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ZÁPIS z jednání rady č. 32/2020
MČ Praha 22

datum: 25. 11. 2020, čas: 14:00 - anonymizovaná verze zápisu

Prezence:

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

Omluveni: (1) Mgr. Pavel Kosař
Nepřítomni: (0)
Hosté:  
Zapisovatel/ka: Monika Kubšová

Přítomno je 6 členů a rada je usnášeníschopná.

Jednání zahájeno v 14:03:44

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

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:05:58

Předsedající navrhl ověřovatele zápisu:

Ověřovatelé: Štěpán Zmátlo, Mgr. Ing. Ondřej Lagner Ph.D.
Předsedající: Vojtěch Zelenka

Bod byl přijat bez hlasování.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:06:20

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

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:06:34

Program jednání
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola zápisu z 31. zasedání Rady MČ Praha 22 ze dne 11. 11. 2020
4. Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při mimořádné kontrole vybraných úseků
hospodaření se zaměřením na kontrolu vybraných veřejných zakázek zadaných a realizovaných v městské
části Praha 22 za období 2014-2018
5. Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při následné veřejnosprávní finanční kontrole
městské části Praha 22 za rok 2018
6. 1. dílčí přezkoumání hospodaření městské části Praha 22
7. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Komunitní centrum a sociální bydlení - Dolly,
zpracování PD“ - Odstoupení od smlouvy o dílo č.30/2020 a Dodatku č.1 58/2020 - revokace usnesení
č.UR-397-30/20
8. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku s názvem "Street workoutové hřiště s fitness prvky
Uhříněves" - přímé zadání
9. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 42/2020 „Dešťová kanalizace z ulice V Bytovkách do ulice Vachkova -
zpracování PD“ s firmou TO SYSTEM s.r.o.
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10. Polyfunkční dům Pitkovice, parcela p.č. 219/5 a 219/6, k.ú. Pitkovice, Praha 22 - Pitkovice - uzavření
smlouvy o spolupráci a budoucí smlouvy kupní
11. Udělení čestného občanství MČ Praha 22 - paní Libuši Votavové a paní Ivě Teslíkové
12. Změna účelu využití nevyčerpaných finančních prostředků z dotačních programů MČ Praha 22
13. Zápis z 5. jednání bytové komise s návrhem na uzavření NS k bytu
14. Uzavření smlouvy o provedení reklamy se společností OTIS a.s.
15. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 192 v k.ú. Uhříněves ve prospěch společnosti
PREdistribuce, a.s.
16. Uzavření dodatku č. 19 (rekapitulační dodatek) k pojistné smlouvě č. 8059766019
17. Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Nové osvětlení galerie a komunitního centra v muzeu čp.
1251, Nové náměstí, 104 00 Praha 22 - Uhříněves
18. Připomínky k Statutu (vyhláška č. 55/2000) v souvislosti s očekávanou změnou zákona o odpadech
19. Veřejná zakázka s názvem: „Zajištění úklidu veřejných ploch a zimní údržby městské části Praha 22“
2021/2022
20. Pravidla hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2021
21. Rozpočtová opatření
22. Úprava příspěvku na provoz příspěvkovým organizací
23. Úpravy Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 22
24. Návrh programu 6. Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22 dne 9. 12. 2020

Diskuze zahájena v 14:06:34

V 14:07:05 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje návrh programu jednání s těmito změnami:

  doplňuje se bod č. 25 - Zápis do kroniky za rok 2019
  doplňuje se bod č. 26 - Žádost MČ Praha 22 o podporu projektu z prostředků Fondu rozvoje
dostupného bydlení HMP
  doplňuje se bod č. 27 - ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH „ZÁKLADNÍ ŠKOLA (ZŠ)
ROMANCE - UHŘÍNĚVES“ - jmenování hodnotící komise a uzavření smlouvy  o poskytování
služeb
  doplňuje se bod č. 28 - Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „MŠ V Bytovkách -
provádění projektové dokumentace v modelu BIM“ - vyhodnocení zadávacího řízení

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-433-32/20
zodpovídá:  
termín: IHNED (25. 11. 2020)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:07:14

3. Kontrola zápisu z 31. zasedání Rady MČ Praha 22 ze dne 11. 11.
2020 (bod číslo 3)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:07:30
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Důvodová zpráva
Materiál byl objasněn tajemníkem.

Diskuze zahájena v 14:07:30

V 14:08:04 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje zápis z 31. zasedání Rady MČ Praha 22 ze dne 11.11.2020.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-434-32/20
zodpovídá:  
termín: IHNED (25. 11. 2020)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:08:12

4. Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při
mimořádné kontrole vybraných úseků hospodaření se zaměřením na
kontrolu vybraných veřejných zakázek zadaných a realizovaných v
městské části Praha 22 za období 2014-2018 (bod číslo 4)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:08:19

Důvodová zpráva
Na základě pověření ředitelky OKČ MHMP č.j. MHMP 1067725/2020 ze dne 20. 7. 2020 byla kontrolní
skupinou odboru kontrolních činností MHMP provedena kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků
zjištěných při kontrole 13 vybraných veřejných zakázek zadaných a realizovaných v období 2014-2018. K
nápravě nedostatků vydal starosta MČ dne 3. 1. 2020, v souladu s usnesením Rady MČ č. 26 ze dne 13.
11. 2019, Příkaz starosty městské části Praha 22 č. 3/2019, jehož plnění bylo předmětem této kontroly.
Všechna opatření byla splněna. Pouze při ověřování údajů v zadávací dokumentaci bylo u nové VZMR
„Rekonstrukce a dostavba školního hřiště ZŠ U Obory“ pro prokazování technické kvalifikace pro úpravu
povrchů pro dopad a doskok požadováno nesprávné doložení seznamu stavebních prací na zhotovení
chodníků a komunikací ze zámkové dlažby.

Rada MČ Praha 22 bere na vědomí informaci o kontrole plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných
při mimořádné kontrole vybraných úseků hospodaření se zaměřením na kontrolu vybraných veřejných
zakázek zadaných a realizovaných v městské části Praha 22 za období 2014-2018

 Diskuze zahájena v 14:08:19

Rada bere materiály předložené k bodu č. 4 - Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků
zjištěných při mimořádné kontrole vybraných úseků hospodaření se zaměřením na kontrolu
vybraných veřejných zakázek zadaných a realizovaných v městské části Praha 22 za období
2014-2018 na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:09:26



4 / 27

5. Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při
následné veřejnosprávní finanční kontrole městské části Praha 22 za
rok 2018 (bod číslo 5)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:09:33

Důvodová zpráva
Na základě pověření ředitelky OKČ MHMP č.j. MHMP 1067682/2020 ze dne 20. 7. 2020 byla kontrolní
skupinou odboru kontrolních činností MHMP provedena kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků
zjištěných při následné veřejnosprávní finanční kontrole městské části Praha 22 za rok 2018. K nápravě
nedostatků vydal starosta MČ dne 2. 9. 2019, v souladu s usnesením Rady MČ č. 20 ze dne 22. 8. 2019,
Příkaz starosty městské části č. 1/2019, a dále Dodatek č. 1 k Příkazu starosty městské části č. 1/2019 ze
dne 4. 10. 2019, jejichž plnění bylo předmětem této kontroly. Všechna opatření byla splněna.

