
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI
jednání č. RMČ67

konané dne 31.03.2010

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : místostarosta - Ing. Petr Štulc

Program jednání:

1 Kontrola plnění úkolů
2 Zápis z jednání KV č.19 ze dne 4.11.2009

3
Stanovení dopravního značení (DZ B 28 - zákaz zastavení) na komunikaci Rohožnická, 
k.ú. Újezd nad lesy

4
Stanovisko k návrhu HMP, kterou se mění obecně závazná vyhl. HMP č. 55/2000 
Sb.,kterou se vydává Statut HMP v souvislosti s novelou zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění

5 Zápis ze 3. schůze Komise pro potřeby seniorů ze dne 3. 3. 2010
6 Návrh darovací smlouvy
7 Přechod nájmu pozemku p.č. 2596 v k.ú. Újezd nad Lesy
8 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí na třídu na šk. rok 2010/2011
9 Grantové řízení v oblasti sociálních služeb pro rok 2010
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Částečné zjednosměrnění ulice Račíněveské a Oplanské

11Stanovisko referentky školství k dopisu "Zavřené školy, stanovisko MŠMT"
1
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Návrh smlouvy o spolupráci, při pořádání kulturních akcí v sále polyfunkčního domu, 
Městskou částí Praha 21

1
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Zápis č. 2 z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 21 ze dne 22. 3. 2010

1
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Veřejná zakázka malého rozsahu na akci výstavba kolumbárních schránek na hřbitově v 
Újezdě nad Lesy

1
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Revokace usnesení RMČ65/1217/10 ze dne 4.3.2010 a Rozpočtové opatření č. 20 - změna 
rozpočtu v roce 2010
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Rozpočtové opatření č. 21: změna rozpočtu v roce 2010

1
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Rozpočtové opatření č. 22: změna rozpočtu v roce 2010

1
8

Odpisové plány dlouhodobého majetku zřízených příspěvkových organizací na rok 2010

1
9

Lokální opravy místních komunikací v havarijním stavu

2
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Různé

Bod č. 19, který byl předložen dodatečně – na stůl, byl zařazen před bod - různé.  



Rada MČ Praha 21 program 67. schůze po této úpravě schválila.
Paní starostka zahájila jednání rady a přivítala hosta, kterým byl předseda školské rady pan
Ing. Caldr. Radní Ing. Vaníček pohovořil o jeho činnosti ve školské radě a poděkoval mu za
jeho práci. Poté se Ing. Caldr krátce představil. Dále pí starostka požádala pana předsedu, aby
v případě,  že  na  školské  radě  budou  projednávány  důležité  materiály,aby  o  nich  radu
informoval  formou  zápisu.  Na závěr  pí  starostka  popřála  Ing.  Caldrovi  hodně  úspěchů  a
začalo řádné jednání rady dle programu.

1. Kontrola plnění úkolů
Vybudování retardérů, dopravní značení

• křižovatka komunikací Chmelická – Toušická 
-  akce bude realizována po vybudování kanalizace. 
Úkol trvá.

• křižovatka komunikací Čentická – Polesná 
Rozpočet na vybudování jednoho retardéru je v rozmezí 350.000 – 400.000,- Kč. 
V roce 2010 – akce není zatím finančně zajištěna. 
Úkol trvá.

Informace starostky pí Vlásenkové ohledně jednání s vedením České pošty
Starostka pí Vlásenková seznámila radu s výsledky jednání s vedením České pošty ohledně
jejího umístění do polyfunkčního domu. Seznámila radu zejména s požadavky České pošty na
velikost prostor a s finančními požadavky. 
Rada trvá na přemístění provozovny České pošty ze stávajících nevyhovujících prostor v ulici
Staroújezdská   23   do  nových  prostor  v centru  obce,  a  to  na  základě  žádostí  občanů  o
zkvalitnění služeb v této oblasti a z hlediska zajištění  bezpečnosti provozu. Tento požadavek
na přemístění provozovny je dlouhodobě projednáván s vedením České pošty  a je prioritou
vedení MČ.           
Úkol trvá.   

