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Program 

28. jednání Rady MC Praha 22, 

která se bude konat dne 21.9.2022 

Program jednání 

1. Zahájení a určení ověřovatelů zápisu 
2. Schválení programu jednání 
3. Kontrola zápisu z 26. jednání Rady MC Praha 22 ze dne 5.9.2022 a kontrola zápisu z 27. 
jednání Rady MČ Praha 22 dne 12. 9.2022 
4. Vyhodnocení - VZMR „Komplet 13 ks PC pro kancelářské využití" 
5. Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „Komunikační propojení ul. Fr. Diviše -
K Dálnici (Horácká stezka) — zpracovaní PD pro UR" — vyhodnocení VZ 
6. Podání žádosti Opatření na podporu biodiverzity - lokalita "U Markéty" 
7. Zápis zjednání Komise kultury č. 22/2022 ze dne 7.9.2022 
8. Záměr prodeje pozemků parc. č. 189/5, parc. č. 189/6, část pozemku parc. č. 188/2, k. ú. 
Uhříněves 

9. Dočasné využívání prostor radnice a muzea pro účely výuky ZS U obory 
10. Smlouva o výpůjčce el. přípojky pro potřeby Spolku občanů Hájku 
11. Ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru č. 205 na adrese Nové náměstí 

č.p. 1370 v Praze — Uhříněvsi 

12. Zpinomocnění k zastupování v řízení ve věci zaplacení dlužné částky s příslušenstvím 
13. Pronájem nebytového prostoru o velikosti 22,88 m2 v DPS III. — Betlímek ul. U starého 
mlýna čp. 1665 v Praze - Uhříněvsi 

14. Zřízení úplatného věcného břemene na pozemku parc. č. 1884/250 v k. ú. Uhříněves v rámci 
stavby „Sjezd na komunikaci ul. Zlenická" 
15. Ukončení nájemní smlouvy č. MC22-SO-OSM00013/2022 na pronájem bytu v DPS III. 
16. Výměna bytů v MS 
17. Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací — připojení 

muzea 
18. Pronájem služebního bytu č. 1 K Sokolovně 199/5 
19. Dodatek č. 1 Smlouvy o výkonu činnosti koordinátora akcí Praha 22/15 
20. Rozpočtová opatření 

21. Různé 


