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ZÁPIS ze schůze rady č. 34/2022
Městská část Praha 22

datum: 30. 11. 2022, čas: 14:30 - 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 30.11.2022 v 14:41:03

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

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:41:09

Předsedající navrhl ověřovatel zápisu.

Ověřovatelé: Miroslav Roth, Martin Langmajer
Předsedající: Tomáš Kaněra

Bod byl přijat bez hlasování.

Diskuze zahájena v 14:41:09

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:42:11

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

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:42:40

Program jednání
1. Zahájení a určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola zápisu z 33. jednání Rady MČ Praha 22 ze dne 16.11.2022
4. Prodej pozemku parc. č. 189/5 a parc. č. 189/6 oba v k. ú. Uhříněves
5. Prodej části pozemku parc. č. 188/2 v k. ú. Uhříněves o výměře 96 m2
6. Prodloužení smluv o ubytování v rámci ubytování uprchlíků z Ukrajiny v DPS III a ubytovně
MISURI
7. Pronájem bytu v DPS II.
8. Záměr prodeje pozemku parc. č. 213/8 a části pozemku parc.č. 286/11 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi
9. Smlouva o poskytování služeb v oblasti odpadového hospodářství - svoz odpadu
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10. Pronájem nebytových prostor v objektu Uhříněveského muzea za účelem pořádání jazykových
kurzů pro děti a mládež
11. Uzavření splátkového kalendáře
12. Informace k Metodickému pokynu Rady MČ Praha 22
13. Personální záležitosti
14. Poskytování právních služeb odboru výstavby ÚMČ Praha 22
15. „Dostavba školního hřiště ZŠ U Obory – 2.etapa“ Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. MC22-SD-
ORS00034/2022
16. „Rekonstrukce pavilonu MŠ Za Nadýmačem“ - informace o záměru
17. "Novostavba modulové MŠ Nad Volyňkou" - informace o záměru
18. Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „Komunikační propojení ul. Fr. Diviše - K Dálnici
(Horácká stezka) - zpracování PD pro ÚR“ - vyhodnocení VZ
19. Prázdninový provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách ve školním roce 2022/2023
20. Výroční zprávy MŠ, ZŠ
21. Návrh rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2023
22. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 22 do roku 2028
23. Pravidla hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2023
24. Rozpočtová opatření
25. Různé

Diskuze zahájena v 14:42:40

V 14:44:30 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje návrh programu jednání.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-566-34/22
zodpovídá:  Tomáš Kaněra
termín: IHNED (30. 11. 2022)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:44:40

3. Kontrola zápisu z 33. jednání Rady MČ Praha 22 ze dne
16.11.2022 (bod číslo 3)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:44:47

Důvodová zpráva
Zápis je přílohou bodu včetně plnění usnesení.

Diskuze zahájena v 14:44:47

V 14:46:00 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:
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Rada MČ Praha 22 schvaluje zápis z 33. jednání Rady MČ Praha 22 ze dne 16.11.2022.

V 14:45:23 bylo zahájeno tajné hlasování.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-567-34/22
zodpovídá:  Tomáš Kaněra
termín: IHNED (30. 11. 2022)

V 14:46:00 bylo ukončeno tajné hlasování.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:46:14

4. Prodej pozemku parc. č. 189/5 a parc. č. 189/6 oba v k. ú.
Uhříněves (bod číslo 4)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:46:18

Důvodová zpráva
MČ Praha 22 usnesením UR-516-31/22 dne 19.10.2022 odsouhlasila záměr prodeje pozemku parc. č.
189/5 a parc. č. 189/6 oba v k. ú. Uhříněves. Jedná se o pozemky, na kterých se nachází část stavby
domu čp. 588, ul. U starého mlýna, jehož vlastníkem je pan XXXXXXXXXX.

V současné době je u pozemku parc. č. 189/6 v k. ú. Uhříněves zapsána výměra 12 m2, dle nového
geometrického zaměření dle GP č. 3632-68/2022 je výměra tohoto pozemku 13 m2, toto nové
zaměření bude podáno na katastr spolu s kupní smlouvou.

Na určení obvyklé kupní ceny nechal OSM zpracovat znalecký posudek č.  5824-56/2022 ze dne 27.
5. 2022. Dle tohoto posudku jsou ceny pozemků následující:

 parc. č. 189/5 v k. ú. Uhříněves o výměře 1 m2 – 7.090,- Kč
 parc. č. 189/6 v k. ú. Uhříněves o výměře 13 m2 – 92.210,- Kč   

            cena za oba pozemky 99.300,-Kč

Kupní cena bude kupujícím uhrazena do 30 dnů od podpisu smlouvy.

Diskuze zahájena v 14:46:18

V 14:47:10 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením kupní smlouvy dle přílohy na prodej pozemků parc. č.
189/5 o výměře 1 m2 a parc. č. 189/6 o výměře 13 m2 oba v k. ú. Uhříněves za celkovou cenu
99.300,-Kč
panu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X 104 00 Praha – Uhříněves.   
2. Rada MČ Praha 22 ukládá OSM zveřejnit záměr a připravit materiál do ZMČ.
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V 14:46:55 bylo zahájeno tajné hlasování.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-568-34/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 30. 6. 2023

V 14:47:10 bylo ukončeno tajné hlasování.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:47:19

5. Prodej části pozemku parc. č. 188/2 v k. ú. Uhříněves o výměře
96 m2 (bod číslo 5)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:47:23

Důvodová zpráva
MČ Praha 22 usnesením UR-518-31/22 dne 19.10.2022 odsouhlasila záměr prodeje části pozemku
parc. č. 188/2 v k.ú. Uhříněves o výměře 96 m2.  Jedná se o část pozemku, kterou majitel domu čp.
588 pan XXXXXXXXXX využívá dlouhodobě jako zahradu.  

