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Program 

17. jednání Rady MC Praha 22, 

která se bude konat dne 1.6.2022 

Program jednáni 
1. Zahájení a určení ověřovatelů zápisu 
2. Schválení programu jednaní 
3. Kontrola zápisu z 16. jednání Rady MC Praha 22 ze dne 19.5.2022 
4. Polyfunkční dům Pitkovice - Dohoda o převodu práv a povinností ke stavbě č. SPR 1000628937 
s PREdistribuce, a.s. 
5. Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Výstavba parkoviště P+R, Uhříněves" -
schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, a složení hodnotící komise 
6. Venkovní učebna v areálu ZS U Obory, Praha - Uhříněves 
7. Návrh na změnu přílohy č. 1 k tržnímu řádu hl. m. Prahy 
8. Krátkodobý pronájem pozemků parc. č. 118, 141/1, 141/10 a 141/2 v k.ú. Hájek u Uhříněvsi 
Spolku občanů Hájku 
9. Ukončení nájemní smlouvy č. 274/2002 MN - 57 na pronájem části pozemku parc. č. 126/l v k. Ú. 
Hájek u Uhříněvsi 
10. Směna pozemků v k. ú. Hájek u Uhříněvsi 
11. Záměr prodeje částí pozemků pare. č. 107/3 a pare. č. 118 oba v k. ú. Pitkovice 
12. Odejmutí svěřené správy pozemků parc. č. 2275/22 a 2275/29 v k. ú. Uhříněves 
13. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1858/8 v k. ú. Uhříněves v rámci stavby 
„Nové dopravní připojení RD čp. 208, parc. Č. 1858/10, parc. č. 1858/95, sjezdem na komunikaci 
ul. Za Nadýmačem" 
14. Zřízení bezúplatného věcného břemene na pozemcích parcelní číslo 1862/2 a 1850/3 v k. Ú. 
Uhříněves ve prospěch MC Praha 22 v souvislosti se stavbou „Cyklostezka Netluky - Uhříněves -
Kolovraty" 
15. Smlouva o finančním vyrovnání z výsledku provozování zóny placeného stání 
16. Návrh závěrečného účtu za rok 2021 
17. Účetní závěrka MC Praha 22 a příspěvkových organizací zřízených MC Praha 22 k 31.12.2021 
18. Rozpočtová opatření 
19. Krakoduh 2022 
20. MŠ Sluneční - žádost o změnu v Rejstříku škol a školských zařízení 
21. MŠ Pitkovice - žádost o změnu v Rejstříku škol a školských zařízení 
22. Zpráva o výběru dodavatel služeb na Zajištění úklidu veřejných ploch a zimní údržby MC Praha 
22 v letech 2022 - 2024 
23. Pronájem hydrantového nástavce pro odběr vody 
24. Organizace předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 
25. Aktualizace majetku příspěvkových organizací 
26. Zápis zjednání Komise životního prostředí 11/2022 dne 16. 5.2022 
27. Různé 


