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ZÁPIS z jednání rady č. 4/2022
Městská část Praha 22

datum: 2. 2. 2022, čas: 15:00 - anonymizovaná verze zápisu

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

Tito zastupitelé se (z)účastní distančně: Štěpán Zmátlo

Přítomno je 4 členů a rada je usnášeníschopná.

Jednání zahájeno 02.02.2022 v 15:02:46

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

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:04:14

Předsedající navrhl jednotlivé členy pracovních komisí

Ověřovatelé: Štěpán Zmátlo, Radovan Koutský
Předsedající: Tomáš Kaněra

Bod byl přijat bez hlasování.

Diskuze zahájena v 15:04:14

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:04:41

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

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:05:37

Program jednání
1. Zahájení a určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola zápisu z 3. jednání Rady MČ Praha 22 ze dne 19.1.2022
4. Přehled stavu Fondu Uhříněveského muzea v roce 2021 s návrhem čerpání finančních prostředků
pro rok 2022
5. Koncepce prevence kriminality a vytvoření pracovní skupiny
6. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 286/8 v k.ú. Hájek u Uhříněvsi
7. Ukončení smlouvy č. MC22-SO-OSM00098/2021 na pronájem krizového bytu
8. Informace o krátkodobých pronájmech majetku MČ Praha 22 v roce 2021
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9. Informace o pronájmu garážových stání v majetku MČ Praha 22 v roce 2021
10. Schwenk - neoprávněný odběr vody
11. Informace o zrušení veřejné zakázky na úklid MČ
12. Zpráva o výběru dodavatele na výměnu dopadových ploch na dětském hřišti v Hájku
13. Žádost ředitelky MŠ Pitkovice
14. Vlajka pro Tibet
15. Vytvoření a provozování internetového vzdělávacího portálu pro MČ Praha 22
16. Zápis z jednání Redakční rady Uhříněveského zpravodaje
17. Zápis z 9. jednání Komise pro sport spolky a volný čas dne 17. 1. 2022
18. Jmenování tajemnice Komise výstavby a územního plánování
19. Různé

Diskuze zahájena v 15:05:37

V 15:10:45 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje návrh programu jednání

s těmito změnami:
- stahuje se bod č. 10 - Schwenk - neoprávněný odběr vody
- doplňuje se bod č. 20 - Schwenk - neoprávněný odběr vody - vymáhání pohledávek
- doplňuje se bod č. 21 - Rozpočtová opatření

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-53-4/22
zodpovídá:  
termín: IHNED (2. 2. 2022)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:10:55

3. Kontrola zápisu z 3. jednání Rady MČ Praha 22 ze dne 19.1.2022
(bod číslo 3)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:11:16

Důvodová zpráva
Zápis je přílohou bodu včetně kontroly plnění usnesení.

Diskuze zahájena v 15:11:16

V 15:11:32 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje zápis z 3. jednání Rady MČ Praha 22 ze dne 19. 1. 2022.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-54-4/22
zodpovídá:  
termín: IHNED (2. 2. 2022)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:11:40

4. Přehled stavu Fondu Uhříněveského muzea v roce 2021 s
návrhem čerpání finančních prostředků pro rok 2022 (bod číslo 4)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:11:47

Důvodová zpráva
Seznámení členů Rady MČ Praha 22 s vynaložením finančních prostředků z Fondu Uhříněveského
muzea v roce 2021+ návrh na čerpání financí v roce 2022.

Pro rok 2021 byly schváleny příjmy ve výši 15.040,00 Kč

 skutečné příjmy                                       18.968,37 Kč

 plnění                                                         126,12 %

Pro rok 2021 byly schváleny výdaje ve výši 71.000,00 Kč

skutečné výdaje                                        22.869,00 Kč

plnění                                                             32,21 %

Pro rok 2021 byl schválen konečný zůstatek ve výši 2,138,17 Kč

skutečné zůstatek                                               54.197,54 Kč

plnění                                                                   2.534,76 %

Pro rok 2022 jsou navrženy příjmy ve výši 20.050,00 Kč       

Pro rok 2022 jsou navrženy výdaje ve výši 74.000,00 Kč

Pro rok 2022 je schválen zůstatek ve výši       247,54 Kč

 

Rada MČ Praha 22 bere na vědomí čerpání finančních prostředků z Fondu Uhříněveského muzea
v roce 2021.

