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ZÁPIS ze schůze rady č. 32/2022
Městská část Praha 22

datum: 2. 11. 2022, čas: 14:00 - anonymizovaná verze zápisu

Prezence:

Přítomni: (7) Tomáš Kaněra, Jan Konopásek, Martin Langmajer, Miroslav Roth, Daniel
Smutek, Martin Turnovský, Hana Vagenknechtová

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

Přítomno je 7 členů a rada je usnášeníschopná.

Jednání zahájeno 02.11.2022 v 14:06:23

1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů (bod číslo
1)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:08:24

Předsedající navrhl ověřovatele zápisu:

Ověřovatelé: Miroslav Roth, Martin Langmajer
Předsedající: Tomáš Kaněra

Bod byl přijat bez hlasování.

Diskuze zahájena v 14:08:24

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:08:51

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

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:08:55

Program jednání
1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola zápisu z 31. jednání Rady MČ Praha 22 ze dne 19.10.2022
4. Kontrola zápisu z ustavujícího Zastupitelstva MČ Praha 22 ze dne 19.10.2022
5. Stanovení pravomocí Rady MČ Praha 22
6. Pověření zastupování městské části Praha 22 v řízeních týkajících se MČ Praha 22 v územních
řízeních, společných povoleních, kterými se stavby umisťují a povolují, nebo dodatečných povoleních
staveb územní rozhodnutí nahrazujících
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7. Smlouvy o umístění a poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací pro DPS
II., Nové náměstí 1440/2a, Uhříněves.
8. Pronájem nebytového prostoru č. 205 o velikosti 30,70 m2 v Polyfunkčním domě v č.p. 1370 na
Novém náměstí v Praze - Uhříněvsi
9. Smlouva o umístění a připojení vánočních dekorů na zařízeních veřejného osvětlení ve vlastnictví
hlavního města Prahy
10. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1879/1 v k. ú. Uhříněves v rámci
realizace dvou nových sjezdů a propojovacího chodníku vstupní branky na ul. Tichonická
11. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 588/1 k. ú. Uhříněves
12. Poskytování právních služeb
13. Plná moc AK Legals s.r.o ve věci 9 A 78/2022- 36
14. Spolupráce s Cestou integrace v rámci dluhového poradenství a potřebnost služby
15. Návrh termínů jednání Rady MČ Praha 22 a zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22 dokonce roku
2022
16. Plán zimní pohotovosti 2022/2023
17. Pověření radního Ing. Turnovského k zastupování MČ v případech povolení provozu zařízení ke
skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadu a pověření k zastupování ve MČ při
podání žádosti ke kácení dřevin na pozemcích městské části Praha 22
18. Různé

Diskuze zahájena v 14:08:55

V 14:11:11 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

Rada Praha 22 schvaluje návrh programu jednání.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-528-32/22
zodpovídá:  Tomáš Kaněra
termín: IHNED (2. 11. 2022)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:11:22

3. Kontrola zápisu z 31. jednání Rady MČ Praha 22 ze dne
19.10.2022 (bod číslo 3)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:11:26

Důvodová zpráva
Zápis je přílohou bodu včetně plnění usnesení.

Diskuze zahájena v 14:11:26

V 14:12:31 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:
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Rada MČ Praha 22 schvaluje zápis z 31. jednání Rady MČ Praha 22 ze dne 19.10.2022.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-529-32/22
zodpovídá:  Tomáš Kaněra
termín: IHNED (2. 11. 2022)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:12:40

4. Kontrola zápisu z ustavujícího Zastupitelstva MČ Praha 22 ze
dne 19.10.2022 (bod číslo 4)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:12:47

Důvodová zpráva
Zápis je přílohou bodu včetně plnění usnesení.

