Zápis z 37. zasedání rady MČ Praha – Čakovice, konaného dne 18. února 2008
Přítomni:

starostka – Alena Samková
zástupci starostky – JUDr. Miroslav Krištof, ing. Jiří Vintiška
radní – Dana Bossanyiová, Jiří Horáček, Karel Kubíček, Rudolf Vecka
tajemnice – ing. Milena Pekařová

Zápis:

Ivana Pokorná

Host:

Šárka Vlčková

Program:
Kontrola úkolů
1. Finanční odbor
1.1. Návrh na převod nedočerpané dotace z rozpočtu MČ do rezervního fondu MŠČI
1.2. Návrh na převod nedočerpané dotace z rozpočtu MČ do rezervního fondu MŠČII
2. Odbor bytového hospodářství a správy budov
2.1. Přidělení volného bytu č. 4 – Kysucká 658, Praha 9 – Čakovice
2.2. Přidělení volného bytu č. 8 – U Párníků 636, Praha 9 – Čakovice
2.3. Přidělení volného bytu č. 31 – Myjavská 625, Praha 9 – Čakovice
2.4.Odmítnutí přiděleného bytu č. 4 – Kysucká 658, Praha 9 – Čakovice
2.5. Návrh řešení označení ZŠ Dr. E. Beneše, Praha 9 – Čakovice
2.6. Návrh dodatku č. 5 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor – EKVA s. r. o.
3. Odbor životního prostředí a majetkoprávní
3.1. Žádost o povolení kácení na pozemku parc. č. 1375/1 k. ú. Čakovice–EKVA s.r.o.
3.2. Žádost o souhlas s prodejem zboží v areálu AVIA a.s. – parc. č. 1578/27 k.ú.Čak.
3.3. Žádost o stanovisko k výstavbě a napojení 3 ŘD (p.č. 261/1 k. ú. Třeboradice) a
souhlas se vstupem na pozemek parc. č. 506 k. ú. Třeboradice – pí. Mazačová
3.4. Žádost o vydání stanoviska ke stavbě „Náhrada TS 4158, kVN, kNN – Řepová ul.
3.5. Žádost o souhlas s PD „Stavba kanalizace Čakovice – ul. Vyhlídkova“ a vstupem
na pozemky parc. č. 1483 a 1487 k. ú. Čakovice – ing. R.
4. Technická správa
4.1. Hasičská stříkačka
5. Různé
5.1. U nás v Čakovicích
5.2. Smlouva o partnerství s MŠ Čakovice II
5.3. Návrhy, podněty a připomínky k záměru návrhu zákona o HMP a Statutu HMP
5.4. Změna trasy linek PID v souvislosti s prodloužením linky „M“ C do Letňan
5.5. VŘ – ředitel/ka MŠ Čakovice III – členové výběrové komise
6. In formace a návrhy starostky
7. Informace a návrhy tajemnice
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Kontrola úkolů
Všechny úkoly byly v termínu splněny.

K bodu 1.

Finanční odbor
1.1. Návrh na převod nedočerpané dotace z rozpočtu MČ do rezervního fondu MŠČI
MŠ Čakovice I nevyčerpala v roce 2007 dotaci na provoz ve výši 1 782,37 Kč, přidělenou
z rozpočtu MČ Praha – Čakovice. Ředitelka MŠ požádala o převod této částky do rezervního
fondu MŠ Čakovice I. Tyto finanční prostředky se použijí k dalšímu rozvoji PO dle zákona č.
250/2000 Sb.
Usnesení: R-37/1.1/08
Rada MČ Praha – Čakovice souhlasí s převedením nedočerpané dotace
z rozpočtu MČ Praha – Čakovice na provoz ve výši 1 782,37 Kč do
rezervního fondu MŠ Čakovice I.
Rada MČ Praha – Čakovice ukládá vedoucí FO, aby informovala ředitelku
MŠ Čakovice I o usnesení rady.
Pro:
7
T: 17. 3. 2008
Z: Kopičková

1.2.Návrh na převod nedočerpané dotace z rozpočtu MČ do rezervního fondu MŠČII
MŠ Čakovice II nevyčerpala v roce 2007 dotaci na provoz ve výši 2 524,92 Kč, přidělenou
z rozpočtu MČ Praha – Čakovice. Ředitelka MŠ požádala o převod této částky do rezervního
fondu MŠ Čakovice II. Tyto finanční prostředky se použijí k dalšímu rozvoji PO dle zákona č.
250/2000 Sb.
Usnesení: R-37/1.2/08
Rada MČ Praha – Čakovice souhlasí s převedením nedočerpané dotace
z rozpočtu MČ Praha – Čakovice na provoz ve výši 2 524,92 Kč do
rezervního fondu MŠ Čakovice II.
Rada MČ Praha – Čakovice ukládá vedoucí FO, aby informovala ředitelku
MŠ Čakovice II o usnesení rady.
Pro: 7
T: 17. 3. 2008
Z: Kopičková
K bodu 2.

