Zápis ze 14. zasedání RMČ, které se konalo dne 11. 5. 2011
od 9, 00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice
Přítomni: viz prezenční listina
Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Ing. Martin Turnovský
Jednání zahájil pan starosta v 9,00 hodin přivítáním přítomných. Pan Jan Vorlíček se z pracovních
důvodů omluvil s tím, že se dostaví později. Hlasováním 6:0:0 byl schválen následující PROGRAM:
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Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
Kontrola zápisu z 13. zasedání RMČ ze dne 27. 4. 2011
Veřejná zakázka na výběr TDI pro akci „Výstavba MŠ – záměr
Komunikace P22 Uhříněves – výběr zhotovitele - záměr a schválení způsobu zadání
Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky
„Cyklotrasy MČ Praha 22- Netluky-Uhříněves-Křeslice – výběr zhotovitele“
Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku p. č. 2202/1 v k. ú. Uhříněves ve prospěch
společnosti PREdistribuce, a.s.
Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům p. č. 1814/43, 1814/78, 1814/79, 1814/182,
1814/183, 1814/379, 1814/381 a 1814/376 v k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti
PREdistribuce, a.s.
Prodej části pozemku p. č. 1814/43 v k.ú. Uhříněves společnosti Western Classics, s.r.o.
Prodloužení smlouvy o zajištění vybudování kompletního orientačního a informačního systému
MIOS s firmou HOSTALEK-WERBUNG s.r.o.
Pronájem části pozemku p. č. 761 v k. ú. Uhříněves o výměře 62 m2 za účelem zřízení zahrádky
Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 22
Oprava sedlové střechy domu čp. 77 Semanského, Praha - Uhříněves
Rekonstrukce obchodu v bytovém domě čp. 77 Semanského,Praha - Uhříněves
Vyhodnocení záměru „Rekonstrukce tří kamenných reliéfů – scén ze života Sv. Jana
Nepomuckého“
Finanční kontroly v organizacích zřizovaných MČ Praha 22 – (Mateřské škole, Praha 10, Za
Nadýmačem 927, Základní škole, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2, Základní škole, Praha 10, Vachkova
630, Školní jídelně, Praha 22, Nové náměstí 1100)
Vyhlášení grantového řízení pro rok 2011, V. program – Podpora městských částí v sociální oblasti
Návrh na přidělení grantů MČ Praha 22 v oblasti společenských aktivit neziskovým organizacím
v roce 2011
Návrh na jmenování vedoucího hospodářské správy
Petiční akce proti pronásledování pokojné meditační praxe Falun Gong v Číně
Fotografování na místním hřbitově
Zápis z redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 28. 4. 2011
Zápis z jednání školské komise ze dne 13. 4. 2011
Zajištění činnosti Divadla U 22 – na stůl
Různé (A-D)

2. Kontrola zápisu z 13. zasedání RMČ ze dne 27. 4. 2011
13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/2,6/13 – Nová metodika cen hřbitovních služeb – úkol Ing. Semecký
+ V OE trvá
13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/8 – Říčanský potok - kontakt se správcem toku – úkol OŽP trvá
Převod Obory na Lesy HMP – Lesy HMP s převodem souhlasí, proto bude zaslán dopis HMP s
žádostí, aby byla obora zařazena mezi pozemky, o jejichž převodu z Lesů ČR na HMP bude jednat
s MZe
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13/2,12/2,11/2,10/20 - Různé:
A) PD na zateplení budovy ZŠ Vachkova a budovy tělocvičny – je prověřována ekonomická
výhodnost projektu – úkol ORS trvá
13/2,12/2,11/3 – VZ „Výstavba MŠ“ – výběr zhotovitele – smlouva byla podepsána
13/2,12/2,11/9 - Výběrové řízení na funkci V OHS – dnes na programu
13/11,12/11,11/11 - Vyhodnocení záměru „Zajištění provozu areálu Divadla U 22“ Praha 22 –
smlouva s novým provozovatelem byla podepsána dne 28. 4.2 011 s účinností od 1. 6. 2011
13/2,12/2,11/14 - Zápis ze zasedání komise kultury a nezisk. org. ze dne 21. 3. 2011 – vyhodnocení
záměru na rekonstrukci tří kamenných reliéfů dnes v materiálech
13/2,12/3 - „Cyklotrasy MČ Praha 22 - Netluky-Uhříněves-Křeslice“ - záměr - dnes na programu
jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise
13/2,12/9 – Umístění dětí z MČ Praha – Benice do MŠ na území MČ Praha 22 – Ing. Turnovský
informoval, že s MČ Praha – Benice nebude uzavřena dohoda o umístění dětí do MŠ na území MČ
Praha 22, ale je připraven k podpisu „Zápis z jednání s vedením MČ Praha – Benice“. Z tohoto
důvodu je třeba revokovat usnesení 12. zasedání RMČ v bodě 9/1. Zápis z jednání bude předložen na
příští RMČ na vědomí.
