
Zápis z 75. zasedání RMČ, které se konalo dne 29. 1. 2014  

od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 
Přítomni:  Viz Prezenční listina 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, pan Aleš Benda 

  

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 74. zasedání RMČ ze dne 8. 1. 2014   

3. Finanční kontroly v organizacích zřizovaných MČ Praha 22 - (Základní škole, Praha 10, 

nám. Bří Jandusů 2, Základní škole U Obory, Praha 10, Vachkova 630) 

4. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 2254, 2135 a 1653/4 v k. ú. 

Uhříněves ve prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s. 

5. Nástavba pavilonu ZŠ Bří Jandusů - investiční záměr 

6. Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR), řízení o povolení stavby 

(DSP) a dokumentace pro provádění stavby s názvem „Výstavba MŠ Pitkovice“  

7. Informace o pronájmu garážových stání v majetku MČ Praha 22   

8. Stanovení ceny krátkodobých pronájmů v NP v majetku MČ 

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

10. Ukončení nájemní smlouvy č. 322/2000  na byt č. 6 v ul. K Sokolovně čp. 199 s panem 

Josefem Smolíkem 

11. Předchozí souhlas k přijetí daru  

12. Organizace a úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2014/2015 v mateřských 

školách, které zřizuje MČ Praha 22 

13. Zpráva o došlých, vyřízených a nevyřízených podáních občanů 

14. Výroční zpráva o došlých žádostech a informace za rok 2013 

15. Genderový mainstreaming na ÚMČ Praha 22 

16. Různé 

A/ Informace o Prknovce - písemně Ing. Machačová 

B/ Informace pan radního Bendy 

C/ Informace paní tajemnice 

 

2. Kontrola zápisu 74. zasedání RMČ ze dne 8. 1. 2014  

74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/2,

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. + ÚVB na pozemcích parc. č. 68/8 a 237/4 v k. ú. 

Hájek ve prospěch spol. Pražská Plynárenská Distribuce, a. s. - čekáme na zaslání smluv, 

nejdříve musí spol. RD Hájek uzavřít KS s Pražskou Plynárenskou Distribuce, a. s. - OSM 

doporučuje ukončit řízení z důvodu nečinnosti spol. RD Hájek. V případě obnovy řízení by OSM 

připravil nový materiál k projednání. RMČ tento postup schvaluje /7:0:0/ 

 

74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/3b) - 

Zajištění zprac. PD IA „Dostavba čp. 158"- pozastaveno  dle pokynů ZS Ing. Turnovského -trvá 

74/2,73/2,72/2,71/2,70/9 - Ukončení NS s p. Komárkem - nová výpověď z NS byla zaslána 

doporučeně, ale dosud nebyla nájemcem převzata - k věci informoval pan radní Benda - trvá 

74/2,72/2,71/2,70/15 - Různé A/ Výstavba MŠ Pitkovice - informace podal ZS - dnes na 

programu je předložen materiál. 

74/2,73/2,72/3 - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2125 v k. ú. Uhříněves ve prospěch spol. 

PREdistribuce, a. s. - smlouva odeslána na PRE - trvá 
74/2,73/2,72/4 - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 141/1 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi ve prospěch 

spol. PREdistribuce, a. s. - smlouva odeslána na PRE - trvá 
74/2,73/6 - Pronájem části pozemku parc. č. 1803/9 v k. ú. Uhříněves za účelem umístění 

zařízení staveniště pro spol. Skanska a. s. - návrh NS byl zaslán spol. Skanska  a. s. - trvá 

