
  
Zápis z 29. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 30. 4.  2008 

Přítomni : dle prezenční listiny
Ověřovatel zápisu : Ing. Vladislav Mareček

Program jednání rady 

1. Kontrola plnění úkolů
2. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 23.4.2008
3. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 9.4.2008
4. Návrh na převedení pozemku parc. č. 1408/1, k. ú. Újezd nad Lesy do vlastnictví

MČ Praha 21
5.  Uspořádání kulturních akcí ve společenském sále ZŠ Masarykova v září a říjnu 
   2008
6. Zápis z jednání komise pro občanské záležitosti ze dne 10.4.2008
7. Konkurzní řízení na funkci ředitele/ky MŠ Sluníčko
8. Smlouva na pronájem pozemku za účelem zřízení mezideponie vytěžené zeminy a

stavebních materiálů
9. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem prodejny novin a veřejných WC
10. Výběr firem pro opravu místní komunikace Borovská
11. Výpůjčka pozemků – výstavba neřízeného přechodu pro chodce přes ulici  1/12

Novosibřinská u zastávky MHD „Zbyslavská“
12. Rozpočtové opatření č. 22 – změna rozpočtu v roce 2008
13. Zápis z jednání KSZ ze dne 14.4.2008
14. Zápis z jednání KKR ze dne 23.4.2008 – bytové domy na č.p. 67, 68 (u Baby

Centra) – studie – investor Volný
15. Zápis ze společné schůze KVV a muzejní rady ze dne 23.4.2008
16. Návrh na úpravu mapového podkladu – Dopravní řešení komunikací Ú/L
17. Duplicitní zápis vlastnictví – parc. č. 557/4 v k. ú. Újezd nad Lesy – Mgr. Urban
18. Různé

Starostka pí Vlásenková podala návrh na doplnění a úpravu programu:
Bod 17 bude probrán jako první.
18a) Svatováclavská pouť v Újezdě nad Lesy
18b) Grantový program pro rok 2008 na podporu poskytovatelů sociálních služeb

Rada MČ Praha 21 program 29. schůze po této úpravě a doplnění schválila.     

1. Kontrola plnění úkolů

Petice za zkvalitnění povrchu ulice Borovská 
Bylo  vydáno  stavební  povolení  v právní  moci.  Akce  byla  zařazena  mezi  žádosti  o  dotaci
MHMP z rezervy pro rok 2008.
Úkol trvá.
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Informace o vznikající skládce za bývalým statkem při ulici Staroújezdská
Spis  ve  věci  pana  Bartoše  čj.:  OŽPD/316,  317/06/Nej.  se  nachází  u  HMP,  MHMP,  OOP
v odvolacím řízení, dosud nebyl pravomocný vrácen zpět OŽPD.
Úkol trvá.

Vybudování retardérů, dopravní značení 
Rada uložila Úřadu MČ Praha 21 (OMI) zahájit kroky k  realizaci akce – vybudování retardérů
na křižovatkách komunikací  Chotěnovská - Toušická,  Chmelická -  Toušická (u parkoviště
Lidl)  a Chmelická – Toušická (Jiráskovi). Rada uložila Úřadu MČ Praha 21 (OMI) předložit
na další jednání rozpočet na realizaci této akce. 
Křižovatka Chmelická – Toušická -  možno realizovat po vybudování kanalizace. Rozpočet na
vybudování jednoho retardéru je v rozmezí 350.000 – 400.000,- Kč. OMI navrhuje zpracování
PD firmou Pragoprojekt (křižovatka Čentická – Polesná) a PUDIS (Chotěnovská – Toušická) –
řeší projekčně komunikace ZAVOS. OMI zajistí zpracování PD.
OMI obdržel rozpočet a nabídku na zpracování PD. Realizace proběhne po finančním zajištění
akce.
Úkol trvá.

