
Zápis z     2. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 29. 11. 2006   

Přítomni : dle prezenční listiny
Ověřovatel zápisu :  MUDr. Zuzana Dastychová

Program jednání rady 

1. Kontrola plnění úkolů
2. Zápis z jednání bytové komise ze dne 27.11.2006
3. Návrh odměn vedoucích odborů
4. Směrnice pro užívání služebních mobilních telefonů + limity
5. Návrh na udělení odměn členům a tajemníkům výborů a komisí MČ Praha 21 za II. pol.
6. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na adventní koncert
7. Odpis nákladů za nerealizované investiční akce
8. Žádost o povolení výherních hracích přístrojů v nebytových prostorách Starokolínská 22
9. Pan Rössl – majetkoprávní vypořádání ppč. PK 527/5 v k.ú. Újezd nad Lesy
10. Výroční zprávy ZŠ a MŠ zřizovaných MČ Praha 21
11. Ekonomická studie na rekonstrukci domu Novosibřinská 673
12. Žádost pana Budiny o odstranění dopravní značky v ulici Onšovecké
13. Návrh termínu a programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
14. Jmenování předsedů, tajemníků a členů komisí
15. Problematika údržby veřejné zeleně MČ Praha 21
16. Návrh na změnu Organizačního řádu (OŽPD)
17. Využití Klánovického lesa pro oddych a sport
18. Zápis z KKR ze dne 20.11.2006
19. Realizace části biokoridoru L4/262 – ozelenění částí pozemků v k. ú. Újezd n.L.
20. Stavby č. 3140 TV Újezd nad Lesy, etapa 0010 Kanalizace OSTATNÍ
21. Žádost pana Waltera o koupi pozemku
22. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 22.11.2006
23. Žádost MŠ Sedmikráska, žádost o stanovisko ke zrušení pohledávky
24. Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2007 (upravený), Příkaz starostky k provedení 

inventarizace majetku a závazků za rok 2006
25. Projekt: „Divadelní klub Spektrum“
26. Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 4306/4
27. Rozpočtová opatření č. 67 a 68 – úpravy rozpočtu v roce 2006
28. Různé

Program jednání Rady MČ Praha 21 byl doplněn následovně:
.
28 a) Žádost o schválení darovacích smluv týkající se osazení vánočního stromku 

Paní  starostka  Vlásenková  podala  návrh  na  vypuštění  bodů  15  a  16  z programu  rady
z důvodu,  že  tyto  materiály  jsou  plně  v kompetenci  tajemníka.  Vedením  rady  pověřila
místostarostu pana Ing. Petra Štulce.

Rada MČ Praha 21 program 2. schůze po této úpravě schválila.     
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1. Kontrola plnění úkolů

Informace o stavu realizace neřízeného přechodu pro chodce na komunikaci I/12, ulice 
Starokolínská, u křižovatky ulic Polanská a Pilovská
Rada vzala na vědomí informaci o stavu realizace neřízeného přechodu pro chodce na výše
uvedených komunikacích.  Realizace  zahrnuje i  úpravu chodníků a  okolí  dané  křižovatky.
Akce  je  plně  v kompetenci  MHMP  a  TSK.  Finanční  prostředky  byly  vyčleněny.  TSK
požádala dne 7.9.2006 MČ Praha 21 o vydání rozhodnutí na umístění stavby a stavebního
povolení. Vzhledem k nemožnosti získat souhlas majitele pozemku ohledně vedení kabelů,
byl  projektant  požádán  o  přepracování  situace.  Kabely  budou  vedeny  nově  budovaným
chodníkem,  který  je  na  pozemku  MHMP  s právem  hospodaření  MČ Praha  21.  Ohlášení
stavebních úprav bylo podáno na MHMP DOP dne 27.9.2006. Výběr zhotovitele je ukončen a
nyní se uzavírá smlouva o dílo na realizaci stavby.
Úkol trvá.  

Návrhy na zapsání příspěvkových organizací do Obchodního rejstříku
Rada vzala na vědomí návrhy na zápis příspěvkových organizací do Obchodního rejstříku.
Byla uskutečněna schůzka s Mgr. Uherkem. Po doplnění příloh (výpis z katastrálního úřadu,
podpisy  ředitelů  škol  apod.)  bude předáno  advokátní  kanceláři.  Byl  dán  podnět  k opravě
chyby v údajích katastru nemovitostí – chyba u budovy MŠ Rohožník. Návrh MŠ Rohožník,
Žárovická  1653  bude  předložen  k zapsání  do  Obchodního  rejstříku  po  jmenování  nové
ředitelky.
Úkol trvá.

Přechod pro chodce u zastávky MHD Zbyslavská
Rada uložila Úřadu MČ Praha 21 (OMI, OŽPD) prověřit možnost vybudování přechodu pro
chodce u této zastávky. OMI zahájil jednání s MHMP. Návrh řešení je v současné době na
Odboru dopravy MHMP.
Úkol trvá.

Zápis z jednání finančního výboru ze dne 17. 7. 2006
• Odpisové plány příspěvkových organizací

Rada uložila Úřadu MČ Praha 21 (FO) vypracovat společně s pí Václavíkovou směrnici, která
by řešila problematiku odpisů příspěvkových organizací. Po projednání finančním výborem
bude směrnice předložena Radě MČ Praha 21 a Zastupitelstvu MČ Praha 21 ke schválení.
Úkol trvá.

