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Program 

24. jednáni Rady MC Praha 22, 

která se bude konat dne 15.8.2022 

Program jednání 

1. Zahájení a určení ověřovatelů zápisu 

2. Schválení programu jednání 
3. Kontrola zápisu z 23. jednání Rady MC Praha 22 ze dne 27.7.2022 
4. Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Revitalizace parku a Cukrovarského rybníku, 
Praha Uhříněves - 2.etapa" - vyhodnocení zadávacího řízení 

5. Veřejná zakázka „Komplet 13 ks PC pro kancelářské využití" 
6. Smlouva na roznášku informačních materiálů 

7. Smlouva o poskytování služeb - Program MultiSport 
8. Kontrola v oblasti činností vykonávaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím 
9. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 22 za 1. pololetí roku 2022 (období 5. 1.2022 - 29.6.2022) 

0. MŠ Sluneční - změny v rejstříku škol a školských zařízení 

11. Rozpočtová opatření 

12. Veřejná sbírka pro uprchlíky z Ukrajiny 
13. Záměr prodeje pozemků parc. č. 2122/1, 2122/2, 2122/3, 2122/6 a 2122/8 v k. ú. Uhříněves 

14. Záměr prodeje pozemku parc. č. 119 k. ú. Hájek Uhříněves 

15. Uzavření dodatku k NS MC22-SO-0SM00099/202 I na pronájem pozemku parc. č. 168/212 a parc. č. 

168/175 v k. ú. Pitkovice 
16. Uzavření dodatku k NS 103/2015 MN -30 na pronájem části pozemku parc. č. 159/1 v k. ú. Hájek u 
Uhříněvsi 

17. Výkup garáže na pozemku parc. č. 1749/2 v k. ú. Uhříněves 

18. Výkup garáže na pozemku parc. č. 588/10 v k. ú. Uhříněves 

19. Ukončení nájemní smlouvy č. SO-00038/2019 na pronájem bytu v SD a uzavření nové nájemní 
smlouvy na pronájem bytu v DPS I. 
20. Vybavení pro nově zřizovanou MŠ v Královicích. 
21. Výměna bytu č. 25 v čp. 1257 na Novém náměstí v Uhříněřsi 

22. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 956/3, 2081 a 2088/2 v k. ú. Uhříněves ve 
prospěch společnosti PREdistribuce, a.s. 
23. Různé 