Rada uložila Úřadu MČ Praha 21 (OMI) zahájit realizaci vybudování retardéru na křižovatce
komunikací Čentická – Polesná  a uložila řešit přechod k ZŠ na komunikaci Staroklánovická
(před křižovatkou) zabudováním výstražných lišt. Rada uložila Úřadu MČ Praha 21 (OŽPD),
aby u  všech přechodů  k ZŠ navrhl  možnost  doplňujícího  světelného  dopravního značení  a
předložil na další jednání rady variantní řešení. 
Vybudování  výstražných  lišt  v ul.  Staroklánovická  bude  řešeno  ve  spolupráci  s OŽPD
prostřednictvím TSK. OŽPD oslovil TSK. Pan kpt. Ing. Martin Hovorka dne 2.8.2007 uvedl, že
Policie ČR, DI nesouhlasí s umístěním zpomalovacích prahů na komunikaci a doporučuje věc
řešit jinými opatřeními.  Rada nesouhlasí s názorem Ing. Hovorky a trvá na svém původním
rozhodnutí. Po dokončení dopravní studie bude Ing. Hovorka přizván k jednání ohledně této
problematiky.
Realizace vybudování retardéru na křižovatce komunikací Čentická – Polesná 
Vzhledem  k tomu,  že  požadované  finanční  prostředky  nebyly  schváleným  rozpočtem  MČ
přiděleny, bude nárokováno na rok 2009.
Úkol trvá.

Možnosti zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců v Újezdě nad Lesy při ZŠ 
Rada vzala na vědomí předložený materiál a předala ho pracovní skupině, která zpracuje návrh
na umístění bezpečnostních prvků na páteřních komunikacích – Starokolínská, Novosibřinská,
Staroújezdská, Staroklánovická. KT: 1 měsíc. 
Úkol trvá.

Rada požádala OŽPD vstoupit v jednání s TSK ohledně možnosti umístění zařízení „RADAR –
display, RD – 250“. OŽPD se obrátil na OD MHMP a TSK hl. m. Prahy o jejich stanovisko.
TSK hl. m.  Prahy budou postupovat v souladu se stanoviskem OD MHMP. OŽPD obdržel
stanovisko pracovní skupiny BESIP OD MHMP, která pověřila TSK zjistit dostupná zařízení
na trhu, jejich parametry a cenu. Na základě těchto informací pracovní skupina rozhodne o
případné podpoře těchto zařízení z rozpočtu BESIP hl. m. Prahy. O výsledku pracovní skupiny
bude OD MHMP naši MČ informovat.  Ing. Mareček informoval radu, že k realizaci akce -
umístění  radarů  dojde  nejdříve  na  podzim  (po  finančním  zajištění  akce).  Ing.  Mareček
informoval radu o možnosti umístění mobilních radarů v obci. 
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Úkol trvá.

Metodická kontrola v jídelně MZŠ a MŠ Polesná 1690
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí opatření po metodické kontrole ve školní jídelně předložené
ředitelem Mgr. Kurkou a informace radního Ing. Vaníčka k tomuto bodu. Rada konstatuje, že
kontroly ve školní jídelně budou prováděny každý měsíc a v případě zjištění nedostatků budou
zainteresovaní pracovníci finančně postiženi.

Odstranění zápachu u prodejny Lidl
Věc pana  Františka  Grausama  byla  projednána  na  ekologické  komisi,  která  se  konala  dne
14.4.2008  a  bylo  rozhodnuto,  že  členové  komise  provedou  na  pozemku  ohledání  dne
21.4.2008. Místního šetření  se  zúčastnili  předseda komise  místostarosta  Ing.  Štulc  a  JUDr.
Kozáková.  Bylo  domluveno,  že  pan  Grausam  vymístí  slepice  z pozemku  do  21.5.2008  a
překryje pozemek v místě chovu slepic do hloubky 20-30 cm za současného vápnění 3-5 kg/m²,
zkompostuje  zeminu  s podkladem vápna  a  případně  bakteriálním  urychlovačem  kompostu.
Rada ukládá OŽPD důsledně kontrolovat, zda je panem Grausamem domluva plněna.
Úkol trvá.

Oprava chodníku mezi pizzerií a autobusovou zastávkou směr Rohožník
Vzhledem k tomu, že akce není finančně kryta,  bude realizováno v roce 2008. Bylo zadáno
zpracování návrhu řešení a cenové nabídky. Předpokládané náklady činí 200.000,- Kč. Bude
řešeno v závislosti na finančním krytí akce.
Úkol trvá.

