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ZÁPIS ze schůze rady č. 19/2022
Městská část Praha 22

datum: 20. 6. 2022, čas: 15:40 - anonymizovaná verze zápisu

Prezence:
Přítomni: (4) Radovan Koutský, Štěpán Zmátlo, Tomáš Kaněra, Bc. Miroslav Roth
Omluveni: (0)
Nepřítomni: (0)
Hosté:  
Zapisovatel/ka: Monika Kubšová

Přítomno je 4 členů a rada je usnášeníschopná.

Jednání zahájeno 20.06.2022 v 16:21:27

1. Zahájení a určení ověřovatelů zápisu (bod číslo 1)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:21:31

Předsedající navrhl ověřovatele zápisu.

Ověřovatelé: Štěpán Zmátlo, Radovan Koutský
Předsedající: Tomáš Kaněra

Bod byl přijat bez hlasování.

Diskuze zahájena v 16:21:31

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:21:37

2. Schválení programu jednání (bod číslo 2)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:22:00

Program jednání
1. Zahájení a určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. „Polyfunkční dům Pitkovice“ - Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. SD-ORS 11/2021
4. Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Revitalizace parku a Cukrovarského
rybníku, Praha Uhříněves – 2.etapa“ – schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, a složení
hodnotící komise.
5. Memorandum o spolupráci se společností VIVUS
6. Záměr zřízení jednotky SDH Uhříněves
7. Smlouva o spolupráci „Uhříněvská zahrada s.r.o.“
8. Připomínky k návrhu nového územního plánu Prahy tzv. Metropolitního plánu
9. Doplnění návrhu programu 3. jednání Zastupitelstva MČ Praha 22 dne 29. 6. 202
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10. Různé

Diskuze zahájena v 16:22:00

V 16:23:53 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje návrh programu jednání.
s těmito změnami:
- doplňuje se bod č. 11 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci projektu pod názvem „Nová
základní škola pro Uhříněves“
- stahuje se bod 3. „Polyfunkční dům Pitkovice“ - Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. SD-ORS
11/2021

Hlasování
pro: 4
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-321-19/22
zodpovídá:  Tomáš Kaněra
termín: IHNED (20. 6. 2022)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:24:04

3. Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem
„Revitalizace parku a Cukrovarského rybníku, Praha Uhříněves –
2.etapa“ – schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, a
složení hodnotící komise. (bod číslo 4)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:24:19

Důvodová zpráva
Záměrem realizace a současně i předmětem plnění této připravované VZ pod názvem „Revitalizace
parku a Cukrovarského rybníku, Praha Uhříněves – 2.etapa“ jsou stavební práce zahrnující rybník
s lávkou a opěrnou zdí u rodinných domů. Jedná se zejména o vybudování betonových opěrných zdí
podél pravého břehu rybníku (při pohledu z parku), do které bude uchycena konstrukce pochozí
lávky umístěné z části nad hladinou rybníka, z lávky bude přístup na malé dřevěné molo. V této části
břehu bude i osazeno několik sloupů veřejného osvětlení. Dále práce zahrnují stavbu opěrné zdi
zajišťující protější břeh proti sesuvu, na kterém jsou zahrady rodinných domů v ul. V Potokách.
Součástí této etapy je i zahájení výstavby nové cestní sítě v přilehlé části parku a oprava koryta
přívodního kanálu (laterálního obtoku) Říčanského potoka. Výše popsané činnosti bude předcházet
dokončení odbahnění rybníku a s tím související nutnost výstavby staveništní komunikace přes park,
po které bude odvážen vytěžený sediment. Pokud nebude kontaminován (nutno provést odběr vzorků
a laboratorní zkoušky), bude sediment odvážen v případě dohody s VÚŽV na jejich pozemky (příp. na
řízenou skládku), a pokud bude kontaminován např. těžkými kovy, bude odvážen do zařízení
určeného k nakládání s tímto druhem odpadu.

Z důvodu finanční náročnosti nebude realizována ocelová konstrukce původně zamýšlené pochozí
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lávky umístěné nad hladinou tohoto přívodního kanálu v koridoru mezi domy s vyústěním do ul.
Přátelství. Stavba této lávky v koridoru mezi domy by si navíc vyžádala další finanční prostředky na
osvětlení lávky a opravu fasád přilehlých bytových domů, které nejsou ve vlastnictví MČ.

