizací uchazeče o zakázku,
jeho životopis či finanční obrat, jak tomu bývá u jiných typů zadání. Ale je pro něj naprosto
zásadní seznámit se s estetickým, dispozičním, funkčním a konstrukčním řešením požadované stavby, do
níž hodlá investovat nemalé peníze.

Pro vypsání architektonické soutěže hovoří několik argumentů:

Vyhlašovatel získává určité množství konkrétních architektonických, urbanistických nebo
konstrukčních návrhů, ze kterých může vybírat ten nejoptimálnější.

Výběr nejoptimálnějšího návrhu provádí spolu s vyhlašovatelem odborná porota, jejíž činnost je
zákonem podrobně upravena tak, aby rozhodování bylo transparentní, nepodjaté a nestranné, avšak
aby současně poskytovala vyhlašovateli nejvyšší možný odborný servis.

Kvalitně zpracovanými soutěžními podmínkami lze dosáhnout vyváženosti všech požadavků na
záměr, nejde tedy jen o design či cenu, ale např. o řešení hospodaření s energiemi, použití
konkrétních materiálů a podobně.

Soutěž o návrh umožňuje zadat následné projekční práce jednodušeji a rychleji, než jiné způsoby



zadání veřejné zakázky. Zároveň stále zůstává kontrola nad cenou projekčních prací.

Každý významnější záměr je zpravidla sledován médii a veřejností. Uspořádání soutěže vyloučí
možné spekulace o zaujatosti a korupci.

Soutěž o návrh je natolik profesionální postup, že je běžně používána k propagaci správného
způsobu správy a hospodaření obce.

Vyhlášení soutěže přispívá k medializaci obce jako celku a zlepšuje obraz sídla v regionálním i
celonárodním měřítku.

Uspořádání soutěže vede vyhlašovatele k podstatně hlubšímu zamyšlení nad záměrem, než když by
od počátku přenesl odpovědnost na konkrétního projektanta.

Soutěž nabízí rovnou příležitost všem účastníkům a přináší tak možnost získání neotřelých a
originálních řešení. Je to způsob důvěryhodný i pro samotné soutěžící.

Jde o profesionální, odborný a etický způsob výkonu profese architektů.

V 09:23:01 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje vypsání architektonické soutěže na revitalizaci nám. bratří Jandusů
dle soutěžních podmínek uvedených v příloze.

Hlasování
pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-354-27/20
zodpovídá:  
termín: IHNED (30. 9. 2020)

V 09:23:36 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí se zadáním architektonické soutěže dle přílohy a vyčleněním částky
750 000 Kč na odměny pro soutěžící.

Hlasování
pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-355-27/20
zodpovídá:  
termín: IHNED (30. 9. 2020)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:23:42

9. Směna částí pozemku parc. č. 168/1 a části pozemku parc. č.



168/175 o celkové výměře 76 m2 za části pozemku parc. č. 168/124 a
část pozemku parc. č. 168/173 o celkové výměře 76 m2 vše v k.ú.
Pitkovice (bod číslo 8)
Předkladatel: Mgr. Pavel Kosař

Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:23:48

Důvodová zpráva
MČ Praha 22 má zájem vytvořit podmínky pro vytvoření veřejně přístupného průchodu mezi nemovitostmi
v Pitkovicích. V této souvislosti vedení MČ jednalo s vlastníky pozemku parc. č. 168/124 a pozemku parc.
č. 168/173 v k.ú. Pitkovice o uzavření směnné smlouvy na jejímž základě získá MČ vhodné pozemky pro
vybudování průchodu. Předmětem smlouvy budou:

nemovitosti dosud ve svěřené správě MČ Praha 22:

pozemek parc. č. 168/209 – orná půda, o výměře 16 m2,
pozemek parc. č. 168/210 – orná půda, o výměře 59 m2,
pozemek parc. č. 168/211 – orná půda, o výměře 1 m2,

za následující nemovitosti dosud ve spoluvlastnictví druhé strany: 

pozemek parc. č. 168/212 – orná půda, o výměře 68 m2,
pozemek parc. č. 168/213 – orná půda, o výměře 8 m2.