Prodloužení autobusové linky č. 267
Společnost ROPID má za úkol připravit návrhy na řešení situace nejpozději do konce května
2008. Pak se uskuteční další jednání na OÚ Sibřina. Společnost ROPID zatím návrh na řešení
nepředložila.
Úkol trvá.

Zápis z jednání KVV ze dne 31. 10. 2007
Rada vzala na vědomí zápis a plán činnosti KVV. Rada sdělila, že péče o čistotu pomníků je v
kompetenci  OMI.  Údržba  pomníků  bude  provedena  v rámci  investiční  akce  financované
MHMP. V rámci investiční akce byl pomník obětem II. světové války vyčištěn a přemístěn.
Ostatní pomníky budou řešeny dle klimatických podmínek.
Úkol trvá.

Protokoly č. PP/23/07/940/06 a PP/23/07/221/06 o převodu hmotného majetku
Odbor správy majetku MHMP postoupil nové protokoly k podpisu řediteli OMI MHMP.
Úkol trvá.

Návrh na zabezpečení dopravních přechodů pro chodce
Rada  schválila  u  MŠ  a  ZŠ  Polesná  1690  –  na  přechodu  u  autobusové  zastávky  osazení
zpomalovacího prahu a doplňujícího dopravního značení – značky „Řidiči,  pozor děti“ a na
přechodu  na  křižovatce  komunikací  Polesná  a  Čentická  osazení  doplňujícího  dopravního
značení a vodorovného dopravního značení dle předložených vzorů. Rada schválila návrh na
provedení úpravy přechodu na komunikaci Staroklánovická k ZŠ Masarykova, k.ú. Újezd nad
Lesy dle předloženého návrhu s tím, že úpravy provede a bude financovat společnost TSK.
Rada uložila Úřadu MČ Praha 21 (OŽPD), aby na žádost OMI vyhotovil  stanovení úpravy
silničního  provozu  na  uvedených  přechodech  a  předal  návrh  na  úpravu  přechodu  na
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komunikaci Staroklánovická společnosti TSK.  Rada uložila Úřadu MČ Praha 21 (OMI) zajistit
přisvětlení přechodu u MŠ Čentická – 1 ks dle odsouhlaseného stanovení úpravy silničního
provozu – bylo zahájeno jednání s firmou Eltodo E. G.  OŽPD vydal stanovení místní úpravy
silničního  provozu  v souladu  s odsouhlaseným  usnesením  rady  ze  dne  30.1.2008  –  na
přechodech u MŠ Čentická, u MŠ a ZŠ Polesná 1690 a stanovení předal odboru správy majetku
a  investic  k  realizaci.  Vydal  a  vypravil  stanovení  místní  úpravy  silničního  provozu  na
komunikaci Staroklánovická u ZŠ Masarykova a doručil  TSK hl. m. Prahy a MHMP, OD.
OŽPD zaslal  žádost společnosti  TSK hl.  m.  Prahy ve věci vyvýšení  křižovatky Čentická –
Polesná.  TSK hl.  m.  Prahy 21.  2.  2008 odpověděla,  že  komunikace  nejsou v její  správě  a
nemůže tedy hradit dopravní opatření a stavební úpravy z rozpočtu TSK.
OMI zajistí ocenění doplnění dopravního značení a přisvětlení přechodu v těchto lokalitách,
předloží  situace  dopravního  značení  k odsouhlasení  dopravní  policií  a  po  stanovení  tohoto
značení  v případě  dostatku  finančních  prostředků  zajistí  realizaci.  Byla  zpracována  cenová
nabídka a byla předložena finančnímu výboru k posouzení možnosti finančního krytí.
Úkol trvá.

