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ZÁPIS ze schůze rady č. 28/2022
Městská část Praha 22

datum: 21. 9. 2022, čas: 15:30 - anonymizovaná verze zápisu

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

Přítomno je 4 členů a rada je usnášeníschopná.

Jednání zahájeno 21.09.2022 v 15:42:08

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

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:43:00

Předsedající navrhl ověřovatele zápisu:

Ověřovatelé: Štěpán Zmátlo, Radovan Koutský
Předsedající: Tomáš Kaněra

Bod byl přijat bez hlasování.

Diskuze zahájena v 15:43:00

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:43:38

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

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:43:45

Program jednání
1. Zahájení a určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola zápisu z 26. jednání Rady MČ Praha 22 ze dne 5. 9. 2022 a kontrola zápisu z 27. jednání
Rady MČ Praha 22 dne 12. 9. 2022
4. Vyhodnocení - VZMR „Komplet 13 ks PC pro kancelářské využití“
5. Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „Komunikační propojení ul. Fr. Diviše – K Dálnici
(Horácká stezka) – zpracování PD pro ÚR“ – vyhodnocení VZ
6. Podání žádosti Opatření na podporu biodiverzity - lokalita "U Markéty"
7. Zápis z jednání Komise kultury č. 22/2022 ze dne 7. 9. 2022
8. Záměr prodeje pozemků parc. č. 189/5, parc. č. 189/6, část pozemku parc. č. 188/2, k. ú.
Uhříněves
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9. Dočasné využívání prostor radnice a muzea pro účely výuky ZŠ U obory
10. Smlouva o výpůjčce el. přípojky pro potřeby Spolku občanů Hájku
11. Ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru č. 205 na adrese Nové náměstí č.p.
1370 v Praze – Uhříněvsi
12. Zplnomocnění k zastupování v řízení ve věci zaplacení dlužné částky s příslušenstvím
13. Pronájem nebytového prostoru o velikosti 22,88 m2 v DPS III. – Betlímek ul. U starého mlýna čp.
1665 v Praze - Uhříněvsi
14. Zřízení úplatného věcného břemene na pozemku parc. č. 1884/250 v k. ú. Uhříněves v rámci
stavby „Sjezd na komunikaci ul. Zlenická“
15. Ukončení nájemní smlouvy č. MC22-SO-OSM00013/2022 na pronájem bytu v DPS III.
16. Výměna bytů v MŠ
17. Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací – připojení muzea
18. Pronájem služebního bytu č. 1 K Sokolovně 199/5
19. Dodatek č. 1 Smlouvy o výkonu činnosti koordinátora akcí Praha 22/15
20. Rozpočtová opatření
21. Různé

Diskuze zahájena v 15:43:45

V 15:44:49 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-459-28/22
zodpovídá:  Tomáš Kaněra
termín: IHNED (21. 9. 2022)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:45:02

3. Kontrola zápisu z 26. jednání Rady MČ Praha 22 ze dne 5. 9.
2022 a kontrola zápisu z 27. jednání Rady MČ Praha 22 dne 12. 9.
2022 (bod číslo 3)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:45:12

Důvodová zpráva
Zápisy jsou přílohou bodu včetně plnění usnesení.

Diskuze zahájena v 15:45:12

V 15:45:29 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje zápis z 26. jednání Rady MČ Praha 22 ze dne 5. 9. 2022.
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Hlasování
pro: 4
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-460-28/22
zodpovídá:  Tomáš Kaněra
termín: IHNED (21. 9. 2022)

V 15:46:16 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje zápis z 27. jednání Rady MČ Praha 22 dne 12. 9. 2022.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-461-28/22
zodpovídá:  Tomáš Kaněra
termín: IHNED (21. 9. 2022)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:46:29

4. Vyhodnocení - VZMR „Komplet 13 ks PC pro kancelářské
využití“ (bod číslo 4)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:46:33