74/5 - VZ malého rozsahu na služby „Cyklostezka Pitkovice - Benice - výběr zhotovitele na 

zpracování PD“ - 3b) jednání o uzavření SoD bylo zahájeno - trvá 

74/6 - VZ malého rozsahu na služby „Lávka ul. Ke Kříži - výběr zhotovitele na zpracování 

studie a PD pro ÚR vč. zajištění ÚR“ - 3b) jednání o uzavření SoD bylo zahájeno - trvá  
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74/7 - Pronájem části pozemku parc. č. 604/1 v k. ú. Uhříněves za účelem instalace informační 

vývěsky p. Ing. D. Rojkovi  - žadatel informován, návrh NS zaslán e-mailem - trvá  

74/9 - Žádost o SK - pí. S. Abrhámová, Františka Diviše 76c/1280, Uhříněves - žadatelka 

informována, SK připraven k podpisu - trvá 
74/11 - Podnět člena ZMČ Praha 22 - 1) opravu a nátěr zábradlí dřevěné lávky přes rybník 

Nadýmač zajistí OSM na jaře 2014; 3a) mechanická zábrana objednána, instalována bude OHS dle 

počasí, informace je připravena na 15. jednání KV. 

 

3. Finanční kontroly v organizacích zřizovaných MČ Praha 22 - (Základní škole, Praha 10, 

nám. Bří Jandusů 2, Základní škole U Obory, Praha 10, Vachkova 630) 

Písemně předložený materiál objasnil pan starosta, který informoval o tom, že předmětem kontroly 

bylo čerpání dotací a grantů příspěvkovými organizacemi v období od 1. ledna 2013 do doby 

výkonu kontroly. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí výsledek finanční kontroly. 

2. RMČ ukládá  

a) řediteli a ředitelce základních škol řídit se doporučeními a závěry finanční kontroly, 

b) OKÚ seznámit ředitele a ředitelku základních škol s usnesením. 

/7:0:0/ 

 

4. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 2254, 2135 a 1653/4 v k. ú. 

Uhříněves ve prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s. 

Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 2254, 2135 a 

1653/4 v k. ú.  Uhříněves ve prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s., 

člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., U Plynárny 500, 145 505, Praha 4,  IČ 27403505, 

za cenu 50 Kč/bm + 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/ 

 

5. Nástavba pavilonu ZŠ Jandusů - investiční záměr 
Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský, který informoval o tom, že vzhledem 

k stále zvyšujícímu se nárůstu počtu dětí v MČ Praha 22 je třeba zajistit jak kapacitní, tak 

prostorové navýšení ZŠ Jandusů. Možností je vybudovat nástavbu na pavilonu ZŠ, který MČ 

otevřela v loňském roce. S možností nástavby 3. NP bylo počítáno při zpracování původní PD a 

dílo bylo pro nástavbu staticky připraveno. Bylo konstatováno, že by bylo dobré v letošním roce 

realizovat alespoň projekt. V této souvislosti požádal pan starosta o zpracování inventury 

finančních prostředků, kterými MČ disponuje pro rok 2014. K věci se diskutovalo.  

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s předloženým investičním záměrem na akci „Nástavba pavilonu ZŠ 

Jandusů“. 

2. RMČ ukládá ORS zajistit potřebné kroky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.                 

o veřejných zakázkách, Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 5/2012 a PT č. 5/2012. 

/7:0:0/ 

 

6. Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR), řízení o povolení stavby 

(DSP) a dokumentace pro provádění stavby s názvem „Výstavba MŠ Pitkovice 

Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský, který podrobně celou záležitost objasnil 

a předložil písemnou korespondenci. K jednání byl přizván V ORS pan Mošna, který zodpověděl 

radě některé její dotazy, týkající se korespondence se zhotovitelem a termínů stavby. K věci 

probíhala široká diskuze, zejména z hlediska možného prodloužení termínu pro dodání 

odpovídající PD, pokuty (proběhlo jednání s AK - Mgr. Čižmárovou a písemné stanovisko právní 

kanceláře - Mgr. Kohout) a odstoupení od podepsané smlouvy, jejíž obsah byl porušen. Bylo 

dohodnuto, že je třeba reagovat na dopis z 24. 1. 2014 a to osobní schůzkou vedení MČ se 

zástupcem zhotovitele. Dále bylo konstatováno, že zhotovitel PD je povinen dodat PD do termínu 
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28. 2. 2014. Pokud tak neučiní, odstoupí MČ bez dalšího projednávání od smlouvy se všemi 

právními důsledky. 

