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ZÁPIS z jednání rady č. 20/2021
Městská část Praha 22

datum: 30. 6. 2021, čas: 09:00 - anonymizovaná verze zápisu

Prezence:
Přítomni: (3) Radovan Koutský, Štěpán Zmátlo, Tomáš Kaněra
Omluveni: (0)
Nepřítomni: (0)
Hosté:  
Zapisovatel/ka: Monika Kubšová

Tito zastupitelé se (z)účastní distančně: Štěpán Zmátlo

Přítomno je 3 členů a rada je usnášeníschopná.

Jednání zahájeno 30.06.2021 v 14:05:48

1. Zahájení a určení ověřovatelů zápisu (bod číslo 1)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:05:58

Předsedající navrhl ověřovatele zápisu:

Ověřovatelé: Štěpán Zmátlo, Radovan Koutský
Předsedající: Tomáš Kaněra

Bod byl přijat bez hlasování.

Diskuze zahájena v 14:05:58

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:06:16

2. Schválení programu jednání (bod číslo 2)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:06:22

Program jednání
1. Zahájení a určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola zápisu z 17. jednání Rady MČ Praha 22 ze dne 15.6.2021 a kontrola zápisu z 18. jednání
Rady MČ Praha 22 ze dne 23.6.2021
4. Stanovení pravomocí Rady MČ Praha 22
5. Změna Bezpečnostní rady a krizového štábu MČ Praha 22
6. „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ nám. Bří Jandusů“ Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. MC22-SD-
ORS00018/2021
7. Smlouva na pronájem hydrantového nástavce s vodoměrem
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8. Zápis z jednání Komise kultury č. 17/2021 ze dne 16.6.2021
9. Uzavření smlouvy o poskytování služby iDOL
10. Pronájem části pozemku parc. č. 1920/110 v k.ú. Uhříněves o výměře 20 m2 za účelem zřízení
zahrádky
11. Pronájem nebytových prostor v objektu Uhříněveského muzea za účelem co-workingu – sdílené
kanceláře
12. Rozpočtová opatření

Diskuze zahájena v 14:06:22

V 14:12:30 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje návrh programu jednání

s těmito změnami:
- doplňuje se bod č. 13 - Výstavba DPS Betlímek – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ
Praha 22
- doplňuje se bod č. 14 - Různé

Hlasování
pro: 3
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-294-20/21
zodpovídá:  Tomáš Kaněra
termín: IHNED (30. 6. 2021)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:12:39

3. Kontrola zápisu z 17. jednání Rady MČ Praha 22 ze dne
15.6.2021 a kontrola zápisu z 18. jednání Rady MČ Praha 22 ze
dne 23.6.2021 (bod číslo 3)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:12:45

Důvodová zpráva
Materiál byl objasněn tajemníkem.

Diskuze zahájena v 14:12:45

V 14:14:24 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje zápis z 17. jednání Rady MČ Praha 22 ze dne 15.6.2021.

Hlasování
pro: 3
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0
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Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-295-20/21
zodpovídá:  Tomáš Kaněra
termín: IHNED (30. 6. 2021)

V 14:14:50 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje zápis z 18. jednání Rady MČ Praha 22 ze dne 23.6.2021.

Hlasování
pro: 3
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-296-20/21
zodpovídá:  Tomáš Kaněra
termín: IHNED (30. 6. 2021)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:14:59

4. Stanovení pravomocí Rady MČ Praha 22 (bod číslo 4)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:15:04

Důvodová zpráva
Rada MČ Praha 22 na základě § 94 zákona č.131/200 Sb., o hlavní městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů, má právo navrhnout kompetence jednotlivých členů rady, které jsou navrženy v příloze.  

Diskuze zahájena v 14:15:04

V 14:29:00 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 stanovuje kompetence jednotlivých členů rady podle přílohy.

Hlasování
pro: 3
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-297-20/21
zodpovídá:  Tomáš Kaněra
termín: IHNED (30. 6. 2021)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:29:18
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5. Změna Bezpečnostní rady a krizového štábu MČ Praha 22 (bod
číslo 5)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:29:26

Důvodová zpráva
Ve smyslu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se
vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 3) a § 24 odst. 3. s §
24b odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
starosta jmenuje členy bezpečnostní rady (BR) a dále může starosta zřídit k řešení krizových situací
krizový štáb (KŠ) jako pracovní orgán starosty.  Podle § 9 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení
krizového zákona a Statutu BR městské části Praha 22 starosta jmenuje členy BR. Bezpečnostní rada
se schází pravidelně, zpravidla dvakrát do roka. Dále podle § 13 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., se
KŠ  skládá  z  členů  bezpečnostní  rady  a  stálé  pracovní  skupiny.  Krizový  štáb  svolává  starosta
operativně, zejména k projednání zásadních záležitostí týkajících se řešení krizové situace a přijetí
krizových  opatření  spojených  s  nezbytným omezením lidských  práv  a  svobod.  V  souvislosti  se
změnou starosty MČ Praha 22 a dalšími změnami ve složení Rady MČ Praha 22 bude Bezpečnostní
rada MČ Praha 22 v tomto složení:

