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Zápis z 14. zasedání RMČ, které se konalo dne 13. 5. 2015
od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice
Přítomni:
Ověřovatelé zápisu:
Omluveni:

Viz Prezenční listina
Ing. Jiří Pařízek, Ing. Petr Semeniuk
pan Jiří Knotek, Bc. Michal Selinger

Jednání zahájil pan starosta v 9:00 hodin přivítáním přítomných. Byli zvoleni výše uvedení
ověřovatelé zápisu.
Hlasováním 6:0:0 byl schválen následující PROGRAM:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Kontrola zápisu 13. zasedání RMČ ze dne 29. 4. 2015
3. Veřejná zakázka malého rozsahu „Výkon činnosti TDI při provádění stavby - Přístavba
pavilonu ZŠ Jandusů“ - vyhodnocení zadávacího řízení
4. Zlepšení technických vlastností ZŠ a ŠD, ul. V Bytovkách 803, Praha 10, k. ú. Uhříněves
-vícepráce č. 1
5. Zřízení úplatného věcného břemene na pozemku parc. č. 141/1 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi
ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s.
6. Zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1793/5, 1793/35, 1793/36 a 1793/62
v k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s.
7. Zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 2140 v k. ú. Uhříněves ve prospěch
společnosti PREdistribuce, a. s.
8. Výměna RTN a kalorimetrů v domech na Novém náměstí čp. 1440, 1257 a 1270
9. Pronájem části pozemku parc. č. 761 v k. ú. Uhříněves o výměře 62 m2 za účelem zřízení
zahrádky
10. Pronájem části pozemku parc. č. 761 v k. ú. Uhříněves o výměře 161 m2 za účelem
zřízení zahrádky
11. Ukončení nájemní smlouvy č. 153/2009 MN - 54 na byt na Praze 22 s paní L. Š.
12. Dětský den na Rychetách
13. Spolupráce s rádii Kiss 98 a Signál
14. Živý plot u bytového domu v ulici V bytovkách čp. 742 - 744
15. Zápis z 2. jednání Komise dopravy ze dne 27. 4. 2015
16. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 29. 4. 2015
17. Zápis z 2. jednání školské komise ze dne 30. 4. 2015
18. Různé
2. Kontrola zápisu z 13. zasedání RMČ ze dne 29. 4. 2015
13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,7MIM/2,87/2,86/
2,85/2,84/2,83/4 - Zřízení služebnosti IS k pozemkům parc. č. 158/1,158/3 a 159 v k. ú.
Uhříněves ve prospěch MČ P22 a dalších spoluvlastníků vodního toku - smlouva připravena k
podpisu - trvá
13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,7MIM/8-14.Výzva
OPPK
1a) Záměr Park Pitkovické rybníky - žádost o finanční podporu projektu byla podána, případné
přiznání dotace se předpokládá v červnu 2015. Po rozhodnutí bude předložen nový materiál - trvá
2b)Multifunkční dětské hřiště Jezera - žádost o územní rozhodnutí byla společností EKOSPOL
podána dne 15. 9. 2014. V současné době je územní řízení přerušeno - doplnění dokladů - trvá
13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/4 - VZMR na služby
„Lávka ul. Ke Kříži“ - výběr zhotovitele na zpracování PD pro stavební povolení prostředky jsou v rozpočtu MČ na rok 2015, ORS po přípravě prioritních akcí zajistí VZMR na
výběr zhotovitele na zpracování PD - trvá
13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/8 - Uzavření smlouvy

