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ZÁPIS z jednání rady č. 26/2020
MČ Praha 22
datum: 16. 9. 2020, čas: 09:00 - anonymizovaná verze zápisu
Prezence:
Přítomni:

(7) Vojtěch Zelenka, Mgr. Kateřina Erbsová, Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Ing. Ondřej Lagner
Ph.D., Radovan Koutský, Štěpán Zmátlo, Ing. Ivo Krátký
(0)
(0)

Omluveni:
Nepřítomni:
Hosté:
Zapisovatel/ka: Monika Kubšová

Přítomno je 7 členů a rada je usnášeníschopná.
Jednání zahájeno v 9:09:27

1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu (bod číslo 1)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka
Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:10:08
Předsedající navrhl ověřovatele zápisu.
Ověřovatelé: Mgr. Ing. Ondřej Lagner Ph.D., Ing. Ivo Krátký
Předsedající: Vojtěch Zelenka
Bod byl přijat bez hlasování.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:11:55

2. Schválení programu jednání (bod číslo 2)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka
Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:12:12
Program jednání
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola zápisu z 23. a 24. zasedání Rady MČ Praha 22 ze dne 2.9.2020 a 3.9.2020
4. Návrh nových nájemců bytů do DPS II
5. Souhlas s umístěním sídla firmy
6. Žádost o výměnu bytu č. 17 v čp. 78 ul. Semanského za byt č. 3 v čp. 369 ul. Přátelství
7. Zřízení práva stavby „Multifunkční hřiště Jezera“ na pozemku parc. č. 1920/1 v k.ú. Uhříněves
8. Rozpočtová opatření
9. Vánoční osvětlení - dodatek smlouvy
10. MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 – zápis změny v rejstříku škol
11. Školní jídelna - úprava příspěvku
12. Zřízení přípravné třídy základní školy
13. Zápis z 6. jednání Komiseškolské ze dne 25. 8. 2020
14. Zápis z 9. jednání Komise životního prostředí ze dne 2. 9. 2020
V 09:18:17 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje návrh programu jednání.
Hlasování
pro:
proti
zdržel se:
nehlasoval:

7
0
0
0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-337-26/20
zodpovídá:
Roman Petr, Ing. MPA
termín:
16. 9. 2020
Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:23:59

3. Kontrola zápisu z 23. a 24. zasedání Rady MČ Praha 22 ze dne
2.9.2020 a 3.9.2020 (bod číslo 3)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka
Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:35:47

Důvodová zpráva
Materiál byl objasněn tajemníkem.
V 09:42:05 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:
Rada MČ Praha 22 schvaluje zápis z 23. a 24. zasedání Rady MČ Praha 22 ze dne 2.9.2020 a
3.9.2020.
Hlasování
pro:
proti
zdržel se:
nehlasoval:

7
0
0
0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-338-26/20
zodpovídá:
Roman Petr, Ing. MPA
termín:
16. 9. 2020
Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:42:21

4. Návrh nových nájemců bytů do DPS II (bod číslo 4)
Předkladatel: Mgr. Kateřina Erbsová
Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:42:27

Důvodová zpráva
Komise projednala pro jednání RMČ jako náhradníky pro přidělení bytu v DPS II paní
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX trvale u XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Vzhledem k tomu, že
v DPS II byl předán OSM bytXXXXXXX doporučujeme uzavření nájemního vztahu od 1.10.2020 mezi MČ
Praha 22 a paní XXXXXXXXXX
V 09:44:16 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením nájemního vztahu na dobu určitou s paní
XXXXXXXXXXXXXXXX od 1.10.2020.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá OSVZ informovat paní XXXXXXXXXXXXXXXo výsledku jedná
RMČ.
3. Rada MČ Praha 22 ukládá OSM uzavřít nájemní smlouvu s paní XXXXXXXXXXXXXXXXod
1.10.2020 na dobu určitou s možností prodloužení na byt XXXXX v DPS II.
Hlasování
pro:
proti
zdržel se:
nehlasoval:

7
0
0
0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-339-26/20
zodpovídá:
Zdeňka Žaludová, Mgr.
termín:
1. 10. 2020
Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:44:22

5. Souhlas s umístěním sídla firmy (bod číslo 5)
Předkladatel: Mgr. Pavel Kosař
Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:44:32