Rada MČ Praha 22 bere na vědomí informaci o kontrole plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných
při následné veřejnosprávní finanční kontrole městské části Praha 22 za rok 2018.                            

Diskuze zahájena v 14:09:33

Rada bere materiály předložené k bodu č. 5 - Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků
zjištěných při následné veřejnosprávní finanční kontrole městské části Praha 22 za rok 2018 na
vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:11:57

6. 1. dílčí přezkoumání hospodaření městské části Praha 22 (bod číslo
6)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:12:05

Důvodová zpráva
Na základě pověření ředitelky OKČ MHMP č.j. MHMP 1028631/2020 ze dne 20. 7. 2020 bylo kontrolní
skupinou odboru kontrolních činností MHMP ve dnech 7. 9.  – 9. 10. 2020 provedeno 1. dílčí přezkoumání
hospodaření za období 1. 1. – 31. 8. 2020 dokladově výběrovým způsobem na ÚMČ. Byly zjištěny chyby a
nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004
Sb.: ve vnitřním kontrolním systému při ověřování věcné a formální správnosti údajů na 7 fakturách
(chybějící údaje o zápisu dodavatele v obchodním rejstříku nebo v jiném veřejném rejstříku či v jiné
evidenci), při účtování zásob v hospodářské činnosti (napraveno) a při dodržování smluvních vztahů ve 4
případech (datum doručení faktury, její splatnost a úhrada). Požadavek na doložení použití elektronického
nástroje při zadávání veřejných zakázek (následně napraveno).

V rámci přezkoumání hospodaření byla provedena kontrola hospodaření s majetkem a příspěvkem
poskytnutým z rozpočtu MČ zřízené příspěvkové organizaci Mateřská škola, Praha 10, Za Nadýmačem
927. Bylo zjištěno, že nebyly v registru smluv zveřejněny všechny smlouvy, nebyly aktualizovány vnitřní
předpisy ve znění platných právních předpisů (Vnitřní platový předpis, Spisový a skartační řád a Směrnice
pro hospodaření s majetkem PO), došlo k  souběhu funkce příkazce operace u zástupkyně ředitelky
s funkcí správce rozpočtu a hlavního účetního v případě nepřítomnosti ředitelky a denní pokladní limit
neodpovídal pojistné výši. Na základě uvedených nedostatků lze konstatovat, že systém finanční kontroly
nebyl v MŠ  zcela funkční.

Při přezkoumání hospodaření MČ za rok 2019 a popř. předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky
nebo byly zjištěny chyby a nedostatky, které však byly napraveny ke dni ukončení přezkoumání
hospodaření za předchozí rok.
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Rada MČ Praha 22 bere na vědomí informaci z 1. dílčího přezkoumání hospodaření MČ Praha 22 za
období od 1. 1. do 31. 8. 2020

Diskuze zahájena v 14:12:05

V 14:15:05 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 ukládá

a) starostovi vydat Příkaz starosty č. 1/2020, 

b) tajemníkovi zajistit realizaci stanovených opatření a průběžně kontrolovat jejich plnění.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-435-32/20
zodpovídá: Roman Petr, Ing. MPA
termín: 31. 12. 2020

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:15:18

7. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Komunitní
centrum a sociální bydlení - Dolly, zpracování PD“ - Odstoupení od
smlouvy o dílo č.30/2020 a Dodatku č.1 58/2020 - revokace usnesení
č.UR-397-30/20 (bod číslo 7)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:15:

Důvodová zpráva
Na 30. zasedání RMČ dne 27.10.2020, bylo v důvodové zprávě předloženo k odsouhlasení odstoupení
od uzavřené Smlouvy o dílo č. 30/2020 ze dne 30.4.2020 a Dodatku č.1 58/2020 ze dne 25.8.2020 na akci
„Komunitní centrum a sociální bydlení - Dolly, zpracování PD“ s ing. arch. Gabrielou Fukatschovou,
vzhledem k neplnění povinností vyplývajících ze zmíněné smlouvy o dílo, ze strany dodavatele.

S ohledem na nové skutečnosti, kdy paní architektka neprodleně po upozornění na zákonnou možnost
odstoupení od smlouvy, dodala plnění ze smlouvy o dílo v dostatečné kvalitě a vzhledem k časové tísni,
která by nastala přípravou opakované veřejné zakázky, ORS navrhuje revokovat usnesení č. UR-397-30/20
z 30. jednání RMČ Praha 22 dne 27.10.2020.

Diskuze zahájena v 14:15:25

V 14:16:46 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 revokuje usnesení UR-397-30/20.

Hlasování
pro: 6
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0
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Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-436-32/20
zodpovídá:  
termín: IHNED (25. 11. 2020)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:16:55

8. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku s názvem "Street
workoutové hřiště s fitness prvky Uhříněves" - přímé zadání (bod číslo
8)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:17:14

Důvodová zpráva
Na základě výsledku hlasování v participativním rozpočtu Milion pro Prahu 22 pro rok 2020, byl vybrán
tento projekt obsahující instalaci street workoutové a fitness prvky na parc. p. č. 1900/295, k. ú.
Uhříněves, v sídlišti VIVUS za viaduktem. V příloze Vám předkládáme cenovou kalkulaci zpracovanou
firmou Enuma Elis s.r.o. na částku 294 596,28 Kč vč. DPH. Vzhledem k tomu, že tyto prvky dodává pouze
omezené množství firem a firma Enuma Elis s.r.o. má zkušenosti s realizací obdobného hřiště v Hájku u
Uhříněvsi, doporučuje ORS odsouhlasit vystavení objednávky na tohoto dodavatele.

Rozsah a typy prvků byly konzultovány s navrhovatelem projektu do participativního rozpočtu, který se k
nim vyjádřil kladně.

Diskuze zahájena v 14:17:14

V 14:20:41 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí se zajištěním zadání VZMR na služby s názvem "Street
workoutové hřiště s fitness prvky v Uhříněvsi" v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019
podle odst. 4.5.5.

2. Rada MČ Praha 22 rozhoduje o přímém zadání zakázky pod názvem "Street workoutové hřiště
s fitness prvky v Uhříněvsi" společnosti Enuma Elis s.r.o., Lannova 2061, 110 00 Praha, IČ:
01688260, za cenu 243 468,- bez DPH, 294 596,28 vč.DPH, dle cenové nabídky.

3. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi MČ ve spolupráci s ORS vystavit objednávku na dodávku
prvků a zakázku realizovat.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-437-32/20
zodpovídá: Jiří Rösler
termín: 31. 12. 2020

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:20:50
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9. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 42/2020 „Dešťová kanalizace z ulice
V Bytovkách do ulice Vachkova - zpracování PD“ s firmou TO SYSTEM
s.r.o. (bod číslo 9)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:21:48

Důvodová zpráva
Předmětem dodatku je rozšíření předmětu plnění o doplnění akumulační nádrže na dešťovou vodu vč.
vystrojení a čerpadlové techniky pro závlahu a připojení na elektrickou energii. Tyto úpravy vyžadují
prodloužení doby plnění z původních 180 dnů na 210 dnů. S tím je spojeno i navýšení ceny za dílo o 38 700
Kč. vč. DPH.