Pro Vaši informaci dále uvádíme, že v další etapě by měla navazovat revitalizace samotného parku,
zahrnující dokončení výstavby nové cestní sítě a veřejného osvětlení, sadové úpravy vč. mobiliáře,
stavbu dřevěného altánu a lávky přes Říčanský potok.

Jedná se o podlimitní VZ na stavební práce podléhající režimu zákona, která bude zadávána ve
zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 ZVVZ a v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č.
1/2019. Proto byl na zajištění administrace zadávacího řízení osloven Mgr. Lukáš Kohout, a dne
4.8.2021 mu byla vystavena objednávka č. MC22-R-ORS000091/2021 ve výši 48 400 Kč vč. DPH. 

V příloze materiálu předkládáme ke schválení dokumentaci zadávacího řízení, kterou nám zpracoval
administrátor. Dále předkládáme v návrhu na usnesení seznam členů a náhradníků hodnotící komise.

Způsob zadání: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná cena zakázky: 23.869.070,- Kč bez DPH

                                                28.881.574,- Kč vč. DPH

Diskuze zahájena v 16:24:19

V 16:24:37 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí se záměrem realizace stavby pod názvem „Revitalizace parku a
Cukrovarského rybníku, Praha Uhříněves – 2.etapa“ v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě.
2. Rada MČ Praha 22 souhlasí se zajištěním zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
s názvem „Revitalizace parku a Cukrovarského rybníku, Praha Uhříněves – 2.etapa“ zadávanou ve
zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019.
3.Rada MČ Praha 22 ukládá ORS zajistit zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s
názvem „Revitalizace parku a Cukrovarského rybníku, Praha Uhříněves – 2.etapa“
prostřednictvím administrátora Mgr. Lukáše Kohouta, advokáta, se sídlem Václavské náměstí
837/11, 110 00 Praha 1, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019.
4.Rada MČ Praha 22 schvaluje způsob zadání a zadávací podmínky.
5.Rada MČ Praha 22 jmenuje hodnotící komisi ve složení: členové - Tomáš Kaněra, Štěpán
Zmátlo, Jiří Rösler, Miroslav Šašek, Petr Beneš; náhradníci - Miroslav Roth, Radovan Koutský,
Viktorie Korcová.

Hlasování
pro: 4
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-322-19/22
zodpovídá: Jiří Rösler
termín: 30. 9. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:24:45
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4. Záměr zřízení jednotky SDH Uhříněves (bod číslo 6)
Předkladatel: Bc. Miroslav Roth

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:24:57

Důvodová zpráva
Sbor dobrovolných hasičů Praha - Uhříněves (dále SDH) je rozvíjející se sbor založený 20.01.2020.
Dne 9.6.2022 se na ÚMČ Praha 22 konala schůzka Krajského ředitelství Hasičského záchranného
sboru hl. m. Prahy, SDH Praha Uhříněves za účasti starosty MČ Tomáše Kaněry a
radního Miroslav Rotha.

Na této schůzce byla vyslovena podpora Krajského ředitelství z úst náměstka pro IZS plk.
Ing. Jana Hory se založením jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále JSDH) na území naší městské
části společně s podporou ze strany městské části.

Zřizování JSDH obce je poměrně administrativně a organizačně náročný proces, který je popsán
v příloze tohoto bodu.

Návrhy usnesení pro ZMČ Praha 22:

1. Zastupitelstvo MČ Praha 22 souhlasí se záměrem zřízení JSDH na území Prahy 22.

2. Zastupitelstvo MČ Praha 22 pověřuje starostu Tomáše Kaněru k přípravě jednotlivých kroků
potřebných ke zřízení jednotky SDH v kategorii JPO-N. 

Diskuze zahájena v 16:24:57

V 16:25:20 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Miroslav Roth") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 ukládá radnímu Bc. Miroslavu Rothovi předložit materiál ke schválení
Zastupitelstvu MČ Praha 22 dne 29.6.2022.

