Zápis z 86. zasedání RMČ, které se konalo dne 25. 6. 2014
od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice
Přítomni:
Ověřovatelé zápisu:

Viz Prezenční listina
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 85. zasedání RMČ ze dne 11. 6. 2014
3. Zřízení bezúplatného věcného břemene k pozemku parcelní číslo 1046/1 v k. ú. Uhříněves
ve prospěch MČ Praha 22
4. Zřízení bezúplatného věcného břemene k pozemku parcelní číslo 1655/1 v k. ú. Uhříněves
ve prospěch MČ Praha 22
5. Zřízení bezúplatného věcného břemene k pozemku parcelní číslo 1666/8 v k. ú. Uhříněves
ve prospěch MČ Praha 22
6. Zřízení bezúplatného věcného břemene k pozemku parcelní číslo 1666/10 v k. ú. Uhříněves
ve prospěch MČ Praha 22
7. Jmenování hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu „Přístřešky MHD BUS dodávka a montáž“
8. Pronájem areálu Divadla U22 ul. K Sokolovně čp. 201 v Praze 22
9. Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 22
10. Veřejná zakázka „Generální oprava a dostavba skateparku“
11. Žádost o umístění kontejnerů na sběr oděvů, obuvi a hraček
12. Zápis z 24. zasedání Komise životního prostředí ze dne 10. 6. 2014
13. Zápis z 10. zasedání Komise sociálních věcí, zdravotnictví, a komunitního plánu ze dne
13. 6. 2014
14. Zápis z 19. zasedání Komise školské ze dne 17. 6. 2014
15. Zápis z 27. zasedání Komise bytové ze dne 23. 6. 2014 s návrhem na uzavření NS k bytu
2. Kontrola zápisu 85. zasedání RMČ ze dne 11. 6. 2014
85/2,84/2,83/2,82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/6 - Zpracování PD pro územní řízení
(DÚR), řízení o povolení stavby (DSP) a dokumentace pro provádění stavby s názvem
„Výstavba MŠ Pitkovice“ - paní tajemnice informovala radu, že dne 18. 6. 2014 byly na OV
doručeny podklady od zhotovitele - tj. částečná PD pro územní řízení (DÚR), v návaznosti na
doručení chybějících podkladů, OV zveřejnil na ÚD "Oznámení o zahájení ÚŘ". Současně byla na
úřad doručena faktura č. 14400057 ze dne 18. 6. 2014 se splatností 19. 7. 2014 ve výši 99 704 Kč
v souladu se smlouvou o dílo č.98/2013 D-3. Vzhledem k tomu, že vedení MČ si je vědomo
narůstajícího penále byla požádána AK DPP o vyjádření stanoviska. Toto stanovisko bylo mailem
radním rozesláno 23. 6. 2014 a na jednání rady byl přizván zástupce AK pan Mgr. Lukáš Kohout.
Pan starosta se musel vzdálit na jednání s velitelem Policie ČŘ v jiné záležitosti. K věci se široce
diskutovalo. Mgr. Kohout radním objasnil blíže veškeré náležitosti ve vztahu ke smlouvě, výši
penále, povinnosti MČ z hlediska "dobrého hospodáře", atd.
Usnesení:
RMČ si je vědoma narůstajícího penále, proto nesouhlasí nyní s úhradou doručené faktury a
pověřuje zástupce AK DPP pana Mgr. Lukáše Kohouta vyhotovením dopisu zhotoviteli.
/6:0:0/
85/2,84/2,83/2,82/2,81/2,80/2,76/10 - Vymalování podchodů - práce probíhají a jsou
dokumentovány fotografem OKÚ, bude zveřejněno v UZ - probíhá
85/2,84/2,83/2,82/2,81/2,80/10 - Ze zápisu KKaNO - pořízení SW a částečného mobiliáře - trvá
85/2,84/2,83/2,82/5 - Zřízení VB k pozemku parc. č. 2135 v k. ú. Uhříněves ve prospěch spol.