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

Diskuze zahájena v 14:21:48

V 14:24:05 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 42/2020 na realizaci1.
projektu pod názvem „Dešťová kanalizace z ulice V Bytovkách do ulice Vachkova -
zpracování PD“.
Rada MČ Praha 22 schvaluje prodloužení lhůty termínu dokončení díla a navýšení ceny o2.
38 700 Kč.
Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 42/2020.3.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-438-32/20
zodpovídá: Jiří Rösler
termín: 31. 12. 2020

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:24:14

10. Polyfunkční dům Pitkovice, parcela p.č. 219/5 a 219/6, k.ú.
Pitkovice, Praha 22 - Pitkovice - uzavření smlouvy o spolupráci a
budoucí smlouvy kupní (bod číslo 10)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:24:19

Důvodová zpráva
Dne 24.11.2020 jsme od PD Distribuce a.s. – Obchodního oddělení, U Plynárny 500, Praha 4 obdrželi
návrh smlouvy o spolupráci a budoucí smlouvy kupní spočívající v přípravě a realizaci stavby „Výstavba
plynárenského zařízení pro odběrné místo v ul. K Dálnici v Praze 22 – Pitkovicích“, na pozemcích p.č.
219/5 a 219/6 v k.ú. Pitkovice, Praha 22 – Pitkovice - jak je definováno v příloze č.1 této smlouvy.

Diskuze zahájena v 14:24:20
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V 14:26:04 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci a budoucí smlouvy kupní1.
spočívající v přípravě a realizaci stavby „Výstavba plynárenského zařízení pro odběrné
místo v ul. K Dálnici v Praze 22 - Pitkovicích“, na pozemcích p.č. 219/5 a 219/6 v k.ú.
Pitkovice, Praha 22 - Pitkovice - jak je definováno v příloze č.1 této smlouvy.
Rada MČ Praha 22 schvaluje úhradu kupní ceny PZ, v rozsahu specifikovaném v čl. II. odst.2.
3. této smlouvy, smluvní strany sjednávají ve výši regulované hodnoty PZ do maximální
výše 595 000,- Kč bez DPH (slovy: pětsetdevadesátpěttisíc korun českých), která byla
stanovena na základě požadovaného odběru plynu, a to je celkem 108 000 m3/rok.
Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi MČ uzavřít smlouvu o spolupráci a budoucí smlouvu3.
kupní spočívající v přípravě a realizaci stavby „Výstavba plynárenského zařízení pro
odběrné místo v ul. K Dálnici v Praze 22 - Pitkovicích“, na pozemcích p.č. 219/5 a 219/6
v k.ú. Pitkovice, Praha 22 - Pitkovice - jak je definováno v příloze č. 1 této smlouvy s
PPdistribuce, a.s.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-439-32/20
zodpovídá: Jiří Rösler
termín: 31. 12. 2020

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:26:12

11. Udělení čestného občanství MČ Praha 22 - paní Libuši Votavové,
paní Ivě Teslíkové (bod číslo 11)
Předkladatel: Mgr. Kateřina Erbsová

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:26:17

Důvodová zpráva
Na základě podnětů občanů navrhujeme udělení čestného občanství těmto dvou uhříněveským
občankám:     

Paní Libuši Votavové (*1930) uhříněveské rodačce, občance a dlouholeté učitelce a ředitelce ZŠ U1.
obory. Paní Votavová po dlouhá léta, dokud jí to zdravotní stav dovolil, byla aktivní členskou mnoha
uhříněveských spolků (např. TJ SOKOL, ČSČK), stála též u zrodu Občanského spolku Uhříněves
kladoucího si za cíl udržet v povědomí občanů historii naší městské části a především jméno
Uhříněves. Dlouhá léta působila jako jeho předsedkyně. Velkou zásluhou paní Votavové je též
znovuotevření Uhříněveského muzea a všemožná podpora kulturnímu a spolkovému životu naší
městské části.
Paní Ivě Teslíkové (*1941) uhříněveské občance a dlouholeté učitelce prvního stupně ZŠ na náměstí2.
bří Jandusů. Iva Teslíková působí jako učitelka prvního stupně při škole ZŠ Jandusů od roku 1963 s
drobnými pauzami do současnosti. Věnuje se nejmenším žáčkům prvních a druhých tříd
neuvěřitelných 56let. Naučila číst, psát a počítat cca 2 000 bývalých i současných občanů naší
městské části. Mnozí, ač dnes sami už třeba již v důchodovém věku, vzpomínají na její lidský přístup
a „maminkovské“ vedení výuky. V roce 2020 opět obětavě pomohla škole v nouzi v situaci akutního
nedostatku učitelů a ujala se výuky žáků třetích tříd. Poradila si i ve složité situaci distanční výuky,
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s dětmi neztratila osobní kontakt a nepříjemných chvílích jim byla velkou morální oporou.

Diskuze zahájena v 14:26:17

V 14:28:01 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí s návrhem na udělení čestného občanství MČ Praha 22 paní1.
Libuši Votavové jako zvláštní projev úcty za více jak 35 let pedagogické práce a více jak 60
let dobrovolnické práce ve prospěch MČ Praha 22 s přihlédnutím k významnému životnímu
jubileu 90 let, kterých se dožije 26. prosince 2020.                             
Rada MČ Praha 22 ukládá 1. místostarostsce Mgr. Kateřině Erbsové předložit materiál na2.
6. zasedání ZMČ dne 9. 12. 2020.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-440-32/20
zodpovídá: Mgr. Kateřina Erbsová
termín: 31. 12. 2020

V 14:28:46 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení  v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí s návrhem na udělení čestného občanství MČ Praha 22 paní1.
Ivě Teslíkové jako zvláštní projev úcty za více jak 50 let ve  prospěch MČ Praha 22 s
přihlédnutím k významnému životnímu jubileu 80 let, kterých se dožije v dubnu 2021.
Rada MČ Praha 22 ukládá 1. místostarostsce Mgr. Kateřině Erbsové předložit materiál na2.
6. zasedání ZMČ dne 9. 12. 2020.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-441-32/20
zodpovídá: Mgr. Kateřina Erbsová
termín: 31. 12. 2020

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:28:56

12. Změna účelu využití nevyčerpaných finančních prostředků z
dotačních programů MČ Praha 22 (bod číslo 12)
Předkladatel: Mgr. Kateřina Erbsová

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:29:03

Důvodová zpráva
Z důvodu vládních nařízení v souvislosti s omezením šíření nemoci covid 19 některé spolky a organizace
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nebyly schopné vyčerpat původně udělené dotace z dotačních programů MČ Praha 22 (Dotace na podporu
kulturních a společenských aktivit, Dotace na podporu sportovní činnosti, Dotace na reprezentaci MČ
Praha 22). Nevyčerpané prostředky není možné převádět do dalšího období, kdy budou vypsané nové
dotační programy. Rada chápe složitou situaci jednotlivých spolků a organizací a chce jim vyjít vstříc
možností převést nevyčerpanou část dotace na jiný účel. Jednotlivé žádosti budou posuzovány individuálně
podle přínosu využití prostředků pro občany Prahy 22 a budoucího fungování spolku/organizace. 