Důvodová zpráva
V souladu se Směrnicí č. 1/2019 – Zadávání veřejných zakázek, byla dne 23. 08. 2022 odeslána výzva
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Komplet 13ks PC pro kancelářské
využití“ 7 dodavatelům: Mironet.cz a.s.; HAPPYcomp, s.r.o.; C System CZ, a.s.; SOFTCOM GROUP,
spol. s r.o.; COMFOR STORES, a.s. a SUNTECH computer, s.r.o. a AGEM .CZ, s.r.o.  Ve lhůtě pro
podání nabídek bylo obdrženo 9 nabídek. Dále byla zveřejněna na úřední desce a na portálu
zadavatele.

Na dnešní jednání RMČ je předložena Zpráva o veřejné zakázce ze dne 20. 09. 2022. Celkově
nejvýhodnější nabídku s celkovým počtem 96 bodů předložila společnost Victum Societas s.r.o., za
celkovou cenu 267 394,27 Kč vč. DPH. Hodnotící komise doporučuje na základě splnění všech
požadavků ve výzvě objednat 13ks PC od tohoto uchazeče, který splnil doporučené požadavky na
technickou specifikaci. Prostředky na nákup PC jsou ve schváleném rozpočtu MČ na rok 2022. 

Rada MČ Praha 22 bere na vědomí písemnou Zprávu o veřejné zakázce ze dne 20. 09. 2022 a
doporučení hodnotící komise.

Diskuze zahájena v 15:46:33

V 15:47:15 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
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tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s nabídkou uchazeče Victum Societas s.r.o, IČ: 09546570 na
„Komplet 13ks PC pro kancelářské využití“ za celkovou cenu 267 394,27 Kč vč. DPH.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá OKÚ:
   a) seznámit uchazeče s rozhodnutím o výběru dodavatele,
   b) vystavit objednávku na realizaci VZMR „Komplet 13 ks PC pro kancelářské využití“ na
odsouhlaseného uchazeče.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-462-28/22
zodpovídá: Petra Vaňková
termín: 11. 11. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:47:27

5. Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „Komunikační
propojení ul. Fr. Diviše – K Dálnici (Horácká stezka) – zpracování
PD pro ÚR“ – vyhodnocení VZ (bod číslo 5)
Projednávání bodu bylo odloženo na další jednání rady.

 

6. Podání žádosti Opatření na podporu biodiverzity - lokalita "U
Markéty" (bod číslo 6)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:49:08

Důvodová zpráva
Zajištění výsadby a výřezů křovin v lokalitě "U Markéty". Pozemky podél cesty p.č. 288/6 a přes p.č.
274/13 umožňují po provedené směně pozemků vysadit stromy podél obnovované polní cesty
(související projekt). Vhodný program, který podporuje zároveň výsadbu stromů, výřezy a částečně i
následnou péči má termín příjmu žádostí 13.10.2022. Na realizační fázi v roce 2023 bude žádáno o
98 tis., na zajištění následné péče do konce roku 2024 bude požadováno 58 tis. a v případě schválení
žádosti je možné zahrnout do nákladů i vypracování žádosti za 10 tis. Pro podání je třeba požádat
místně příslušné orgány ochrany přírody o vyjádření k plánovaným činnostem a předložit čestná
prohlášení (vyloučení střetu zájmů, vypořádání vlastnických vztahů, zajištění udržitelnosti). Pro
zajištění podání žádosti prosím o pověření OŽPD ke zpracování přes portál isprofin.mfcr.cz. V
případě schválení dotace bude realizace v roce 2023 zajištěna objednávkou na základě nabídek od
oslovených firem.