Důvodová zpráva
Na MČ se obrátil jednatel společnosti JOTEAR s.r.o. pan Shergo Ibrahim s žádostí o souhlas majitele
nemovitosti s umístěním sídla společnosti na adrese Nové náměstí 1257/9, 104 00 Praha – Uhříněves. Na
této adrese má společnost pronajatý nebytový prostor č. 6 – provozovna rychlého občerstvení.
V 09:45:48 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:
1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s umístěním sídla společnosti JOTEAR s.r.o., IČO: 060 18 629 na
adrese Nové náměstí 1257/9 , 104 00 Praha – Uhříněves.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá OSM informovat žadatele a připravit souhlas s umístěním sídla
živnosti.
Hlasování
pro:
proti
zdržel se:
nehlasoval:

7
0
0
0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-340-26/20
zodpovídá:
Jana Kovaříková, Ing.
termín:
31. 12. 2020
Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:46:08

6. Žádost o výměnu bytu č. 17 v čp. 78 ul. Semanského za byt č. 3 v čp.

369 ul. Přátelství (bod číslo 6)
Předkladatel: Mgr. Pavel Kosař
Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:47:04

Důvodová zpráva
XXXXXXXXXXX je nájemcem bytu XXXXX v čp. 78 ul. Semanského o velikosti 3+1 (72 m2). Tento byt si
XXXXXXXXXXX na vlastní náklady zrekonstruoval a rekolaudoval z nebytového prostoru – ordinace na byt.
V nedávné době v bytě zasahovala Policie ČR. Z tohoto důvodu mělo vedení MČ Praha 22 zájem
XXXXXXXXXXXXXX vypovědět nájemní smlouvu. Osoba, která v bytě žila ke dni zásahu Policie ČR již v
bytě nadále bydlet nebude. XXXXXXXXXXX již nadále nepotřebuje tak rozlehlý byt. Vzhledem
k okolnostem došlo nakonec k dohodě a XXXXXXXXXXXXXX byla nabídnuta výměna za menší byt v čp. 369
ul. Přátelství o velikosti 1+1 (49 m2). BytXXXXX v čp. 369 ul. Přátelství je ve špatném technickém stavu
s nefunkčním topením. Dle dohody si XXXXXXXXXXX byt zrekonstruuje na vlastní náklady s tím, že MČ
Praha 22 na své náklady zajistí nové topení tj. nový kotel, rozvody a 3 topná tělesa. Vzhledem k tomu, že
jde o výměnu bytů, bude nová nájemní smlouva uzavřena na dobu neurčitou stejně, jako smlouva
předchozí. Nájemné bude ve výši 130,-Kč/m2/měsíc.
V 09:47:35 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:
Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytuXXXXX v čp. 369 ul.
Přátelství s panem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 104
00 Praha – Uhříněves na dobu neurčitou, nájemné 130,-Kč/m2/měsíc.
Hlasování
pro:
proti
zdržel se:
nehlasoval:

7
0
0
0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-341-26/20
zodpovídá:
Jana Kovaříková, Ing.
termín:
31. 12. 2020
V 09:48:07 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:
1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. XX v čp. 79 ul.
Semanského č. 146/2010 MN – 28 dohodou ke dni 30.9.2020.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi MČ podepsat nájemní smlouvu a dohodu o ukončení
nájemní smlouvy.
Hlasování
pro:
proti
zdržel se:
nehlasoval:

7
0
0
0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-342-26/20
zodpovídá:
Jana Kovaříková, Ing.
termín:
31. 12. 2020
Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:48:14

7. Zřízení práva stavby „Multifunkční hřiště Jezera“ na pozemku parc.
č. 1920/1 v k.ú. Uhříněves (bod číslo 7)
Předkladatel: Mgr. Pavel Kosař
Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:48:20

Důvodová zpráva
MČ Praha 22 realizovala stavbu sportovního hřiště na pozemku společnosti EKOSPOL a.s.. Předmětný
pozemek je součástí pozemků, které má na základě smlouvy o spolupráci městská část získat do svého
vlastnictví. Na část předmětného pozemku parc. č. 1920/1 v k.ú. Uhříněves, na které se hřiště nachází má
MČ Praha 22 zájem zřídit právo stavby již nyní. Právo stavby bude zřízeno bezplatně na dobu určitou 99
let. Za účelem zřízení práva stavby byl zpracování GP č. 3505-97/2020, který z pozemku parc.č. 1920/1
v k.ú. Uhříněves odděluje část parc. č. 1920/510 o výměře 387 m2, která bude předmětným pozemkem
zatíženým právem stavby. Úplatu za zřízení práva stavby požaduje EKOSPOL a.s. ve výši ve výši 200,-Kč.
V 09:49:29 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:
1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení práva stavby „Multifunkční hřiště
Jezera“ na pozemku parc.č. 1920/1 v k.ú. Uhříněves dle přílohy se společností EKOSPOL a.s., se
sídlem Dukelských hrdinů 747/19, 170 00 Praha 7, IČ: 63999854.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá OSM připravit materiál do ZMČ
Hlasování
pro:
proti
zdržel se:
nehlasoval:

