
 Zápis z 27. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 2.4. 2008 

Přítomni : dle prezenční listiny
Ověřovatel zápisu : Ing. Petr Štulc

Program jednání rady 

1. Kontrola plnění úkolů
2. Nákup elektronických zařízení pro servrovnu
3. Dodatek č. 1 o zajišťování stravování pro důchodce
4. Rozhodnutí Odboru ochrany prostředí MHMP – Honební společenstvo Dubeč
5. Rozpočtová opatření č. 15, 16 a 17 – změny rozpočtu v roce 2008
6. Platové výměry ředitele MZŠ a MŠ a ředitelek MŠ na 2. čtvrtletí 2008
7. Zápis dětí do 1. ročníků Masarykovy základní školy k 1.9.2008
8. Zápis z jednání muzejní rady ze dne 12.3.2008
9. Zápis z jednání Komise pro potřeby seniorů ze dne 5.3.2008
10. Zápis z jednání škodní komise ze dne 11.3.2008
11. Zápis z jednání KSZ č. 2/08 ze dne 3.3.2008
12. Zápis z jednání KVV ze dne 19.3.2008
13. Doplňující informace k žádosti o grant z OPPA – OS NOVÁ ŽENA
14. Pohyb psů na území HMP
15. Rekultivace pozemku parc. č. 1408/1, Čaňkovská, k. ú. Újezd nad Lesy
16. Pozemky pod trafostanicemi v Újezdě nad Lesy
17. Nájemní smlouva na byt Žlebská 1615/7
18. Nájemní smlouva na byt Žíšovská 1628/55
19. Změna v nájemní smlouvě č. 341/B/2001 na byt Živonínská 1629/52
20. Zápis z KKR ze dne 31.3.2008
21. Oprava místních komunikací technologií VIALIT – TURBO
22. Uspořádání kulturních akcí ve společenském sále MZŠ Masarykova v červnu a v září 
23. Technický stav střechy objektu místní knihovny, Lomecká 656
24. Návrh na využití odvodu části výtěžku z VHP na veřejně prospěšné účely za rok 2007
25. Zápis z jednání bytové komise ze dne 27.3.2008
26. Směrnice k poskytování cestovních náhrad
27. Různé

Rada MČ Praha 21 program 27. schůze  schválila.     

1. Kontrola plnění úkolů

Petice za zkvalitnění povrchu ulice Borovská (vybudování komunikace v části ul. Borovská)
Je zpracována projektová dokumentace, bylo vydáno stavební povolení v právní moci. Akce
byla zařazena mezi žádosti o dotaci MHMP z rezervy pro rok 2008.
Úkol trvá.

Informace o vznikající skládce za bývalým statkem při ulici Staroújezdská
Spis je veden na OŽPD pod čj.: OŽPD/316, 317/06/Nej. Ve věci pana Bartoše bylo vydáno
zdejším odborem rozhodnutí a panu Bartošovi byla udělena pokuta. Rozhodnutí nabylo právní
moci 10. 3. 2008. Účastník řízení však v zákonem stanovené lhůtě podal odvolání, a proto byl
spis postoupen MHMP OOP k odvolacímu řízení.
Úkol trvá.
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• 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. 
Úkol trvá.

Vložená autobusová zastávka před Baby Centrem
Dle  stanoviska  odborného  projektanta  po  prověření  na  místě  a  konzultací  na  DP  není
z technických  a  prostorových  důvodů  zastávka  v těchto  místech  doporučena  (DP  požaduje
zastávku přestupní pro 2 autobusy). OMI zadalo zpracování odborného posouzení dalších tří
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míst pro umístění vložené zastávky v úseku mezi ul. Ranská – Ratbořská. Z posouzení vyplývá,
že ani do těchto míst nelze vloženou autobusovou zastávku umístit. Rada MČ Praha 21 vzala
na  vědomí  zamítavé  stanovisko  projektanta  k navrhovanému  umístění  vložené  autobusové
zastávky. Umístění zastávky před Penny Marketem je z hlediska dopravního pohledu nemožné.