PREdistribuce, a. s. - smlouva zaslána k podpisu na PRE - trvá

85/2,84/2,83/2,82/6 - Zateplení ZŠ U Obory 630 - oznámení o udělení korekce výše podpory
z Operačního programu Životní prostředí - AK DPP bude dopisem vyzvána k jednání o vzniklé
škodě po obdržení a vyčíslení korekce - trvá
85/2,84/2,83/2,82/10 - Generální oprava a dobudování skateparku - dnes na programu materiál
- vyhodnocení VZ
85/2,84/2,83/2,82/14 - Parkování na Novém náměstí od 1. 8. 2014 - odkoupení parkovacích
automatů - kupní smlouva se připravuje k podpisu - probíhá
85/2,84/2,83/2,82/18 - Různé D/ Ochrana sochy sv. Jana Nepomuckého - požadavek pojišťovny
na osazení kamer, prověřuje OSM - čeká se na druhou cenovou nabídku - trvá
85/2,84/2,83/3 - VZ na výběr zhotovitele akce „Přístřešky MHD BUS„ - investiční záměr bylo vyhlášeno nové výběrové řízení – dnes na programu materiál – jmenování hodnotící komise,
předpoklad vyhodnocení na 87. RMČ - trvá
85/2,84/2,83/4 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům parc. č. 158/1, 158/3 a 159
v k. ú. Uhříněves ve prospěch MČ Praha 22 a dalších spoluvlastníků vodního toku - smlouva
je připravena k podpisu - trvá
85/2,84/2,83/5 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům parc. č. 158/1 a 159 v k. ú.
Uhříněves ve prospěch MČ Praha 22 a dalších spoluvlastníků vodního toku - smlouva je
uzavřena - splněno
85/2,84/2,83/10 - Žádost o SK - Mgr. E. V. - SK podepsán - splněno
85/2,84/4 - VZ „Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Dopravní, U Starého nádraží a
Vačkářova„ - byla vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce - probíhá,
předpoklad vyhodnocení na 87. RMČ - trvá
85/2,84/5 - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2184/25 v k. ú. Uhříněves ve prospěch MČ P 22 - nájemní smlouvy s ČD je uzavřena - splněno
85/2,84/6 - Elektronická aukce na dodávku elektřiny a plynu - ředitelé byli informováni, smlouvy
připravuje obchodní zástupce Big Edison - trvá
85/2,84/10 - Zápis z 26. jednání BK s návrhem na uzavření NS k bytu - sleduje OSM
a) ukončení NS s Mgr. K. S. k 31. 7. 2014 připraveno - trvá
d) NS s p. R. R. od 1. 7. 2014 – před podpisem NS bylo doručeno písemná žádost o odstoupení od
smlouvy; dnes v zápisu z BK návrh na přidělení jinému nájemci
e) NS s p. J. H. od 1. 8. 2014 připravena k podpisu - trvá
85/2,84/11 - Divadlo U22 - vyhodnocení nabídek dnes na programu; dohody s řediteli byly
uzavřeny, v návaznosti na požadavek ředitele DBP o odkoupení 2. části závěsů za částečnou cenu
Rada přijala souhlasné stanovisko.
85/2,84/12 - Zápis do Kroniky za rok 2013 - připomínky byly částečně předány kurátorovi
k zapracování; odměna bude vyplacena až po zveřejnění finální verze Kroniky 2013 - trvá
85/2,84/13 - Různé A/ - Jednání se spol. SANITHERM pro záměr zřízení MŠ - paní tajemnice
informovala o místním šetření za účasti tří členů ZMČ, dále o následném požadavku na vyhotovení
odborného posudku - možnost využitelnosti objektu MČ. Dle doporučení byla uzavřena dohoda o
PP na odborný posudek s Ing. ak. arch. Dagmar Kovalčikovou z ATELIÉRu VÍTKOV, architekti
dne 23. 6. 2014 prověřili objekt na místě a byla jim poskytnuta dokumentace z OV. Odborný
posudek byl emailem doručen pro jednání, předán všem radním. K možnostem využitelnosti
objektu se široce diskutovalo. Požadovaná cena majiteli objektu není v rozpočtu MČ P22 a další
finance by si vyžádala rekonstrukce. Možný je jen odkup, nikoli pronájem. Bylo dohodnuto, že
příslušní radní budou jednat na MHMP o možné dotaci a na příští radě bude rozhodnut další postup
MČ Praha 22, neboť majitelům bylo sděleno, že možný odkup by muselo schválit 17. ZMČ, které
se koná 27. 8. 2014.