Podrobné žádosti jsou nedílnou součástí materiálu.

AKORDUM: výše nevyčerpaných poskytnutých prostředků (koncerty, reprezentace v zahraničí) 61 500 Kč.
Žádá o převod účelu finančních prostředků na storno poplatky pro najaté sólisty, nové logo a grafický
manuál, hard disk na ukládaní nahrávek, propagaci (bannery, samolepky, trička), upomínkové předměty
pro spolukoncertující.

Spolek občanů Hájku: výše nevyčerpaných poskytnutných prostředků (společenské akce) 40 187 Kč. Žádá
o převod účelu finančních prostředků na stoly a lavice, malý rozkládací stan, varnou nádobu, topidlo,
reproduktury a mikrofon.

Občanský spolek Uhříněves: výše nevyčerpaných poskytnutných prostředků 30 000 Kč (Uhříněveská pouť,
Výlet po stopách Bubeníčků a vánoční koncert Rybovy mše vánoční). Žádá o převod účelu finančních
prostředků na restaurování psacího stolu v Uhříněveském muzeu.

Tělocvičná jednota SOKOL UHŘÍNĚVES: výše nevyčerpaných posktnutých prostředků 48 000 Kč (akce DS
UCHO a vánoční výlet do Německa). Žádá o převod účelu finančních prostředků na rekonstrukci osvětlení
tělocvičny ve staré sokolovně a výmalbu šaten ve staré sokolovně.

Spolek sebeobrany HSCP: výše nevyčerpaných poskytnutných prostředků 25 000 Kč (cestovné, dres).
Žádá o převod účelu finančních prostředků na dresy, reprezentační oblečení a opravu stanu poškozeného
při akci Den Draka.

Uhříněveský pivovar: výše nevyčerpaných poskytnutých prostředků 35 000 Kč (pivovarské slavnosti -
program pro děti a další). Žádá o převod účelu finančních prostředků ve výši 33 000 Kč na vznik a
instalaci informačních panelů pro veřejnost s původními výkresy z konce 19. století s vyobrazením a
popisem historických technologií v pivovarnictví.

Naše Pitkovice: výše nevyčerpaných poskytnutných prostředků 50 000 Kč (drakiáda, lampionový průvod,
rozsvěcení vánočního stromku). Žádá o převod účelu finančních prostředků na materiály na tvoření,
ochranné a úklidové prostředky, kancelářské potřeby, technika na ozvučení akcí.

Základní organizace 22/30 Senioři ČR Praha 22: výše nevyčerpaných poskytnutných prostředků 25 000 Kč
(na sportovní činnost, rekondiční cvičení ve FITŽeny, Senioři v kondici). Žádá o převod účelu dotace na
zakoupení chodícího pásu do Klubu seniorů a drobných sportovních pomůcek.

SHM Kolovraty- Uhříněves: projekt sportuj s SHM - podpora sportovní organizované činnosti mládeže -
poskytnuto 100 000 Kč (provozní náklady, pronájmy). Žádá o převod účelu dotace ve výši 49 000 Kč na
stoly na stolní tenis, míčky, pálky, ruské kuželky, zrcadla, žebřiny, lavičky pro pohybové aktivity, branky,
sítě, kotvení, revize lezecké stěny, lezecké vybavení, informační nástěnka.

SHM Kolovraty SHM Kolovraty-Uhříněves: dotace na podporu sportovní činnosti 38 000 Kč. (Sportovní
akce SHM 2020 - turnaje, výpravy, letní tábor, příměstský tábor Klub Uhříněves-Kolovraty). Žádá o změnu
účelu dotace ve výši 8 000 Kč na dopravu, medaile a poháry, kancelářské potřeby, vybavení na akce - pivní
sety,

SHM Kolovraty SHM Kolovraty- Uhříněves: dotace na podporu v oblasti kulturních a společenských aktivit
97 000 Kč (Společenské akce SHM  - Společenský večer, Bezplatná burza, Dílny, Zahradní slavnost,
Slavnost světel, Vázání adventních věnců, rukodělné kroužky, mamiklub, hudební a pohybová přípravka,
metoda dobrého startu, klub dětí Sovička). Žádá o změnu účelu dotace ve výši 45 000 Kč na akce (nájem,
hudební produkce) materiál pro kroužky, kancelářské potřeby, opravy a revize, stoly, židle, knihovny,
police, vysavač.
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SK Čechie: výše nevyčerpaných poskytnutých postředků 70 000 Kč (Turnaj Prahy 22 v malém fotbale a
volejbale). Žádá o převod účelu finančních prostředků na spoluúčast při koupi secího stroje Trufco
TriWave 60 za celkovou cenu 450 000 Kč včetně DPH. V případě, že spoluúčast nebude v souladu se
záměry MČ Praha 22 navrhují využít dotaci na nové fotbalové branky různých velikostí, sada dresů,
pomůcky na trénink apod.

Diskuze zahájena v 14:29:03

V 15:08:46 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje změnu účelu čerpání poskytnuté dotace na rok 2020 dle důvodové
zprávy a přílohy materiálu pro spolek AKORDUM ve výši 45 000 Kč.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-442-32/20
zodpovídá: Mgr. Kateřina Erbsová
termín: 31. 12. 2020

V 15:09:18 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje změnu účelu čerpání poskytnuté dotace na rok 2020 dle důvodové
zprávy a přílohy materiálu pro Spolek občanů Hájku ve výši 40 187 Kč.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-443-32/20
zodpovídá: Mgr. Kateřina Erbsová
termín: 31. 12. 2020

V 15:10:35 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje změnu účelu čerpání poskytnuté dotace na rok 2020 dle důvodové
zprávy a přílohy materiálu pro Občanský spolek Uhříněves ve výši 30 000 Kč. 

Hlasování
pro: 0
proti 4
zdržel se: 2
nehlasoval: 0

Návrh nebyl přijat

V 15:10:55 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

 Rada MČ Praha 22  schvaluje změnu účelu čerpání poskytnuté dotace na rok 2020 dle důvodové
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zprávy a přílohy materiálu pro Tělocvičnou jednotu Sokol Uhříněves ve výši 48 000 Kč. 

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-444-32/20
zodpovídá: Mgr. Kateřina Erbsová
termín: 31. 12. 2020

V 15:11:31 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

 Rada MČ Praha 22 schvaluje změnu účelu čerpání poskytnuté dotace na rok 2020 dle důvodové
zprávy a přílohy materiálu pro spolek HSCP ve výši 25 000 Kč. 

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-445-32/20
zodpovídá: Mgr. Kateřina Erbsová
termín: 31. 12. 2020

V 15:11:59 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

 Rada MČ Praha 22 schvaluje změnu účelu čerpání poskytnuté dotace na rok 2020 dle důvodové
zprávy a přílohy materiálu pro Uhříněvský pivovar ve výši 33 000 Kč s podmínkou, že informační
panely budou veřejně bezplatně přístupné s dokončením do 30. 6. 2021. 

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-446-32/20
zodpovídá: Mgr. Kateřina Erbsová
termín: 31. 12. 2020

V 15:12:45 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

 Rada MČ Praha 22 schvaluje změnu účelu čerpání poskytnuté dotac na rok 2020 dle důvodové
zprávy a přílohy materiálu pro Naše Pitkovice ve výši 40 000 Kč (ozvučení akce 30 000 Kč a 10
000 Kč ostaní náklady viz. příloha). 

