
Zápis z 67. zasedání RMČ, které se konalo dne 18. 9. 2013  

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

 

 
Přítomni:   viz Prezenční listina 

Ověřovatelé zápisu:  pan Aleš Benda, Ing. Martin Turnovský 

   

 

Jednání zahájil pan starosta v 9,00 hodin přivítáním přítomných. Hlasováním 7:0:0 byl schválen 

následující PROGRAM: 

 
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 

2. Kontrola zápisu 66. zasedání RMČ ze dne 4. 9. 2013 a kontrola usnesení a zápisu            

13. zasedání ZMČ ze dne 4. 9. 2013 

3. Směrnice pro inventarizaci majetku a závazků MČ Praha 22 

4. Vyhodnocení veřejné zakázky na opravu výtluk vozovky v ulici Dopravní a v ulici Lnářská 

5. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 2061 a 21/7 v k. ú. Uhříněves    

ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s. 

6. Zřízení úplatného věcného břemene na pozemcích parc. č. 673/29 a 673/43 v k. ú. 

Uhříněves ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s. 

7. Zřízení úplatného věcného břemene na pozemku parc. č. 1491/5 v k. ú. Uhříněves ve 

prospěch společnosti PREdistribuce, a. s. 

8. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 1900/78 a 1900/77 v k. ú. 

Uhříněves ve prospěch Bytového družstva Fr. Diviše 740 a 741 

9. Zřízení úplatného věcného břemene na pozemcích parc. č. 2184/1 v k. ú. Uhříněves a parc.       

č. 1004/1 v k. ú. Kolovraty ve prospěch MČ Praha 22 

10. Pronájem části pozemku parc. č. 297/3 v k. ú. Benice od Státního pozemkového úřadu     

11. Jmenování hodnotící komise k veřejné zakázce na výběr zhotovitele akce „Dostavba 

pavilonu ZŠ Jandusů  - vícepráce“ 

12. Sloučení dvou bytových jednotek v čp. 380 na Husově náměstí v Praze - Uhříněvsi   

13. Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 22  

14. Stanovení osobního příplatku a mimořádné odměny ředitelce MŠ Sluneční, Praha 10, 

Sluneční 1550/20 

15. Veřejná zakázka „Restaurování praporu pěveckého spolku Hlahol“ 

16. Zápis z 19. zasedání Komise životního prostředí RMČ Praha 22 

17. Cyklostezka Pitkovice - Benice - investiční záměr  

18. Různé 

A/ Žádost ředitelky ZŠ U Obory, Praha 10, Vachkova 630 o zajištění oprav v nové budově 

ZŠ - ústně Ing. Machačová 

B/ Zabezpečení garáží v polyfunkčním domě na Novém náměstí 1257a zabezpečení 

objektu DBP U22 - ústně pan Benda 

C/ Usnesení RHMP č. 1553 ze dne 10. 9. 2013 (návrh dotačních vztahů z rozpočtu HMP 

k MČ pro rok 2014 - ústně tajemnice 

D/ Akce v DBP U22 (2013/2014) - ústně tajemnice 

E/ Pozvání na Staročeskou Václavskou zábavu - Baráčníci - ústně tajemnice 

 

 

2. Kontrola zápisu 66. zasedání RMČ ze dne 4. 9. 2013 

66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/2,54/2,53/2,52/2,51/2,50/2,49/2,48/2,47/2, 

46/5 - Zřízení ÚVB na pozemcích parc. č. 237/134 v k. ú. Hájek ve prospěch spol. PREdistribuce, 

a. s. - trvá 

66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/3 b) Zajištění zprac. PD IA „Dostavba čp. 158" 

- trvá 

66/2,65/2,64/2,63/2,62/6 - Zřízení ÚVB na pozemcích par. č. 1638/4, 1638/18, 1638/21, 1638/22, 