Technický stav střechy v Živonínské 1629
Rada  vzala  na  vědomí  technický  stav  střechy  v Živonínské  1629.  Rada   schválila  řešení
situace ve spolupráci s AK JUDr. Stránského s maximálním využitím reklamačního řádu a
s prodloužením záruční  doby vzhledem k opakovaným závadám stejného charakteru.  Dne
23.8.2006 byl zástupci AK JUDr. Stránského zaslán dopis pod Č. j. 107/B/2006. Bylo svoláno
místní  šetření,  soudní znalec si vyžádal  podklady od firmy Ranila a stavební  povolení na
anténní  stožáry.  Tyto  podklady byly  předány 25.  10.  2006.  O dalším postupu  bude rada
průběžně informována.
Úkol trvá.

Petice za zkvalitnění povrchu ulice Borovská
Rada schválila smlouvu s firmou Pragoprojekt a.s. na zpracování projektové dokumentace na
rekonstrukci části ul. Borovská a pověřila starostku pí Vlásenkovou podpisem smlouvy. PD je
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zpracovávána a je jednáno s majiteli  dotčených pozemků o vydání souhlasu s rekonstrukcí
vozovky.
Úkol trvá.

Usnesení RHMP č. 1186 – ke změně účelu části dotace (Multifunkční sportoviště)
Rada vzala na vědomí usnesení ze dne 15.8.2006 a uložila Úřadu MČ Praha 21 zahájit kroky
k realizaci této akce. Proběhlo jednání  se zástupci tenisového oddílu a RHM. Dodatek ke
smlouvě s firmou RHM bude předložen. Byl projednán rozsah stavebních prací.
Úkol trvá.

Svěření pozemku parc. č. 1580 z vlastnictví hl.m.Prahy do správy MČ Praha 21 
Rada vzala na vědomí zamítavé stanovisko MHMP k žádosti  o svěření pozemku a uložila
Úřadu MČ Praha 21 (OŽPD) vstoupit v jednání s Lesy ČR o možnosti zřízení lesoparku na
daném pozemku. OŽPD postoupil stanovisko, které obdržel od OOP MHMP odboru majetku
a investic. Dne 23. listopadu 2006 proběhla schůzka se zástupcem Odboru ochrany životního
prostředí  Ing.  Frantíkem.  Do března  – dubna 2007 bude provedena úprava  okolí  pěšin  a
umístěny  3  až  4  lavičky.  MČ  Praha  21  umístí  u  laviček  odpadkové  koše,  které  bude
pravidelně vyvážet. 
Úkol trvá.  

Návrh a vyhlášení grantového programu pro rok 2007
Rada MČ Praha 21 schválila vyhlášení grantového programu na rok 2007 dle předloženého
návrhu a  uložila  Úřadu MČ Praha  21 (pí  Králová)  zabezpečit  v řádném termínu  všechny
potřebné  náležitosti  k realizaci  grantového  programu.  Materiál  bude  předložen  na  jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

Multifunkční sportoviště – seznam firem vyzvaných k podání nabídky
Rada MČ Praha 21 schválila níže uvedený seznam vyzývaných firem na zajištění akce č. 8743
„Multifunkční sportoviště“
I.        Jan Naidr, Libušská 190, 142 01 Praha 4 - Písnice
II.       DePa, s.r.o., K Hořavce 270, 190 16 Praha 9 - Koloděje
III.      Sportovní stavby LINHART, spol. s r.o., Lhotecká 820, 250 02 Stará Boleslav
IV.      PB – Servis s.r.o., Picassova 354, 104 00 Praha 10 - Uhřiněves
V.      A SPORT produkt, s.r.o., V Korytech 1537, 100 00 Praha 10
Rada  uložila  Úřadu  MČ Praha  21  (OMI)  vyzvat  firmy  k předložení  nabídky  a  výsledek
hodnocení předložit Radě MČ Praha 21. Bylo zažádáno o stavební povolení a osloveny firmy
k předložení cenové nabídky k termínu 29.11.2006.
Úkol trvá.

Informace o vznikající skládce za bývalým statkem při ulici Staroújezdská
Rada MČ Praha 21 vzala na vědomí předloženou informaci. Majitel pozemku se odvolal proti
finanční pokutě k nadřízenému orgánu OŽPD.
Úkol trvá.

Návrh pana Františka Martince na prodej pozemku p.č. 1686 v k. ú. Újezd nad Lesy
Rada pověřuje OMI jednáním s panem Františkem Martincem ohledně odkoupení pozemku
naší městskou částí.
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Havarijní oprava suterénu mateřské školy Sedmikráska, Lišická 1502
Rada schválila havarijní opravy suterénu mateřské školy Sedmikráska do výše 400 000,- Kč.
Finanční krytí těchto investičních nákladů bude zabezpečeno z rozpočtové rezervy MČ Praha
21 rozpočtovým opatřením do kapitoly 04 – Školství. Rada MČ Praha 21 pověřila starostku pí
Vlásenkovou  podpisem  smlouvy  o  dílo  s firmou  DePa.  V rámci  uvolněných  finančních
prostředků je připravována smlouva na základě navrženého technického řešení. Firma DePa,
s.r.o., byla vyzvána k předložení cenové nabídky.
Úkol trvá.

Veřejná zakázka malého rozsahu – úprava ulice Chabeřická
Smlouva bude podepsána po nabytí právní moci stavebního povolení.
Úkol trvá.

