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ZÁPIS ze schůze rady č. 27/2022
Městská část Praha 22

datum: 12. 9. 2022, čas: 15:45 - anonymizovaná verze zápisu

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

Přítomno je 4 členů a rada je usnášeníschopná.

Jednání zahájeno 12.09.2022 v 16:01:01

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

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:01:06

Předsedající navrhl ověřovatele zápisu:

Ověřovatelé: Štěpán Zmátlo, Bc. Miroslav Roth
Předsedající: Tomáš Kaněra

Bod byl přijat bez hlasování.

Diskuze zahájena v 16:01:06

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:01:34

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

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:04:18

Program jednání
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola zápisu z 25. jednání Rady MČ Praha 22 ze dne 29.8.2022
4. Ukončení nájemní smlouvy č. SO-00181/2018 na pronájem bytu v MŠ Za Nadýmačem
5. Prodloužení nájemní smlouvy č. MC22-SO-OSM00100/2021
6. Pronájem části domu čp. 149 ul. U starého mlýna a části pozemku parc. č. 522 v k. ú. Uhříněves
společnosti CETIN a.s.
7. Prodej částí pozemků parc. č. 107/3 a parc. č. 118 oba v k. ú. Pitkovice o celkové výměře 102 m2
8. Pronájem části pozemku parc. č. 126/1 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi za účelem provozování
restaurační zahrádky
9. Záměr prodeje pozemků parc. č. 189/5, parc. č. 189/6, část pozemku parc. č. 188/2, k. ú.
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Uhříněves
10. Rozšíření parkovacích ploch v ulici Václava Trojana
11. Návrh odměn pro ředitele ZŠ, MŠ a ŠJ
12. Navýšení kapacity počtu žáků ve školní družině Základní školy U Obory, Praha 10, Vachkova 630
od 1. 9. 2023
13. Zápis z 12. jednání Školské komise RMČ Praha 22 ze dne 25. srpna 2022.
14. Nový nájemce do DPS III. - Betlímek
15. Nový nájemce do DPS II.
16. Zápis ze 4. jednání Komise sociálních věcí, zdravotnictví a komunitního plánování ze dne 7. 9.
2022
17. Návrh programu 5. jednání Zastupitelstva MČ Praha 22 dne 19. 9. 2022
18. Různé

Diskuze zahájena v 16:04:18

V 16:05:03 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje návrh programu jednání.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-446-27/22
zodpovídá:  Tomáš Kaněra
termín: IHNED (12. 9. 2022)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:05:16

3. Kontrola zápisu z 25. jednání Rady MČ Praha 22 ze dne
29.8.2022 (bod číslo 3)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:05:21

Důvodová zpráva
Zápis je přílohou bodu včetně plnění usnesení.

Diskuze zahájena v 16:05:21

V 16:06:03 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje zápis z 25. jednání Rady MČ Praha 22 ze dne 29. 8. 2022.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-447-27/22
zodpovídá:  Tomáš Kaněra
termín: IHNED (12. 9. 2022)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:06:14

4. Ukončení nájemní smlouvy č. SO-00181/2018 na pronájem bytu
v MŠ Za Nadýmačem (bod číslo 4)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:06:18

Důvodová zpráva
Paní XXXXXXXX je nájemcem bytu 2+1 o velikosti  60 m2 v MŠ Za Nadýmačem. Smlouva je uzavřená
na dobu určitou do 31.12.2022.  Paní XXXXXXXX by měla zájem ukončit nájemní smlouvu dohodou
k 30.9.2022.

Diskuze zahájena v 16:06:18

V 16:07:23 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s ukončením NS č. SO 00181/2018 na pronájem bytu v MŠ Za
Nadýmačem v Praze - Uhříněvsi s paní XXXXXXXXXXXXXXXX dohodou ke dni 30.9.2022.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi podepsat dohodu o ukončení nájemní
smlouvy.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-448-27/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 31. 10. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:07:31

5. Prodloužení nájemní smlouvy č. MC22-SO-OSM00100/2021 (bod
číslo 5)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:07:34

Důvodová zpráva
K 31.8.2022 končila platnost nájemní smlouvy č. MC22-SO-OSM00100/2021 na pronájem bytu
XXXXX v Sociálním domě čp. 1280 ul. Fr. Diviše v Praze – Uhříněvsi, uzavřená s paní
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Nájemní smlouvy v SD jsou vždy uzavírány na dobu určitou 1 rok
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s možností prodloužení, které musí schválit RMČ. Smlouva nebyla součástí balíčku prodloužení
smluv na 22/2022 zasedání RMČ Praha 22. V rámci zvyšování nájemného o 25% bude nájemné
zvýšeno z 77,85 Kč/m2/měsíc na 97,-Kč/m2/měsíc.

