
 

Zápis z 6. mimořádného zasedání RMČ, které se konalo dne  2. 7.  2013  

od  9, 00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice 
 

 

Přítomni:  viz prezenční listina 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Martin  Turnovský, p. Aleš Benda 

 

Mimořádné jednání RMČ svolal pan starosta z důvodu nutnosti rozhodnutí o finančním příspěvku pro 

o.s.baby-box a pro rozdělení sponzorského finančního daru, který je určený k využití pro životní 

prostředí.   Kontrola úkolů ze 63. RMČ bude provedena až na řádné 64. RMČ dne 17. 7. 2013. 

 
1. Poskytnutí finančního daru občanskému sdružení Baby-box 

V návaznosti na 60.RMČ ze dne 15.5.2013, kdy rada v souvislosti s bodem programu „Zápis 

z 8.jednání komise zdravotní, sociální a komunitního plánování“, projednávala poskytnutí účinné 

podpory o.s. Babybox se nepodařilo získat sponzora, proto pan radní Benda, po dohodě s předsedou 

FV ZMČ, požádal o souhlas s poskytnutím daru ve výši 50tis korun s tím, že prostředky budou 

hrazeny ze správních poplatků OV z rozpočtu.  RMČ je kompetentní o daru rozhodnout právě do výše 

50tis korun. K věci se diskutovalo. 
Usnesení: 

RMČ souhlasí s poskytnutím finančního daru o. s. Baby-box ve výši 50 000,- korun a ukládá OKÚ 

ve spolupráci s OE zajistit vyhotovení darovací smlouvy a vyplacení finanční částky.  
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2. Rozdělení finančního daru pro občany zaplavené povodní dne 2. 6. 2013 

Pan ZS ing. Turnovský požádal radu o poskytnutí finančního daru pro částečnou úhradu škod, 

způsobených červnovou povodní  a to dvou z nejvíce poškozených nemovitostí, které nelze uhradit 

z pojištění. Navrhnul, aby finance byly poskytnuty v návaznosti na DS č. 106/2013 MK-36, kterou byl 

darován spol. TOTALBASE Czech s.r.o. finanční dar MČ Praha 22 ve výši 50tis korun na úhradu 

nákladů v oblasti ochrany životního prostředí. K věci se diskutovalo. 

Usnesení: 

RMČ souhlasí s rozdělením finanční částky od sponzora (DS ze dne 24. 6. 2013) ve výši 50 000 

korun následovně: 40 000,- korun pro p. Jiřího Koželuha, bytem nám. Bří Janusů čp.  916, Uhříněves a 

10 000,- korun pro manželé Josefa a Naďěždu Koláčných, bytem nám. Bří Jandusů 32/30 Uhříněves.  

Finanční příspěvek bude majitelům vyplacený  v hotovosti pokladnou OE neprodleně. 
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Zasedání skončilo v 9.30  hodin 

Zapsala: Monika Kubšová  

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Ing. Martin Turnovský          …………………………….. 

 

 

Aleš Benda                        ….….……………………….. 

 

 

 

 

Milan Coller, starosta MČ Praha 22             ……………………… 


