
Zápis z 77. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 2. 2014  

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

 
Přítomni:   Viz Prezenční listina 

Ověřovatelé zápisu: pan Aleš Benda, pan Jan Vorlíček 

Omluveni:   Ing. Eliška Machačová, Ing. Martin Turnovský 

  

Jednání zahájil pan starosta v 9:00 hodin přivítáním přítomných. Hlasováním 5:0:0 byl schválen 

následující PROGRAM: 

 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 

2. Kontrola zápisu 76. zasedání RMČ ze dne 5. 2. 2014   

3. Rozpočtové úpravy MČ Praha 22 za období od 21. 11. 2013 do 31. 12. 2013 

4. Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za rok 2013 
5. Návrh rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2014 včetně plánu hospodářské činnosti a rozpočtového  

 výhledu ve znění změn provedených na 12. FV ZMČ ze dne 12. 2. 2014 

6. 13. výzva Operačního programu Praha Konkurenceschopnost 

7. Pronájem nebytových prostor v objektu Obřadní síně, Husovo nám. 380, Uhříněves za účelem  

 natáčení televizního pořadu 

8. Ukončení nájemní smlouvy č. 117/2009 MN-42  na byt č. 11 o velikosti 1+kk v ul. Fr. Diviše čp.  

 1280 s paní Evou Birsákovou  

9. Ukončení nájemní smlouvy č. 188/2010 MN-34  na byt č. 12 o velikosti 1+kk v ul. Fr. Diviše čp.  

 1280 s panem Jakubem Lízalem 

10. Ukončení nájemní smlouvy č. 269/2008 M-83  na byt č. 37 v DPS II. Nové náměstí 1440 

11. Metodika pro výběr nájemců do DPS 

12. Návrh nových žadatelů do bytu zvláštního určení v DPS II 

13. Závěrečná zpráva o plnění Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro MČ Praha 22 a MČ  

 Praha-Kolovraty za období 2012–2013 a aktualizace na období 2014–2015 

14. Posouzení odstranění břízy ve vnitrobloku ul. U Starého mlýna čp. 727/6 

15. Příspěvek na podporu společenských aktivit ZŠ Bří Jandusů 

16. Návrh programu 15. zasedání ZMČ, které se uskuteční dne 3. 3. 2014 

17. Zápis ze zasedání Komise kultury a neziskových organizací ze dne 28. 1. 2014 

18. Zápis z redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 30. 1. 2014 

19 a) Zápis z 21. jednání Bytové komise ze dne 10. 2. 2014  

     b) Zápis z 22. jednání Bytové komise ze dne 17. 2. 2014  

20. Zápis z 12. jednání Finančního výboru ZMČ ze dne 12. 2. 2014 

21. Zápis z 9. jednání Komise sociálních věcí, zdravotnictví a komunitního plánu ze dne 14. 2. 2014 

22. Různé 

 

2. Kontrola zápisu 76. zasedání RMČ ze dne 5. 2. 2014  

76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/3b) 

PD IA „Dostavba čp. 158“-zpracovaná studie uložena na ORS, z finančních důvodů pozastaveno-trvá 

76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/9 - Ukončení NS s p. Komárkem - na AK zaslána žádost o podání 

žaloby na vyklizení - trvá 

76/2,75/2,74/2,73/2,72/3 - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2125 v k. ú. Uhříněves ve prospěch spol. 

PREdistribuce, a. s. - smlouva odeslána na PRE - trvá 

76/2,75/2,74/2,73/6 - 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 - trvá 

76/2,75/2,74/5 - VZ malého rozsahu na služby „Cyklostezka Pitkovice - Benice - výběr zhotovitele 

na zpracování PD“ - 3b) smlouva připravena k podpisu, bude podepsána po schválení rozpočtu na rok 

2014 - trvá 

76/2,75/2,74/6 - VZ malého rozsahu na služby „Lávka ul. Ke Kříži - výběr zhotovitele na 

zpracování studie a PD pro ÚR vč. zajištění ÚR“ - 3b) smlouva připravena k podpisu, bude 

podepsána po schválení rozpočtu na rok 2014 - trvá 

76/2,75/4 - Zřízení ÚVB k pozemkům p. č. 2254, 2135 a 1653/4 v k. ú. Uhříněves ve prospěch spol. 