Usnesení: 

1. RMČ pověřuje pana ZS Ing. Turnovského a pana radního Bendu k osobnímu jednání se 

zástupcem Polabské stavební CZ, s. r. o., které se uskuteční v zasedací místnosti RMČ v  

 1. patře, v pondělí 3. 2. 2014 od 16 hod., kde budou jasně stanoveny diskutované 

požadavky MČ a zhotoviteli bude sdělen závěr jednání RMČ vč. nutnosti dodržení 

termínu. 

2. RMČ ukládá panu ZS připravit odpověď na dopis ze dne 24. 1. 2014, který bude 

projednám na osobní schůzce dne 3. 2. 2014 a na příštím zasedání radu seznámit 

s výsledky celého jednání. 

/7:0:0/ 

 

7. Informace o pronájmu garážových stání v majetku MČ Praha 22   

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda, který informoval o nově uzavřených 

nájemních smlouvách a o ukončení nájemních vztahů v roce 2013. Bylo doporučeno věnovat 

pozornost větší inzerci pronájmu a byla doporučena spolupráce s orgány městské policie. K věci se 

diskutovalo. RMČ bere na vědomí informaci o pronájmu garážových stání v majetku MČ Praha 

22 za rok 2013. 

 

8. Stanovení ceny krátkodobých pronájmů v NP v majetku MČ 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda, který informoval o sjednocení podmínek 
krátkodobých pronájmů NP v společenské místnosti a společných prostorách v DPS II, 

v zasedacích místnostech radnice a ve spolkové místnosti muzea a o změně výše cen. Bylo 

konstatováno, že muzeum má sloužit kultuře a historii a nemělo by sloužit ke komerčním účelům. 

Paní radní Pröllerové bylo doporučeno projednat Statut muzea na komisi. 
Usnesení: 

1. RMČ schvaluje nová pravidla pro krátkodobý pronájem nebytových prostor v majetku MČ 

Praha 22 dle přílohy.  

2. RMČ ukládá provozovatelům objektů, v nichž se krátkodobě pronajímané prostory 

nacházejí, dodržovat nová pravidla pro krátkodobý pronájem nebytových prostor v majetku 

MČ Praha 22 dle přílohy. 

/7:0:0/ 

 

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

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda a informoval o tom, že konce I. Q roku 2014 

končí platnost některých nájemních smluv uzavřených na dobu určitou. Jedná se o nájmy bytů na 

Novém náměstí 1257,  DPS I. a v DPS II.  

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, která tvoří 

nedílnou součást tohoto materiálu.  

2. RMČ ukládá 

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

b) starostovi MČ podepsat dodatky k nájemním smlouvám. 

/7:0:0/ 

 

10. Ukončení nájemní smlouvy č. 322/2000  na byt č. 6 v ul. K Sokolovně čp. 199 s panem 

Josefem Smolíkem 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí  

a) s ukončením NS č. 322/2000  na pronájem bytu č. 6, K Sokolovně čp. 199, Praha 22, 

s panem Josefem Smolíkem dohodou ke dni 28. 2. 2014, 

b) s přičleněním komory o velikosti 16m2 k bytu č. 3, K Sokolovně čp. 199, Praha 22.  

2. RMČ ukládá 

a) OSM informovat žadatele a připravit dohodu o ukončení NS, 

b) starostovi MČ podepsat dohodu o ukončení NS. 