Rada dále souhlasila s možností umoření kupní ceny formou měsíčních splátek v době trvání 120
měsíců. Do doby splacení celé kupní ceny bude na pozemku zřízeno zástavní právo ve prospěch MČ
Praha 22.  

Na určení obvyklé kupní ceny nechal OSM zpracovat znalecký posudek č.  5824-56/2022 ze dne 27.
5. 2022. Posudek stanovil cenu obvyklou u oddělované části pozemku parc. 188/2 v k. ú. Uhříněves
ve výši 680.950,-Kč. Kupní cena bude uhrazena formou 119 měsíčních splátek ve výši 5.670,- Kč a 1
měsíční splátky ve výši 6.220,- Kč. Součástí kupní smlouvy bude zřízení zástavního práva ve
prospěch MČ Praha 22 do doby úhrady celé kupní ceny.  

Stanoviska a doporučení poradních orgánů/odborů
Rada městské části Praha 22 souhlasí s uzavřením kupní smlouvy dle přílohy na prodej části
pozemku parc. č. 188/2 o výměře 96 m2 v k.ú. Uhříněves (dle GP 3632-68/2022 nově označená část
jako parc. č. 188/3) za celkovou cenu 680.950,-Kč panu
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 104 00
Praha – Uhříněves, za podmínky, že kupní cena bude hrazena ve 120 měsíčních splátkách a zajištěna
zřízením zástavního práva.    

Rada městské části Praha 22 ukládá OSM zveřejnit záměr a připravit materiál do ZMČ.

Diskuze zahájena v 14:47:23

V 14:50:42 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením kupní smlouvy dle přílohy na prodej části pozemku
parc. č. 188/2 o výměře 96 m2 v k. ú. Uhříněves (dle GP 3632-68/2022 nově označená část jako
parc. č. 188/3) za celkovou cenu 680.950,-Kč panu
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 104
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00 Praha – Uhříněves, za podmínky, že kupní cena bude hrazena ve 120 měsíčních splátkách a
zajištěna zřízením zástavního práva.    
2. Rada MČ Praha 22 ukládá OSM zveřejnit záměr a připravit materiál do ZMČ.

V 14:50:17 bylo zahájeno tajné hlasování.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-569-34/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 30. 6. 2023

V 14:50:42 bylo ukončeno tajné hlasování.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:51:14

6. Prodloužení smluv o ubytování v rámci ubytování uprchlíků z
Ukrajiny v DPS III a ubytovně MISURI (bod číslo 6)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:51:19

Důvodová zpráva
Rada MČ Praha 22 usnesením č. UR-182-11/22 na 11/2022 jednání dne 6.4.2022 přenesla pravomoc
k uzavírání smluv na dočasné bezplatné ubytování uprchlíků z Ukrajiny v DPS III. Betlímek čp. 1665
ul. U Starého mlýna a ubytovně MISURI čp. 140 ul. Křešínská na odbor správy majetku. Smlouvy
byly uzavírány bezplatně na dobu určitou do 31.5.2022. Následně byly usnesením UR-246-16/22
prodlouženy do 31.8.2022 a usnesením UR-435-25/22 do 31.12.2022. Vzhledem ke stále trvajícímu
válečnému konfliktu na Ukrajině je třeba tyto smlouvy prodloužit na další období. Na základě dotace
státu/MHMP na ubytování a dohody vedení MČ bude i nadále zachován bezplatný pronájem
s trváním dočasného nájmu do 31.3.2023.  

Diskuze zahájena v 14:51:19

V 14:52:03 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s prodloužením nájemních smluv na bezplatné ubytování v rámci
ubytování uprchlíků z Ukrajiny v DPS III. - Betlímku čp. 1665 ul. U Starého mlýna a ubytovně
MISURI čp. 140 ul. Křešínská na dobu určitou do 31.3.2023.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá OSM v rámci přenesené pravomoci uzavřít dodatky ke stávajícím
nájemním smlouvám. 

V 14:51:44 bylo zahájeno tajné hlasování.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-570-34/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 31. 3. 2023

V 14:52:03 bylo ukončeno tajné hlasování.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:52:13

7. Pronájem bytu v DPS II. (bod číslo 7)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:52:18

Důvodová zpráva
MČ Praha 22 má k dispozici volný byt č. 6 v DPS II. Nové náměstí 1440/2a. Na základě projednání
v Komisi sociálních věcí, zdravotnictví a komunitního plánování a na základě souhlasu Odboru
správních činností ve zdravotnictví a sociální péči MHMP byl jako nový nájemce vybrán pan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nájemní smlouva bude uzavřena od 1.12.2022 na dobu 1 rok s možností prodloužení. Nájemné ve
výši 57,-Kč/m2/měsíc.

Diskuze zahájena v 14:52:18

V 14:53:02 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 6 v DPS II. Nové
náměstí 1440/2a v Praze - Uhříněvsi s panem
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 104 00
Praha - Uhříněves, doba nájmu jeden rok s možností dalšího prodloužení, pronájem od 1.12.2022,
nájemné 57,- Kč/m2/měsíc.  
2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi podepsat nájemní smlouvu.