Odbor bytového hospodářství a správy budov
2.1. Přidělení volného bytu č. 4 – Kysucká 658, Praha 9 – Čakovice
Usnesení: R-37/2.1/08
Rada MČ Praha – Čakovice schvaluje na návrh bytové a sociální komise
přidělení bytu č. 4 o velikosti 2+1, Kysucká 658, Praha 9 – Čakovice M. a T.
L., bytem Praha 9 – Čakovice na dobu určitou 2 roky od 1. 3. 2008 s možností
prodloužení, za podmínky vrácení současného bytu . Výše nájemného se
stanovuje na 74,14 Kč/m²/měsíc s možností jednostranného zvyšování
nájemného dle aktuálních právních předpisů.
Pro:
7
T: 29. 2. 2008
Z: Kubrová
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2.2. Přidělení volného bytu č. 8 – U Párníků 636, Praha 9 – Čakovice
Usnesení: R-37/2.2/08
Rada MČ Praha – Čakovice schvaluje na návrh bytové a sociální komise
přidělení bytu č. 8 o velikosti 1+kk, U Párníků 636, Praha 9 – Čakovice panu
J. Z., Praha 9 – Prosek, t.č. žijícího na adrese Praha 9 – Miškovice, na dobu
určitou 2 roky od 1. 4. 2008 s možností prodloužení. Výše nájemného se
stanovuje na 74,14 Kč/m²/měsíc s možností jednostranného zvyšování
nájemného dle aktuálních právních předpisů.
Pro:
7
T: 31. 3. 2008
Z: Kubrová

2.3. Přidělení volného bytu č. 31 – Myjavská 625, Praha 9 – Čakovice
Usnesení: R-37/2.3/08
Rada MČ Praha – Čakovice schvaluje na návrh bytové a sociální komise
přidělení bytu č. 31 o velikosti 1+kk, Myjavská 625, Praha 9 – Čakovice slečně
Z. M., bytem Praha 9 – Čakovice na dobu určitou 2 roky od 1. 3. 2008
s možností prodloužení. Výše nájemného se stanovuje na 74,14 Kč/m²/měsíc
s možností jednostranného zvyšování nájemného dle aktuálních právních
předpisů.
Pro:
7
T: 29. 2. 2008
Z: Kubrová

2.4.Odmítnutí přiděleného bytu č. 4 – Kysucká 658, Praha 9 – Čakovice
Rada svým usnesením R-34/2.2/08 schválila přidělení bytu č. 4 Kysucká 658, Praha 9 –
Čakovice paní I. D. s rodinou. Z důvodu změny finančních poměrů v rodině I. D. byt odmítla.
Usnesení: R-37/2.4/08
Rada MČ Praha – Čakovice bere na vědomí odmítnutí přiděleného bytu č. 4
v Kysucké ul. 658, Praha 9 – Čakovice paní I. D. Praha 9 – Čakovice z důvodu
změny finančních poměrů v rodině.
Pro:

7

2.5. Návrh řešení označení ZŠ Dr. E. Beneše, Praha 9 – Čakovice
Usnesení: R-37/2.5/08
Rada MČ Praha – Čakovice schvaluje text označení názvu školy na adrese
nám. Jiřího Berana 500, Praha 9 - Čakovice ve znění

ŠKOLA DR. EDVARDA BENEŠE
v provedení lehčené PVC ploché – výška liter 30 cm, síla liter 1-2 cm, povrch
modrá akrylátová barva nebo modrý dvousložkový autolak.
Jednotlivá písmena jsou odsazena 2 cm od fasády čepy.
Rada MČ Praha – Čakovice ukládá vedoucí OBH+SB zajistit instalaci nápisu.
Pro:
5
Proti: 1 (Samková)
Zdržel se: 1 (ing. Vintiška)
T: 30. 6. 2008
Z: Kubrová