o smlouvě budoucí kupní na odkup části pozemku, který je ve vlastnictví VÚŽV č. parc.
1758/1 k. ú. Uhříněves ve prospěch MČ P22 (Cyklostezka Netluky - Uhříněves - Kolovraty) náklady na odkup jsou v rozpočtu MČ na rok 2015, dle usnesení 89. RMČ (10. 9. 2014) měl být
materiál o odkupu předložen na zasedání ZMČ, zatím nebylo předloženo z důvodu revize
a aktualizace projektu, v případě žádosti MČ o příspěvek ze SFDI pro rok 2016 je třeba
majetkoprávně dořešit - trvá
13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/3,89/2,88/4-VZ Komunikace
a chodníky MČ P22 - prostředky jsou v rozpočtu MČ pro rok 2015, ORS po přípravě prioritních
akcí zajistí VZMR na zhotovitele díla - trvá
13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/9 - Změna podnikatelského subjektu v NP
v čp. 1432/21 - DP na NN - čeká se na podpis smlouvy druhé strany - urgováno - trvá
13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,5/5 - Zřízení ÚVB na pozemcích parc. č. 1653/4, 2135 a
2254 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - smlouva podepsána, zasláno na MHMP trvá
13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,5/6 - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 2135 v k. ú.
Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - smlouva podepsána, zasláno na MHMP - trvá
13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/14 - Žádost ČRS, MO Uhříněves - radní Ing. Semeniuk informoval
o uskutečněné schůzce s panem starostou Říčan. Bylo přislíbeno zajištění monitorování kvality
vody v Říčanském potoce při provádění revitalizace vodních děl v Říčanech. Ing. Semeniuk bude
zván na kontrolní dny a dojde k zapůjčení elektrického aerátoru k provzdušňování vody. Další
jednání budou pokračovat - trvá
13/2,12/2,11/2,10/2,9/6 - Pietní akce k 70. výročí konce 2. světové války - akce úspěšně
proběhla
13/2,12/2,11/2,10/2,9/8 - Záměr nákupu svozového vozidla bioodpadu - žádost o podporu byla
podána a byla písemně SFŽP akceptována – rozhodnutí o dotaci by mělo být v červnu - trvá
13/2,12/2,11/2,10/6 - Spolupráce MČ P22 s Domovem pro seniory Centrin CZ s. r. o. - pan
radní Bc. Selinger ve spolupráci s AK připravuje smlouvu - trvá
13/2,12/2,11/5 - Opakovaná VZMR na zhotovitele stavby „Energetické úspory objektu
ZŠ Jandusů“ – dopis starosty ze dne 22. 4. 2015 se žádostí o odstoupení byl písemně akceptován
SFŽP. Po vyhlášení nových programů pro rok 2016 zajistí nové podání žádosti o dotaci ORS.
13/2,12/2,11/7 - Zřízení VB k pozemkům parc. č. 1835/2 a 1835/8 v k. ú. Uhříněves ve
prospěch PREdistribuce - smlouva u podpisu PRE - trvá
13/2,12/2,11/14 - Různé B/c - DD – materiál je dnes v programu jako bod č. 12
13/2,12/4 - VZMR na služby „Výkon činnosti TDI při provádění stavby - Přístavba pavilonu
ZŠ Jandusů“ - výběr poskytovatele - VZ byla vyhlášena 21. 4. 2015, hodnotící komise zasedala
dne 7. 5.2015 - vyhodnocení dnes na programu jako bod č. 3
13/2,12/6 - Schválení účetních závěrek k 31. 12. 2014 u PO zřizovaných MČ P 22 - úkol
OKÚ, termín do 25. 5. 2015 - trvá
13/2,12/8 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 1793/59, 1793/36, 1793/5 a 1793/35 v k. ú.
Uhříněves ve prospěch společnosti O2 Czech Republic, a. s. – smlouva zaslána k podpisu na
O2 - trvá
13/2,12/11 - Zápis z RR Uhříněveského zpravodaje ze dne 8. 4. 2015 - pořízení SW k vybavení
pro sazbu UZ - objednávka vystavena /cena 28 798 Kč/ - software pořízen, nová koncepce UZ
dnes v programu jako bod č. 16
13/2,4 MIM/2 - Podlimitní VZ na stavební práce „Přístavba pavilonu ZŠ Jandusů - výběr
zhotovitele“ - vyhodnocení opakovaného zadávacího řízení - jednání o uzavření SoD
s PRADAST, spol. s.r.o. proběhla, po uplynutí lhůty bude smlouva podepsána starostou - trvá