Usnesení:
RMČ souhlasí se zrušením usnesení pod bodem č. 9/1 z 12. zasedání RMČ ze dne 13. 4. 2011
/6:0:0/
13/2,12/13D – studie in-linové dráhy – objednávka byla vystavena
13/3 - Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 1653/4 a 2135 v k. ú. Uhříněves
ve prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s. - žadatel byl informován, smlouva se
připravuje k podpisu
13/4 - Směna části pozemku parc. č. 159/1 v k.ú. Hájek u Uhříněvsi za část pozemku parc. č. 155
v k. ú. Hájek u Uhříněvsi – materiál je připraven na jednání ZMČ
13/5 - Zásady pronájmu obecních bytů v majetku MČ – zásady jsou zveřejněny na webu a budou
v UZ č. 6/2011
13/6 - Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 22 – převod NS a dodatky ke
stávajícím NS jsou připraveny k podpisu
13/7 - Pronájem sklepa č. 6 v domě č.p. 369 ul. Přátelství panu Michalovi Havlovi – NS byla
podepsána
13/8 - Odstranění vlhkosti zdiva, metodou chemické tlakové injektáže, bytového domu čp. 192
Přátelství, Praha – Uhříněves – smlouva o dílo se připravuje k podpisu
13/9 - Žádost o splátkový kalendář Jana Schrollová, Nové náměstí 8/1257, Praha – Uhříněves –
SK je připraven k podpisu
13/10 - Dodatek č. 1/2011 ke Směrnici ÚMČ Praha 22 č. 2/2010 dodatek je na intranetu zveřejněn
13/11 - Informační tabule u zóny placeného stání na Novém náměstí - informační tabule byly OD
objednány, po jejich obdržení bude s OHS projednáno jejich umístění
13/12 - Zpracování podkladů za MČ Praha 22 pro Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2012 – 2016 – podklady byly na příslušný odbor MHMP odeslány
13/13 - Zajištění činnosti Divadla U22 – na stůl - dodatek ke smlouvě o zajištění provozu byl
podepsán, odměna byla uhrazena, dofinancování divadla bylo provedeno, dnes na programu další
materiál
13/14 – Různé
Výstavba modulové školky - studie byla objednána za cenu 12.000,-Kč. V této souvislosti upozornila
paní tajemnice, že RMČ schvaluje ceny včetně DPH, nelze tedy předkládat ke schválení výše bez DPH.
Zadávací podmínky se připravují, další informace pana ZS ústně v různém. Úkol Ing. Machačové
jednat na MHMP trvá.
Plnění úkolů 6/18 Využívání telefonů na ÚMČ P22 – na stůl
Na základě přijatého usnesení z 6. RMČ ze dne 18. 1. 2011 bude vyhlášeno výběrové řízení na nového
provozovatele telekomunikačních služeb. K věci se diskutovalo.