Pražská plynárenská Distribuce, a. s. - smlouva zaslána k podpisu na Pražskou plynárenskou - trvá 

76/2,75/5 - Nástavba pavilonu ZŠ Jandusů - investiční záměr - ORS po schválení IA v rozpočtu MČ 

pro rok 2014 zajistí VZ, k věci se diskutovalo - trvá 
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76/2,75/6 - Zpracování PD pro územní řízení (DÚR), řízení o povolení stavby (DSP) a 

dokumentace pro provádění stavby s názvem „Výstavba MŠ Pitkovice“ - pan ZS seznámil radní s 

průběhem schůzky s investorem stavby dne 3. 2. 2014, za účasti pana radního Bendy a prokuristy spol. 

Polabské stavební Ing. Točíka, kde byla celá situace stavu ještě jednou zrekapitulována, panem ZS byl 

Ing. Točíkovi předán dopis - odpověď na dopis z  22. 1. 2014 - převzetí dopisu podepsal. RMČ bere na 

vědomí nejzazší termín do 28. 2. 2014 - probíhá 

76/2,75/16 - Různé - a) Zajištění bydlení pro pana Beránka - pan Benda seznámil radní s dopisem 

OS Uhříněves, dále informoval o dalších krocích, které v této věci podniká, vypracovat odpověď panu 

Beránkovi i  OS Uhříněves - trvá 

b) Evropské fondy - 13. výzva OPPK  - „Revitalizace a ochrana prostředí“ - zatím bude zpracován 

projekt;  k ITC - dnes na programu je předložen materiál 

d) Vlajka pro Tibet – 10. 3. 2014 OHS vlajku vyvěsí - trvá 

76/3 - Přijmutí daru pozemku parc. č. 2268/6 v k. ú. Uhříněves a komunikace vybudované v rámci 

stavby obytného souboru „Vilapark Uhříněveská obora“ od společnosti EKOSPOL a. s. - Záměr je 

zveřejněn, materiál na 15. ZMČ vyhotoven – splněno 

76/4 - Prodej pozemků parc. č. 1793/61, 1793/62 a 1793/63 v  k. ú. Uhříněves společnosti 

PREdistribuce, a. s. - Záměr je zveřejněn, materiál na 15. ZMČ vyhotoven – splněno 

76/5a) - Žádost o výjimečnou přípustnost využití plochy SV - všeobecně smíšené pro výstavbu               

„Obytného souboru Uhříněves“   na pozemcích parc. č. 1920/11 a 1920/12 v k. ú. Uhříněves  - 

spolupráce s OV - připravuje se - trvá 

76/5b) - Stavba nového dětského i sportovního hřiště v lokalitě  Jezera - investiční záměr –

odpověď pro žadatele spol. EKOSPOL zajišťuje OV včetně zapracování požadavků MČ Praha 22 do 

územního řízení. Odpověď bude připravena na pondělí 24. 2. 2014 k podpisu ZS Ing. Turnovského 

76/6 - Ukončení nájemní smlouvy č. 63/2013 MN - 13  na byt č. 18 o velikosti 1+kk v ul. Fr. Diviše 

čp. 1280 s paní Martinou Houdkovou -  žadatelka upozorněna na dosti vysoký dluh na nájemném, 

dohoda o ukončení NS připravena k podpisu - trvá 

76/12 – Různé - A/ Ochranné dělící ostrůvky pro chodce - podklady předány panu starostovi 

k dalšímu jednání  

 

3. Rozpočtové úpravy MČ Praha 22 za období od 21. 11. 2013 do 31. 12. 2013 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Ing. Semecký.  

Usnesení: 

RMČ schvaluje Rozpočtové úpravy MČ Praha 22 za období od 21. 11. 2013 do 31. 12. 2013. 

/5:0:0/ 

 

4. Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za rok 2013 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Ing. Semecký a RMČ zprávu bere na vědomí. 