13/3 - VZMR na zpracování „Studie proveditelnosti zvýšení kapacity ZŠ U Obory“ - ORS
zpracovává podklady pro zadání VZMR - připravuje se - trvá
13/4 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace a návrh smlouvy o poskytnutí podpory v rámci akce
„Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny“ - smlouva č. 14194143
o poskytnutí podpory ze SFŽP v rámci Operačního programu ŽP je podepsána a její exemplář č. 1
s ověřeným podpisem a opatřený doložkou podle § 43 zákona č. 131/2000Sb., o hl. m. Praze byl
odeslán na SFŽP - splněno
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13/5 - Pořizování změn územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy ve smyslu § 55
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a posouzení záměrů
výstavby - zápis z 3. jednání KVaÚP ze dne 15. 4. 2015 – splněno
13/6 - Rozpočtové úpravy - materiál pro 4. ZMČ zpracován
13/7 - Regulace hazardních her - materiál pro 4. ZMČ zpracován
13/8 - Přijmutí daru pozemků parc. č. 6/2, 6/7, 238/83 a 238/108 v k. ú. Pitkovice, včetně
pozemní komunikace a dětského hřiště od CENTRAL GROUP 17. investiční a. s.,
CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond, a.s. a CENTRAL GROUP technická
infrastruktura s. r. o. - záměr vyvěšen, materiál do 4. ZMČ zpracován
13/9 - Prodloužení NS č. 160/2005 MN 40 na pronájem části pozemku parc. č. 1529/1 v k. ú.
Uhříněves za účelem umístění reklamního zařízení - žadatel informován, dodatek zaslán
k podpisu - trvá
13/10 - Pronájem části pozemku parc. č. 1803/9 v k. ú. Uhříněves za účelem umístění
zařízení staveniště pro Skanska Reality a. s. - žadatel informován, NS podepsána - splněno
13/11 - Záměr MČ odkoupit od Central Group a. s. NP v rámci výstavby - Obytný areál
v Uhříněvsi - ul. Nad Volyňkou - záměr zveřejněn, po svěšení bude připraven materiál do
5. ZMČ - úkol OSM trvá
13/12 - Narovnání duplicitního zápisu vlastnictví na LV 1870 pro k. ú. Pitkovice - materiál do
4. ZMČ zpracován
13/13 - Oprava bytu č. 1, Semanského čp. 78 - oprava bude zahájena 14. 5. 2015 - trvá
13/14 - Ukončení NS č. 248/2003 MN - 107 na byt č. 2 o velikosti 3+1 v čp. 77
ul. Semanského s p. D. B. - žadatel informován, dohoda o ukončení připravena k podpisu - trvá
13/15 - Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 22 - žadatelé informováni,
dodatky ke smlouván se průběžně podepisují
B/ Žádost Jaroslava Šímy - propagace MČ P22 na cestě do Afriky – k věci byla předložena
písemná informace. Pan starosta navrhl dar ve výši 10 000 Kč a dal hlasovat.
Usnesení:
1. RMČ schvaluje dar panu Jaroslavu Šímovi ve výši 10 000 Kč.
2. RMČ ukládá OKÚ vyhotovit darovací smlouvu v souladu s NOZ a OE zajistit převod
finančních prostředků.
/6:0:0/
3. Veřejná zakázka malého rozsahu „Výkon činnosti TDI při provádění stavby - Přístavba
pavilonu ZŠ Jandusů“ - vyhodnocení zadávacího řízení
Písemně předložený materiál objasnil radní Ing. Semeniuk.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí Zprávu o veřejné zakázce ze dne 7. 5. 2015 a doporučení
hodnotící komise.
2. RMČ rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče:
FANSTAV a. s., Jateční 540, 170 00 Praha 7,
za cenu 124 500 Kč bez DPH, tj. 150 645Kč vč. DPH
3. RMČ rozhoduje o vyloučení uchazeče Pražská stavebně inženýrská spol. s. r. o.,
Ohradní 65, 140 00 Praha 4, z účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění kvalifikace.
4. RMČ rozhoduje o vyloučení uchazeče Říha - Krátký s. r. o., Týnská ulička 628/2,
110 00 Praha 1, z účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění kvalifikace.
5. RMČ ukládá starostovi
a) písemně seznámit uchazeče s výsledkem výběrového řízení
b) zahájit ve spolupráci s ORS jednání o uzavření smlouvy příkazní o zajištění výkonu
technického dozoru a příkazní smlouvu uzavřít
/6:0:0/

