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ZÁPIS z jednání rady č. 31/2020
MČ Praha 22

datum: 11. 11. 2020, čas: 09:00 - anonymizovaná verze zápisu

Prezence:

Přítomni: (6) Vojtěch Zelenka, Mgr. Kateřina Erbsová, Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Ing. Ondřej Lagner
Ph.D., Radovan Koutský, Ing. Ivo Krátký

Omluveni: (1) Štěpán Zmátlo,
Nepřítomni: (0)
Hosté:  
Zapisovatel/ka: Monika Kubšová

Tito zastupitelé se zúčastnili jednání distančně: Vojtěch Zelenka, Mgr. Kateřina Erbsová, Mgr. Pavel
Kosař, Mgr. Ing. Ondřej Lagner Ph.D., Radovan Koutský, Ing. Ivo Krátký

Přítomno je 6 členů a rada je usnášeníschopná.

Jednání zahájeno v 10:28:59

 

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

Projednávání bodu bylo zahájeno v 10:32:17

Předsedající určil ověřovatele zápisu.

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

Bod byl přijat bez hlasování.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 10:34:28

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

Projednávání bodu bylo zahájeno v 10:34:33

Program jednání
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola zápisu z 30. zasedání Rady MČ Praha 22 ze den 27.10.2020
4. Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „Multifunkční sportovní hala Uhříněves – zpracování
DPS“ – vyhodnocení zadávacího řízení
5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 31/2020 „Napojení lávky ul. Ke Kříži (1.etapa) se stávajícími
cyklotrasami“ s firmou Atelier PROMIKA s.r.o.
7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 101/2019 „Oprava chodníku ulice K Netlukám“ s firmou HES stavební
s.r.o.
8. Záměr pronájmu garáží v majetku MČ Praha 22
9. Ukončení Nájemní smlouvy č. 15/2010 MN – 3 na pronájem NP na Novém náměstí čp. 1370
10. Záměr uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě č. 7/2013 MN – 2 na pronájem nebytového prostoru v
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DPS II. se spol. ENDODIAB s.r.o.
11. Školské obvody základních škol
12. Zhodnocení práce ředitelů, včetně návrhu poskytnutí odměn za II. pololetí školního roku 2019/2020
13. Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Nové osvětlení galerie a komunitního centra v muzeu čp.
1251, Nové náměstí, 104 00 Praha 22 – Uhříněves“.
14. Hlasovací a evidenční systém Usnesení.cz – uzavření Smlouvy o užívání aplikace
15. Arboristické práce
16. Rozpočtová opatření

V 10:37:34 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení  v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje návrh programu jednání.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-414-31/20
zodpovídá:  Vojtěch Zelenka
termín: IHNED (11. 11. 2020)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 10:38:41

3. Kontrola zápisu z 30. zasedání Rady MČ Praha 22 ze den 27.10.2020
(bod číslo 3)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka

Projednávání bodu bylo zahájeno v 10:38:57

Důvodová zpráva
Materiál byl objasněn tajemníkem.

Diskuze zahájena v 10:38:57

V 10:39:22 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje zápis z 30. zasedání Rady MČ Praha 22 ze dne 27.10.2020.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-415-31/20
zodpovídá:  Vojtěch Zelenka
termín: IHNED (11. 11. 2020)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 10:39:37
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4. Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „Multifunkční
sportovní hala Uhříněves – zpracování DPS“ – vyhodnocení zadávacího
řízení (bod číslo 4)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka

Projednávání bodu bylo zahájeno v 10:39:43

Důvodová zpráva
Na základě usnesení 43. zasedání RMČ dne 22.7.2020 (bod 15) zajistil ORS prostřednictvím
administrátora (JUDR. Pavel Koukal) dne 25.8.2020 vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem
„Multifunkční sportovní hala Uhříněves – zpracování DPS". V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č.1/2019, byla na profilu
zadavatele uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně výzvy k podání nabídek. Cenovou nabídku
předložili elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele ve stanoveném termínu 2 uchazeči.

