
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI
jednání č. RMČ20

konané dne 12. 07. 2011

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : radní – MVDr. Tomáš Vlach

Program jednání:

1. Kontrola plnění úkolů
2. I. Pražský chovatelský den v Újezdě nad Lesy
3. Zápis z jednání škodní komise ze dne 30. 6. 2011
4. Pronájem komerčních prostor v 1. NP polyfunkčního domu - předem známému zájemci

5.
Zápis z jednání KSOZ, Sekce pro pro občanské záležitosti, Sekce pro potřeby zdravotně 
postižených a seniorů a jmenování nového člena KSOZ a Sekce pro posouzení výstavby 
domova pro seniory a hospice

6. Zrušení přiděleného bytu

7.
Připomínky a požadavky k lesnímu hospodářskému plánu na roky od 01. 01. 2012 do 
31.12.2021 pro lesní hospodářský celek Újezd nad Lesy 

8. Návrh na revokaci usnesení RMČ17/0291/11 ze dne 31. 05. 2011

9.
Nabídka umístění agenturní kanceláře Generali Pojišťovny do prostor 1. NP polyfunkčního
domu v Újezdě nad Lesy

10.
Stížnost na diskriminaci členů politické strany VV a stížnost na odmítání zvolení člena 
politické strany VV do RR ÚZ

11.Veřejná zakázka na akci "Sanace sklepa úřadu" - vyhodnocení
12.Rekonstrukce plochých střech Masarykova ZŠ - 1. etapa
13.Různé

Pan  starosta  zkonstatoval,  že  rada  byla  řádně  svolána  a  je  usnášeníschopná.  Navržený
program  byl  doplněn  o  bod  č.  11  Veřejná  zakázka  na  akci  „Sanace  sklepa  úřadu“  –
vyhodnocení a o bod č. 12 Rekonstrukce plochých střech Masarykova ZŠ – 1. etapa. Bod
Různé byl posunut na pořadí č.  13. Takto navržený a doplněný program 20. jednání rada
schválila (hlasování 3 pro).

1. Kontrola plnění úkolů
Usnesení číslo: RMČ20/0343/11
Rada městské části
1) bere na vědomí
plnění úkolů v intencích jednání rady



Usnesení - (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

2. I. Pražský chovatelský den v Újezdě nad Lesy
Usnesení číslo: RMČ20/0344/11
Rada městské části
1) schvaluje
žádost ČSCH o povolení konání veřejného vystoupení, I. Pražský chovatelský den v Újezdě
nad Lesy, dne 3. 9. 2011 na multifunkčním sportovišti v ulici Čentické

Usnesení - (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

3. Zápis z jednání škodní komise ze dne 30. 6. 2011
Usnesení číslo: RMČ20/0345/11
Rada městské části
1) schvaluje
zápis z jednání škodní komise ze dne 30. 6. 2011 

Zodpovídá 

1. Saitz Vladimír, Tajemník úřadu 
   uplatnit na majiteli psa pojištění z odpovědnosti
Termín: 29. 07. 2011    

Usnesení - (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

4. Pronájem komerčních prostor v 1. NP polyfunkčního domu - předem známému 
zájemci
Usnesení číslo: RMČ20/0346/11
Rada městské části
1) schvaluje
uzavření  smlouvy na  pronájem  nebytových  prostor  v  1.  NP  polyfunkčního  domu  dle
zveřejněného záměru s pí Ivanou Drábovou, Rašínova 1414, 250 82  Úvaly 
2) ukládá
ÚMČ Praha 21 (VHČ) předložit RMČ návrh nájemní smlouvy s pí Ivanou Drábovou 

Zodpovídá 



1. Mrázová Irena, referent _ VHČ 
   
Termín: 15. 08. 2011    

Usnesení - (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

5. Zápis z jednání KSOZ, Sekce pro občanské záležitosti, Sekce pro potřeby zdravotně 
postižených a seniorů a jmenování nového člena KSOZ a Sekce pro posouzení výstavby 
domova pro seniory a hospice
Usnesení číslo: RMČ20/0347/11
Rada městské části
1) bere na vědomí
zápis z jednání KSOZ č. 6/2011 ze dne 29. 6. 2011 
2) bere na vědomí

zápis Sekce pro občanské záležitosti ze dne 25. 5. 2011

3) bere na vědomí
zápis Sekce pro potřeby zdravotně postižených a seniorů ze dne 20. 6. 2011 
4) jmenuje
Bc. Radku Lipanovičovou do funkce člena KSOZ a Sekce pro posouzení výstavby domova
pro seniory a hospice

Usnesení - (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

6. Zrušení přiděleného bytu
Usnesení číslo: RMČ20/0348/11
Rada městské části
1) revokuje
částečně Usnesení RMČ/12/0181/11 ze dne 29. 3. 2011 a tím ruší přidělení bytu panu JUDr.
Ladislavovi Hůlovi v ulici Rohožnická 1608, Praha 9 - Újezd nad Lesy 