Stanoviska a doporučení poradních orgánů/odborů
Budoucí závazky MČ v letech 2025-2027 celkem 99 tis. z rozpočtu OŽPD
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Diskuze zahájena v 15:49:08

V 15:52:49 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Radovan Koutský") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí se záměrem podat žádost o dotaci z programu Národní plán
obnovy - Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá zástupci MČ požádat místně příslušné orgány ochrany přírody o
vyjádření.
3. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi podepsat přílohy k žádosti (čestné prohlášení vyloučení
střetu zájmů, vypořádání vlastnických vztahů, zajištění udržitelnosti).
4. Rada MČ Praha 22 pověřuje OŽPD podáním žádosti přes jednotný dotační portál
MF isprofin.mfcr.cz. 
5. Rada MČ Praha 22 ukládá OŽPD podat žádost do 13. 10. 2022.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-463-28/22
zodpovídá: Jana Kučerová, Ing.
termín: 13. 10. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:52:57

7. Zápis z jednání Komise kultury č. 22/2022 ze dne 7. 9. 2022 (bod
číslo 7)
Předkladatel: Petra Vaňková

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:53:04

Důvodová zpráva
Radě MČ Praha 22 je předkládán zápis z Komise kultury č. 22/2022 ze dne 7. 9. 2022. Komise
zhodnotila letní akce a seznámila se s programem na podzim a advent. Komise také vyhodnotila své
působení v období 2018-2022 doporučila několik bodů budoucí komisi a radě.

Rada MČ Praha 22 bere zápis z komise na vědomí.

Diskuze zahájena v 15:53:04

Rada bere materiály předložené k bodu č. 7 - Zápis z jednání Komise kultury č. 22/2022 ze
dne 7. 9. 2022 na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:53:15

8. Záměr prodeje pozemků parc. č. 189/5, parc. č. 189/6, část
pozemku parc. č. 188/2, k. ú. Uhříněves (bod číslo 8)
 

Poznámka do zápisu: Radní Bc. Roth navrhl sjednat ještě jednu schůzku všech radních s panem
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XXXXXXXXXXXXXX zde na radnici a zároveň požádal o odložení projednávání bodu na příští
jednání.  

 

9. Dočasné využívání prostor radnice a muzea pro účely výuky ZŠ U
obory (bod číslo 9)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:59:23

Důvodová zpráva
MČ Praha 22 realizovala stavbu modulového pavilonu Základní školy U obory. K dnešnímu dni
nebylo vydané pravomocné kolaudační rozhodnutí. Z tohoto důvodu je třeba dočasně poskytnout
prostory umožňující výuku žáků ZŠ. K tomuto účelu budou uvolněny prostory ve III. patře radnice a
prostory v muzeu. Prostory bude ZŠ využívat po dobu nezbytně nutnou, tj. do doby nabytí právní
moci kolaudačního rozhodnutí.  

Rada MČ Praha 22 bere na vědomí informaci o využívání prostor radnice a muzea pro účely výuky
ZŠ U Obory.

Diskuze zahájena v 15:59:23

Rada bere materiály předložené k bodu č. 9 - Dočasné využívání prostor radnice a muzea
pro účely výuky ZŠ U obory na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:00:00

10. Smlouva o výpůjčce el. přípojky pro potřeby Spolku občanů
Hájku (bod číslo 10)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:00:08

Důvodová zpráva
MČ Praha 22 je vlastníkem samostatné el. přípojky NN, ul. Pod Markétou – Hájek u Uhříněvsi včetně
zásuvek 2x 230V a 2x 400V, která se nachází na pozemku parc. č. 141/2 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi.
Přípojka bude předána do bezplatného užívání Spolku občanů Hájku, který jí bude využívat při
kulturních a společenských akcích spolku. Z tohoto důvodu je třeba se spolkem uzavřít smlouvu o
výpůjčce.

Diskuze zahájena v 16:00:08

V 16:00:27 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle přílohy se Spolkem občanů
Hájku, Pod Jankovem 206, 104 00 Praha - Hájek u Uhříněvsi, IČO:  03710947. 