V 14:52:38 bylo zahájeno tajné hlasování.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-571-34/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 31. 12. 2022

V 14:53:02 bylo ukončeno tajné hlasování.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:53:13
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8. Záměr prodeje pozemku parc. č. 213/8 a části pozemku parc.č.
286/11 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi (bod číslo 8)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:53:18

Důvodová zpráva
Na MČ Praha 22 se obrátil pan XXXXXXXXXXXXX s žádostí o koupi pozemku parc. č. 213/8 o výměře
7 m2 a části pozemku parc. č. 286/11 o výměře cca 119 m2 vše v k. ú. Hájek u Uhříněvsi.

Pan XXXXXX je vlastníkem sousedního pozemku parc. č. 213/32 v k.ú. Hájek u Uhříněvsi, na kterém
zrealizoval stavbu nového rodinného domu. Stavba RD některými částmi zasahuje i na pozemky,
které nejsou ve vlastnictví pana XXXXXXX. Konkrétně se jedná o nepovolenou stavbu terénní opěrné
zdi s venkovním schodištěm, vedoucím k budoucímu zahradnímu jezírku. Na základě kontrolní
prohlídky bylo ze strany stavebního úřadu zahájeno řízení o odstranění nepovolené stavby. Vzhledem
k tomu, že se jedná o součást, která je s novým RD pevně spjatá, žádá stavebník o legalizaci stavby
na pozemcích MČ Praha 22. Z tohoto důvodu pan XXXXXX žádá o odkup těchto pozemků. V případě
pozemku parc. č. 286/11 se stavba nachází na části o výměře cca 44 m2, pan XXXXXX by ale měl
zájem odkoupit i část, kterou v současné době využívá jako součást své zahrady tj. celkem cca 119
m2.

Pozemek parc. č. 213/8 se nachází v cenové mapě stavebních pozemků a pro rok 2023 je cena
navržená ve výši 7.080,-Kč/m2. Pozemek parc. č. 286/11 v cenové mapě uveden není a na určení jeho
ceny je třeba nechat zpracovat znalecký posudek.

V případě schvální záměru bude zadáno zpracování oddělovacího GP a znaleckého posudku na
určení ceny obvyklé.

Záměr prodeje byl již předložen na 15/22 zasedání RMČ Praha 22 dne 4.5.2022 a RMČ s prodejem
nesouhlasila.

Stanoviska a doporučení poradních orgánů/odborů
V zájmu MČ Praha 22 je mít narovnané majetkoprávní vztahy a bylo by třeba odprodat alespoň
pozemek parc. č. 213/8 a část parc. č. 286/11 se zastavěnou částí o minimální výměře 44 m2.
S pozemky nemá MČ Praha 22 jiný záměr.

Diskuze zahájena v 14:53:18

V 14:58:51 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí se záměrem prodeje pozemku parc. č. 213/8 a části pozemku parc.
č. 286/11 o výměře cca 119 m2 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá OSM započít kroky vedoucí k prodeji dotčených pozemků.

V 14:58:35 bylo zahájeno tajné hlasování.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-572-34/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
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termín: 30. 4. 2023

V 14:58:51 bylo ukončeno tajné hlasování.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:59:02

9. Smlouva o poskytování služeb v oblasti odpadového hospodářství
- svoz odpadu (bod číslo 9)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:59:07

Důvodová zpráva
Na základě usnesení UR-500-30/22 z 30. zasedání RMČ P22 ze dne 12.10.2022 OSM zajistil zadání
VZMR s názvem: "Periodický svoz komunálního odpadu 2023 až 2027" v souladu se směrnicí ÚMČ
Praha 22č. 1/2019 o veřejných zakázkách v platném znění. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena
nabídka od firmy FCC Česká republika, s.r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IČ 45809712 za
cenu 1 066 110,- Kč bez DPH á 1 rok. Na základě výběru dodavatele služeb je nutné uzavřít smlouvu
o poskytování služeb v odpadovém hospodářství - svoz odpadu, která je přílohou tohoto materiálu. 

Stanoviska a doporučení poradních orgánů/odborů
Hodnotící komise na základě zasedání dne 8.11.2022 doporučuje jako vítěze této VZMR firmu:
FCC Česká republika, s.r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IČ 45809712, jejíž nabídka byla podle
hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější. 

 Diskuze zahájena v 14:59:07

V 15:00:18 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 schvaluje výběr dodavatele - nejvýhodnější nabídku
společnosti FCC Česká republika, s.r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IČ 45809712 za cenu 1
066 110,- Kč bez DPH á 1 rok.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá OSM písemně informovat uchazeče o výsledku výběru dodavatele
VZMR "Periodický svoz komunálního odpadu 2023 až 2027".
3. Rada MČ Praha 22 souhlasí se zněním smlouvy o poskytování služeb v oblasti odpadového
hospodářství - svoz odpadu, která má být uzavřena se společností FCC Česká republika, s.r.o.,
Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IČ 45809712.
4. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi uzavřít s vybraným uchazečem
firmou  FCC Česká republika, s.r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IČ 45809712 smlouvu o
poskytování služeb v oblasti odpadového hospodářství - za cenu 1 066 110,- Kč bez DPH á 1 rok. 

V 15:00:01 bylo zahájeno tajné hlasování.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-573-34/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 30. 12. 2022
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V 15:00:18 bylo ukončeno tajné hlasování.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:00:33

10. Pronájem nebytových prostor v objektu Uhříněveského muzea
za účelem pořádání jazykových kurzů pro děti a mládež (bod číslo
10)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:00:41

Důvodová zpráva
Paní Pudilová měla na základě nájemní smlouvy č. SO 00002/2018 v pronájmu prostory spolkové
místnosti Uhříněveského muzea, kde pořádala jazykové kurzy pro děti a mládež. Tato smlouva byla
ukončena na základě výpovědi ze strany MČ Praha 22 k 31.8.2022 z důvodu nutnosti uvolnit prostory
v Uhříněveském muzeu pro adaptační skupinu dětí ukrajinských uprchlíků. Od září 2022 paní
Pudilová jazykové kurzy v muzeu na základě dohody s kurátorem muzea dále pořádala, ale bez
řádného právního nároku. Z tohoto důvodu je třeba na období od 1.9.2022 do 30.11.2022 uzavřít
dohodu o narovnání, upravující užívání prostor v muzeu a úplatu za toto užívání.