Usnesení - (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

7. Připomínky a požadavky k lesnímu hospodářskému plánu na roky od 01. 01. 2012 do 
31. 12. 2021 pro lesní hospodářský celek Újezd nad Lesy 
Usnesení číslo: RMČ20/0349/11
Rada městské části
1) schvaluje
schvaluje připomínky a požadavky č. 1 - 8 k LHP (lesnímu hospodářskému plánu) pro LHC
(lesní hospodářský celek) Újezd nad Lesy pro roky 2012 - 2021
1/ Požaduje navrácení původních dřevin do Klánovického lesa v rámci osazování holin



2/ Požaduje zmenšit holiny v části lesa, kde není zvláště chráněné území na 0,5 ha
3/ Požaduje zmenšit holiny v části lesa, kde je zvláště chráněné území na 0,2 ha
4/ Požaduje vyloučit z těžebních prací těžkou techniku
5/ Do bodu č. 8- Podklady pro tvorbu LHP, podbodu 8.1.4.1. - Funkce ochrany přírody, žádá
doplnit:  Klánovický  les  je  lesem zvláštního  určení  se  zvýšenou  rekreační  funkcí,  se  sítí
rekreačních a naučných stezek a odpočinkových míst. Proto požaduje, aby LHP respektoval
síť cest naučných a rekreačních, a aby nebyly těžební činností poškozeny. Žádá OOP MHMP,
aby  MČ  P21  předložil  k  připomínkování  lesní  mapu  se  sítí  lesních  cest,  které  zajišťují
rekreační funkci Klánovického lesa
6/S ohledem na zvláštní funkci lesa požadujeme snížit max. celkovou výši těžeb
7/Požadujeme  v  novém LHP kompenzovat  nedostatečné  plnění  plánů  obnovy porostů  za
období 2002 - 2011
8/Požadujeme doplnit do bodu č. 9 - Hospodářské cíle a záměry v podmínkách LHC Újezd 
nad Lesy, podbod 9. 1. b) za první větu: Klánovický les, je lesem se zvláštním určením se 
zvýšenou rekreační funkcí a plnění této funkce by mělo být upřednostněno před 
ekonomickým zájmem na těžbě dřeva

2) ukládá
ÚMČ Praha 21 /ved. OŽPD/ předat usnesení RMČ P21 HMP, MHMP, OOP

Zodpovídá 

1. JUDr. Kozáková Vladimíra, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
   
Termín: 29. 07. 2011    

Usnesení - (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

8. Návrh na revokaci usnesení RMČ17/0291/11 ze dne 31. 05. 2011 – stažen z jednání
Paní Kozáková po provedeném průzkumu a instrukcí pana starosty předloží znovu na jednání
rady.

9. Nabídka umístění agenturní kanceláře Generali Pojišťovny do prostor 1. NP 
polyfunkčního domu v Újezdě nad Lesy
Rada městské části
1) bere na vědomí
nabídku Mgr. Aleše Hemera na umístění agenturní kanceláře Generali Pojišťovny do prostor
1. NP polyfunkčního domu v Újezdě nad Lesy

Usnesení - (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

10. Stížnost na diskriminaci členů politické strany VV a stížnost na odmítání zvolení 
člena politické strany VV do RR ÚZ



Rada městské části
1) bere na vědomí
oficiální stížnost na diskriminaci členů politické strany VV a stížnost na odmítání zvolení
člena politické strany VV do RR ÚZ
2) ukládá
starostovi MČ Praha 21 zaslat písemnou odpověď v intencích jednání rady

Zodpovídá 

1. RNDr. Roušar Pavel, Starosta 
   odpovědět v intencích jednání rady

Usnesení - (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

11. Veřejná zakázka na akci "Sanace sklepa úřadu" - vyhodnocení
Usnesení číslo: RMČ20/0350/11
Rada městské části
1) schvaluje
na  základě  doporučení  komise  pro  hodnocení  nabídek  uzavření  smlouvy  o  dílo  na  akci
"Sanace  sklepa  úřadu"  se  společností  SANACE VAPE,  s.  r.  o.,  Domašov 415,  Bělá  pod
Pradědem
2) pověřuje
starostu MČ Praha 21 podpisem smlouvy o dílo
3) ukládá
ÚMČ Praha 21 (ved. OMI) informovat předkladatele v intencích rozhodnutí rady

Zodpovídá 

1. RNDr. Beroušková Soňa, vedoucí odboru majetku a investic 
   
Termín: 26. 07. 2011    

Usnesení - (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

12. Rekonstrukce plochých střech Masarykova ZŠ - 1. etapa
Usnesení číslo: RMČ20/0351/11
Rada městské části
1) schvaluje
na základě  doporučení  komise  pro  hodnocení  nabídek  uzavření  smlouvy  o  dílo  na "
Rekonstrukce plochých střech Masarykova ZŠ - 1. etapa" s firmou  PSP. ADV-GROUP s.r.o.,
Náchodská 801/15, 193 00  Praha 9 
2) pověřuje
starostu MČ Praha 21 podpisem smlouvy o dílo 
3) ukládá
ÚMČ Praha 21 (ved. OMI) informovat předkladatele v intencích rozhodnutí rady

Zodpovídá 



1. RNDr. Beroušková Soňa, vedoucí odboru majetku a investic 
   
Termín: 26. 07. 2011    

Usnesení - (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0 )
13. Různé
Další jednání rady se bude konat 26. července 2011.

MVDr. Tomáš Vlach
radní

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21



Zapsal : asistentka - Kastnerová Iveta
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