Zápis z 6. mimořádného zasedání RMČ, které se konalo dne 13. 3. 2020
od 9:30 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice
Přítomni:
Ověřovatelé zápisu:

Viz Prezenční listina
Mgr. Ing. Ondřej Lagner, Ph.D., pan Radovan Koutský

Byli zvoleni výše uvedení ověřovatelé zápisu, hlasováním 7:0:0.
Hlasováním 7:0:0 byl schválen PROGRAM:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Provoz příměstského tábora
3. Dotační programy MČ Praha 22 na rok 2020 - prodloužení termínu
2. Provoz příměstského tábora / péče o děti z MŠ
Služba zřízená MČ bude sloužit pouze pro děti rodičů, kteří jsou zaměstnáni ve složkách
Integrovaného záchranného systému (zejména lékaře a zdravotní sestry) a Armády ČR. Služba
péče o děti ve věku od 3 do 7 let bude v provozu ve všední dny od 7:00 do 17:00 hodin a nebude
zajišťovat stravování dětí. Péči budou zajišťovat pedagožky z mateřských škol zřízených Prahou
22. V případě volné kapacity si zřizovatel vyhrazuje právo rozhodnout o umístění i jiných dětí
podle individuálního posouzení naléhavosti. K bodu se vedla široká diskuse.
Usnesení:
1. Rada MČ Praha 22 rozhodla o přerušení provozu všech mateřských škol, které zřizuje
MČ Praha 22 s platností od 16. 3. 2020 do odvolání, a to z důvodu zdravotní prevence a
eliminace přenosu nákazy koronavirem.
/5:1:1/
2. Rada MČ Praha 22 ukládá radnímu panu Koutskému informovat o usnesení ředitelky
mateřských škol.
/5:1:1/
3. Rada MČ Praha 22 zřizuje příměstský tábor, který bude otevřen v detašovaném
pracovišti MŠ Sluneční V Bytovkách 803 od 16. 3. 2020.
/7:0:0/
4. Rada MČ Praha 22 ukládá radnímu panu Koutskému vyřizování všech
administrativních záležitostí souvisejících s provozem příměstského tábora.
/7:0:0/
3. Dotační programy MČ Praha 22 na rok 2020 - prodloužení termínu
Usnesení:
Rada MČ Praha 22 rozhodla o prodloužení termínů pro podání žádostí v dotačním programu
Prahy 22 s termínem do 31. 3. 2020
a) sportovní činnosti neziskových organizací s vyčleněnou částkou 750 000 Kč
b) kulturních a společenských aktivit s vyčleněnou částkou 750 000 Kč
c) jednotlivců a spolků při reprezentaci Prahy 22 s vyčleněnou částkou 150 000 Kč platí do
30. 11. 2020
/6:1:0/
Zasedání bylo ukončeno v 10:00 hodin.
Zapsala Monika Kubšová
Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Ing. Ondřej Lagner, Ph.D.

…………………......................

Radovan Koutský

………………………………..

Vojtěch Zelenka, starosta MČ Praha 22 ...........................................