/7:0:0/ 
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11. Předchozí souhlas k přijetí daru  

Písemně předložený materiál objasnila paní radní Ing. Machačová, která informovala o žádosti 

ředitel ZŠ nám. Bří Jandusů 2 Mgr. Jiří Měchury o souhlas k přijmutí věcného daru - počítačového 

serveru, kterým by byl nahrazen stávající server školy, který je zastaralý a nevýkonný. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s přijetím daru pro ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 dle důvodové zprávy.  

2. RMČ ukládá OKÚ seznámit s usnesením ředitele školy Mgr. Jiřího Měchuru.  

/7:0:0/ 

 

12. Organizace a úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2014/2015 v mateřských 

školách, které zřizuje MČ Praha 22 

Písemně předložený materiál objasnila paní radní Ing. Machačová. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí 

a) organizaci předškolního vzdělávání, tj. 28 dětí v jedné třídě ve školním roce 2014/2015 

za podmínky dodržení kvality výchovy a vzdělávání, 

b) výši úplaty na školní rok 2014/2015 za předškolní vzdělávání v: 

MŠ, Praha 10, Za Nadýmačem 927, stanovenou ředitelkou mateřské školy paní 

Alenou Vojtěchovskou, a to: 

 580 Kč/dítě/celodenní docházka/měsíc 

 390 Kč/dítě jemuž je docházka do MŠ omezena nejvýše na 4 hodiny denně; 

MŠ, Praha 10, Sluneční 1550/20, stanovenou ředitelkou mateřské školy paní Renátou 

Pecákovou, a to: 

 580 Kč/dítě/celodenní docházka/měsíc 

 390 Kč/dítě jemuž je docházka do MŠ omezena nejvýše na 4 hodiny denně. 

      Při přerušení provozu MŠ o hlavních prázdninách, bude úplata snížena o 50 %. 

c) termíny zápisu, odevzdávání přihlášek dětí, evidenčních listů a zápisových lístků do 

MŠ, Praha 10, za Nadýmačem 927 a do MŠ, Praha 10, Sluneční 1550/20, včetně 

způsobu oznámení zápisu a postupu pro přijímání dětí pro školní rok 2014/2015 

stanovených ředitelkami mateřských škol. 

2. RMČ ukládá 

a) OKÚ seznámit s usnesením ředitelky mateřských škol, které zřizuje MČ Praha 22, 

b) ředitelkám mateřských škol v místě obvyklým způsobem zveřejnit informace o zápisu 

dětí na školní rok 2014/2015, včetně postupu přijímání a úplatě za vzdělávání 

v mateřských školách. 

/7:0:0/ 

 

13. Zpráva o došlých, vyřízených a nevyřízených podáních občanů za období od 1. 1. 2013 

do 31. 12. 2013 

Písemně předložený materiál objasnila paní tajemnice. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí Zprávu o došlých, vyřízených a nevyřízených podáních občanů za 

období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. 

2. RMČ ukládá OKÚ zveřejnit Zprávu o došlých, vyřízených a nevyřízených podáních za 

období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 v Uhříněveském zpravodaji. 

/7:0:0/ 

 

14. Výroční zpráva o došlých žádostech o informace za rok 2013 

Písemně předložený materiál objasnila paní tajemnice.  

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí Výroční zprávu o došlých žádostech o informace za rok 2013. 

2. RMČ ukládá OKÚ zveřejnit Výroční zprávu na webové stránce MČ Praha 22 a 

v Uhříněveském zpravodaji. 

/7:0:0/ 

 

15. Genderový mainstreaming na ÚMČ Praha 22 

Písemně předložený materiál objasnila paní tajemnice, která informovala o tom, že na ÚMČ je 

uplatňován přístup definovaný jako genderový mainstreaming. V rámci něho probíhají procesy 

zejména v personální oblasti - ať je to slaďování rodinného života zaměstnankyň úřadu anebo 
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zapojování zaměstnanců/kyň do osobních rozvojových projektů. V této oblasti jsou vypsány pro 

období 2014 - 2020 dotace z EF. Záležitost lze vnímat v rámci komunitního plánování, k němuž se 

MČ P22 již před lety přihlásila. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí informace tajemnice o uplatňování generového mainstreamingu na 

ÚMČ Praha 22. 