Jedná se o nově vzniklé pozemky dle GP 516-36/2020 vyhotoveného panemTomášem Kaněrou.

Z důvodu špatné identifikace předmětu převodu je dále třeba revokovat usnesení UR-316-23/20.

Záměr směny je zveřejněn na úřední desce od 17.9.2020 do 2.10.2020.

V 09:25:36 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 revokuje usnesení č. UR-316-23/20.

Hlasování
pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-356-27/20
zodpovídá: Jana Kovaříková, Ing.
termín: 31. 12. 2020

V 09:26:08 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" v tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí  s uzavřením směnné smlouvy dle přílohy na směnu pozemků ve
vlastnictví hl. m. Prahy se svěřenou správou pro Městskou část Praha 22 a to:

pozemku parc. č. 168/209, o výměře 16 m2, který vznikne oddělením z pozemku parc. č.
168/1, o výměře 3042 m2
pozemku parc. č. 168/210, o výměře 59 m2, který vznikne oddělením z pozemku parc. č.
168/1, o výměře 3042 m2,
pozemku parc. č. 168/211, o výměře 1 m2, který vznikne oddělením z pozemku parc. č.
168/175, o výměře 2m2,

za pozemky ve vlastnictví společnosti IN-Grafi & Hermitage Group s.r.o., Prvního pluku 17, 186



00 Praha 8, IČ: 05443521, paní XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Praha 4, 147 00 a pana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Praha 4, 147 00 a to:

pozemek parc. č. 168/212, o výměře 68 m2, který vznikne částečně oddělením z pozemku
parc. č. 168/124, o výměře 957 m2 a částečně oddělením z pozemku parc. č. 168/173, o
výměře 77 m2
pozemek parc. č. 168/213, o výměře 8 m2, který vznikne oddělením z pozemku parc. č.
168/124, o výměře 957 m2

vše v katastrálním území Pitkovice dle GP č. 516-36/2020

2. Rada MČ Praha 22 ukládá OSM připravit materiál do ZMČ.

Hlasování
pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-357-27/20
zodpovídá: Jana Kovaříková, Ing.
termín: 31. 12. 2020

Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:26:15

10. Výkup garáže na pozemku parc. č. 1749/38 v k.ú. Uhříněves od
pana XXXXXXXXXXXXX a paní XXXXXXXXXXXXXX (bod číslo 9)
Předkladatel: Mgr. Pavel Kosař

Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:26:22

Důvodová zpráva
MČ Praha 22 má zájem vykoupit garáž, která se nachází na pozemku parc. č. 1749/38 v k.ú. Uhříněves
v ul. Morávkova. Jedná se o zděnou garáž nacházející se na pozemku, který je ve vlastnictví hl. m. Prahy se
svěřenou správou pro MČ Praha 22. Majitelem garáže jsou dle předložené kupní smlouvy ze dne 1.7.1997
pan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Majitelé garáže mají dlouhodobě s MČ Praha 22
uzavřenou nájení smlouvu, a to historicky od r. 1997. Stavba je zapsána v katastru nemovitostí pro hlavní
město Prahu, katastrální pracoviště Praha, avšak není dosud vedena na žádném LV. Prodávající je ochoten
prodat MČ Praha 22 garáž za cenu 350.000,-Kč. Uzavřením kupní smlouvy splyne vlastnictví stavby a
pozemku pod ní, čímž zanikne samostatné vlastnictví stavby a nadále bude stavba již evidována pouze jako
součást pozemku p.č. 1749/38 na příslušném LV.

V 09:33:22 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením kupní smlouvy dle přílohy na odkup garáže na
pozemku parc. č. 1749/38 v k.ú. Uhříněves od pana
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
oba bytem XXXXXXXXXXXX, 104 00 PrahaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX za cenu 350 000 Kč.