Hlasování
pro: 4
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-323-19/22
zodpovídá: Bc. Miroslav Roth
termín: 29. 6. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:25:30

5. Smlouva o spolupráci „Uhříněvská zahrada s.r.o.“ (bod číslo 7)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:25:39

Důvodová zpráva
MČ P22 obdržela výzvu k uzavření smlouvy o spolupráci v rámci předem prezentovaného a se
zástupci MČ P22 odsouhlaseného projektu s názvem „Uhříněvská zahrada s.r.o.“ na pozemcích na
pozemcích parc. č. 2265/1 o výměře 184 m², parc. č. 2266/1 o výměře 1093 m² a parc. č. 2267/1 o
výměře 6245 m², v katastrálním území Uhříněves, obec Praha, úhrnem 7522m2 (dále jen „záměr“).
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Záměr je doložen průvodní zprávou a celkovým situačním výkresem z projektové dokumentace pro
územní rozhodnutí, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. Výzva k
uzavření smlouvy o spolupráci je reakcí na obdržené Stanovisko odboru správy majetku P22
159/2022 ze dne 11.5.2022, kdy se MČ P22, zastoupená odborem správy majetku vyjadřovala k
předložené PD pro společné územní a stavební řízení. Stavební záměr byl prezentovaný na komisi
výstavby a územního plánování dne 2.5.2022 a jeho konečná verze je se změnami dle požadavků
KVúP a výsledkem spolupráce s městským architektem Ing. arch. Jiřím Hejdou. 

Diskuze zahájena v 16:25:39

V 16:26:26 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí se zněním smlouvy o spolupráci mezi MČ P22 a investorem stavby
„Uhříněvská zahrada“ spol.: Uhříněvská zahrada s.r.o., IČ: 10806784, se sídlem: Výhledová
1231/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, zastoupenou: Ing. Tomášem Dunovským, jednatelem.

Hlasování
pro: 4
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-324-19/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 4. 7. 2022

V 16:26:45 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi podepsat Smlouvu o spolupráci mezi MČ
P22 a investorem stavby „Uhříněvská zahrada“ spol.: Uhříněvská zahrada s.r.o., IČ: 10806784, se
sídlem: Výhledová 1231/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, zastoupenou: Ing. Tomášem Dunovským,
jednatelem.

Hlasování
pro: 4
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-325-19/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 4. 7. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:26:57

6. Připomínky k návrhu nového územního plánu Prahy tzv.
Metropolitního plánu (bod číslo 8)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo
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Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:27:07

Důvodová zpráva
Na základě pořizovatelem zveřejněné vyhlášky o Metropolitním plánu ze dne 26.4.2022, čímž byl
pořizovatelem zveřejněn upravený návrh Metropolitního plánu pro veřejné projednání na základě
připomínek z roku 2018, předkládá RMC připomínky k tomu návrhu nového územního plánu Prahy.

Diskuze zahájena v 16:27:07

V 16:27:48 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

RMČ schvaluje předložené Připomínky k návrhu nového územního plánu Prahy tzv.
Metropolitního plánu a ukládá radnímu Štěpánovi Zmátlovi předložit je na Zastupitelstvu MČ
konané 29.6.2022

Hlasování
pro: 4
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-326-19/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 4. 7. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:27:55

7. Doplnění návrhu programu 3. jednání Zastupitelstva MČ Praha
22 dne 29. 6. 202 (bod číslo 9)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:28:15

Důvodová zpráva
Na jednání rady 18/2022 usnesením č. UR-317-18/22 Rada MČ Praha 22 schválila upravený návrh
programu 3. jednání Zastupitelstva MČ Praha 22.
Je navrženo doplnit program o následující body:

od RAD Bc. Miroslava Rotha s názvem - Zřízení jednotky SDH Uhříněves

od STA Tomáše Kaněry s názvem - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi MČ Praha 22 a
re:architekti studio s.r.o. na zakázku "Nová základní škola pro Uhříněves"

Návrh upraveného programu 3. jednání zastupitelstva je přílohou bodu.

Přes usneseni.cz do programu 3. ZMČ vložili své materiály ZAS Mgr. Lagner a ZAS Mgr. Erbsová.