Komunální odpad – umístění sběrných nádob na veřejném prostranství MČ Praha 21
Rada MČ Praha 21 vzala na vědomí předložený materiál a seznam nemovitostí, které nemají
umístěné kontejnery na směsný odpad podle § 6 vyhlášky č. 5/2007 Sb., v platném znění. Rada
uložila  Úřadu  MČ  Praha  21  (OMI  a  OŽPD)  připravit  podklady  pro  jednání  s vlastníky
bytových jednotek bytových domů o případné výpůjčce, prodeji nebo bezúplatném převodu
pozemků k vybudování stanovišť na směsný odpad a o výsledcích jednání informovat radu.   
OŽPD  vypravuje  výzvy  Drážnímu  úřadu,  společenstvím  vlastníků  bytových  jednotek  a
Bytovým  družstvům  ve  výše  uvedené  věci.  OMI  na  základě  místního  šetření  doporučuje
umístit kontejnery na pozemky MČ v místech, kde byly umístěny dříve s tím, že rekonstrukce
(dle požadavků OŽPD) půjde na vrub společenství vlastníků. OMI doporučuje ošetřit smlouvou
o výpůjčce.
Úkol trvá.

Dům seniorů
Tento bod bude projednán v rámci plnění úkolů na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21. 
Úkol trvá.

Rozpočtová opatření č. 15, 16 a 17 – změny rozpočtu v roce 2008
Rada MČ Praha 21 souhlasila s rozpočtovými opatřeními č. 15, 16 a 17 – změny rozpočtu
v roce 2008 dle předloženého návrhu a uložila starostce pí Vlásenkové předložit tento materiál
na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

Pohyb psů na území HMP
Rada MČ Praha 21 souhlasila s přípravou vyhlášky HMP o volném pohybu psů na veřejných
prostranstvích  v hl.  m.  Praze.  Příslušné  usnesení  Rady  MČ Praha  21  bylo  zasláno  HMP,
MHMP, OOP. OŽPD zakoupil 10 ks úchytů na  sáčky na psí exkrementy. Pracovníci údržby
úchyty v nejbližší době osadí a po prověření ve zkušebním provozu budou osazeny i ostatní
koše.
Úkol trvá.

Pozemky pod trafostanicemi v Újezdě nad Lesy
Rada MČ Praha 21 souhlasila s prodejem pozemků

1) k.č. 286/3      ul. Ratajská        37 m2

4



2) k.č. 501/3      ul. Druhanická   12 m2

3) k.č. 2552/3    ul. Valdovská     27 m2

4) k.č. 1402/2    ul. Pilovská        13 m2

5) k.č.  1577/3   ul. Čentická        37 m2

6) k.č.  2264/2   ul. Svojšická         8 m2

7) k.č.  3748/5   ul. Lišická           16 m2

v katastrálním území Újezd nad Lesy z důvodu zastavěnosti pozemků trafostanicemi Pražské 
energetiky distribuce, a.s., s tím, že náklady spojené se znaleckým oceněním pozemků uhradí 
Pražská energetika distribuce, a.s. Rada uložila starostce pí Vlásenkové předložit materiál na 
jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

Zápis z KKR ze dne 31.3.2008
• podnět na změnu ÚPnHMP – č. p. 4281/4 – p. Petr Šlajch

Rada MČ Praha 21 nesouhlasila se změnou územního plánu na pozemku parc. č. 4281/4 v k. ú.
Újezd nad Lesy na OB (čistě obytné) a uložila starostce pí Vlásenkové předložit tento materiál
na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

Oprava místních komunikací technologií VIALIT – TURBO
Rada  MČ Praha  21  schválila  lokální  bodovou  výspravu  místních  komunikací  v Praze  9  –
Újezdě nad Lesy technologií VIALIT TURBO. Pověřila vedoucí OMI podpisem objednávek na
lokální opravy místních  komunikací pro firmu VIALIT Soběslav do výše 300.000,- Kč včetně
DPH. Opravy budou zajištěny dle vhodných klimatických podmínek cca květen, červen.
Úkol trvá.

Žádost o zřízení trvalého věcného břemene v k.ú. Újezd nad Lesy pro stavbu „Modernizace 
traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly“  
Rada MČ Praha 21 schválila  smlouvy o smlouvách budoucích na zřízení  trvalého věcného
břemene u pozemků parc. č. 1523 a  PK 620/50 v k.ú. Újezd nad Lesy se Správou železniční
dopravní cesty, státní organizace (SŽDC, s.o.). Rada MČ Praha 21 pověřila starostku pí Andreu
Vlásenkovou podpisem smluv.
Úkol trvá.