Tomáš Kaněra                         starosta MČ Praha 22 (předseda BR)

neobsazeno                             místostarosta (místopředseda BR)

Ing. Roman Petr, MPA              tajemník ÚMČ Praha 22

Mgr. mjr. Jan Simmerl             zástupce Obvodního ředitelství IV Policie ČR

Por. Ing. Pavlína Adamcová     zástupce HZS hl. m. Prahy

p. Michal Beneš                      velitel SDH Kolovraty

Mgr. Pavlína Němcová             tajemnice BR 

Odvolání a jmenování členů BR a KŠ starostou zajistí tajemnice BR dle přiožených vzorů.

Stálá pracovní skupina se skládá z tajemníka bezpečnostní rady, vedoucích pracovních skupin  KŠ
(vedoucí odborů ÚMČ) a ze zástupců složek integrovaného záchranného systému (IZS).  

Rada MČ Praha 22 bere na vědomí informaci o složení bezpečnostní rady a krizového štábu MČ
Praha 22 od 30. 6. 2021.

Diskuze zahájena v 14:29:26

Rada bere materiály předložené k bodu č. 5 - Změna Bezpečnostní rady a krizového štábu
MČ Praha 22 na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:29:54

6. „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ nám. Bří Jandusů“ Dodatek
č.1 ke smlouvě o dílo č. MC22-SD-ORS00018/2021 (bod číslo 6)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:29:58

Důvodová zpráva
Předkládáme Vám ke schválení návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD18/2021, která byla
uzavřena s firmou 4soft, spol. s.r.o. dne 6.4.2021 (viz. Příloha č.1). V rámci koordinační schůzky před
započetím díla, byla zjištěna potřeba rozšíření upravované plochy zámkové dlažby přiléhající ke
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hřišti. Současný stav je nevyhovující, cesta se propadá a je zde riziko úrazu. Vzhledem k usnadnění
koordinace prací, Vám předkládáme návrh Dodatku č. 1, který zahrnuje rozšíření těchto prací,
zároveň zahrnuje méněpráce/vícepráce, které byly při této schůzce na místě zjištěny a vyhodnoceny.
Méněpráce, spočívající ve zřízení pojezdové plochy ze silničních panelů, odstranění krytů oválů a
rozběhu z umělého povrchu, v hodnotě 33.444,- bez DPH. Vícepráce spočívající v dodávce a montáži
odvodňovacího žlabu s pozinkovým roštem, v hodnotě 13.200,- bez DPH (viz. Příloha č.2).

Dále bylo dohodnuto, že v rámci bezpečnosti a koordinace díla, bude upraven prostor mezi vstupem
do školy a vstupem na školní hřiště ze zámkové dlažby (viz. Příloha č.3) a cena za tyto práce činí
329 576,50 Kč bez DPH.

Celková cena díla se tímto Dodatkem navýší o 309 322,50 Kč bez DPH, tj. 374 292,33 vč. DPH.

Bod 1.  v čl. IV. ve smlouvě o dílo č. MC22-SD-ORS00018/2021 ze dne 6. 4. 2021 se mění a nově zní
takto:

Celková cena díla bez DPH:             5 343 088,20 Kč

                              DPH 21%:               1 122 048,53 Kč

Celková cena díla vč. DPH:              6 465 136,73 Kč

Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Zdroj financí: Rozpočtová úprava.

Diskuze zahájena v 14:29:58

V 14:30:54 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SD 18/2021 „Rekonstrukce1.
školního hřiště ZŠ nám. Bří Jandusů“.
Rada MČ Praha 22 schvaluje navýšení ceny díla o 374 292,33 Kč vč. DPH.2.
Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo3.
č. SD 18/2021.

Hlasování
pro: 3
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-298-20/21
zodpovídá: Jiří Rösler
termín: 14. 7. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:31:03

7. Smlouva na pronájem hydrantového nástavce s vodoměrem (bod
číslo 7)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:31:32
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Důvodová zpráva
V letošním roce je potřeba zajistit zálivku záhonů (Nové Náměstí a Fr. Diviše) a výsadeb (kruhový
objezd Podleská). k tomuto účelu byla v roce 2020 pořízena cisterna (nástavba na M27). Plnění
cisterny 2000 l je zatím možné pouze přes zahradní hadici z garáže, což trvá asi 2 hodiny a dochází k
prostojům a neefektivnímu využité pracovní doby. Zároveň to znemožňuje vhodné načasování
zalévání v ranních hodinách. Odpolední napouštění není vhodné kvůli doporučení výrobce - voda
nesmí zůstávat v nádrži kvůli riziku zanesení čerpacího systému usazeninami. Bylo projednáno
povolení PVK o využití odběru z hydrantu na Novém Náměstí (u manipulační plochy u veřejných
WC). Jedná se o dočasné řešení na tuto sezonu. V řešení je zajištění zálivkové vody z vydatného vrtu
na Husově náměstí nebo ze studní  v Zahrádkách. Obě vhodnější řešení jsou vázána na nezbytné
vybudování nádrže. 

