
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI
jednání č. RMČ34

konané dne 10. 01. 2012

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : radní - MVDr. Tomáš Vlach

Program jednání:

1. Kontrola plnění úkolů

2.
Zápis z jednání KSOZ s přílohou, zápis sekce pro občanské záležitosti a sekce pro potřeby
zdravotně postižených občanů a seniorů. Jmenování nového člena KSOZ.

3. Dodatek směrnice o cestovních náhradách

4.
Příloha č. 2 k Rámcové smlouvě o poskytování pečovatelské služby, sazebník platný od 1.
1. 2012

5. Pronájem kanceláří pro Úřad práce ČR
6. Žádost o odprodej pozemku parc. č. 1000 v k.ú. Újezd nad Lesy
7. Zápis z jednání KŽP ze dne 12. 12. 2011
8. Zápis z jednání muzejní rady ze dne 14. 12. 2011
9. Platové výměry ředitele/k ZŠ a MŠ k 1. 1. 2012 dle Nařízení vlády č. 448/2011
10.Informace o stavu reklamačního řízení na polyfunkčním domě
11.Žádost o pronájem pozemku

12.
Záměr na podání  žádosti  do výzvy Nadace Partnerství k podpoře projektů na výsadbu
stromů "Malé granty 2012" - kampaň Den Země

13.Pronájem části pozemku 1405/1
14.Vedení cyklistů v protisměru v jednosměrné části ulice Čentická

15.
Vyhlášení  konkurzního  řízení  na  funkci  ředitele  Masarykovy  základní  školy  a  funkci
ředitelky I. Mateřské školy a Mateřské školy Sedmikráska

16.Jmenování nového člena Strategického týmu MČ Praha 21
17.Zrušení investičního záměru
18.Smlouva o poskytování právních služeb

Pan starosta zkonstatoval, že rada byla řádně svolána a je usnášeníschopná. Dále podal návrh
na doplnění programu o bod č. 18. Smlouva o poskytování právních služeb. Takto navržený
program  jednání  rady  byl  schválen  /hlasování  4  pro/.  Z jednání  rady  byla  pro  nemoc
omluvena pí radní Čechová.

1. Kontrola plnění úkolů
Pan místostarosta Kyzlink požádal o výsledky auditu SW ÚMČ Praha 21, pan tajemník zašle
výsledku tohoto auditu všem radním.



Pan místostarosta Slezák požádal o informaci o výsledcích šetření ve věci zaslání zádržného
za  pol.  dům firmě Betonstav.  Pan tajemník  informoval  radu,  že  šetření  bylo  ukončeno a
zprávu předal v kopii všem radním.
Usnesení číslo: RMČ34/0563/12
Rada městské části
1) bere na vědomí
kontrolu plnění úkolů v intencích jednání rady
Zodpovídá 

1. Vladimír Saitz, Tajemník úřadu 
   zaslat radním audit SW ÚMČ Praha 21

Usnesení - (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)

2. Zápis z jednání KSOZ s přílohou, zápis sekce pro občanské záležitosti a sekce pro
potřeby zdravotně postižených občanů a seniorů. Jmenování nového člena KSOZ.
Usnesení číslo: RMČ34/0564/12
Rada městské části
1) bere na vědomí
zápis z jednání KSOZ č. 11/2011 ze dne 14. 12. 2011, včetně příloh č. 1 a 2
2) bere na vědomí
zápis Sekce pro sociální a občanské záležitosti ze dne 15. 11. 2011
3) bere na vědomí
zápis Sekce pro potřeby zdravotně postižených občanů a seniorů ze dne 21. 11. 2011 
4) jmenuje
člena KSOZ a Sekce pro posouzení možnosti výstavby domova pro seniory a hospice paní
Mgr. Ivanu Štefkovou 

Usnesení - (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)

3. Dodatek směrnice o cestovních náhradách
Usnesení číslo: RMČ34/0565/12
Rada městské části
1) schvaluje
dodatek č. 1 k vnitřní směrnici č. 2/2008 o poskytování cestovních náhrad, který je nedílnou
součástí originálu usnesení 
Zodpovídá 

1. Vladimír Saitz, Tajemník úřadu 
   podepsat dodatek, seznámit zaměstnance a dát na "S"
Termín: 17. 01. 2012    

Usnesení - (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)

4. Příloha č. 2 k Rámcové smlouvě o poskytování pečovatelské služby, sazebník platný 
od 1. 1. 2012



Usnesení číslo: RMČ34/0566/12
Rada městské části
1) schvaluje
přílohu č. 2 k Rámcové smlouvě o poskytování pečovatelské služby, sazebník platný od 1. 1. 
2012 

Usnesení - (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)

