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Zápis z 19. zasedání RMČ, které se konalo dne 7. 8. 2019
od 8.15 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice
Přítomni:
Ověřovatelé zápisu:
Omluven:

Viz Prezenční listina
Mgr. Ing. Ondřej Lagner, Štěpán Zmátlo
Mgr. Kateřina Erbsová, Ing. Krátký

Byli zvoleni výše uvedení ověřovatelé zápisu, hlasováním 5:0:0.
Pan starosta požádal o zařazení materiálu s názvem „Ukončení nájemní smlouvy s firmou TWOMILL s. r. o.“,
který byl hlasováním 5:0:0 zařazen na program nově jako bod č. 5.
Hlasováním 5:0:0 byl schválen upravený PROGRAM:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Kontrola zápisu z 18. zasedání RMČ ze dne 24. 7. 2019
3. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Výkon činnosti TDI při provádění stavby Rekonstrukce propustku na Říčanském potoce “ - vyhodnocení zadávacího řízení
4. Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 22 a společností EKOSPOL a. s.
5. Ukončení nájemní smlouvy s firmou TWOMILL s. r. o.
6. Různé
2. Kontrola zápisu z 18. zasedání RMČ ze dne 24. 7. 2019
18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/2,6/2,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/2,89/2,
88/2,87/2,86/3 (86. RMČ dne 27. 6. 2018) - VZMR „Restaurování pomníku sv. Jana Nepomuckého“ OKÚ v součinnosti s OSM zajistit SoD na VZMR s názvem „Restaurování pomníku sv. Jana Nepomuckého“
s panem Mgr. Danielem TALAVEROU, Pod Lihovarem 2232/2256 01 Benešov u Prahy, IČ: 12518743, za
cenu 241 500 Kč včetně DPH 15 %. K zajištění restaurování je nutné zajistit povolení památkové péče, které
vyžaduje provedení restaurátorského průzkumu sochy.
Na 18. MIM rada souhlasila s vystavením objednávky na restaurátorský průzkum sochy sv. Jana
Nepomuckého v Uhříněvsi u pana Daniela Talavery, akad. soch. a rest. ve výši 23 000 Kč, průzkum
vyhotoven, předán na památkovou péči k vyjádření, dále musí být podána žádost o vydání závazného
stanoviska OPP MHMP,
Na 3. zasedání - bude urgováno vydání závazného stanoviska OPP MHMP
Na 4. zasedání - kladné stanovisko obdrží MČ do konce ledna 2019, průzkum bude možno zahájit - splněno,
zajistit SoD - trvá
7.+8. zasedání - zajistit SoD - trvá
9.,10.,11,12 zasedání - MČ byl doručen návrh smlouvy, smlouva podepsána starostou
13. zasedání - RAD pan Zmátlo, informoval o tom, že restaurování se bude v první etapě týkat podstavce
sochy, finanční zdroje budou řešeny i v možné žádosti o dotaci na obnovu kulturních památek.
14., 15., 16., 17., 18., 19. zasedání - trvá
18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/2,6/2,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/2,89/9
(89. RMČ dne 12. 9. 2018) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 238/83, 6/2, 219/170, 219/172, 219/348,
219/349, 219/65, 219/650, 219/491, 219/716, 219/167, 219/490, 219/249, 219/493, 219/610, 321, 322 v k. ú.
Pitkovice ve prospěch UPC Česká republika - čeká se na zaslání smlouvy - trvá
18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/2,6/2,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/7 (90.
RMČ dne 26. 9. 2018) - Přijmutí daru pozemku parc. č. 956/4 a částí pozemků parc. č. 957 a 958/1 v k. ú.
Uhříněves včetně staveb a zeleně na pozemcích vybudovaných v rámci výstavby „OS Kašperská“ od
Cocktail Media - vyvěšeno - trvá
18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/2,6/2,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/8 (90.
RMČ dne 26. 9. 2018) - Prodej částí pozemku parc. č. 2074 o výměře 161 m2 v k. ú. Uhříněves Cocktail
Media – vyvěšeno - trvá
18/2,17/2,/2,15/2,14/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/2,6/2,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/11(90. RMČ
dne
26. 9. 2018) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2074 v k. ú. Uhříněves ve prospěch Cocktail Media
- smlouva podepsána a zaslána na MHMP, čeká se na podpis doložek - trvá

18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/2,6/2,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/13(90.