 

5. Návrh rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2014 včetně plánu hospodářské činnosti a rozpočtového 

výhledu ve znění změn provedených FV ZMČ na jeho 12. jednání dne 12. 2. 2014 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Ing. Semecký, který informoval o tom, že návrh  

rozpočtu  na  rok  2014 vycházející z požadavků jednotlivých odborů byl projednán FV ZMČ dne 12. 2. 

2014. Požadavky odborů byly před předložením FV projednány s vedením MČ a po úpravách  

provedených FV byl sestaven konečný návrh rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2014. Pan radní Benda 

požádal o úpravu v návrhu rozpočtu na rok 2014 (pouze mezi položkami), návrh snížení výdajů na 

radnici - elektřina, k  zajištění spolufinancování projektu ITC (viz bod 6).  K věci se diskutovalo. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s konečným návrhem rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2014 ve znění změn 

provedených FV ZMČ. 

2. RMČ  ukládá panu radnímu Ing. Semeckému předložit návrh rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2014 a 

rozpočtového výhledu ve znění změn provedených FV ZMČ ke schválení Zastupitelstvu MČ na jeho 

15. zasedání v pondělí 3. 3. 2014. 

/5:0:0/ 

 

6. 13. výzva Operačního programu Praha Konkurenceschopnost 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda, který radu informoval o nabídce o s., INstrategy, 

která v získávání finančních prostředků z dotací pro MČ HMP je velmi úspěšná. Projekt se týká 

„Dostupnějších služeb e-Governmentu občanům MČ Praha 22“, který by spočíval ve zřízení nového 

otevřeného informačního centra /OIC/, interaktivní úřední desky, bezplatného internetu z informačního 
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kiosku a aplikací pro mobilní telefony. Informaci k záměru OIC doplnila paní tajemnice. MČ, v případě 

získání dotace, by se podílela 7,5 % na financování projektu.  K podání žádosti je třeba souhlas ZMČ. 

K věci se diskutovalo. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí  

a) podáním projektové žádosti „Dostupnější služby e-Governmentu občanům MČ Praha 22“ 

v rámci 13. výzvy OPPK podle přílohy č. 1, 

b) uzavřením smlouvy o poskytování služeb s INstrategy - Institut pro evropské a národní 

strategie, o. s., IČ 26671174 podle přílohy č. 2, 

c) úpravou návrhu rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2014 podle důvodové zprávy k zajištění 

spolufinancování projektu.  

2. RMČ ukládá panu radnímu Bendovi předložit podání projektové žádosti na 15. zasedání ZMČ ke 

schválení. 

/5:0:0/ 

 
7. Pronájem nebytových prostor v objektu Obřadní síně, Husovo nám. 380, Praha 22 za účelem 

natáčení televizního pořadu 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda, který informoval o tom, že na MČ Praha 22 se 

obrátil zástupce společnosti CET 21 spol. s r.o. se žádostí o pronájem nebytových prostor v objektu 

Obřadní síně za účelem natáčení televizního pořadu „Ulice“, které se uskuteční v pátek 14. 3. 2014 

v době od 14:00 hodin do 20:00 hodin. Paní tajemnice informovala, že na OD je již podána žádost o 

zábor komunikace. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s pronájmem nebytového prostoru v objektu Obřadní síně, Husovo nám. 380, Praha 

22 za účelem natáčení televizního pořadu „Ulice“ dne 14. 3. 2014 společnosti CET 21 spol. s r.o., se 

sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, IČ 45800456 za cenu 1 000 Kč za každou i 

započatou hodinu nájmu + DPH.  

2. RMČ ukládá  

a) OSM informovat žadatele a připravit nájemní smlouvu,  

b) starostovi MČ podepsat nájemní smlouvu.   

/5:0:0/ 

 
8. Ukončení nájemní smlouvy č. 117/2009 MN-42  na byt č. 11 o velikosti 1+kk v ul. Fr. Diviše 

čp. 1280 s paní Evou Birsákovou  

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s ukončením NS č. 117/2009 MN-42  na pronájem bytu č. 11 ul. Fr. Diviše 1280 

v Praze 22 s paní Evou Birsákovou dohodou ke dni 30. 4. 2014. 