1638/24 a 2129/1 vše v k. ú. Uhříněves ve prospěch spol. PREdistribuce, a. s. - smlouva 

podepsána a zaslána na KN 
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66/2,65/2,64/4 - Smlouva s TSK HMP „Rekonstrukce Rozdělená, V Kuťatech - DK“ - smlouva 

je vyhotovena a zaslána na TSK k připomínkám - trvá 

66/2,65/2,64/7 - Dotace na „Zateplení objektu čp. 803 ul. V Bytovkách“ a „Zateplení 

přístavby ZŠ Jandusů“ - ORS jedná s SFŽP a MŽP, pro akci "Zateplení objektu čp. 803             

ul. V Bytovkách" byla objednána PD pro stavební povolení vč. rozpočtu a zpracování 

energetického auditu - trvá 

66/2,65/2,64/12 - VZ „Webový portál MČ P22“ - jednání jmenované komise proběhla ve dnech 

9. a 16. 9. 2013. O věci informoval p. Benda, vyhodnocení bude předloženo na 68. RMČ - probíhá  

66/2,65/2,64/18 - Různé B/e LED osvětlení - V OSM se nabídkou bude zabývat - trvá 

66/2,65/5 - Oprava výtluk vozovky v ul. Dopravní a Lnářská - dnes vyhodnocení VZ 

66/2,65/6 - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 1704 v k. ú. Uhříněves ve prospěch MČ P22       
- řeší ORS - trvá 
66/2,65/7 - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č.  219/491 v  k. ú. Pitkovice ve prospěch spol. 

Pražská plynárenská Distribuce, a. s. - smlouva se připravuje 

66/2,65/8 - Zřízení ÚVB na pozemcích parc. č. 21/4, 23, 1742, 1756/2, 1757, 1758/2, 1758/51, 

1758/1, 1758/5 a 1758/6 vše v k. ú. Uhříněves ve prospěch MČ P22 - smlouva se připravuje 
66/2,65/13 - Inovace zabezpečovacího systému garáží Nové náměstí 1257 - práce probíhají 

66/2,65/14 - Ukončení NS - pí. Šeranová ani pí. Vokrouhlíková nereagují, zasláno AK k podání 

žaloby na zaplacení 

66/5 - Zřízení ÚVB na pozemcích parc. č. 2135 a 1653/4 v k. ú. Uhříněves ve prospěch spol.  

PREdistribuce, a. s. - žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy 

66/8 - VZ - „Snížení prašnosti na území MČ Prahy 22“ (nákup samosběrného vozu) - záměr 

na výběr dodavatele a schválení způsobu zadání - probíhá proces schvalování zadávacích 

podmínek SFŽP - trvá 

66/9 - Ukončení NS s p. Suchým - podklady k podání žaloby na zaplacení odeslány AK 

66/12 - Různé: A/ Zatopení jevištního výtahu v DBP U22 - výtah italské provenience v divadle 

byl opraven českou firmou Divadelní technika s r. o. Křenovice, Příční 165. Italská firma byla 

odvolána, bude odkoupen pouze jeden náhradní díl, který bude do budoucna nahrazen českým 

výrobkem. Podrobně informoval radní o celé záležitosti p. Benda. K věci se diskutovalo. V této 

souvislosti také tajemnice vyslovila pochvalu paní V OSM, neboť se velmi aktivně podílela na 

řešení problematiky a tím zajistila značnou úsporu finančních prostředků MČ. 

 

 

Kontrola usnesení a zápisu 13. zasedání ZMČ ze dne 4. 9. 2013 vzala RMČ na vědomí. 

Ekonomické záležitosti plní průběžně OE. 

Majetkové záležitosti plní průběžně OSM. 

Záležitosti v oblasti školství zajišťuje OKÚ. 

 

 

3. Směrnice pro inventarizaci majetku a závazků MČ Praha 22 

Písemně předložený materiál objasnil pan starosta a doplnila tajemnice. 