3

2.6. Návrh dodatku č. 5 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor – EKVA s. r. o.
Na základě informace finančního odboru o průběhu finančních toků na zvláštním účtu MČ
Praha – Čakovice, který byl zřízen na základě nájemní smlouvy s firmou EKVA s. r. o., o
pronájmu nebytových prostor čp. 230, Praha 9 – Čakovice, byl projednán s ing. Vášou
souhlas s převodem deponované částky na běžný účet VHČ, vedený MČ Praha – Čakovice.
Z tohoto důvody byl vypracován návrh dodatku č. 5 k NS, který zohledňuje tuto skutečnost.
Usnesení: R-37/2.6/08
Rada MČ Praha – Čakovice schvaluje návrh dodatku č. 5 ke smlouvě o
pronájmu nebytových prostor Cukrovarská 230, Praha 9 – Čakovice s firmou
EKVA s. r. o., zastoupenou ing. Miroslavem Vášou.
Rada MČ Praha – Čakovice pověřuje starostku Alenu Samkovou a zástupce
starostky JUDr. Miroslava Krištofa podpisem tohoto dodatku.
Pro:
7
T: 17. 3. 2008
Z: Kubrová
K bodu 3.

Odbor životního prostředí a majetkoprávní
3.1. Žádost o povolení kácení na pozemku parc. č. 1375/1 k. ú. Čakovice–EKVA s.r.o.
Společnost EKVA s. r. o. požádala o povolení kácení 8 ks dřevin (4 třešní, 3 hrušní a 1
javoru) na pozemku parc. č. 1375/1 k. ú. Čakovice. Protože EKVA s. r. o. je pouze nájemcem
pozemku, o povolení ke kácení musí požádat vlastník – v tomto případě za vlastníka MČ
Praha – Čakovice, které je svěřena správa tohoto pozemku.Místním šetřením bylo zjištěno, že
větve javoru zasahují nad chodník a za větru se z něho odlamují větve. Kořenový systém
narušuje podezdívku blízkého plotu. Třešně a hrušně jsou vesměs proschlé dřeviny.
Návrh usnesení ZS JUDr. Krištofa:
Rada MČ Praha – Čakovice navrhuje stažení bodu z programu jednání a pověřit Komisi
životního prostředí, aby posoudila stav stromů, navržených ke kácení.
Pro:
1
Proti: 0
Zdržel: 6
Usnesení nebylo schváleno.

Usnesení: R-37/3.1/08
Rada MČ Praha – Čakovice ukládá vedoucímu TS, aby zajistil nabídky na
vypracování projektu na řešení zeleně na pozemku parc. č. 1375/1 k. ú.
Čakovice a předložil je radě MČ.
Pro:
5
Proti: 1 (JUDr. Krištof)
Nehlasoval: 1 (Horáček)
T: 17. 3. 2008
Z: Černý

3.2. Žádost o souhlas s prodejem zboží v areálu AVIA a.s. – parc. č. 1578/27 k.ú.Čakovice
Společnost OaSC s. r. o. žádá o souhlas s prodejem různých druhů zboží (15 druhů
sortimentu) v areálu AVIA a. s. na pozemku parc. č. 1578/27 k. ú. Čakovice – na dobu
dočasnou. Vchod pro pěší návštěvníky by byl umístěn za zastávkou MHD (OC Čakovice).
Usnesení: R-37/3.2/08
Rada MČ Praha – Čakovice se seznámila s opakovanou žádostí společnosti
OaSC s. r. o., Ke Krči 36, 147 00 Praha 4 o souhlas s prodejem zboží v areálu
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AVIA a. s. pozemek parc. č. 1578/27 k. ú. Čakovice a konstatuje, že trvá na
svém usnesení R-29/5.1/07.
Pro:
6
Zdržel se: 1 (Kubíček)
T: 17. 3. 2008
Z: ing. Zemanová