Žádost MČ Praha 21 o svěření pozemku č. parc. 1122 v k.ú. Újezd nad Lesy
Rada  vzala  na  vědomí  informaci  MHMP  ke  svěření  pozemku  a  uložila  starostce  pí
Vlásenkové předložit tento materiál na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

Zjednodušené podlimitní řízení – „Uzavření rámcové smlouvy na projekční práce“
Rada MČ Praha 21 schválila na základě výběrového řízení „Uzavření rámcové smlouvy na
projekční  práce“  se  společností  RHM,  Na  Domovině  690,  140  00  Praha  4.  Firmy  byly
informovány  o  výsledku  výběrového  řízení.  Rada  pověřila  Úřad  MČ  Praha  21  (OMI)
požadovat  v případě  nadlimitních  zakázek  projednání  možnosti  připojištění,  doplnit  do
smlouvy  větu:  Smluvní  pokutou  není  dotčeno  právo  na  náhradu  škody.  Smlouva  byla
předložena  ke  stanovisku  advokátní  kanceláři.  Rada  pověřila  starostku  pí  Vlásenkovou
podpisem rámcové smlouvy. 
Úkol trvá.

Rekonstrukce komunikace v ul. Čenovická
Rada MČ Praha 21 schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce
komunikace v ul.  Čenovická – dokončení“,  schválila  navržený text  výzvy a níže uvedený
seznam  oslovovaných  firem.  Rada  pověřila  starostku  pí  Vlásenkovou  podpisem  smlouvy
s dodavatelem dle doporučení hodnotící komise.  
I. Skanska CZ, a.s.
Divize pozemní stavitelství, Murmaňská 4, 100 05 Praha 10 - Vršovice
II. DUMA, s.r.o.
Závod pokládek, Dolany 155, 273 51 Unhošť
III. EKIS ,s.r.o.
Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
IV. Dálniční stavby Praha, a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
V. NAVATYP, a.s.
Divize 01 – Stavební divize Praha, Palác Vltava, Revoluční 25, 110 00 Praha 1
Firmy  byly  vyzvány  k předložení  cenové  nabídky  dle  schváleného  seznamu  s termínem
29.11.2006. 
Úkol trvá.
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Zakázka malého rozsahu – „Chodník při ul. Staroklánovická“
Rada MČ Praha 21 schválila na základě výběrového řízení uzavření smlouvy o dílo na akci
„Chodník při ulici Staroklánovická“ s firmou DePa, s.r.o.,  K Hořavce 270, 190 16  Praha 9 – 
Koloděje. Firmy byly informovány o výsledku výběrového řízení. Rada pověřila starostku pí
Vlásenkovou podpisem smlouvy o dílo.
Úkol trvá.

Zápis č. 9 z jednání finančního výboru ze dne 9. 10. 2006
• návrh rozpočtu na rok 2007

Rada MČ Praha 21 souhlasila s návrhem rozpočtu na rok 2007 dle předloženého návrhu, který
je  nedílnou součástí  originálu  tohoto  usnesení  a  uložila  starostce pí  Vlásenkové předložit
materiál na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21. 
Úkol trvá.

• rozpočtové opatření č. 49
Rada MČ Praha 21 souhlasila s úpravou rozpočtu na rok 2006 – rozpočtové opatření č. 49, a
to se změnou účelovosti investiční dotace z MHMP ve výši 3.000.000,- Kč z investiční akce
č.  8743  Multifunkční  sportoviště  na  invest.  akci  č.  4225  Rekonstrukce  tenisových  kurtů
v kapitole 06 – Kultura dle předloženého návrhu, tabulky, která je nedílnou součástí tohoto
usnesení. Rada uložila starostce pí Vlásenkové předložit materiál ke schválení na prosincové
jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.  
Úkol trvá.

• rozpočtové opatření č. 50
Rada MČ Praha 21 souhlasila se změnou rozpočtu na rok 2006 – rozpočtové opatření č. 50, a
to poskytnutím neinvestiční dotace z MHMP na zhotovení busty generála Stanislava Krause
ve výši 350.000,- Kč v kapitole 06 - Kultura a zároveň vrátit již proplacené fin. prostředky
zpět na položku rezerva v kap. 10 – Všeobecná pokladní správa a na položku drobný hmotný
dlouhodobý majetek v kap. 09 – Vnitřní správa dle předloženého návrhu, tabulky,  která je
nedílnou součástí tohoto usnesení. Rada uložila starostce pí Vlásenkové předložit materiál ke
schválení na prosincové jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.  
Úkol trvá.

• rozpočtové opatření č. 54
Rada MČ Praha 21 souhlasila s úpravou rozpočtu na rok 2006 – rozpočtové opatření č. 54, a
to s převedením finančních prostředků ve výši 3.000.000,- Kč z položky rezerva v kapitole
10 – Všeobecná pokladní správa do fondu rezerv a rozvoje v kap. 10 (převodem přes základní
běžný účet)  dle  předloženého návrhu, tabulky,  která  je nedílnou součástí  tohoto usnesení.
Rada uložila starostce pí Vlásenkové předložit materiál ke schválení na prosincové jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21.  
Úkol trvá.