Diskuze zahájena v 14:12:47

V 14:13:23 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje zápis z ustavujícího Zastupitelstva MČ Praha 22 ze dne 19.10.2022.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-530-32/22
zodpovídá:  Tomáš Kaněra
termín: IHNED (2. 11. 2022)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:13:32

5. Stanovení pravomocí Rady MČ Praha 22 (bod číslo 5)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:13:36

Důvodová zpráva
 Rada MČ Praha 22 na základě § 94 zákona č. 131/2000 Sb.  o hl. m. Praze, ve znění pozdějších
předpisů má právo navrhnout kompetence jednotlivých členů rady městské části.
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Diskuze zahájena v 14:13:36

V 14:16:15 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 stanovuje kompetence jednotlivých členů rady městské části následovně:

Tomáš Kaněra - starosta
bezpečnost
majetek obce
Uhříněveský zpravodaj
Agenda 21

Ing. Martin Langmajer, MBA - 1. místostarosta  
investice
územní rozvoj

Bc. Hana Vagenknechtová - místostarostka
školství
kultura
sport a spolky

Bc. Miroslav Roth - radní
finance
dotační tituly a fondy

Ing. Martin Turnovský - radní
životní prostředí
hospodářská správa

doc. MUDr. Ing. Daniel Smutek Ph.D. - neuvolněný radní
zdravotnictví
sociální politika

Ing. Jan Konopásek - neuvolněný radní 
doprava
informační technologie (IT) 

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-531-32/22
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zodpovídá:  Tomáš Kaněra
termín: IHNED (2. 11. 2022)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:16:26

6. Pověření zastupování městské části Praha 22 v řízeních
týkajících se MČ Praha 22 v územních řízeních, společných
povoleních, kterými se stavby umisťují a povolují, nebo
dodatečných povoleních staveb územní rozhodnutí nahrazujících
(bod číslo 6)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:17:21

Důvodová zpráva
Rada MČ Praha 22 pověřuje 1. místostarostu Ing. Martina Langmajera, MBA k zastupování městské
části Praha 22 v řízeních týkajících se MČ Praha 22 v územních řízeních, společných povoleních,
kterými se stavby umisťují a povolují, nebo dodatečných povoleních staveb územní rozhodnutí
nahrazujících, ve kterých má dle paragrafu 18 odst. 1 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze,
postavení účastníka řízení.

Diskuze zahájena v 14:17:21

V 14:17:43 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 pověřuje 1. místostarostu Ing. Martina Langmajera, MBA zastupováním
městské části Praha 22 v řízeních týkajících se MČ Praha 22 v územních řízeních, společných
povoleních, kterými se stavby umisťují a povolují, nebo dodatečných povoleních staveb územní
rozhodnutí nahrazujících, ve kterých má dle paragrafu 18 odst. 1 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb.
o hl., m. Praze, postavení účastníka řízení.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá OKÚ vyhotovit pro 1. místostarostu Ing. Martina Langmajera,
MBA pověření k zastupování ve výše uvedené záležitosti.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-532-32/22
zodpovídá:  Tomáš Kaněra
termín: IHNED (2. 11. 2022)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:17:53

7. Smlouvy o umístění a poskytování veřejně dostupných služeb
elektronických komunikací pro DPS II., Nové náměstí 1440/2a,
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Uhříněves. (bod číslo 7)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:17:58

Důvodová zpráva
Smlouvu o umístění a provozování sítě elektronických komunikací a smlouvu o poskytování veřejně
dostupných služeb elektronických komunikací pro DPS II. (pečovatelská služba, klub seniorů, kotelna
a veřejná WiFi síť ve společných prostorách domu), Nové náměstí 1440/2a, 104 00 Praha 22 -
Uhříněves navrhujeme uzavřít s firmou INTERCONNECT s.r.o., K Jezírku 109, 250 84, Křenice, IČ
25704826. Sjednanou službou je internetové připojení ve verzi FIBER 60 (rychlost 60/60 Mbps) za
197,50 Kč od 15. 11. 2022 do 30. 11. 2022 a od 1. 12. 2022 za 395,00 Kč.