2. RMČ pověřuje touto problematikou paní Ing. Olgu Jandovou, která bude zodpovědná za 

uplatňování veškerých zásad genderového mainstreamingu a zapracuje ho do 

aktualizovaného dokumentu v bodě 9.2 „Střednědobý plán sociálních služeb pro období 

2014 - 2016“, který bude předložen ke schválení na 15. ZMČ dne 3. 3. 2014.  

3. RMČ ukládá tajemnici zakotvit na základě doporučení  závěrečné zprávy do příslušných 

dokumentů veškeré náležitosti  a připravit materiál ke schválení na ZMČ. 

4. RMČ souhlasí s účastí tajemnice ÚMČ Praha 22 na Konferenci rovných příležitostí dne 

12. 2. 2014 v Poslanecké sněmovně PČR. 

/7:0:0/ 

 

16. Různé 

A/ Informace o Prknovce  

Písemně předložený materiál objasnila paní radní Ing. Machačová. 

Při povodni v červnu 2013 došlo k zaplavení části cesty přes Prknovku (úsek od viaduktu až po 

bývalý skautský areál). Cesta je využívaná nejen k turistice, ale i jako spojnice mezi Uhříněvsí a 

Kolovraty. Na OŽP se obracejí občané se stížnostmi na stav této cesty a s žádostmi o nápravu. 

Ve spolupráci s Povodím Vltavy se již podařilo rozšířit lomovým kamenem cestu pod viaduktem 

na původní šíři, chybí však jemnější povrchová vrstva. Cesta nad viaduktem již leží v k. ú. Benice. 

Paní starostka Topičová souhlasí s tím, že by bylo dobré cestu obnovit, ale cestu využívají hlavně 

občané z Uhříněvsi a Kolovrat, proto by uvítala spolupráci s MČ Praha 22 a MČ Kolovraty jak při 

zpracování návrhu řešení, tak při financování 

RMČ informaci bere na vědomí. 

 

B/ Informace pana radního Bendy  

a) Zajištění bydlení pro pana Beránka 

Pan radní informoval o tom, že obdržel dopis od pana Beránka, toho času ve výkonu trestu, ve 

kterém ho pan Beránek informuje o tom, že bude v polovině května 2014 propuštěn a požaduje 

zajištění bydlení v Uhříněvsi. Dále radě přednesl několik nabídek na ubytování včetně možnosti 

zajištění ubytování mimo Prahu, kde jsou zařízení pro muže, vrátivší se z výkonu trestu.  Bylo 

konstatováno, že v současné době nedisponuje MČ P22 žádnou volnou bytovou jednotkou. K věci 

se diskutovalo. 

Usnesení: 

RMČ ukládá pana radnímu Bendovi zpracovat dopis s možnostmi nabídek na ubytování a zaslat 

ho panu Beránkovi na vědomí. 

/7:0:0/ 

 

b) Evropské fondy 

Pan radní Benda informoval o možnostech čerpání dotací z EF v oblasti protipovodňových opatření 

a v oblasti ICT.  K možnosti získání dotace z EF program OPPK - Rozvoj a dostupnost ICT služeb 

sdělila tajemnice, že počítá s tímto zdrojem i při zajištění nové veřejné Informační kanceláře a 

požádala o součinnost. 

Usnesení: 

RMČ pověřuje pana radního Bendu koordinací příprav pro podání žádostí o přidělení grantů 

v rámci 13. výzvy OPPK v oblasti - Revitalizace a ochrana území (protipovodňová opatření) a 

v oblasti rozvoje a dostupnosti služeb ICT.  

RMČ ukládá paní tajemnici zajistit součinnost a koordinaci příslušných odborů a jejich 

pověřených pracovníků při přípravě potřebných podkladů k podání žádostí v rámci 13. výzvy 

OPPK. 