Zřizovací listina MŠ Sluníčko a ZŠ Masarykova
Rada MČ Praha 21 souhlasila se zřizovací listinou MŠ Sluníčko, 190 16 Praha 9 – Újezd nad
Lesy, Polesná 1690 a se zřizovací listinou ZŠ Masarykova,  190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy,
Polesná  1690.  Rada  uložila  starostce  pí  Vlásenkové  předložit  materiál  ke  schválení  na
prosincové jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.  
Úkol trvá.
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Prodej bytové jednotky Žíželická 1611/13
Rada MČ Praha 21 souhlasila s převodem vlastnictví  bytové jednotky na adrese Žíželická
1611/13, Praha 9 – Újezd nad Lesy  slečně Pavle Opatrné a uložila starostce pí Vlásenkové
předložit materiál ke schválení na prosincové jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.  
Úkol trvá.

Připomínky místostarostky MUDr. Dastychové – výtluky na komunikacích
Místostarostka MUDr. Dastychová upozornila na trvale neuspokojivý stav kanálové vpusti na
rohu ulic Starokolínská a  Račiněveská, na výtluky na hlavní komunikaci před motorestem na
Blatově. Kanálová vpusť na rohu ulic Starokolínská a Račiněveská – byla provedena oprava a
objednán nový kryt. Komunikace Čentická je v současné době již upravena.

Připomínky ing. Marečka - kontejnery na tříděný odpad, retardéry
Ing. Mareček upozornil na nedostatečnou kapacitu kontejnerů na tříděný odpad na křižovatce
ulic Chotěnovská – Toušická. Rada MČ Praha 21 uložila Úřadu MČ Praha 21 (OŽPD) podat
žádost, na příslušný odbor MHMP, o zvýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad nebo zvýšení
četnosti odvozu v této lokalitě. 
K tomuto  problému  podal  zprávu  Ing.  Zicháček.  V červenci  2006  byla  podána  žádost  na
MHMP  o  zvýšení  počtu  kontejnerů  a  změnu  četnosti  svozů  na  vybraných  stanovištích
tříděného odpadu. Pro nedostatek finančních prostředků nebylo žádosti vyhověno. Po dalších
urgencích  bylo  dne  31.  října  2006  žádosti  zčásti  vyhověno  navýšením  četnosti  vývozů
některých stanovišť. Podle nového harmonogramu provádějí Pražské služby, a.s., vývoz od
20. listopadu 2006.

Dále  ing.  Mareček  podal  návrh  na  umístění  retardérů  na  křižovatce  ulic  Chotěnovská  –
Toušická. Rada žádá OŽPD, aby prověřil možnost umístění ZP v této lokalitě.
Ing.  Zicháček  předložil  stanovisko  Policie  ČR.  Je  nutno  splnit  stavební  podmínky  pro
umístění retardérů a v této lokalitě (dopravně nezatížené) doložit důvody pro žádost o ZP.

Rada MČ Praha 21 bere na vědomí plnění úkolů a konstatuje, že ostatní úkoly z minulého
jednání rady byly splněny a vypuštěny.

2. Zápis z jednání bytové komise ze dne 27.11.2006
Na základě Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1564 ze dne 10.10.2006 byly naší městské části
přiděleny 2 byty.
Rada MČ Praha 21 schvaluje uvedené žadatele o přidělení bytu:
byt o velikosti 3 + 0 – pan Jan Štědroňský
byt o velikosti 1 + 1 – paní Dana Kurková
Důvodová zpráva je  nedílnou součástí  originálu  tohoto usnesení.  Rada ukládá Úřadu MČ
Praha 21 zaslat toto usnesení s požadovanými náležitostmi na MHMP.
Viz. Usnesení č. 36

3. Návrh odměn vedoucích odborů
Rada MČ Praha 21 schvaluje odměny pro vedoucí odborů a oddělení dle seznamu, který je
nedílnou součástí originálu tohoto usnesení.
Viz. Usnesení č. 37
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4. Směrnice pro užívání služebních mobilních telefonů + limity
Rada MČ Praha 21 schvaluje Směrnici pro používání služebních mobilních telefonů, včetně
příloh 1 a 2.
Viz. Usnesení č. 38

5. Návrh na udělení odměn členům a tajemníkům výborů a komisí MČ Praha 21 za II. pol.
Rada MČ Praha 21 schvaluje odměny členům a tajemníkům výborů a komisí MČ Praha 21 za
druhé pololetí roku 2006 dle předložených návrhů.
Viz. Usnesení č. 39

6. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na adventní koncert
Rada MČ Praha 21 schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 20 000,- Kč na adventní
koncert.  Finanční prostředky budou uvolněny z rezervy kapitoly 10 – Všeobecná pokladní
správa. Rada MČ Praha 21 ukládá Úřadu MČ Praha 21 informovat radu o počtu prodaných
vstupenek a výši vybrané finanční částky.
Viz. Usnesení č. 40

7. Odpis nákladů za nerealizované investiční akce
Rada MČ Praha 21 schvaluje odpis nákladů ve výši 204 998,- Kč vynaložených v roce 2005
na činnosti související s nerealizovanou investiční akcí „Výstavba garážového domu“.
Viz. Usnesení č. 41

8. Žádost o povolení výherních hracích přístrojů v nebytových prostorách Starokolínská 22
Rada MČ Praha 21 neschvaluje zřízení provozovny baru – herny v nebytových prostorách na
adrese Starokolínská 22 v Újezdě nad Lesy.
Viz. Usnesení č. 42