Stanoviska a doporučení poradních orgánů/odborů
Způsob financování - z vedlejší hospodářské činnosti.

Diskuze zahájena v 14:17:58

V 14:20:24 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením smlouvy o umístění a provozování sítě elektronických
komunikací a s uzavřením smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických
komunikací pro DPS II., Nové náměstí 1440/2a s firmou INTERCONNECT s.r.o., K Jezírku 109,
250 84, Křenice, IČ 25704826.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi smlouvu podepsat.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-533-32/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 30. 11. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:20:34

8. Pronájem nebytového prostoru č. 205 o velikosti 30,70 m2 v
Polyfunkčním domě v č.p. 1370 na Novém náměstí v Praze -
Uhříněvsi (bod číslo 8)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:20:40

Důvodová zpráva
MČ bude mít od 1.12.2022 k dispozici volný nebytový prostor č. 205 v 1. nadzemním podlaží
Polyfunkčního domu na Novém náměstí č.p. 1370 v Praze Uhříněvsi (prodejna ovoce-zelenina) o
velikosti 30,70 m2. Záměr pronájmu byl zveřejněn od 4.10.2022 do 27.10.2022, do kdy také měly být
zasílány nabídky. Minimální cena pronájmu byla stanovena ve výši 2.900,-Kč/m2/rok.  NP je
v současné době kolaudován jako prodejna potravin, v případě jiného využití je třeba provést
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rekolaudaci NP.

Celkem byly ve stanoveném termínu doručeny 2 nabídky, které budou v uzavřené obálce předloženy
přímo na zasedání RMČ.                                    

Diskuze zahájena v 14:20:40

V 14:31:30 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s pronájmem nebytového prostoru č. 205 v 1. nadzemním podlaží
Polyfunkčního domu v čp. 1370 na Novém náměstí v Praze - Uhříněvsi o velikosti 30,70 m2 za
cenu 3.322, -Kč/m2/rok společnosti Romana Laníková, U Starého mlýna 588/13, Uhříněves, IČ
40833011.          
2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi podepsat nájemní smlouvu.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-534-32/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 31. 12. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:31:40

9. Smlouva o umístění a připojení vánočních dekorů na zařízeních
veřejného osvětlení ve vlastnictví hlavního města Prahy (bod číslo
9)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:31:43

Důvodová zpráva
V návaznosti na rámcovou smlouvu o pronájmu vánočních dekorů s firmou MK Mont Illuminations
s.r.o č. SD 0087/2019 Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením smlouvy o umístění a připojení
vánočních dekorů na zařízeních veřejného osvětlení ve vlastnictví hlavního města Prahy ev. č.
2022004 se společností Technologie hlavního města Prahy, a.s. se sídlem Dělnická 213/12, 170
00 Praha 7 - Holešovice IČ 25672541, za cenu 21043,14 Kč bez DPH.

Stanoviska a doporučení poradních orgánů/odborů
Financování vánočního osvětlení je již schválenou položkou v rozpočtu roku 2022.

Diskuze zahájena v 14:31:43

V 14:32:19 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením smlouvy o umístění a připojení vánočních dekorů na
zařízeních veřejného osvětlení ve vlastnictví hlavního města Prahy ev. č. 2022004 se společností
Technologie hlavního města Prahy, a.s. se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ 25672541, za cenu 21043,14 Kč bez DPH.
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2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi smlouvu podepsat.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-535-32/22
zodpovídá:  Tomáš Kaněra
termín: IHNED (2. 11. 2022)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:32:30

10. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1879/1
v k. ú. Uhříněves v rámci realizace dvou nových sjezdů a
propojovacího chodníku vstupní branky na ul. Tichonická (bod
číslo 10)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:33:08