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Usnesení:
1. RMČ souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na „Provozovatele telekomunikačních služeb
pro MČ Praha 22“ podle přílohy
2. RMČ jmenuje hodnotící komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a posouzení a
hodnocení nabídek podaných do výběrového řízení v navrženém složení:
Předseda:
Ing. Ondřej Semecký
Zapisovatel: Ing. Roman Petr
Členové:
Jan Vorlíček, Ing. Olga Jandová, Ing. Jana Kovaříková, Ing. František Wetter
/6:0:0/
3. Veřejná zakázka na výběr TDI pro akci „Výstavba MŠ - záměr
Písemně předložený materiál objasnil Ing. Turnovský.
Usnesení:
1. RMČ schvaluje předložený záměr výše uvedené zakázky malého rozsahu na výběr TDI pro
akci „Výstavba MŠ“
2. RMČ ukládá ORS zajistit veřejnou zakázku malého rozsahu na výběr TDI pro akci „Výstavba
MŠ“ v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Směrnice ÚMČ Praha
22 č. 2/2010 čl. XIV
/6:0:0/
4. Komunikace P22 Uhříněves – výběr zhotovitele - záměr a schválení způsobu zadání
Materiál byl předložen písemně. Bližší vysvětlení podal Ing. Turnovský.
Usnesení:
1. RMČ schvaluje zadání veřejné zakázky „Komunikace P22 Uhříněves“ ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle §25 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění
pozdějších předpisů a Směrnice ÚMČ Praha 22 č. 2/2010 č. VI. Odst. 6.1.
2. RMČ ukládá ORS zajistit zadání veřejné zakázky „Komunikace P22 Uhříněves“ v souladu s
§38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a Směrnice
ÚMČ Praha 22 č. 2/2010
/6:0:0/
5. Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro hodnocení nabídek veřejné
zakázky „Cyklotrasy MČ Praha 22- Netluky-Uhříněves-Křeslice – výběr zhotovitele“
Písemně předložený materiál objasnil Ing. Turnovský.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se složením komise pro otevírání obálek s cenovými nabídkami VZ
„Cyklotrasy MČ Pra-ha 22 – Netluky-Uhříněves-Křeslice- výběr zhotovitele“ a se složením
komise pro posouzení a vyhodnocení nabídek VZ dle předloženého návrhu v důvodové zprávě
2. RMČ ukládá panu starostovi jmenovat členy a náhradníky komisí v souladu se závěry tohoto
usnesení
/6:0:0/
6. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 2202/1 v k.ú. Uhříněves ve prospěch
společnosti PREdistribuce, a.s.
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 2202/1 v k. ú.
Uhříněves ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5,
IČO: 273 76 516 za cenu dle znaleckého posudku + DPH
2. RMČ ukládá OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o smlouvě budoucí.
3. RMČ ukládá panu starostovi uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
/6:0:0/
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7. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parcelní číslo 1814/43, 1814/78, 1814/79,
1814/182, 1814/183, 1814/379, 1814/381 a 1814/376 v k.ú. Uhříněves ve prospěch společnosti
PREdistribuce, a.s.
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 1814/43,
1814/78, 1814/79, 1814/182, 1814/183, 1814/379, 1814/381 a 1814/376 v k.ú. Uhříněves ve
prospěch společnosti PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, IČO: 273 76
516, za cenu 1.000,-Kč + DPH
2. RMČ ukládá OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o zřízení věcného břemene
3. RMČ ukládá panu starostovi uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene.
/6:0:0/
8. Prodej části pozemku parc. č. 1814/43 v k. ú. Uhříněves společnosti Western Classics, s.r.o.
Písemně předložený materiál objasnil Ing. Turnovský.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s prodejem částí pozemku parc. č. 1814/43 v k.ú. Uhříněves o výměře 9 m2 a
1 m2 společnosti Western Classics, s.r.o., se sídlem Rozkošného 895/6, 150 00 Praha 5 –
Smíchov, IČO: 26470217 za cenu 2.950,- Kč/m2
2. RMČ ukládá OSM vyvěsit záměr a připravit materiál do ZMČ
/6:0:0/
9. Prodloužení smlouvy o zajištění vybudování kompletního orientačního a informačního
systému MIOS s firmou HOSTALEK-WERBUNG s.r.o.