Usnesení: 

1. RMČ schvaluje předloženou Směrnici pro inventarizaci majetku a závazků MČ Praha 22.  

2. RMČ ukládá tajemnici ÚMČ Praha 22, v souladu se schválenou Směrnicí pro 

inventarizaci majetku a závazků MČ Praha 22, každoročně vydat pokyn tajemnice jako 

plán inventarizace k  31. 12. daného účetního období, platný pro Úřad městské části Praha 

22, základní a mateřské školy a školní jídelnu. 

/7:0:0/ 

 

4. Vyhodnocení veřejné zakázky na opravu výtluk vozovky v ulici Dopravní a Lnářská 

Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský. K věci se diskutovalo 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s firmou KIRSTONE a. s., Na žertvách 44, 180 00 Praha 8, IČ 27114261, 

jako vítězem veřejné zakázky na provedení oprav výtluk ve vozovce ulice Dopravní a ulice 

Lnářská za celkovou cenu 76 450 Kč včetně 21 % DPH. 

2. RMČ ukládá OSM zajistit uzavření smlouvy s vítěznou firmou KIRSTONE a. s.,             

Na žertvách 44, 180 00 Praha 8, IČ 27114261. 

/7:0:0/ 
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5. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 2061 a 21/7 v k. ú. Uhříněves 

ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s. 

Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 2061 a 21/7 

oba v k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 

150 00 Praha 5, IČ 27376516 za cenu dle znaleckého posudku + DPH. 

2. RMČ ukládá 

a)  OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o smlouvě budoucí, 

b)  starostovi MČ uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 

/7:0:0/ 

 

6. Zřízení úplatného věcného břemene na pozemcích parc. č. 673/29 a 673/43 v k. ú. 

Uhříněves ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s. 

Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 673/29 a 

673/43 v k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 

150 00 Praha 5, IČ 273 6516, za cenu 8 240 Kč + DPH. 

2. RMČ ukládá  

a)  OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o zřízení věcného břemene, 

b)  starostovi MČ uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene. 

/7:0:0/ 

 

7. Zřízení úplatného věcného břemene na pozemku parc. č. 1491/5 v k. ú. Uhříněves ve 

prospěch společnosti PREdistribuce, a. s. 

Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1491/5 v k. ú. 

Uhříněves ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00     

Praha 5, IČ 273 76 516, za cenu 10 000 Kč + DPH. 

2. RMČ ukládá  

a)  OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o zřízení věcného břemene, 

b)  starostovi MČ uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene. 

/7:0:0/ 

 

8. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 1900/78 a 1900/77 v k. ú. 

Uhříněves ve prospěch Bytového družstva Fr. Diviše 740 a 741 

Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 1900/78 a 

1900/77 v k. ú. Uhříněves ve prospěch Bytového družstva Fr. Diviše 740 a 741, se sídlem 

Fr. Diviše 740, 104 00 Praha - Uhříněves, IČ 25609670 za cenu 20 000 Kč + DPH. 

2. RMČ ukládá  

a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene, 

b) starostovi MČ uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 

/7:0:0/ 

 

9. Zřízení úplatného věcného břemene na pozemcích parc. č. 2184/1 v k. ú. Uhříněves a 

parc. č. 1004/1 v k. ú. Kolovraty ve prospěch MČ Praha 22 

Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch MČ Praha 22 na 

pozemcích parc. č. 2184/1 v k. ú. Uhříněves a parc. č. 1004/1 v k. ú. Kolovraty, které má 

ve vlastnictví Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 

Praha 1 - Nové Město, IČ 70994234.  
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2. RMČ ukládá  

a) ORS informovat SŽDC a připravit smlouvu, 

b) starostovi MČ podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.                                          

/7:0:0/ 

 

10. Pronájem části pozemku parc. č. 297/3 v k. ú. Benice od Státního pozemkového úřadu 

Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 297/3 v k. ú. Benice s platbou ročně 

dopředu vždy k 1. 10. běžného roku, s ročním nájemným v období do data zahájení stavby  

ve výši 500 Kč od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3,    

IČ 1312774.   