Hlasování
pro: 4
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0
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Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-464-28/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 31. 12. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:00:36

11. Ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru č.
205 na adrese Nové náměstí č.p. 1370 v Praze - Uhříněvsi (bod
číslo 11)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:00:41

Důvodová zpráva
Dne 29.8.2022 podala paní XXXXXXXXXXXXXXX na MČ Praha 22 výpověď nájemní smlouvy č. MC22-
SO-OSM00036/2021 na pronájem nebytového prostoru č. 205 (prodejna ovoce – zelenina) na adrese
Nové náměstí č.p. 1370 v Praze – Uhříněvsi. Dle žádosti měla paní XXXXXXXXX zájem předat NP
k 12.9.2022 (event. dle doplnění výpovědi k 30.9.2022). Ve smlouvě byla dohodnuta výpovědní lhůta
3 měsíce, smlouva tedy bude ukončena k 30.11.2022.

K 31.8.2022 OSM eviduje u paní XXXXXXXXX dluh za pronájem tohoto NP ve výši 43.764,-Kč
(40.810,-Kč předpis nájemného + 2.954,-Kč nedoplatek z vyúčtování za rok 2021).

Paní XXXXXXXXX zároveň požádala o uzavření splátkového kalendáře s tím, že dluh uhradí v deseti
měsíčních splátkách. Vzhledem k tomu, že paní XXXXXXXXX dluží dlouhodobě a do současné doby
neměla zájem situaci řešit, doporučuje OSM splacení dluhu pouze ve 3
splátkách.                                                     

Za účelem vybrání nového nájemce bude zveřejněn záměr pronájmu výše uvedeného nebytového
prostoru.

Rada MČ Praha 22 bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy č. MC22-SO-OSM00036/2021 na
pronájem nebytového prostoru č. 205 na adrese Nové náměstí č.p. 1370 v Praze – Uhříněvsi, ke dni
30.11.2022.

Diskuze zahájena v 16:00:41

V 16:02:34 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením splátkového kalendáře na úhradu dlužné částky v 10
měsíčních splátkách.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-465-28/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 28. 2. 2023
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V 16:03:04 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 ukládá OSM vyvěsit záměr pronájmu nebytového prostoru.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-466-28/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 28. 2. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:03:15

12. Zplnomocnění k zastupování v řízení ve věci zaplacení dlužné
částky s příslušenstvím (bod číslo 12)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:03:24

Důvodová zpráva
MČ Praha 22 podala žalobu na zaplacení dlužné částky ve výši 58.354,- Kč s příslušenstvím,
žalovanou je paní XXXXXXXXXXXXXXXXXX. Dlužná částka vznikla na základě nájemních smluv na
pronájem bytu v čp. 1257 na Novém náměstí a za pronájem bytu v čp. 199 ul. K sokolovně. Vzhledem
ke spolupráci MČ Praha 22 s advokátní kanceláří je třeba k zastupování MČ podepsat plnou moc
k zastupování MČ pro XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  AK Legals, s.r.o..

Diskuze zahájena v 16:03:24

V 16:05:26 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí s udělením plné moci XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, AK Legals, s.r.o.,
se sídlem Jindřicha Bubeníčka 1598/11, 104 00 Praha - Uhříněves, evid. Č. ČAK 18828,
k zastupování MČ Praha 22 ve všech soudních i mimosoudních jednání ve věci zaplacení dlužené
částky s příslušenstvím žalované paní XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-467-28/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 31. 10. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:05:36



9 / 16

13. Pronájem nebytového prostoru o velikosti 22,88 m2 v DPS III. -
Betlímek ul. U starého mlýna čp. 1665 v Praze - Uhříněvsi (bod
číslo 13)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:05:40

Důvodová zpráva
MČ má k dispozici volný nebytový prostor o velikosti 22,88 m2 v 1. nadzemním podlaží DPS III. –
Betlímek. NP sloužil jako technické zázemí a sklad humanitární pomoci v souvislosti s pomocí
uprchlíkům z Ukrajiny, v současné době je prostor vyklizen a na základě UR-436-25/22 byl zveřejněn
záměr pronájmu tohoto NP.