RMČ dne 26. 9. 2018) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 219/716, 322 a 324 v k. ú. Pitkovice ve
prospěch UPC ČR - čeká se na zaslání smlouvy - trvá
18/2,17/2, 16/2, 15/2, 14/2,13/2,12/2, 11/2, 10/2, 9/2,8/2, 7/2, 6/2, 5/2, 4/2, 3/2, 2/2, 1/2, 94/2, 93/2,92/2,
22.MIM/2 - Autobusová zastávka u prodejny Lidl - ORS - koordinace instalace přístřešku v ul. Bečovská
s výstavbou autobusové zastávky - trvá
18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/2,6/9 (6. RMČ dne 30. 1. 2019) - Zřízení ÚVB
k pozemkům parc. č. 2082/1, 2083, 2081, 2078, 2075, 2073/1, 2070, 2064 a 2069 v k. ú. Uhříněves ve
prospěch PREdistribuce - žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá
18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/4 (8. RMČ dne 27. 2. 2019) - Bezúplatný převod majetku
- vstupní cedule k Fit parku - odbor SML MHMP seznámen s usnesením RMČ, smlouva se připravuje - trvá
18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/4 (9. RMČ dne 13. 3. 2019) - Zřízení ÚVB k pozemkům
parc. č. 2003 a 2178/5 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - smlouva podepsána a zaslána na
MHMP - trvá
18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/6 (9. RMČ dne 13. 3. 2019) - Vyhodnocení VZ „Hlasovací
zařízení“ - řeší Komise IT - trvá
18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/5 (10. RMČ dne 27. 3. 2019) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc.
č. 146/7, 258/9, 258/14, 258/16, 259/1 a 259/2 v k. ú. Pitkovice ve prospěch PREdistribuce, a.s. - žadatel
informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá
18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/6 (10. RMČ dne 27. 3. 2019) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc.
č. 786/3, 1529/1, 1529/23, 1638/24, 2075, 2081, 2088/2 a 2268/6 v k. ú. Uhříněves ve prospěch T-MOBILE
Czech Republic a.s. - žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy, smlouva podepsána a zaslána na
MHMP, smlouva zaslána na katastr - trvá
18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/7 (10. RMČ dne 27. 3. 2019) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc.
č. 2049, 1049/1 a 1049/2 v k. ú. Uhříněves ve prospěch T-MOBILE Czech Republic a.s. - žadatel
informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá
18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/4 (13. RMČ dne 15. 5.2019) - Podlimitní VZ „Výstavba DPS Betlímek“ schválení způsobu zadání a zadávacích podmínek, členů a náhradníků hodnotící komise - ORS ve
spolupráci s administrátorem zajistil dne 30. 5. 2019 zveřejnění podlimitní VZ na stavební práce - probíhá
16. zasedání
1. RMČ revokuje usnesení č. 13 ze dne 15. 2. 2019 v bodě 4/3 v části týkající se schválení zadávacích
podmínek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „Výstavba DPS Betlímek“.
2. RMČ schvaluje upravené zadávací podmínky
17., 18. 19. zasedání
RMČ schválila upravené zadávací podmínky - probíhá
Vzhledem k tomu, že již bylo zveřejněno celkem 7 dodatečných vysvětlení zadávací dokumentace, byl
prodloužen termín pro podání nabídek - aktuálně platí termín 28. 8. 2019 do 10:00 hod. - trvá
18/2,17/2,16/2,15/3 (15. RMČ dne 12. 6. 2019) - VZMR na služby „Výkon činnosti TDI při provádění
stavby - Výstavba DPS Betlímek“ - schválení záměru, způsobu zadání, zadávacích podmínek a seznamu
oslovených účastníků a hodnotící komise - ORS zveřejnil VZMR v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č.
1/2019 . Termín pro podání nabídek je stanoven ke dni 17. 7. do 9:30 hod.
15. zasedání
RMČ uložila ORS zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Výkon činnosti TDI
při provádění stavby - Výstavba DPS Betlímek“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019.
RMČ uložila starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v souladu se závěry tohoto usnesení splněno
18. zasedání
RMČ rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče: Ing. Petr Špinka, Jindřicha Plachty 1810/3, 150 00
Praha 5, IČ: 128 04 070 za cenu: 720 000,- Kč bez DPH, 871 200,- Kč vč. DPH.