2. RMČ  ukládá  

a) ORS informovat SPÚ a připravit smlouvu,  

b) starostovi MČ uzavřít smlouvu na pronájem části pozemku parc. č. 297/3 v k. ú. Benice. 

/7:0:0/ 

 

11. Jmenování hodnotící komise k veřejné zakázce na výběr zhotovitele akce „Dostavba 

pavilonu ZŠ Jandusů - vícepráce“    

Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský. Na jednání byl přizván V ORS pan 

Mošna. K věci se diskutovalo, zejména z hlediska nutnosti víceprací. Termín jednání komise je 

pouze orientační, neboť jednání o rozsahu víceprací či méněprací již intenzivně probíhají. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se složením hodnotící komise k VZ akce „Dostavba pavilonu ZŠ Jandusů - 

vícepráce, dle předloženého návrhu.  

2. RMČ ukládá  

a) starostovi jmenovat členy a náhradníky komise v souladu se závěry tohoto usnesení, 

b) V ORS informovat na příštím zasedání RMČ o aktuální situaci. 

/7:0:0/ 

 

12. Sloučení dvou bytových jednotek v čp. 380 na Husově náměstí v Praze - Uhříněvsi   

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se sloučením bytů 1+1 č. 7 a 1+1 č. 9 v čp. 380 na Husově náměstí v Praze 

Uhříněvsi v jednu bytovou jednotku za předpokladu souhlasu všech vyjadřujících se 

orgánů.   

2. RMČ ukládá OSM  informovat žadatele.  

/7:0:0/ 

 

13. Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 22  

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s prodloužením nájemních smluv na pronájem bytů dle „Zásad pronájmu 

obecních bytů v majetku MČ Praha 22“ s nájemci uvedenými v příloze č. 1, která tvoří 

nedílnou součást tohoto materiálu.  

2. RMČ ukládá  

a)  OSM informovat žadatele a připravit dodatky k nájemním smlouvám, 

b)  starostovi MČ uzavřít dodatky k nájemním smlouvám. 

/7:0:0/ 

 

14. Stanovení osobního příplatku a mimořádné odměny ředitelce MŠ Sluneční, Praha 10, 

Sluneční 1550/20 

Písemně předložený materiál objasnila paní radní Ing. Machačová.  

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí dle důvodové zprávy pro ředitelku MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 

1550/20 Renátu Pecákovou 

a)  se stanovením osobního příplatku s účinností od 1. 9. 2013, 

b)  s mimořádnou odměnou. 
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2. RMČ bere na vědomí platový výměr ředitelky MŠ Sluneční paní Renáty Pecákové. 

3. RMČ ukládá OKÚ seznámit ředitelku paní Renátu Pecákovou, ředitelku MŠ Sluneční, 

Praha 10, Sluneční s platovým výměrem a mimořádnou odměnou.  

/7:0:0/ 

 

15. Veřejná zakázka „Restaurování praporu pěveckého spolku Hlahol“ 

Písemně předložený materiál objasnila paní radní Mgr. Pröllerová. Po dlouhé diskuzi se podařilo 

panu starostovi přesvědčit radní o potřebnosti restaurování praporu z historického hlediska. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s přidělení veřejné zakázky „Restaurování praporu pěveckého spolku 

Hlahol“ paní Zuzaně Červenkové, IČ 18854176 za celkovou cenu 53 600 Kč. 

2. RMČ ukládá  

a) vedoucímu OKÚ vystavit objednávku na odborné restaurování praporu dle předložené 

nabídky, 

b) radní Mgr. Pröllerové jednat s příslušnými institucemi k zajištění odborného uložení 

restaurovaného praporu. 

 /7:0:0/ 

 

16. Zápis z 19. zasedání Komise životního prostředí RMČ Praha 22 

Písemně předložený materiál objasnila paní radní Ing. Machačová. Diskutovalo se ke košům na psí 

exkrementy. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zápis ze zasedání Komise životního prostředí ze dne 10. 9. 2013. 