Hlasování
pro: 6
proti 0



13 / 27

zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-447-32/20
zodpovídá: Mgr. Kateřina Erbsová
termín: 31. 12. 2020

V 15:13:39 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

 Rada MČ Praha 22 schvaluje změnu účelu čerpání poskytnuté dotace na rok 2020 dle důvodové
zprávy a přílohy materiálu pro ZO Senioři ČR Praha 22 ve výši 25 000 Kč na zakoupení cvičícího
stroje a drobných sportovních pomůcek. 

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-448-32/20
zodpovídá: Mgr. Kateřina Erbsová
termín: 31. 12. 2020

V 15:14:34 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení  v tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 schvaluje změnu účelu čerpání poskytnuté dotace na podporu sportovní
činnosti na rok 2020 dle důvodové zprávy a přílohy materiálu pro SHM Kolovraty - Uhříněves ve
výši 8 000 Kč.

2. Rada MČ Praha 22 schvaluje změnu účelu čerpání poskytnuté dotace na podporu sportovní
činnosti „Projekt sportuj s SHM“ na rok 2020 dle důvodové zprávy a přílohy materiálu pro SHM
Kolovraty - Uhříněves ve výši 49 000 Kč.

3. Rada MČ Praha 22 schvaluje změnu účelu čerpání poskytnuté dotace na podporu
společenských a kulturních aktivit na rok 2020 dle důvodové zprávy a přílohy materiálu pro
SHM Kolovraty - Uhříněves ve výši 45 000 Kč.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-449-32/20
zodpovídá: Mgr. Kateřina Erbsová
termín: 31. 12. 2020

V 15:15:22 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

 Rada MČ Praha 22  souhlasí se změnou účelu čerpání poskytnutých dotací ze všech dotačních
programů na rok 2020 dle důvodové zprávy a přílohy pro SK Čechie ve výši 70 000 Kč na
zakoupení secího stroje Trufco TriWave 60.  
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Hlasování
pro: 6
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-450-32/20
zodpovídá: Mgr. Kateřina Erbsová
termín: 31. 12. 2020

V 15:16:04 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

 Rada MČ Praha 22  ukládá 1. místostarostce Mgr. Kateřině Erbsové předložit změny účelu
čerpání přidělené dotace s částkami nad 50 000 Kč podle Zákona 131/2000 Sb., o hl. m. Praze §
89 ods.2 , písm. b) na příští jednání ZMČ.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-451-32/20
zodpovídá: Mgr. Kateřina Erbsová
termín: 31. 12. 2020

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:16:14

13. Zápis z 5. jednání bytové komise s návrhem na uzavření NS k bytu
(bod číslo 13)
Předkladatel: Mgr. Pavel Kosař

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:16:17

Důvodová zpráva
5. zasedání bytové komise se uskutečnilo elektronickou formou s datem ukončení hlasování k 19.11.2020.
Bytová komise byla seznámena s volným bytem v SD čp. 1280 ul. Fr. Diviše a s doporučením OSVZ na
výběr nového nájemce.  Jako vhodného nájemce do volného bytu XXXXX v SD čp. 1280 ul. Fr. Diviše
komise vybrala paní XXXXXXXXXXXXXX.  

Rada MČ bere na vědomí ostatní body Zápisu z 5. jednání bytové komise.

Diskuze zahájena v 15:16:17

V 15:17:02 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

Rada MČ Praha souhlasí  s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu XXXXX o velikosti
1+kk v čp. 1280 ul. Fr. Diviše v Praze - Uhříněvsi s paní
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X doba nájmu jeden rok s možností dalšího prodloužení, nájemné 75 Kč/m2/měsíc.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-452-32/20
zodpovídá: Jana Kovaříková, Ing.
termín: 31. 12. 2020

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:17:09

14. Uzavření smlouvy o provedení reklamy se společností OTIS a.s.
(bod číslo 14)
Předkladatel: Mgr. Pavel Kosař

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:17:18

Důvodová zpráva
Na MČ Praha 22 se obrátila společnost OTIS a.s. s nabídkou bezplatného poskytnutí UV čističů vzduchu
do výtahů v Lékařském domě čp. 1341 na Novém náměstí po dobu 12ti měsíců. Tyto čističe o velikosti
40x20x10 se nainstalují na střechu výtahu a desinfikují kabiny výtahu. Součástí dodávky k čističi jsou UV
lampy, jejichž životnost je shodná s dobou poskytnutí čističů tj. 12 měsíců. Jako protislužbu žádá
společnost OTIS a.s. možnost umístění samolep o formátu A5 v každém výtahu a dále možnost vystavení
informačního banneru v prostorách LD, který bude informovat, že v zájmu ochrany zdraví a péče o
návštěvníky objektu nainstalovala společnosti OTIS a.s. do výtahu čistící ventilátor.

Diskuze zahájena v 15:17:18

V 15:17:56 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením smlouvy o provedení reklamy dle přílohy se společností
OTIS a.s., Jana Opletala 1279, 690 59 Břeclav, IČ: 42324254.  

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-453-32/20
zodpovídá: Jana Kovaříková, Ing.
termín: 31. 12. 2020

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:18:04

15. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 192 v k.ú.
Uhříněves ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s. (bod číslo 15)
Předkladatel: Mgr. Pavel Kosař

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:18:08

Důvodová zpráva
Společnost PREdistribuce, a.s. má zájem v rámci stavební akce „Praha 22 - Uhříněves,U Starého mlýna,
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192, 193, přípojka NN“ umístit mimo jiné na pozemku parc. č. 192 v k.ú. Uhříněves zařízení distribuční
soustavy – kabelové vedení. Společnost PREdistribuce, a.s. se proto obrátila na MČ Praha 22 s žádostí o
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

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

Právo věcného břemene se zřídí jako úplatné za jednorázovou náhradu stanovenou na základě znaleckého
posudku dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování nemovitostí. K této ceně bude připočtena DPH v zákonné
výši.

Diskuze zahájena v 15:18:08

V 15:18:37 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení  v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí  se zřízením úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 192 v
k.ú. Uhříněves ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a,     150 00 Praha
5, IČ: 273 76 516 za cenu dle znaleckého posudku + DPH. 

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-454-32/20
zodpovídá: Jana Kovaříková, Ing.
termín: 31. 12. 2020

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:18:43

16. Uzavření dodatku č. 19 (rekapitulační dodatek) k pojistné smlouvě
č. 8059766019 (bod číslo 16)
Předkladatel: Mgr. Pavel Kosař

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:18:47

Důvodová zpráva
MČ Praha 22 má uzavřenou s ČSOB Pojišťovnou, a.s. pojistnou smlouvu č. 8059766019. Vzhledem
k velkému množství již uzavřených dodatků k této smlouvě (18) připravila společnost PETRISK a.s. na
žádost pana radního Zmátla aktualizační dodatek, ve kterém je uvedena rekapitulace celkového rozsahu
pojištění dle smlouvy.  