Metodická kontrola v jídelně MZŠ a MŠ Polesná 1690
Rada bere na vědomí výsledek metodické  kontroly ze dne 4.3.2008 za přítomnosti  pí  Zity
Dlouhé, referentky Odboru školství MHMP. Starostka pí Vlásenková svolá schůzku s ředitelem
školy Mgr. Kurkou a Ing. Vaníčkem za účelem sjednání nápravy z výsledků kontroly.
Úkol trvá.

Odstranění zápachu u prodejny Lidl
Pan František Grausam splnil požadované úpravy pozemku, při vyšších teplotách byl však opět
zaznamenán  menší  zápach.  Pan  Grausam má  za  povinnost  osadit  na  svém pozemku  ještě
břízky.  Pracovníci OŽPD provedli  na pozemku pana Grausama místní šetření dne 1. dubna
2008. Na základě stížností občanů na opětovný zápach u Lidlu ukládá rada OŽPD, aby v co
nejkratším termínu učinil maximální nápravná opatření na odstranění zápachu.
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.

Úklid veřejných prostranství
OŽPD  odeslal  výzvy  vlastníkům pozemků  k odstranění  přerostů  a  keřů,  které  zasahují  do
zelených  pásů  u  komunikací.  Do  konce  března  2008  došlo  ještě  k posledním  úpravám  a
zásahům na vegetaci a zpráva bude předložena na dalším jednání Rady MČ Praha 21. 
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.
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  MČ Praha  21  schválila  u  MŠ  Čentická  2222 přisvětlení  přechodu  (1ks)  pro  chodce
svítidlem  s asymetrickou  vyzařovací  charakteristikou  a  bílou  barvou  světla, osazení

3



doplňujícího dopravního značení dle předloženého vzoru a umístění vodorovných dopravních
značek na komunikaci „Pozor děti“. 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 komunikaci Staroklánovická společnosti TSK.  Rada uložila Úřadu MČ
Praha  21  (OMI)  zajistit  osazení  dopravních  značek,  vodorovného  dopravního  značení,
zpomalovacího  pásu  a  přisvětlení  přechodu  u  MŠ  Čentická  –  1  ks  dle  odsouhlaseného
stanovení úpravy silničního provozu. 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.

Klubovna a šatny tenisového klubu (ulice Veletovská a Kalská) – nájemní smlouva
Rada schválila  novou nájemní  smlouvu  mezi  MČ Praha  21 a  TJ  Sokol  Újezd nad Lesy –
tenisový oddíl na dobu určitou 10 let s možností jejího prodloužení. Nájem ve výši 1,- Kč/rok
bude hrazen na účet pronajímatele podle ustanovení o úhradě nájmu uvedeného ve smlouvě –
bod 5.2. Rada pověřila starostku pí Vlásenkovou podpisem smlouvy. 
Úkol trvá.

Čerpání prostředků z fondů EU – projekty
Dne 7.3.2008 proběhlo jednání vedoucí OŽPD s pracovnicí společnosti RAVEN EU Advisory,
a.s. Činnosti životního prostředí, např. údržba zeleně, sekání trávy, prořezávání větví a keřů,
náhradní výsadba stromů nelze z fondů financovat. Na výstavbu parkovišť, naváděcích systémů
k parkovištím, výstavbu cyklostezek, modernizaci, výstavbu, rekonstrukci místních komunikací
malého a středního rozsahu bylo možné předložit žádosti v rámci oblasti podpory 1.1 Operační
program Praha Konkurenceschopnost do 31.3.2008 s tím, že by musel být připraven projekt,
pravomocné územní a stavební rozhodnutí a finanční krytí projektu. Jedná se o záležitosti, které
je třeba připravit minimálně 1,5 roku dopředu.

Rozpočtové opatření č. 12 - změna rozpočtu v roce 2008
Rada MČ Praha 21 souhlasila s rozpočtovým opatřením č. 12 – změna rozpočtu v roce 2008
dle předloženého návrhu – tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Rada uložila
starostce  pí  Vlásenkové  předložit  toto  rozpočtové  opatření  ke  schválení  na  jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21.  
Úkol trvá.
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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.   
Úkol trvá.