2. RMČ souhlasí se zachováním stávajícího systému podpory zodpovědného přístupu 

chovatelů k likvidaci psích exkrementů formou poskytování 100 ks sáčků na rok 

s možností odhodit použité sáčky do kteréhokoliv koše na směsný odpad. 

/7:0:0/ 

 

17.  Cyklostezka Pitkovice - Benice - investiční záměr 
Pan ZS Ing. Turnovský požádal o projednání materiálu, který byl předložen na stůl a objasnil ho. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí  

a) s předloženým investičním záměrem akce „Cyklostezka Pitkovice - Benice“ s tím, že 

předpokládané investiční náklady MČ Praha 22 budou činit na realizace akce cca            

1 250 000 Kč vč. DPH, 

b) s uzavřením Dohody o přípravě a realizaci akce s MČ Praha Benice. 

2. RMČ ukládá  

a) starostovi Dohodu o přípravě a realizaci akce s MČ Praha - Benice podepsat, 

b) ORS objednat geodetické zaměření vč. vytýčení hranic dotčených a sousedních 

pozemků akce „Cyklostezka Pitkovice - Benice“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 

č. 5/2012 a Pokynem tajemníka ÚMČ Praha 22 č. 5/2012. 

/7:0:0/ 

 

18. Různé: 

A/ Žádost o pomoc při řešení havarijní situace v budově ZŠ U Obory 

Paní Ing. Machačová seznámila radní s písemným požadavkem ředitelky ZŠ U Obory Praha 10, 

paní Mgr. Vodičkové, která žádá radu o pomoc při řešení havarijní situace v ZŠ. Jedná se                

o opakované zatékání do učebny v nové přístavbě školy. Pan starosta sdělil, že věci jednal s panem 

Mošnou a konstatoval, že v současné době byl zajištěn technik, který zjistí aktuální stav a bude 

zajištěna oprava.  

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí  

a) žádost paní ředitelky ZŠ U Obory 

b) informaci pana starosty 

2. RMČ ukládá ORS neprodleně řešit nutné opravy v nové přístavbě ZŠ. 

/7:0:0/ 
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B/ Zabezpečovací systém pro garáže v polyfunkčním domě na Novém náměstí 1257 a objekt 

DBP U22 - napojení na ostrahu 

Pan Benda informoval o tom, že na základě inovace zabezpečovacího systému garáží 

v polyfunkčním době Nové náměstí 1257 je nutné jejich připojení na ostrahu. Již v minulých letech 

tuto službu pro MČ Praha 22 zajišťovala společnost Griffin, a. s. Zároveň doporučil z důvodu, že 

MČ Praha 22 je provozovatelem DBP U22, obnovit smlouvu na zabezpečení i pro objekt divadla, 

který v současné době na žádnou ostrahu napojen není. Zdrojem financování služeb bude vybraný 

nájem od nájemců garáží. K věci se diskutovalo. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí  

a) připojení elektronického zabezpečovacího systému EZS objektu garážových stání       

v polyfunkčním domě Nové náměstí 1257, na pult centralizované ochrany PCO 

společností Griffin, a. s., Pod Markétou 87, 104 00 Praha 10 - Hájek, IČ: 25649354 za 

cenu: připojovací poplatek: 1 000Kč, paušální měsíční poplatek 2 000 Kč, poplatek za 

každý marný výjezd 550 Kč, poplatek za úmyslné vyvolání poplachu a výjezdu 

objednatelem 2 000 Kč, poplatek za planý poplach na signál z PA (tlačítko v nouzi) 

1 000 Kč, cena za 1 hodinu střežení pohot. stráž. službou 200 Kč, poplatek za 1 km 

jízdy výjezdového vozidla 0 Kč, 

b) připojení elektronického zabezpečovacího systému EZS objektu DBP U22, na pult 

centralizované ochrany PCO společností Griffin, a. s., Pod Markétou 87, 104 00 Praha 

10 - Hájek, IČ: 25649354 za cenu: připojovací poplatek: 1 000 Kč, paušální měsíční 

poplatek 2 000 Kč, poplatek za každý marný výjezd 550 Kč, poplatek za úmyslné 

vyvolání poplachu a výjezdu objednatelem 2 000 Kč, poplatek za planý poplach na 

signál z PA (tlačítko v nouzi) 1 000 Kč, cena za 1 hodinu střežení pohotovostní strážní 

službou 200 Kč, poplatek za 1 km jízdy výjezdového vozidla 0 Kč. 

