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ZÁPIS z jednání rady č. 36/2021
Městská část Praha 22

datum: 20. 12. 2021, čas: 10:30 - anonymizovaná verze zápisu

Prezence:
Přítomni: (4) Radovan Koutský, Štěpán Zmátlo, Tomáš Kaněra, Bc. Miroslav Roth
Omluveni: (0)
Nepřítomni: (0)
Hosté:  
Zapisovatel/ka: Monika Kubšová

Přítomno je 4 členů a rada je usnášeníschopná.

Jednání zahájeno 20.12.2021 v 10:38:11

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

Projednávání bodu bylo zahájeno v 10:38:37

Předsedající navrhl ověřovatele zápisu.

Ověřovatelé: Štěpán Zmátlo, Bc. Miroslav Roth
Předsedající: Tomáš Kaněra

Bod byl přijat bez hlasování.

Diskuze zahájena v 10:38:37

Projednávání bodu bylo ukončeno v 10:38:47

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

Projednávání bodu bylo zahájeno v 10:38:54

Program jednání
1. Zahájení a určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola zápisu z 35. jednání Rady MČ Praha 22 ze dne 13. 12. 2021
4. Vymáhání pohledávek
5. Zplnomocnění k zastupování MČ jako vedlejšího účastníka ve věci určení vlastnického práva k
nemovitostem
6. Komunikační propojení ul. Fr. Diviše - K Dálnici, projektová dokumentace
7. Pronájem části domu čp. 149 ul. U starého mlýna a části pozemku parc. č. 522 v k.ú. Uhříněves
společnosti CETIN a.s.
8. Chodník v ul. Bečovská
9. Darovací smlouvy pro poskytovatele sociálních služeb
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10. Připomínky MČ k obecně závazné vyhlášce o ochraně veřejné zeleně
11. Různé

Diskuze zahájena v 10:38:54

V 10:40:40 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje návrh programu jednání

Hlasování
pro: 4
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-568-36/21
zodpovídá:  Tomáš Kaněra
termín: IHNED (20. 12. 2021)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 10:40:48

3. Kontrola zápisu z 35. jednání Rady MČ Praha 22 ze dne 13. 12.
2021 (bod číslo 3)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 10:40:58

Důvodová zpráva
Zápis je přílohou bodu včetně kontroly plnění usnesení.

Diskuze zahájena v 10:40:58

V 10:42:57 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje zápis z 35. jednání Rady MČ Praha 22 ze dne 13. 12. 2021.

Hlasování
pro: 4
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-569-36/21
zodpovídá:  Tomáš Kaněra
termín: IHNED (20. 12. 2021)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 10:43:04

4. Vymáhání pohledávek (bod číslo 4)
Předkladatel: Tomáš Kaněra
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Projednávání bodu bylo zahájeno v 10:43:11

Důvodová zpráva
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu AS 143/2014 je možné vymáhat dlužné částky
přiměřeným způsobem, který nebude ve zjevném nepoměru k výši dlužné částky. Z tohoto důvodu je
předložena nová metodika na vymáhání pohledávek ve znění, které platilo v Pokynu tajemníka č.
2/2018, neboť všechna exekuční řízení na vymáhání pohledávek ve výši 1 000 Kč z odboru
živnostenského za zrušení živnostenského oprávnění jsou soudem zastavena.      

 Diskuze zahájena v 10:43:11

V 10:45:24 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje Pokyn tajemníka č. 4/2022 – Metodika vymáhání pohledávek, který
nabývá účinnosti od 1. 1. 2021.

Hlasování
pro: 4
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-570-36/21
zodpovídá: Roman Petr, Ing. MPA
termín: 31. 12. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 10:45:35

5. Zplnomocnění k zastupování MČ jako vedlejšího účastníka ve
věci určení vlastnického práva k nemovitostem (bod číslo 5)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 10:46:18

Důvodová zpráva
Na 33. zasedání RMČ Praha 22 dne 1.12.2021 usnesením č. UR-545-33/21 bylo odsouhlaseno zrušení
plné moci pro Mgr. Josefa Přibyla, který zastupoval MČ Praha 22 jako vedlejšího účastníka ve všech
soudních a mimosoudních jednáních ve věci sporu o určení vlastnického práva k nemovitostem
vedeným mezi Hlavním městem Prahou a paní XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Pro tento případ je
třeba udělit novou plnou moc pro JUDr. Nikolu Skutkovou z  AK ZENRON legal, s.r.o..