Záměr byl zveřejněn od 30.8.2022 do 16.9.2022 s tím, že nabídky měly být podávány nejpozději do
16.9.2022. Podmínky zveřejněného záměru jsou následující:

Účel pronájmu – poskytování služeb v oblasti pedikúra, manikúra

Minimální cena nájmu 2.500,-Kč/m2/rok

Pronájem od 1.11.2022 na dobu neurčitou.     

Ve stanovené lhůtě byla doručena jedna nabídka. Konkrétní doručená nabídka byla předložena přímo
na zasedání RMČ.

Diskuze zahájena v 16:05:40

V 16:08:58 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru
v 1. nadzemním podlaží DPS III. Betlímek, U starého mlýna 1665, 104 00 Praha - Uhříněves o
velikosti 22,88 m2 za cenu 2500, -Kč/m2/rok společnosti: Eva Baše, XXXXXXXXXXXXXXXXX, 104
00 Praha - Uhříněves, IČ: 67377254.  
2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi podepsat nájemní smlouvu.  

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-468-28/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 30. 11. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:09:10

14. Zřízení úplatného věcného břemene na pozemku parc. č.
1884/250 v k.ú. Uhříněves v rámci stavby „Sjezd na komunikaci ul.
Zlenická“ (bod číslo 14)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo



10 / 16

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:09:14

Důvodová zpráva
XXXXXXXXXXXXX je stavebníkem stavby - sjezd na komunikaci ul. Zlenická u RD čp. 1632, která se
nachází na pozemku parc. č. 1884/250 v k.ú. Uhříněves, který má ve svěřené správě MČ Praha 22.
Stavebník má zájem uzavřít s MČ Praha 22 smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v právu
umístit a provozovat výše uvedenou stavbu.  XXXXXXXXXXXXX nechala dále zpracovat GP a znalecký
posudek, dle kterého byla cena za věcné břemeno stanovena ve výši 26.040,-Kč.

Diskuze zahájena v 16:09:14

V 16:10:19 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene na pozemku parc. č.
1884/250 v k. ú. Uhříněves ve prospěch:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
149 00 Praha 4 - Háje, za cenu 26.040,- Kč  + DPH.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi podepsat smlouvu o zřízení věcného
břemene. 

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-469-28/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 28. 2. 2023

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:10:30

15. Ukončení nájemní smlouvy č. MC22-SO-OSM00013/2022 na
pronájem bytu v DPS III. (bod číslo 15)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:10:53

Důvodová zpráva
Na MČ Praha 22 byla doručena žádost paní XXXXXXXX o ukončení nájemní smlouvy dohodou. Paní
XXXXXXXX je nájemcem bytu 1+kk v DPS III. - Betlímek. Smlouva je uzavřená na dobu určitou do
31.1.2023.  Paní XXXXXXXX se z důvodu zhoršujícího zdravotního stavu trvale stěhuje do Domu
seniorů a měla by zájem ukončit nájemní smlouvu ze zdravotních důvodů dohodou k 30.9.2022.

Diskuze zahájena v 16:10:53

V 16:11:24 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s ukončením NS č. MC22-SO-OSM00013/2022 na pronájem bytu
XXXX v DPS III. Betlímek v Praze - Uhříněvsi s paní XXXXXXXXXXXXXXX dohodou ke dni
30.9.2022.
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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-470-28/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 30. 11. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:11:33

16. Výměna bytů v MŠ (bod číslo 16)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:11:38

Důvodová zpráva
Na základě usnesení UR-448-27/22 bude k 30.9.2022 ukončena nájemní smlouva na pronájem bytu
v MŠ Za Nadýmačem. Vzhledem k tomu, že se jedná o byt přímo v areálu MŠ, je třeba, aby novým
nájemcem byl zaměstnanec MŠ. Na MČ se proto obrátila ředitelka MŠ Za Nadýmačem s tím, že o byt
by měla zájem paní XXXXXXXXXX, která je nájemcem bytu v MŠ Sluneční, ale je učitelkou v MŠ Za
Nadýmačem. S paní XXXXXXXXXXX bude tedy ukončena nájemní smlouva na pronájem bytu v MŠ
Sluneční k 31.10.2022 a od 1.11.2022 bude uzavřena nová nájemní smlouva na pronájem bytu v MŠ
Za Nadýmačem. Vzhledem ke špatnému technickému stavu bytu nebude současné nájemné v bytě
zvyšováno o 25% a bude ponecháno ve stávající výši a to 101,-Kč/m2/měsíc.   