Diskuze zahájena v 16:07:34

V 16:07:51 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy č. MC22-SO-OSM00100/2021 na
pronájem bytu XXXXX v SD čp. 1280 ul. Fr. Diviše v Praze – Uhříněvsi na dobu do 31.8.2023,
nájemné 97,-Kč/m2/měsíc.  
2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi podepsat dodatek k nájemní smlouvě.   

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-449-27/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 30. 9. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:08:00

6. Pronájem části domu čp. 149 ul. U starého mlýna a části
pozemku parc. č. 522 v k. ú. Uhříněves společnosti CETIN a.s. (bod
číslo 6)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:08:05

Důvodová zpráva
MČ Praha 22 pronajímá na základě nájemní smlouvy č. MC22-SO-OSM00159/2021 ze dne
29.12.2021 společnosti CETIN a.s. část 1 NP domu čp. 149 ul. U starého mlýna a část pozemku parc.
č. 522 v k.ú. Uhříněves za účelem umístění telefonní ústředny a technologie pro přenos telefonního a
datového signálu pro Uhříněves a okolí. Jedná se o pronájem prostor v  1. NP domu čp. 149 ul. U
starého mlýna v Praze - Uhříněvsi o velikosti 115,02 m2 a část pozemku parc. č. 522 v k.ú. Uhříněves
o výměře 20,0 m2. V současné době platí spol. CETIN za pronájem NP 308.544,- Kč/rok a za pozemek
696,- Kč/rok.  Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31.12.2022. Společnost CETIN má zájem
v pokračování nájmu objektu po dobu dalších 10 let. S ohledem na růst cen navrhuje společnost
CETIN zvýšení nájmu na 320.000,-Kč/rok při zachování inflační doložky.  

Záměr přímého pronájmu části domu čp. 149 ul. U starého mlýna a části pozemku parc. č. 522 v k.ú.
Uhříněves byl zveřejněn na úřední desce od 22.8.2022 do 6.9.2022.         

Diskuze zahájena v 16:08:05

V 16:09:11 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

1. Rada městské části Praha 22 souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy dle přílohy na pronájem
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části domu čp. 149 ul. U starého mlýna a části pozemku parc. č. 522 vše v k. ú. Uhříněves za
účelem umístění telefonní ústředny a technologie pro přenos telefonního a datového signálu pro
Uhříněves a okolí se společností CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 –
Libeň, IČO: 04084063, pronájem na dobu určitou od 1.1.2023 do 31.12.2032.  
2. Rada městské části Praha 22 ukládá starostovi MČ podepsat nájemní smlouvu.     

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-450-27/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 31. 10. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:09:22

7. Prodej částí pozemků parc. č. 107/3 a parc. č. 118 oba v k. ú.
Pitkovice o celkové výměře 102 m2 (bod číslo 7)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:09:28

Důvodová zpráva
MČ Praha 22 usnesením UR-274-17/22 dne 1.6.2022 odsouhlasila záměr prodeje částí pozemků parc.
č. 107/3 a parc. č. 118 oba v k. ú. Pitkovice o celkové výměře 102 m2.

Kupujícím je panXXXXXXXXX, který je vlastníkem sousedního pozemku parc. č. 110 v k. ú. Pitkovice,
na kterém se nachází RD čp. 29. Na části pozemku parc. č. 107/3 a parc. č. 118 vystavěl pan
XXXXXXXX část garáže a oplocení. V souvislosti s probíhající revizí katastrálního území Pitkovice
byla MČ Praha 22 vyzvána katastrálním úřadem k narovnání vlastnických práv k užívání částí
pozemků, na kterých se nacházejí stavby garáže a oplocení.  