Diskuze zahájena v 10:46:18

V 10:46:39 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí s udělením plné moci JUDr. Nikole Skutkové, advokátce AK ZENRON
legal, s.r.o., se sídlem Jindřišská 901/5, 110 00 Praha, IČO: 10746510 k zastupování MČ Praha 22
jako vedlejšího účastníka ve všech soudních i mimosoudních jednání ve věci sporu o určení
vlastnického práva k nemovitostem vedeným mezi Hlavním městem Prahou a paní
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hlasování
pro: 4
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proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-571-36/21
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr
termín: 31. 1. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 10:46:50

6. Komunikační propojení ul. Fr. Diviše - K Dálnici, projektová
dokumentace (bod číslo 6)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 10:47:00

Důvodová zpráva
Současné komunikační propojení ul. Fr. Diviše - K Dálnici je v rámci platného územního plánu hl. m.
Prahy vedené v příloze č. 2 OOP 55/2018 - VPS, zkratka 31/DK/51 Uhříněves- komunikační propojení
Hornoměcholupská - K Lipanům, jako ostatní dopravně významná komunikace. Pro novou podobu
tzv. "Horácké stezky" nechala MČ Praha 22 zpracovat studii "Komunikační propojení ul. Fr. Diviše -
K Dálnici" od atelieru PROMIKA s.r.o., Muchova 9, Praha 6 160 00. Studie byla veřejně projednána.
Na základě této studie podala MČ P22 podnět na změnu územního plánu ÚP 74/2020. A to z důvodu
trasovat novou komunikaci co nejvíce od stávající zástavby směrem k úpatí skládky. Nová trasa byla
projednána a odsouhlasena Komisí výstavby a územního plánování RMČ P22 dne 21.1.2020.

MČ Praha 22 dlouhodobě řeší problémy s poddimenzovanou dopravou. Vznik tohoto zejména místně
obslužného komunikačního propojení umožní také rozptýlení stávající dopravy.

Diskuze zahájena v 10:47:00

V 10:53:40 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 ukládá odboru realizace staveb zajistit vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem "Komunikační propojení ul. Fr. Diviše - K Dálnici, zpracování PD" s termínem do 15.2.2022.

Hlasování
pro: 4
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-572-36/21
zodpovídá: Jiří Rösler
termín: 15. 2. 2022

V 10:54:06 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 ukládá odboru realizace staveb v souvislosti s vyhlášením veřejné zakázky
malého rozsahu s názvem "Komunikační propojení ul. Fr. Diviše - K Dálnici, zpracování PD" zajistit
v souladu se směrnici ÚMČ Praha 22 č. 1/2019 služby odborného koordinátora a poradce. 
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Hlasování
pro: 4
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-573-36/21
zodpovídá: Jiří Rösler
termín: 30. 9. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 10:54:14

7. Pronájem části domu čp. 149 ul. U starého mlýna a části
pozemku parc. č. 522 v k. ú. Uhříněves společnosti CETIN a.s. (bod
číslo 7)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 10:54:17

Důvodová zpráva
MČ Praha 22 pronajímá na základě nájemní smlouvy č. 175/2006 MN – 35 ze dne 19.1.2007
společnosti CETIN a.s. část 1 NP domu čp. 149 ul. U starého mlýna a část pozemku parc. č. 522
v k.ú. Uhříněves za účelem umístění telefonní ústředny a technologie pro přenos telefonního a
datového signálu pro Uhříněves a okolí. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31.12.2021.
Společnost CETIN má zájem v pokračování nájmu objektu, ale v souvislosti s modernizací a
miniaturizací používaných technologií by mělo dojít ke snížení plochy pronajatých prostor. Část
nevyužívaných prostor bude během 1.pol. roku 2022 připravována k předána a předána k 30.6. 2022.
 

