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Program 

25. jednání Rady MC Praha 22, 

která se bude konat dne 29. 8.2022 

Program jednání 

1. Zahájení a určení ověřovatelů zápisu 

2. Schválení programu jednání 

3. Kontrola zápisu z 24. jednání Rady MC Praha 22 ze dne 15.8.2022 

4. Zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů Městské části Praha 22 

5. Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Revitalizace parku a Cukrovarského rybníku, 
Praha Uhříněves — 2.etapa" — vyhodnocení zadávacího řízení 
6. Dodatek Č. l na vícepráce ke smlouvě o dílo na stavební práce s názvem „Chodník a oprava oplocení v 
areálu ZŠ U Obory, parc.č. 734/1 a 735 v k. ú. Uhříněves" 
7. VZ na dodání sekacího stroje s košem 

8. Zpráva o výběru dodavatele dopravního prostředku do 7,5 t kategorie N2 - nosič kontejnerů 
9. Smlouva o spolupráci „Obytný soubor Pitkovice, ul. Zampionová, parc. č. 37, parc. č. 38, parc. č. 39, 
k. ú. Pitkovice" bytový dům o třech sekcích A, B a C. 
10. Uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 195/2002 MN —5 na pronájem části pozemku parc. č. 1049/l 
a pozemku parc.č. 1049/10 v k.ú. Uhříněves — úprava předmětu nájmu 
11. Souhlasné prohlášení vlastníků pozemku parc. č. 1749/48, k. ú. Uhříněves a vlastníků stavby garáže 
na pozemku umístěné, garážový komplex ul. Morávkova - narovnání nesouladu v evidenci katastru 
nemovitostí 
12. Souhlasné prohlášení vlastníků pozemku parc. Č. 588/7 (oddělovaná část parc. č. 588/18), k. ú. 
Uhříněves a vlastníka stavby garáže na pozemku umístěné, garážový komplex ul. Semanského -
narovnání nesouladu v evidenci katastru nemovitostí 
13. Rozpočtová opatření 
14. Prodloužení smluv o ubytování v rámci ubytování uprchlíků z Ukrajiny v DPS III a ubytovně 
MISURI 
15. Záměr pronájmu nebytového prostoru o velikosti 22,88 m2 v DPS III. - Betlímek v Praze - Uhříněvsi 
16. Ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru č. 343 „Prodejna galanterie" na adrese 
Nové náměstí č.p. 1257v Praze— Uhříněvsi 
17. Revokace UR-310-18/22 
18. Revokace UR-162-10/22 a zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch MČ Praha 22 v 
souvislosti se stavbou „Cyklostezka Netluky — Uhříněves - Kolovraty" 
19. Různé 