Důvodová zpráva
Na MČ Praha 22 se obrátila paní XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX která má zájem v rámci stavební akce
„Novostavba RD SO01, novostavba garáže SO02 na pozemcích parc. č. 1879/43, parc. č. 1879/68
v k.ú. Uhříněves“ včetně realizace dvou nových sjezdů a propojovacího chodníku vstupní branky na
komunikaci ul. Tichonická, umístit na části pozemku parc. č. 1879/1 v k.ú. Uhříněves nové sjezdy a
branku. Dle „Zásad pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti“, schválených na
32/21. zasedání Rady městské části Praha 22 bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene. Dle této smlouvy bude po dokončení stavby uzavřena se stavebníkem smlouva o
zřízení úplatného věcného břemene. Cena bude stanovena na základě znaleckého posudku, který
spolu s geometrickým plánem nechá na své náklady zpracovat stavebník.  

 Diskuze zahájena v 14:33:08

V 14:34:42 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1879/1
v k. ú. Uhříněves ve prospěch:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
104 00 Praha - Uhříněves, za cenu dle znaleckého posudku + DPH.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi podepsat smlouvu o smlouvě budoucí.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-536-32/22
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zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 31. 12. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:35:05

11. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 588/1 k. ú. Uhříněves
(bod číslo 11)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:35:10

Důvodová zpráva
Na MČ Praha 22 se obrátila společnost IT-Insignia s.r.o. s žádostí o koupi části pozemku parc. č.
588/1 o výměře cca 70 m2 v k.ú. Uhříněves. Společnost IT-Insignia s.r.o. je vlastníkem sousedních
pozemků, na kterých se nachází RD čp. 1596.  V současné době má dotčenou část pozemku parc. č.
588/1 v k.ú. Uhříněves na základě nájemní smlouvy č. 86/2010 MN – 19 v pronájmu pan XXXXXXX
(původní majitel RD čp. 1596). Pozemek slouží jako vjezd a parkování u RD. Společnost IT-Insignia
by však měla zájem pozemek vykoupit. Důvodem pro odkup je zcelení pozemku u RD a zabránění
nežádoucí skládky, která na pozemku dříve vznikala. Pozemek se nachází v cenové mapě stavebních
pozemků pro rok 2022, kdy je cena stanovená ve výši 5.500,-Kč/m2. V případě schvální záměru je na
zvážení, zda bude požadováno zpracování znaleckého posudku na určení ceny obvyklé.

V případě, že RMČ nebude s prodejem souhlasit, žádá společnosti IT-Insignia o převedení nájemní
smlouvy. V současné době platí za pozemek pan XXXXXXX nájemné ve výši 6.176,-Kč/rok, tj. 88,-
Kč/m2/rok. Za účelem uzavření nové nájemní smlouvy je třeba zveřejnit záměr pronájmu za konkrétní
cenu. Dle cenové politiky MHMP je nájemné u pozemků, které neslouží k podnikání nájemce
stanoveno v maximální výši 200,-Kč/m2/rok.

Stanoviska a doporučení poradních orgánů/odborů
Vzhledem k probíhajícím výkupům garáží na pozemku parc.č. 588/1 v k.ú. Uhříněves a budoucímu
možnému záměru s tímto pozemkem OSM doporučuje pozemek pouze pronajmout.

Diskuze zahájena v 14:35:10

V 14:38:22 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 588/1 v k. ú. Uhříněves
o výměře cca 70 m2. 

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-537-32/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 31. 12. 2022

V 14:40:50 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:
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1. Rada MČ Praha 22 souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku parc. č. 588/1 v k. ú.
Uhříněves o výměře 70 m2 za cenu 200,- Kč/m2/rok
2. Rada MČ Praha 22 ukládá OSM realizovat kroky vedoucí k uzavření nájemní smlouvy.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-538-32/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 31. 12. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:41:08

12. Poskytování právních služeb (bod číslo 12)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:41:13

Důvodová zpráva
Advokátní kancelář Legals s.r.o. IČ: 10746510  se sídlem Jindřicha Bubeníčka 1598/11 104 00 Praha
10 – Uhříněves poskytovala MČ Praha 22 právní služby, na základě objednávky č. MC22-R-
OKU00069/2022 v souladu se Směrnicí Úřadu městské části Praha 22 č. 1/2019 o zadávání veřejných
zakázek, ve znění Dodatku č. 3/2021 ze dne 3.11.2021 a výjimky ze Směrnice Úřadu městské části
Praha 22 č. 1/2019 o zadávání veřejných zakázek ve znění Dodatku č. 3/2021 ze dne 3.11.2021 do
31.10.2022.  Zároveň byly právní služby poskytovány v souladu s § 31 zák. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek.