2. Rada MČ Praha 22 ukládá OSM připravit materiál do ZMČ.

Hlasování
pro: 6
proti 0
zdržel se: 1



nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-358-27/20
zodpovídá: Jana Kovaříková, Ing.
termín: 31. 12. 2020

Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:33:30

11. Záměr pronájmu pozemku parc. č. 1858/93 v k. ú. Uhříněves o
výměře 11 m2 společnosti PURECOM s.r.o. (bod číslo 10)
Předkladatel: Mgr. Pavel Kosař

Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:34:32

Důvodová zpráva
 Na MČ Praha 22 se obrátila společnost PURECOM s.r.o. s žádostí o koupi pozemku parc. č. 1858/93 v k.ú.
Uhříněves o výměře 11 m2. Společnost PURECOM s.r.o.  je vlastníkem domu XXXXXXXX který z části
zasahuje i na pozemek parc. č. 1858/93 v k.ú. Uhříněves a z důvodu sjednocení vlastnictví měla společnost
zájem pozemek pod části domu koupit.  

Vedení MČ Praha 22 s prodejem pozemku nesouhlasí a navrhuje pozemek pouze pronajmout. Pozemek byl
na základě nájemní smlouvy č. MC22-SO00071/2019 pronajat i původnímu vlastníku domu XXXXXXX
paníXXXXXXXXXX. Nájemné bylo ve smlouvě stanoveno ve výši 6.050,-Kč/rok. Nová nájemní smlouva by
byla uzavřena za stejných podmínek.  

Cena za roční pronájem je stanovena ve výši 10% ceny pozemku určené na základě cenové mapy
sousedního pozemku, na kterém se nachází větší část nemovitosti, která se nachází i na pozemku parc. č.
1858/93.

Na základě § 36, zákona 131/2000 Sb. je třeba nejdříve zveřejnit záměr po dobu minimálně 15 dnů na
úřední desku.

 V 09:36:30 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení  v tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem pozemku parc. č. 1858/93 o
výměře 11 m2 v k. ú. Uhříněves společnosti PURECOM s.r.o., se sídlem: Kostnické náměstí 498/8,
130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ: 27872459, za cenu ve výši 6 050 Kč/rok, pronájem na dobu
neurčitou.   

2. Rada MČ Praha 22 ukládá OSM zveřejnit záměr.

3. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy. 

Hlasování
pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-359-27/20
zodpovídá: Jana Kovaříková, Ing.
termín: 31. 12. 2020

Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:36:38



12. VZMR na stavební práce s názvem „Opravy komunikací, sanace
spár Praha 22“ – schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek,
seznamu oslovených účastníků a hodnotící komise. (bod číslo 11)
Předkladatel: Mgr. Pavel Kosař

Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:36:45

Důvodová zpráva
Předmětem VZMR „Opravy komunikací, sanace spár Praha 22“ jsou nezbytně nutné opravy defektů na
komunikacích v živičném povrchu a povrchu z betonové zámkové dlažby včetně započetí „záchrany“
prasklých živičných povrchů formou sanace spáry s finální úpravou protismykového posypu. Rozsah oprav
v rámci správního území Praha 22 je uvedený v příloze č. 4 včetně předpokládaného finančního nákladu na
opravy. Defekty v komunikacích jsou typu: výtluky, propady zpevněných povrchů (živice/zámková dlažba)
z důvodu sesedání podloží v místech vedení inženýrských sítí - nutno řešit celou vrstevní skladbu povrchu
komunikace, propady nezjištěného charakteru, scházející živičný povrch na úsecích starých živičných
povrchů, praskliny živičných povrchů – sanace spáry.

OSM zpracovalo seznam nezbytně nutných oprav včetně foto vizualizace defektů a mapový podklad
situace se zákresem (příloha č. 3 a č. 4) na základě plánovaného záměru oprav a dlouhodobého sledování
celého území Prahy 22 v rámci pravidelných kontrol v průběhu celého roku.