Usnesením č. UR-372-28/20 ze dne 7.10.2020 rozhodla Rada MČ o vyloučení účastníka Atelier 99 s.r.o.,
Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČ: 02463245, z účasti v zadávacím řízení. Tento účastník v nabídce doložil
celkem 7 zkušeností hlavního projektanta nad rámec požadované úrovně kvalifikace, z nichž po ověření u
jednotlivých objednatelů bylo zjištěno, že 6 z nich neodpovídalo skutečnosti a byly tedy nepravdivé.

Na základě výše uvedeného hodnotící komise dále neprováděla hodnocení nabídek, neboť k hodnocení
zbyla pouze jedna nabídka. Komise pouze vyzvala dne 28.10.2020 zbývajícího účastníka MIRACON s.r.o.
k objasnění nabídky, který ji dne 30.10.2020 formou zaslaného čestného prohlášení upřesnil. Splnil tak
kritérium technické kvalifikace a současně veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení stanovené
zadavatelem.

Komise tak doporučuje zadavateli rozhodnout o ekonomicky nejvýhodnější nabídce Účastníka č. 1 -
MIRACON s.r.o., se sídlem Sokolovská 178/247, 190 00 Praha 9, IČ: 06626874; za cenu 2 345 000,- Kč bez
DPH, tj. 2 837 450,- Kč vč. DPH; jehož nabídka splnila všechny požadavky zadavatele uvedené
v zadávacích podmínkách.

V příloze k tomu předkládáme Záznam o posouzení a hodnocení nabídek č. III vč. Záznamu o posouzení
splnění podmínek účasti ze dne 30.10.2020, dále Podrobný zápis o splnění podmínek účasti a návrh
Rozhodnutí o výběru dodavatele.

Rada MČ Praha 22 bere na vědomí Záznam o posouzení a hodnocení nabídek č. III vč. Záznamu o
posouzení splnění podmínek účasti ze dne 30.10.2020, dále Podrobný zápis o splnění podmínek účasti a
doporučení hodnotící komise.

Nabídnutá cena je v čase a v místě obvyklá.

Zdroj financí: rozpočet MČ na rok 2020

Diskuze zahájena v 10:39:43

V 10:43:30 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 rozhoduje o výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče MIRACON s.r.o., se
sídlem Sokolovská 178/247, 190 00 Praha 9, IČ: 06626874; za cenu 2 345 000,- Kč bez DPH, tj.
2 837 450,- Kč vč. DPH.

2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi ve spolupráci s administrátorem písemně seznámit
uchazeče s výsledkem zadávacího řízení.

3. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi zahájit ve spolupráci s administrátorem jednání o
uzavření smlouvy o dílo a smlouvu uzavřít.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-416-31/20
zodpovídá: Jiří Rösler
termín: 21. 12. 2020

Projednávání bodu bylo ukončeno v 10:43:39

5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (bod číslo 5)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka

Projednávání bodu bylo zahájeno v 10:43:45

Důvodová zpráva
Na 25. zasedání Rady MČ Praha 22 dne 30. 10. 2019 bylo rozhodnuto o výběru zhotovitele "Strategického
plánu rozvoje MČ Praha 22 na období 2020-2030", se kterým byla uzavřena Smlouva o dílo na "Zpracování
strategického plánu rozvoje MČ Praha 22 na období 2020-2030" č. MC22-SD-00098/2019 dne 2. 12. 2019.
V souvislosti se situací kolem pandemie COVID-19 je nutné uzavřít dodatek č. 1, kterým se mění
původní doba plnění, a to u analytické části z 4/2020 na 31/10/2020, u strategické části z 7/2020 na
31/10/2020 a u implementační části z 9/2020 na 31/12/2020. A dále nahradit druhé veřejné projednávání
webovou prezentací strategie. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. Dodatek musí odsouhlasit
RMČ Praha 22 dle § 94 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů, aby mohl být podepsán starostou.  