Usnesení:
RMČ bere na vědomí, že objekt v Pitkovicích, Žampiónová 59, by bylo vhodné pro účely MČ
Praha 22 získat, avšak v současné době není s financemi pro odkoupení počítáno. V souvislosti se
školstvím bylo Hl. m. Praha požádána jen o finance na dvě IA (MŠ Pitkovice a přístavba ZŠ Bří
Jandusů - Matulka). O záměru v této věci se rozhodne na příští RMČ.
/6:0:0/
85/2,84/13 - Různé B/ - Opětovné zatékání do učebny v nové přístavbě ZŠ - dne 29. 5. 2014 firma
DePa s. r. o. provedla kamerovou zkoušku, čeká se na vyhodnocení - trvá
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85/3 - VZ malého rozsahu „Komunikace MČ Praha 22 - ul. Dopravní, U Starého nádraží,
Vačkářova - výběr zhotovitele“, schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek - VZ malého
rozsahu na stavební práce byla vyhlášena, předpoklad vyhodnocení na 87. RMČ – probíhá;
hodnotící komise byla jmenována - splněno
85/4 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 1656 a 1752 v k. ú. Uhříněves, svěřené Lesům ČR,
ve prospěch MČ Praha 22 - řeší ORS - trvá
85/5 - Zřízení ÚVB na pozemcích parc. č. 21/7 a 2061 v k. ú. Uhříněves ve prospěch spol.
PREdistribuce, a. s. - žadatel informován, zasláno k podpisu na PRE - trvá
85/6 - Aktualizace NS uzavřených pro potřeby projektu Revitalizace rekreační zóny Vodice
v Praze 22 - smlouvy se připravují - trvá
85/7 - Ukončení NS na pronájem NP s firmou Novopharm s. r. o. - žadatelé informováni
dopisem pana Bendy, dohoda o ukončení NS je uzavřena - splněno
85/8 - Pronájem bytu pro sociálně potřebné - žadatelka dopisem informována - splněno
85/9 - Pronájem parkovacího místa panu J. Č. - NS připravena k podpisu - trvá
3. Zřízení bezúplatného věcného břemene k pozemku parcelní číslo 1046/1 v k. ú.
Uhříněves ve prospěch MČ Praha 22
Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský, který informoval o tom, že MČ Praha 22
je stavebníkem a investorem akce „Cyklostezky MČ 22 Netluky - Uhříněves - Křeslice, I. Etapa,
1“. Stavba se nachází mimo jiné i na pozemku parc. č. 1046/1 v k. ú. Uhříněves, jehož vlastníkem
je společnost PSJ, a. s. MČ Praha 22 má zájem uzavřít s výše jmenovanou společností smlouvu o
zřízení věcného břemene, ve které bude MČ vystupovat jako oprávněný.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch MČ Praha 22
na pozemku parc. č. 1046/1 v k. ú. Uhříněves, který je ve vlastnictví společnosti PSJ, a. s.,
se sídlem Jiráskova 3960/32, 586 04 Jihlava.
2. RMČ ukládá
OSM a ORS informovat vlastníka pozemku a připravit smlouvu o zřízení VB,
starostovi MČ uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene.
/6:0:0/
Na jednání rady se vrátil pan starosta.