Diskuze zahájena v 15:11:47

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

Rada MČ Praha 22 souhlasí s předloženým návrhem příjmů a výdajů Fondu Uhříněveského
muzea pro rok 2022.
Hlasování
pro: 4
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0
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Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-55-4/22
zodpovídá:  
termín: IHNED (2. 2. 2022)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:12:20

5. Koncepce prevence kriminality a vytvoření pracovní skupiny
(bod číslo 5)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:12:30

Důvodová zpráva
Koncepce prevence kriminality městské části Praha 22 na období 2022 - 2025 je strategický
dokument z oblasti prevence kriminality.  Koncepce obsahuje základní principy a východiska
prevence kriminality, bezpečnostní analýzu z oblasti protiprávní, sociální a institucionální. Dále
uvádí přehled aktivit z oblasti prevence kriminality uskutečněných městskou částí a v neposlední
řadě stanovuje cíle prevence kriminality. Dokument vychází ze strategických dokumentů, a to:
Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy na léta 2017 - 2021, Strategický plán rozvoje městské
části Praha 22 na období 2020 - 2030 a Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro MČ Praha 22
a MČ Praha - Kolovraty. Koncepce je důležitá pro rozvoj této oblasti a pro podávání žádostí o grant z
jednotlivých dotačních programů.

V souvislosti s vytyčenými cíli v koncepci je nezbytné vytvořit pracovní skupinu ve složení: Mgr.
Pavlína Němcová - tajemník (koordinátorka prevence kriminality MČ Praha 22), Pavlína Harantová
(protidrogová koordinátorka, školství), Matouš Vítek (preventista ZŠ Bří. Jandusů), Mgr. et Mgr. Eva
Vaňkátová (preventistka ZŠ U Obory), Ivana Souralová (sociálně-právní ochrana dětí), Mgr. Petra
Janíková (sociálně-právní ochrana dětí), npor. Bc. Jiří Hás (vedoucí Místního oddělení Uhříněves
PČR).

Diskuze zahájena v 15:12:30

V 15:12:52 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje dokument Koncepce prevence kriminality městské části Praha 22 na
období 2022 - 2025.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-56-4/22
zodpovídá: Petra Vaňková
termín: 31. 3. 2022

V 15:14:23 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí s vytvořením pracovní skupiny ve složení dle důvodové zprávy.
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Hlasování
pro: 4
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-57-4/22
zodpovídá: Petra Vaňková
termín: 31. 3. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:14:33

6. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 286/8 v k.ú. Hájek u
Uhříněvsi (bod číslo 6)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:14:43

Důvodová zpráva
Na MČ Praha 22 se obrátil pan XXXXXXXXXXXX s žádostí o koupi části pozemku parc. č. 286/8 –
ostatní plocha v k.ú. Hájek u Uhříněvsi.

Pan XXXXX je vlastníkem sousedního pozemku parc. č. 286/9 v k.ú. Hájek u Uhříněvsi (viz příloha) a
měl by zájem o koupi části navazujícího pozemku parc. č. 286/8.  

Diskuze zahájena v 15:14:43

V 15:16:49 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 286/8 v k.ú. Hájek u
Uhříněvsi.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-58-4/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 28. 2. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:16:57

7. Ukončení smlouvy č. MC22-SO-OSM00098/2021 na pronájem
krizového bytu (bod číslo 7)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:17:07
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Důvodová zpráva
ManželéXXXXXXXXX užívají na základě smlouvy č. MC22-SO-OSM00098/2021 krizový byt v čp. 199
ul. K Sokolovně. Manželé XXXXXXXX se v důsledku požáru vlastního rodinného domu nacházejí
v tíživé životní situaci a vzhledem k tomu, že rekonstrukce RD potrvá delší dobu a pan XXXXX je
invalidní důchodce, rozhodl OSVZ o jejich umístění do DPS III. Současná smlouva o užívání
krizového bytu je uzavřená na dobu určitou do 28.2.2022. Nová smlouva na byt v DPS III. bude
uzavřena od 1.2.2022 a je třeba ukončit smlouvu o užívání krizového bytu dohodou ke dni 2.2.2022.