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 85/B/2001 (nájemce pan Maleček)
Rada  schválila  Dodatek  č.  1  k nájemní  smlouvě  č.j.  85/B/2001  a  pověřila  starostku  pí
Vlásenkovou podpisem dodatku. 
Nájemní smlouva č. 85/B/2001 – p. Maleček (Evidenční list) 
Rada  schválila  Evidenční  list  k nájemní  smlouvě  č.  85/B/2001  a  pověřila  pí  starostku
Vlásenkovou  podpisem  Evidenčního  listu.  Zasláno  panu  Malečkovi  k podpisu.  Podpis  a
vrácení dokumentu bylo urgováno. K.T.: konec února 2010. Evidenční list byl znovu odeslán
doporučeně.
Úkol trvá.    

Umístění proměnných informačních tabulí na měření rychlosti 
Rada schválila  rozmístění  úsekového měření  okamžité  rychlosti  vozidel  na  komunikacích
Starokolínská,  Novosibřinská  a  V Lipách.  Informační  tabule  na  ulici  Novosibřinské  byla
osazena. 
Osazení proměnné informační tabule na měření rychlosti na ul. Starokolínské. 
Bude se muset vybudovat stožárek pro osazení měřiče. Jeho nejoptimálnější umístění by bylo
při křížení ulic s komunikací Ochozskou. 
Věc je nyní v řešení spol. Camea, s.r.o. a TSK HMP. Realizace proběhne dle klimatických
podmínek.
Rada ukládá vedoucí  OŽPD JUDr.  Kozákové urgovat  termín zahájení  prací  a  o  výsledku
jednání informovat radu na příštím jednání.



Úkol trvá.
Nájem pozemku parc. č. 4356/46  pod budovou č. p. 2235 (Skautská klubovna) 
Rada  schválila  pronájem pozemku  parc.  č.  4356/46  k.ú.  Újezd  nad  Lesy  od  SŽDC pod
budovou č.p.  2235 (Skautská klubovna),  uložila  OMI požádat  SŽDC o sdělení  podmínek
prodeje pozemku parc.  č.  4356/46 a projednat  možnost  snížení nájemného.  Rada pověřila
starostku  pí  Vlásenkovou  podpisem  nájemní  smlouvy  po  úpravách  schválených  smluvní
právní  kanceláří.  SŽDC zaslalo  upravený  návrh  nájemní  smlouvy,  kde  byla  akceptována
většina připomínek naší právní kanceláře. Cena byla snížena na 85 Kč/m². 
Smlouva je připravována  k podpisu.
Úkol trvá.

Nabytí  pozemku  parc.  č.  4356/46  pod  budovou  č.p.  2235  (Skautská  klubovna)  a  části
pozemku přilehlého parc. č. 4356/1
Rada  souhlasila  s  projevením  zájmu  o  úplatné  získání  pozemku  parc.  č.  4356/46  pod
Skautskou klubovnou a části pozemku přilehlého dle předloženého návrhu v rámci privatizace
od vlastníka  SŽDC, s.  o.  a  uložila  starostce  pí  Vlásenkové požádat  Radu hl.  m.  Prahy o
udělení souhlasu, aby jednala jménem hlavního města Prahy.
Žádost je připravována.
Úkol trvá.

Možnost rozšíření MŠ Sluníčko
Rada schválila uzavření smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy v MZŠ Polesná 1690 za
účelem  rozšíření  kapacity  MŠ Sluníčko“  s firmou  BETONSTAV TEPLICE a.s.  Stavební
úpravy byly dokončeny a předány. Probíhá instalace výtahu. Venkovní  úpravy proběhnou
v závislosti na  klimatických podmínkách.
Úkol trvá.    

Vedení místní rekreační cyklostezky v MČ Praha 21 
Rada schválila vedení  místní rekreační cyklostezky  dle předloženého soupisu parcelních
čísel  a  vlastníků  dotčených  pozemků  a  uložila  místostarostovi  Ing.  Štulcovi,   vstoupit
v jednání s HMP a projednat možnost financování akce. 
Místostarosta Ing. Štulc informoval radu o výsledku jednání ohledně možnosti financování
akce   na  MHMP s panem  Polákem.  Vzhledem  k tomu,  že  nejsme  na  hlavní  cyklotrase,
musíme  hledat  jiný  způsob  financování  akce  (např.  grant).  Rada  uložila  radnímu  Ing.
Marečkovi zahrnout výše uvedenou problematiku na jednání dopravního výboru. 
Ing. Mareček informoval radu o výsledku jednání dopravního výboru.
Úkol trvá.    