7
0
0
0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-343-26/20
zodpovídá:
Jana Kovaříková, Ing.
termín:
31. 12. 2020
Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:49:38

8. Rozpočtová opatření (bod číslo 8)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo
Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:49:46

Důvodová zpráva
Jedná se o rozpočtová opatření v souvislosti s přijetím dotace z programu OPPR „Otevřené třídy Prahy
22“, rekonstrukci muzea a zapojení Fondu muzea do rozpočtu.
Informace do zápisu v 9:55:16: Rada MČ Praha 22 upozorňuje na tiskovou chybu v přiložené příloze.
Řádek rekonstrukce divadla nahrazen rekonstrukce muzea.
V 09:55:56 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:
Rada MČ Praha 22 schvaluje rozpočtová opatření dle přílohy.
Přílohy k usnesení:
RMČ_RO_na 16.9..xls
Hlasování

pro:
proti
zdržel se:
nehlasoval:

5
0
2
0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-344-26/20
zodpovídá:
František Wetter, Ing.
termín:
30. 9. 2020
Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:56:04

9. Vánoční osvětlení - dodatek smlouvy (bod číslo 9)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo
Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:56:17

Důvodová zpráva
Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu led světelné vánoční výzdoby uzavřené dne 8.11.2019 mezi
společností MK - mont illuminations s.r.o. a Městskou částí Praha 22, číslo sml.: 0790. Předmětem dodatku
je změna v světelného dekoru a rozsahu osvětlení na sloupech veřejného osvětlení v Uhřínevsi, Pitkovicích
a Hájku. Původní rozsah osvetlení se zvětšuje z 20 svetelných dekorů na 60 a rozšiřuje se i do Pitkovic a
Hájku. Smluvní roční pronájem se navyšuje ze současných 34 040 Kč na 72 000 Kč. Další parametry
smlouvy se nemění.
Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu světelné vánoční výzdoby uzavřené dne 8.11.2019 mezi společností
MK - mont illuminations s.r.o. a Městskou částí Praha 22. Předmětem dodatku je změna v světelného
dekoru a rozsahu osvětlení vánočních stromů v Uhřínevsi, Pitkovicích a Hájku. Smluvní roční pronájem se
navyšuje ze současných 25 114 Kč na 40 371 Kč. Další parametry smlouvy se nemění.
V 09:57:48 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:
1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o nájmu led světelné vánoční
výzdoby uzavřené dne 8.11.2019 mezi společností MK - mont illuminations s.r.o. a Městskou
částí Praha 22.
2. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavření Dodatku ke Smlouvě o nájmu světelné vánoční výzdoby
uzavřené dne 8.11.2019 mezi společností MK - mont illuminations s.r.o. a Městskou
částí Praha 22.
3. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi podepsat oba dodatky.
Hlasování
pro:
proti
zdržel se:
nehlasoval:

7
0
0
0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-345-26/20
zodpovídá:
Jana Kovaříková, Ing.
termín:
15. 10. 2020
Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:57:56

10. MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 – zápis změny v rejstříku
škol (bod číslo 10)
Předkladatel: Radovan Koutský
Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:58:02