Materiály od ZAS Mgr. Ing. Ondřeje Lagnera, Ph.D. s názvy:

- Upozornění na škodu, která vznikla nebo by mohla vzniknout Městské části Praha 22 v souvislosti
se Smlouvou o právu provést stavbu č. 135/2018, uzavřenou mezi MČ Praha 22 a Cocktail media

- Poskytování pravidelných informací o stavu realizace klíčových projektů ve školství

Materiál od ZAS Mgr. Erbsové s názvem:  - Plán dopravní obslužnosti MČ Praha 22, současnost,
konkrétní plán aktivit na rok 2022 a strategie 2026+ v návaznosti na demografický vývoj, novou
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výstavbu a předpokládaný růst intenzity dopravní zátěže (osvojený návrh občana)

Diskuze zahájena v 16:28:15

V 16:40:54 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje upravený návrh programu 3. jednání Zastupitelstva MČ Praha 22 s
tím že, doplňuje následující body: 
- Zřízení jednotky SDH Uhříněves
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi MČ Praha 22 a re:architekti studio s.r.o. na
zakázku "Nová základní škola pro Uhříněves

Hlasování
pro: 4
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-327-19/22
zodpovídá:  Tomáš Kaněra
termín: IHNED (20. 6. 2022)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:41:05

8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci projektu pod názvem
„Nová základní škola pro Uhříněves“ (bod číslo 11)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:42:08

Důvodová zpráva
V rámci jednacího řízení bez uveřejnění („JŘBU“) s výhercem architektonické soutěže firmou
re:architekti studio s.r.o., IČ: 05559022, nám byl v prosinci 2021 předložen návrh smlouvy o dílo. Od
té doby se čekalo s uzavřením smlouvy na přidělení finančních prostředků ze strany MHMP.

Smlouva byla uzavřena výrazně později, než se očekávalo, a v mezidobí došlo k zásadním změnám,
na které je potřeba odpovídajícím způsobem reagovat. Zejména se jedná o zcela bezprecedentní
a objektivně nepředvídatelný celosvětový nárůst inflace.

Inflační doložka coby vyhrazená změna závazku podle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), byla upravena
v článku 8.1 Smlouvy.

Smluvní strany považují za nezbytné a spravedlivé, aby s ohledem na současný vývoj byla inflační
doložka formulována ve větší míře detailu, způsobem odpovídajícím doporučení profesních komor a
aktuální nepředpokládané situaci, a aby tak přiměřeně plnila svůj účel.

Diskuze zahájena v 16:42:08

V 16:42:41 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. [bude doplněno] ze dne [bude



8 / 10

doplněno] na zajištění projektové přípravy stavby pod názvem „Nová základní škola pro
Uhříněves“.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi předložit tento Dodatek č. 1 ke schválení
na jednání Zastupitelstva MČ Praha 22 dne 29.6.2022.

Hlasování
pro: 4
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-328-19/22
zodpovídá: Jiří Rösler
termín: 4. 7. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:43:15

9. Memorandum o spolupráci se společností VIVUS (bod číslo 5)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:44:20

Důvodová zpráva
Rada MČ na svém jednání č. 17/2021(15.6.2021) vzala na vědomí žádost spol. Pankrác a.s. o
projednání Memoranda o spolupráci mezi MČ Praha 22 a žadatelem. Návrh Memoranda vzešel ze
vzájemných jednání žadatele a MČ. Poslední takové jednání se uskutečnilo na ÚMČ Praha 22 dne
9.6.2021 mezi Ing. Jiřím Pelnářem (za Pankrác, a.s./VIVUS) a Mgr. Ing. Ondřejem Lagnerem Ph.D. a
Vojtěchem Zelenkou (oba za MČ Praha 22). Memorandum zahrnovalo záměry dalších bytových
projektů Vivus Uhříněves, Vivus RD, Vivus Uhříněves 7, Zelené město. Součástí Memoranda by měly
být přílohy "specifikace projektů". Přílohy uvedené v návrhu Memoranda však nebyly Mgr. Ing.
Ondřejem Lagnerem Ph.D Radě MČ předloženy.

 