Diskuze zahájena v 10:43:45

V 10:44:56 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení  v tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na "Zpracování
strategického plánu rozvoje MČ Praha 22 na období 2020-2030" se zhotovitelem Moore Czech
Republic s.r.o., IČO: 27244784.

2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi MČ dodatek č. 1 podepsat.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-417-31/20
zodpovídá: Vojtěch Zelenka
termín: 30. 11. 2020

Projednávání bodu bylo ukončeno v 10:45:07

6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 31/2020 „Napojení lávky ul. Ke Kříži
(1.etapa) se stávajícími cyklotrasami“ s firmou Atelier PROMIKA s.r.o.



5 / 16

(bod číslo 6)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka

Projednávání bodu bylo zahájeno v 10:45:12

Důvodová zpráva
Na základě výzvy objednatele byl zvětšen rozsah řešeného území o ulici U Starého nádraží v úseku mezi
ulicemi Dopravní – Picassova.

Smluvní strany se dohodly na změně termínů plnění poskytnutých Služeb uvedených v čl. VII. Smlouvy. Čl.
VII Smlouvy se proto mění následujícím způsobem:

VII.1. - Zhotovitel se zavazuje, že koncept společné dokumentace pro vydání společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení dodá objednateli v dohodnutém počtu vyhotovení do 90 dní od výzvy
objednatele. 

  - Zhotovitel se zavazuje, že čistopis společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a
stavebního povolení dodá objednateli v dohodnutém počtu vyhotovení do 30 dní od protokolárního předání
všech připomínek ke konceptu DUSP od objednatele, dotčených orgánů státní správy a správců
inženýrských sítí.

VII.2. - Zhotovitel se zavazuje, že dokumentaci pro provádění stavby, ve které budou zapracovány
připomínky objednatele a veškeré podmínky dotčených orgánů státní správy, stanovených ke společné
dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně výkazu výměr a
položkového rozpočtu pro vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby, dodá objednateli v dohodnutém
počtu vyhotovení do 30 dnů od vydání pravomocného společného rozhodnutí.

Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení lhůty pro dokončení, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení
z důvodů, které nejsou na straně poskytovatele. Po obdržení žádosti poskytovatele objednatel zváží
všechny podpůrné argumenty poskytnuté objednatelem a odpovídajícím způsobem prodlouží lhůtu pro
dokončení.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Diskuze zahájena v 10:45:12

V 10:47:51 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení  v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 31/2020 na realizaci1.
projektu pod názvem „Napojení lávky ul. Ke Kříži (1.etapa) se stávajícími cyklotrasami“.
Rada MČ Praha 22 schvaluje Dodatek č.1, který stanoví změnu čl. VII Termíny plnění2.
v bodech 1. a 2. Smlouvy o dílo č. 31/2020.
Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 31/2020.3.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-418-31/20
zodpovídá: Jiří Rösler
termín: 30. 11. 2020

Projednávání bodu bylo ukončeno v 10:48:00
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7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 101/2019 „Oprava chodníku ulice K
Netlukám“ s firmou HES stavební s.r.o. (bod číslo 7)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka

Projednávání bodu bylo zahájeno v 10:48:05

Důvodová zpráva
Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu smlouvy s tím, že dílo určené Přílohou č. 2
smlouvy o dílo (Oceněný výkaz výměr) 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.

Článek V. CENA v bodě 5.1 se mění takto:

SOD ze dne 16.12. 2019:

 cena bez DPH 5.437.422,05,- Kč, výše DPH 21 % 1.141.858,63,- Kč, cena vč. DPH 6.579.280,68,- Kč

MÉNĚRÁCE dle ZL č. 1:

cena bez DPH -15.000,00,- Kč

VÍCEPRÁCE dle ZL č. 2:

Cena bez DPH 671.379,00,- Kč

NOVÁ CENA včetně ZL č. 1 a ZL č. 2:

cena bez DPH 6.093.801,05,- Kč, výše DPH 21 % 1.279.698,22,- Kč,

cena vč. DPH 7.373.499,27 Kč

V ostatním zůstává smlouva o dílo beze změny.