Úklid veřejných prostranství – zelených pásů podél komunikací
Rada  MČ Praha  21  vzala  na  vědomí  předložený  materiál  a  uložila   Úřadu  MČ Praha  21
(OŽPD) pokračovat v úklidu zelených pásů podél komunikací.

Smlouvy s PVS a.s.
Rada MČ Praha 21  schválila návrh textu „plné moci“ mezi PVS a.s., jako zmocnitele a MČ
Praha 21 jako zmocněnce. Schválila návrh textu „trojstranné smlouvy o spolupráci v průběhu
přípravy a realizace vodohospodářského díla“ mezi MČ Praha 21, Pražskou vodohospodářskou
společností a.s. a Pražskými vodovody a kanalizacemi a.s. Schvaluje návrh textu „smlouvy o
přeložce  vodohospodářského  majetku“  mezi  MČ  Praha  21  a  Pražskou  vodohospodářskou
společností a.s.  Rada  pověřila  starostku   pí Andreu Vlásenkovou  podpisem  výše uvedených
dokumentů.  Rada  uložila  Úřadu  MČ  Praha  21  (OMI)  svolat  v květnu  jednání  s majiteli
pozemků v lokalitě V Ladech.
Úkol trvá.

Pozemek parc. č. 2581 v k.ú. Újezd nad Lesy – pronájem nebo prodej za sníženou cenu
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Rada MČ Praha 21 odložila tento materiál do doby vypracování a schválení níže uvedeného
úkolu. Rada uložila Úřadu MČ Praha 21 (OMI) vypracovat koncepční materiál  na jednotný
postup při odkupu pozemků přilehlých k parcelám se zahrnutím požadavku na  - omezenou
možnost slevy a omezenou výměru pozemku (do 100 m²). OMI připravuje koncepční materiál.
Úkol trvá.

Umístění dopravní značky C 14a u vchodu multifunkčního sportoviště
Místostarostka  MUDr.  Dastychová  upozornila  na  možné  nebezpečí  při  výjezdu  cyklistů
z multifunkčního sportoviště a na možnost střetu s chodci. Rada  uložila  Úřadu MČ Praha 21
(OŽPD) umístit u vchodu multifunkčního sportoviště dopravní značku C 14a „cyklisto, sesedni
z kola“. Návrh na osazení značky byl předložen Ing. kpt. Hovorkovi, který neodsouhlasil její
umístění. Navrhl, aby na místě byly vybudovány šikany ze zábradlí. Uvedl, že dopravní značka
by věc neřešila, protože ne všechny děti ji přečtou, chodec ani řidič o značce není informován a
snad  jedině  šikana  zabrání  situaci,  kterou  zmiňuje  MUDr.  Dastychová.  Rada  ukládá  OMI
předložit  na  příštím  jednání  rady  cenovou  kalkulaci  na  umístění  šikany  u  vchodu  na
multifunkční sportoviště.
Úkol trvá.

Rada MČ Praha 21 bere na vědomí informaci místostarosty Ing. Štulce ohledně vybudování
cyklostezek na území naší městské části a ukládá Ing. Štulcovi zajistit předložení dokumentace
ohledně budování cyklostezek panu Štěpánkovi.

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

17. Duplicitní zápis vlastnictví – parc. č. 557/4 v k. ú. Újezd nad Lesy – Mgr. Urban
Rada  MČ  Praha  schvaluje  uznání  výlučného  vlastnického  práva  Mgr.  Urbana  k pozemku
parc. č. 557/4 v k. ú. Újezd nad Lesy a pověřuje starostku pí Vlásenkovou podpisem prohlášení
dle § 45 odst. 3 vyhl. č. 26/2007 Sb. (katastrální vyhláška).
Viz. Usnesení č. 589

2. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 23.4.2008
• plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. čtvrtletí roku 2008

Rada MČ Praha 21 souhlasí s plněním rozpočtu za 1. čtvrtletí roku 2008 dle přílohy, která je
nedílnou součástí originálu tohoto usnesení a ukládá starostce pí Vlásenkové předložit materiál
na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 590