Návrh na uzavření nájemní smlouvy s pí. Kunovou  (pozemky č. par. 2757  a 2758)
Rada schválila návrh nájemní smlouvy na užívání pozemků č. parc. 2757 a 2758 v k. ú. Újezd
nad Lesy  s výší  nájemného 8.670,-- Kč/měs. Rada schválila za smluvně nezajištěné užívání
pozemků úhradu ve výši 208.080,-- Kč jako náhradu za bezdůvodné obohacení za poslední
dva  roky.  Rada  pověřila  pí  starostku  Vlásenkovou  podpisem  nájemní  smlouvy.  Byl
vypracován znalecký posudek na určení výše nájemného. Pí Kunová podala žalobu na určení
vlastnictví  předmětných  pozemků.  Bylo  předáno  k zastupování  AK  JUDr.  Stránský.  Dle
sdělení soudu bude další postup sdělen v dubnu.
Úkol trvá.  

Přístavba budovy úřadu – architektonická studie
Rada  vzala na vědomí architektonickou studii  na přístavbu  budovy ÚMČ Praha 21 a  uložila



starostce pí Vlásenkové a tajemníkovi p. Saitzovi zapracovat připomínky vznesené na jednání
rady. Připomínky byly zapracovány a odsouhlaseny.
Byla zpracována projektová dokumentace a  jsou zajišťována stanoviska dotčených orgánů
v rámci územního řízení. Bylo požádáno o vydání územního souhlasu.
Úkol trvá.

Podíl MČ Praha 21 na výstavbě inž. sítí a komunikací v lokalitě Lada
Rada souhlasila s deklarací ochoty účastnit se zasíťování lokality „V Ladech“, pokud budou
splněny podmínky dané usnesením Rady MČ Praha 21 č. 1129 z 4. 11. 2009.

Rada uložila  OMI  seznámit  předkladatele  návrhu s tímto  usnesením a  zajistit  stanovisko

advokátní kanceláře STRÁNSKÝ & PARTNEŘI  v písemné podobě. Právní stanovisko bylo
dodáno. Rada pověřila starostku pí Vlásenkovou zahájit prostřednictvím právního zástupce
městské části jednání se zúčastněnými stranami v uvedené věci.
Úkol trvá. 

Nákup publikace Toulavá kamera pro sdružení seniorů
Rada  předala  materiál  komisi  sociální  a  zdravotní  k  projednání  a  schválení  a  uložila
KSZ zkontrolovat ordinační hodiny lékařů působících v MČ Praha 21 pro potřeby aktualizace
údajů na webových stránkách MČ Praha 21 v sekci zdravotnictví.
Úkol trvá.       
                    
Smlouva o zajištění servisních služeb pro gastrotechnologii v polyfunkčním domě
Rada  schválila  smlouvu  o  zajištění  servisních  služeb  na  gastronomické  technologie  v
polyfunčkním  domě  se  společností  InterGast,  a.  s.  a  pověřila  starostku  pí  Vlásenkovou
podpisem smlouvy. Smlouva je připravována k podpisu.
Úkol trvá.

Rekonstrukce hasičské zbrojnice 
Rada vzala na vědomí studii rekonstrukce hasičské zbrojnice zpracovanou spol. RHM Projekt,
spol. s r. o.. Rada uložila OMI zajistit zpracování a projednání PD akce dle stavebního zákona
a starostce pí Vlásenkové předat studii včetně finanční rozvahy náměstkovi primátora hl.m.
Prahy JUDr. Blažkovi s požadavkem na zajištění akce z finančních prostředků hl.m. Prahy.
Dopis byl odeslán. Společnost RHM předložila cenovou nabídku. Zadání projekčních prací
proběhne až na základě bližších informací o finančním krytí akce z účelové dotace HMP. 
Úkol trvá. 

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na akci "Optické připojení sítě PRAGONET v oblasti 
Běchovice - Újezd nad Lesy"
Rada schválila Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení trvalého věcného břemene u pozemků
1608,  1372,  1359,  1311,  1068/1,  714,  713,  773/1,  774,  776/1  v  k.ú.  Újezd nad  Lesy se
společností T - Systems Czech Republic a.s. za cenu 250,- Kč za bm a pověřila starostku pí
Vlásenkovou podpisem smlouvy. Smlouva je připravována k podpisu.
Úkol trvá.