Diskuze zahájena v 14:31:32

V 14:31:44 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Radovan Koutský") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením smlouvy na pronájem hydrantového nástavce s
vodoměrem na období od uzavření smlouvy do 31.8.2021 za 24 200,- Kč včetně DPH se společností
Pražské vodovody a kanalizace a.s.

2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi ve spolupráci s OŽPD uzavřít smlouvu na prodnájem
hydrantového nástavce s vodoměrem.

Hlasování
pro: 3
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-299-20/21
zodpovídá: Jana Kučerová, Ing.
termín: 30. 7. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:31:52

8. Zápis z jednání Komise kultury č. 17/2021 ze dne 16.6.2021 (bod
číslo 8)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:31:56

Důvodová zpráva
Radě MČ Praha 22 je předkládán zápis z kulturní komise.

Rada MČ Praha 22 bere na vědomí zápis z Komise kultury č. 17/2021 ze dne 16.6.2021.

Rada MČ Praha 22 bere na vědomí rezignaci člena komise Mgr. Pavla Kappela ke dni 29. 6. 2021.

Diskuze zahájena v 14:31:56

V 14:35:40 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Radovan Koutský") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 jmenuje dvě nové členky Komise kultury paní Elišku Krejzovou a paní Moniku
Kadrnožkovou od 16.6.2021.
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Hlasování
pro: 3
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-300-20/21
zodpovídá: Petra Vaňková
termín: 31. 7. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:35:50

9. Uzavření smlouvy o poskytování služby iDOL (bod číslo 9)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:35:54

Důvodová zpráva
MČ Praha 22 na základě usnesení č. UR-261-16/21 uzavře smlouvu o zajištění komplexních předpisů
nájemného, evidence a vyúčtování plateb se společností Korbel facility, s.r.o.. V souvislosti se
zpracováním této agendy správní firmou je třeba uzavřít smlouvu o poskytování služby iDOL (iDES
On Line). V současné době činní roční náklady ÚMČ na software iDES 46.992,-Kč, rozšířením o
službu iDES on Line a modul Pozemky iDES dojde ke zvýšení ročních nákladů na 55.800,-Kč.    

Diskuze zahájena v 14:35:54

V 14:38:37 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování služby iDOL dle přílohy se
společností TOM – computer, s.r.o., Sládkova 476/3, 170 00 Praha 7. 

Hlasování
pro: 3
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-301-20/21
zodpovídá: Jana Kovaříková, Ing.
termín: 31. 7. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:38:45

10. Pronájem části pozemku parc. č. 1920/110 v k.ú. Uhříněves o
výměře 20 m2 za účelem zřízení zahrádky (bod číslo 10)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:38:50

Důvodová zpráva
Na MČ Praha 22 se obrátila paníXXXXXXXXXXXXXXXXXXX s žádostí o pronájem části pozemku parc.
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č. 1920/110 v k.ú. Uhříněves o výměře 20 m2 za účelem zřízení zahrádky. Na základě konzultace s
panem Mgr. Pavlem Kosařem byly navrženy následující podmínky pronájmu:

cena pronájmu ve výši 1.000,-Kč/rok
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
pozemek lze oplotit pouze oplocením bez betonových patek 

  Záměr přímého pronájmu byl na úřední desce zveřejněn od 11.6.2021 do 28.6.2021.

Diskuze zahájena v 14:38:50

V 14:40:51 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí s pronájem části pozemku parc. č. 1920/110 o výměře 20 m2 v k.ú.
Uhříněves paní
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 104 00
Praha - Uhříněves, za cenu ve výši 1.000,-Kč/rok, pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3
měsíce.   