MČ Praha 22 má zájem pokračovat ve spolupráci s advokátní kanceláří Legals s.r.o., v poskytování
právních služeb.

Na základě Směrnice o zadávání veřejných zakázek v souladu s čl. 4.5., odst. 4.6.3 Směrnice č. 2. o
zadávání veřejných zakázek, platné od 19.10.2022 bude právní služby poskytovat AK Legals, s.r.o.
Právní služby budou poskytovány současně v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek do 31.12.2023 nebo do limitu částky 2.mil bez DPH na poskytování dodávek nebo
služeb, podle § 27 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Stanoviska a doporučení poradních orgánů/odborů
Již poskytnuté služby AK Legals s.r.o. se do limitu podle §27 odst.a) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek sčítají, s výjimkou  služeb, které podléhají § 29 písm. k) zák. č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek.

Podle § 29 písm. k) zákona nebude zadavatel povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení,
půjde-li o právní služby, které:

1. které poskytuje advokát v rámci zastupování klienta v soudním, rozhodčím, smírčím nebo
správním řízení před soudem, tribunálem nebo jiným veřejným orgánem nebo v řízení před
mezinárodními orgány pro řešení sporů,

2. které poskytuje advokát při přípravě na řízení uvedená v bodě 1, nebo pokud okolnosti nasvědčují
tomu, že dotčená věc se s vysokou pravděpodobností stane předmětem řízení uvedeného v  bodě 1
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3. které musí poskytovat notář na základě jiného právního předpisu v rámci osvědčování a ověřování
listin, nebo 

4. při kterých na základě jiného právního předpisu, byť i příležitostně, vykonává dodavatel veřejnou
moc.

Diskuze zahájena v 14:41:13

V 14:42:54 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí s poskytováním právních služeb AK Legals .s.r.o. IČ: 10746510,  se
sídlem Jindřicha Bubeníčka 1598/11 104 00 Praha 10 – Uhříněves do 31.12.2023, nebo do
celkového limitu, pro dodávky nebo služby, částky 2.000.000 Kč bez DPH, podle § 31 zák.
134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek . Do limitu se nepočítají služby podle § 29 písm. k)
zák.  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-539-32/22
zodpovídá:  Tomáš Kaněra
termín: IHNED (2. 11. 2022)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:43:03

13. Plná moc AK Legals s.r.o ve věci 9 A 78/2022- 36 (bod číslo 13)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:43:22

Důvodová zpráva 
Proti ÚMČ Praha 22 je vedeno soudní řízení č. 9 A 78/2022 u Městského soudu v Praze, ve věci proti
rozhodnutí správního orgánu ze dne 05.08.2021 č.j. P22 9648/2021 OV 07 žalobcem Ing.
XXXXXXXXXXX. 

Žalobce se u MS v Praze vůči žalované ÚMČ Praha 22  podle petitu žaloby dožaduje, aby nadepsaný
soud vydal rozsudek tohoto znění:

I. Územní souhlas vydaný pod č.j. P22 9648/2021 OV 07 Odborem výstavby Úřadu městské části
Praha 22 se zrušuje.

II. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náhradu nákladů řízení, a to do 3 dnů od právní moci tohoto
rozsudku k rukám právního zástupce žalobce JUDr. XXXXXXXXXXXXX

Úřad Městské části Praha 22 bude v soudním sporu zastupovat Advokátní kancelář Legals s.r.o. IČ:
10746510,  se sídlem Jindřicha Bubeníčka 1598/11 104 00 Praha 10 – Uhříněves.