2. RMČ ukládá  

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

b) starostovi MČ podepsat dohodu o ukončení NS. 

/5:0:0/ 

 
9. Ukončení nájemní smlouvy č. 188/2010 MN-34 na byt č. 12 o velikosti 1+kk v ul. Fr. Diviše 

čp. 1280 s panem Jakubem Lízalem 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s ukončením NS č. 188/2010 MN - 34  na pronájem bytu č. 12 ul. Fr. Diviše 1280 

v Praze 22 s panem Jakubem Lízalem dohodou ke dni 31. 3. 2014. 

2. RMČ ukládá  

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

b) starostovi MČ podepsat dohodu o ukončení NS. 

/5:0:0/ 

 

10. Ukončení nájemní smlouvy č. 269/2008 MN-83  na byt č. 37 v DPS II. Nové náměstí 1440 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda. 
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Usnesení: 
1. RMČ souhlasí s ukončením NS č. 269/2008 MN-83 na pronájem bytu č. 37 v DPS II. Nové 

náměstí 1440 v Praze 22 dohodou ke dni 28. 2. 2014.   
 

2. RMČ ukládá  

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

b) starostovi MČ podepsat dohodu o ukončení NS. 

/5:0:0/ 

 

11. Metodika pro výběr nájemců do DPS 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda, který informoval, že vzhledem k účinnosti NOZ 

dochází ke změně metodiky pro přidělování bytů zvláštního určení (DPS I. a DPS II.) na základě 

schválené metodiky (33. RMČ ze dne 21. 3. 2012).  

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s  metodikou pro výběr nájemců do DPS s účinností od 1. 3. 2014. 

2. RMČ ukládá  OSVZ zveřejnit nové znění metodiky na webových stránkách a v UZ. 

/5:0:0/ 

 

12. Návrh nových žadatelů do bytu zvláštního určení v DPS II 
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda. K věci se diskutovalo. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zápis z jednání Komise zdrav., sociální a komunitního plánování. 

2. RMČ souhlasí s výběrem nového nájemce bytu č. 37 v budově DPS II, manželi Annou a        

Oldřichem Švicovými. 

3. RMČ ukládá  

a) OSVZ vyrozumět žadatele o stanovisku RMČ, 

b) OSM, po nezbytných procedurálních krocích ze strany MHMP, uzavřít nájemní smlouvu o 

pronájem bytu č. 37, v budově DPS II, s manželi Švicovými, na dobu určitou, s možností uzavření NS 

od 1. 3. 2014, výše nájemného 55 Kč /m2 /měsíc. 

/5:0:0/ 

 

13. Závěrečná zpráva o plnění Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro MČ Praha 22 

a MČ Praha-Kolovraty za období 2012 – 2013 a aktualizace na období 2014 – 2015 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda, který informoval radu o tom, že Střednědobý 

plán rozvoje sociálních služeb pro MČ Praha 22 a MČ Kolovraty na období 2012 – 2013 byl jednou 

z podmínek při získávání finančních prostředků z dotací (MPSV, MHMP) na poskytování sociálních 

služeb v naší MČ, zejména pečovatelské služby. Z vytyčených prioritních oblastí tohoto plánu se 

podařilo plně naplnit prioritu dopravy pro zdravotně postižené a seniory, novou prodejnu 

zdravotnických potřeb, vydat Adresář sociálních, zdravotních a návazných služeb a zrealizovat Den 

sociálních služeb a zdraví Prahy 22. 

Současně je předkládán aktualizovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro MČ Praha 22 a 

MČ Praha-Kolovraty na období 2014 – 2015, ve kterém je v oddílu 9.2.4 ukotvena i záležitost rovných 

příležitostí. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí  

a) závěrečnou zprávu o plnění Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro MČ Praha 22 a 

MČ Kolovraty, 

b) aktualizovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro MČ Praha 22 a MČ Praha-

Kolovraty na období 2014 – 2015. 