4. Zřízení bezúplatného věcného břemene k pozemku parcelní číslo 1655/1 v k. ú.
Uhříněves ve prospěch MČ Praha 22
Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský, který informoval o tom, že MČ Praha 22
je stavebníkem a investorem akce „Cyklostezky MČ 22 Netluky - Uhříněves - Křeslice, I. Etapa,
1“. Stavba se nachází mimo jiné i na pozemku parc. č. 1655/1 v k. ú. Uhříněves, jehož vlastníkem
je Tělocvičná jednota SOKOL Uhříněves. MČ Praha 22 má zájem uzavřít s výše jmenovanou
společností smlouvu o zřízení věcného břemene, ve které bude MČ vystupovat jako oprávněný.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch MČ Praha 22
na pozemku parc. č. 1655/1 v k. ú. Uhříněves, který je ve vlastnictví Tělocvičné jednoty
SOKOL Uhříněves, se sídlem K Sokolovně 201, 104 00 Praha 22.
2. RMČ ukládá
a) OSM a ORS informovat vlastníka pozemku a připravit smlouvu o zřízení VB,
b) starostovi MČ uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene.
/7:0:0/
5. Zřízení bezúplatného věcného břemene k pozemku parcelní číslo 1666/8 v k. ú.
Uhříněves ve prospěch MČ Praha 22
Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský, který informoval o tom, že MČ Praha 22
je stavebníkem a investorem akce „Cyklostezky MČ 22 Netluky - Uhříněves - Křeslice, I. Etapa,
1“. Stavba se nachází mimo jiné i na pozemku parc. č. 1666/8 v k. ú. Uhříněves, jehož vlastníky
jsou pan M. M. a pan Ing. M. M. MČ Praha 22 má zájem uzavřít s vlastníky pozemku smlouvu o
zřízení věcného břemene, ve které bude MČ vystupovat jako oprávněný.
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Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch MČ Praha 22
na pozemku parc. č. 1666/8 v k. ú. Uhříněves, který je ve vlastnictví pana M. M., bytem
Praha 22 a pana Ing. M. M., bytem Praha 22.
2. RMČ ukládá
a) OSM a ORS informovat vlastníky pozemku a připravit smlouvu o zřízení VB,
b) starostovi MČ uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene.
/7:0:0/
6. Zřízení bezúplatného věcného břemene k pozemku parcelní číslo 1666/10 v k. ú.
Uhříněves ve prospěch MČ Praha 22
Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský, který informoval o tom, že MČ Praha 22
je stavebníkem a investorem akce „Cyklostezky MČ 22 Netluky - Uhříněves - Křeslice, I. Etapa,
1“. Stavba se nachází mimo jiné i na pozemku parc. č. 1666/10 v k. ú. Uhříněves, jehož vlastníky
jsou pan M. M. a pan Ing. M. M. MČ Praha 22 má zájem uzavřít s vlastníky pozemku smlouvu o
zřízení věcného břemene, ve které bude MČ vystupovat jako oprávněný.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch MČ Praha 22
na pozemku parc. č. 1666/10 v k. ú. Uhříněves, který je ve vlastnictví pana M. M., bytem
Praha 22 a pana Ing. M. M., bytem Praha 22.
2. RMČ ukládá
a) OSM a ORS informovat vlastníky pozemku a připravit smlouvu o zřízení VB,
b) starostovi MČ uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene.
/7:0:0/
7. Jmenování hodnotící komise k VZ veřejné zakázce malého rozsahu „Přístřešky MHD
BUS - dodávka a montáž“
Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se jmenováním hodnotící komise k VZ „Přístřešky MHD BUS - dodávka a
montáž“ v tomto složení:
Ing. Eliška Machačová
náhradník: pan Aleš Benda
pan Petr Mošna
náhradnice: paní Zdeňka Majerová
paní Jana Frydrychová
náhradník: pan Petr Bořkovec
2. RMČ ukládá starostovi jmenovat členy a náhradníky komise v souladu se závěry tohoto
usnesení.
/7:0:0/
Před projednáváním bodu č. 8 se vzdálil pan radní Ing. Semecký.