Převedení smlouvy s předplaceným nájemným – Živonínská 1629/53
Rada MČ Praha 21 schvaluje novou nájemní smlouvu na byt Živonínská 1629/53 s manželi
Baudisovými.  Rada pověřuje  starostku  pí  Vlásenkovou po převedení  částky  předplaceného
nájemného na účet MČ Praha 21 v dohodnuté výši podpisem nájemní smlouvy.  
Úkol trvá.

Veřejná zakázka malého rozsahu na „Poskytnutí poradenských služeb při čerpání dotací 
z fondů EU“
Rada MČ Praha 21 schválila na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek uzavření
smlouvy  o  dílo  na  akci  „Poskytnutí  poradenských  služeb  při  čerpání  dotací  z fondů  EU“
s firmou  RAVEN  EU  Advisory,  a.s.  Rada  pověřila  starostku  pí  Vlásenkovou  podpisem
smlouvy  o  dílo.  Společnost  RAVEN  byly  vyzvána  k předložení  smlouvy.  Rada  uložila
starostce pí Vlásenkové předložit  materiál  ve věci  žádosti  o dotaci  z Operačního programu
Praha  –  Konkurenceschopnost  na  projekt  vybudování  protihlukové  stěny  na  jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21. 
Úkol trvá.

Svatováclavské posvícení
Rada MČ Praha  21 zhodnotila  akci  „Vítání  jara“,  která  se  konala  8.  3.  2008.  Na základě
zkušeností  z této  akce  se  rada  dohodla  na  zvýšení  počtu  stánků  s občerstvením,  rozšíření
sortimentu stánků a na větším množství atrakcí na další akci, kterou bude v 1. polovině září
Svatováclavské posvícení. Místostarostka MUDr. Dastychová vstoupí v jednání s agenturou,
která bude tuto akci zajišťovat a bude radu informovat o rozsahu akce. Konečný harmonogram
bude odsouhlasen radou.  
Úkol trvá.

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

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

2. Nákup elektronických zařízení pro servrovnu
Rada MČ Praha 21 schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 220.000,- Kč na nákup
elektronického  zařízení  PowerConnect  6248 od firmy DELL pro síťové  napojení  počítačů.
Finanční prostředky budou uvolněny z  kapitoly 09 – Vnitřní správa s tím, že během roku 2008
budou finanční prostředky v kapitole 09 navýšeny.
Viz. Usnesení č. 564

3. Dodatek č. 1 o zajišťování stravování pro důchodce
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Rada MČ Praha 21 schvaluje  Dodatek  č.  1  ke smlouvě  o zajišťování  služeb sociální  péče
v oblasti  stravování  ze  dne  23.10.2006  s firmou  Jaroslav  Kroupa  –  Běchovice  a  pověřuje
starostku pí Vlásenkovou podpisem Dodatku č. 1.
Viz. Usnesení č. 565

4. Rozhodnutí Odboru ochrany prostředí MHMP – Honební společenstvo Dubeč
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí Rozhodnutí Odboru ochrany prostředí MHMP SZn.: S-
MHMP-147065/2006/OOP-IV-450/R-33/2008/Fi  ze  dne  14.3.2008  na  základě  návrhu
Honebního společenstva Dubeč.

5. Rozpočtová opatření č. 15, 16 a 17 – změny rozpočtu v roce 2008
Rada MČ Praha 21 souhlasí s rozpočtovými opatřeními č. 15, 16 a 17 – změny rozpočtu v roce
2008 dle tabulek, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení a ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit tento materiál na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 566

6. Platové výměry ředitele MZŠ a MŠ a ředitelek MŠ na 2. čtvrtletí 2008
Rada  MČ Praha  21  schvaluje  platové  výměry  na  2.  čtvrtletí  roku  2008  pí  ředitelky  Jany
Cenkrové, 1. MŠ, Čentická 2222, pí ředitelky Naděždy Kosanové, MŠ Sedmikráska, Lišická
1502,  pí  ředitelky  Miluše  Benátské,  MŠ  Rohožník,  Žárovická  1653  a  p.  ředitele  Mgr.
Miroslava Kurky, MZŠ a MŠ, Polesná 1690, Praha 9 – Újezd nad Lesy s platností od 1.4.2008
a  pověřuje  starostku  pí  Vlásenkovou  podpisem  platových  výměrů.  Platové  výměry  jsou
nedílnou součástí originálu tohoto usnesení.
Viz. Usnesení č. 567

7. Zápis dětí do 1. ročníků Masarykovy základní školy k 1.9.2008
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí výsledky zápisu do 1. ročníků Masarykovy základní školy
na školní rok 2008/2009.