Rada MČ na svém jednání č. 21/2021(14.7.2021) přijala usnesení UR-323-21/21, že nesouhlasí s
předloženým návrhem Memoranda o spolupráci mezi MČ Praha 22 a spol. Pankrác a.s. Předkladatel
měl za to, že Rada MČ má k Memorandu zaujmout stanovisko, nikoli ho jen vzít na vědomí jako na
svém jednání dne 15.6.2021. Z důvodové zprávy: Rada MČ podporuje dialog mezi MČ a investory
bytové výstavby na území MČ Praha 22. Stejně tak má ta to, že forma Memoranda a následné
Smlouvy o spolupráci je k tomu vhodným nástrojem. Rada MČ má však za to, že některé věci
uváděné v předloženém Memorandu jsou pro MČ Praha 22 nevhodné nebo dokonce nesplnitelné.
Níže uvedený přehled pak není jejich výčtem, ale je výběrem. Prioritním cílem MČ Praha 22 při
jednání s developery je zajistit, aby developerské záměry byly realizovány v souladu se závaznými
stavebními a právními předpisy, bez použití výjimek a podmíněnosti. Cílem MČ Praha 22 by neměla
být aktivní podpora developerské výstavby v podobě prodeje nebo směny pozemků v majetku nebo
správě MČ Praha 22 investorům bytových projektů, u kterých je možné předpokládat jejich využití ve
prospěch developerské výstavby, jak je navrhováno v předloženém Memorandu. Rada MČ má také za
to, že jednotlivé záměry by měly být projednávány samostatně.

 Rada MČ považuje za problematická nejen tyto ustanovení Memoranda:

- odst. IV. Projekt Vivus RD, bod 2., týkající se zpětvzetí žaloby proti rozhodnutí č.j. MHMP
335737/2020, sp.zn S-MHMP 795648/2019/STR vedené u Městského soudu v Praze pod sp.zn. 9 A
50/2020. Rada MČ nemá žádné povědomí o tom, že by v samotném záměru investora došlo ke změně
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těch skutečností, kvůli kterým podávala žalobu.

- odst. V. Projekt Vivus Uhříněves 7, body 1-3 a odst. VII společná ujednání, bod 4., týkající se
prodeje nebo směny pozemků ve vlastnictví MČ parc.č. 1900/103 a parc.č. 1900/104 v k.ú.
Uhříněves, obec Praha. Rada MČ chápe prodej nebo směnu pozemků ve vlastnictví nebo správě MČ,
které plánuje investor využít ve prospěch nové bytové výstavby, jako krajní formu spolupráce s
developery. Vzhledem k současné kritické a vyčerpané kapacitě veřejných služeb (školky, školy,
lékaři) a veřejné infrastruktury (doprava, voda) v MČ Praha 22, považuje Rada MČ tento prodej nebo
směnu za pro MČ nevhodnou.

- odst. VII společná ujednání, bod 8.: týkající se volné kapacity zásobování vodou pro 3 000 ekv.
Obyvatel ve prospěch investora. Není v pravomoci samosprávy MČ, aby tuto volnou vodovodní
kapacitu vyčlenila ve prospěch jakéhokoli subjektu. Také není v zájmu MČ upřednostňování jednoho
investora před druhým.

 Z dalších jednáních mezi spol. Pankrác a.s. a MČ pak vzešel návrh Memoranda o spolupráci mezi
MČ Praha 22, který je nyní RMČ předkádán. Jsou v něm zohledněny předchozí námitky RMČ, jako je
i rozšířen o další prvky spolupráce důležité pro MČ. Tzn. především:

- navýšení počtu parkovacích míst

- zajištění výstavby MŠ a domu služeb a jejich odprodej MČ za nákladovou cenu

- řešení jen bezprostředně aktuálních a na ně navazujících projektů

- navýšení kompenzací

Dne 20.5.2022 se na ÚMČ Praha 22 uskutečnilo jednání mezi Ing. Jiřím Pelnářem (za Pankrác,
a.s./VIVUS) se starostou Tomášem Kaněrou a zastupitelem Mgr. Ing. Ondřejem Lagnerem Ph.D. (oba
za MČ Praha 22). Z tohoto jednání vzešel návrh na společné předložení záměru do ZMČ.

 Rada MČ Praha 22 bere na vědomí Memorandum o spolupráci se společností VIVUS.

Diskuze zahájena v 16:44:20

V 16:57:19 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi, ve spolupráci s Mgr. Ing. Ondřejem
Lagnerem, Ph.D. jako spolupředkladatelem, předložit Memorandum o spolupráci se společností
VIVUS do Zastupitelstva MČ.

Hlasování
pro: 4
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-329-19/22
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M.
termín: 4. 7. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:57:26

 
Jednání ukončeno 20.06.2022 v 16:57:47
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Ověřeno ověřovateli:

1)   22. 6. 2022 11:09 Radovan Koutský   

2)   27. 6. 2022 13:15 Štěpán Zmátlo   

 

Podpisy odpovědných osob:

Starosta(ka):
  

Místostarosta(ka):
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