5. Pronájem kanceláří pro Úřad práce ČR
Usnesení číslo: RMČ34/0567/12
Rada městské části
1) schvaluje
smlouvu na pronájem kanceláří č. 4b, 4c a 4d o celkové ploše 44,86 m2, v přízemí Úřadu MČ
Praha 21 v Praze 9, Staroklánovická 260, na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou
firmě Česká republika - Úřad práce České republiky
Zodpovídá 

1. Vladimír Saitz, Tajemník úřadu 
   sledovat pohyb klientů ÚP a v případě, že se situace neuklidní - řešit věc s ÚP
Termín: 11. 02. 2012    
2) pověřuje
starostu MČ Praha 21 podpisem smlouvy
Zodpovídá 

1. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   viz usnesení

Usnesení - (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)

6. Žádost o odprodej pozemku parc. č. 1000 v k.ú. Újezd nad Lesy
Usnesení číslo: RMČ34/0568/12
Rada městské části
1) souhlasí
s odprodejem pozemku č. parc. 1000 o výměře 12 m2 v k.ú. Újezd nad Lesy předem známému
zájemci,  vlastníku  sousední  nemovitosti  č.  parc.  1001,  za  cenu  dle  platné  cenové  mapy
stavebních pozemků pro rok 2012 ve výši 3.700,- Kč/m²
Zodpovídá 

1.  RNDr.  Soňa  Beroušková,  vedoucí  odboru  majetku  a  investic  
    materiály spojené s prodejem pozemků vždy předem předložit k projednání do patřičné



    komise a radě předložit materiál spolu se stanoviskem této komise
2) ukládá
ÚMČ Praha 21 /OMI/ informovat žadatele o rozhodnutí rady o odprodeji pozemku za cenu
dle platné cenové mapy stavebních pozemků pro rok 2012
Zodpovídá 

1. RNDr. Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic 
   
Termín: 06. 02. 2012    
3) ukládá
ÚMČ Praha 21 /OMI/ v případě, že žadatel bude tuto cenu akceptovat zveřejnit záměr na 
odprodej předmětného pozemku předem známému zájemci v souladu s § 36 odst. 1 zák.č. 
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
Zodpovídá 

1. RNDr. Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic 
   
Termín: 27. 02. 2012    
4) ukládá
starostovi MČ Praha 21 předložit tento materiál na nejbližší zasedání Zastupitelstva MČ Praha
21
Zodpovídá 

1. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   
Termín: 19. 03. 2012    

Usnesení - (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)

7. Zápis z jednání KŽP ze dne 12. 12. 2011
 
Rada městské části
1) bere na vědomí
zápis z jednání Komise životního prostření ze dne 12. 12. 2011

Hlasování - (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)

8. Zápis z jednání muzejní rady ze dne 14. 12. 2011

Rada městské části
1) bere na vědomí
zápis z jednání muzejní rady ze dne 14. 12. 2011



Hlasování - (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)

9. Platové výměry ředitele/k ZŠ a MŠ k 1. 1. 2012 dle Nařízení vlády č. 448/2011
Usnesení číslo: RMČ34/0569/12
Rada městské části
1) schvaluje
platové výměry dle změny  NV č. 448/2011, kterým se mění NV č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, Mgr.
Miroslavu Kurkovi, řediteli Masarykovy ZŠ, Polesná 1690; Janě Cenkrové, ředitelce I. MŠ,
Čentická 2222; Bc. Naděždě Kosanové, ředitelce MŠ Sedmikráska, Lišická 1502; Bc. Miluši
Benátské,  ředitelce  MŠ  Rohožník,  Žárovická  1653  a  Bc.  Ivaně  Huttové,  ředitelce  MŠ
Sluníčko, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy. Platové výměry jsou nedílnou součástí
originálu usnesení.
2) pověřuje
starostu MČ Praha 21 podpisem platových výměrů
Zodpovídá 

1. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   viz usnesení

Usnesení - (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)

10. Informace o stavu reklamačního řízení na polyfunkčním domě
Usnesení číslo: RMČ34/0570/12
Rada městské části
1) bere na vědomí
informaci  o  změně  stavu  insolvenčního  řízení  se  společností  Betonstav  Teplice  a.s.  a
informaci o postupu přihlášení pohledávek MČ Praha 21 v tomto insolvenčním řízení
2) schvaluje
provádění nutných oprav v polyfunkčním domě z finančních prostředků VHČ

Usnesení - (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)

11. Žádost o pronájem pozemku
Usnesení číslo: RMČ34/0571/12
Rada městské části
1) bere na vědomí
žádost o pronájem veřejného prostranství 8 m²  na rohu ulic Chmelická x Toušická, před 
trafikou
2) neschvaluje
pronájem veřejného prostranství na rohu ulice Chmelická x Toušická
Zodpovídá 

1.  RNDr.  Soňa  Beroušková,  vedoucí  odboru  majetku  a  investic  



    prověřit možnosti odbourání části protihlukové stěny za trafikou v šíři nutné pro
   zajištění provozu případně zbudovaného tržiště
Termín: 14. 02. 2012    