8. Zápis z jednání muzejní rady ze dne 12.3.2008
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí zápis z jednání muzejní rady ze dne 12.3.2008.

9. Zápis z jednání Komise pro potřeby seniorů ze dne 5.3.2008
Rada  MČ  Praha  21  bere  na  vědomí  zápis  z jednání  Komise  pro  potřeby  seniorů  ze  dne
5.3.2008.

10. Zápis z jednání škodní komise ze dne 11.3.2008
Rada MČ Praha 21 schvaluje zápis z jednání škodní komise ze dne 11.3.2008 dle přílohy, která
je nedílnou součástí originálu tohoto usnesení.
Viz. Usnesení č. 568

11. Zápis z jednání KSZ č. 2/08 ze dne 3.3.2008
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí zápis z jednání KSZ č. 2/08 ze dne 3.3.2008.

12. Zápis z jednání KVV ze dne 19.3.2008
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí zápis z jednání KVV ze dne 19.3.2008.

13. Doplňující informace k žádosti o grant z OPPA – OS NOVÁ ŽENA
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí předložený materiál  s tím,  že již nebude o tomto bodu
rozhodovat,  neboť  OS  NOVÁ  ŽENA  podalo  návrh  bez  partnerské  účasti  Městské  části
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Praha 21. Rada konstatuje, že v případě kladného vyřízení žádosti ze strany EU je naše městská
část ochotna se sdružením spolupracovat.

14. Pohyb psů na území HMP
Rada MČ Praha 21 souhlasí s přípravou vyhlášky HMP o volném pohybu psů na veřejných
prostranstvích v hl. m. Praze. V souvislosti s přípravou vyhlášky ukládá Úřadu MČ Praha 21
(OŽPD) zajistit řádný úchyt sáčků na psí exkrementy.
Viz. Usnesení č. 569

15. Rekultivace pozemku parc. č. 1408/1, Čaňkovská, k. ú. Újezd nad Lesy
Rada MČ Praha 21 konstatuje, že v současné době není možné rekultivaci pozemku parc. č.
1408/1,  Čaňkovská,  k.  ú.  Újezd nad Lesy finančně  krýt  ze  zdrojů  MČ Praha  21.  Předává
materiál  komisi  pro  životní  prostředí  a  ukládá  Úřadu MČ Praha  21  (OŽPD)  zařadit  tento
projekt do svých budoucích aktivit.
Viz. Usnesení č. 570

16. Pozemky pod trafostanicemi v Újezdě nad Lesy
Rada MČ Praha 21 souhlasí s prodejem pozemků

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

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 Ukládá starostce pí Vlásenkové předložit materiál na 
jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 571

17. Nájemní smlouva na byt Žlebská 1615/7
Rada MČ Praha 21 schvaluje novou nájemní smlouvu na byt Žlebská 1615/7 s panem Petrem 
Širokým a pověřuje starostku pí Vlásenkovou podpisem smlouvy.
Viz. Usnesení č. 572

18. Nájemní smlouva na byt Žíšovská 1628/55
Rada MČ Praha 21 schvaluje novou nájemní smlouvu na byt Žíšovská 1628/55 s panem Petrem
Přibylem a pověřuje starostku pí Vlásenkovou podpisem smlouvy.
Viz. Usnesení č. 573

19. Změna v nájemní smlouvě č. 341/B/2001 na byt Živonínská 1629/52
Rada  MČ  Praha  21  schvaluje  Dodatek  č.  1  k nájemní  smlouvě  čj:  341/B/2001  na  byt
Živonínská 1629/52 s paní Petrou Benešovou a pověřuje starostku pí Vlásenkovou podpisem
Dodatku č. 1.
Viz. Usnesení č. 574

20. Zápis z KKR ze dne 31.3.2008
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• návrh přeparcelace pozemků přiléhajících k ulici  Druhanické (včetně pozemků MČ)
Rada  MČ Praha  21  akceptuje  předložený  návrh  s tím,  že  před  projednáním na  radě  bude
konkretizován rozsah a cenová nabídka souvisejících geodetických prací (zajistí Ing. Veselý ve
spolupráci  s OMI),  které  je  navrženo  financovat  poměrnou  částí  dle  výměr  jednotlivých
vlastníků.