Pořádání hudebních koncertů v polyfunkčním domě - v sále restaurace Level a dojednané
podmínky smlouvy mezi MČ Praha 21 a jednateli restaurace Level
Rada schválila spolupráci  mezi MČ Praha 21 a nájemci  restaurace Level,  která  spočívá v
pořádání  hudebních  koncertů  MČ  Praha  21  v  sále  polyfunkčního  domu. Rada  uložila
kulturnímu referentovi p. Voříškovi předložit na příští jednání rady návrh smlouvy. Dále viz
bod č. 12.



Úkol trvá.
Prodloužení pronájmu části pozemku parc. č. 4306/1
Rada  schválila  dodatek  č.1  nájemní  smlouvy  č.9/10  o  prodloužení  doby  pronájmu  části
pozemku parc. č. 4306/1 o výměře 400 m² do 30.4.2010 a pověřila starostku pí Vlásenkovou
podpisem dodatku. Smlouva je připravována k podpisu.
Úkol trvá.

Návrh na odsvěření lesních pozemků parc.č. 4351/1, 4360/1 k.ú. Újezd nad Lesy ze správy
MČ Praha 21 do správy hl.m. Prahy 
Rada  souhlasila  s  odsvěřením  pozemků  parc.č.  4351/1,  4360/1  v  k.ú.  Újezd  nad  Lesy
ze správy  MČ Praha 21 do správy hl.m. Prahy a uložila starostce pí Vlásenkové předložit k
projednání na červnové jednání zastupitelstva.
Úkol trvá.
 
Rada městské části bere na vědomí plnění úkolů a konstatuje, že ostatní úkoly z minulého
jednání rady byly splněny a vypuštěny.                                                                             

2. Zápis z jednání KV č.19 ze dne 4.11.2009
Rada  žádá  kontrolní  výbor,  aby  předkládal  zápisy  z jednání  včas  vzhledem  k tomu,  že
informace z KV nejsou po delší době již aktuální.

Usnesení číslo: RMČ67/1255/10
Rada městské části
1) bere na vědomí
zápis z jednání kontrolního výboru č. 19 ze dne 4.11.2009
2) ukládá
starostce pí. Vlásenkové předložit zápis na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

3. Stanovení dopravního značení (DZ B 28 - zákaz zastavení) na komunikaci 
Rohožnická, k.ú. Újezd nad lesy
Usnesení číslo: RMČ67/1256/10
Rada městské části
1) schvaluje
osazení dopravních značek B 28 na komunikaci Rohožnické, k.ú. Újezd nad Lesy v úseku od
křížení  s  komunikací  Měšínskou po křížení  s  komunikací  Žíšovskou.  Dopravní  úprava se
dotkne cca 30 parkujících automobilů.
2) ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (OŽPD, SSÚ) vyhotovit stanovení dopravního značení a věc postoupit
spol. TSK HMP k realizaci

4. Stanovisko k návrhu HMP, kterou se mění obecně závazná vyhl. HMP č. 55/2000 
Sb.,kterou se vydává Statut HMP v souvislosti s novelou zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění
Usnesení číslo: RMČ67/1257/10
Rada městské části
1) schvaluje
navrženou změnu vyhl.  HMP, kterou se mění obecně závazná vyhl.  HMP č.  55/2000 Sb.,
kterou se vydává Statut HMP v souvislosti se změnou zák.č. 114/1992 Sb., tedy s přenesením



kompetencí v oblasti ochrany přírody a krajiny pouze na MČ Praha 1 - 22 s účinností od
01.12.2010
2) ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (OŽPD) informovat o stanovisku Rady MČ Praha 21  Odbor ochrany
prostředí MHMP, paní Mgr. Ivetu Pražákovou a v kopii MČ Praha - Běchovice, MČ Praha -
Koloděje a MČ Praha - Klánovice

5. Zápis ze 3. schůze Komise pro potřeby seniorů ze dne 3. 3. 2010
Rada městské části
1) bere na vědomí
zápis ze 3. schůze Komise pro potřeby seniorů konané dne 3. 3. 2010

6. Návrh darovací smlouvy
Usnesení číslo: RMČ67/1258/10
Rada městské části
1) souhlasí
s návrhem darovací smlouvy, kterou se poskytne jednorázový finanční dar ve výši 3000,- Kč
na zajištění obživy, a to jako kompenzaci za snížený příspěvek na živobytí, ke kterému došlo
od 1.1.2010 v souvislosti se změnou zákona o pomoci v hmotné nouzi
2) ukládá
starostce pí. Vlásenkové předložit návrh darovací smlouvy na nejbližší jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21