Diskuze zahájena v 14:43:22

V 14:46:14 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:
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Rada MČ Praha 22 souhlasí se zastupováním prostřednictvím Advokátní kanceláře Legals s.r.o.
IČ: 10746510,  se sídlem Jindřicha Bubeníčka 1598/11 104 00 Praha 10 – Uhříněves v soudním
řízení  č. 9 A 78/2022 u Městského soudu v Praze, zastoupenou JUDr. Nikolu Skutkovou, č. ČAK
18828 a dále Mgr. Michala Fryče, ev. č. ČAK 45002, ve věci proti rozhodnutí správního orgánu ze
dne 05.08.2021 č.j. P22 9648/2021 OV 07.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-540-32/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 2. 11. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:46:23

14. Spolupráce s Cestou integrace v rámci dluhového poradenství a
potřebnost služby (bod číslo 14)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:46:29

Důvodová zpráva
Dluhové poradenství poskytované Cestou integrace se stalo neodmyslitelnou součástí poradenství
v naší městské části. Klienti si vyhledají tuto velmi potřebnou pomoc bud samostatně nebo v rámci
odborného sociálního poradenství dostávají kontakt do poradny. Poradna má prostor v Otevřeném
informačním centru v budově radnice. To, že je poradenství poskytováno mimo úřad – nesdílíme
společný vchod, značně přispívá v její návštěvnosti. Poradenství je poskytováno i osobám bez
přístřeší, které se zapojují do jiných dotačních titulů, např. Resocializace osob bez přístřeší, jejich
příjem z činnosti v rámci projektu se stává okamžitě zdrojem splátek pro exekuční řízení. Mnozí se
obrazí i v rámci akce Milostivé léto na dluhovou poradnu Cesty integrace. Tato spolupráce je velkým
přínosem, jak pro samotné klienty, tak i pro nás – sociální pracovníky na sociálním odboru.
Spolupráci jsme „ladili“ poměrně dlouho, v roce 2020 nevyšla, ale v roce 2021 se na nás štěstí
usmálo a od roku 2022 se těšíme ze spolupráce. Bude-li možné tuto spolupráci opět díky projektu
„Dluhová poradna Praha“ nastavit na další rok využijeme ji v plném rozsahu.

Radě MČ  je proto doporučeno uzavřít smlouvu s Cestou integrace, o.p.s., jejíž předmětem je
zajištění účasti městské části v projektu financování z Operačního programu Zaměstnanost plus,
číslo výzvy 18, název výzvy Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách.

Stanoviska a doporučení poradních orgánů/odborů
S Cestou integrace aktivně spolupracujeme od roku 2021, kdy s ohledem na poptávku po bezplatném
dluhovém poradenství pro klienty MČ a okolí probíhaly přípravné kroky a uzavření partnerství pro
projekt „Cesta z dluhů v Praze“, který byl předložen do výzvy OPZ a následně finančně podpořen.

Od roku 2022 přímo v MČ Praha 22 pravidelně funguje Dluhová poradna, která podporuje a pomáhá
klientům individuálně a v mnoha případech dlouhodobě dle situace a potřeby řešit jejich finanční
problémy. Jedná se jak o dluhové poradenství a zpracování, sepisování a podáním návrhu na
oddlužení (Cesta integrace je akreditovaným subjektem pro podání těchto návrhů). Dále poradci
pomáhají klientům vypořádat závazky, splátkové kalendáře, v komunikaci s exekutorskými úřady a
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soudy, s mapováním a vyhodnocováním dluhů nebo s využitím Milostivého léta. Bonusem je i to, že
kolegyně z Cesty integrace, které poradenství poskytují podávají i poradenství právní a sociální.
Vzhledem k jejich komunikačním dovednostem a znalostem jsou schopné pomoci všem klientům
sociálního odboru. Pomáhají nám u našich občanů posilovat aktivní začleňování do společnosti.
Městská část se velice zasazuje, a je to i jednou z priorit aktualizovaného komunitního plánu MČ
Praha 22 o podporu rovných příležitostí občanů a občanek městské část. Prioritou je taktéž, jak již
bylo zmíněno podporování osob znevýhodněných skupin obyvatel.  Snažíme se obnovovat pracovní
návyky osob, které dlouhodobě nepracují a vštípit odpovědnost k sobě samému i ke společnosti.
Společný projekt s Cestou integrace je velkým dílkem mozaiky, kterou i díky jejich znalosti lokality,
ve které službu poskytují, skládáme ve prospěch našich občanů.