Písemně předložený materiál objasnil pan Rubek.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s prodloužením smlouvy č. 57/2009 SL 4 o zajištění vybudování kompletního
orientačního a informačního systému MIOS na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
s firmou HOSTALEK WERBUNG s.r.o., se sídlem Riegrova 175, 560 02 Česká Třebová,
IČO: 15028101
2. RMČ ukládá OSM informovat žadatele a zajistit uzavření dodatku ke smlouvě
3. RMČ ukládá panu starostovi podepsat dodatek ke smlouvě
/6:0:0/
10. Pronájem části pozemku parc. č. 761 v k. ú. Uhříněves o výměře 62 m2 za účelem zřízení
zahrádky
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 761 v k. ú. Uhříněves o výměře 62 m2 za
účelem zřízení zahrádky paní Květoslavě Lálikové, bytem Husovo náměstí 380, 104 00 Praha
– Uhříněves, za cenu 11,-Kč/m2/rok na dobu neurčitou
2. RMČ ukládá OSM informovat žadatele a připravit nájemní smlouvu
3. RMČ ukládá panu starostovi podepsat nájemní smlouvu
/6:0:0/
11. Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 22
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy č. 133/2010 na pronájem bytu č. 2
v Sociálním domě č.p. 1280 ul. Františka Diviše v Praze - Uhříněvsi s paní Michaelou
Kubrichtovou, doba nájmu 1 rok, od 1.6.2011
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2. RMČ ukládá OSM informovat žadatele a připravit dodatek k nájemní smlouvě
3. RMČ ukládá panu starostovi uzavřít dodatek k nájemní smlouvě.
/6:0:0/
12. Oprava sedlové střechy domu čp. 77 Semanského, Praha - Uhříněves
Materiál byl předložen písemně. Podrobné vysvětlení podal pan Rubek, a to i k následujícímu
materiálu.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s s firmou DRASOS T. G. Masaryka 1089 Mladá Boleslav jako s dodavatelem
opravy střechy domu čp. 77 Semanského, Praha - Uhříněves , a to za cenu 196 385,00 Kč včetně
DPH
2. RMČ ukládá OSM uzavřít smlouvu na opravu střechy domu čp. 77 Semanského, Praha - Uhříněves
s firmou DRASOS T. G. Masaryka 1089 Mladá Boleslav, a to za cenu 196 385,00 Kč včetně
DPH
/6:0:0/
13. Rekonstrukce obchodu v bytovém domě čp. 77 Semanského, Praha - Uhříněves
Materiál byl předložen písemně. Následně se hovořilo k rozpočtu. Rekonstrukce bude financována z kapitoly
rozpočtu - opravy bytového fondu.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s firmou Jiří Přílepek Hvězdonice 98, 257 24 Chocerady jako s dodavatelem
rekonstrukce obchodu v domě čp. 77 Semanského, Praha - Uhříněves, a to za cenu 131 432,25 Kč
včetně DPH
2. RMČ ukládá OSM uzavřít smlouvu na rekonstrukci obchodu v domě čp. 77 Semanského, Praha Uhříněves s firmou Jiří Přílepek Hvězdonice 98, 257 24 Chocerady, a to za cenu 131 432,25 Kč
včetně DPH
/6:0:0/
14. Vyhodnocení záměru „Rekonstrukce tří kamenných reliéfů – scén ze života Sv. Jana
Nepomuckého“
Písemně předložený materiál objasnila Mgr. Pröllerová. K věci se dlouze diskutovalo. Termín
dohotovení musí být směřován ke 100. výročí povýšení Uhříněvsi na město v roce 2013.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s nabídkou č. 1 z navrženého pořadí, kterou předložil akademický sochař
Milan Vácha za celkovou cenu ve výši 320 000,- Kč
2. RMČ ukládá:
a) panu starostovi podepsat s vybraným restaurátorem smlouvu o dílo
b) OKÚ realizovat přijatá usnesení
/6:0:0/
15. Finanční kontroly v organizacích zřizovaných MČ Praha 22 – (Mateřské škole, Praha 10,
Za Nadýmačem 927, Základní škole, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2, Základní škole, Praha 10,
Vachkova 630, Školní jídelně, Praha 22, Nové náměstí 1100)
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí výsledek finanční kontroly
2. RMČ ukládá:
a) řediteli(kám) základních škol, mateřské školy a školní jídelny řídit se doporučeními a
závěry finanční kontroly
b) OKÚ seznámit ředitele(ky) základních škol, mateřské školy a školní jídelny s usnesením.