Diskuze zahájena v 15:17:07

V 15:32:55 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí s ukončením smlouvy o užívání krizového bytu č. MC22-SO-
OSM00098/2021 s paní
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oba
bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Praha - 10 dohodou ke dni 2.2.2022.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-59-4/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 4. 2. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:33:02

8. Informace o krátkodobých pronájmech majetku MČ Praha 22 v
roce 2021 (bod číslo 8)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:33:10

Důvodová zpráva
Na základě usnesení 75. zasedání RMČ Praha 22 ze dne 22.1.2014 a dle provozního řádu
Uhříněveského muzea je možné pronajmout spolkovou místnost muzea, společenskou místnost,
společné prostory DPS II. a zasedací místnosti radnice za účelem krátkodobých pronájmů. V roce
2021 byly uzavřeny smlouvy o krátkodobém pronájmu pouze na místnosti v prostorách
Uhříněveského muzea. Smlouvy o krátkodobých pronájmech má dle provozního řádu Uhříněveského
muzea s pořadatelem akce uzavírat OSM a zároveň OSM předkládá 1x ročně RMČ přehled akcí, na
které byly uzavřeny tyto smlouvy. V roce 2021 OSM uzavřel 3 smlouvy, všechny ostatní smlouvy o
krátkodobém pronájmu byly uzavřeny přímo kurátorem muzea. Přehled takto uzavřených nájemních
vztahů je uveden v příloze.  

Rada MČ Praha 22 bere na vědomí informaci o pronájmu garážových stání v majetku MČ Praha 22
za rok 2021

Diskuze zahájena v 15:33:10

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:35:55
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9. Informace o pronájmu garážových stání v majetku MČ Praha 22
v roce 2021 (bod číslo 9)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:37:24

Důvodová zpráva
Dle usnesení 16. RMČ Praha 22 č. 6 ze dne 26.6.2019 byla přenesena pravomoc rozhodovat o
uzavírání nájemních smluv na jednotlivá garážová stání na odbor správy majetku.

OSM tímto materiálem předkládá Radě MČ Praha 22 na vědomí informaci o stavu, nově uzavřených
nájemních smlouvách a o ukončení nájemních vztahů v roce 2021. Přehled nájemních vztahů je
uveden v příloze.

Rada MČ Praha 22 bere na vědomí informaci o pronájmu garážových stání v majetku MČ Praha 22
za rok 2021.

Diskuze zahájena v 15:37:24

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:37:51

10. Informace o zrušení veřejné zakázky na úklid MČ (bod číslo 11)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:38:04

Důvodová zpráva
Z důvodu nesprávně zvoleného typu zadávacího řízení podle zákona 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek byla veřejná zakázka „Zajištění úklidu veřejných ploch a zimní údržby městské
části Praha 22 2022-2024“ zrušena dne 20.1.2022.

Zakázka bude uveřejněna v podlimitním řízení po spolupráci s administrátorem (Forad consult,
IČ: 28578694) za 40 000 Kč bez DPH.

Rada MČ Praha 22 bere na vědomí zrušení výběrového řízení na úklid obce.

Diskuze zahájena v 15:38:04

V 15:40:46 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Radovan Koutský") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 ukládá OŽPD zajistit vypsání veřejné zakázky "Zajištění úklidu veřejných ploch a
zimní údržby městské části Praha 22" za cenu 40 000 Kč bez DPH, na základě příkazní smlouvy a
plné moci k zastupování při administraci veřejné zakázky ve spolupráci s firmou Forad consult,
IČ: 28578694.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-60-4/22
zodpovídá: Jana Kučerová, Ing.
termín: 11. 3. 2022



8 / 15

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:40:54

11. Zpráva o výběru dodavatele na výměnu dopadových ploch na
dětském hřišti v Hájku (bod číslo 12)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:41:24

Důvodová zpráva
Ve zjišťovacím řízení byli osloveni tři dodavatelé. Ke dni 26.1.2022 byly mailem doručeny 2 nabídky.
Na základě nabídkové ceny a doložených podkladů navrhujeme uzavřít smlouvu s dodavelem 4soft
s.r.o. za cenu 281 910,64 Kč s DPH

Diskuze zahájena v 15:41:24

V 15:42:14 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Radovan Koutský") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s výběrem dodavatele na výměnu povrchů na dětském hřišti v Hájku
4soft s.r.o. (IČ 28703324, Krkonošská 625, Tanvald, 468 41) za cenu 281 910,64 Kč s DPH.

2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi podepsat ve spolupráci s OŽPD smlouvu.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-61-4/22
zodpovídá: Jana Kučerová, Ing.
termín: 25. 2. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:42:26

12. Žádost ředitelky MŠ Pitkovice (bod číslo 13)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:43:01

Důvodová zpráva
Ředitelka MŠ Pitkovice písemně požádala na rok 2022 o finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele
na plat kuchařky ve výši 275 000 Kč, včetně odvodů. 

