
Městská část Praha 22 
N;jvt ,: L<iiié5v'i J: 2O: 10K Pi'aiiit, 10400 

s •.., .. ; i;•.. , -.,. s 1 t}' 1 ~' '~"-I.ii~:ii~: t:i~(::~iičytilw? . ~ ,~~. : .i.w. .. :t.i;.~3., ..i.}íl.w .c(. 

Program 

18. jednání Rady MC Praha 22, 

která se bude konat dne 15.6.2022 

Program jednání 
1. Zahájení a určení ověřovatelů zápisu 
2. Schválení programu jednání 
3. Kontrola zápis ze 17. jednání Rady MC Praha 22 ze dne 1.6.2022 
4. Stanovení počtu členů ZMC Praha 22 pro volební období 2022-2026 
5. „MS Královice - stavební úpravy" - schválení záměru úprav 
6. „Výstavba MS Pitkovice" - Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo Č. 141/20 15 D-22 
7. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce lávky na nám. 
Bratří Jandusů, Uhříněves" - schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, a složení 
hodnotící komise. 
8. 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 
9. Stavební úpravy oplocení a chodníku ZŠ U Obory, Praha-Uhříněves - zpráva o veřejné 

zakázce 
10. Zánik mandátu člena ZMČ Praha 22 a nástup náhradníka z kandidátní listiny ODS 
11. Finanční kontroly v příspěvkových organizacích, které zřizuje MC Praha 22 
12. Petice k návrhu nového Metropolitnímu plánu 
13. Upozornění na významnou škodu, která vznikla nebo by mohla vzniknout Městské části 

(MC) Praha 22 v souvislosti se Smlouvou o právu provést stavbu č. 135/2018, uzavřenou mezi 
MC Praha 22 a Cocktail media/FINEP v souvislosti s Uzemním rozhodnutím 
14. Rozhodnutí o výběru dodavatele konstrukce skateparku 
15. Veřejná zakázka "Dodání dopravního prostředku do 7,5t kategorie N2 - nosič kontejnerů 

16. Nájem dopravního prostředku 

17. Zápis zjednání Komise kultury Č. 21/2022 ze dne 25.5.2022 
18. Smlouva o spolupráci „Viladům Bečovská o 3. NP s 16 bytovými jednotkami, ateliérem a 
ordinací" 
19. Schválení výběru dodavatele VZMR "Kompletní rekonstrukce parkového chodníku ul. Na 
Vrchách" pare. č. 955/2, k. ú. Uhříněves 

20. Souhlas s podpronájmem bytu v čp. 727 ul. U Starého mlýna dle NS 130/2014 MN - 51 
21. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1638/24 v k. ú. Uhříněves ve 
prospěch společnosti CETIN a.s. 
22. Prodloužení NS Č. SO 00038/2019 na pronájem bytu v čp. 1280 ul. Fr. Diviše 
23. Pronájem nebytového prostoru - maloobchodní prodejny o velikosti 107,8 m2 v nově 

budovaném polyfunkčním domě v Praze - Pitkovicích 
24. Změna prohlášení vlastníka čp. 1370 k. ú. Uhříněves 

25. Výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2021 
26. Rozpočtová opatření 

27. Záměr zřízení jednotky dobrovolných hasičů 

28. Návrh programu 3. jednání Zastupitelstva MC Praha 22 dne 29.6.2022 
29. Různé 