2. RMČ ukládá panu radnímu Bendovi předložit závěrečnou zprávu i aktualizaci plánu na 15. 

zasedání ZMČ dne 3. 3. 2014. 

/5:0:0/ 

 

14. Posouzení odstranění břízy ve vnitrobloku ul. U Starého mlýna čp. 727/6 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda, který informoval o žádosti nájemníků BD v ul. 

U Starého mlýna 727/6 k posouzení odstranění vzrostlé břízy, která roste na zahradě bytového domu na 

pozemku, který je svěřen MČ. K věci se diskutovalo. 

Usnesení: 
1. RMČ souhlasí s pokácením břízy ve vnitrobloku v ul. U Starého mlýna u čp. 727. 
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2. RMČ ukládá OŽP zadat pokácení břízy a informovat stěžovatele (nájemníci čp. 727). 

/4:1:0/ 

 

15. Příspěvek na podporu společenských aktivit ZŠ Bří Jandusů 

Písemně předložený materiál objasni pan starosta, který informoval o předloženém návrhu na podporu 

společenských aktivit, které v široké míře pro občany MČ Praha 22 pořádá ZŠ Bří Jandusů a která 

požádala MČ o spoluúčast financování. Spoluúčast je možná z odvodu VHP.  

Usnesení: 

RMČ souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 15 000 Kč ZŠ Bří Jandusů jako spoluúčast 

financování společenských aktivit, které základní škola pořádá. 

/5:0:0/ 

 

16. Návrh programu 15. zasedání ZMČ, které se uskuteční dne 3. 3. 2014 

Návrh programu byl předložen písemně. Jednotlivé materiály byly projednány a RMČ bere na vědomí 

návrh programu 15. zasedání ZMČ. Oznámení o konání 15. zasedání ZMČ a distribuce materiálů 

proběhne dne 21. 2. 2014 - zajistí OKÚ a OHS. V pondělí 3. 3. 2014 je začátek 15. zasedání ZMČ P22 

od 17:00 hodin. 

 

17. Zápis ze zasedání Komise kultury a neziskových organizací ze dne 28. 1. 2014 

Písemně předložený materiál objasnila paní radní Mgr. Pröllerová. Diskutovalo se k rozsahu, obsahu a 

kvalitě případné publikace. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zápis ze zasedání Komise kultury a neziskových organizací dne 28. 1. 2014.  

2. RMČ souhlasí s přidělením příspěvku OS Uhříněves ve výši 30 000 Kč na vydání publikace k   

100. výročí povýšení Uhříněvsi na město, která bude kvalitou, obsahem a formátem navazovat na 

publikaci „Uhříněves a okolí“ vydanou v roce 2003.  

/5:0:0/ 
 

18. Zápis z redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 30. 1. 2014 

Písemně předložený materiál RMČ bere na vědomí. 

 

19.   a) Zápis z 21. jednání Bytové komise ze dne 10. 2. 2014 s návrhem na uzavření NS k bytům  
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí   

a) s ukončením nájemní smlouvy č. 90/2012 MN-30 na byt 2+1 č. 1 v čp. 927 ul. Za Nadýmačem 

v Praze 22 s paní Lenkou Kneiflovou  dohodou ke dni 28. 2. 2014,   

b) s ukončením nájemní smlouvy č. 26/2012 MN-13 na byt 1+kk č. 12 v čp. 1257 na Novém 

náměstí v Praze 22  s paní Markétou Jelínkovou dohodou ke dni 28. 2. 2014,   

c) s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 18 o velikosti 1+kk v SD čp. 1280 ul. Fr. 

Diviše s paní Lenkou Kneiflovou, bytem Za Nadýmačem 927, 104 00 Praha 22, nar. 1. 2. 1992, 

doba nájmu jeden rok s možností dalšího prodloužení od 1. 3. 2014, nájemné 40 Kč/m2/měsíc, 

d) s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1 o velikosti 2+1 v čp. 927 ul. Za 

Nadýmačem s paní Markétou Jelínkovou,  bytem Nové náměstí 1257, 104 00 Praha 22 , nar. 19. 7. 