RMČ uložila starostovi písemně seznámit uchazeče s výsledkem výběrového řízení - splněno
RMČ uložila starostovi zahájit ve spolupráci s ORS jednání o uzavření SoD a smlouvu uzavřít - probíhá
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18/2,17/2,16/2,15/4 (15. RMČ dne 12. 6. 2019) - VZMR na stavební práce s názvem „Rekonstrukce
propustku na Říčanském potoce“ - schválení záměru, způsobu zadání, zadávacích podmínek, seznamu
oslovených účastníků a hodnotící komise - ORS zveřejnil VZMR v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22
č. 1/2019 . Termín pro podání nabídek je stanoven ke dni 15. 7. 2019 v 9:30 hod. - vyhodnocení zadávacího
řízení - dnes v materiálech.
18. zasedání
RMČ rozhodla o vyloučení uchazeče: WALCO CZ spol. s.r.o., Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 – Kunratice.
RMČ rozhodla o výběru nabídky uchazeče: Starmosty s.r.o, Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6, za
cenu: 5 959 236,91 Kč bez DPH, 7 210 676,66 Kč vč. DPH.
RMČ uložila starostovi zahájit ve spolupráci s ORS jednání o uzavření SoD a smlouvu uzavřít - probíhá
18/2,17/2,16/2, 15/5 (15. RMČ dne 12. 6. 2019) - VZMR na stavební práce s názvem „Oprava schodiště a
plochy před vstupem do budovy ÚMČ Praha 22“ - schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek,
seznamu oslovených účastníků a hodnotící komise
17.,18. zasedání
RMČ uložila starostovi zahájit ve spolupráci s ORS jednání o uzavření SoD a smlouvu uzavřít - smlouva
podepsána - splněno
18/2,17/2,16/2,15/7 (15. RMČ dne 12. 6. 2019) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 227/5, 230/9 a 230/10
v k. ú. Pitkovice ve prospěch PREdistribuce, a. s. - smlouva podepsána, zaslána na MHMP - trvá
18/2,17/2,16/5 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 2202/4 a 2202/5 v k. ú. Uhříněves ve prospěch
PREdistribuce - smlouva podepsána, zaslána na MHMP – trvá
18/2,17/2,16/8 (16. RMČ dne 26. 6. 2019) - Výměna záložního zdroje v čp. 1440/2a (Nové náměstí) ve
strojovně výtahu včetně dodání klimatizace a výměna záložního zdroje v čp. 201 - divadlo (ulice
K Sokolovně)“
RMČ ukládá OSM zajistit zadání VZMR na dodávku s názvem „Výměna záložního zdroje (UPS) v čp.
1440/2a ve strojovně výtahu včetně dodání klimatizace a výměna záložního zdroje (UPS) v čp. 201 - divadlo
(ulice K Sokolovně)“ a to v souladu se směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019 o zadávání veřejných zakázek zveřejněno do 10.7. do 14 hodin
18. zasedání
RMČ souhlasila s výběrem firmy Elfis spol. s r.o., se sídlem Kolmá 685/10, Praha 9 – Vysočany,
IČ44264020, DIČ CZ44264020 jako s dodavatelem VZMR s názvem „Výměna záložního zdroje v čp.
1440/2a (Nové náměstí) ve strojovně výtahu včetně dodání klimatizace a výměna záložního zdroje v čp. 201 –
divadlo (ulice K Sokolovně)“ za cenu 546 000,- Kč bez DPH.
RMČ uložila starostovi podepsat SoD na VZMR „Výměna záložního zdroje v čp. 1440/2a (Nové náměstí) ve
strojovně výtahu včetně dodání klimatizace a výměna záložního zdroje v čp. 201 – divadlo (ulice
K Sokolovně)“ za cenu 546 000,- Kč bez DPH s firmou Elfis spol. s r.o., se sídlem Kolmá 685/10, Praha 9 –
Vysočany, IČ44264020 - trvá
19. zasedání - uchazeči o VZ informování, SoD se připravuje - trvá
18/2,17/2,16/12 16. RMČ dne 26. 6. 2019) - VZ „Výměna povrchu dětského hřiště Nové náměstí“ zakázka vyvěšena, termín zasedání komise 15. 7. 2019 - vyhodnocení zadávacího řízení dnes v materiálech.
18. zasedání
RMČ souhlasila se společností 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, 468 41 Tanvald, IČO: 28703324 jako
s dodavatelem VZMR Výměna povrchu dětského hřiště Nové náměstí za cenu 297 096,- Kč bez DPH, tzn.
359 486,20 Kč s DPH.