Na určení ceny obvyklé nechal OSM zpracovat znalecký posudek, který určil celkovou cenu za
kupované části ve výši 481.960,-Kč. Pan XXXXXXXX zároveň požádal o možnost úhrady kupní ceny
ve splátkách. První splátka bude uhrazena do 15-ti dnů po podpisu smlouvy a druhá do 45-ti dnů po
doručení listiny oznamující vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Záměr prodej pozemků je na úřední desce zveřejněn od 29.8.2022 do 14.9.2022.

Diskuze zahájena v 16:09:28

V 16:10:39 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 prodej částí pozemku
parc. č. 118 o celkové výměře 86 m2 a části pozemku parc. č. 107/3 o výměře 16 m2 vše v k. ú.
Pitkovice za celkovou cenu 481.960,- Kč panu XXXXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pitkovice.   
2. Rada MČ Praha 22 ukládá OSM připravit materiál do ZMČ.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-451-27/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 28. 2. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:10:48

8. Pronájem části pozemku parc. č. 126/1 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi
za účelem provozování restaurační zahrádky (bod číslo 8)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:10:52

Důvodová zpráva
Na MČ Praha 22 se obrátila Ing. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, majitelka domu čp. 6 – Restaurace
v Hájku, s žádostí o pronájem části pozemku parc. č. 126/1 v k.ú. Hájek u Uhříněvsi o výměře 7,1m2
za účelem zřízení restaurační zahrádky.

Vzhledem k nutnosti uzavřít nájemní smlouvu v co možná nejkratším termínu a blížícímu se konci
sezony, bude smlouva uzavřena na dobu určitou od 12.9.2022 do 9.10.2022. Pronájem na dobu kratší
než 30 dní nepodléhá zveřejnění záměru na úřední desce.

Výše nájmu bude stanovena v maximální výši nájemného stanoveného MHMP a to ve výši 147,-
Kč/m2/rok.

Diskuze zahájena v 16:10:52

V 16:11:30 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájmem části pozemku parc. č.
126/1 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi o výměře 7,1 m2 za účelem provozování restaurační zahrádky
s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Praha – Hájek u Uhříněvsi,
pronájem na dobu určitou od 12.9.2022 do 9.10.2022, nájemné 147,- Kč/m2/rok.  

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-452-27/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 30. 9. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:12:04
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9. Záměr prodeje pozemků parc. č. 189/5, parc. č. 189/6, část
pozemku parc. č. 188/2, k. ú. Uhříněves (bod číslo 9)
Projednávání bodu bylo odloženo na příští jednání rady. 

10. Veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Rozšíření
parkovacích ploch v ulici Václava Trojana – zpracování PD“ -
zadání zakázek (bod číslo 10)
Projednávání bodu bylo přesunutu na závěr jednání rady. 

11. Návrh odměn pro ředitele ZŠ, MŠ a ŠJ (bod číslo 11)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:35:30

Důvodová zpráva
Návrh odměn je především za složitá rozhodnutí a opatření, které ředitelé řešili ve vazbě na dopady
ukrajinské krize. S ohledem na situaci nešlo předjímat, kolik cizinců/dětí přijde a kolik jich setrvá na
území České republiky. Prostřednictvím zákona "LEX Ukrajina" byl zaveden institut "zvláštní zápis".
Ředitelé tak, museli kromě zápisu do ZŠ a MŠ pro české děti, zorganizovat i zápisy pro děti, kterým
byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, nebo, kterým bylo uděleno
vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění.

Ukrajinské děti byly přijímány i mimo termín řádného zápisu, zejména v první vlně, kdy ukrajinští
občané přicházeli do ČR nekoordinovaně. Válečný konflikt přinesl do škol administrativní zátěž,
zvýšené nároky na výuku, přípravu materiálů do výuky, a v náročnou komunikaci s ukrajinskými
rodiči. Není zvláštností, že ve třídách jsou skupiny českých, ukrajinských dětí/žáků, dětí/žáků
s odlišným mateřským jazykem a přiznanými podpůrnými opatřeními. Ředitelé společně s učiteli
našli postupy jak s ukrajinskými dětmi/žáky pracovat. Vytvářeli komunikační kartičky, učili děti
"latinku" a český jazyk. Pomáhali ukrajinským dětem zvládat emoce, pocit osamění a nabízeli jim
pomoc a bezpečí.