7. Přechod nájmu pozemku p.č. 2596 v k.ú. Újezd nad Lesy
Usnesení číslo: RMČ67/1259/10
Rada městské části
1) schvaluje
přechod nájmu pozemku p.č. 2596 v k.ú. Újezd nad Lesy na dědice paní Janečkové, Janu
Kanisovou a Drahomíru Jungovou
2) pověřuje
starostku pí Vlásenkovou podpisem nájemní smlouvy
8. Žádost o povolení výjimky z počtu dětí na třídu na šk. rok 2010/2011
Usnesení číslo: RMČ67/1260/10
Rada městské části
1) schvaluje
povolení výjimky z počtu 24 na 28 dětí na třídu na šk. rok 2010/2011 mateřským školám v
MČ  Praha  21:  1.  MŠ,  Čentická  2222;  MŠ  Sedmikráska,  Lišická  1502;  MŠ  Rohožník,
Žárovická  1653 a  MŠ Sluníčko,  Polesná  1690,  Praha  9  -  Újezd  nad Lesy dle  zákona č.
561/2004 Sb.,  o  předškolním,  základním,  středním,  vyšším odborném a  jiném vzdělávání
(školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění

9. Grantové řízení v oblasti sociálních služeb pro rok 2010
Usnesení číslo: RMČ67/1261/10
Rada městské části
1) schvaluje
Pravidla a podmínky grantového řízení MČ Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2010,
vzor žádosti poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2010 z rozpočtu MČ Praha 21,
kritéria  hodnocení  žádostí  a  návrh  smlouvy  o  poskytnutí  účelové  dotace. Výše
uvedené materiály jsou nedílnou součástí originálu usnesení. 



2) jmenuje
grantovou  komisi  ve  složení  dle  předloženého  návrhu,  který  je  nedílnou  součástí  tohoto
usnesení

10. Částečné zjednosměrnění ulice Račíněveské a Oplanské
Rada MČ Praha 21 stahuje materiál z jednání rady. Rada konstatuje, že komunikace Oplanská
je připravena k uvedení do trvalého povrchu. Uvedení komunikace do trvalého povrchu je
prioritou MČ Praha 21 a bude provedeno po obdržení finančních prostředků z rozpočtu hl. m.
Prahy. 

11. Stanovisko referentky školství k dopisu "Zavřené školy, stanovisko MŠMT"
Rada  MČ Praha  21  jako  zřizovatel  ukládá  všem ředitelkám MŠ,  aby v období  jarních  a
podzimních prázdnin byla vždy v provozu jedna MŠ, která bude zajišťovat provoz pro děti
z uzavřených  MŠ z   Újezda  nad  Lesy  a  bude  obsazena  dětmi  rodičů,  kteří  nemají  jinou
možnost hlídání.
Usnesení číslo: RMČ67/1262/10
Rada městské části
1) bere na vědomí
dopis "Zavřené mateřské školy, stanovisko Ministerstva školství ČR" a vyjádření referentky
školství k dané problematice
2) ukládá
starostce pí Vlásenkové informovat žadatelku v intencích jednání Rady MČ Praha 21
12. Návrh smlouvy o spolupráci, při pořádání kulturních akcí v sále polyfunkčního 
domu, Městskou částí Praha 21
Usnesení číslo: RMČ67/1263/10
Rada městské části
1) schvaluje
vypracované znění smlouvy o spolupráci mezi Městskou částí Praha 21 a nájemcem L & V
Gastro, při  pořádání  kulturních  akcí  Městskou  částí  Praha  21  ve  společenském  sále
polyfunkčního domu
2) pověřuje
starostku pí Andreu Vlásenkovou podpisem této smlouvy

13. Zápis č. 2 z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 21 ze dne 22. 3. 2010
Usnesení číslo: 
Rada městské části
1) bere na vědomí
zápis č. 2 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 22. 3. 2010

14. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci výstavba kolumbárních schránek na 
hřbitově v Újezdě nad Lesy
Usnesení číslo: RMČ67/1265/10
Rada městské části
1) schvaluje
výzvu k předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Výstavba kolumbárních
schránek na hřbitově v Újezdě nad Lesy"
2) schvaluje
seznam firem k předložení nabídky:
1) Kamenictví Červenec, Vinohradská 2509/14, 100 00 Praha 10