Od 1.12.2022 potom bude uzavřena nová nájemní smlouva. Cena pronájmu je určena ve výši 75,-
Kč/vyučovací hodina (45 min) a je hrazena vždy koncem příslušného měsíce vždy dle skutečně
odučených hodin.

Záměr uzavření nájemní smlouvy byl na úřední desce zveřejněn od 27.10.2022 do 13.11.2022.

Diskuze zahájena v 15:00:41

V 15:02:04 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením dohody o narovnání za využívání nebytového prostoru
– spolková místnost v objektu Uhříněveského muzea, Nové náměstí čp. 1251, Praha – Uhříněves
za účelem pořádání jazykových kurzů pro děti a mládež v období od 1.9.2022 do 30.11.2022
s paní Jeannette Paolou Pudilovou Palma, U židovského hřbitova 1038/15, 104 00 Praha –
Uhříněves, IČO: 76460835.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi podepsat dohodu o narovnání.

V 15:01:52 bylo zahájeno tajné hlasování.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-574-34/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 31. 12. 2022

V 15:02:04 bylo ukončeno tajné hlasování.

V 15:02:34 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
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tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájmem nebytového prostoru
– spolková místnost v objektu Uhříněveského muzea, Nové náměstí čp. 1251, Praha – Uhříněves
za účelem pořádání jazykových kurzů pro děti a mládež s paní Jeannette Paolou Pudilovou Palma,
U židovského hřbitova 1038/15, 104 00 Praha – Uhříněves, IČO: 76460835, pronájem na dobu
neurčitou, nájemné 75,-Kč/vyučovací hodina vč. DPH.  
2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi podepsat nájemní smlouvu.

V 15:02:14 bylo zahájeno tajné hlasování.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-575-34/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 31. 12. 2022

V 15:02:34 bylo ukončeno tajné hlasování.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:02:45

11. Uzavření splátkového kalendáře (bod číslo 11)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:02:50

Důvodová zpráva
Paní XXXXXXXXXXXXXXX byla nájemcem nebytového prostoru č. 205 na Novém náměstí 1370
(bývalá prodejna Ovoce – zelenina) a samostatné garáže na pozemku parc. č. 588/13 v k.ú.
Uhříněves. K 30.11.2022 eviduje OSM za pronájem NP dluh ve výši 60.108,-Kč a za pronájem garáže
dluh ve výši 26.299,-Kč. Uvedené částky jsou včetně poplatků z prodlení.  Celková dlužná částka je
tedy 86.407,-Kč. Na základě UR-465-28/22 souhlasila RMČ Praha 22 s úhradou dluhu formou
splátkového kalendáře v 10 měsíčních splátkách. Nyní jsou tedy Radě MČ předkládány ke schválení
konkrétní splátkové kalendáře. V případě porušení platební kázně bude na paní XXXXXXXXXX
podána žaloba na zaplacení a dluh bude následně vymáhán exekučně.   

Diskuze zahájena v 15:02:50

V 15:03:27 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením splátkového kalendáře dle přílohy na úhradu dlužného
nájemného za pronájem NP č. 205 v čp. 1370 na Novém náměstí v celkové výši 60.108,-Kč s paní
Lindou Kubíčkovou, se sídlem Kaštanová 114, 251 01 Dobřejovice, IČO: 65992199.

V 15:03:10 bylo zahájeno tajné hlasování.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-576-34/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 31. 1. 2023

V 15:03:27 bylo ukončeno tajné hlasování.

V 15:03:51 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením splátkového kalendáře dle přílohy na úhradu dlužného
nájemného za pronájem samostatné garáže na pozemku parc. č. 588/13 v k. ú. Uhříněves
v celkové výši 26.299,-Kč s paní Lindou Kubíčkovou, se sídlem Kaštanová 114, 251 01
Dobřejovice, IČO: 65992199. 

V 15:03:37 bylo zahájeno tajné hlasování.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-577-34/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 31. 1. 2023

V 15:03:51 bylo ukončeno tajné hlasování.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:04:00

12. Informace k Metodickému pokynu Rady MČ Praha 22 (bod
číslo 12)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:04:04

Důvodová zpráva
Metodický pokyn Rady městské části Praha 22 specifikující dočasné podmínky provozu budov
užívaných, nebo svěřených do správy Městské části Praha 22 a jí zřizovaných či spoluvlastněných
organizací (dále jen "Metodický pokyn") schválila Rada MČ Praha 22 usnesením č. UR-526-31/22. 

Na základě porady vedení je od 22. 11. 2022 ve všech kuchyňkách zajištěna teplá voda, a proto bude
upraven ve schváleném Metodickém pokynu Článek 3 Hospodárné užití tepelné energie pro ohřev
vody. O změně byli informováni zaměstnanci úřadu a vedoucí OOS I. Röslerová informovala také HS
HMP.

Rada MČ Praha 22 bere informaci o úpravě Metodického pokynu na vědomí. 