8. Pronájem areálu Divadla U22 ul. K Sokolovně čp. 201 v Praze 22
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda, který také otevřel jedinou doručenou
obálku s nabídkou a seznámil přítomné s jejím obsahem. Bylo konstatováno, že předložená nabídka
splňuje zadávací podmínky. Přítomní radní požádali o zaslání nabídky v el. podobě - zajistí
tajemnice po jednání rady.
Diskutovalo se k podmínkám smlouvy, byla přizvána Ing. Kovaříková, která podrobnosti objasnila.
V nájemní smlouvě bude obsažena výše nájemného včetně energií, elektřiny, plynu a vody, opravy
a revizí - celkově ve výši 420 000 Kč/rok. Do smlouvy bude ukotvena výše příspěvku - 6 000 Kč,
který budou hradit NO, školská zařízení a společenské organizace, které působící na území MČ
Praha 22. K věci byl také přizván Ing. Wetter, ohledně posouzení veřejné podpory.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s pronájmem areálu Divadla U22, ul. K Sokolovně čp. 201 v Praze 22 za
cenu 420 000 Kč/rok od 1. 7. 2013 na dobu neurčitou, společnosti Dům dětí a mládeže
Praha 10 - Dům UM, se sídlem: Pod strašnickou vinicí 23/623, 100 00 Praha 10.
2. RMČ schvaluje příspěvek ve výši 6 000 Kč za akci pro neziskové organizace, školská
zařízení a společenské organizace působících na území MČ Praha 22.
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3. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu,
b) Starostovi MČ podepsat smlouvu.
c) Zajistit převzetí a předání majetku v souladu s platnou legislativou
/6:0:0/
Od tohoto bodu byli přítomni již všichni členové Rady MČ Praha 22 v celkovém počtu 7.
9. Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 22
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda, který radu informoval o končící platnost
některých nájemních smluv uzavřených na dobu určitou. Jedná se o nájmy bytů v Sociálním domě
čp. 1280, v DPS II., na Novém náměstí 1257, v čp. 77 ul. Semanského, čp. 158 ul. Přátelství a
o služební byt v ZŠ nám. Bří Jandusů.
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/
10. Veřejná zakázka „Generální oprava a dostavba skateparku“
Písemně předložený materiál objasnila paní radní Ing. Machačová, která průběh VZ celkově
zhodnotila. Finanční prostředky na zajištění veřejné zakázky na generální opravu a dobudování
skateparku jsou schváleny v rozpočtu na rok 2014.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zadáním veřejné zakázky: „Generální oprava a dobudování skateparku“
společnosti Mystic constructions spol. s. r. o., Římská 678/26, Praha 2, to za celkovou cenu
792 550 Kč včetně 21 % DPH.
2. RMČ ukládá
a) panu starostovi podepsat s vybraným uchazečem smlouvu o dílo,
b) OŽP informovat uchazeče o výsledku výběrového řízení.
/7:0:0/
11. Žádost o umístění kontejnerů na sběr oděvů, obuvi a hraček
Písemně předložený materiál objasnila paní radní Ing. Machačová, která informovala o tom, že se
na MČ obrátila spol. REVENGE, a. s., s žádostí o rozmístění 10 kontejnerů na sběr oděvů, obuvi a
hraček. V současné době je již v MČ rozmístěno 6 kontejnerů na textil od společnosti POTEX,
s. r. o. Smlouvu s touto společností má MČ uzavřenou od roku 2009. Svoz a úklid stanovišť
probíhá bez problémů. Kontejnery obou společností jsou odlišné.
Usnesení:
RMČ nesouhlasí s rozmístěním kontejnerů na sběr oděvů, obuvi a hraček od další
společnosti REVENGE, a. s. se sídlem Za Mototechnou 1114/4, 155 00 Praha 5.
/6:0:1/
12. Zápis z 24. zasedání Komise životního prostředí ze dne 10. 6. 2014
Písemně předložený materiál objasnila paní radní Ing. Machačová a RMČ zápis bere na vědomí.