2) Kamenictví Obelisk, Božanovská 1581, 193 00 Praha 9

3) Kamenosochařství Hausdorf, Hlavní 51, 250 90 Jirny

3) schvaluje
hodnotící kritéria jejich váhy: cena díla - 70 %, délka realizace - 20 %, záruční lhůta - 10 %
4) ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (pí Mrázová) vyzvat firmy k předložení nabídky a nabídky předložit na
další jednání Rady MČ Praha 21

15. Revokace usnesení RMČ65/1217/10 ze dne 4.3.2010 a Rozpočtové opatření č. 20 - 
změna rozpočtu v roce 2010
Usnesení číslo: RMČ67/1264/10
Rada městské části
1) revokuje
 usnesení RMČ65/1217/10 ze dne 4. 3. 2010 v celém rozsahu
2) souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 20 - změna rozpočtu v roce 2010 dle předloženého návrhu -
tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení
3) ukládá
starostce pí Vlásenkové předložit rozpočtové opatření č. 20 - změnu rozpočtu v roce 2010 ke
schválení na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
4) pověřuje
Odbor majetku a investic MČ Praha 21 k zakoupení souboru movitých věcí na osvětlení a
ozvučení  společenského  sálu  v  polyfunkčním  domě  ve  výši  150  000,-  Kč  v  souladu  s
předkládaným rozpočtovým opatřením č. 20-změna rozpočtu v roce 2010

16. Rozpočtové opatření č. 21: změna rozpočtu v roce 2010
Usnesení číslo: RMČ67/1266/10
Rada městské části
1) souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 21 - změnou rozpočtu v roce 2010 dle předloženého návrhu -
tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení
2) ukládá
starostce pí Vlásenkové předložit rozpočtové opatření č. 21 - změna rozpočtu v roce 2010 ke
schválení na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 

17. Rozpočtové opatření č. 22: změna rozpočtu v roce 2010
Usnesení číslo: RMČ67/1267/10
Rada městské části
1) souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 22 - změnou rozpočtu v roce 2010 dle předloženého návrhu -
tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení 
2) ukládá



starostce pí Vlásenkové předložit rozpočové opatření č. 22 - změna rozpočtu v roce 2010 ke
schválení na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
3) pověřuje
Odbor majetku a investic MČ Praha 21 k zabezpečení rozpočtového opatření č. 22 v souladu s
rekapitulací přiložené žádosti z OMI

18. Odpisové plány dlouhodobého majetku zřízených příspěvkových organizací na rok 
2010
Usnesení číslo: RMČ67/1268/10
Rada městské části
1) souhlasí
s odpisovými plány dlouhodobého majetku zřízených příspěvkových organizací na rok 2010
dle předloženého materiálu - odpisové plány, které jsou součástí originálu usnesení

19. Lokální opravy místních komunikací v havarijním stavu
Usnesení číslo: RMČ67/1269/10
Rada městské části
1) bere na vědomí
postup oprav místních komunikací  po zimním období
2) pověřuje
vedoucí OMI RNDr. Soňu Berouškovou podpisem objednávek na lokální opravy místních
komunikací  v Praze  - Újezdě nad Lesy do výše 300 tis. Kč vč. DPH

20. Různé
Ing. Vaníček vznesl dotaz na provádění oprav místních komunikací. Pí starostka mu kladně
odpověděla vzhledem k přiděleným dotacím z MHMP.

MUDr.  Dastychová se dotázala  na pořádání  Svatováclavského posvícení  a  navrhla  termín
pořádání akce – 18. 9. 2010. Pracovní skupina předloží na další jednání rady rozpočet akce.  
Na závěr  jednání  Ing.  Vaníček připomenul  pozvání  zástupců městské policie  v souvislosti
s jednáním Zastupitelstva MČ Praha 21. Pí starostka uložila panu tajemníkovi pozvat na příští
jednání rady pana Kuberu a pí Bauerovou. 

........................................ ........................................



Ing. Petr Štulc
místostarosta

Andrea Vlásenková
starostka MČ Praha 21

Zapsal : Vedoucí oddělení kanceláře starosty - Snížková Marie
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