Příloha: Změnové listy ZL 1 a ZL 2 vč. Soupisů méněprací a víceprací.

Diskuze zahájena v 10:48:05

V 10:50:59 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 101/2019 na realizaci1.
projektu pod názvem „Oprava chodníku ulice K Netlukám“.
Rada MČ Praha 22 schvaluje Dodatek č.1, který stanoví změnu čl. V. Cena v bodě 5.12.
Smlouvy o dílo č. 101/2019.
Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 101/2019.3.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-419-31/20
zodpovídá: Jiří Rösler
termín: 31. 12. 2020

Projednávání bodu bylo ukončeno v 10:51:08
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8. Záměr pronájmu garáží v majetku MČ Praha 22 (bod číslo 8)
Předkladatel: Mgr. Pavel Kosař

Projednávání bodu bylo zahájeno v 10:51:14

Důvodová zpráva
MČ Praha 22 se stala vlastníkem garáží a má nyní zájem tyto garáže pronajmout. Za účelem vybrání
nájemců bude zveřejněn záměr pronájmu na úřední desce. Minimální cena pronájmu bude stanovena ve
výši 3.000,-Kč/měsíc vč. DPH, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.  

    Konkrétně se jedná o následující garáže:

Garáž na pozemku parc. č. 588/8 v k.ú. Uhříněves
Garáž na pozemku parc. č. 588/13 v k.ú. Uhříněves
Garáž na pozemku parc. č. 1749/17 v k.ú. Uhříněves

Vzhledem k tomu, že není možné odhadnout zájem o pronájem garáží bude v první fázi zveřejněn záměr
s udáním data pro podání nabídek a nabídky budou předloženy k výběru do RMČ. V případě, že nebude o
garáže v první fázi zájem, zveřejní se záměr znovu bez udání konkrétního data s cenou pronájmu 3.000,-Kč
vč. DPH a nájemci budou vybráni dle pořadí doručení žádostí o pronájem.

Diskuze zahájena v 10:51:14

V 10:52:17 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem garáží v ul. Semanského a ul.
Morávkova.  

2. Rada MČ Praha 22 ukládá OSM zveřejnit záměr.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-420-31/20
zodpovídá: Jana Kovaříková, Ing.
termín: 31. 12. 2020

Projednávání bodu bylo ukončeno v 10:52:26

9. Ukončení Nájemní smlouvy č. 15/2010 MN – 3 na pronájem NP na
Novém náměstí čp. 1370 (bod číslo 9)
Předkladatel: Mgr. Pavel Kosař

Projednávání bodu bylo zahájeno v 10:52:32

Důvodová zpráva
Dne 29.10.2020 podal na MČ Praha 22 pan XXXXXXXXXXXXX výpověď nájemní smlouvy č. 15/2010 MN –
3. Jedná se o nebytový prostor č. 205 v čp. 1370 na Novém náměstí - pobočka České pojišťovny, a.s..

Ve smlouvě byla sjednána výpovědní lhůta 3 měsíce, smlouva tedy bude ukončena k 31.1.2021.  

Rada MČ Praha 22 bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy č. 15/2010 MN - 3 na pronájem nebytového
prostoru v I. NP domu čp. 1370 na Novém náměstí v Praze – Uhříněvsi -  „Pobočka České pojišťovny, a.s.“
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s panem XXXXXXXXXXXXXXXXX, 5. května 38, 140 00 Praha 4, IČO: 71073957  ke dni 31.1.2021.
                            