RMČ uložila
a) starostovi ve spolupráci s OŽPD zajistit podepsání smlouvy s vybraným uchazečem OŽPD ve
spolupráci s Advokátní kanceláří Zvolánková s.r.o. informovat všechny uchazeče o výsledku
výběrového řízení,
b) OŽPD ve spolupráci s Advokátní kanceláří Zvolánková s.r.o. informovat všechny uchazeče o výsledku
výběrového řízení.
19. zasedání - uchazeči byli informování o výsledku a vítěz byl vyzván k podpisu smlouvy - probíhá
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18/2,17/2,16/18 16. RMČ dne 26. 6. 2019) - Různé C/ Informace radního pana Koutského - pan radní
informoval radu o rezignačním dopise na funkci zástupkyně MŠ Pitkovice.
RMČ uložila radnímu panu Koutskému prověřit personální situaci v MŠ Pitkovice - schůzka s ředitelkou MŠ
se uskuteční dne 19. 8. 2019 - trvá
18/2,17/5 (17. RMČ dne 10. 7. 2019) - Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Oprava
povrchu chodníků - Blokanda - zpracování PD“ - schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek,
seznamu oslovených účastníků a hodnotící komise - ORS zajišťuje VZMR v souladu se Směrnicí ÚMČ
Praha 22 č. 1/2019 - probíhá,
18/2,17/6 (17. RMČ dne 10. 7. 2019) - VZMR na služby „Výkon činnosti TDI při provádění stavby Rekonstrukce propustku na Říčanském potoce“ - schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek,
seznamu oslovených účastníků a hodnotící komise
RMČ souhlasila se zajištěním zadání VZMR na služby pod názvem „Výkon činnosti TDI při provádění
stavby - Rekonstrukce propustku na Říčanském potoce“.
RMČ uložila ORS zajistit zadání VZMR na služby s názvem „Výkon činnosti TDI při provádění stavby Rekonstrukce propustku na Říčanském potoce“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019 - probíhá
19. zasedání - ORS zveřejnil VZMR v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019. Vyhodnocení
zadávacího řízení dnes v materiálech bod 3.
18/2,17/7 (17. RMČ dne 10. 7. 2019) - VZMR na služby „Výstavba multifunkční sportovní haly v areálu
SK Čechie - zpracování PD“ - schválení způsobu zadání a výjimky ze směrnice – zajištění zadání VZMR
dle výjimky ze Směrnice ÚMČ Praha 22 č. 1/2019, jednání o uzavření smlouvy o dílo se spol. Miracon.eu
s.r.o. - smlouva podepsána - splněno
18/2,17/8 (17. RMČ dne 10. 7. 2019) - Pronájem NP č. 5a o velikosti 54,09 m2 v Polyfunkčním domě
v čp. 1257 na Novém náměstí v Praze – Uhříněvsi - smlouva podepsána - splněno
18/2,17/9 (17. RMČ dne 10. 7. 2019) - Postoupení NS č. 88/2016 MN - 19 na pronájem NP v čp. 78
ul. Semanského v Praze – Uhříněvsi - souhlas s postoupením smlouvy podepsán - splněno
18/2,17/13 (17. RMČ dne 10. 7. 2019) -Výsledek elektronické aukce na dodávku plynu pro Nové náměstí
1100, Nové náměstí 1250, Nové náměstí 1251 a na dodávku elektrické energie pro odběrná místa
MČ Praha 22 na rok 2019 - smlouvy s dodavateli připraveny k podpisu - trvá
18/5 -VZMR na služby „Energetická optimalizace a dotační management novostavby MŠ V Bytovkách“
RMČ uložila starostovi uzavřít SoD se společnosti PORSENNA o.p.s . - smlouva uzavřena - splněno
18/6 - Seznam akcí požadovaných k zařazení do rozpočtu HMP na rok 2020
RMČ uložila ORS uplatnit požadavky MČ na dotace z rozpočtu HMP ve stanoveném termínu. - odesláno dne
29. 7. 2019 - splněno
18/8 - Zvýšení nájemného na pozemcích pod garážemi
RMČ uložila OSM zaslat oznámení o zvýšení nájemného a připravit nové nájemní smlouvy - příprava
oznámení o nových NS se připravuje
18/12 - VZMR „Víceúčelové sportovní hřiště Kašperská“- schválení způsobu zadání a výjimky ze směrnice
RMČ souhlasila se zajištěním zadání VZMR „Víceúčelové sportovní hřiště Kašperská“.
RMČ schválila výjimku ze Směrnice ÚMČ P22 č. 1/2019 a současně způsob zadání VZ dle důvodové zprávy.
