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Program 

10. jednání Rady MC Praha 22, 

která se bude konat dne 23.3.2022 

Program jednání 
1 . Zahájení a určení ověřovatelů zápisu 
2. Schválení programu jednání 
3. Kontrola zápisu z 8. jednání Rady MČ Praha 22 ze dne 8.3.2022 a zápisu z 9. jednání Rady MČ 
Praha 22 ze dne 1 l .3.2022 
4. Věcné dary pro humanitární pomoc 
5. „Oprava chodníků - Blokanda - zpracování PD" - Dodatek č. 2 a Dodatek Č. 3 ke Smlouvě o dílo 
Č. SD-ORS 00067/2019 
7. Stavební úpravy v jídelně ZS, Praha-Uhříněves, č.p. 1100" — vyhodnocení zadávacího řízení 
8. „Multifunkční sportovní hala Uhříněves — zpracování DPS" - Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 
č. MC22-SD-0RS00087/2020 
9. Zpráva o výsledku veřejné zakázky "Zajištění úklidu veřejných ploch a zimní údržby městské části 
Praha 22" 
10. Darovací smlouva Totalbase 
1 1 . Pronájem bytu v DPS II. na Novém náměstí čp. 1440/2a v Praze - Uhříněvsi 
12. Výpověd' nájemní smlouvy č. MC22-SO-0SM00 1 56/202 1 ze dne 15.12.2021 na pronájem sálu 
v Uhř íněveském muzeu za účelem testování COVID - 19 
13. Krátkodobý pronájem nebytových prostor v objektu Uhříněveského muzea za účelem pořádání 
volnočasových aktivit pro adaptační skupinu dětí ukrajinských uprchlíků 
14. Pomoci uprchlíkům z Ukrajiny formou materiální pomoci a poskytnutím dočasného bezúplatného 
bydlení Křešínská 140. 
15. Prodloužení nájemních smluv na pronájem pozemků za účelem umístění reklamního zařízení se 
společností Czeeh Outdoor s.r.o. 
16. Mlžící systém na Novém náměstí 
17. Smlouvy na servisní služby pro požární a bezpečnostní dveře a pro VZT, dále pak na poskytnutí 
veřejně dostupných služeb elektronických komunikací pro DPS III., Betlímek, U Starého mlýna 1665/15, 
Uhříněves. 
18. Záměr prodeje pozemků parc. č. 2122/1, 2122/2, 2122/3, 2122/6 a 2122/8 v k. ú. Uhříněves 
19. Zřízení úplatného věcného břemene na pozemcích parcelní číslo 231/2, 232/2 a 219/7 v k. ú. Pitkovice 
ve prospěch MČ Praha 22 v souvislosti se stavbou „Cyklostezka Pitkovice — Benice" 
20. Zřízení bezúplatného věcného břemene na pozemcích parcelní Číslo 1853/1, 1853/12, 1853/13, 
1853/14, 1853/15, 1856/1, 1856/2 a 1853/2v k. ú. Uhříněves ve prospěch MČ Praha 22v souvislosti se 
stavbou „Cyklostezka Netluky - Uhříněves - Kolovraty" 
21 . Změna formy zajištění pověřence pro ochranu osobních údajů 
22. Rozpočtová opatření 
23. Návrh na změnu přílohy Č. 1 k Tržnímu řádu 
24. Různé 