2. RMČ ukládá  

a)   OSM připravit pro objekt garážových stání v polyfunkčním domě Nové náměstí 1257,  

Smlouvu o poskytování prací a služeb ostrahy a ochrany majetku a osob,  

a.a) starostovi MČ uzavřít Smlouvu o poskytování prací a služeb ostrahy a ochrany 

majetku a osob se společností Griffin, a. s., s účinností od 16. 9. 2013. 

b)  OSM připravit pro objekt DBP U22 Smlouvu o poskytování prací a služeb ostrahy a 

ochrany majetku a osob, 

b.b) starostovi MČ uzavřít Smlouvu o poskytování prací a služeb ostrahy a ochrany   

majetku a osob se společností Griffin, a. s., s účinností od 16. 9. 2013. 

 /5:0:2/ 

 

C/ Usnesení RHMP č. 1553 ze dne 10. 9. 2013 - návrh dotačních vztahů z rozpočtu HMP 

k MČ pro rok 2014  
Paní tajemnice informovala Radu o usnesení RHMP č. 1553 ze dne 10. 9. 2013, která odsouhlasila 

návrh dotačních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy k MČ pro rok 2014. Toto rozhodnutí bude 

projednávat se starosty MČ náměstek primátora pan Jiří Vávra. Současně RHMP odsouhlasila 

návrh vzorových zásad pro sestavení pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na 

rok 2014. Po konzultaci s V OE bylo konstatováno, že pro naši MČ Praha 22 stále platí v minulosti 

vyjednaná „výhodná“ metodika. RMČ bere na vědomí. 

 

D/ Akce v DBP U22 (2013/2014) 

Paní tajemnice předložila seznam navržených kulturních a společenských akcí pořádaných MČ 

Praha 22 v DBP U22 v roce 2013/2014. Za MČ Praha 22 budou ještě akce doplněny pro rok 2014. 

Usnesení: 
1. RMČ souhlasí s garancí kulturních a společenských akcí v DBP U22: 

  7. 12. 2013 - Setkání seniorů /MČ/ 

12. 12. 2013 - Vánoční koncert ZŠ U Obory + 11. 12. 2013 - generálka 

18. 12. 2013 - Vánoční koncert DPS Jiskřička 

15. 03. 2014 - Ples školy - ZŠ Bří Jandusů 

Květen 2014 - Koncert ZUŠ LYRA 

18. 06. 2014- Slavnostní šerpování předškoláků MŠ 

23. 06. 2013 - Školní akademie - ZŠ Bří Jandusů 
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2. RMČ ukládá OKÚ předat panu MgA. Kotkovi písemně seznam akcí, které MČ Praha 22 

garantuje.  

/7:0:0/ 

 

E/ Pozvání na Staročeskou Václavskou zábavu   

Pan starosta informoval o pozvání paní rychtářky Julie Podrázké na tradiční „Staročeskou 

Václavskou zábavu“, pořádanou Sdruženou Obcí Baráčníků „Jana Žižky z Trocnova“ v Uhříněvsi 

k 100. výročí povýšení Uhříněvsi na město. Akce se uskuteční dne 21. 9. 2013 od 14,00 hod. 

v restauraci „Na lišce“, Praha 22. Bylo konstatováno, že MČ přidělila na tuto akci grant ve výši 

5 000 Kč. RMČ bere na vědomí.  

 

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 10,45 hodin. 

Zapsala:  Monika Kubšová 
 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

Ing. Martin Turnovský   ………………………………. 

 

 

pan Aleš Benda    ………………………………. 

 

 

 

 

 

 

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