S ohledem na nárůst cen služeb, zboží a energie se je vhodné o 275 000 Kč navýšit příspěvek
zřizovatele mateřské škole na rok 2022.

Finanční prostředky na plat kuchařky jsou mateřské škole poskytovány od roku 2018 z důvodu
nedostatečné výše mzdových prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu.

Diskuze zahájena v 15:43:01

V 15:44:04 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Radovan Koutský") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí s navýšením příspěvku zřizovatele na rok 2022 MŠ Pitkovice o 275 000
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Kč určených na plat kuchařky.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-62-4/22
zodpovídá: Pavlína Harantová
termín: 11. 2. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:44:11

13. Vlajka pro Tibet (bod číslo 14)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:44:23

Důvodová zpráva
Radě MČ Praha 22 je předložena písemná žádost Spolku Lungta, IČ 67775845 o připojení se k
mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet".

MČ Praha 22  tuto kampaň mnoho let podporuje (od roku 2014) symbolickým vyvěšením tibetské
vlajky dne 10. března na počest výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu.

Vyvěšení zajistí úsek údržby a OKÚ písemně informuje pořadatele o podpoře mezinárodní kampaně
"Vlajka pro Tibet".

Písemná žádost Spolku Lungta ze dne 20.1.2022 je přílohou bodu.

Diskuze zahájena v 15:44:23

V 15:45:15 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Radovan Koutský") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí s podporou mezinárodní kampaně "Vlajka pro Tibet" vyvěšením tibetské
vlajky dne 10. 3. 2022.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-63-4/22
zodpovídá:  
termín: IHNED (2. 2. 2022)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:45:26

14. Vytvoření a provozování internetového vzdělávacího portálu
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pro MČ Praha 22 (bod číslo 15)
Předkladatel: Roman Petr, Ing. MPA

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:45:31

Důvodová zpráva
Vzdělávací portál umožní všem zaměstnancům neustálý a neomezený přístup prostřednictvím svého
internetového prohlížeče do všech e-learningových kurzů, ať s cílem kurz absolvovat a získat
certifikát nebo jen pro získání potřebných znalostí pro podporu své práce. Zajistí vstupní a průběžné
vzdělávání v rozsahu 18 dnů v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků, které musí vedoucí úředníci a úředníci v rámci 3letého cyklu absolvovat. Dále
umožní konat zákonná školení v oblasti BOZP, PO, atd.

V souladu s kapitolou č. 4.3. Dodatku č. 3/2021 k Směrnici ÚMČ Praha 22 č. 1/2019 o zadávání
veřejných zakázek byly osloveni 3 subjekty, jejímž předmětem činnosti je vzdělávání. Zpráva o zadání
veřejné zakázky na vytvoření a provozování internetového vzdělávacího portálu je v příloze č. 1.  

Nabídku v termínu do 28. 1. 2022 podala spol. RENTEL, a. s., s cenou 98 800 Kč bez DPH za rok,
119 548 Kč vč. DPH za rok. RENTAL, a. s., je akreditovanou vzdělávací institucí dle zákona 312/2002
Sb. rozhodnutím č.j. MV-7264-4/ODK-2020 a nabízí požadované akreditované e-learningové kurzy
pro vzdělávání úředníků vč. vedoucích a další zákonná školení. Součástí je i aplikace Personalista
k evidenci vzdělávání a správě vzdělávacích plánů. Služby vzdělávacího portálu s e-learningovými
kurzy, ICT aplikace pro podporu personálních činností a realizace prezenčních kurzů využívá nyní
více než 120 samosprávních a správních úřadů a v Praze MČ 4, 5, 7, 9, 12-15, 17, 19, 20 a 21.
Kompletní nabídka je v příloze č. 2. 

Se společností RENTAL, a. s., IČ: 26128233, jejíž nabídka splnila požadovaný předmět zakázky, bude
uzavřena smlouva o dílo a poskytování služeb na dobu neurčitou, jejíž návrh je v příloze č. 3. 

Rada MČ Praha 22 bere na vědomí informaci o vytvoření a provozování internetového vzdělávacího
portálu pro MČ Praha 22.