1977, doba nájmu jeden rok s možností dalšího prodloužení od 1. 3. 2014, nájemné 89 

Kč/m2/měsíc, 

e) s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 12 o velikosti 1+kk v čp. 1257 na Novém 

náměstí s paní Janou Zelenayovou,  bytem Mladotova 663/2, 103 00 Praha-Kolovraty, nar. 8. 4. 

1974, doba nájmu jeden rok s možností dalšího prodloužení od 1. 3. 2014, nájemné 89 

Kč/m2/měsíc, 

f) s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 4 o velikosti 1+1 v čp. 78 ul. Semanského 

s paní Janou Novákovou, bytem Rozdělená 118, 104 00 Praha 22, nar. 22. 3. 1966, doba nájmu dva 

roky s možností dalšího prodloužení od 1. 3. 2014, nájemné 89 Kč/m2/měsíc. 

2. RMČ bere na vědomí ostatní body zápisu z 21. jednání Bytové komise ze dne 10. 2. 2014.  

3. RMČ ukládá OSM 

a) informovat žadatele o usnesení RMČ, 

b) uzavřít nájemní vztahy k bytům v souladu s usnesením RMČ.   

/5:0:0/ 
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19.   b) Zápis z 22. jednání Bytové komise ze dne 17. 2. 2014 s návrhem na uzavření NS k bytu  
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 6 o velikosti 2+1 v čp. 199 ul. 

K Sokolovně s paní Jitkou Šolínovou,  bytem Cítov 279, 277 04 Cítov, nar. 17. 5. 1991, doba nájmu dva 

roky s možností dalšího prodloužení od 1. 3. 2014, nájemné 89,-Kč/m2/měsíc. 

2. RMČ bere na vědomí ostatní body zápisu z 22. jednání Bytové komise ze dne 17. 2. 2014.  

3. RMČ ukládá OSM 

a) informovat žadatele o usnesení RMČ, 

b) uzavřít nájemní vztah k bytu v souladu s usnesením RMČ. 

/5:0:0/ 

 

20.  Zápis z 12. jednání Finančního výboru ZMČ ze dne 12. 2. 2014 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Ing. Semecký 

Usnesení: 

RMČ bere na vědomí   
a) zápis z jednání 12. Finančního výboru ZMČ ze dne 12. 2. 2014, 

b) přijatá usnesení FV ZMČ  

 

21.    Zápis z 9. jednání Komise sociálních věcí, zdravotnictví a KP ze dne 14. 2. 2014 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zápis z jednání Komise sociálních věcí, zdravotnictví a komunitního plánu 

ze dne 14. 2. 2014. 

2. RMČ souhlasí s využitím finančních prostředků na Analýzu potřebnosti sociálních služeb Praha 22 

a MČ Kolovraty. 

3. RMČ ukládá OSVZ zajistit Analýzu potřebnosti sociálních služeb Praha 22 a MČ Kolovraty. 

/5:0:0/ 

 

22.  Různé 

A/ Umístění mapy MČ Praha 22 na Novém Náměstí 

Pan starosta informoval o dopisu paní Krupkové, občanky MČ, která se na něj obrátila s připomínkou, 

zda by nebylo možné umístit v centru Uhříněvsi např. na Novém Náměstí podrobnější mapu městské 

části s vyjmenováním ulic. K věci se diskutovalo. 

Usnesení: 

RMČ pověřuje pana radního Bendu zajištěním odpovědi paní Krupkové s tím, že výhledově se 

s umístěním mapy počítá v informační kanceláři /OIS/.  /5:0:0/ 

 

B/ 8. ročník soutěže Úřad roku „Půl na Půl“ – respekt k rovným příležitostem - Paní tajemnice 

informovala o tom, že opět přihlásí úřad do této soutěže, kterou pořádá MV ČR. 

 

Zasedání bylo ukončeno 10:50 hodin. 

 
Zapsala:  Monika Kubšová 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

pan Aleš Benda    ………………………………. 

 

 

pan Jan Vorlíček    ………………………………. 

 

 

 

 

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

  