/7:0:0/ 
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C/ Informace paní tajemnice 
a) Poskytnutí investiční dotace do oblasti školství - usnesení ZHMP č. 33/1 (rezerva pro MČ 

v rozpočtu na rok 2014, kap. 04). Termín odeslání žádostí byl do 24. 1. 2014.  

Usnesení: 

RMČ souhlasí s uplatněním žádosti za MČ P22 o účelovou investiční dotaci z rozpočtu HMP 

z rezervy kap. 04 pro oblast školství: 1. MŠ Pitkovice a 2. Nástavba pavilonu ZŠ Jandusů.  /7:0:0/ 

 

b) Odměňování členů ZMČ 

Novela NV ČR s platností od 1. 1. 2014 a v souladu s počtem obyvatel k 1. 1. 2014 byly 

zpracovány nové doklady o Odměně člena ZMČ; materiál je již zpracován a bude předložen na      

15. zasedání ZMČ na vědomí. Doklady jsou postupně předávány a zastupiteli podepisovány.    

RMČ tuto informaci bere na vědomí. 

 

c) EF - OPPK - Rozvoj a dostupnost ITC služeb - v souvislosti se zřízením nové informační 

kanceláře (provoz lékárny končí 31. 12. 2014), která bude pro občany otevřena 7 - 19 hod. a bude 

zde možno zde zaměstnávat na zkrácený PP ve třech turnusech. 

OPPK - revitalizace a ochrana území - v souvislosti s budováním protipovodňové ochrany 

obyvatel.  

Žádosti musí být za MČ Praha 22 podány do 31. 3. 2014 a věc souvisí s výše uvedeným.           

RMČ vzala na vědomí. 

 

d) Vlajka pro Tibet 

Písemná žádost Spolku Lungta o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro 

Tibet“. MČ P22 tuto kampaň již mnoho let podporuje symbolickým vyvěšení vlajky dne               

10. března.  

RMČ souhlasí s podporou akce „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3. 2014 na 

počest 55. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Vyvěšení zajistí OHS a OKÚ 

písemně sdělí pořadatelům podporu MČ Praha 22 mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. 

/7:0:0/ 

 

e) Trestní oznámení na pachatele  

Paní tajemnice se připojila za ÚMČ Praha 22 k trestnímu oznámení na pachatele v souvislosti 

s narušením vánočního večírku dne 12. 12. 2013 v restauraci Pivovarská. Uplatněná výše škody, 

která vznikla zaměstnancům úřadu je cca 35 000 Kč. Vzato na vědomí. 

 

f) Žádost pana M. Rejzka 

Písemná žádost p. Rejzka o podporu celospolečenské, dobročinné sponzorské akce v DBP U22, 

jejíž výtěžek by pořadatel akce věnoval DPS v Uhříněvsi a DD Praha 15.  V této souvislosti se 

hovořilo o možných pronájmech v divadle BP U22, v březnovém UZ budou vyzváni představitelé 

NNO, aby poslali písemně své požadavky na garantování svých kulturních akcí městskou částí. 

RMČ bere na vědomí a pověřila paní Mgr. Pröllerovou, jako radní za kulturu, aby pana Rejzka 

v této věci kontaktovala. 

 

g) Pozvání od Sdružené Obce baráčníků na volební sedění, které se uskuteční dne 5. 2. 2014 od 

17 hodin ve spolkové místnosti Uhříněvského muzea.   

 

h) Audit MHMP od 20. 1. - 7. 2. 2014, kontrola hospodaření MČ P22 v měsících 9. - 12. 2013. 

 

Zasedání bylo ukončeno v 11:20 hodin. 

 
Zapsala:  Monika Kubšová 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

Ing. Eliška Machačová   ………………………………. 

 

pan Aleš Benda    ………………………………. 

 

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

  