 Konkrétně budou předmětem smlouvy následující prostory:

 prostor sloužících k podnikání v 1. NP domu čp. 149 ul. U starého mlýna v Praze - Uhříněvsi o
celkové výměře 155,68 m2 a části pozemku parc. č. 522 v k.ú. Uhříněves o výměře 20,0 m2 v období
od 1.1.2022 do 30.6.2022

- roční nájemné za prostory - 417.616,- Kč

- roční nájemné za pozemek - 696,- Kč  

od 1.7.2022 do 31.12.2031 bude pronajatá plocha snížena, a to konkrétně prostory sloužící
k podnikání v 1. NP domu čp. 149 ul. U starého mlýna v Praze - Uhříněvsi na výměru 115,02 m2,
pronajatá část pozemku parc. č. 522 v k.ú. Uhříněves zůstává na výměře 20,0 m2

roční nájemné za prostory - 308.544,- Kč

roční nájemné za pozemek - 696,- Kč

 Záměr přímého pronájmu části domu čp. 149 ul. U starého mlýna a části pozemku parc. č. 522 v k.ú.
Uhříněves byl zveřejněn na úřední desce od 8.11.2021 do 23.11.2021.           

 Nájemce dále souhlasil s výzvou k jednání o ceně za pronájem. Jednání by měla vést k uzavření
dodatku k nájemní smlouvě, který by byl uzavřen nejpozději do 30.6.2022.

Diskuze zahájena v 10:54:17

V 10:57:18 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
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tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy dle přílohy na pronájem části domu čp.
149 ul. U starého mlýna a části pozemku parc. č. 522 vše v k.ú. Uhříněves za účelem umístění
telefonní ústředny a technologie pro přenos telefonního a datového signálu pro Uhříněves a okolí se
společností CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, IČO: 04084063.  

2.Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi MČ podepsat nájemní smlouvu dle přílohy s termínem
pronájmu do 31.12.2022.  

Hlasování
pro: 4
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-574-36/21
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr
termín: 31. 1. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 10:57:27

8. Chodník v ul. Bečovská (bod číslo 8)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 10:57:31

Důvodová zpráva
V ulici Bečovská neexistuje důstojná cesta pro pěší. Chodci, kteří jdou na autobusovou zastávku nebo
dále do Uhříněvsi, musejí jít po krajnici ulice. V ulici sídlí řada firem, počet chodců v posledních
letech zásadně narůstá. Tento dlouhodobě nevyhovující stav by vyřešila stavba plnohodnotného
chodníku.

MČ Praha 22 nezajišťuje opravy komunikací ani nerealizuje výstavby nových komunikací, ale
vykonává v přenesené působnosti státní správu ve vztahu k místním komunikacím II. - IV. třídy a
veřejně přístupným účelovým komunikacím. Komunikace ulice Bečovská je ve vlastnictví hl. m. Prahy
a správcem komunikace je Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK). Výstavbu chodníku by v
daném případě realizovala a financovala z rozpočtu hl. m. Prahy TSK. V tomto případě je největší
problém v tom, že pozemky v trase navrhovaného chodníku nejsou z větší části ve vlastnictví ani
městské části Praha 22 ani hl. m. Prahy.

Městská část Praha 22 již v minulosti, ve spolupráci s TSK, iniciovala zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci komunikace ulice Bečovská, při které dojde k celkové opravě,
rozšíření vozovky, výstavbě chodníku, veřejného osvětlení a dešťové kanalizace. Při projednávání
územního rozhodnutí však nedošlo bohužel ke shodě s některými vlastníky pozemků ohledně výkupu
jejich pozemků. Z tohoto důvodu nemohl investor (TSK) pokračovat v přípravě akce. Proto následně
podala Městská část Praha 22 návrh na změnu územního plánu, kterou se podařilo zařadit trasu
komunikace do veřejně prospěšných staveb. U těchto staveb je možné uplatnit institut vyvlastnění ve
prospěch stavby. V listopadu 2021 bylo na jednání mezi TSK a  MČ Praha 22 dohodnuto, že MČ
převezme úlohu koordinátora výkupů potřebných pozemků a povede jednání s jejich vlastníky. TSK
pak zahájí práce na získání územního rozhodnutí, stavebního povolení a zařadí uvedenou akci do
rozpočtového nároku vůči hl. m. Praze.

Diskuze zahájena v 10:57:31
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V 10:59:45 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 ukládá radnímu Štěpánu Zmátlovi a Odboru správy majetku připravit plán
výkupu pozemků v ul. Bečovská za účelem výstavby nového chodníku a tento plán předložit RMČ do
1.3.2022.