Stávající projekt pomohl již řadě klientů, ale v 6/2023 končí a rádi bychom, aby služba dluhového
poradenství pokračovala. Proto jsme se ve spolupráci s Cestou integrace dohodli na pokračování
spolupráce, podání navazujícího projektu s názvem „Dluhová poradna Praha“ a podáním žádosti do
výzvy OPZ+ č. 18. Projekt zároveň posílí o více individuální a komplexní pomoci s řešením dluhů
klientů. Možnost práce v terénu nebo v konkrétním zařízení, kde klient bydlí je skvělou nabídkou,
neboť MČ Praha 22 provozuje již tři domy s pečovatelskou službou, a ne zřídka se stává, že jsou
klienty dluhové porady i tito občané a občanky.

Spolupráce s Cestou integrace a dluhovými poradkyněmi doposud fungovala velmi dobře a můžeme
potvrdit, že svou pomocí poradkyně pomohly mimo jiné vyřešit i problémy osob v rámci veřejného
opatrovnictví MČ Praha 22 .

 Diskuze zahájena v 14:46:29

V 14:47:31 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 schvaluje uzavření partnerské smlouvy o účasti na projektu "Dluhová
poradna Praha" s Cestou integrace, o.p.s., se sídlem Masarykovo nám. 6/17, 251 01 Říčany, IČ:
26619032.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi ve spolupráci s OSVZ smlouvu uzavřít.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-541-32/22
zodpovídá: Zdeňka Žaludová, Mgr.
termín: 30. 11. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:48:03

15. Návrh termínů jednání Rady MČ Praha 22 a zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 22 dokonce roku 2022 (bod číslo 15)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:48:08

Důvodová zpráva
Rada MČ Praha 22 se doposud scházela ve čtrnáctidenních intervalech, proto jsou radě doporučeny
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následující konání zasedání:

33. jednání dne 16.11.2022 od 15:00 hodin

34. jednání dne 30.11.2022 od 15:00 hodin

35. jednání dne 14.12.2022 od 15:00 hodin

V případě potřeby bude svoláno mimořádné jednání rady.

Zasedání zastupitelstva by se mělo konat v prosinci v pondělí 19. 12. 2022.

Diskuze zahájena v 14:48:08

V 14:52:31 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 schvaluje termíny jednání rady následovně:
    33. jednání dne 16.11.2022 od 15:00 hodin
    34. jednání dne 30.11.2022 od 15:00 hodin
    35. jednání dne 14.12.2022 od 15:00 hodin
2. Rada MČ Praha 22 schvaluje termín zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22 dne 19. 12. 2022.
3. Rada MČ Praha 22 ukládá OKÚ zveřejnit termíny na webu městské části Praha 22. 

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-542-32/22
zodpovídá: Petra Vaňková
termín: 30. 12. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:52:40

16. Plán zimní pohotovosti 2022/2023 (bod číslo 16)
Předkladatel: Martin Turnovský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:52:44

Důvodová zpráva
Zajištění zimní údržby jejíchž úkolem je  zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních
komunikacích MČ Praha 22 vzniklých povětrnostními vlivy.

Řídí se vyhláškou č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy o schůdnosti místních komunikacích.