• odpojování  bytových domů na sídlišti Rohožník od centrálního zdroje tepla a přechod 
na lokální vytápění

Rada MČ Praha 21 schvaluje odpojování domů na sídlišti Rohožník od centrálního zdroje tepla
a přechod na vytápění lokálními kotelnami.
Viz. Usnesení č. 575

• podnět na změnu ÚPnHMP – č. p. 4281/4 – p. Petr Šlajch
Rada MČ Praha 21 nesouhlasí se změnou územního plánu na pozemku parc. č. 4281/4 v k. ú.
Újezd nad Lesy na OB (čistě obytné) a ukládá starostce pí Vlásenkové předložit tento materiál
na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 576

21. Oprava místních komunikací technologií VIALIT – TURBO
Rada MČ Praha  21  schvaluje  lokální  bodovou výspravu místních  komunikací  v Praze  9  –
Újezdě  nad  Lesy  technologií  VIALIT  TURBO.  Pověřuje  vedoucí  OMI  RNDr.  Soňu
Berouškovou podpisem objednávek na lokální opravy místních  komunikací v Praze 9 – Újezdě
nad  Lesy  pro  firmu  VIALIT  Soběslav,  Na  Švadlačkách  478/II,  392  01  Soběslav  do  výše
300.000,- Kč včetně DPH.
Viz. Usnesení č. 577

22. Uspořádání kulturních akcí ve společenském sále MZŠ Masarykova v červnu a v září 
Rada MČ Praha 21 schvaluje uspořádání koncertu zpěvačky Hany Horecké ve společenském
sále  MZŠ a  MŠ Polesná.  Schvaluje  uvolnění  finančních  prostředků ve výši  13.000,-  Kč a
vstupné ve výši 100,- Kč. Finanční prostředky budou uvolněny z VHČ. Rada MČ Praha 21
neschvaluje uspořádání koncertu zpěváka Dalibora Jandy.
Viz. Usnesení č. 578

23. Technický stav střechy objektu místní knihovny, Lomecká 656
Rada  MČ Praha  21  bere  na  vědomí  výsledek  odborného  stavebně  technického  posouzení
objektu  místní  knihovny.  Schvaluje  navržené  provizorní  statické  zajištění  budovy  místní
knihovny.  Ukládá Úřadu MČ Praha 21 nejprve předložit radě finanční rozvahu na provizorní
statické  zajištění  budovy  i  s řešením termínů  počátku  a  ukončení  sanačních  prací.  Ukládá
Úřadu  MČ  Praha  21  (OMI)  následně  zajistit  provizorní  statické  zajištění  objektu  místní
knihovny  a  provádět  pravidelné  čtvrtletní  kontrolní  prohlídky  objektu.  Ukládá  Úřadu  MČ
Praha 21 uzavření budovy místní knihovny při zatížení střechy sněhem.
Viz. Usnesení č. 579

24. Návrh na využití odvodu části výtěžku z VHP na veřejně prospěšné účely za rok 2007
Rada MČ Praha 21 schvaluje využití odvodu části výtěžku z VHP dle § 16 zákona č. 202/1990
Sb., o loteriích a jiných podobných hrách na výměnu nevyhovujících herních prvků, rozbitých
laviček a částečných terénních úprav před budovou Masarykovy základní školy v Újezdě nad
Lesy v částce 252.824,84 Kč.
Viz. Usnesení č. 580
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25. Zápis z jednání bytové komise ze dne 27.3.2008
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 27.3.2008.

26. Směrnice k poskytování cestovních náhrad
Rada  MČ  Praha  21  schvaluje  Směrnici  k poskytování  cestovních  náhrad  s účinností  od
3.4.2008 a pověřuje tajemníka p. Saitze podpisem směrnice.
Viz. Usnesení č. 581

Zapsala : Věra Crhová
Ověřil: Ing. Petr Štulc

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