Diskuze zahájena v 15:45:31

V 15:47:16 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Roman Petr, Ing.
MPA") v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje uzavření smlouvy o dílo a poskytování služeb se společností RENTEL, a.
s., se sídlem Pod Třesněmi 1120/18a, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy, IČ: 26128233 na vytvoření a
provozování internetového vzdělávacího portálu pro MČ Praha 22.

Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi smlouvu o dílo a poskytování služeb podepsat. 

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-64-4/22
zodpovídá: Roman Petr, Ing. MPA
termín: 31. 3. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:47:24
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15. Zápis z jednání Redakční rady Uhříněveského zpravodaje (bod
číslo 16)
Předkladatel: Bc. Miroslav Roth

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:47:35

Důvodová zpráva
Informace z jednání Redakční rady UZ.
Členové RR projednali jednotlivé body odsouhlaseného programu, které jsou zaznamenány v
přiloženém zápisu.

Rada MČ bere na vědomí zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 24. 1. 2022.

Diskuze zahájena v 15:47:35

V 15:50:28 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Miroslav Roth") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje Ceník inzerce Uhříněveského zpravodaje s okamžitou platností.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-65-4/22
zodpovídá:  
termín: IHNED (2. 2. 2022)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:51:28

16. Zápis z 9. jednání Komise pro sport spolky a volný čas dne 17.
1. 2022 (bod číslo 17)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:51:44

Důvodová zpráva
Radě MČ Praha 22 je  předložen zápis z 9. jednání Komise pro sport spolky a volný čas ze dne 17. 1.
2022.

Jednalo se o první jednání pod vedením nově zvolené předsedkyně Bc. Hany Vagenknechtové.
Program je součástí přiloženého zápisu, který tvoří přílohu bodu.

Rada MČ Praha 22 bere předložený zápis na vědomí. 

Diskuze zahájena v 15:51:44

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:56:15

17. Jmenování tajemnice Komise výstavby a územního plánování
(bod číslo 18)
Předkladatel: Tomáš Kaněra
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Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:56:59

Důvodová zpráva
Současná tajemnice Komise výstavby a územního plánování (dále jen KVaÚPn) Ing. Mášová požádala
tajemníka z důvodu pracovní vytíženosti na odboru výstavby o uvolnění z této funkce. Z řad
zaměstnanců navrhuji po projednání s vedoucím odboru správy majetku Mgr. Štíbrem do funkce
nové tajemnice KVaÚPn paní Jitku Kloučkovou.

Rada MČ bere na vědomí rezignaci Ing. Jitky Mášové z funkce tajemnice KVaÚPn k 1. 2. 2022.

Diskuze zahájena v 15:56:59

V 15:58:46 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 jmenuje paní Jitku Kloučkovou do funkce tajemnice Komise výstavby a územního
plánování od 2. 2. 2022.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-66-4/22
zodpovídá: Roman Petr, Ing. MPA
termín: 16. 2. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 15:58:58

18. Schwenk - neoprávněný odběr vody - vymáhání pohledávek
(bod číslo 20)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 15:59:14

Důvodová zpráva
Na základě rozsudku OS Praha 10 č.j. 28 C 48/2021-73 ze dne 19.10.2021 ve prospěch MČ P 22
o povinnosti zaplacení částky ve výši 74.809,80 Kč na základě rozhodnutí orgán u veřejné moci.

Společnost SCHWENK JAHODY s.r.o. prostřednictvím jednatele p. XXXXXXXX dosud uvedený dluh
neuhradila.

OSM navrhuje předat vymožení pohledávky soudnímu exekutorovi.

 MČ P22 eviduje vůči SCHWENK JAHODY s.r.o další neuhrazené pohledávky, na základě rozhodnutí
orgánu veřejné moci. 

MČ Praha 22 má zájem na základě rozsudku OS Praha 10 č.j. 28 C 48/2021-73 ze dne 19.10.2021
vymáhat níže uvedené pohledávky, na základě rozhodnutí OVM o uložení pořádkové pokuty.

SCHWENK JAHODY, s.r.o., IČ: 24685186, se sídlem VODIČKOVA č. p. 710, 110 00 PRAHA byly
uloženy pořádkové pokuty na základě rozhodnutí OVM, viz níže. 

- Rozhodnutí č.j. P22 8356/2015 OV 05 ze dne 9.9.2015, s právní mocí dne 5.10.2015, kterým byla
uložena pořádková pokuta ve výši 10.000,- Kč - pořádková pokuta nebyla uhrazena.Doručeno
20.9.2015 fikcí uplynutím 10 dnů od doručení do datové schránky. 
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- Rozhodnutí č.j. P22 9656/2015 OV 05 ze dne 21.10.2015, s právní mocí dne 18.11.2015,kterým byla
uložena sankce ve výši 300.000,-Kč, vč. stanovení nákladů řízení ve výši 1.000,- Kč.