Hlasování
pro: 3
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-302-20/21
zodpovídá: Jana Kovaříková, Ing.
termín: 31. 7. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:40:59

11. Pronájem nebytových prostor v objektu Uhříněveského muzea
za účelem co-workingu – sdílené kanceláře (bod číslo 11)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:41:04

Důvodová zpráva
MČ Praha 22 uzavřela na základě usnesení UR-241-15/21 nájemní smlouvu na krátkodobý pronájem
sálu č. 2 Uhříněveského muzea za účelem pořádání co-workingu s panem Ing. Petrem Kubou.
Smlouva je uzavřena na dobu určitou od 7.6.2021 do 2.7.2021. Dále by měla zájem provozovat co-
working v Uhříněveském muzeu paní Jindřiška Kubová. Záměr přímého pronájmu byl na úřední
desce zveřejněn od 11.6.2021 do 28.6.2021. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od
7.7.2021 do 30.9.2021 za podmínek dohodnutých pro zkušební provoz tj.:

Cena nájmu - pouze za režijní náklady 30,- Kč/hodinu (pronájem sálu, gastro zázemí a zařízení,
tiskárna, úklid, energie).
Náklady na toner, papíry, kávu, případné občerstvení hradí nájemce.
Otevírací doba bude v době otevírací doby muzea/knihovny: po-čt 9.00–16.00, pá 9.00–14.00.
MČ má přednostní právo pro využití prostor, rezervaci je nutné provést alespoň týden předem.
Nájemci není povolen celý sál podnajmout třetí osobě.
Do gastro zázemí (za bar) je vstup povolen pouze oprávněné osobě, která je zodpovědná za
vybavení a také povinna uvést prostor do původního stavu.
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Diskuze zahájena v 14:41:04

V 14:44:51 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájmem nebytového prostoru – sálu
č. 2 v objektu Uhříněveského muzea, Nové náměstí čp. 1251, Praha – Uhříněves za účelem
provozování co-workingu s paní Jindřiškou Kubovou, se sídlem: Dopravní 900/2, 104 00 Praha –
Uhříněves, IČ: 02295539 pronájem na dobu určitou od 7.7.2021 do 30.9.2021, cena pronájmu 30,-
Kč/hod.   

Hlasování
pro: 3
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-303-20/21
zodpovídá: Jana Kovaříková, Ing.
termín: 31. 7. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:45:01

12. Rozpočtová opatření (bod číslo 12)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:45:06

Důvodová zpráva
Rozpočtová opatření vychází z obdržených Rozpočtových opatření z HMP a z předchozích rozhodnutí
RMČ.

Diskuze zahájena v 14:45:06

V 14:50:14 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje rozpočtová opatření dle přílohy tohoto bodu.

Hlasování
pro: 3
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-304-20/21
zodpovídá: František Wetter, Ing.
termín: 31. 7. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:50:23

13. Výstavba DPS Betlímek – Zpráva o výsledku přezkoumání
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hospodaření MČ Praha 22 (bod číslo 13)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:51:53

Důvodová zpráva
Dne 22.4.2021 obdržela MČ Praha 22 v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření MČ Praha 22 za rok 2020 (dále jen Zpráva). Předmětem přezkoumání
hospodaření byl také Dodatek č. 1 „Výstavba DPS Betlímek“ č. SD00105/2019 a Dodatek č. 2
„Výstavba DPS Betlímek“ č. SD00105/2019. Kontrolní skupina Odboru kontrolních činností MHMP
ve svém zjištění uvádí, že oba zmíněné dodatky jsou neplatné. MČ Praha 22 nevyužila možností
zákona č. 420/2004 Sb. podat písemné stanovisko k návrhu této Zprávy a při projednávání
v orgánech MČ se závěry této Zprávy souhlasila.

Diskuze zahájena v 14:51:53

V 14:53:34 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi písemně informovat o zjištění Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření MČ Praha 22 zhotovitele DPS Betlímek „Sdružení výstavba DPS
Betlímek“.

2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi  navrhnout a předložit ke schválení RMČ opatření k nápravě
chyb a nedostatků v souvislosti se zjištěním Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha
22 k investiční akci „Výstavba DPS Betlímek“ a to v zákonném termínu. 

Hlasování
pro: 3
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-305-20/21
zodpovídá: Štěpán Zmátlo
termín: 30. 7. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:53:42

14. Různé (bod číslo 14)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 14:53:46

Důvodová zpráva
Projednání možnosti zveřejňování všech příloh k bodům Rady MČ Praha 22, které neodporují zákonu
č. 106/1999 Sb.

 Diskuze zahájena v 14:53:46

V 14:55:59 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

 Rada MČ Praha 22 ukládá tajemníkovi MČ Praha 22 zajistit spolu se zveřejněním Zápisu z jednání
Rady MČ Praha i pravidelné zveřejňování všech materiálů projednávaných na RMČ, pokud nebude
v textu uvedeno jinak a to od jednání RMČ č. 21/2021 včetně.
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Hlasování
pro: 3
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-306-20/21
zodpovídá:  Roman Petr, Ing.
termín: IHNED (30. 6. 2021)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:56:13 

Jednání ukončeno 30.06.2021 v 14:56:56
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Ověřeno ověřovateli:

1)   7. 7. 2021 15:25 Štěpán Zmátlo   

2)   30. 6. 2021 17:18 Radovan Koutský   

 

Podpisy odpovědných osob:

Starosta(ka):
  

Místostarosta(ka):
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