Diskuze zahájena v 10:52:32

V 10:53:18 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 ukládá OSM vyvěsit záměr pronájmu nebytového prostoru č. 205 v I. NP
domu čp. 1370 na Novém náměstí v Praze – Uhříněvsi.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-421-31/20
zodpovídá: Jana Kovaříková, Ing.
termín: 31. 1. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 10:53:34

10. Záměr uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě č. 7/2013 MN – 2
na pronájem nebytového prostoru v DPS II. se spol. ENDODIAB s.r.o.
(bod číslo 10)
Předkladatel: Mgr. Pavel Kosař

Projednávání bodu bylo zahájeno v 10:53:45

Důvodová zpráva
MČ Praha 22 uzavřela dne 31.1.2013 se společností ENDODIAB s.r.o.  nájemní smlouvu č. 7/2013 MN – 2
na pronájem nebytového prostoru č. 303 v DPS II. za účelem provozování ambulance endokrinologie,
diabetologie, alergologie, klinické imunologie a vnitřního lékařství. V současné době požádala společnost o
uzavření dodatku k nájemní smlouvě ve smyslu změny předmětu pronájmu – tj. na „poskytování
zdravotních služeb“ a souhlasu s podpronájmem nebytového prostoru dalším subjektům, které zde budou
provozovat zdravotní služby. V případě uzavření dodatku je dle zák. o hl. m. Praze třeba nejdříve zveřejnit
záměr po dobu 15 dní na úřední desku.  

Diskuze zahájena v 10:53:45

V 10:59:21 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

1.Rada MČ Praha 22 souhlasí  se zveřejněním záměru dle přílohy na uzavření Dodatku k
Nájemní smlouvě č. 7/2013 MN - 2 na pronájem NP v DPS II. se společností ENDODIAB s.r.o.,
V bytovkách 1069/38, 104 00 Praha - Uhříněves, IČO: 294 11 921        

2. Rada MČ Praha 22 ukládá OSM zveřejnit záměr.

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

Návrh nebyl přijat
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Projednávání bodu bylo ukončeno v 11:00:24

11. Školské obvody základních škol (bod číslo 11)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 11:00:31

Důvodová zpráva
Na základě nových požadavků městských částí připravuje hl. m. Praha změnu stávající obecně závazné
vyhlášky č. 4/2020 Sb. hl. m. Prahy
o školských obvodech základních škol.

Městské části byly vyzvány ke spolupráci na sdělení případných změn a doplnění. Platnost nové vyhlášky
bude nejpozději od 1. dubna 2021.

Změny ve školských obvodech základních škol jsou vyznačeny v příloze tučným proloženým písmem,
zvýrazněny šedou barvou.

Návrh školských obvodů základních škol jsou v příloze.

  Diskuze zahájena v 11:00:31

V 11:07:52 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí dle přílohy s předloženým návrhem školských obvodů ZŠ U Obory,
Praha 10, Vachkova 630 a ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2.

Hlasování
pro: 5
proti 0
zdržel se: 1
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-422-31/20
zodpovídá: Radovan Koutský
termín: 30. 11. 2020

Projednávání bodu bylo ukončeno v 11:08:02

12. Zhodnocení práce ředitelů, včetně návrhu poskytnutí odměn za II.
pololetí školního roku 2019/2020 (bod číslo 12)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 11:08:07

Důvodová zpráva
Odměny za II. pololetí školního roku 2019/2020 jsou řediteli/ředitelkám škol a školní jídelny navrženy za
plnění mimořádných nebo významných pracovních úkolů a podílení se na rozvoji školství v městské části.

Při hodnocení je významně přihlédnuto k zajištění výuky a organizaci škol, včetně zajištění stravování žáků
a veřejnosti (rodiče a senioři) s ohledem na vydaná opatření souvisejících s nouzovým stavem a opatřeními
proti šíření koronaviru v jarním období t. r.

Odměny jsou jedním z motivačních prostředků zřizovatele k individuálnímu ohodnocení práce ředitele a
ředitelek.
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Odměny mohou být vyplaceny z finančních prostředků na mzdy přidělovaných školám ze státního
rozpočtu, příspěvku zřizovatele či fondu odměn. Budou vyplaceny ve výplatě za měsíc listopad t. r. 

Radní pro školství a vzdělávání navrhuje každému z ředitelů XXXXXXXXXXXXXXXX.