• rozpočtové opatření č. 19 – úprava rozpočtu v roce 2008
Rada MČ Praha 21 schvaluje rozpočtové opatření  č.  19 -  úprava rozpočtu v roce 2008 dle
tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Viz. Usnesení č. 591

• rozpočtové opatření č. 21 – změna rozpočtu v roce 2008
Rada MČ Praha 21 souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 21 - změna rozpočtu v roce 2008 dle
tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Ukládá starostce pí Vlásenkové předložit
tento materiál na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 592
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• přerozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2007 do fondů
(v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech)

Rada MČ Praha 21 schvaluje:
- MZŠ  a  MŠ  Polesná  –  přerozdělení  zlepšeného  hospodářského  výsledku  ve  výši

78.309,45 Kč do fondu odměn (§ 32) ve výši 38.000,- Kč, do rezervního fondu (§ 30)
ve výši 40.309,45 Kč a ponechání nevyčerpaného provozního příspěvku od zřizovatele
v roce 2007 ve výši 1.364,31 Kč na stejný účel v roce 2008.

- I. MŠ Čentická – přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 337,41 Kč
do  fondu  odměn  (§  32)  ve  výši  269,93  Kč  a  do  rezervního  fondu  (§  30)  ve  výši
67,48 Kč.

- MŠ Rohožník – ponechání nevyčerpaného provozního příspěvku od zřizovatele ve výši
330,12 Kč v roce 2007 na stejný účel v roce 2008.

Viz. Usnesení č. 593

• Žádost vedoucí OSV MUDr. Roubíčkové o odpis pohledávek
Rada MČ Praha 21 schvaluje žádost vedoucí OSV MUDr. Roubíčkové o odpis pohledávek
v celkové výši 50.333,- Kč. Jedná se o dlužné částky příspěvku na výživu dítěte,  který byl
poskytován podle § 5 zákona č.  482/1991 Sb.,  o  sociální  potřebnosti,  ve  znění  pozdějších
předpisů.
Viz. Usnesení č. 594

• Žádost MŠ Rohožník o navýšení provozního příspěvku
Rada  MČ Praha  21  neschvaluje  žádost  MŠ Rohožník  o  navýšení  provozního  příspěvku  o
151.000,- Kč na pořízení lehátek pro děti a vozíku s vyhříváním na rozvoz obědů na oddělení
MŠ z důvodu nedostatku finančních prostředků.
Viz. Usnesení č. 595

• Žádost  MZŠ  a  MŠ  Polesná  o  neinvestiční  dotaci  na  provedení  dispozičních  změn
v objektu č. p. 230, ul. Staroklánovická ve výši 132.000,- Kč

Rada MČ Praha 21 přehodnotí žádost po vypracování odborného technického posouzení OMI.

• Použití zbývajících finančních prostředků v kapitole 10 – Pokladní správa
Rada  MČ  Praha  21  schvaluje  přednostní  použití  potřebné  části  z 200.400,-  Kč  na
profinancování  havarijního  stavu  budovy  místní  knihovny.  Schvaluje  použití  finančních
prostředků ve výši  25.600,-  Kč na finanční  spoluúčast  při  poskytnutí  grantu z Ministerstva
kultury ČR ve výši 58.000,- Kč pro místní knihovnu v kapitole 06 – Kultura, sport a cestovní
ruch.
Viz. Usnesení č. 596

3. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 9.4.2008
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 9.4.2008. Ukládá
RŠ (pí Kořínková) projednat s ředitelem MZŠ Mgr. Kurkou stížnost na jednání vychovatelky
školní  družiny a výsledek šetření  předložit  na příštím jednání  Rady MČ Praha 21.  Ukládá
tajemníkovi ÚMČ Praha 21 p. Saitzovi předložit na jednání kontrolního výboru dne 28.5.2008
dopravní studii s tím, že jednotlivé stranické kluby mají možnost se ke studii vyjádřit do konce
května a studie bude znovu projednána na červnovém jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Rada  ukládá  tajemníkovi  ÚMČ  Praha  21  p.  Saitzovi  informovat  radu  o  zajištění  zásahu
Městské policie ohledně dvou nepojízdných nákladních aut  v  ulici  Chabeřická.  Rada   ukládá
starostce pí Vlásenkové předložit tento materiál na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 597
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4. Návrh na převedení pozemku parc. č. 1408/1, k. ú. Újezd nad Lesy do vlastnictví
MČ Praha 21