Vzhledem k nezbytnosti uskutečnění oprav s ohledem k jejich provádění při příznivých klimatických
podmínkách navrhujeme vypsání VZMR ve variantě pro podání nabídek do 10 dnů ode dne odeslání výzvy
dodavatelům a zveřejnění VZ na webových stánkách, profilu zadavatele a portálech uvedených v odstavci
4.3.3 dle Směrnice č. 1/2019.

Je nutné uvědomění si, že uvedený finanční náklad je pouze orientační. Opravy se budou uskutečňovat na
dlouhodobě neřešených defektech v komunikacích, kdy skutečný rozsah nezbytně nutných prací bude
známý až po samotném otevření problémových míst, kdy může být zjištěna i rozsáhlá kaverna.

Na základě výše uvedeného Vám v příloze předkládáme ke schválení zadávací podmínky (příloha č. 1),
návrh smlouvy o dílo (příloha č. 2) dále návrh členů a náhradníků hodnotící komise v tomto složení:

členové: Mgr. Pavel Kosař, Ing. Jana Kovaříková, Hana Nozarová               

náhradníci: Štěpán Zmátlo, Jiří Rösler, Ing. Jana Kučerová                                       

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

Pavel Kratochvíl, Blaženice 30, 257 44, Netvořice, IČO: 66136822

DePa s. r. o, K Hořavce 270/4, 190 16, Praha 21, IČO: 25124391

HES stavební s. r. o., Zelený pruh 95/97, 140 00, Praha 4, IČO: 28143213

Eurovia CS, a. s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00, Praha 4, IČO: 45274924

INPROS Praha a. s., Ke Krči 28/735, 147 00, Praha 4, IČO: 47114444

SILVERTON s. r. o., Za zastávkou 373, 109 00, Praha 10, IČO: 24283410                                      

Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce.                                                   

Zdroj financí: rozpočtová úprava rozpočtu r. 2020 MČ P22 schválena na ZMČ dne 16. 9. 2020, bod 4.2

V 09:38:05 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení  v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí se zajištěním zadání VZMR na stavební práce s názvem1.
„Opravy komunikací, sanace spár Praha 22“ v rozsahu dle přílohy č. 3 a č. 4.



Rada MČ Praha 22 ukládá OSM zajistit zadání VZMR na stavební práce s názvem „Opravy2.
komunikací, sanace spár Praha 22“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019 a jejího
dodatku č. 1/2019.
Rada MČ Praha 22 schvaluje způsob zadání VZMR a zadávacích podmínek na stavební3.
práce s názvem „Opravy komunikací, sanace spár Praha 22“.
Rada MČ Praha 22 schvaluje seznam účastníků, kteří budou vyzváni k podání nabídky4.
v rámci VZMR „Opravy komunikací, sanace spár Praha 22“:
Pavel Kratochvíl, Blaženice 30, 257 44, Netvořice, IČ: 66136822

DePa s. r. o, K Hořavce 270/4, 190 16, Praha 21, IČ: 25124391

HES stavební s. r. o., Zelený pruh 95/97, 140 00, Praha 4, IČ: 28143213

Eurovia CS, a. s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00, Praha 4, IČ: 45274924

INPROS Praha a. s., Ke Krči 28/735, 147 00, Praha 4, IČ: 47114444

SILVERTON s. r. o., Za zastávkou 373, 109 00, Praha 10, IČ: 24283410

Rada MČ Praha 22 schvaluje členy a náhradníky hodnotící komise pro VZMR „Opravy5.
komunikací, sanace spár Praha 22“ ve složení:
členové: Mgr. Pavel Kosař, Ing. Jana Kovaříková, Hana Nozarová               

náhradníci: Štěpán Zmátlo, Jiří Rösler, Ing. Jana Kučerová  

Hlasování
pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-360-27/20
zodpovídá: Jana Kovaříková, Ing.
termín: 31. 12. 2020

Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:38:11

13. Uzavření Dodatku č. 18 k pojistné smlouvě č. 8059766019 (bod
číslo 12)
Předkladatel: Mgr. Pavel Kosař

Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:38:19

Důvodová zpráva
MČ Praha 22 má zájem zvýšit v pojistné smlouvě č. 8059766019 pro soubor cennosti z 300.000,- Kč na
500.000,- Kč. Z tohoto důvodu je třeba uzavřít dodatek k pojistné smlouvě. Roční pojistné se zvýší o
1.370,- Kč.