/6:0:0/
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16. Vyhlášení grantového řízení pro rok 2011, V. program – Podpora městských částí v sociální
oblasti
Písemně předložený materiál podrobně objasnil pan Rubek.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s vyhlášením grantového řízení pro rok 2011 V. program – Podpora MČ
v sociální oblasti
2. RMČ schvaluje pravidla a podmínky pro poskytnutí grantu MČ Praha 22 dle přílohy č. 1 a
vzor žádosti o poskytnutí grantu MČ Praha 22 dle přílohy č. 3
3. RMČ pověřuje OSVZ k realizaci vyhlášeného grantového řízení pro rok 2011 V. program –
Podpora MČ v sociální oblasti
4. RMČ jmenuje grantovou komisi pro posouzení jednotlivých žádostí ve složení: Aleš Rubek,
Ing. Jana Jarůšková, náhradník Renáta Nováková, Mgr. Zdeňka Žaludová, tajemník komise –
Eva Roupcová
/6:0:0/
17. Návrh na přidělení grantů MČ Praha 22 v oblasti společenských aktivit neziskovým
organizacím v roce 2011
Materiál byl předložen písemně. Následně se diskutovalo o podmínkách, které musí uchazeči o grant
splňovat a o výši rozpočtu žádosti číslo 13. Celkem bylo předloženo 25 žádostí. Jednotlivé žádosti byly
posouzeny grantovou komisí dle vypsaných podmínek a náležitostí vyhlášení.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s přidělením grantů organizacím dle návrhu/zápisu grantové komise ze dne 6.
května 2011
2. RMČ ukládá OKÚ:
a) vyrozumět všechny žadatele o výsledku grantového řízení
b) připravit smlouvy o poskytnutí grantů k podpisům smluvních stran do 31. 5. 2011
/6:0:0/
18. Návrh na jmenování vedoucího hospodářské správy
Podrobné informace k písemně předloženému materiálu podala paní tajemnice. Na stůl byla radním
předložena zpráva výběrové komise s doporučeným pořadím vhodných uchazečů. Následně si radní
prostudovali podklady uchazečů, kteří nejlépe vyhovovali požadavkům v oznámení.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí návrh pořadí uchaz
2. ečů výběrového řízení na funkci V OHS
3. RMČ jmenuje vedoucím hospodářské správy uchazeče na 1. místě z pořadí vhodných
kandidátů od 1. července 2011
4. RMČ ukládá tajemníkovi předložit na příští jednání návrh platového zařazení nového V OHS
/6:0:0/
19. Petiční akce proti pronásledování pokojné meditační praxe Falun Gong v Číně
Písemně předložený materiál podrobně objasnila paní tajemnice. K věci se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí žádost paní jednatelky Asociace Falun Gong ČR, seznámila se
s obsahem stručné historie pronásledování
2. RMČ vyjadřuje souhlas s petiční akcí a všichni přítomní radní podepisují petiční formulář
3. RMČ ukládá tajemníkovi úřadu zajistit odeslání petičního archu na příslušnou adresu
Asociace
/6:0:0/
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20. Fotografování na místním hřbitově
Písemně předložený materiál objasnila paní tajemnice a zároveň na stůl předložila náhled fotografie,
která bude použita v rámci kampaně odd. BESIP MV ČR. K věci se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí informaci tajemníka o akci, která se konala na místním hřbitově
2. RMČ konstatuje, že nemá připomínky k fotografování, neboť se jedná o účelný cíl, který by ve
svém důsledku měl mít pozitivní vliv na řidiče, a tím snížení počtu zraněných či mrtvých při
dopravních nehodách
21. Zápis z redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 28. 4. 2011
Materiál byl předložen písemně. RMČ bere zápis z jednání redakční rady ze dne 28. 4. 2011 na
vědomí.