Diskuze zahájena v 15:18:47

V 15:19:47 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení  v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí  s uzavřením dodatku č. 19 - rekapitulační dodatek k Pojistné
smlouvě č. 8059766019, uzavřené s ČSOB Pojišťovnou, a.s., člen holdingu ČSOB, Masarykovo
náměstí 1458, 530 02 Pardubice, IČ: 4553406.

Hlasování
pro: 6
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0
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Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-455-32/20
zodpovídá: Jana Kovaříková, Ing.
termín: 31. 12. 2020

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:19:53

17. 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 17)
Předkladatel: Ing. Ivo Krátký

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:20:00

Důvodová zpráva
V návaznosti na usnesení 31. RMČ ze dne 11. listopadu 2020 a v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č.
1/2019 vyzval odbor správy majetku schválené firmy: Scorra s.r.o., K Vejvoďáku 1576, Zbraslav, 156 00,
Praha 5, IČ 45789941, IMI Lighting s.r.o., Za Mototechnou 635/48, 155 00, Praha 5, IČ 64583309,
Miroslav Michálek, Pravoúhlá 1673/25, 150 00 Praha 5, IČ 43031552  k podání cenové nabídky na
veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Nové osvětlení galerie a komunitního centra v muzeu čp.
1251, Nové náměstí, 104 00 Praha 22 - Uhříněves“. Výzva byla doručena 11. listopadu 2020 všem
schváleným firmám. Zároveň byla VZ uveřejněná na
http://www.praha22.cz/urad/verejne-zakazky/verejne-zakazky-uredni-deska/, a prostřednictvím profilu
zadavatele www.vhodne-uverejneni.cz. Všechny hodnocené nabídky byly doručené v určené lhůtě (do 23.
11. 2020 do 11:00 hodin) a v předepsané formě.

Firmy Scorra s.r.o. a IMI Light oznámily e-mailem, že se VZ nezúčastní z kapacitních důvodů.

Hodnotící komise schválená na 51. RMČ ze dne 11. listopadu 2020 zasedla 23. 11. 2020 v 11:30 hodin
v kanceláři vedoucí OSM paní Ing. Jany Kovaříkové. Jediná došlá obálka byla zalepená, řádně označená a
zapsaná v seznamu podaných nabídek. Následně byla obálka otevřena.

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

Dle stanovených kritérií byla jediná cenová nabídka firmy Miroslav Michálek, Pravoúhlá 1673/25, 150 00
Praha 5, IČ 43031552, nabídnutá cena je 350 220,46 Kč včetně 21 % DPH, záruční doba je 24 měsíců.

Hodnotící komise doporučuje jako vítěze VZ „Nové osvětlení galerie a komunitního centra v muzeu čp.
1251, Nové náměstí, 104 00 Praha 22 - Uhříněves“ firmu Miroslav Michálek, Pravoúhlá 1673/25, 150 00
Praha 5, IČ 43031552.

Veřejná zakázka bude financována z rozpočtu MČ Praha 22.

Diskuze zahájena v 15:20:00

V 15:21:26 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s firmou Miroslav Michálek, Pravoúhlá 1673/25, 150 00 Praha 5,
IČ 43031552 jako s dodavatelem VZ malého rozsahu s názvem „Nové osvětlení galerie a
komunitního centra v muzeu čp. 1251, Nové náměstí, 104 00 Praha 22 - Uhříněves“.

2. Rada MČ Praha ukládá OSM zajistit smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu
s názvem „Nové osvětlení galerie a komunitního centra v muzeu čp. 1251, Nové náměstí, 104 00
Praha 22 - Uhříněves“ pro firmu: Miroslav Michálek, Pravoúhlá 1673/25, 150 00 Praha 5, IČ
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43031552 za cenu 350 220,46 Kč včetně 21% DPH.

Hlasování
pro: 4
proti 0
zdržel se: 2
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-456-32/20
zodpovídá: Jana Kovaříková, Ing.
termín: 31. 12. 2020

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:21:35

18. Připomínky k Statutu (vyhláška č. 55/2000) v souvislosti s
očekávanou změnou zákona o odpadech (bod číslo 18)
Předkladatel: Mgr. Ing. Ondřej Lagner Ph.D.

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:21:54

Důvodová zpráva
Připomínky k návrhu novely Statutu ve spojení s ještě neplatnými a neúčinnými zákony o odpadech a o
výrobcích s ukončenou životností. 

Předložený návrh novely jednoznačně zvýhodňuje malé městské části na úkor městských částí 1 - 22,
kterým jsou navrženou novelou Statutu přeneseny veškeré kontrolní a sankční kompetence i pro území
malých městských částí.

Diskuze zahájena v 15:21:54

V 15:25:48 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí se zasláním námitek k Statutu hl. m. Prahy.

2. Rada MČ Praha 22 ukládá radnímu  Mgr. Ing. Lagnerovi  Ph.D. zaslat připomínky Ing.
Hlubučkovi, náměstkovi primátora pro oblast životního prostředí, infrastruktury, technické
vybavenosti a bezpečnosti.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-457-32/20
zodpovídá: Jana Kučerová, Ing.
termín: 4. 12. 2020

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:25:57

19. Veřejná zakázka s názvem: „Zajištění úklidu veřejných ploch a
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zimní údržby městské části Praha 22“ 2021/2022 (bod číslo 19)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:26:02

Důvodová zpráva
Zajištění veřejné zakázky s názvem: „Zajištění úklidu veřejných ploch a zimní  údržby městské části Praha
22“ s dobou plnění od února 2021 do ledna 2022 s odhadovanou cenou 1 800 000 Kč bez DPH, (tj cca
150 000 Kč/měsíčně).

V souladu se Směrnicí č. 1/2019 v platné znění oslovit tyto dodavatele:

BELARTIS s.r.o., Jeremenkova 920/7, Praha 41.
AVE Pražské komunální služby a.s., Pražská 1321/38a, Praha 102.
AQIK s.ro. Benátecká 1369, 25001 Brandýs nad Labem3.
MILANNA-úklidový servis s.r.o., Zelenohorská 505/19, Praha 84.
MYFA facility s.r.o., Paříkova 354/5, Praha 95.

Návrh složení hodnotící komise:

členové: Radovan Koutský, Jana Kučerová, Ing. Ondřej Lagner Ph.D., Renáta Hübnerová,  Erika Krejčová   
                       

náhradníci:
Mgr. Pavel Kosař, RNDr. Kateřina Marková, Štěpán Zmátlo, Alexandra Zídková, Ing. Jitka Kochánková 

Diskuze zahájena v 15:26:02

V 15:32:18 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s vypsáním VZ Zajištění úklidu veřejných ploch a zimní  údržby
městské části Praha 2.

2. Rada MČ ukládá OŽPD zajistit Zajištění úklidu veřejných ploch a zimní  údržby městské
části Praha 22 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:

BELARTIS s.r.o., Jeremenkova 920/7, Praha 4
AVE Pražské komunální služby a.s., Pražská 1321/38a, Praha 10
AQIK s.ro. Benátecká 1369, 25001 Brandýs nad Labem
MILANNA-úklidový servis s.r.o., Zelenohorská 505/19, Praha 8
MYFA facility s.r.o., Paříkova 354/5, Praha 9

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-458-32/20
zodpovídá: Jana Kučerová, Ing.
termín: 11. 12. 2020

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:32:28
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20. Pravidla hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok
2021 (bod číslo 20)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:32:33

Důvodová zpráva
Povinnost zastupitelstva stanovit pravidla pro hospodaření v období rozpočtového provizoria ukládá § 13
zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Navržená pravidla jsou v souladu s
návrhem pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria pro městské části, která byla schválena
usnesením Rady HMP č. 1226 ze dne 15.6.2020.