3

4. Zlepšení technických vlastností ZŠ a ŠD, ul. V Bytovkách 803, Praha 10, k. ú.
Uhříněves -vícepráce č. 1
Písemně předložený materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. K bodu se diskutovalo
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s předloženým položkovým rozpočtem dodatečných stavebních prací
ze dne 6. 5. 2015 s tím, že cena díla se zvyšuje o 61 913 Kč bez DPH, což je 74 915 Kč
vč. DPH.
2. RMČ ukládá starostovi uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 6/2015 D-4 ze dne
14. 1. 2015.
/6:0:0/
Materiály pod čísly 5 - 11, za nepřítomného pana ZS Jiřího Knotka objasnil radní pan Coller.
5. Zřízení úplatného věcného břemene na pozemku parc. č. 141/1 v k. ú. Hájek
u Uhříněvsi ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s.
Písemně předložený materiál.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 141/1 v k. ú.
Hájek u Uhříněvsi ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a,
150 00 Praha 5, za cenu 2 630 Kč + DPH.
2. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o zřízení věcného břemene,
b) starostovi uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene.
/6:0:0/
6. Zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1793/5, 1793/35, 1793/36 a 1793/62
v k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s.
Písemně předložený materiál.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zřízením věcného břemene k pozemkům parc. č. 1793/5, 1793/35,
1793/36 a 1793/62 v k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s.,
Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, za cenu dle znaleckého posudku + DPH.
2. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o smlouvě budoucí,
b) starostovi uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
/6:0:0/
7. Zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 2140 v k. ú. Uhříněves ve prospěch
společnosti PREdistribuce, a. s.
Písemně předložený materiál.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zřízením věcného břemene k pozemku parc. č. 2140 v k. ú. Uhříněves
ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5,
za cenu dle znaleckého posudku + DPH.
2. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o smlouvě budoucí,
b) starostovi uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
/6:0:0/
8. Výměna RTN a kalorimetrů v domech na Novém náměstí čp. 1440, 1257 a 1270
Písemně předložený materiál.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí
a) se záměrem výměny měřičů tepla (RTN a kalorimetrů) v bytových domech na
Novém náměstí čp. 1440, 1257 a 1270 Uhříněves,
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b) s výzvou včetně uvedení požadavků na výměnu ve smyslu Pokynu tajemnice
č. 5/2012,
c) s komisí pro otevírání obálek ve složení:
Jiří Knotek - radní pro bytovou politiku, správu majetku a rovné příležitosti
Ing. Jana Kovaříková - vedoucí OSM
Ing. Jaroslav Novák - technik OSM
2. RMČ ukládá OSM vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu na výměnu měřících
zařízení RTN a kalorimetrů v bytových domech na Novém náměstí čp. 1440, 1257, 1270
Uhříněves v souladu s Pokynem tajemnice č. 5/2012
/6:0:0/
9. Pronájem části pozemku parc. č. 761 v k. ú. Uhříněves o výměře 62 m2 za účelem
zřízení zahrádky
Písemně předložený materiál.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 761 v k. ú. Uhříněves o výměře
62 m2 za účelem zřízení zahrádky panu K. F., bytem Praha 22, za cenu 11 Kč/m2/rok na
dobu neurčitou od 1. 6. 2015.
2. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit nájemní smlouvu,
b) starostovi podepsat nájemní smlouvu.
/6:0:0/
10. Pronájem části pozemku parc. č. 761 v k. ú. Uhříněves o výměře 161 m2 za účelem
zřízení zahrádky
Písemně předložený materiál.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 761 v k.ú. Uhříněves o výměře
161 m2 za účelem zřízení zahrádky paní J. V., bytem Praha 10, za cenu 11 Kč/m2/rok na
dobu neurčitou od 1. 6. 2015.
2. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit nájemní smlouvu,
b) starostovi podepsat nájemní smlouvu.
/6:0:0/
11. Ukončení nájemní smlouvy č. 153/2009 MN - 54 na byt na Praze 22 s paní L. Š.
Písemně předložený materiál. Žadatelce bylo odsouhlaseno ukončení NS s dvouměsíční
výpovědní lhůtou. K bodu se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s ukončením NS č. 153/2009 MN - 54 na pronájem bytu v Praze Uhříněvsi s paní L. Š., dohodou ke dni 30. 6. 2015.
2. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit dohodu o ukončení NS,
b) starostovi podepsat dohodu o ukončení NS.
/6:0:0/
12. Dětský den na Rychetách
Písemně předložený materiál objasnil radní pan Coller. K bodu se diskutovalo.
Usnesení:
RMČ souhlasí s předloženým programem Dětského dne na Rychetách a s úhradou nákladů
z fondu darů ve výši 237 057 Kč.
/6:0:0/