Diskuze zahájena v 15:04:04
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Rada bere materiály předložené k bodu č. 12 - Informace k Metodickému pokynu Rady MČ
Praha 22 na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:04:14

13. Personální záležitosti (bod číslo 13)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:04:18

Důvodová zpráva
V souvislosti s organizačními a personálními změnami je nutné provést v souladu s § 94 zákona č.
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, následující úkony: 

1) stanovit celkový počet zaměstnanců městské části zařazených do Úřadu městské části Praha 22 k
1. 12. 2022 na 106 zaměstnanců/zaměstnankyň (100,1 přepočtených úvazků). Změna počtu
zaměstnanců v porovnání s rokem 2021 je způsobena převedením agend z MHMP - dopravní
přestupky (+1), zástupem dlouhodobě nemocné zaměstnankyně na OE (+1), přijmutím 2
zaměstnankyň na poloviční úvazek na OSVZ (+1), zřízením OD - vedoucí (+1), pozice právníka na
ORS - administrace VZ (+1) a současně byla zrušena 2 neobsazená místa na ÚÚ (-2).  

2) na návrh tajemníka ÚMČ Praha 22

   - zrušit pověření pana J. Röslera k řízení odboru realizace staveb k 30. 11. 2022 z důvodu
jmenování vedoucího odboru realizace staveb pana Ing. P. Smolky, který byl doporučen  výběrovou
komisí, od 1. 12. 2022.

   - zrušit pověření paní P. Vaňkové k řízení odboru kanceláře úřadu k 30. 11. 2022 z důvodu
obnovení původního druhu práce vedoucího odboru kanceláře úřadu pana Ing. R. Petra od 1. 12.
2022.

   - pověřit dočasně řízením odboru dopravy paní Ing. A. Sehnalovou od 1. 1. 2023 do doby jmenování
vedoucího odboru dopravy. 

3) na návrh starosty MČ Praha 22

   - vyjádřit souhlas s pověřením pana Š. Zmátla výkonem funkce vedoucího Úřadu MČ Praha 22 od
1. 12. 2022 z důvodu vzdání se funkce tajemníka ÚMČ Praha 22 pana Ing. R. Petra k 30. 11. 2022.
Výběrové řízení na funkci tajemníka ÚMČ Praha 22 vyhlásí starosta MČ Praha 22 v průběhu prvního
čtvrtletí příštího roku.

Z důvodu přijetí řady nezbytných opatření, které souvisí se zřízením samostatného odboru dopravy
od 16. 11. 2022, bude faktické oddělení tohoto odboru životního prostředí a dopravy realizováno až
od 1. 1. 2023. Výběrové řízení na vedoucího odboru bude vyhlášeno v prosinci t. r.  Odbor kanceláře
starosty tvoří současný úsek starosty.

Přípravu změny Organizačního řádu ÚMČ Praha 22 uloženou tajemníkovi usnesením RMČ Praha 22
č. UR-565-33/22 bude zajišťovat až pověřený vedoucí úřadu.

 Diskuze zahájena v 15:04:18

V 15:08:28 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 ruší:
   - pověření pana Jiřího Röslera k řízení odboru realizace staveb k 30. 11. 2022
   - pověření paní Petry Vaňkové k řízení odboru kanceláře úřadu k 30. 11. 2022.
2. Rada MČ Praha 22 jmenuje pana Ing. Petra Smolku vedoucím odboru realizace staveb od 1. 12.
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2022.
3. Rada MČ Praha 22 pověřuje paní Ing. Alenu Sehnalovou řízením odboru dopravy od 1. 1. 2023
do doby jmenování vedoucího odboru dopravy. 
4. Rada MČ Praha 22 souhlasí s pověřením pana Štěpána Zmátla výkonem funkce vedoucího
Úřadu MČ Praha 22 od 1. 12. 2022.
5. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi informovat o změně ve vedení úřadu ředitele MHMP.
6. Rada MČ Praha 22 stanovuje s účinností od 1. 12. 2022 celkový počet
zaměstnanců/zaměstnankyň MČ Praha 22 zařazených do Úřadu MČ Praha 22 na 106 (100,1
přepočtených úvazků). 

V 15:08:14 bylo zahájeno tajné hlasování.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-578-34/22
zodpovídá: Tomáš Kaněra
termín: 31. 12. 2022

V 15:08:28 bylo ukončeno tajné hlasování.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:09:27

14. Poskytování právních služeb odboru výstavby ÚMČ Praha 22
(bod číslo 14)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:09:32

Důvodová zpráva
Z důvodu současné personální situace na odboru výstavby je nezbytné zajistit poskytování externích
právních služeb souvisejících s činností odboru výstavby ÚMČ Praha 22. Činnost bude zajišťovat
Mgr. P. Vinklářová, které končí pracovní poměr k 31. 12. 2022, čímž dojde ke kontinuálnímu
zajištění chodu odboru i po jejím odchodu. Mgr. Vinklářové se zavazuje udělovat právní porady a
vypracovávat právní rozbory, zpracovávat agendu související s podanými odvoláními (vyrozumění o
obsahu podaných odvolání, předklady odvolání nadřízenému orgánu), případně podněty k přezkumu
rozhodnutí a jiných opatření odboru výstavby a připomínkovat vydávaná opatření a postupy odboru
výstavby z hlediska platného stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů.

Právní služby budou poskytovány souladu s čl. 4.5., odst. 4.6.3 Směrnice č. 2. o zadávání veřejných
zakázek na základě smlouvy o zajišťování externích právních služeb za paušálně smluvní odměnu ve
výši 45 000 Kč měsíčně.

 Diskuze zahájena v 15:09:32

V 15:12:59 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s poskytováním právních služeb Mgr. Pavlou Vinklářovou, IČ:
87222540, se sídlem Hnězdenská 588/20, 181 00 Praha 8 – Troja a paušálně smluvní odměnu ve
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výši 45 000 Kč měsíčně od 1. 1. 2023.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi smlouvu uzavřít. 