9. Pan Rössl – majetkoprávní vypořádání ppč. PK 527/5 v k.ú. Újezd nad Lesy
Rada MČ Praha 21 neschvaluje požadavek na finanční náhradu za užívání pozemku č. parc.
PK 527/5 v k. ú. Újezd nad Lesy, neboť udržováním a spravováním pozemní komunikace MČ
Praha  21  nevzniká  žádné  bezdůvodné  obohacení.  Pověřuje  Úřad  MČ  Praha  21  (OMI)
odpovědět žadateli v intencích jednání Rady MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 43

10. Výroční zprávy ZŠ a MŠ zřizovaných MČ Praha 21
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí výroční zprávy za rok 2005/2006  Masarykovy základní
školy a mateřské školy, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690, 1. MŠ, Praha 9 – Újezd nad
Lesy,  Čentická  2222,  MŠ  Sedmikráska,  Praha  9  –  Újezd  nad  Lesy,  Lišická  1502,  MŠ
Rohožník,  Praha  9  –  Újezd  nad  Lesy,  Žárovická  1653  a  sumář  výročních  zpráv  za  rok
2005/2006 správního obvodu Praha 21.

11. Ekonomická studie na rekonstrukci domu Novosibřinská 673
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí ekonomickou studii na rekonstrukci domu Novosibřinská
673.  Ukládá  starostce  pí  Vlásenkové   zpracovat  žádost  na  MHMP o investiční  účelovou
dotaci na asanaci objektu.
Viz. Usnesení č. 44

12. Žádost pana Budiny o odstranění dopravní značky v ulici Onšovecké
Rada MČ Praha 21 ukládá starostce pí Vlásenkové svolat v lednu 2007 mimořádné zasedání 
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Rady MČ Praha 21 k řešení celkové koncepce dopravy a jejího zklidnění v obci.
Viz. Usnesení č. 45

13. Návrh termínu a programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Rada  MČ  Praha  21  schvaluje  termín  konání  Zastupitelstva  MČ  Praha  21  –  pondělí
18. prosince 2006 v 18,00 hod., které se bude konat v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha 21.
Rada MČ Praha 21 schvaluje program jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 dle předloženého
návrhu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Rada souhlasí s doplněním programu o
body z dalších jednání Rady MČ Praha 21 do doby konání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 46

14. Jmenování předsedů, tajemníků a členů komisí
Rada MČ Praha 21 jmenuje pí  Ing.  Zuzanu Voříškovou předsedkyní  likvidační  komise a
jmenuje  členy  likvidační  komise:  pí Ing. Vlastu Berkovou,  pí Jaroslavu Spurnou,  pí Martu
Hanzlovou a pí Věnceslavu Mičánovou, a to s platností od 30.11.2006.
Viz. Usnesení č. 47

Rada MČ Praha 21 jmenuje pí Ing. Zuzanu Voříškovou předsedkyní škodní komise a jmenuje
členy škodní komise: pí Ing. Vlastu Berkovou, pí Dittu Literovou, pí Ivetu Maczanovou a pí
Věnceslavu Mičánovou, a to s platností od 30.11.2006.
Viz. Usnesení č. 48

Rada MČ Praha 21 jmenuje  pí  Zdenu Vodovou předsedkyní  komise  Sboru pro občanské
záležitosti,  jmenuje pí Lenku Drdlovou tajemnicí SPOZ a jmenuje členy komise SPOZ: pí
Irenu Zajacovou, pí  Vítězslavu Lauberovou, pí  Janu Tesařovou, pí  Jiřinu Vokounovou, pí
Marii Kolembářovou a pí Ivetu Maczanovou, a to s platností od 30.11.2006.
Viz. Usnesení č. 49

Rada MČ Praha 21 jmenuje pí JUDr. Hanu Pelčákovou předsedkyní  přestupkové komise,
jmenuje sl. Martinu Nejtkovou tajemnicí přestupkové komise a jmenuje členy přestupkové
komise: pí Věnceslavu Mičánovou a pí Ing. Soňu Štroufovou, a to s platností od 30.11.2006.
Viz. Usnesení č. 50

Rada MČ Praha 21 jmenuje stálou hodnotící komisi pro potřeby odboru majetku a investic
následovně:
člen náhradník
Andrea Vlásenková Ing. Petr Štulc
Ing. Tomáš Vaníček MUDr. Zuzana Dastychová
Ing. Vladislav Mareček Jan Slezák
Ing. Pavel Molčík Ing. Vojtěch Rohlíček
RNDr. Soňa Beroušková Josef Roušal
Monika Šárová - tajemník Zdena Péterová
Viz. Usnesení č. 51

Rada MČ Praha 21 jmenuje pana PhDr. Miloše Schmidta předsedou muzejní rady, jmenuje pí
Soňu  Pilnou  tajemnicí  muzejní  rady  a  jmenuje  členy  muzejní  rady:  pí  PhDr.  Jaroslavu
Jiráskovou,  pana  univ. prof. RNDr. Petra Voňku, CSc.,  pí Marii Tomaidesovou,  pí Ing. Evu

8



Danielovou, pí Hanu Kořínkovou, pana Rudolfa Vamberu,  pí  Mgr. Václavu Valentovou a
pana Ing. Richarda Brouska, a to s platností od 30.11.2006.
Viz. Usnesení č. 52

Rada  MČ Praha  21  jmenuje  pana  PhDr.  Miloše  Schmidta  předsedou  kronikářské  rady  a
jmenuje členy kronikářské rady: pana Ing. Richarda Brouska, pana RNDr. Jiřího Sikače a paní
Jitku Královou, a to s platností od 30.11.2006.
Viz. Usnesení č. 53