Pan starosta přednesl návrh na snížení některých původně navržených  částek. Své návrhy radním
podrobně odůvodnil.

K bodu se vedla široká diskuse, do které se zapojili všichni radní.

Diskuze zahájena v 11:08:07

V 12:16:24 předsedající zahájil hlasování o upraveném návrhu usnesení v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje odměny ředitelům/ředitelkám škol a školní jídelny, za II. pololetí
školního roku 2019/2020, takto:

Mgr. Jiřímu Měchurovi - XXXXXXXXX

Hlasování
pro: 5
proti 1
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-423-31/20
zodpovídá: Petra Vaňková
termín: 30. 11. 2020

V 12:17:00 předsedající zahájil hlasování o upraveném návrhu usnesení v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje odměny ředitelům/ředitelkám škol a školní jídelny, za II. pololetí
školního roku 2019/2020, takto:

Mgr. Ivaně Vodičkové -XXXXXXXXXX

Hlasování
pro: 4
proti 1
zdržel se: 1
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-424-31/20
zodpovídá: Petra Vaňková
termín: 15. 12. 2020

V 12:17:29 předsedající zahájil hlasování o upraveném návrhu usnesení v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje odměny ředitelům/ředitelkám škol a školní jídelny, za II. pololetí
školního roku 2019/2020, takto:

Renátě Pecákové - XXXXXXXXX 

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-425-31/20
zodpovídá: Petra Vaňková
termín: 15. 12. 2020

V 12:17:53 předsedající zahájil hlasování o upraveném návrhu usnesení v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje odměny ředitelům/ředitelkám škol a školní jídelny, za II. pololetí
školního roku 2019/2020, takto:

 Lence Štěpánkové - XXXXXXXXX 

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-426-31/20
zodpovídá: Petra Vaňková
termín: 15. 12. 2020

V 12:18:18 předsedající zahájil hlasování o upraveném návrhu usnesení v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje odměny ředitelům/ředitelkám škol a školní jídelny, za II. pololetí
školního roku 2019/2020, takto:

 Mgr. et Bc. Vlastě Zdobinské - XXXXXXXXX 

Hlasování
pro: 5
proti 1
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-427-31/20
zodpovídá: Petra Vaňková
termín: 15. 12. 2020

V 12:18:51 předsedající zahájil hlasování o upraveném návrhu usnesení v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje odměny ředitelům/ředitelkám škol a školní jídelny, za II. pololetí
školního roku 2019/2020, takto:

 Bc. Haně Hlasové - XXXXXXXXXX

Hlasování
pro: 5
proti 1
zdržel se: 0
nehlasoval: 0
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Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-428-31/20
zodpovídá: Petra Vaňková
termín: 15. 12. 2020

Projednávání bodu bylo ukončeno v 12:19:11

13. Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Nové osvětlení galerie
a komunitního centra v muzeu čp. 1251, Nové náměstí, 104 00 Praha
22 – Uhříněves“. (bod číslo 13)
Předkladatel: Ing. Ivo Krátký

Projednávání bodu bylo zahájeno v 12:19:17

Důvodová zpráva
Stávající osvětlení v rekonstruované části muzea není schopné vyhovět vyšším nárokům na budoucí využití
těchto prostorů, které mají nově sloužit jako galerie se zázemím a komunitním prostorem. Do budoucna se
počítá s využitím pro pořádání výstav, koncertů, workshopů a různých komunitních akcí. Současné
osvětlení prostoru je tvořeno nevyhovujícími světelnými tělesy Rendl, které jsou určené pro venkovní
využití. Navržené osvětlení vychází z funkcí jednotlivých prostor a podmínek – v galerii bude instalováno
profesionální centrální osvětlení v třífázové liště s reflektory – ty lze do budoucna doplnit podle potřeby.
V komunitní místnosti, kde je velký akcent na akustiku a není takový nárok na špičkové osvětlení např.
uměleckých děl, budou zvolená svítidla integrovaná do akustických podhledů.

Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Nové osvětlení galerie a komunitního centra v muzeu čp.
1251, Nové náměstí, 104 00 Praha 22 – Uhříněves“ bude hrazena z rozpočtové položky „Rekonstrukce
muzea“. Odhadované náklady jsou 380 000 Kč bez DPH.

V souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019 je v příloze předkládán návrh zadávacích podmínek
(výzva) – příloha č. 2. Dále předkládáme seznam členů a náhradníků hodnotící komise:

členové:   Ing. Ivo Krátký , Ing. Jana Kovaříková, Vladko Rechcígel           

náhradníci:    Mgr. Pavel Kosař, Ing. František Wetter, Jan Maňák

a seznam účastníků k podání nabídky:

Miroslav Michálek, Pravoúhlá 1673/25, 150 00 Praha 5, IČO: 43031552
IMI Lighting s.r.o., Za Mototechnou 635/48, 155 00, Praha 5, IČO 64583309
Scorra s.r.o., K Vejvoďáku 1576, Zbraslav, 156 00, Praha 5, IČO 45789941

 Diskuze zahájena v 12:19:17

V 12:21:32 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

1. Rada MČ  Praha 22 souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Nové
osvětlení galerie a komunitního centra v muzeu čp. 1251, Nové náměstí, 104 00 Praha 22 –
Uhříněves“, a to podle výzvy.

2. Rada MČ Praha 22 souhlasí se zadávacími podmínkami a způsobem zadání veřejné zakázky
malého rozsahu s názvem „Nové osvětlení galerie a komunitního centra v muzeu čp. 1251, Nové
náměstí, 104 00 Praha 22 – Uhříněves“.

3. Rada MČ Praha 22 jmenuje hodnotící komisi ve složení:

   členové:   Ing. Ivo Krátký, Ing. Jana Kovaříková, Vladko Rechcígel

   náhradníci:    Mgr. Pavel Kosař, Ing. František Wetter, Jan Maňák                                               
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4. Rada MČ Praha 22 schvaluje seznam účastníků, kteří budou vyzváni k podání nabídky:

Miroslav Michálek, Pravoúhlá 1673/25, 150 00 Praha 5, IČO 43031552
IMI Lighting s.r.o., Za Mototechnou 635/48, 155 00, Praha 5, IČO 64583309
Scorra s.r.o., K Vejvoďáku 1576, Zbraslav, 156 00, Praha 5, IČO 45789941

5. Rada MČ Praha 22 ukládá OSM zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Nové osvětlení galerie a komunitního centra v muzeu čp. 1251, Nové náměstí, 104 00 Praha 22
– Uhříněves“ v souladu se směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019 o veřejných zakázkách. 

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-429-31/20
zodpovídá: Jana Kovaříková, Ing.
termín: 31. 12. 2020

Projednávání bodu bylo ukončeno v 12:21:42

14. Hlasovací a evidenční systém Usnesení.cz – uzavření Smlouvy o
užívání aplikace (bod číslo 14)
Předkladatel: Ing. Ivo Krátký

Projednávání bodu bylo zahájeno v 12:21:48

Důvodová zpráva
Komise pro IT a digitalizaci navrhla na žádost RMČ kritéria pro výběr hlasovacího zařízení. Tyto kritéria
byla následně zrušena pro překročení cenového limitu, byl proveden průzkum trhu s novými kritérii.
Vzhledem k finanční náročnosti všech nabídek se komise přiklonila k vlastnímu vývoji a následně
k zapůjčení bezdrátového hlasovacího systému k vyzkoušení. Zastupitelé rozhodli, že budou preferovat
profesionální systém hlasovacího zařízení, komise tedy doporučila radě vstoupit do jednání se společností
NETsecurity, s.r.o., využít jejich nabídku a vyzkoušet hlasovací a evidenční systém – aplikaci Usnesení.cz.

Usnesení.cz je webová aplikace, které umožňuje kromě zajištění hlasování na jednání zastupitelstva a
rady, také další funkcionality, jako např. tvorbu a správu celé agendy pro potřeby zasedání rady i
zastupitelstva: sestavení programu, generování materiálů, informace uživatelů, hlídač termínů plnění,
intranet pro zastupitele a úředníky, generování zápisů a další.