Školy a školní jídelna se zapojily společně se zřizovatelem do charitativní pomoci.

Školy pokračovaly v Šablonách II. a v Šablonách III., které jsou zaměřeny na na personální podporu
škol, realizaci projektových dnů, podporu ICT nebo zahraniční stáže učitelů. Kvůli mimořádné situaci
a možnému prodloužení realizace projektů z II. vlny šablon docházelo k částečné souběžné realizaci
projektů ze Šablon II a III.

Někteří ředitelé se již zapojili do dotačního Operativního programu Jana Ámose Komenského.
Hlavním cílem operativního programu je podpora škol v modernizaci a inovaci vzdělávání dětí a žáků
a studentů dále aktivity, které vhodně doplní revize rámcových vzdělávacích programů, protože je
velmi důležité, aby učitelé a školy dokázali s novým moderním RVP správně pracovat a přenášet jeho
přínosy na žákyně a žáky.

Odměny za II. pololetí školního roku 2021/2022 jsou řediteli/ředitelkám škol a školní jídelny
navrženy za plnění mimořádných nebo významných pracovních úkolů a podílení se na rozvoji školství
a kultury v městské části.

Odměny jsou motivačním prostředkem zřizovatele k individuálnímu ohodnocení práce ředitele a
ředitelek.

Odměny mohou být vyplaceny z finančních prostředků na mzdy přidělovaných školám ze státního
rozpočtu, fondu odměn a příspěvku zřizovatele.
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Návrh odměn a hodnocení práce za II. pololetí školního roku 2021/2022 je předložen v jednom
vyhotovení na stůl.

Rada MČ Praha 22 bere na vědomí zhodnocení práce ředitele/ředitelek za II. pololetí školního roku
2021/2022.

Diskuze zahájena v 16:35:30

V 16:35:59 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Radovan Koutský") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 schvaluje odměny ředitelům/ředitelkám škol tak, jak je uvedeno v důvodové
zprávě a její příloze.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá OKÚ seznámit s unesením ředitele/ředitelky ZŠ, MŠ, ŠJ. 

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-453-27/22
zodpovídá: Petra Vaňková
termín: 30. 9. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:36:10

12. Navýšení kapacity počtu žáků ve školní družině Základní školy
U Obory, Praha 10, Vachkova 630 od 1. 9. 2023 (bod číslo 12)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:36:26

Důvodová zpráva
Současná kapacita 300 žáků školní družiny ZŠ U Obory, Praha 10, Vachkova 630 je nedostačující.

V souvislosti s nárůstem počtu žáků na I. stupni, zejména v 1. a 2. ročníku a zvyšujícímu se zájmu
rodičů po umístění svých dětí ve školní družině, požádala ředitelka školy  o navýšení kapacity na 380
žáků, s činností od 1. 9. 2023.

O navýšení nejvyššího možného počtu žáků ve školní družině žádá zřizovatel odbor školství, mládeže
a sportu MHMP, který vede Rejstřík škol a školských zařízení.

Žádost musí být doložena kladným stanoviskem orgánu hygieny.

Nově vzniklá oddělení školní družiny budou umístěna v učebnách budov školy.

 Diskuze zahájena v 16:36:26

V 16:37:04 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Radovan Koutský") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s navýšením nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině
ZŠ U Obory, Praha 10, Vachkova 630 z 300 na 380 žáků s účinností od 1. 9. 2023.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá OKÚ podat žádost do Rejstříku škol a školských zařízení o změnu
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zápisu nejvyššího povoleného počtu žáků (380) ve školní družině v ZŠ U Obory, Praha 10,
Vachkova 630 s účinností od 1. 9. 2023. .

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-454-27/22
zodpovídá: Petra Vaňková
termín: 30. 9. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:37:12

13. Zápis z 12. jednání Školské komise RMČ Praha 22 ze dne 25.
srpna 2022. (bod číslo 13)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:37:20

Důvodová zpráva
Členové a hosté školské komise projednali jednotlivé body odsouhlaseného programu, které jsou
zaznamenány v přiloženém zápisu.