Rada MČ Praha 21 jmenuje pí Libuši Říhovou členkou komise sociální  a zdravotní,  a to
s platností od 30.11.2006.
Viz. Usnesení č. 54

Rada MČ Praha 21 souhlasí s doplněním kontrolního výboru o jednoho člena pí Stanislavu
Mudrochovou a ukládá starostce pí Vlásenkové předložit tento návrh na prosincovém jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 55

17. Využití Klánovického lesa pro oddych a sport
Místostarosta  Ing.  Petr  Štulc  podal  informaci  o  schůzce  s vedoucí  OMI,  RNDr.  Soňou
Berouškovou  a  s vedoucím  OŽPD,  Ing.  Miroslavem  Zicháčkem,  která  se  konala  dne
13.11.2006 a týkala se problematiky využití Klánovického lesa pro oddych a sport. Rada MČ
Praha 21 se usnesla, že k této problematice zpracuje záměr a poté dostanou občané prostor
k vyjádření.

18. Zápis z KKR ze dne 20.11.2006
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí zápis z KKR ze dne 20.11.2006 s tím, že usnesení budou
přijata po dalším zasedání KKR.

19. Realizace části biokoridoru L4/262 – ozelenění částí pozemků v k. ú. Újezd n.L.
Rada MČ Praha 21 žádá OMI o předložení tohoto materiálu na KKR.

20. Stavby č. 3140 TV Újezd nad Lesy, etapa 0010 Kanalizace OSTATNÍ
Rada MČ Praha 21 schvaluje dočasný zábor pozemků č. parc. 37, 50, 51, 61, 170/1, 227, 294,
557/1, 730, 773/1, 878, 1033, 1178, 1693, 1879, 2513, 2547, 2576, 2664, 2927, 3072, 3202,
3250, 3271, 3390, 3391, 3412, 3421, 3535, 3769, 3770, 3834, 4122 a 4242 v k. ú. Újezd nad
Lesy pro stavbu (opravu) kanalizace bezvýkopovou technologií a ukládá Úřadu MČ Praha 21
(OMI) informovat žadatele v intencích jednání Rady MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 56

21. Žádost pana Waltera o koupi pozemku
Rada MČ Praha 21 souhlasí s prodejem pozemku č. parc. 488 o výměře 312 m2 v k. ú. Újezd
nad Lesy. Ukládá Úřadu MČ Praha 21 (OMI) zveřejnit tento záměr MČ Praha 21 s tím, že
minimální nabídková cena je 2 130,- Kč/m2 dle platné cenové mapy. Ukládá Úřadu MČ Praha
21 (VHČ) vypovědět nájemní smlouvu a ukládá starostce pí Vlásenkové předložit materiál na
březnovém jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 57
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22. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 22.11.2006

• plnění rozpočtu za 1. – 3. čtvrtletí 2006
Rada MČ Praha 21 souhlasí  s plněním rozpočtu za 1. – 3. čtvrtletí 2006  dle přílohy,  která  je
nedílnou součástí originálu tohoto usnesení a ukládá starostce pí Vlásenkové předložit tento
materiál na prosincovém jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 58

• návrh vnitřní směrnice „Kontrola příspěvků poskytnutých příspěvkovým organizacím
zřízených MČ Praha 21“

Rada MČ Praha 21 souhlasí se zněním vnitřní směrnice „Kontrola příspěvků poskytnutých
příspěvkovým organizacím zřízených MČ Praha 21“ dle přílohy, která je nedílnou součástí
originálu  tohoto  usnesení  a  ukládá  starostce  pí  Vlásenkové  předložit  tento  materiál  na
prosincovém jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 59

• rozpočtové opatření č. 58
Rada MČ Praha 21 souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 58 – změna rozpočtu v roce 2006 –
přijetí  neinvestiční  účelové  dotace  z MHMP  ve  výši  61 000,-  Kč  na  provoz  Sboru
dobrovolných  hasičů  Újezd  nad  Lesy  v kapitole  07  –  Bezpečnost  dle  tabulky,  která  je
nedílnou součástí tohoto usnesení a ukládá starostce pí Vlásenkové předložit tento materiál na
prosincovém jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 60

• rozpočtové opatření č. 59
Rada MČ Praha 21 souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 59 – změna rozpočtu v roce 2006 –
přijetí  neinvestiční  účelové dotace ze státního rozpočtu ve výši 115 000,- Kč na volby do
zastupitelstva obce v kap. 09 – Vnitřní správa dle tabulky, která je nedílnou součástí tohoto
usnesení a ukládá starostce pí Vlásenkové předložit tento materiál na prosincovém jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 61

• rozpočtové opatření č. 60
Rada MČ Praha 21 schvaluje rozpočtové opatření  č.  60 – úprava rozpočtu v roce 2006 –
splátka nájemného (leasing) za traktor JD 2320 za 2 měsíce vč. poplatku ve výši 49 100,- Kč
v kap. 08 – Hospodářství z položky rezerva v kapitole 10 – Pokladní správa dle tabulky, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Viz. Usnesení č. 62