Rada MČ Praha 21 ukládá Úřadu MČ Praha 21 (OMI) připravit na příští jednání Rady MČ
Praha 21 záměr majetkoprávního úkonu – bezúplatné převedení pozemku parc. č. 1408/1, k. ú.
Újezd nad Lesy z vlastnictví HMP do vlastnictví MČ Praha 21 v souladu s ust. zák. č. 131/2000
Sb., v platném znění a v souladu s ust. obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se
vydává Statut hl. m. Prahy. 
Viz. Usnesení č. 598

5.  Uspořádání kulturních akcí  ve společenském sále ZŠ Masarykova v září  a říjnu
2008
Rada MČ Praha 21 schvaluje uspořádání koncertu zpěváka Tomáše Linky ve společenském
sále  MZŠ a  MŠ Polesná.  Schvaluje  uvolnění  finančních  prostředků ve výši  27.000,-  Kč a
vstupné ve výši 160,- Kč. Finanční prostředky budou uvolněny z VHČ. Rada MČ schvaluje
zopakování koncertu Spiritual Kvintetu ve společenském sále MZŠ a MŠ Polesná. Schvaluje
uvolnění  finančních  prostředků ve  výši  35.000,-  Kč a  vstupné  ve  výši  200,-  Kč.  Finanční
prostředky budou uvolněny z VHČ.
Viz. Usnesení č. 599

6. Zápis z jednání komise pro občanské záležitosti ze dne 10.4.2008
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí zápis z jednání komise pro občanské záležitosti  ze dne
10.4.2008.

7. Konkurzní řízení na funkci ředitele/ky MŠ Sluníčko
Rada  MČ schvaluje  výsledek  konkurzního  řízení  a  jmenuje  pí  Ivanu  Huttovou  ředitelkou
mateřské školy Sluníčko, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690. Ukládá Úřadu MČ Praha 21
(RŠ) předložit na příští jednání rady platový výměr pro ředitelku MŠ Sluníčko a pro srovnání
doložit dosavadní platový výměr.
Viz. Usnesení č. 600

8. Smlouva na pronájem pozemku za účelem zřízení mezideponie vytěžené zeminy a
stavebních materiálů
Rada MČ Praha 21 schvaluje smlouvu s firmou SKANSKA, a.s., na pronájem části pozemku č.
parc. 4306/1 a 4306/5 v k. ú. Újezd nad Lesy za účelem zřízení mezideponie vytěžené zeminy a
stavebního  materiálu  v souvislosti  s výstavbou  díla  „TV  Újezd  nad  Lesy  –  Rekonstrukce
přivaděče  v Praze  –  Újezdě  nad  Lesy“  a  pověřuje  starostku  pí  Vlásenkovou  po  uplynutí
zákonné lhůty pro zveřejnění podpisem smlouvy.
Viz. Usnesení č. 601

9. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem prodejny novin a veřejných WC
Rada MČ Praha 21 schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem prodejny na rohu
ulic Toušická a Chabeřická  na 2 roky s opcí 2x2 s platností od 25.6.2008 a pověřuje starostku
pí Vlásenkovou podpisem Dodatku č. 1.
Viz. Usnesení č. 602

10. Výběr firem pro opravu místní komunikace Borovská
Rada  MČ Praha  21  schvaluje  provedení  zpevněného  povrchu  pro  lehký  provoz  na  místní
komunikaci Borovská v úseku Nadějovská – lokalita Na Blatech a ukládá Úřadu MČ Praha 21
(OMI) vyzvat k předložení nabídky firmy:
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a) VIALIT Soběslav, s.r.o., Na Švadlačkách  478/III, 392 01 Soběslav
b) CHALIŠ, s.r.o., Kpt. Jaroše 575/188, 390 03 Tábor
c) Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 -