3.3. Žádost o stanovisko k výstavbě a napojení 3 ŘD (p.č. 261/1 k. ú. Třeboradice) a souhlas
se vstupem na pozemek parc. č. 506 k. ú. Třeboradice – pí. Mazačová
Rada svým usnesením R-26/1.5/07 schválila vybudování přípojek plynu, vodovodu a
kanalizace ke 3 ŘD na pozemku parc. č. 261/1 k. ú. Třeboradice. Pozemek parc. č. 506 k. ú.
Třeboradice, kde má být napojení přípojek, není zapsán na LV (z identifikace vyplývá, že se
skládá z pozemků PK 238/18 a 238/1). Vlastník pozemku PK 238/18 je na základě
identifikace veden bez RČ a adresy TP, nemůže v řízení jednat samostatně, proto odbor
výstavby ÚMČ Praha 18 ustanovil MČ Praha – Čakovice opatrovníkem pro realizaci stavby
přípojek inženýrských sítí. Z tohoto důvodu se MČ vyjadřuje za vlastníka pozemku
(komunikace Jirsákova). Žadatel dále žádá o souhlas s přípojkou elektro do ul. Tryskovická.
Usnesení: R-37/3.3/08
Rada MČ Praha – Čakovice souhlasí se stavbou a napojením 3 řadových
domků na pozemku parc. č. 261/1 k. ú. Třeboradice na stávající rozvody
plynu, vodovodu a kanalizace na pozemku parc. č. 506 (v části PK 238/18)
v ul. Jirsákova. Usnesením čj. 21351/07/OV/Vě MČ Praha 18 se stává MČ
Praha – Čakovice opatrovníkem pro realizaci stavby těchto přípojek
Rada nadále trvá na dříve schváleném usnesení R-26/1.5/07.
Rada MČ Praha – Čakovice souhlasí s přípojkou elektro do komunikace
Tryskovická pozemek parc. č. 487/1 k. ú. Třeboradice pod podmínkou, že tato
komunikace bude v úseku od ul. Babiččiny po ul. Jirsákovu zpevněna na
náklady investora. Povrch komunikace bude proveden z živice, chodník ze
zámkové dlažby Best Klasik. Stavba bude koordinována se stavbou „č. 3119 TV Čakovice et. 0010, komunikace Třeboradice“
Rada MČ Praha – Čakovice ukládá vedoucí OŽPaMP, aby o usnesení rady
informovala žadatele.
Pro:
4
Zdržel se:
2 (JUDr. Krištof,Vecka)
Nehlasoval: 1 (Horáček)
T: 17. 3. 2008
Z: ing. Zemanová

V 16,45 opustil zasedání rady ZS JUDr. Krištof, k usnášení je přítomno 6 radních.
3.4. Žádost o vydání stanoviska ke stavbě „Náhrada TS 4158, kVN, kNN – Řepová ul.
Investorem stavby je PREdistribuce a. s., Svornosti 3199/19a, Praha 5. Inženýrskou činnost
provádí na základě plné moci Dana Hanzíková.Předložená PD řeší přeložku kabelů 22 kV a
zrušení vzdušného vedení z důvodu náhrady stávajícího transformátoru TS 4158 novou
trafostanicí. Délka trasy kabelů 22 kV bude 280 m, celková plocha výkopů bude 170 m².
Usnesení: R-37/3.4/08
Rada MČ Praha – Čakovice souhlasí se stavbou „Náhrada TS 4158, kVN,
kNN ul. Řepová, Praha 9 – Čakovice dle předložené projektové dokumentace
z 11/2007. S vybudováním stavby bude MČ souhlasit po podepsání smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, které je úplatné (150,- Kč/bm
trasy, nejméně však 10 000,- Kč + DPH).
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Podmínkou pro souhlas se vstupem na pozemky parc. č. 1470, 1288/1 k. ú.
Čakovice pro vybudování uvedené stavby je koordinace se stavbou TV 3119
Čakovice, rekonstrukce komunikací, investora MHMP-OMI, zastoupeného
ZAVOS s. r. o.,
O zábor komunikace musí žadatel požádat TS UMČ Praha – Čakovice, o
vydání rozhodnutí o užívání veřejného prostranství požádá Odbor dopravy a
životního prostředí ÚMČ Praha 18 minimálně 21 dní před zahájením stavby.
Po vydání tohoto rozhodnutí bude pracovníky TS ÚMČ Praha – Čakovice
vypočítán poplatek za zábor veřejného prostranství, který bude splatný
v pokladně ÚMČ Praha – Čakovice nejpozději v den, kdy bude započato
s užíváním záboru. Po dokončení prací bude povrch komunikace a zeleně
uveden do odpovídajícího stavu a bude předán pracovníkům TS ÚMČ Praha
– Čakovice.
Rada MČ Praha – Čakovice ukládá vedoucí OŽPaMP, aby o usnesení rady
informovala žadatele.
Pro:
6
T: 17. 3. 2008
Z: ing. Zemanová