Rada MČ Praha 22 bere na vědomí pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021 dle přílohy.

Diskuze zahájena v 15:32:33

V 15:41:10 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 ukládá radnímu panu Zmátlovi předložit tato pravidla ke schválení ZMČ
Praha 22 na jeho 6. zasedání.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-459-32/20
zodpovídá: František Wetter, Ing.
termín: 9. 12. 2020

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:41:18

21. Rozpočtová opatření (bod číslo 21)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:41:22

Důvodová zpráva
Rozpočtová opatření vycházejí z obdržených dotací a potřebných změn rozpočtu.

Diskuze zahájena v 15:41:22

V 15:44:23 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

Rada MČ Praha schvaluje rozpočtová opatření dle přílohy.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-460-32/20
zodpovídá: František Wetter, Ing.
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termín: 30. 11. 2020

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:44:31

22. Úprava příspěvku na provoz příspěvkovým organizací (bod číslo
22)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:44:36

Důvodová zpráva
Rada MČ Praha 22 usnesením UR-405-30/20 schválila na 30. zasedání dne 27. 10. 2020 rozpočtová
opatření vycházejí z obdržené dotace na zachování, obnovu a rozvoj činností v souvislosti s výskytem
pandemie nemoci Covid-19. V rámci těchto opatření byla schválena celková sanace výpadků příjmů
školám, které byly způsobeny uzavřením škol v jarních měsících t.r.

Na základě požadavků ředitelů se schvaluje poskytnutí neinvestičních transférů na provoz škol pro rok
2020 jednotlivým školám následovně:

MŠ Za Nadýmačem - 271 440 Kč
MŠ Pitkovice - 168 130 Kč
MŠ Sluneční - 316 396 Kč
ZŠ Jandusů - 80 000 Kč                            

s účelem použití v hlavní činnosti na zachování, obnovu a rozvoj v souvislosti s pandemií Covid-19 a
v účetnictví škol budou vedeny výdaje odděleně.

Diskuze zahájena v 15:44:36

V 15:49:04 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje neinvestiční transféry školám dle důvodové zprávy.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-461-32/20
zodpovídá: Štěpán Zmátlo
termín: 15. 12. 2020

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:49:12

23. Úpravy Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 22 (bod
číslo 23)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:49:27

Důvodová zpráva
Z důvodu možnosti konání ZMČ Praha 22 formou videokonference jsou navrženy úpravy stávajícího
jednacího řádu, a to doplněním nového odst. 1. v § 2 Příprava zasedání Zastupitelstva vč. přílohy č. 2
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Pravidla pro zastupitele k on-line zasedání ZMČ Praha 22 a rozšířením způsobů hlasování v odst. 1. v § 9
Hlasování. Z důvodu organizačních změn zajišťuje zasedání Zastupitelstva odbor kanceláře úřadu (dále jen
„OKÚ), provedené úpravy v odst. 1., 2., 6. a 8. v § 4, v odst. 1. v § 10, v odst. 1. a 5. v § 11 a v Příloze č. 1
Volební řád ZMČ Praha 22 v odst. 1. a 2. v článku V. Průběh tajného hlasování. Ostatní ustanovení JŘ ZMČ
Praha 22 zůstávají v platnosti. Navržené změny jsou vyznačeny v příloze červeně.   

Diskuze zahájena v 15:49:27

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:07:30

24. Návrh programu 6. Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22 dne 9.
12. 2020 (bod číslo 24)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:17:14

Důvodová zpráva
Návrh programu a plnění úkolů ze starších zasedání ZMČ jsou přílohou bodu.

Oznámení o konání 6. zasedání ZMČ Praha 22 zajistí OKÚ. Materiály pro zastupitele budou zveřejněny v
usneseni.cz. 

Diskuze zahájena v 16:17:14

V 16:19:37 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 schvaluje návrh programu 6. zasedání ZMČ Praha 22, které se bude konat
ve středu 9. 12. 2020 od 17 hodin v Divadle U22.

2. Rada MČ Praha 22 schvaluje zařazení dalšího bodu "Účelová investiční dotace SK Čechie
Uhříněves, z.s.". 

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-462-32/20
zodpovídá:  
termín: IHNED (25. 11. 2020)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:19:45

25. Zápis do kroniky za rok 2019 (bod číslo 25)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:19:49

Důvodová zpráva
Jako každoročně je radě předložen návrh zápisu do kroniky za rok 2019 v běžném rozsahu 42 stran.

Současně je předložen návrh na schválení odměny kronikáři v souladu s usnesením ZMČ z roku 2017.

Diskuze zahájena v 16:19:49

V 16:28:10 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:
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Rada MČ Praha 22 souhlasí s předloženým návrhem zápisu do kroniky za rok 2019.

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

Návrh nebyl přijat

V 16:29:09 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí s vyplacením roční odměny kronikáři ve výši 24 000 Kč.

Hlasování
pro: 1
proti 3
zdržel se: 2
nehlasoval: 0

Návrh nebyl přijat

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:30:12

26. Žádost MČ Praha 22 o podporu projektu z prostředků Fondu
rozvoje dostupného bydlení HMP (bod číslo 26)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:30:27

Důvodová zpráva
MČ Praha 22 má zájem o odkup objektu Křešínská čp 140 sloužícího dlouhodobě jako ubytovna a jeho
následnnou přeměnu na dům s dominantně bytovou funkcí. Bytové jednotky by byly využívány pro potřeby
dostupného a chráněného bydlení a byly by ve výši 70% nově vzniklých byt. jed. odsvěřeny MHMP. Projekt
počítá se vznikem cca 31 bytových jednotek. Sedm bytových jednotek by bylo využíváno jako chráněné
bydlení. Nebytové prostory budou vyčleněny pro potřeby MČ Praha 22. Zejména jako skladové a servisní
prostory ÚMČ Praha 22. Případně jako zázemí pro funkce navazující na chráněné bydlení. Projekt je
podrobně rozpracován a je přílohou této žádosti. Investorem projektu by byla MČ Praha 22.

Základní ekonomická rozvaha investičních nákladů projektu je součástí přílohy žádosti. Rozvaha vychází
z architektonického záměru a stavebně konstrukčního a statického posouzení, které jsou taktéž součástí
přílohy žádosti. Záměr počítá se vznikem 1360 m2 bytových jednotek dostupného a chráněného bydlení.
Celková podlahová plocha záměru vč. nebytových prostor a garáží je 2280 m2. Odhadnutá obvyklá cena
koupě objektu je dle přiloženého znaleckého vyjádření až XXXXXXXXXXXXX. Cena pořízení 1 m2 objektu
tak vychází do XXXXXXXXX. Finanční náročnost následné rekonstrukce je odhadována na 40 570 000 Kč
bez DPH. Podíl jejího financování ze zdrojů MČ Praha 22 a MHMP bude předmětem domluvy mezi MČ a
MHMP na základě výsledné podoby projektu a následného zpracování PD. Počítá se s financováním vzniku
a rekonstrukce byt. jednotek z FRDB v cekové výši do 70 tis. Kč./m2 nově vzniklé polochy bytu, tedy dle
pravidel Fondu. MČ Praha 22 bude ze svých finančních prostředků rekonstruovat nebytové a suterénní
prostory, které plánuje využívat pro své potřeby. A to v nyní odhadované výši 6,2 mil. Kč.  