Diskuze zahájena v 16:11:38

V 16:12:10 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 82/2014 MN - 37 na pronájem
bytu v MŠ Sluneční v Praze – Uhříněvsi s paní XXXXXXXXXXXXXXXXXX dohodou k 31.10.2022.
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-471-28/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 30. 11. 2022

V 16:12:47 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
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tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu v MŠ Za
Nadýmačem v Praze – Uhříněvsi s paní
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 104 00
Praha - Uhříněves, nájemné 101,-Kč/m2/měsíc, smlouva od 1.11.2022 na dobu určitou 1 rok
s možností prodloužení.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi podepsat novou nájemní smlouvu. 

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-472-28/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 30. 11. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:12:55

17. Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb
elektronických komunikací – připojení muzea (bod číslo 17)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:12:59

Důvodová zpráva
K 30.9.2022 přestane společnost Planet A, a.s. z technických důvodů pro MČ Praha 22 poskytovat
služby připojení k internetu. Z tohoto důvodu je třeba uzavřít novou smlouvu o poskytování veřejně
dostupných služeb elektronických komunikací, která zajistí připojení muzea k internetu. Předmětem
smlouvy je dodávka služby připojení k internetu pro muzeum s rychlostí 100 / 100 Mbps za cenu 1
500 Kč/měs. vč. DPH. Dále bude součástí zakázky dodání hardware pro připojení k internetu pro
muzeum v ceně 11 657,00 Kč.

Diskuze zahájena v 16:12:59

V 16:13:30 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb
elektronických komunikací dle přílohy se společností INTERCONNECT s.r.o., K Jezírku 109,
25084 Křenice, IČ: 25704826.  
2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi podepsat smlouvu dle přílohy. 

Hlasování
pro: 4
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0
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Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-473-28/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 5. 10. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:13:40

18. Pronájem služebního bytu XXXX K Sokolovně 199/5 (bod číslo
18)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:13:44

Důvodová zpráva
MČ Praha 22 má ve správě služební byt XXXXXK Sokolovně 199/5. Žádost tajemníka o obsazení
volné bytové jednotkyXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. byla na odbor
bytového fondu MHMP odeslána 19. 7. 2022 a dosud nebyla vyřízena. Z důvodu řešení jeho náhlé
životní situace, která vyžaduje okamžitou potřebu bydlení, navrhuji radě odsouhlasit pronájem
bytové jednotky 1+1 ve 4 NP XXXX K Sokolovně 199/5 do doby obdržení vyjádření MHMP (na dobu
určitou jednoho roku) s tím, že pronájem je vázaný na zaměstnanecký poměr na ÚMČ Praha 22.

Diskuze zahájena v 16:13:44

V 16:14:58 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem služebního bytu XXXX v
č.p. 199/5 K Sokolovně s panem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX trvalým pobytem
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 106 00 Praha 10, XXXXXXXXXXXXXXXX, pronájem na dobu určitou 1
rok s možností dalšího prodloužení, nájemné 126,- Kč/m2/měsíc, pronájem od 1.10.2022.  
2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi MČ Praha 22 podepsat nájemní smlouvu.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-474-28/22
zodpovídá: Roman Petr, Ing. MPA
termín: 30. 9. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:15:09