Vzhledem k nutnosti zajištění sjízdnosti a schůdnosti  místních komunikací ve správě MČ v zimním
období je třeba vyhlášení zimní pohotovosti pro zaměstnance ÚÚ OŽPD v mimopracovní době,
víkendech a o svátcích. Plán zimní pohotovosti pro zimu 2022/2023 v příloze.

Diskuze zahájena v 14:52:44

V 14:54:06 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Martin Turnovský") v
tomto znění:
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Rada MČ Praha 22 souhlasí s vyhlášením zimní pohotovosti pro období od 1.11.2022 do
31.3.2023 pro zaměstnance MČ Praha 22 vyjmenované v Plánu zimní sněhové pohotovosti.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-543-32/22
zodpovídá: Jana Kučerová, Ing.
termín: 30. 11. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:54:15

17. Pověření radního Ing. Turnovského k zastupování MČ v
případech povolení provozu zařízení ke skladování, sběru, úpravě,
využití nebo odstranění odpadu a pověření k zastupování ve MČ při
podání žádosti ke kácení dřevin na pozemcích městské části Praha
22 (bod číslo 17)
Předkladatel: Jana Kučerová, Ing.

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:54:25

Důvodová zpráva
Odbor životního prostředí a dopravy zajišťuje pro Městskou část Praha 22 vedení agendy vydání
povolení provozu zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadu podle
ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Podle
zákona o odpadech jsou účastníkem řízení o vydání povolení provozu zařízení obce, v Praze je tato
kompetence přenesena vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy,
ve znění pozdějších předpisů na Městské části 1 – 57.

Pro Prahu tato povolení vydává Magistrát hl. m. Prahy, který informuje městskou část, na jejímž
území má být zařízení provozováno nebo jejíž životní prostředí může být provozem takového zařízení
přímo dotčeno o zahájení řízení a zároveň ji vyzve k podání připomínek v poměrně krátkém termínu.
Z tohoto důvodu se osvědčilo pověřit radního za životní prostředí k zastupování městské části
v těchto řízeních, aby se městská část stihla vyjádřit v termínu.

Městská část Praha 22 v rámci péče o veřejnou zeleň žádá odbor životního prostředí a dopravy o
vydání povolení ke kácení dřevin, případně odbor životního prostředí a dopravy ukládá na pozemky
městské části náhradní výsadbu. Je proto třeba, aby radní pro životní prostředí měl od městské části
pověření, že jí může v řízeních o povolení kácení dřevin na pozemcích městské části Praha 22
zastupovat.

Diskuze zahájena v 14:54:25

V 14:56:21 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Jana Kučerová, Ing.")
v tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 na základě usnesení č. UR-531-32/22 ze dne 2.11.2022 ke stanovení
pravomocí členů rady pověřuje radního pro životní prostředí Ing. Martina Turnovského
k zastupování městské části Praha 22 ve správních řízeních o vydání povolení provozu zařízení ke
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skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadu podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č.
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
2. Rada MČ Praha 22 na základě usnesení UR-531-32/22 ze dne 2.11.2022pověřuje radního pro
životní prostředí Ing. Martina Turnovského k zastupování městské části Praha 22 v řízeních
týkajících se vydávání povolení ke kácení dřevin na pozemcích městské části Praha 22, ve věci
vydávání souhlasu s umístěním náhradní výsadby na pozemky městské části Praha 22, ve věci
vydávání souhlasu vlastníka s kácením dřevin a ve věci možnosti udělit plnou moc třetí osobě
k zastupování městské části v řízeních o povolení kácení dřevin.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-544-32/22
zodpovídá: Jana Kučerová, Ing.
termín: 30. 11. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:56:30

Jednání ukončeno 02.11.2022 v 14:57:09
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Ověřeno ověřovateli:

1)   7. 11. 2022 10:28 Miroslav Roth   

2)   7. 11. 2022 10:23 Martin Langmajer   

 

Podpisy odpovědných osob:

Starosta(ka):
  

Místostarosta(ka):
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