3.5. Žádost o souhlas s PD „Stavba kanalizace Čakovice – ul. Vyhlídkova“ a vstupem
na pozemky parc. č. 1483 a 1487 k. ú. Čakovice – ing. R.
Ing. R. žádá MČ o souhlas s projektovou dokumentací, se stavbou a se vstupem na pozemky
parc. č. 1483 a 1487 k. ú. Čakovice, svěřené do správy MČ. Jedná se o stavbu kanalizace
z pozemku parc. č. 634/2 v ul. Vyhlídkova, kde bude umístěna novostavba RD. V úseku mezi
ul. Hrdinova a Vyhlídkova nebyla kanalizace navržena, neboť se zde nenacházely žádné
nemovitosti, které by bylo nutné připojit na kanalizační řad. Vzhledem k plánované stavbě
RD na pozemku parc. č. 634/2 je nutné kanalizaci vč. přípojky vybudovat. Žadatel vybuduje
kanalizaci na vlastní náklady, celý úsek z pozemku parc. č. 634/2 do ul. Hrdinova, kde je
připraveno připojovací místo na nově budovanou kanalizaci.
Usnesení: R-37/3.5/08
Rada MČ Praha – Čakovice souhlasí s projektovou dokumentací „Stavba
kanalizace Čakovice – ul. Vyhlídkova“ a se vstupem na pozemky parc. č. 1483
a 1487 k. ú. Čakovice za účelem vybudování kanalizační přípojky investora
ing. R. Praha 9 – Čakovice.
O zábor komunikace musí žadatel požádat TS UMČ Praha – Čakovice, o
vydání rozhodnutí o užívání veřejného prostranství požádá odbor dopravy a
životního prostředí ÚMČ Praha 18 minimálně 21 dní před zahájením stavby.
Po vydání tohoto rozhodnutí bude pracovníky TS ÚMČ Praha – Čakovice
vypočítán poplatek za zábor veřejného prostranství, který bude splatný
v pokladně ÚMČ Praha – Čakovice nejpozději v den, kdy bude započato
s užíváním záboru. Po dokončení prací bude povrch komunikace uveden do
odpovídajícího stavu a bude předán pracovníkům TS ÚMČ Praha –
Čakovice.
Rada MČ Praha – Čakovice ukládá vedoucí OŽPaMp, aby o usnesení rady
informovala žadatele.
Pro:
6
T: 17. 3. 2008
Z: ing. Zemanová
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K bodu 4.

Technická správa
4.1. Hasičská stříkačka EBERT – žádost SH ČMS Pamětice o odkoupení či darování
V 8/2007 rozhodla rada MČ o prodeji vyřazené hasičské stříkačky D. S. Ebert a schválila
postup při prodeji. Na inzerát v novinách a ve vývěskách MČ nikdo nereagoval. Při odevzdání
stříkačky do výkupny železného šrotu by MČ utržila 1000,- Kč. Nyní o stříkačku projevil
zájem SDH Pamětice z okresu Písek. Vyřazenou stříkačku by použili k dokompletování
vlastní stříkačky.
Usnesení: R-37/4.1.1/08
Rada MČ Praha – Čakovice zrušuje své usnesení R-23/4.3.1/07.
R-37/4.1.2/08
Rada MČ Praha – Čakovice souhlasí s darováním vyřazené hasičské
stříkačky D. S. Ebert SH ČMS SDH Pamětice a ukládá vedoucímu TS, aby
předložil radě MČ návrh darovací smlouvy.
Pro:
6
T: 17. 3. 2008
Z: Černý

K bodu 5.

Různé
5.1. Návrh nové podoby měsíčníku U nás v Čakovicích
Šárka Vlčková – PR a mediální konzultant nabídla MČ své služby při vytvoření nové podoby
měsíčníku U nás v Čakovicích.
Usnesení: R-37/5.1/08
Rada MČ Praha – Čakovice schvaluje objednání redaktorské služby u pí.
Šárky Vlčkové na spolupráci při vydávání měsíčníku U nás v Čakovicích na
čísla 4, 5, 6/2008.
Rada MČ Praha – Čakovice ukládá tajemnici, aby připravila návrh SoD na
redaktorskou činnost Šárky Vlčkové.
Pro:
6
T: 17. 3. 2008
Z: ing. Pekařová