V 09:41:03 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením Dodatku č. 18 k pojistné smlouvě č. 8059766019 dle
přílohy, uzavřené s ČSOB Pojišťovnou, a.s., se sídlem Masarykovo nám. 1458, 530 02 Pardubice –
Zelené předměstí, IČ: 45534306.

2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi MČ podepsat dodatek č. 18.



Hlasování
pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-361-27/20
zodpovídá: Jana Kovaříková, Ing.
termín: 31. 12. 2020

Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:41:12

14. Pronájem bytuXXXXXX v čp. 78 ul. Semanského v Praze – Uhříněvsi
(bod číslo 13)
Předkladatel: Mgr. Pavel Kosař

Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:41:18

Důvodová zpráva
MČ Praha 22 bude mít od 1.10.2020 volný byt č. XX v čp. 78 ul. Semanského po panu XXXXXXXXXX.
Pronájem tohoto bytu byl nabídnut v rámci jednání o poskytnutí bytové náhrady paní XXXXXXXXXXXXXX,
která je nájemcem bytu č. X v čp. 192 ul. Přátelství. Některé byty v čp. 192 ul. Přátelství má vedení MČ
Praha 22 zájem přebudovat na nebytové prostory sloužící volnočasovým aktivitám dětí a mládeže a mezi
ně patří i bytXXXXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXX si byt prohlédla a s poskytnutím bytové náhrady
souhlasí. Vzhledem k tomu, že jde o výměnu bytů a nedochází tak k výběru nového nájemníka, není nutné,
aby bylo přidělení tohoto bytu předloženo ke schválení bytové komisi. Nájemné bylo stanoveno ve výši
120,- Kč/m2/měsíc. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1.11.2020 na dobu neurčitou. 

 Zároveň dojde k ukončení nájemní smlouvy č. 191/2010 MN - 36 dohodou ke dni 31.10.2020.

 Z důvodu nutnosti pořízení nové kuchyňské linky do bytu č. XX v čp. 78 ul. Semanského bude paní
XXXXXXXXXXXXXX poskytnut finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč. V bytě nyní žádná kuchyňská linka
není.

V 09:45:11 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

RMČ souhlasí s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 191/2010 MN- 36 na pronájem
bytu č. X v čp. 192 ul. Přátelství v Praze – Uhříněvsi s paní XXXXXXXXXXXXXXX ke dni
31.10.2020.

Hlasování
pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-362-27/20
zodpovídá: Jana Kovaříková, Ing.
termín: 31. 12. 2020

V 09:46:21 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. XX v čp. 78 ul.



Semanského v Praze - Uhříněvsi s paní XXXXXXXXXXXXXXX, bytem Přátelství 192, 104 00 Praha
– Uhříněves, nar.: XXXXXXXX,  doba nájmu na dobu neučitou, nájemné 120,- Kč/m2/měsíc,
pronájem od 1.11.2020.  

2. Rada MČ Praha 22 ukládá OSM připravit nájemní smlouvu a dohodu o ukončení nájemní
smlouvy.

3. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi podepsat nájemní smlouvu a dohodu o ukončení nájemní
smlouvy.

Hlasování
pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-363-27/20
zodpovídá: Jana Kovaříková, Ing.
termín: 31. 12. 2020

V 09:46:49 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 15.000,- Kč
paníXXXXXXXXXXXXXXX, bytem Přátelství 192, 104 00 Praha – Uhříněves na nákup nové
kuchyňské linky do bytu č. XX v čp. 78 ul. Semanského v Praze – Uhříněvsi.