Hlasování
pro: 4
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-575-36/21
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr
termín: 31. 3. 2022

V 11:00:24 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 ukládá Odboru správy majetku oslovit majitele pozemků v ul. Bečovská za účelem
výstavby nového chodníku do 1.5.2022.

Hlasování
pro: 4
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-576-36/21
zodpovídá: Vladimír Štíbr, Mgr
termín: 31. 3. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 11:00:32

9. Darovací smlouvy pro poskytovatele sociálních služeb (bod číslo
9)
Předkladatel: Bc. Miroslav Roth

Projednávání bodu bylo zahájeno v 11:00:35

Důvodová zpráva
Centrin CZ s.r.o.

S Domovem pro seniory Centrin CZ, s.r.o. úzce spolupracujeme, máme tak zajištěnou sociální službu
pro naše občany, kterou v naší MČ nemáme. Peněžní prostředky budou použity na částečnou úhradu
nákladů spojených s poskytováním pobytových služeb v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním
režimem Centrin CZ. V roce 2021 využilo tuto pobytovou službu nebo odlehčovací pobyt 5 občanů
MČ Praha 22. Jde o návaznou pobytovou službu, kterou MČ Praha 22 nemá. Bude hrazeno ze
schválené položky rozpočtu OSVZ.

Cesta domů, z.s.

Domácí hospic Cesta domů, z.s. jehož činnost umožňuje lidem na konci života žít poslední dny
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důstojně, bez zbytečné bolesti a strádání a zároveň v domácím prostředí a mezi svými blízkými.
Multidisciplinární tým domácího hospice složený z lékařů, zdravotních a sociálních pracovníků,
psychoterapeuta a dobrovolníků poskytuje komplexní služby umírajícím a jejich rodinám 7 dní
v týdnu a 24 hodin denně . Tato služba je  naším odborem často doporučována a občany
MČ Praha 22 využívána. Proto v souladu s výše uvedeným předpisem žádám RMČ Praha 22 o
vyplacení finančního daru organizaci hospic Cesta domů, jako poděkování a podporu  tohoto
projektu. Bude hrazeno z položky schváleného rozpočtu OSVZ - Hospic.                                 

Centrun sociálních služeb Hvozdy, o.p.s

V týdenním stacionáři Hvozdy je umístěn občan MČ Praha 22, klient našeho odboru. Z finančního
daru bude využit pro potřeby našeho občany v zařízení, např. bude využit na nákup televizoru v
chráněném bydlení a jeho osobních potřeb. Úhrada z položky humanitárního fondu schváleného
radou.

Hospic Dobrého Pastýře - TŘI, z.ú. - Čerčany

Hospic Dobrého Patýře, jehož činnost umožňuje lidem na konci života žít poslední dny důstojně, bez
zbytečné bolesti a strádání a zároveň mezi svými blízkými. Bude hrazeno z položky schváleného
rozpočtu OSVZ - Hospic.     

Diskuze zahájena v 11:00:35

V 11:01:00 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Miroslav Roth") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s vyplacením jednorázového daru pro Domov Centrin CZ s.r.o. ve výši
45 000 Kč

2. Rada MČ Praha 22 ukládá

a) OSVZ v součinnosti s OE zajistit vyplacení finančního daru 45 000 Kč z rozpočtové položky OSVZ
na účet 434893379/0800 Domova Centrin CZ, s.r.o.

b) starostovi podepsat darovací smlouvu.

Hlasování
pro: 4
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-577-36/21
zodpovídá: Zdeňka Žaludová, Mgr.
termín: 31. 1. 2022

V 11:01:49 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Miroslav Roth") v
tomto znění:

1.Rada MČ Praha 22 souhlasí s vyplacením jednorázového finančního daru pro Centrun sociálních
služeb Hvozdy, o.p.s ve výši 10 000 Kč dle NOZ.    

2.Rada MČ Praha 22 ukládá

a) OSVZ v součinnosti s OE zajistit vyplacení finančního daru,

b) starostovi podepsat darovací smlouvu.

Hlasování
pro: 4
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proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-578-36/21
zodpovídá: Zdeňka Žaludová, Mgr.
termín: 31. 1. 2022

V 11:02:11 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "C" (navrhovatel: "Miroslav Roth") v
tomto znění:

1.Rada MČ Praha 22  souhlasí s vyplacením jednorázového finančního daru Domácímu hospici Cesta
domů, ve výši 20 000 Kč, dle NOZ.   

