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ZÁPIS z jednání rady č. 9/2022
Městská část Praha 22

datum: 11. 3. 2022, čas: 11:00 - anonymizovaná verze zápisu

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

Přítomno je 4 členů a rada je usnášeníschopná.

Jednání zahájeno 11.03.2022 v 11:25:35

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

Projednávání bodu bylo zahájeno v 11:25:40

Předsedající určil jednotlivé členy pracovních komisí

Ověřovatelé: Bc. Miroslav Roth, Radovan Koutský
Předsedající: Tomáš Kaněra

Bod byl přijat bez hlasování.

Diskuze zahájena v 11:25:40

Projednávání bodu bylo ukončeno v 11:26:42

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

Projednávání bodu bylo zahájeno v 11:28:15

Program jednání
1. Zahájení a určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Smlouva o smlouvě budoucí - sportovní hala - dotační výzva Regiony 2021
4. Pomoci uprchlíkům z Ukrajiny formou materiální pomoci a poskytnutím dočasného bezúplatného
bydlení DPS III- Betlímek
5. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 226/1 a 168/1 oba v k. ú. Pitkovice ve
prospěch společnosti PREdistribuce, a.s.
6. Darovací smlouvy
7. Různé

Diskuze zahájena v 11:28:15
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V 11:34:56 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje návrh programu jednání

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-139-9/22
zodpovídá:  Tomáš Kaněra
termín: IHNED (23. 3. 2022)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 11:35:10

3. Smlouva o smlouvě budoucí - sportovní hala - dotační výzva
Regiony 2021 (bod číslo 3)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 11:35:15

Důvodová zpráva
Na základě žádosti XXXXXXXXXXXXX, která byla podána dne 30.09.2021 v rámci dotační výzvy
Regiony 2021, byla MČ Praha 22 vyzvána Národní sportovní agenturou k doplnění, v souladu s odst.
1 § 14k zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), povinné přílohy žádosti, která musí být dle bodu 10. publikované přílohy 29.3.
Výzvy 11/2021 – Formulář/Osnova investičního záměru vždy smlouva na dlouhodobý pronájem
sportovního zařízení, užívání ve prospěch spolku, pokud je žadatelem ÚSC. V případě výstavby
nového sportovního zařízení Smlouvu o smlouvě budoucí.

Starosta MČ Praha 22 seznámil Radu MČ se skutečností, že je v možném střetu zájmu a proto se
zdrží hlasování.

Diskuze zahájena v 11:35:15

V 11:37:41 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí jako povinnou součást investičního
záměru Dotační výzvy Regiony 2021

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-140-9/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 25. 3. 2022
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Projednávání bodu bylo ukončeno v 11:38:10

4. Pomoci uprchlíkům z Ukrajiny formou materiální pomoci a
poskytnutím dočasného bezúplatného bydlení DPS III- Betlímek
(bod číslo 4)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 11:38:15

Důvodová zpráva
V důsledku válečného konfliktu na Ukrajině, dochází k přílivu uprchlíků z Ukrajiny, především pak
žen s dětmi.

Sousední státy Evropské unie, kromě jiného, vyjadřují, solidaritu s Ukrajinou a přijímají tyto
uprchlíky, kteří hledají bezpečí v okolních státech. Městská část Praha 22 se připojila k pomoci
uprchlíkům formou materiální pomoci a poskytnutím dočasného bezúplatného bydlení, především
žen a dětí, v Domově s pečovatelskou službou III. Betlímek, U starého mlýna 1665, Praha-Uhříněves,
po nezbytně nutnou dobu v dosud nevyužitých bytových jednotkách.

 V návaznosti na UR-110-7/22 MČ  Praha 22 umístila další uprchlíky z UA do zbylých pokojů v DPS
III - Betlímek 
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Diskuze zahájena v 11:38:15

V 11:39:01 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje na základě ověření totožnosti s humanitární pomocí pro uprchlíky
z Ukrajiny, prchající před válkou na Ukrajině, poskytnutí dočasného bezúplatného bydlení, v
Domově s pečovatelskou službou III.- Betlímek, U starého mlýna 1665, Praha-Uhříněves, po
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nezbytně nutnou dobu v dosud nevyužitých bytových jednotkách:
od 2.3.2022 -
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-141-9/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 6. 4. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 11:39:17

5. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 226/1
a 168/1 oba v k. ú. Pitkovice ve prospěch společnosti
PREdistribuce, a.s. (bod číslo 5)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 11:39:21

Důvodová zpráva
Společnost PREdistribuce, a.s. má zájem v rámci stavební akce „Rozšíření distribuční soustavy NN
Křemenáčová č.parc. 168/124, příp. KNN“  umístit mimo jiné na pozemcích parc. č. 226/1 a 168/1
oba v k. ú. Pitkovice zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení NN. Společnost PREdistribuce,
a.s. se proto obrátila na MČ Praha 22 s žádostí o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene.

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

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

Diskuze zahájena v 11:39:21

V 11:40:04 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č.
226/1 a 168/1 oba v k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s., Svornosti
3199/19a, 150 00 Praha 5, IČO: 273 76 516 za cenu dle znaleckého posudku + DPH.
2.  Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi MČ podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene.

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-142-9/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 31. 3. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 11:40:16

6. Darovací smlouvy (bod číslo 6)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 11:40:22

Důvodová zpráva
V souvislosti s pomocí uprchlíkům z Ukrajiny v Uhříněvsi je možné od občanů a firem přijímat
finanční dary na účet darů MČ s předčíslím 31229 vedený u ČS a.s. Ke každému daru je potřeba
uzavřít darovací smlouvu.

 Diskuze zahájena v 11:40:22

V 11:44:21 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavíráním darovacích smluv na finanční humanitární pomoc
uprchlíkům z Ukrajiny mezi dárci a MČ Praha 22 zastoupenou starostou panem Tomášem
Kaněrou.  

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

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-143-9/22
zodpovídá: Roman Petr, Ing. MPA
termín: 11. 3. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 11:44:31

 
Jednání ukončeno 11.03.2022 v 11:47:37
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Ověřeno ověřovateli:

1)   11. 3. 2022 12:14 Radovan Koutský   

2)   14. 3. 2022 09:15 Bc. Miroslav Roth   

 

Podpisy odpovědných osob:

Starosta(ka):
  

Místostarosta(ka):
  

14. 3. 2022 vygeneroval systém Usnesení.cz © 2015 - 2022
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