Strašnice
Viz. Usnesení č. 603

11. Výpůjčka pozemků – výstavba neřízeného přechodu pro chodce přes ulici  1/12
Novosibřinská u zastávky MHD „Zbyslavská“
Rada  MČ  Praha  21  schvaluje  záměr  na  výpůjčku  pozemků  v souvislosti  s výstavbou
neřízeného přechodu pro chodce přes ulici 1/12 Novosibřinská u zastávky MHD „Zbyslavská“.
Schvaluje text smlouvy o výpůjčce mezi Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a MČ
Praha 21 na  pozemky svěřené  do  péče  MČ Praha  21 v souvislosti  s výstavbou  neřízeného
přechodu pro chodce přes ulici 1/12 Novosibřinská u zastávky „Zbyslavská“. Ukládá Úřadu
MČ  Praha  21  (OMI)  zveřejnit  záměr  na  výpůjčku  pozemků  a  pověřuje  starostku  pí
Vlásenkovou podpisem smlouvy po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění.
Viz. Usnesení č. 604

12. Rozpočtové opatření č. 22 – změna rozpočtu v roce 2008
Rada MČ Praha 21 souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 22 – změna rozpočtu v roce 2008 dle
tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Ukládá starostce pí Vlásenkové předložit
tento materiál na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 605

13. Zápis z jednání KSZ ze dne 14.4.2008
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí zápis z jednání KSZ ze dne 14.4.2008.

14. Zápis z jednání KKR ze dne 23.4.2008 – bytové domy na č.p. 67, 68 (u Baby
Centra) – studie – investor Volný
Rada MČ Praha 21 souhlasí s architektonickou studií bytových domů na parc. č. 67 a 68 v k. ú.
Újezd nad Lesy ve variantě 2, zpracovanou ing. arch. Havlíčkem v únoru 2008 za podmínek: 

1. Dojde ke snížení výšek budov o 1 m, přičemž výchozím bodem pro stanovení výšky
objektu bude roh pozemku ulice Starokolínské s ulicí Rápošovskou

2. Do  projektové  dokumentace  pro  územní  řízení  bude  zakomponována  autobusová
zastávka, která bude splňovat požadavky dotčených orgánů a ROPIDu s tím, že obec
využije tuto projektovou dokumentaci ke změně stávajícího územního rozhodnutí pro
komunikaci na ulici Starokolínské.

3. Bude zachován volný přístup pro pěší z ulice Starokolínské k budově na parcele č. 66.
4. Vjezd bude dle předložené studie z ulice Rápošovské.

Rada MČ Praha 21 uděluje souhlas pouze k územnímu rozhodnutí. Rada MČ Praha 21 ukládá
žadateli, aby na jednání KKR předložil projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení.
Viz. Usnesení č. 606

15. Zápis ze společné schůze KVV a muzejní rady ze dne 23.4.2008
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí zápis ze společné schůze KVV a muzejní rady ze dne
23.4.2008.

16. Návrh na úpravu mapového podkladu – Dopravní řešení komunikací Ú/L
Rada MČ Praha 21 schvaluje návrh grafické úpravy mapového podkladu - Dopravní řešení
komunikací Ú/L v intencích jednání Rady MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 607
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18a) Svatováclavská pouť v Újezdě nad Lesy
Rada MČ Praha 21 projednala program Svatováclavské pouti v Újezdě nad Lesy s tím, že se
k tomuto bodu vrátí na svém příštím jednání. Ukládá starostce pí Vlásenkové oslovit firmy na
území naší městské části ohledně možného  sponzorování akce. Ukládá starostce pí Vlásenkové
svolat  během 14 dnů jednání  s pořádající  agenturou a  radním Ing.  Marečkem k projednání
cenové kalkulace.
Viz. Usnesení č. 608

18b) Grantový program pro rok 2008 na podporu poskytovatelů sociálních služeb
Rada  MČ  Praha  21  schvaluje  upravený  Grantový  program  pro  rok  2008  na  podporu
poskytovatelů sociálních služeb.
Viz. Usnesení č. 609

Zapsala : Věra Crhová
Ověřil: Ing. Vladislav Mareček

                                                                                                Andrea  V l á s e n k o v á 
         starostka MČ Praha 21 
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