RMČ rozhodla o přímém zadání VZ „Víceúčelové sportovní hřiště Kašperská“ společnosti 4soft, s.r.o.,
Krkonošská 625, 468 41 Tanvald, IČO: 287 03 324, za cenu 993 904,00 Kč bez DPH, tzn. za 1 202 623,84 Kč
s DPH dle cenové nabídky.
RMČ uložila starostovi MČ zahájit ve spolupráci s OŽPD jednání o uzavření SoD a smlouvu uzavřít - trvá
18/13 - Pronájmy nebytových prostor v čp. 1610 ul. Ke Kříži v Praze - Uhříněvsi
RMČ ukládá starostovi podepsat nájemní smlouvy s MUDr. Ivanou Königové Wachsmuth a s
MUDr. Mariánem Levčíkem - splněno
18/14 - Pronájem bytu č. 6 v čp. 727 ul. U Starého mlýna v Praze - Uhříněvsi
RMČ uložila starostovi podepsat nájemní smlouvu s MUDr. Ivanou Königovou Wachsmuth - splněno
18/15 - Finanční kontroly ve školách a školní jídelně, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 22
RMČ uložila OKÚ seznámit ředitele a ředitelky škol a školní jídelny s usnesením. - splněno
18/16 - Žádost ředitelky MŠ Pitkovice
RMČ uložila OKÚ seznámit s usnesením ředitelku MŠ Pitkovice Mgr. Zdobinskou - splněno
18/17 - Zápis z kroniky za rok 2018
RMČ nesouhlasila s předloženým návrhem zápisu do kroniky za rok 2018 – trvá
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18/18 - Různé C/ Účast MČ P22 na výstavě Prague: Next v rámci festivalu Architecture Week Praha
RMČ uložila
a) starostovi podepsat smlouvu o spolupráci. - splněno
b) radnímu Ing. Ivo Krátkému připravit koncepci prezentace stavebních záměrů MČ Praha 22 - probíhá
3. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Výkon činnosti TDI při provádění stavby Rekonstrukce propustku na Říčanském potoce “ - vyhodnocení zadávacího řízení
Materiál byl přeložen písemně a objasněn panem starostou.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí Zprávu o veřejné zakázce a doporučení hodnotící komise.
2. RMČ rozhoduje o vyloučení uchazeče Ing. Petr Špinka, Jindřicha Plachty 1810/3, 150 00 Praha 5.
3. RMČ rozhoduje o výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče
BUNG CZ s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10, IČ: 27454576,
za cenu: 155 000 Kč bez DPH, 187 550 Kč vč. DPH.
4. RMČ ukládá starostovi
a) písemně seznámit uchazeče s výsledkem výběrového řízení,
b) zahájit ve spolupráci s ORS jednání o uzavření příkazní smlouvy a smlouvu uzavřít.
/5:0:0/
4. Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 22 a společností EKOSPOL a. s.
Materiál byl předložen písemně a objasněn radním Mgr. Ing. Lagnerem a místostarostou Mgr. Kosařem.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 22 a společností EKOSPOL a. s.
2. RMČ ukládá radnímu Mgr. Ing. Lagnerovi předložit Smlouvu o spolupráci mezi MČ Praha 22 a
společností EKOSPOL a. s. ke schválení na 6. zasedání ZMČ Praha 22.
3. RMČ ukládá starostovi udělit souhlas vlastníka pozemků s využitím pozemků MČ na koordinační
situaci bytového projektu EKOBYTY U OBORY a bytového projektu EKOCITY UHŘÍNĚVES II pro
potřeby navazujících územních a stavebních řízení.
/4:0:1/
5. Ukončení nájemní smlouvy s firmou TWOMILL s. r. o.
Materiál byl přeložen písemně a objasněn místostarostou Mgr. Kosařem.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s ukončením smlouvy č. SO 0004/2018 na pronájem nebytového prostoru č. 211
v domě čp. 1370 v ul. Nové náměstí v Praze - Uhříněvsi se společností TWOMILL s. r. o.
k 31. 8. 2019, a to z důvodu hrubého porušení smlouvy.
2. RMČ ukládá OSM ukončit nájemní smlouvu výpovědí k 31. 8. 2019 a předat podklady k podání
žaloby na zaplacení.
/5:0:0/
Zasedání bylo ukončeno v 8:40 hod.
Zapsala: Monika Kubšová
Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Ing. Ondřej Lagner

...................................................

Štěpán Zmátlo

...................................................

Vojtěch Zelenka, starosta MČ Praha 22

……………………………………
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