2. RMČ ukládá OSM zajisti vyplacení finančního příspěvku ve výši 15.000,- Kč

Hlasování
pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-364-27/20
zodpovídá: Jana Kovaříková, Ing.
termín: 31. 12. 2020

Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:46:55

15. Rozpočtová opatření (bod číslo 14)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:47:02

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

V 09:52:24 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 schvaluje rozpočtová opatření dle přílohy.

2. Rada MČ Praha 22 schvaluje doplnění přílohy rozpočtových opatření a to následně:

c) Snížení neinvestičních výdajů rozpočtu



   IT DDHM řádek 3 oddíl 61 částka - 450 000 Kč

d) Zvýšení výdajů rozpočtu

   IT inv. výdaje (2x server, 1x VPN) řádek 12 oddíl 61 částka 500 000 Kč

Přílohy k usnesení:
RMČ_48_RO.xls

Hlasování
pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-365-27/20
zodpovídá: František Wetter, Ing.
termín: 30. 9. 2020

Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:52:34

16. Stažení námitek ke společnému územnímu a stavebnímu řízení pro
stavbu „Rodinného domu v k. ú. Uhříněves“ na pozemcích parc. č.
232/1, 2019/9, 2019/5 a 2184/1, vše v k. ú. Uhříněves, ul. U Starého
mlýna, v Praze – Uhříněvsi (bod číslo 19)
Předkladatel: Mgr. Ing. Ondřej Lagner Ph.D.

Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:52:47

Důvodová zpráva
Na základě doplněné dokumentace a úpravy projektu Rada MČ bere zpět část podaných námitek ke
společnému územnímu a stavebnímu řízení, které bylo podané dne 20.3.2020 pod č. j. P22 4280/2020 OV
02. Žadatel o společné územní a stavební řízení předložil přepracovanou dokumentaci, kde doplňuje a
upravuje namítané skutečnosti. V rámci nově předložené dokumentace byly odstraněny formální
nedostatky a nedostatky zabraňující odborné posouzení. Předkladatel objekt zmenšil a zvýšil odstupy od
ostatních budov. Nová podoba objektu tak lépe zapadá do stabilizovaného území resp. území bez
koeficientu využití stanoveného v územním plánu. Díky posunutí stavby je i lépe zachována uliční čára,
která je definována původní zástavbou. Počet bytových jednotek je v nově předložené dokumentaci 3.

Na základě nově předložené dokumentace stavebník vypořádal námitky označené v podaných námitkách
MČ Praha 22 ze dne 11. 5. 2020 pod č. j. P22 4938/2020 SEK3 15 jako: formální nedostatky předložené
dokumentace, nedostatky zabraňující odborné posouzení, nesoulad s územním plánem, nesoulad s
pražskými stavebními předpisy a počet bytových jednotek. Žadatel dále doložil i nový souhlas vlastníka
pozemku č. p. 2184/1 v k.ú. Uhříněves. Ten se však zdá býti neúplným s formálními nedostatky, proto se
MČ Praha 22 rozhodla tuto část námitek ponechat k dalšímu vypořádání. 

V 09:55:34 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí se zpětvzetím všech námitek ze dne 11. 5. 2020 ke stavebnímu
řízení vedeným pod č.j. 4280/2020 OV 02, kromě námitky označené jako "chybějící souhlas
vlastníka pozemku 2184/1 v k. ú. Uhříněves.

Hlasování
pro: 6



proti 0
zdržel se: 1
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-366-27/20
zodpovídá:  
termín: IHNED (30. 9. 2020)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:55:48

17. Zřízení přípravné třídy základní školy - revokace usnesení č.
UR-348-26/20 (bod číslo 15)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:55:55

Důvodová zpráva
Na 26. zasedání RMČ dne 16. září 2020 bylo v důvodové zprávě předloženo k odsouhlasení zřízení
přípravné třídy v jedné ze základních škol, které zřizuje MČ Praha 22 s účinností od 1. 9. 2020 v nově
budovaných prostorách Polyfunkčního domu v Praze – Pitkovicích.