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

Diskuze zahájena v 16:37:20

Rada bere materiály předložené k bodu č. 13 - Zápis z 12. jednání Školské komise RMČ
Praha 22 ze dne 25. srpna 2022. na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:37:35

14. Nový nájemce do DPS III - Betlímek (bod číslo 14)
Předkladatel: Bc. Miroslav Roth

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:38:11

Důvodová zpráva
Žadatelka paní XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtrvale bytemXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 104
00 Praha 114 splňuje nastavená kritéria pro přijetí a žádost prošla cestou schvalování.

Žádost na umístění do DPS III - Betlímek Praha – Uhříněves byla schválena MHMP dne 28.7.200,
dále byla projednána Komisí sociálních věcí, zdravotnictví a komunitního plánování dne
24.8.2022, s doporučením komise k ubytování od 1. 10. 2022 do bytu XXXXXX

Diskuze zahájena v 16:38:11

V 16:39:25 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Miroslav Roth") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením NS do DPS III - Betlímek doXXXXXXXXXX s
paníXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtrvale bytemXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 104
00 Praha 114 od 1. 10. 2022.
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2. Rada MČ Praha 22 ukládá OSVZ informovat žadatelku o rozhodnutí rady.
3. Rada MČ Praha 22 ukládá OSM smlouvu vyhotovit nájemní smlouvu.
4. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi nájemní smlouvu podepsat. 

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-455-27/22
zodpovídá: Zdeňka Žaludová, Mgr.
termín: 1. 10. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:39:33

15. Nový nájemce do DPS II. (bod číslo 15)
Předkladatel: Bc. Miroslav Roth

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:39:37

Důvodová zpráva
Žadatelka paní XXXXXXXXXXXXXXXXXX trvale bytem  U starého nádraží 890/1, 104 00 Praha 114,
splňuje nastavená kritéria pro přijetí a žádost prošla cestou schvalování.

Žádost na umístění do DPS II – Uhříněves byla schválena MHMP dne 28.7.200, dále byla projednána
Komisí sociálních věcí, zdravotnictví a komunitního plánování dne 24.8.2022, s doporučením komise
k ubytování od 1. 11. 2022 do bytu  XXXXX

Diskuze zahájena v 16:39:37

V 16:39:57 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Miroslav Roth") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením NS do DPS II. do XXXXXXXXXXs paní
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX trvale bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX104 00 Praha 114 od
1. 11. 2022.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá OSVZ informovat žadatelku o rozhodnutí rady.
3. Rada MČ Praha 22 ukládá OSM smlouvu vyhotovit nájemní smlouvu.
4. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi nájemní smlouvu podepsat.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-456-27/22
zodpovídá: Zdeňka Žaludová, Mgr.
termín: 1. 11. 2022
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Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:40:04

16. Zápis ze 4. jednání Komise sociálních věcí, zdravotnictví a
komunitního plánování ze dne 7. 9. 2022 (bod číslo 16)
Předkladatel: Bc. Miroslav Roth

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:40:09

Důvodová zpráva
Radě MČ Praha 22 je předložen zápis ze 4. jednání Komise sociálních věcí, zdravotnictví a
komunitního plánování (dále jen komise OSVZ), která se uskutečnila dne 7. 9. 2022.

Členové a hosté komise projednali jednotlivé body odsouhlaseného programu, které jsou
zaznamenány v přiloženém zápisu.

Rada MČ Praha 22 bere zápis komise OSVZ na vědomí.

 Diskuze zahájena v 16:40:09

Rada bere materiály předložené k bodu č. 16 - Zápis ze 4. jednání Komise sociálních věcí,
zdravotnictví a komunitního plánování ze dne 7. 9. 2022 na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:40:55

17. Veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Rozšíření
parkovacích ploch v ulici Václava Trojana – zpracování PD“ -
zadání zakázek - pokračování (bod číslo 10)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:47:13

Důvodová zpráva
Záměrem MČ je navýšit parkovací kapacity v lokalitě sídliště Romance. Parkovacích míst je v řešené
oblasti výrazný nedostatek. Parkuje se na chodnících nebo i přechodech pro chodce. Problém s
nedostatkem parkovacích kapacit se přelívá do okolí (sídliště VUZV a parkoviště Penny). Situaci
neřeší ani časté kontroly a udělování pokut Městské policie. Alternativní řešení zjednosměrnit ulici
Václava Trojana MČ zavrhla již v minulosti. Charakter ulice je obousměrný, došlo by ke kolizi
parkování v parkovacích zálivech a volenému stání ve vozovce, které by zjednosměrnění ulice
Václava Trojana legalizovalo. Navýšení počtu parkovacích stání by i tak bylo výrazně nedostatečné.
V roce 2021 byla vypracována komplexní studie, která ukazuje možnosti rozvoje území sídliště
Romance, například chybějící cestní sítě. 