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13. Zápis z 10. Komise sociálních věcí, zdravotnictví, a komunitního plánu ze dne 13. 6. 2014
Písemně předložený materiál objasnil paní radní Benda, který informoval o tom, že byla
projednávána i současná situace v oblasti bezdomovectví a předložen zápis ze společné akce OSVZ
a MP.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí zápis z 10. zasedání Komise sociálních věcí, zdravotnictví, a
komunitního plánu ze dne 13. 6. 2014.
2. RMČ souhlasí výběrem nových nájemnic bytů č. 4 a č. 18 v budově DPS II, paní P. V. a
paní V. S.
3. RMČ ukládá
a) OSVZ vyrozumět žadatele o stanovisku RMČ,
b) OSM uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu bytu č. 4 s paní P. V. a o pronájmu bytu
č. 18 s paní V. S. v budově DPS II na dobu určitou, s možností prodloužení NS od
1. 7. 2014, výše nájemného 55 Kč/m2/měsíc, po obdržení souhlasného stanoviska
k uzavření nájemních smluv od MHMP.
/7:0:0/
14. Zápis z 19. zasedání Komise školské ze dne 17. 6. 2014
Písemně předložený materiál objasnila paní radní Ing. Machačová a RMČ zápis bere na vědomí.
Radní diskutovali o počtu žáků, kteří nastupují do prvních ročníků ZŠ - dotaz zodpověděl pan Ing.
Petr (po telefonu).
15. Zápis z 27. zasedání Komise bytové ze dne 23. 6. 2014 s návrhem na uzavření NS k bytu
Písemně předložený materiál objasnil paní radní Benda.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí
a) s ukončením nájemní smlouvy č. 175/2011 MN - 42 na byt 1+kk v SD v Praze 22
s paní M. K. dohodou ke dni 30. 6. 2014,
b) s ukončením nájemní smlouvy č. 36/2014 MN - 20 na byt 3+1 v Praze 22 s paní L. P.
dohodou ke dni 30. 6. 2014,
c) s poskytnutím bytu o velikosti 1+kk v SD v Praze 22 na dobu nezbytně nutnou paní
R. Z., bytem Praha 22, nájemné 40 Kč/m2/měsíc,
d) s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu o velikosti 1+kk v SD v Praze 22
s panem M. S., bytem Praha 9, doba nájmu jeden rok s možností dalšího prodloužení
od ukončení provizorního bydlení oběti požáru, nájemné 40 Kč/m2/měsíc,
e) s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu o velikosti 3+kk v budově ZŠ
U Obory, Praha 22 s panem Mgr. P. B., bytem České Budějovice, doba nájmu jeden
rok s možností dalšího prodloužení od 1. 8.2014, nájemné 89 Kč/m2/měsíc,
f) s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu o velikosti 2+kk v budově MŠ
Sluneční, Praha 22 s paní L. Š., bytem Čechtice okr. Benešov, doba nájmu jeden rok
s možností dalšího prodloužení od 1. 7. 2014, nájemné 89 Kč/m2/měsíc,
g) s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu o velikosti 2+kk v Praze 22
1) s panem L. K., bytem Praha 22, doba nájmu 2 roky s možností dalšího
prodloužení, nájemné 89 Kč/m2/měsíc,
2) s panem R. V. bytem Čerčany, doba nájmu 1 rok s možností dalšího prodloužení,
nájemné 89 Kč/m2/měsíc.
2. RMČ bere na vědomí ostatní body Zápisu z 27. jednání bytové komise ze dne 23. 6. 2014.
3. RMČ ukládá OSM
a) informovat žadatele o usnesení RMČ,
b) uzavřít nájemní vztahy k bytům v souladu s usnesením RMČ.
/7:0:0/
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Zasedání bylo ukončeno v 12:45 hodin.
Zapsala: Monika Kubšová

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Eliška Machačová

……………………………….

pan Aleš Benda

……………………………….

pan Milan Coller, starosta MČ Praha 22

……………………………….
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