V 17,40 opustil zasedání rady radní Kubíček, k usnášení je přítomno 5 radních.
5.2. Smlouva o partnerství s MŠ Čakovice II
Jednou z důležitých součástí podání žádosti o podporu z finančních mechanizmů z EHP/ES
Norska je uzavření smlouvy o partnerství mezi MČ Praha – Čakovice jako investorem a MŠ
Čakovice II jako budoucím uživatelem.
Usnesení: R-37/5.2.1/08
Rada MČ Praha – Čakovice schvaluje uzavření smlouvy o partnerství mezi
MČ Praha – Čakovice a MŠ Čakovice II.
Pro:

5

R-37/5.2.2/08
Rada MČ Praha – Čakovice pověřuje starostku Alenu Samkovou a ZS JUDr.
Miroslava Krištofa podpisem smlouvy o partnerství.
Pro:
5
T: 17. 3. 2008
Z: Samková
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5.3. Návrhy, podněty a připomínky k záměru návrhu zákona o HMP a Statutu HMP
Usnesení: R-37/5.3/08
Rada MČ Praha – Čakovice nemá připomínek k záměru návrhu zákona o
HMP a Statutu HMP.
Pro:

5

V 18,25 se vrátil na zasedání rady radní Kubíček, k usnášení je přítomno 6 radních.

5.4. Změna trasy a provozních parametrů linek PID v souvislosti s prodloužením linky „M“ C
do Letňan
Zástupce starostky ing. Vintiška iformoval radu o změnách trasy a provozních parametrů
linek Pražské integrované dopravy v souvislosti s prodloužením linky metra C o úsek „Ládví
– Letňany“, tak jak je navrhuje na základě dlouhodobých jednání ROPID.
Usnesení: R-37/5.4.1/08
Rada MČ Praha – Čakovice projednala návrh dopravního opatření Změn
trasy a provozních parametrů PID v souvislosti s prodloužením linky metra C
o úsek „Ládví – Letňany“ ze dne 15. 2. 2008 a nemá k navrhovanému řešení
námitek.
Pro:

6

R-37/5.4.2/08
Rada MČ Praha – Čakovice ukládá vedoucímu TS, aby předložil návrh
dopravního opatření v ulicích Oderská a Mezi hřbitovy v souvislosti se
změnou trasy linek MHD č. 140, 166, 305 a 351.
Pro:
6
T: 17. 3. 2008
Z: Černý

5.5. Člen konkursní komise za MČ
V souvislosti s vyhlášeným výběrovým řízením na obsazení místa ředitele mateřské školy
Čakovice III, musí MČ jako zřizovatel nominovat do výběrové komise 2 členy.
Usnesení: R-37/5.5/08
Rada MČ Praha – Čakovice jmenuje do komise pro vyhodnocení výběrového
řízení na obsazení místa ředitele mateřské školy Čakovice III za zřizovatele
MČ Praha – Čakovice:
zástupce starostky
JUDr. Miroslava Krištofa
předsedkyni školské komise
Janu Kosovou
Pro:

6

K bodu 6.

Informace a návrhy starostky
•
•
•
•

společnost České nemovitosti předběžně souhlasí s darováním pozemku za symbolickou
cenu u objektu Čtyřlístek, který je nutný pro rozšíření zahrady MŠ Čakovice III
19. 2. od 18 hodin – pracovní setkání zastupitelů MČ – hospodaření s bytovým fondem
25. 2. od 15 hodin – prezentace ÚP
jednání se zástupcem společnosti Impera ve věci zničení cesty Svěceného. Společnost
Impera se písemně zavázala uvést cestu do původního stavu do 30. 4. 2008.
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K bodu 7.

Informace a návrhy tajemnice
•

pro lepší informovanost návštěvníků ÚMČ budou před budovou instalovány nové
„rozcestníky“, na kterých bude vyznačen směr do hlavní budovy, objektu technické
správy a souboru objektu čp. 52
• do odboru tajemnice byla přijata nová pracovnice sl. Simona Knolová
• 27. 2. bude dodáno skenovací zařízení pro spisovou službu E-spis
• jednání o výpůjčce místnosti v čp. 52 (od SO MČ Praha 18)
• digitalizace ÚMČ
Usnesení: R-37/7/08
Rada MČ Praha – Čakovice ukládá tajemnici, aby zajistila pro realizaci
digitalizace ÚMČ nákup:
• 3 ks notebook + optické myši
• 6 ks USB
• 1 ks AP
Pro:
6
T: 17. 3. 2008
Z: ing. Pekařová

Zapsala: Ivana Pokorná

Alena Samková
starostka MČ Praha – Čakovice

Ing. Jiří Vintiška
zástupce starostky MČ Praha - Čakovice
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