Usnesení - (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)

12.  Záměr  na  podání  žádosti  do  výzvy  Nadace  Partnerství  k  podpoře  projektů  na
výsadbu stromů "Malé granty 2012" - kampaň Den Země
Usnesení číslo: RMČ34/0572/12
Rada městské části
1) schvaluje
záměr na podání žádosti MČ Praha 21 o grant Nadace Partnerství v rámci výzvy na výsadbu
stromů s názvem "Malé granty 2012"  - kampaň Den Země
2) souhlasí
s výsadbou 4 stromů na pozemku parc. č. 1393/5 a 1393/189
3) ukládá
koordinační pracovnici ÚMČ Praha 21, paní Ivě Hájkové, zpracovat a podat žádost s 
příslušnými přílohami do výzvy Nadace Partnerství
Zodpovídá 

1. Iva Hájková, koordinační pracovník 
   
Termín: 20. 01. 2012    

Usnesení - (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)

13. Pronájem části pozemku 1405/1
Usnesení číslo: RMČ34/0573/12
Rada městské části
1) souhlasí
se záměrem pronajmout 2000 m² z parcely č. 1405/1, katastrální území Újezd nad Lesy paní
Petře Chrástové za účelem pastvy maximálně 2 koní
2) ukládá
ÚMČ Praha 21 /ved. VHČ/ předložit návrh smlouvy na jednání rady, ve kterém budou 
zapracovány připomínky členů KŽP
Zodpovídá 

1. Pavel Zeman, vedoucí odboru VHČ, správy bytů a údržby 
   viz usnesení
Termín: 07. 02. 2012    

Usnesení - (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)

14. Vedení cyklistů v protisměru v jednosměrné části ulice Čentická



Usnesení číslo: RMČ34/0574/12
Rada městské části
1) revokuje
usnesení RMČ13/0191/11 ze dne 12. 4. 2011
2) bere na vědomí
studii "Újezd nad Lesy, cyklostezka Čentická" zpracovanou společností Atelier DUK, s. r. o.,
Kováků 2, Praha 5
3) schvaluje
záměr  vybudovat  cyklostezku  pro  pohyb  cyklistů  v  protisměru  v  jednosměrné  části  ulice
Čentické dle předložené studie
4) ukládá
ÚMČ Praha 21 /OMI/ zadaní veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace a její
projednání  dle  stavebního  zákona  na  vybudování  cyklostezky  v  jednosměrné  části  ulice
Čentická pro vedení cyklistů v protisměru
Zodpovídá 

1. RNDr. Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic 
   viz usnesení
Termín: 29. 02. 2012    

Usnesení - (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)

15. Vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele Masarykovy základní školy a funkci
ředitelky I. Mateřské školy a Mateřské školy Sedmikráska
Usnesení číslo: RMČ34/0575/12
Rada městské části
1) schvaluje
návrh  oznámení  o  vyhlášení  konkurzního  řízení  na  funkci  ředitele  Masarykovy  základní
školy, Polesná 1690 a na funkci ředitelky I. Mateřské školy, Čentická 2222 a Mateřské školy
Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 9 - Újezd nad Lesy ke dni 1. 8. 2012 dle novely zákona č.
472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) po úpravách vzešlých z jednání rady a
to zapracovat do textu: požadavky pro výkon funkce (vzdělání podle z. č.  563/2004 Sb. o
pedag. prac.) a změnit formulaci dobrý zdravotní stav na zdravotní způsobilost
2) pověřuje
starostu podpisem oznámení o vyhlášení konkurzního řízení  
Zodpovídá 

1. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   
Termín: 11. 01. 2012    

Usnesení - (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)

16. Jmenování nového člena Strategického týmu MČ Praha 21



Usnesení číslo: RMČ34/0576/12
Rada městské části
1) jmenuje
paní Mgr. Blanku Horkou, pracovnici kontroly a interního auditu, členkou Strategického týmu
MČ Praha 21

Usnesení - (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)

17. Zrušení investičního záměru
Usnesení číslo: RMČ34/0577/12
Rada městské části
1) ruší
investiční záměr na akci "Protihluková stěna - Újezd nad Lesy" na pozemcích parc. č. 4360/1
a 4351/1, k. ú. Újezd nad Lesy

Usnesení - (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)

18. Smlouva o poskytování právních služeb
Usnesení číslo: RMČ34/0578/12
Rada městské části
1) schvaluje
Smlouvu o  poskytování  právních  služeb s  JUDr.  Petrem Svobodou.  Smlouva je  nedílnou
součástí originálu usnesení.
2) pověřuje
starostu MČ Praha 21 podpisem této smlouvy
Zodpovídá 

1. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   viz usnesení
Termín: 24. 01. 2012    

Usnesení - (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)

MVDr. Tomáš Vlach
radní

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21



Zapsal : Vedoucí oddělení kanceláře starosty - Iva Šimková
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