Důvodová zpráva
Pro zvýšení kapacity míst pro předškolní vzdělávání v mateřských školách je navrženo s účinností od 1. 9.
2021 zřízení dalšího místa výkonu, včetně výdejny stravy MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20. Jedná
se o místo výkonu se sídlem K Dálnici, v Praze – Pitkovicích v plánované výstavbě polyfunkčního domu. Pro
činnost mateřské školy budou v tomto objektu vybudovány 3 třídy, včetně veškerého zázemí. Objekt má
dostatečnou kapacitu nezastavěné plochy pozemku pro pobyt a hry dětí předškolního věku, včetně
oplocení pozemku pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti dětí.
V souladu se školským zákonem musí být do 30. 9. 2020 podána žádost o zapsání dalšího místa výkonu a
navýšení kapacity MŠ Sluneční. Žádost se podává na odbor školství, mládeže a sportu MHMP vždy rok
předem s ohledem na plánování finančních prostředků školám ze státního rozpočtu na platy. Jelikož v této
době nejsou k dispozici stanoviska Stavebního úřadu, orgánu hygieny, že tyto nové prostory lze užívat pro
daný účel a dále doklad o užívacích právech k objektu (výpis z katastru nemovitostí), je zpravidla vydáváno
MHMP usnesení s termínem doložení těchto dokumentů. Termín je určován 14 dní před účinností zápisu
změn.
S účinností od 1. 9. 2021 se kapacita MŠ Sluneční navýší ze 153 na 231 dětí, kdy v místě výkonu K Dálnici,
v Praze 10 – Pitkovicích bude vzděláváno a stravováno s ohledem na kapacitu hygienických zařízení a
rozměry tříd nejvíce 78 dětí. Za nové místo bude vyplňován samostatný zahajovací výkaz S1-01.
V 10:02:20 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:
Rada MČ Praha 22 souhlasí s účinností od 1. 9. 2021 u MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20
se
Zřízením dalšího místa výkonu, včetně výdejny stravy se sídlem K Dálnici, v Praze 10 –
Pitkovicích s kapacitou 78 dětí/stravovaných.
Zvýšením celkové kapacity počtu ze 153 na 231 dětí, které lze v mateřské škole vzdělávat a
stravovat.
S podáním žádosti o zápis změny v Rejstříku škol a školských zařízení.
Hlasování
pro:
proti
zdržel se:
nehlasoval:

6
0
1
0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-346-26/20
zodpovídá:
Petra Vaňková
termín:
30. 9. 2020
Projednávání bodu bylo ukončeno v 10:02:27

11. Školní jídelna - úprava příspěvku (bod číslo 11)
Předkladatel: Radovan Koutský
Projednávání bodu bylo zahájeno v 10:02:34

Důvodová zpráva
Ředitelka školní jídelny požádala z rozpočtu MČ Praha 22
o finanční prostředky na platy čtyř zaměstnanců (1 na výdej a 3 k myčce nádobí), které musí
přijmout v souvislosti s vybudováním druhého místa výdeje. Finanční prostředky, které jsou školní
jídelně přidělovány podle tzv. krajských normativů na příslušný kalendářní nepokryjí náklady na
mzdy těchto nových zaměstnanců. Krajské normativy vycházejí z počtu strávníků škol, kteří jsou
přihlášeni ke školnímu stravování.
Na období září – prosinec 2020 ředitelka školní jídelny žádá o 280 000 Kč na platy a na odvody 100 000
Kč, tj. celkem 380 000 Kč.
o finanční prostředky ve výši 136 000 Kč (z toho odvody 36 000 Kč) na odměny pro zaměstnance,
kteří v období výskytu COVID-19 vařili obědy pro děti, žáky a občany městské části. Školní jídelna
byla v rámci hl. m. Prahy jednou z mála jídelen, která poskytovala tyto nadstandardní služby.
Odměna zaměstnancům je poděkováním městské části za práci v nepříznivém epidemiologickém
období a nadstandardní práci o prázdninách a při stavebních úpravách části školní jídeny (včetně
víkendů).
Odměna pro ředitelku školní jídelny bude stanovena v rámci pravidelného hodnocení ředitelů v říjnu t.r.
Radě MČ Praha 22 je doporučeno zvážit odsouhlasit oba požadavky ředitelky školní jídelny úpravou
neinvestičního příspěvku na provoz školní jídelny pro rok 2020, tj. navýšením o 516 000 Kč.
V 10:16:05 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:
Rada MČ Praha 22 souhlasí s navýšením neinvestičního příspěvku na provoz na rok 2020 ŠJ,
Praha 22, Nové náměstí 1100 dle důvodové zprávy.
Hlasování
pro:
proti
zdržel se:
nehlasoval:

7
0
0
0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-347-26/20
zodpovídá:
Petra Vaňková
termín:
31. 12. 2020
Projednávání bodu bylo ukončeno v 10:16:11

12. Zřízení přípravné třídy základní školy (bod číslo 12)
Předkladatel: Radovan Koutský
Projednávání bodu bylo zahájeno v 10:16:17