19. Dodatek č. 1 Smlouvy o výkonu činnosti koordinátora akcí
Praha 22/15 (bod číslo 19)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:15:16
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Důvodová zpráva
Smlouva o výkonu činnosti koordinátora akcí Praha 22/15 byla schválena na 77. RMC konané dne
21.2.2018 a podepsána 4.5.2018 s cílem zajistit koordinátora dopravních akcí pro MČ Praha 22 a
Praha 15. Konkrétně pak pro obchvat Hornoměcholupská, přeložka Novopetrovická a komunikační
propojení Františka Diviše - K Dálnici. Dodatek je uzavírán z důvodu výrazného časového prodloužení
doby přípravy akcí, které jsou předmětem plnění smlouvy o výkonu koordinátora. Dodatek je
uzavírán po dohodě s MČ Praha 15.

 Diskuze zahájena v 16:15:16

V 16:17:41 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. MC22-SD-ORS 00024/2018 „Smlouva
o výkonu činnosti koordinátora akcí Praha 22/15“ a ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi podepsat
Dodatek č. 1 podepsat.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-475-28/22
zodpovídá: Jiří Rösler
termín: 5. 10. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:17:52

20. Rozpočtová opatření (bod číslo 20)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:18:02

Důvodová zpráva
Rozpočtová opatření vychází z obdržených dotací a aktuálních požadavků na výdaje rozpočtu.

Diskuze zahájena v 16:18:02

V 16:22:12 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: 4
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-476-28/22
zodpovídá: František Wetter, Ing.
termín: 30. 9. 2022
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Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:22:42

21. Různé (bod číslo 21)
Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:23:12

Důvodová zpráva
Udělení čestného občanství MČ Praha 22 paní XXXXXXXXXXXXXX

předkládá: Radovan Koutský

Na základě podnětu občana navrhujeme udělení čestného občanství uhříněveské občance paní
XXXXXXXXXXXXXXXX

Do Uhříněvsi přišla před 52 lety jako mladá učitelka druhého stupně a celý svůj profesní život
strávila na ZŠ Bří Jandusů. Od té doby také v Praze 22 žije, nejdříve v XXXXXXXXX a pak
v XXXXXXXXXX. Za dobu svého učitelování naučila český jazyk několik generací. V červnu letošního
roku oslavila 80. narozeniny.

Diskuze zahájena v 16:23:12

V 16:26:40 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Radovan Koutský") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s udělením čestného občanství MČ Praha 22
paní XXXXXXXXXXXXXX, jako zvláštní projev úcty za mnoho let pedagogické práce na ZŠ Bří
Jandusů s přihlédnutím k významnému životnímu jubileu 80 let, které
oslavila XXXXXXXXXXXXXXXXX                      
2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi předložit materiál na řádné zasedání Zastupitelstva
MČ Praha 22.

Hlasování
pro: 4
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0
Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-477-28/22
zodpovídá: Radovan Koutský
termín: 30. 12. 2022

Hasičská stezka

předkládá: Bc. Miroslav Roth

Radní Miroslav Roth informoval o přípravě 1. Hasičské stezky, o kterou aktuálně dle FB projevilo
zájem 490 účastníků. Dle skutečného zájmu bude Městská část Praha 22 participovat na této akci do
maximální výše částky 25 000 Kč dle prokazatelných skutečných nákladů, předložených OKÚ MČ
Prahy 22 ke schválení po uskutečnění této akce.

Rada MČ Praha 22 bere informaci na vědomí.

Diskuze zahájena v 16:36:10

Rada bere materiály předložené k bodu č. 21 - Různé - Hasičská stezka na vědomí.

 Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:37:28

Jednání ukončeno 21.09.2022 v 16:37:37
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Ověřeno ověřovateli:

1)   26. 9. 2022 17:20 Radovan Koutský   

2)   29. 9. 2022 09:26 Štěpán Zmátlo   

 

Podpisy odpovědných osob:

Starosta(ka):
  

Místostarosta(ka):
  

29. 9. 2022 vygeneroval systém Usnesení.cz © 2015 - 2022
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