2. Rada MČ Praha 22 ukládá

a) OSVZ v součinnosti s OE zajistit vyplacení finančního daru,

b) starostovi podepsat darovací smlouvu. 

Hlasování
pro: 4
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-579-36/21
zodpovídá: Zdeňka Žaludová, Mgr.
termín: 31. 1. 2022

V 11:02:44 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "D" (navrhovatel: "Miroslav Roth") v
tomto znění:

1.Rada MČ Praha 22 souhlasí s vyplacením jednorázového finančního daru hospici Dobrého Pastýře -
TŘI, z.ú. ve výši 20 000 Kč, dle NOZ.   

2. Rada MČ Praha 22 ukládá

a) OSVZ v součinnosti s OE zajistit vyplacení finančního daru,

b) starostovi podepsat darovací smlouvu. 

Hlasování
pro: 4
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-580-36/21
zodpovídá: Zdeňka Žaludová, Mgr.
termín: 31. 1. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 11:03:01
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10. Připomínky MČ k obecně závazné vyhlášce o ochraně veřejné
zeleně (bod číslo 10)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 11:04:02

Důvodová zpráva
Nová vyhláška o ochraně veřejné zeleně navrhuje několik změn:

- opuštění od evidence zeleně podle kategorie katastru nemovitostí a nově definuje veřejnou zeleň
jako městské parky, plochy zeleně na náměstích, uliční zeleň včetně stromořadí a květinových
záhonů, sídlištní zeleň a další plochy zeleně tvořící součást veřejných prostranství. Tato definice
veřejné zeleně odpovídá lépe obecnému vnímání daného pojmu

- stanovení jednotných pravidel užívání veřejné zeleně. Nově bude povolen vstup na trávníky (dosud
zakázán v přísnějším režimu) s výjimkou okrasných (parterových) trávníků, jízda na koloběžkách,
zimní bruslení, běžkové lyžování, sáňkování nebo koupání ve vodních nádržích (činnosti prováděné
na vlastní nebezpečí)

- doplněna povinnost pravidelné seče veřejné zeleně 2x za vegetační období

- obecný zákaz volného pobíhání psů (není vyžadována povinnost vedení na vodítku) a současně
vymezení ploch pro volné pobíhání psů v zastavěném území obce. V otevřené krajině mimo zástavbu
není pohyb psů vyhláškou dotčen

- ukládá MČ povinnost označit plochy pro volné pobíhání psů a pikniková místa

Diskuze zahájena v 11:04:02

V 11:05:36 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Radovan Koutský") v
tomto znění:

1. Rada MČ Prahy 22 připomínkuje přílohu vyhlášky a navrhuje vyřadit Pitkovický park z plochy
určené pro volné pobíhání psů z důvodu intenzivního rekreačního využití různými skupinami obyvatel
(MŠ, Alzheimer centrum) a není proto vhodná pro volné pobíhání psů.

2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi zaslat připomínky za MČ.

Hlasování
pro: 4
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-581-36/21
zodpovídá: Jana Kučerová, Ing.
termín: 5. 1. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 11:06:09

11. Různé (bod číslo 11)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 11:10:56
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Důvodová zpráva
Informace tajemníka

V souladu s usnesením Rady MČ Praha 22 č. UR-550-33/21 bylo AK vypracováno právní stanovisko k
trestní odpovědnosti v souvislosti s realizací díla "Výstavba DPS Betlímek". Na jeho základě byla k
zastupování MČ Praha 22 ve všech právních věcech a ke všem úkonům ve věci realizace projektu
DPS Betlímek zplnomocněna JUDr. Nikola Skutková. 

Rada MČ Praha 22 bere na vědomí informaci tajemníka k prověření obvinění vznesených v
souvislosti s investiční akcí DPS Betlímek.

Diskuze zahájena v 11:10:56

Projednávání bodu bylo ukončeno v 11:11:57

Jednání ukončeno 20.12.2021 v 11:30:19
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Ověřeno ověřovateli:

1)   20. 12. 2021 13:30 Štěpán Zmátlo   

2)   20. 12. 2021 13:24 Bc. Miroslav Roth   

 

Podpisy odpovědných osob:

Starosta(ka):
  

Místostarosta(ka):
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