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování pasportizace pozemků, dále
zpracování PD pro vydání stavebního povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele, a zajištění
související inženýrské činnosti zahrnující projednání dokumentace s dotčenými orgány a správci sítí
vč. vydání povolení stavby. Podkladem pro zpracování této PD je studie, zpracovaná firmou Atelier
SECCO s.r.o. v roce 2021. Záměr úprav odsouhlasil městský architekt a samotná studie byla
projednána a odsouhlasena na jednání komise výstavby a územního plánování dne 2.5.2022.

Celková cena za zpracování kompletní PD a související IČ činí 1.942.000,- Kč bez DPH, tj. 2 349 820,-
Kč vč. DPH dle přiložené cenové nabídky ze dne 7.9.2022.

 Diskuze zahájena v 16:47:13

V 16:49:20 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:
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1. Rada MČ Praha 22 souhlasí se záměrem rozšíření parkovacích ploch v ulici Václava Trojana.
2. Rada MČ Praha 22 souhlasí se zajištěním zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s
názvem „Rozšíření parkovacích ploch v ulici Václava Trojana – zpracování PD“
3. Rada MČ Praha 22 rozhoduje o zadání zakázky pod názvem „Rozšíření parkovacích ploch
v ulici Václava Trojana – zpracování PD“ společnosti Atelier SECCO s.r.o., Šárecká 1071/48, 160
00 Praha 6, IČ: 28433742, za cenu 1.942.000,- Kč bez DPH, tj. 2 349 820,- Kč vč. DPH dle
přiložené cenové nabídky v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019, bod 4.6.2. písm. b).
4. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi zahájit ve spolupráci s ORS jednání o
uzavření objednávky a objednávku uzavřít.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-457-27/22
zodpovídá: Jiří Rösler
termín: 31. 12. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:49:32

18. Návrh programu 5. jednání Zastupitelstva MČ Praha 22 dne 19.
9. 2022 (bod číslo 17)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:49:54

Důvodová zpráva
Návrh programu 5. jednání zastupitelstva je přílohou bodu.

Oznámení o konání 5. jednání Zastupitelstva MČ Praha 22 zajistí OKÚ ve spolupráci s OSM.

Materiály pro zastupitele budou zveřejněny v usneseni.cz nejpozději v pondělí 12. 9. 2022.

Jednání zastupitelstva se uskuteční v prostorách Divadla U22 od 17:00 hodin.

Starosta Tomáš Kaněra předložil  žádost devíti zastupitelů o svolání zastupitelstva a dále informoval,
že na základě této žádosti svolá zastupitelstvo dle §60, odst. 2  zákona č. 131/2000 Sb., v zákonné
lhůtě 15 dnů od doručení žádosti, nikoliv v plánovaném termínu 19. 9. 2022.

 Diskuze zahájena v 16:49:54

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:50:41

19. Různé (bod číslo 18)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:51:05

Důvodová zpráva
Informace radního pana Štěpána Zmátla k Horácké stezce

předkladatel: Štěpán Zmátlo
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Zápisy z jednání jsou přílohou bodu.

Diskuze zahájena v 16:51:05

V 16:52:42 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí s řešením úpravy křižovatky Hornoměcholupská - Fr. Diviše -
Novopetrovická.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-458-27/22
zodpovídá:  Štěpán Zmátlo
termín: IHNED (12. 9. 2022)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:52:48

Jednání ukončeno 12.09.2022 v 16:53:36
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Ověřeno ověřovateli:

1)   19. 9. 2022 12:38 Bc. Miroslav Roth   

2)   19. 9. 2022 12:35 Štěpán Zmátlo   

 

Podpisy odpovědných osob:

Starosta(ka):
  

Místostarosta(ka):
  

19. 9. 2022 vygeneroval systém Usnesení.cz © 2015 - 2022
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