- Rozhodnutí č.j. P22 9657/2O15 OV 05 ze dne 21.10.2015, s právní mocí dne 18.11.2015, kterým
byla uložena pořádková pokuta ve výši 20.000,- Kč. 

- Rozhodnutí č.j. P22 503/2016 OV 05 ze dne 14.1.2016, s právní mocí dne 9.2.2016, kterým byla
vydána sankce ve výši 400.000,- Kč, vč. stanovení nákladů řízení ve výši 1.000,- Kč. Uhrazena část
sankce ve výši 100,000,- Kč v hotovosti do pokladny dne 11.6.2018 dle dohody o splátkovém
kalendáři.

- Rozhodnutí č.j. P22 504/2016 OV 05 ze dne 14.1.2016, s právní mocí dne 9.2,2016, kterým byla
uložena pořádková pokuta ve výši 30.000,- Kč. Doručeno 24.1.2016 fikcí uplynutím 10 dnů od
doručení do datové schránky.

- Rozhodnutí č.j. P22 10620/2019 OV 07 ze dne 23.9.2019, s právní mocí dne 15.10.2019, kterým
byla vydána sankce ve výši 500.000,- Kč.  Doručeno 4.10.2019 fikcí uplynutím 10 dnů od doručení do
datové schránky.

 Diskuze zahájena v 15:59:14

V 16:02:46 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí s exekučním vymožení nároku dle rozsudku OS Praha 10 č.j. 28 C
48/2021-73 ze dne 19.10.2021 ve výši 74.809,80 Kč a ukládá OSM zajištění její vymáhání
prostřednictvím soudního exekutora.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-67-4/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 6. 10. 2022

V 16:03:23 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s podáním žalob k vymožení pohledávek na základě rozhodnutí orgánu
veřejné moci Rozhodnutí č.j. P22 8356/2015 OV 05 ze dne 9.9.2015, s právní mocí dne 05.10.2015,
kterým byla uložena pořádková pokuta ve výši 10.000,- Kč, Rozhodnutí č.j. P22 9656/2015 OV 05 ze
dne 21.10.2015, s právní mocí dne 18.11.2015, kterým byla uložena sankce ve výši 300.000,-Kč, vč.
stanovení nákladů řízení ve výši 1.000,- Kč, Rozhodnutí č.j. P22 9657/2O15 OV 05 ze dne 21.10.2015,
s právní mocí dne 18.11.2015, kterým byla uložena pořádková pokuta ve výši 20.000,- Kč,
Rozhodnutí č.j. P22 503/2016 OV 05 ze dne 14.1.2016, s právní mocí dne 9.2.2016, kterým byla
vydána sankce ve výši 400.000,- Kč, vč. stanovení nákladů řízení ve výši 1.000,- Kč, Rozhodnutí č.j.
P22 504/2016 OV 05 ze dne 14.1.2016, s právní mocí dne 9.2,2016, kterým byla uložena pořádková
pokuta ve výši 30.000,- Kč, Rozhodnutí č.j. P22 10620/2019 OV 07 ze dne 23.9.2019, s právní mocí
dne 15.10.2019, kterým byla vydána sankce ve výši 500.000,- Kč.

2. Rada MČ Praha 22 ukládá OSM zajištění vymáhání pohledávek prostřednictvím advokátní
kanceláře Zenron Legal s.r.o.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-68-4/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 6. 10. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:03:34

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

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:05:13

Důvodová zpráva
Rozpočtová opatření vycházejí z potřebných úprav rozpočtu.

Diskuze zahájena v 16:05:13

V 16:08:55 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje rozpočtová opatření dle přílohy tohoto usnesení.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-69-4/22
zodpovídá: František Wetter, Ing.
termín: 28. 2. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:09:05

20. Různé (bod číslo 19)
Projednání bodu bylo odloženo.

Jednání ukončeno 02.02.2022 v 16:10:58
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Ověřeno ověřovateli:

1)   3. 2. 2022 09:17 Radovan Koutský   

2)   3. 2. 2022 12:49 Bc. Miroslav Roth   

 

Podpisy odpovědných osob:

Starosta(ka):
  

Místostarosta(ka):
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