5

13. Spolupráce s rádii Kiss 98 a Signál
Písemně předložený materiál objasnil radní pan Coller. K bodu se diskutovalo.
Usnesení:
RMČ bere na vědomí možnosti prezentace v rádiu a konstatuje, že pro prezentaci kulturních
akcí MČ Praha 22 bude rádio Kiss 98 osloveno v konkrétních případech pro jednotlivé akce
pořádané MČ.
/6:0:0/
14. Živý plot u bytového domu v ulici V bytovkách čp. 742 - 744
Písemně předložený materiál objasnil radní RNDr. Loula. K bodu se diskutovalo.
Usnesení:
RMČ přerušuje projednávání tohoto bodu do příštího řádného zasedání RMČ.
/6:0:0/
15. Zápis z 2. jednání Komise dopravy ze dne 27. 4. 2015
Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Pařízek. RMČ zápis bere na vědomí.
16. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 29. 4. 2015
Písemně předložený materiál objasnila šéfredaktorka UZ a radní Mgr. Erbsová. Pan starosta
navrhl ustanovit redakci v rámci Redakční rady ve složení šéfredaktorka, zástupce šéfredaktorky
a redaktor. K bodu se diskutovalo. Pan Coller sdělil ústně svoji rezignaci na člena v RR.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne
29. 4. 2015 a rezignaci pana Milana Collera na člena RR UZ ke dni 13. 5. 2015.
2. RMČ ustanovuje v rámci RR UZ „redakci“ ve složení: šéfredaktorka, zástupce
šéfredaktorky, redaktor.
3. RMČ schvaluje předloženou koncepci Uhříněveského zpravodaje.
4. RMČ ukládá Mgr. Kateřině Erbsové realizovat přijatá usnesení.
/6:0:0/
17. Zápis z 2. jednání školské komise ze dne 30. 4. 2015
Písemně předložený materiál objasnil radní pan Coller. RMČ zápis bere na vědomí.
18. Různé
A/ Informace pana starosty
a) Pověření pro STAVOKONTROL s. r. o. - pan starosta informoval o potřebě pověřit
společnost STAVOKONTROL s. r. o., Bachova 1592/4 Praha 4 - Chodov, k vedení
jednání s majiteli pozemků v rámci Změny č. 2938 ve vztahu k MČ Praha 22.
1. RMČ souhlasí s pověřením společnosti STAVOKONTROL s. r. o. a vyhotovením
objednávky ve výši 10 000 Kč bez DPH.
2. RMČ ukládá OKÚ vyhotovit „Pověření RMČ Praha 22“ pro spol.
STAVOKONTROL.
/6:0:0/
b) Model výstavby VIVUS v OIC - pan starosta informoval o umístění modelu „Byty
Vivus Uhříněves“ v prostorách OIC v návaznosti na četné dotazy občanů. Informace
o modelu bude zveřejněna na webu MČ Praha 22 a dne 22. 6. 2015 od 17 hodin
ve 3. patře radnice proběhne beseda pro občany za účasti investora, projektanta,
zhotovitele stavby a zástupců MČ Praha 22.
RMČ pověřuje radního Ing. Semeniuka zajistit prezentační besedu s občany v termínu
22. 6. 2015 od 17 hodin.
/6:0:0/
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B/ Informace radního Ing. Semeniuka
Objednávka pro VRV, a. s. - radní Ing. Semeniuk informoval o spolupráci se
společností VRV a požádal o souhlas s vystavením objednávek pro společnost VRV, a.s.,
Nábřežní 4, Praha 5 - Smíchov, za zpracování finanční rozvahy při ohrožení majetku a
občanů při povodních v MČ Praha 22. Zdrojem financování bude položka rozpočtu ORS.
RMČ souhlasí s přípravou materiálu
a) na vyhotovení objednávky pro společnost VRV, a. s. na zpracování finanční rozvahy
ve výši 20 000 Kč bez DPH,
b) na vyhotovení objednávky na monitoring a přípravou žádosti při zajištění dotace
v rámci protipovodňových opatření v MČ Praha 22 ve výši 26 000 Kč bez DPH.
/6:0:0/
C/ Informace radní Mgr. Erbsové za nepřítomného Bc. Selingera o plánované přednášce pana
Doc. Smutka a MUDr. Andrlové. Jedná se o soubor edukačních seminářů pro osoby trpící
diabetem, pilotní seminář se uskuteční dne 25. 5. 2015 od 17 hod v Klubu pro seniory
v budově DPS II.
RMČ informaci bere na vědomí.

Zasedání bylo ukončeno v 11:20 hodin.
Zapsala: Monika Kubšová

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jiří Pařízek

……………………………….

Ing. Petr Semeniuk

……………………………….

Ing. Martin Turnovský, starosta MČ Praha 22
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……………………………….