• rozpočtové opatření č. 61
Rada MČ Praha 21 schvaluje rozpočtové opatření  č.  61 – úprava rozpočtu v roce 2006 –
odpočet   nájemného  v pronajatých  nebytových  prostorách  firmou  MEDISAL,  s.r.o.,  v ul.
Živonínská 1630, Praha 9 – Újezd nad Lesy, ve výši 94 000,- Kč z položky rezerva v kap. 10
– Pokladní správa dle tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Viz. Usnesení č. 63
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• rozpočtové opatření č. 62
Rada MČ Praha 21 schvaluje rozpočtové opatření  č.  62 – úprava rozpočtu v roce 2006 –
převedení  finančních  prostředků  ve  výši  118 300,-  Kč  na  investiční  položku  „Střešní
protisněhové zábrany na Masarykově ZŠ a MŠ Polesná, objekt Staroklánovická“ v kap. 04 –
Školství, z položky rezerva v kap. 10 – Pokladní  správa a  přeúčtování  finančních prostředků
v kap.  08 – Hospodářství  z položky opravy dle  tabulky,  která  je  nedílnou součástí  tohoto
usnesení.
Viz. Usnesení č. 64

• rozpočtové opatření č. 65
Rada MČ Praha 21 schvaluje rozpočtové opatření  č.  65 – úprava rozpočtu v roce 2006 –
oprava  rozpočtového  opatření  č.  56  -  úprava  rozpočtu  v roce  2006  –  MŠ  Rohožník  –
zateplení, fasáda, rekonstrukce sociálního zařízení – převod částky 86 400,- Kč z investic na
opravy dle tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Viz. Usnesení č. 65

• rozpočtové opatření č. 66
Rada MČ Praha 21 schvaluje  rozpočtové  opatření  č.  66 -  úprava rozpočtu  v roce 2006 –
poskytnutí finančních prostředků ve výši 40 000,- Kč na servisní služby a opravy dětských
hřišť  (od firmy Tomovy parky,  s.r.o.)  v majetku  obce  v kapitole  04  – Školství  z položky
rezerva  v kapitole  10  –  Pokladní  správa  dle  tabulky,  která  je  nedílnou  součástí  tohoto
usnesení.
Viz. Usnesení č. 66

• Žádosti mateřských škol v Újezdě nad Lesy o poskytnutí finančního příspěvku na 
nákup vánočních dárků

Rada MČ Praha 21 schvaluje poskytnutí finančních příspěvků na vánoční dárky mateřským 
školám v celkové výši 90 000,- Kč (na každou třídu 10 000,- Kč), a to:
- pro MŠ Čentická            20 000,- Kč (2 třídy)
- pro MŠ Sedmikráska      20 000,- Kč (2 třídy)
- pro MZŠ A MŠ Polesná      20 000,- Kč (2 třídy)
- pro MŠ Rohožník                30 000,- Kč (3 třídy)
Ukládá  mateřským  školám  po  skončení  účetního  období  předložit  zřizovateli  vyúčtování
z hlediska výše a účelovosti čerpání neinvestičního provozního příspěvku.
Viz. Usnesení č. 67

• Žádost Masarykovy ZŠ a MŠ Polesná o poskytnutí neinvestičního provozního 
příspěvku na dovybavení prostor školního klubu

Rada  MČ  Praha  21  schvaluje  žádost  Masarykovy  ZŠ  a  MŠ  Polesná  o  poskytnutí
neinvestičního  provozního  příspěvku  na  dovybavení  prostor  školního  klubu  (jako součást
školy) ve výši 50 000,- Kč na pořízení nábytku a pomůcek pro děti. Ukládá organizaci po
skončení  účetního  období  předložit  zřizovateli  vyúčtování  z hlediska  účelovosti  čerpání
neinvestičního provozního příspěvku.
Viz. Usnesení č. 68

• Žádost Sboru dobrovolných hasičů v Újezdě nad Lesy o dotaci na nákup tranzitního
vozidla ve výši 225 000,- Kč

Rada MČ Praha  21  neschvaluje  žádost  Sboru  dobrovolných  hasičů  v Újezdě  nad Lesy  o
dotaci na nákup tranzitního vozidla ve výši 225 000,- Kč vzhledem k omezené výši finančních
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prostředků na výdajové položce rezerva v kap. 10 – Pokladní správa. Pořízení vozidla bude
MČ Praha 21 nárokovat z investiční účelové dotace z MHMP v roce 2007.
Viz. Usnesení č. 69

• Doplnění finančního výboru o jednoho člena
Rada  MČ Praha  21  souhlasí  s doplněním finančního  výboru  o  jednoho  člena  pí  Moniku
Šárovou  a  ukládá  starostce  pí  Vlásenkové  předložit  tento  návrh  na  prosincovém  jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 70

23. Žádost MŠ Sedmikráska o provozní dotaci
Rada MČ Praha 21 schvaluje žádost MŠ Sedmikráska o provozní dotaci na nákup dětských
postýlek v celkové výši 135 600,- Kč pro kapitolu 04 - Školství. Finanční prostředky budou
uvolněny z rezervy kapitoly 10 – Všeobecná pokladní správa.
Viz. Usnesení č. 71

Žádost o stanovisko ke zrušení pohledávky
Rada  MČ  Praha  21  schvaluje  storno  pohledávky  z odboru  majetku  a  investic  ve  výši
13 200,- Kč z důvodu neplatnosti vydaného Rozhodnutí č. 9, č.j. 93/03/OMI.
Viz. Usnesení č. 72

24. Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2007 (upravený) 
Rada MČ Praha 21 souhlasí s návrhem rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2007 (upraveným) jako
vyrovnaným s příjmy i výdaji ve výši 52 011 000,00 Kč dle předloženého materiálu, který je
nedílnou součástí originálu tohoto usnesení a ukládá starostce pí Vlásenkové předložit tento
materiál na prosincovém jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 73