Přístup do administrace je možný online z různých zařízení (počítač, tablet, telefon), je tedy vhodné i pro
distanční formu zasedání, komunikace je šifrována SSL certifikátem. Provoz aplikace zajišťuje
provozovatel, nevzniknou tedy žádné další náklady na údržbu, aktualizace apod., pouze za přístupy
referentů dle jejich reálného počtu v ceně 69 Kč/přístup.

Diskuze zahájena v 12:21:48

V 12:27:23 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 schvaluje nabídku hlasovacího a evidenčního systému Usnesení.cz
společnosti NETsecurity s.r.o., IČ: 27910466 za cenu 85 818 Kč ročně vč. DPH.

2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi podepsat Smlouvu o užívání aplikace.

Hlasování
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pro: 5
proti 1
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-430-31/20
zodpovídá: Petra Vaňková
termín: 22. 12. 2020

Projednávání bodu bylo ukončeno v 12:27:33

15. Arboristické práce (bod číslo 15)
Předkladatel: Mgr. Ing. Ondřej Lagner Ph.D.

Projednávání bodu bylo zahájeno v 12:27:46

Důvodová zpráva
VZ na výběr arboristické firmy na zajištění péče o dřeviny na území městské části. Rámcová smlouva bude
uzavřena do vyčerpání limitu 2 000 000 Kč bez DPH, max. na dobu 48 měsíců.

V souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019 budou osloveni 3 dodavatelé, kteří splňují potřebné
odborné požadavky:

Treemen s.r.o., IČ: 24126128
Eltrebis s.r.o., IČ: 07434189
Happy Trees, IČ: 87647141

Návrh složení hodnotící komise včetně zástupců:

Mgr. Ing. Lagner, Ph.D.    -   Ing. Krátý

Ing. Kučerová                  -   pí Hübnerová 

Ing. Zídková                    -   Ing. Krejčová

Diskuze zahájena v 12:27:46

V 12:30:39 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s vyhlášením VZ na Arboristické práce ve výši 2 000 000 Kč (na
dobu 48 měsíců).

2. Rada MČ Praha 22 ukládá OŽPD zajistit zadání VZMR „Arboristické práce“ v souladu se
Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019.

3. Rada MČ Praha 22 schvaluje způsob zadání a zadávací podmínky dle přiložené Výzvy.

4. Rada MČ Praha 22 schvaluje navržený seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání
nabídky.

Treemen s.r.o., IČ: 24126128
Eltrebis s.r.o., IČ: 07434189
Happy Trees, IČ: 87647141

5. Rada MČ Praha 22 schvaluje členy a náhradníky hodnotící komise v navrženém složení.

Mgr. Ing. Lagner, Ph.D.    -   Ing. Krátký

Ing. Kučerová                  -   pí Hübnerová 
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Ing. Zídková                    -   Ing. Krejčová

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-431-31/20
zodpovídá: Jana Kučerová, Ing.
termín: 30. 11. 2020

Projednávání bodu bylo ukončeno v 12:30:46

16. Rozpočtová opatření (bod číslo 16)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 12:32:50

Důvodová zpráva
Jedná se o navýšení výdajů rozpočtu vyplývající z požadavků jednotlivých odborů, a to po předchozím
projednání s příslušným radním.

Diskuze zahájena v 12:32:50

V 12:33:10 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení  v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí s rozpočtovými úpravami dle přílohy.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-432-31/20
zodpovídá: František Wetter, Ing.
termín: 30. 11. 2020

Projednávání bodu bylo ukončeno v 12:33:23

Jednání ukončeno v 12:33:36
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Ověřeno ověřovateli:

1)   18. 11. 2020 11:06
Mgr. Ing. Ondřej Lagner
Ph.D.   

2)   18. 11. 2020 12:06 Mgr. Pavel Kosař   
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