
 Zápis ze 7. mimořádného zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2020 
od 8:30 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice  

 
 

Přítomni:  Viz Prezenční listina 
Ověřovatelé zápisu: 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. Odklad splátek nájemného nájemcům bytových jednotek v majetku MČ Praha 22 
3. Odpuštění nájmu nájemcům nebytových prostor v majetku MČ Praha 22 
4. Vytvoření rozpočtové rezervy na mimořádná opatření v souvislosti se šířením nového 

typu koronaviru 
 

2. Odklad splátek nájemného nájemcům bytových jednotek v majetku MČ Praha 22 
Materiál byl předložen písemně a objasněn radním panem Zmátlem. 
V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila 
vláda České republiky usnesením č. 194 pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví       
v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav, a to ode dne 12. března 2020 od 
14.00 hodin na dobu 30 dnů. Dalšími usneseními vlády o přijetí krizových opatření v nouzovém 
stavu došlo k významnému snížení příjmů u velké skupiny obyvatel ČR. Radní chtějí našim 
občanům, kteří bydlí v bytech  v majetku MČ Praha 22 a dostali se do tísnivé finanční situace 
pomoci odkladem splátek nájemného na dobu až tří měsíců. 

Usnesení: 

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s tím, aby nájemci bytových jednotek v majetku MČ Praha 

22, kteří se z důvodu vládních opatřeních souvisejících s vyhlášením nouzového stavu 

pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu 

koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky ocitli v tíživé 

finanční situaci, mohli požádat Radu MČ Praha 22 prostřednictvím OSM ÚMČ Praha 22 

o odklad splátek nájemného na dobu až tří (3) měsíců.   

2. Rada MČ Praha 22 ukládá OSM zajistit informování všech nájemců bytových jednotek 

v majetku MČ Praha 22 o tomto usnesení rady 
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3. Odpuštění nájmu nájemcům nebytových prostor v majetku MČ Praha 22 
Materiál byl předložen písemně a objasněn radním panem Zmátlem. 
Usnesením vlády České republiky č. 211 ze dne 14. března 2020 o přijetí krizového opatření byl 
zakázán prodej a prodej služeb v prozovnách, čímž došlo k uzavření všech prozoven mimo 
stanovených výjimek. Radní chtějí nájemcům, kteří podnikají v nebytových prostorách v majetku 
MČ Praha 22,   pomoci při výpadku tržeb odpuštěním nájmů po dobu zákazu. 
Usnesení: 

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s tím, aby nájemci nebytových prostor v majetku MČ 

Praha 22, kteří museli z důvodu usnesení vlády České republiky č. 211 ze dne 14. března 

2020 (dále jen usnesení) uzavřít svoje provozovny, mohli požádat RMČ Praha 22 

prostřednictvím OSM ÚMČ Praha 22 o odpuštění nájmu po dobu platnosti unesení. RMČ 

o jejich žádosti rozhodne po ukončení platnosti usnesení. Dnem podáním žádosti se 

nájemci pozastavuje povinnost hradit smluvní nájemné. 

2. Rada MČ Praha 22 ukládá OSM zajistit informování všech nájemců nebytových 

prostor v majetku MČ Praha 22 o tomto usnesení rady. 
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4. Vytvoření rozpočtové rezervy na mimořádná opatření v souvislosti se šířením nového 
typu koronaviru 
Materiál byl předložen písemně a objasněn radním panem Zmátlem. 
Rozpočtová úprava na vytvoření rezervy ve výši 500 tis. Kč vychází ze současných i budoucích 
potřeb na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru 
(výdajové okénko pro lékárnu, případné posílení neinvestičních rozpočtů MČ/ZŠ v souvislosti se 
zřízením dětských skupin, zajištění krizové linky o víkendu a ve večerních hodinách a další 
potřebná opatření). 

Usnesení: 
Rada MČ Praha 22 schvaluje rozpočtové úpravy dle přílohy. 
 

Rozpočtová opatření  

   a) Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu 

   zvýšení příjmů 

   Text ř. Oddíl Částka 

Zůstatek mezd 12/2019 01 61 281 300 

   
281 300 

zvýšení výdajů 

   Text ř. Oddíl Částka 

Rezerva na mimořádná opatření Covid-19  01 52 281 300 

   
281 300 

    b) Zvýšení výdajů rozpočtu 

   Financován (položka 8115) 

   Text ř. Oddíl Částka 

Zapojení zůstatku finančních prostředků 01 - 218 700 

   
218 700 

    Zvýšení výdajů 

   Text ř. Oddíl Částka 

Rezerva na mimořádná opatření Covid-19  01 52 218 700 

   
218 700 
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Zasedání bylo ukončeno v 9:00 hodin. 
Zapsala Monika Kubšová  
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Ing. Ondřej Lagner, Ph.D. …………………...................... 
 
   Radovan Koutský   ……………………………….. 
          
 
Vojtěch Zelenka, starosta MČ Praha 22    ........................................... 