V 15:12:47 bylo zahájeno tajné hlasování.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-579-34/22
zodpovídá: Roman Petr, Ing. MPA
termín: 14. 12. 2022

V 15:12:59 bylo ukončeno tajné hlasování.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:13:10

15. „Dostavba školního hřiště ZŠ U Obory – 2.etapa“ Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. MC22-SD-ORS00034/2022 (bod číslo 15)
Předkladatel: Martin Langmajer

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:13:14

Důvodová zpráva                
V průběhu realizace stavby „Dostavba školního hřiště ZŠ U Obory – 2.etapa“ došlo ke schválení
víceprací ze strany Objednatele v souvislosti s navrženou lepší funkčností odvodnění celkové plochy
hřiště Zhotovitelem. Mocnost podkladních štěrkových vrstev byla navýšena o 10 cm ve fr. štěrku
0-32. Předkládáme Vám proto návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. MC22-SD-ORS00034/2022 ze
dne 2.9.2022, jenž upravuje Smlouvu o dílo v bodě IV odstavci 1 takto:

Původní cena:

Celková cena díla bez DPH: 4 033 037,22 Kč

                              DPH 21%: 846 937,82 Kč

Celková cena díla vč. DPH: 4 879 975,04 Kč

Celková hodnota víceprací:

Celková cena bez DPH: 179 150,75 Kč

                        DPH 21%: 37 621,66 Kč

Celková cena vč. DPH: 216 772,41 Kč

Nová celková cena:

Celková cena díla bez DPH: 4 212 187,97 Kč

                              DPH 21%: 884 559,47 Kč

Celková cena díla vč. DPH: 5 096 747,44 Kč

Přílohou tohoto Dodatku je v souladu se čl. IV odst. 3 oceněný výkaz výměr. Ostatní ustanovení
smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
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Stanoviska a doporučení poradních orgánů/odborů
Zdroj financí: Rozpočet na rok 2022 – Dotace – 6330/4251/84/480/81861000000

Diskuze zahájena v 15:13:14

V 15:14:27 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Martin Langmajer") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SD 34/2022 „Dostavba školního
hřiště ZŠ U Obory – 2.etapa“.
2. Rada MČ Praha 22 schvaluje navýšení ceny díla o 216 772,41 Kč vč. DPH.
3. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. SD 34/2022.

V 15:14:06 bylo zahájeno tajné hlasování.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-580-34/22
zodpovídá: Jiří Rösler
termín: 31. 12. 2022

V 15:14:27 bylo ukončeno tajné hlasování.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:17:50

16. „Rekonstrukce pavilonu MŠ Za Nadýmačem“ - informace o
záměru (bod číslo 16)
Předkladatel: Martin Langmajer

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:17:59

Důvodová zpráva
Hlavní pavilon areálu MŠ Za Nadýmačem v Uhříněvsi, p.p.č. 176/1, k.ú. Uhříněves, je dlouhodobě
v nevyhovujícím stavu. Představujeme Vám proto záměr zadání studie, která zpracuje rozsah
nutných úprav tak, aby bylo možné zároveň navýšit kapacitu MŠ, což je v tuto chvíli stěžejní pro
řešení umístění dětí v MČ Praha 22. Zároveň je potřeba zajistit dostatečný prostor pro příjem jídel
z centrální varny a prostory pro jejich následnou distribuci. Součástí úprav by měla být i
rekonstrukce oplocení, vjezdu a parkoviště v areálu MŠ.

Studie by měla obsahovat všechny podrobnosti tak, aby mohla sloužit jako podklad pro další stupně
PD, což předpokládá zpracování ve dvou krocích: 1. Ověřovací a hmotová studie a 2. Podrobná
studie.

Předpokládáme, že zadání studie bude možno dle bodu 4.3 Směrnice ÚMČ Praha22 č.2/2022, což
urychlí proces tak, aby bylo možno přistoupit v roce 2023 k vypsání VZ na zpracování dalšího stupně
PD.

Rada MČ Praha 22 bere na vědomí informaci o záměru zahájení příprav pro investiční akci s názvem
„Rekonstrukce pavilonu MŠ Za Nadýmačem“.
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Stanoviska a doporučení poradních orgánů/odborů

Financování záměru bude zajištěno v rozpočtu na rok 2023, v případě, že bude zajišťována VZMR na
zpracování studie, bude financování zajištěno rozpočtovou úpravou.

Diskuze zahájena v 15:17:59

Rada bere materiály předložené k bodu č. 16 - „Rekonstrukce pavilonu MŠ Za Nadýmačem“
– informace o záměru na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:18:06

17. "Novostavba modulové MŠ Nad Volyňkou" - informace o
záměru (bod číslo 17)
Předkladatel: Martin Langmajer

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:18:10

Důvodová zpráva
Vzhledem k nedostatečným kapacitám pro umístění dětí do Mateřských škol v rámci MČ Praha 22,
předkládáme návrh záměru výstavby nové modulové „MŠ Nad Volyňkou“.

V současné době dochází k oddělení částí pozemků p.č.1400/8 a 1400/9, k.ú. Uhříněves, dle Článku
III, odst. 2. bod a) Smlouvy o spolupráci, uzavřené dne 13.9.2019 s firmou Ekospol a.s. a firmou
Areál Uhříněves s.r.o. Oddělené části pozemků o souhrnné výměře 2 219m² jsou ideálním místem
pro realizaci výstavby nové MŠ. Vzhledem k potřebě vystavět novou MŠ v co nejkratším možném
termínu, navrhujeme přistoupit k modulovému typu stavby, který se již v minulosti v rámci MČ
osvědčil.