 Diskuze zahájena v 16:30:27

V 16:33:51 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:
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Rada MČ Praha 22 schvaluje podání žádosti o poskytnutí prostředků z FRDB na koupi objektu
Křešínská čp 140 a navazující projektové práce ve výši 36 013 400 Kč.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-463-32/20
zodpovídá: Štěpán Zmátlo
termín: 31. 12. 2020

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:33:58

27. ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH „ZÁKLADNÍ ŠKOLA (ZŠ)
ROMANCE - UHŘÍNĚVES“ - jmenování hodnotící komise a uzavření
smlouvy o poskytování služeb (bod číslo 27)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:34:03

Důvodová zpráva
MČ Praha 22 připravuje ve spolupráci s organizátorem (Ing. arch. Tomáš Zdvihal) architektonickou soutěž
o návrh „ZÁKLADNÍ ŠKOLA (ZŠ) ROMANCE - UHŘÍNĚVES“. Přijaté soutěžní návrhy bude hodnotit a
posuzovat komise v tomto složení: 

Řádní členové závislí: Vojtěch Zelenka, starosta MČ Praha 22, Ing. arch. Tomáš Veselý, zástupce ředitele
Magistrátu hl. m. Prahy pro sekci rozhodování o území.

Náhradníci závislí: Ing. arch. Jiří Hejda, městský architekt MČ Praha 22, Mgr. Pavel Kappel, koordinátor
participativního plánování MČ Praha 22. 

Řádní členové nezávislí: Ing. arch. David Hlouch, architekt, č. autorizace ČKA 04117, Ing. arch. Jitka
Hofmeisterová, architektka, č. autorizace ČKA 04374, Ing. arch. MgA. Martin Rusina,  architekt, č.
autorizace ČKA 03983. 

Náhradníci nezávislí: Mgr. Ing. Vít Beran, ředitel ZŠ Kunratice, Ing. arch. Lenka Dvořáková, architektka,
č. autorizace ČKA 02664. 

Současně Vám předkládáme ke schválení návrh smlouvy o poskytování služeb, která bude uzavřena se
všemi nezávislými členy komise. Těm také bude náležet odměna za poskytnuté služby ve výši 1 000 Kč/
hod. 

Zdroj financí: z rozpočtu MČ na rok 2020

Diskuze zahájena v 16:34:03

V 16:41:01 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 jmenuje hodnotící komisi pro vyhodnocení návrhů ARCHITEKTONICKÉ
SOUTĚŽE O NÁVRH „ZÁKLADNÍ ŠKOLA (ZŠ) ROMANCE - UHŘÍNĚVES" v následujícím složení:

závislí členové: Vojtěch Zelenka, starosta, arch. Tomáš Veselý, zástupce ředitele MHMP pro
sekci rozhodování o území, Ing. arch. Jiří Hejda, městský architekt (náhradník), Mgr. Pavel
Kappel, koordinátor participativního plánování (náhradník)
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nezávislí členové: Ing. arch. David Hlouch (architekt, Tehov), arch Jitka Hofmeisterová
(architektka, Praha), Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ph.D. (architekt, Praha), Mgr. Ing. Vít
Beran (ředitel ZŠ Kunratice) - náhradník, Ing. arch. Lenka Dvořáková (architektka) -
náhradník. 

2. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování služeb s nezávislými členy
komise a s úhradou odměny za poskytnuté služby.

3. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi:

a) informovat členy komise o jejich jmenování,

b) podepsat smlouvy s nezávislými členy komise.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-464-32/20
zodpovídá: Jiří Rösler
termín: 31. 12. 2020

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:41:12

28. Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „MŠ V Bytovkách -
provádění projektové dokumentace v modelu BIM“ - vyhodnocení
zadávacího řízení (bod číslo 28)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:41:16

Důvodová zpráva
Na základě usnesení 42. zasedání RMČ dne 8.7.2020 (bod 15) zajistil ORS prostřednictvím administrátora
(Karo, Lašmanský & Partners s.r.o., advokátní kancelář) dne 16.7.2020 vyhlášení této podlimitní veřejné
zakázky. VZ je zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 53 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“). V souladu se „ZZVZ“
a se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č.1/2019, byla na profilu zadavatele uveřejněna kompletní zadávací
dokumentace. Ve stanoveném termínu předložili své nabídky elektronicky prostřednictvím profilu
zadavatele 2 uchazeči. Kritériem hodnocení byla ekonomická výhodnost nabídky, která byla hodnocena na
základě kvality nabízeného plnění. Cenu plnění stanovil zadavatel předem jako nabídkovou cenu pevnou a
činí 5 mil. Kč bez DPH. V příloze k tomu předkládáme Zprávu o hodnocení nabídek.

Podle výsledku hodnocení nabídek byla jako ekonomicky nejvýhodnější komisí vyhodnocena nabídka poř.
č. 2 účastníka zadávacího řízení LAMBDA studio s.r.o., se sídlem Oldřichova 106/49, Nusle, 128 00 Praha
2, IČ: 08182990. 

Zadavatel dále vyzval vybraného účastníka k odborné rozpravě s věcně a odborně kompetentní komisí
zadavatele. Cílem odborné rozpravy k ověření dodavatelem předloženého BEP a vzorku bylo přezkoumání,
posouzení a ověření, zda obsah účastníkem předloženého vzorku a BEP je podpořen a v souladu
s odbornými kompetencemi dodavatele, respektive osob dodavatele zodpovědných za realizaci předmětu
veřejné zakázky. Vybraný dodavatel v rámci odborné rozpravy přesvědčivě obstál a doložil potřebné
(tvrzené) znalosti a zkušenosti s předmětem plnění. Splnil tak všechny zákonem i zadávací dokumentací



26 / 27

stanovené podmínky a kladené požadavky.

Rada MČ Praha 22 bere na vědomí Zprávu o hodnocení nabídek. 

Zdroj financí: rozpočet MČ na rok 2020

 Diskuze zahájena v 16:41:16

V 16:50:57 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení  v tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 rozhoduje o výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče LAMBDA studio s.r.o.,
se sídlem Oldřichova 106/49, 128 00 Praha 2, IČ: 08182990.

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: 5
proti 0
zdržel se: 1
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-465-32/20
zodpovídá: Jiří Rösler
termín: 29. 1. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:51:08

29. Úpravy Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 22 -
pokračování (bod číslo 29)
Projednání bodu bylo odloženo.

Jednání ukončeno v 16:51:38
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Ověřeno ověřovateli:

1)   2. 12. 2020 12:25
Mgr. Ing. Ondřej Lagner
Ph.D.   

2)   2. 12. 2020 11:02 Štěpán Zmátlo   
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