Důvodová zpráva
V nově budovaných prostorách Polyfunkčního domu v Praze – Pitkovicích je záměrem zřízení přípravné
třídy v jedné ze základních škol, které zřizuje MČ Praha 22, s účinností od 1. 9. 2021. V objektu bude pro
tento záměr vybudována třída, včetně hygienického zázemí pro žáky, možnosti stravování a činnosti školní
družiny. Přípravná třída se nezapisuje do rejstříku škol a školských zařízení a nelze ji zřídit samostatně, je
vždy součástí základní školy. Na zřízení přípravné třídy není právní nárok, nezbytný je souhlas krajského
úřadu. Souhlas krajského úřadu se zřízením přípravné třídy se vydává vždy na jeden školní rok.
O zařazování dětí do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce
dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení. Minimální počet dětí v

přípravné třídě je 10, maximální je 15. Děti zařazené do přípravné třídy nejsou z právního pohledu žáky
školy, nezapočítávají se do nejvyššího povoleného počtu žáků školy zapsaného v rejstříku, ani do
minimálních počtů žáků v průměru na třídu dle § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb. Dětem zařazeným do
přípravných tříd základních škol se bezplatně poskytují základní školní potřeby. Činnost přípravné třídy je
financováno v souladu s krajskými normativy hl. m. Prahy.
Děti mohou navštěvovat školní družinu za stejných podmínek jako žáci základní školy, je nutné dodržet
nejvyšší povolený počet žáků ve školní družině uvedený v rejstříku a také naplňování oddělení ŠD do počtu
30 účastníků. Děti se mohou stravovat ve školní jídelně za stejných podmínek jako žáci základní školy. O
souhlas krajského úřadu se zřízením přípravné třídy žádá zřizovatel školy po projednání v orgánech obce
včetně odůvodnění.
Pravidlem je, že přípravnou třídu navštěvují děti s trvalým bydlištěm ve školském obvodu základní školy, u
které je zřízena. V případě novely obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech základních
škol je možný podnět o změně školského obvodu přípravné třídy.
S ohledem, že v ZŠ a SŠ, Praha 10, Vachkova 941, jejímž zřizovatelem je hl. m. Praha již několik let
nezřizuje přípravnou třídu, k častým dotazům rodičů, počtu odkladů povinné školní docházky je RMČ
doporučeno zřízení přípravné třídy. pro děti s trvalým bydlištěm v MČ Praha 22. Dostupnost přípravné
třídy v Základní a Střední škole Kupeckého na Praze 4, hodnotí rodiče jako velmi nevyhovující.
V 10:19:50 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:
Rada MČ Praha 22 souhlasí s účinností od 1. 9. 2021 u ZŠ Bří Jandusů se zřízením přípravné
třídy s místem výkonu K Dálnici, v Praze – Pitkovicích.
Hlasování
pro:
proti
zdržel se:
nehlasoval:

7
0
0
0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-348-26/20
zodpovídá:
Petra Vaňková
termín:
31. 12. 2020
Projednávání bodu bylo ukončeno v 10:19:57

13. Zápis z 6. jednání Komise školské konané dne 25. 8. 2020 (bod
číslo 13)
Předkladatel: Radovan Koutský
Projednávání bodu bylo zahájeno v 10:20:03

Důvodová zpráva
Na 6. jednání školské komise dne 25. srpna 2020 byly projednány jednotlivé body zápisu.
Rada MČ Praha 22 bere na vědomí jednotlivé body zápisu z 6. jednání Komise školské ze dne 25. 8. 2020.
Rada bere materiály předložené k bodu č. 13 - Zápis z 6. jednání školské komise konané dne 25.
srpna 2020 na vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 10:25:05

14. Zápis z 9. jednání Komise životního prostředí ze dne 2. 9. 2020
(bod číslo 14)
Předkladatel: Mgr. Ing. Ondřej Lagner Ph.D.
Projednávání bodu bylo zahájeno v 10:25:16

Důvodová zpráva
Dne 2. 9. 2020 zasedala Komise životního prostředí Rady MČ Praha 22 a projednala aktuální problematiku
životního prostředí. Komise předkladá Radě MČ zápis ze svého jednání.
Rada MČ Praha 22 bere na vědomí zápis z 9. jednání Komise životního prostředí ze dne 2. 9. 2020
Rada bere materiály předložené k bodu č. 14 - Zápis z Komise životního prostředí č. 9/2020 na
vědomí.
Projednávání bodu bylo ukončeno v 10:29:31
Jednání ukončeno v 10:30:04

Ověřeno ověřovateli:
1) 22. 9. 2020 16:13

Mgr. Ing. Ondřej Lagner
Ph.D.

2) 22. 9. 2020 13:13

Ing. Ivo Krátký

Podpisy odpovědných osob:

Starosta(ka):
Místostarosta(ka):
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