Rada MČ Praha 22 bere na vědomí informaci o záměru zahájení příprav pro investiční akci s názvem
„Novostavba modulové MŠ Nad Volyňkou“.

Stanoviska a doporučení poradních orgánů/odborů
Financování záměru bude zajištěno v rozpočtu na rok 2023. V případě, že vyvstanou jiné požadavky
ještě v letošním roce, bude financování zajištěno rozpočtovou úpravou.

Diskuze zahájena v 15:18:10

Rada bere materiály předložené k bodu č. 17 - "Novostavba modulové MŠ Nad Volyňkou" -
informace o záměru na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:19:26

18. Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „Komunikační
propojení ul. Fr. Diviše – K Dálnici (Horácká stezka) – zpracování
PD pro ÚR“ – vyhodnocení VZ (bod číslo 18)
Předkladatel: Martin Langmajer

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:20:32

Důvodová zpráva
Na základě usnesení č. 378-22/22 RMČ ze dne 18.7.2022 zajistil ORS prostřednictvím administrátora
(OTIDEA Admin s.r.o.) dne 27.7.2022 vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Komunikační
propojení ul. Fr. Diviše – K Dálnici (Horácká stezka) – zpracování PD pro ÚR". 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.
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Nabídku předložili elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele ve stanoveném termínu 3
uchazeči.

Na základě provedeného hodnocení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka
účastníka 4roads s.r.o., IČO: 06327354 (viz Zpráva o hodnocení nabídek a návrh Rozhodnutí a
oznámení o výběru dodavatele v příloze).

Dle výše uvedeného doporučuje hodnotící komise zadavateli rozhodnout o ekonomicky nejvýhodnější
nabídce poř. č. 1 účastníka 4roads s.r.o., se sídlem Slunná 541/27, 162 00 Praha 6, IČO: 06327354;
za cenu 2.780.000,- Kč bez DPH, tj. 3.363.800,- Kč vč. DPH. V příloze k tomu dále předkládáme
k odsouhlasení návrh smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem.

Rada MČ Praha 22 bere na vědomí Zprávu o hodnocení nabídek ze dne 16.9.2022.

Stanoviska a doporučení poradních orgánů/odborů
Zdroj financí: nevyčerpaná investiční dotace z MHMP na akci „Soubor dopravních staveb JV 12-15“
ve výši 3 130 000 Kč.

Diskuze zahájena v 15:20:32

V 15:21:14 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Martin Langmajer") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 rozhoduje o výběru nejvýhodnější nabídky účastníka 4roads s.r.o., se sídlem
Slunná 541/27, 162 00 Praha 6, IČO: 06327354; za cenu 2.780.000,- Kč bez DPH, tj. 3.363.800,-
Kč vč. DPH.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi ve spolupráci s administrátorem
písemně seznámit uchazeče s výsledkem zadávacího řízení.

V 15:21:01 bylo zahájeno tajné hlasování.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-581-34/22
zodpovídá: Jiří Rösler
termín: 28. 2. 2023

V 15:21:14 bylo ukončeno tajné hlasování.

V 15:21:39 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Martin Langmajer") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 schvaluje předloženou smlouvu o dílo se zhotovitelem 4roads s.r.o., se
sídlem Slunná 541/27, 162 00 Praha 6, IČO: 06327354.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi předloženou smlouvu uzavřít. 

V 15:21:23 bylo zahájeno tajné hlasování.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-582-34/22
zodpovídá: Jiří Rösler
termín: 28. 2. 2023

V 15:21:39 bylo ukončeno tajné hlasování.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:21:50

19. Prázdninový provoz v mateřských školách o hlavních
prázdninách ve školním roce 2022/2023 (bod číslo 19)
Předkladatel: Hana Vagenknechtová

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:21:54

Důvodová zpráva
Po projednání s radní pro školství stanovily ředitelky mateřských škol provoz o hlavních prázdninách
ve školním roce 2022/2023.

Informace o prázdninovém provozu ředitelky zveřejní na přístupném místě obvyklým způsobem.
Rodičům na dobu přerušení provozu budou nabízeny příměstské tábory pro předškolní děti.

V době uzavření mateřských škol proběhnou opravy a údržby budov, včetně interiéru.

Rada MČ Praha 22 bere na vědomí provoz mateřských škol o hlavních prázdninách. 

Diskuze zahájena v 15:21:54

Rada bere materiály předložené k bodu č. 19 - Prázdninový provoz v mateřských školách o
hlavních prázdninách ve školním roce 2022/2023 na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:23:33

20. Výroční zprávy MŠ, ZŠ (bod číslo 20)
Předkladatel: Hana Vagenknechtová

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:24:06

Důvodová zpráva
V souladu se školskou legislativou ředitelé zpracovali výroční zprávy za školní rok 2021/2022. 

Obsah výročních zpráv koresponduje s minimálním povinným obsahem, včetně dalších nepovinných
údajů o škole. Výroční zprávy o činnosti základních škol byly po schválení ve školským radám zaslány
zřizovateli. Mateřské školy nemají povinnost zřizovat školské rady.

Výroční zprávy MŠ a ZŠ jsou zveřejněny na přístupných místech ve školách.

Rada MČ Praha 22 bere na vědomí výroční zprávy MŠ a ZŠ za školní rok 2021/2022.