Příkaz starostky k provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2006
Rada MČ Praha 21 schvaluje „Příkaz starostky k provedení inventarizace majetku a závazků
za rok 2006“ včetně harmonogramu prací dle přílohy,  která je nedílnou součástí  originálu
tohoto usnesení.
Viz. Usnesení č. 74

25. Projekt: „Divadelní klub Spektrum“
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí předložený materiál,  souhlasí  se  záměrem na využití
prostor  divadla a ukládá Úřadu MČ Praha 21 vypsat  záměr na využití  prostor  divadla na
úřední desce.
Viz. Usnesení č. 75

26. Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 4306/4
Rada MČ Praha 21 souhlasí s prodejem pozemku č. parc. 4306/4 o výměře 462 m2, ostatní
plocha, v k. ú. Újezd nad Lesy za cenu 860,- Kč/m2 Společenství vlastníků Miletická 1624,
1625, 1626, ukládá Úřadu MČ Praha 21 (OMI) zveřejnit tento záměr MČ Praha 21 v souladu
se zákonem č.  131/2000 Sb. a ukládá starostce pí Vlásenkové předložit  tento materiál  na
březnovém jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 76

27. Rozpočtová opatření č. 67 a 68 – úpravy rozpočtu v roce 2006
• Rozpočtové opatření č. 67 
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Rada MČ Praha 21 schvaluje rozpočtové opatření  č.  67 – úprava rozpočtu v roce 2006 –
vykoupení pozemku parc. č. 527/5 v k. ú. Újezd nad Lesy o výměře 470 m2 od pana Petra
Rössla  za cenu ve výši 289 050,-  Kč za účelem majetkoprávního vypořádání  dle pravidel
ZHMP (viz Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 279 ze dne 19.6.2006), a to z finančních
prostředků  převedených  z vedlejší  hospodářské  činnosti  přes   položku  rezerva v kap. 10 –
Pokladní správa na kap.  08 – Hospodářství  dle tabulky,  která  je nedílnou součástí  tohoto
usnesení.
Viz. Usnesení č. 77

• Rozpočtové opatření č. 68
Rada MČ Praha 21 schvaluje rozpočtové opatření  č.  68 – úprava rozpočtu v roce 2006 –
odběrné zařízení  (přípojka) od PRE, a.s.,  pro investiční akci č. 4227 „Výstavba veřejných
záchodků  při  komunikaci  Novosibřinská“  z finančních  prostředků  převedených  z vedlejší
hospodářské činnosti ve výši 9 300,- Kč přes položku rezerva v kap. 10 – Pokladní správa na
kap. 08 – Hospodářství dle tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Viz. Usnesení č. 78

Rada MČ Praha 21 ukládá Úřadu MČ Praha 21 (OMI) předložit do příštího jednání Rady MČ
Praha 21 materiál ohledně záměru na pronájem veřejných záchodků a trafiky při komunikaci
Novosibřinská s nejnižší sazbou 2 500,- Kč/m2.
Viz. Usnesení č. 79

28. Různé

28 a) Žádost o schválení darovacích smluv týkajících se osazení vánočního stromu
Rada MČ Praha 21 souhlasí  s darovacími  smlouvami  pro firmy ZISTA – Jaroš,  Miroslav
Štěpán, LACINA – KOUBSKÝ, Stavebniny Krutský a Transtav Shuravi, s.r.o., které se týkají
osazení vánočního stromku v parku u Masarykovy základní školy, Staroklánovická 230, parc.
č.  1652,  v k.  ú.  Újezd nad Lesy,  pověřuje  starostku  pí  Vlásenkovou podpisem smluv  po
schválení Zastupitelstvem MČ Praha 21. Ukládá starostce pí Vlásenkové předložit smlouvy
ke schválení na prosincovém jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 80

28 b) Pronájem nebytových prodejních prostor na konečné autobusů Rohožník
Rada MČ Praha 21 schvaluje na základě výsledku výběrového řízení na pronájem nebytových
prodejních prostor na konečné autobusů Rohožník paní Michaele Malíškové, Domanovická
1747,  190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy za cenu pronájmu 3 500,- Kč/m2/rok pro provozovny
cukrárna a květinářství.
Viz. Usnesení č. 81

28 c) Opatření ke zlepšení orientace obyvatel a návštěvníků naší obce
Rada MČ Praha 21 ukládá Úřadu MČ Praha 21 zajistit nákup 3 informačních tabulí s mapou
k. ú. Újezda nad Lesy a umístit je u zdravotního střediska na Rohožníku, u prodejny Lidl a u
prodejny Penny Market.
Viz. Usnesení č. 82

28 d) Webové stránky naší městské části
Rada  MČ  Praha  21  ukládá  informatikovi  pravidelně  aktualizovat  webové  stránky
MČ Praha 21.
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28 e) Nákup vozidla pro Úřad MČ Praha 21
Rada MČ Praha 21 schvaluje nákup osobního auta v kap. 09 – Vnitřní  správa a uvolňuje
prostředky z položky rezerva v kap. 10 – Pokladní správa ve výši 200 000,- Kč.
Viz. Usnesení č. 83

Zapsala : Věra Crhová
Ověřil:  MUDr. Zuzana Dastychová

                   
                                                                                              Andrea  V l á s e n k o v á 

starostka MČ Praha 21 
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