S ohledem na nové skutečnosti a postupy je navrženo revokovat usnesení č. UR-348-26/20 z 26. jednání
RMČ Praha 22 dne 16. 9. 2020. Využití třídy ve shora uvedeném objektu bude projednáno s řediteli ZŠ a
MŠ a poté předloženo k novému projednání na zasedání RMČ.

V 09:56:59 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 revokuje usnesení UR-348-26/20.

Hlasování
pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-367-27/20 a bylo jím revokováno usnesení
UR-348-26/20
zodpovídá:  
termín: IHNED (30. 9. 2020)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:57:07

18. MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 - revokace usnesení č.
UR_346-26/20 (bod číslo 16)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:57:12

Důvodová zpráva
Na 26. zasedání Rady MČ Praha 22 dne 16. 9. 2020 bylo v důvodové zprávě předloženo k odsouhlasení:

Zřízením dalšího místa výkonu, včetně výdejny stravy se sídlem K Dálnici, v Praze 10 – Pitkovicích



s kapacitou 78 dětí/stravovaných.
Zvýšením celkové kapacity počtu ze 153 na 231 dětí, které lze v mateřské škole vzdělávat a
stravovat.
S podáním žádosti o zápis změny v Rejstříku škol a školských zařízení.

 Z důvodu revokace usnesení č. UR-348-26/20 se ruší zřízení přípravné třídy základní školy v Pitkovicích a
nově se zvyšuje celková kapacita MŠ Sluneční o jednu třídu tj. o 17 dětí/stravovaných.

Zvýšení celkové kapacity počtu ze 153 na 248 dětí, které lze v mateřské škole vzdělávat a stravovat,  od 1.
9. 2021.

Ostatní podmínky zřízení zůstávají stejné. 

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.

Aktualizovaná žádost bude podána po schválení radou.

 V 10:06:25 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 revokuje usnesení UR-346-26/20.

Hlasování
pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-368-27/20 a bylo jím revokováno usnesení
UR-346-26/20
zodpovídá:  
termín: IHNED (30. 9. 2020)

V 10:07:06 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí s účinností od 1. 9. 2021 u MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20
se

Zřízením dalšího místa výkonu, včetně výdejny stravy se sídlem K Dálnici, v Praze 10 –
Pitkovicích s kapacitou 95 dětí/stravovaných.
Zvýšením celkové kapacity počtu ze 153 na 248 dětí, které lze v mateřské škole vzdělávat a
stravovat.
S podáním žádosti o zápis změny v Rejstříku škol a školských zařízení.

Hlasování
pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-369-27/20
zodpovídá:  
termín: IHNED (30. 9. 2020)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 10:07:14



19. Zápis z jednání Komise kultury č. 14/2020 konané dne 9. 9. 2020
(bod číslo 17)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 10:07:19

Důvodová zpráva
Rada MČ Praha 22 bere na vědomí zápis z Kulturní komise č. 14/2020 ze dne 9. 9. 2020.

V 10:11:59 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení  v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje podporu akce Prosaz - MČ zajistí pronájem divadla U22 na tuto
akci v termínu "Dne země" + podpoří akci zaplacením pronájmu a propagací.

Hlasování
pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-370-27/20
zodpovídá: Petra Vaňková
termín: 30. 4. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 10:12:06

20. Zápis z jednání Komise pro sport, spolky a volný čas č. 8/2020 ze
dne 21. 9. 2020 (bod číslo 18)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 10:12:10

Důvodová zpráva
Rada MČ Praha 22 bere na vědomí zápis z Komise pro sport, spolky a volný čas č. 8/2020 ze dne 21. 9.
2020.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 10:12:25

Jednání ukončeno v 10:13:05



Ověřeno ověřovateli:
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Mgr. Ing. Ondřej Lagner
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