Diskuze zahájena v 15:24:06

Rada bere materiály předložené k bodu č. 20 - Výroční zprávy MŠ, ZŠ na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:24:19
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21. Návrh rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2023 (bod číslo 21)
Předkladatel: Miroslav Roth

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:24:31

Důvodová zpráva
Návrh rozpočtu byl projednán a schválen na jednání FV ZMČ dne 23.11.2022.

Diskuze zahájena v 15:24:31

V 15:29:42 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Miroslav Roth") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 schvaluje předložený návrh rozpočtu na rok 2023.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá radnímu Bc. Miroslavu Rothovi předložit návrh rozpočtu na rok
2023 včetně plánu hospodářské činnosti ke schválení ZMČ Praha 22 na jeho 7. jednání dne
19.12.2022.

V 15:29:28 bylo zahájeno tajné hlasování.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-583-34/22
zodpovídá: František Wetter, Ing.
termín: 19. 12. 2022

V 15:29:42 bylo ukončeno tajné hlasování.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:29:52

22. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 22 do roku
2028 (bod číslo 22)
Předkladatel: Miroslav Roth

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:30:00

Důvodová zpráva
Výhled rozpočtu vychází ze skutečnosti roku 2021 a očekávané skutečnosti k 31. 12. 2022 ve vazbě
na platnou legislativu. Oblast příjmů je členěna na příjmy: daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté
transfery. U příjmů nedaňových, kapitálových a transferů se vychází z kvalifikovaného odhadu. U
nedaňových příjmů se vychází z dosažené skutečnosti předchozího roku s přihlédnutím k
očekávanému plnění ve stávajícím roce, s kapitálovými příjmy se v návrhu výhledu rozpočtu
neuvažuje. Oblast výdajů bude členěna na výdaje běžné a kapitálové. Ve výdajích je zahrnuta roční
splátka návratné finanční výpomocí poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 3 125 000 Kč.

Diskuze zahájena v 15:30:01

V 15:31:24 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Miroslav Roth") v
tomto znění:
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1. Rada MČ Praha 22 schvaluje návrh střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2028.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá radnímu Bc. Miroslavu Rothovi předložit tento návrh rozpočtového
výhledu ke schválení ZMČ Praha 22 na jeho 7. jednání dne 19.12.2022.

V 15:31:08 bylo zahájeno tajné hlasování.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-584-34/22
zodpovídá: František Wetter, Ing.
termín: 19. 12. 2022

V 15:31:24 bylo ukončeno tajné hlasování.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:32:22

23. Pravidla hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok
2023 (bod číslo 23)
Předkladatel: Miroslav Roth

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:32:32

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. 1539 ze dne 13.6.2022. 

Diskuze zahájena v 15:32:32

V 15:33:22 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Miroslav Roth") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s předloženými pravidly rozpočtového provizoria.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá radnímu Bc. Miroslavu Rothovi předložit tato pravidla ke schválení
ZMČ Praha 22 v případě, že před jednáním ZMČ Praha 22 nebude schválen rozpočet hl. města
Prahy.

V 15:33:10 bylo zahájeno tajné hlasování.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-585-34/22
zodpovídá: František Wetter, Ing.
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termín: 19. 12. 2022

V 15:33:22 bylo ukončeno tajné hlasování.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:33:31

24. Rozpočtová opatření (bod číslo 24)
Předkladatel: Miroslav Roth

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:35:21

Důvodová zpráva
Rozpočtová opatření vychází z obdržených dotací a potřebných úprav rozpočtu.

Diskuze zahájena v 15:35:21

V 15:35:53 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Miroslav Roth") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje rozpočtová opatření dle přílohy tohoto bodu jednání.

V 15:35:29 bylo zahájeno tajné hlasování.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-586-34/22
zodpovídá: František Wetter, Ing.
termín: 2. 12. 2022

V 15:35:53 bylo ukončeno tajné hlasování.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:36:02

25. Různé (bod číslo 25)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:36:08

Důvodová zpráva
Zakoupení dárkového poukazu

předkládá: Tomáš Kaněra

Pan starosta informoval o zakoupení dárkového poukazu v částce 3 000 Kč pro paní XXXXXXXXXXX
k jejímu významnému životnímu jubileu, kdy XXX listopadu oslavila 60 let.

PaníXXXXXXXXXXXX  je česká zpěvačka, moderátorka a muzikálová herečka. Uhříněveská občanka
 spolu se svým druhým manželem hudebním skladatelem
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX od roku 2002. Podporovala a stále
podporuje kulturní a společenské dění v Uhříněvsi (moderování každoroční akce ke Dni dětí,
moderování koncertu DPS Jiskřička).
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Písně nahrávala již v Supraphonu ještě na gramofonové desky, které vydala celkem tři. Její krásný
hlas a pěvecký projev zní na singlech a samostatných CD. Vydala i dvě DVD.

Diskuze zahájena v 15:36:08

V 15:38:18 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje zakoupení dárkového poukazu pro paní XXXXXXXXXXXXk jejímu
významnému životnímu jubileu.

V 15:37:55 bylo zahájeno tajné hlasování.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-587-34/22
zodpovídá:  Tomáš Kaněra
termín: 30. 11. 2022

V 15:38:18 bylo ukončeno tajné hlasování.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:39:01

Jednání ukončeno 30.11.2022 v 15:42:45
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Ověřeno ověřovateli:

1)   5. 12. 2022 15:38 Martin Langmajer   

2)   5. 12. 2022 13:43 Miroslav Roth   

 

Podpisy odpovědných osob:

Starosta(ka):
  

Místostarosta(ka):
  

5. 12. 2022 vygeneroval systém Usnesení.cz © 2015 - 2022

http://www.usneseni.cz/