22. Zápis z jednání školské komise ze dne 13. 4. 2011
Písemně předložený materiál objasnila Ing. Machačová. Především hovořila o potřebě úpravy cesty ke
školní družině a o potřebě zhotovení příčky v nástavbě objektu V Bytovkách 803, se kterou se původně
v projektu počítalo, ale nebyla zhotovena z důvodu možného využití pro učebnu ZŠ. Vzhledem k tomu,
že učebna není potřeba, požaduje nový nájemce ZUŠ LYRA odhlučněnou příčku, neboť vyučuje výuku
hudebního oboru. Záležitost úpravy cesty bude řešit Ing. Turnovský a záležitost příčky projedná pan
starosta. RMČ bere jednotlivé body zápisu 3. jednání školské komise konané dne 13. 4. 2011 na
vědomí.
23. Zajištění činnosti Divadla U 22 – na stůl
Písemný materiál, který byl předložen na stůl, objasnila Mgr. Pröllerová.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zajištěním financování činnosti Divadla U 22 podle důvodové zprávy
2. RMČ ukládá OKÚ a OE realizovat přijaté usnesení
/6:0:0/

24. Různé
A) Ing. Turnovský požádal o schválení zadavatele VZ pro dodavatele modulové MŠ
Usnesení:
1. RMČ schvaluje zadavatele VZ pro dodavatele modulové MŠ společnost Allowance za cenu do
50.000,-Kč včetně DPH
2. RMČ ukládá ORS realizovat neprodleně přijaté usnesení
/6:0:0/
B) Paní tajemnice, na základě požadavku vedení MČ, předložila radním k posouzení návrhy
reprezentativních desek pro potřeby radnice, které budou po vyhotovení uleženy k dispozici vedení
na OKÚ.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s vybranou variantou reprezentativních desek pro potřeby radnice v počtu 1000
ks za celkovou cenu včetně DPH 8.760,- Kč
2. RMČ ukládá OKÚ realizovat přijaté usnesení:
/6:0:0/
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C) Paní tajemnice hovořila k závěrečné zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, zjištěné
nedostatky byly ihned napraveny. Zpráva bude součástí závěrečného účtu a bude předložena na
jednání 4. ZMČ v červnu. RMČ bere zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ze dne 4. 5.
2011 na vědomí.
D) Pan Rubek hovořil o výzvě k předkládání projektových žádostí v rámci Operačního programu
Praha - Konkurenceschopnost v oblasti informační technologie na digitalizaci úředních agend.
Další informace doplnila paní tajemnice.
Usnesení:
1. RMČ pověřuje pana Aleše Rubka kompetencemi informační technologie
2. RMČ ukládá OKÚ zapracovat nové kompetence do Organizačního řádu
/6:0:0/
Na jednání se v 10,30 dostavil pan radní Jan Vorlíček.

Zasedání skončilo v 10,35 hodin
Zapsala M. Veverková

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Eliška Machačová

……………………………..

Ing. Martin Turnovský

….….………………………..

Milan Coller, starosta MČ Praha 22

…………………………..
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