
  
Zápis ze 42. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 14. 01. 2009 

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

Program jednání rady 

1.  Kontrola plnění úkolů
2.  Žádost o jmenování paní JUDr. Vladimíry Kozákové členem komise pro životní prostředí
3.  Rozpočtová opatření č. 69, 71, 72
4.  Zásady pro poskytování finančních příspěvků z fondu zaměstnavatele v roce 2009   
5.  Zápis z 11. schůze kontrolního výboru ze dne 3. 12. 2008
6.  Zápis z jednání likvidační komise ze dne 18. 12. 2008
7.  Zápis z jednání KVV a Muzejní rady  ze dne 10. 12. 2008
8.  Zápis z 12. schůze Komise pro potřeby seniorů  ze dne 3. 12. 2008
9.  Informace o činnosti Integračního centra Zahrada a OS Sluneční Zahrada
10.Žádost Fondu ohrožených dětí o finanční příspěvek 
11.Převod dítěte z MŠ Sluníčko do MŠ Sedmikráska a udělení výjimky z počtu dětí
12.Žádost FK Újezd nad Lesy a OS Maminy z újezdské roviny o finanční příspěvek
13.Žádost paní Adámkové o prodloužení nájemní smlouvy na byt Novosibřinská  673/6
14.Žádost paní Hlaváčkové o zrušení podmínky nájmu bytu Žiželická 1613/16
15.Žádost p. Musila o privatizaci bytové jednotky Žiželická 1613/1
16.Pokyn k uzavírání nájemních smluv na pronájem místa na místním hřbitově
     Pokyn k účtování pronájmu míst na místním hřbitově
17.Různé

Starostka pí Vlásenková podala návrh na doplnění programu:
Bod č. 1 byl doplněn o informace o propojení cyklostezek
Bod č. 14 byl doplněn o žádost pí RNDr. Soni Berouškové
17 a) smlouva o provozu a údržbě veřejného osvětlení
17 b) dodatek č. 7 ke smlouvě o poskytování prací a služeb – úklid úřadu firmou Ženíšek 
17 c) žádost starosty obce Květnice o přijetí dětí do MZŠ Polesná
17 d) informace místostarosty pana Štulce – domov seniorů

Rada MČ Praha 21 program 42. schůze po tomto doplnění schválila.

1. Kontrola plnění úkolů
Informace o vznikající skládce za bývalým statkem při ulici Staroújezdská
MHMP, OOP vydal  dne  19.  12.  2008 rozhodnutí  pod č.j.  S-MHMP-183853/2008/OOP-V-
526/R-116Hu, kterým se rozhodnutí OŽPD ve věci pana Milana Bartoše potvrzuje a v části,
která  se  týká  uložené  povinnosti  pana  Milana  Bartoše  odstranit  závadný  stav  ruší  a  vrací
k novému projednání. Tato povinnost byla orgánem I. stupně uložena ve lhůtě jednoho roku od
vydání  rozhodnutí  a  nemohla  být  splněna  s ohledem  na  časové  prodlevy,  které  nastaly  u
odvolacího orgánu. Rozhodnutí II. stupně zatím není pravomocné.
Úkol trvá.

Vybudování retardérů, dopravní značení
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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 v roce 2009. Vzhledem k tomu, že požadované finanční prostředky nebyly schváleným
rozpočtem MČ přiděleny,  bude nárokováno na rok 2010. Starostka pí Vlásenková přislíbila
prověření možnosti realizace v roce 2009.
Úkol trvá.
Rada uložila 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 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 2010. Starostka pí Vlásenková přislíbila prověření možnosti
realizace v roce 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. 
Rada MČ Praha 21 ukládá radnímu Ing. Marečkovi předložit na příští jednání rady materiál o
možném umístění proměnných informačních tabulí na měření rychlosti v k.ú. Újezd nad Lesy a
o možnosti financování.   
Úkol trvá.

Prodloužení autobusové linky č. 267
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Rada schválila prodloužení autobusové linky č. 267. Spol. ROPID předpokládá, že by k prvním
úpravám – posílení autobusové dopravy v Sibřině mohlo dojít k 1. prosinci 2008 a k dalšímu
posílení  k 1.  červnu 2009.  Detailní  kroky musí  odsouhlasit  obec  Sibřina.  Dne 3.  11.  2008
proběhlo jednání ve výše uvedené věci. Společnost ROPID informovala o tom, že není možné
posílit  l.  267,  přijala  však  opatření,  jak zlepšit  dopravní  obslužnost  do obce  Sibřina.  Další
jednání bude svoláno počátkem roku 2009. Termín jednání byl stanoven na 27. ledna 2009.   
Úkol trvá.

Návrh na zabezpečení dopravních přechodů pro chodce
• provedení úpravy přechodu na komunikaci Staroklánovická k ZŠ Masarykova, 
Rada uložila  OŽPD aby předal  návrh  na  úpravu přechodu  na  komunikaci  Staroklánovická
společnosti  TSK.  OŽPD  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. Bude realizováno dle
finančních možností v roce 2009.  
Úkol trvá.

Oprava místních komunikací technologií VIALIT – TURBO
Opravy v roce 2008 byly provedeny dle finančních možností příslušné kapitoly.
Rada ukládá OMI zajistit z rozpočtu na rok 2009 finanční prostředky na doopravu komunikace
Oplanská. Oprava proběhne začátkem roku 2009 dle klimatických podmínek.
Úkol trvá.   

Smlouvy s PVS a.s.
Rada  schválila  návrh  „plné  moci“  mezi  PVS  a.s.,  jako  zmocnitele  a  MČ  Praha  21  jako
zmocněnce,  návrh  „trojstranné  smlouvy  o  spolupráci  v průběhu  přípravy  a  realizace
vodohospodářského  díla“  mezi  MČ  Praha  21,  Pražskou  vodohospodářskou  společností  a
Pražskými vodovody a kanalizacemi a návrh textu „smlouvy o přeložce vodohospodářského
majetku“  mezi  MČ  Praha  21  a  Pražskou  vodohospodářskou  společností.  Rada  pověřila
starostku   pí Vlásenkovou  podpisem  výše uvedených dokumentů. 
V důsledku plánovaných organizačních změn nebyly smlouvy podepsány ze strany PVK.
Úkol trvá.  
 
Budování cyklostezek 
Rada vzala na vědomí informaci místostarosty Ing. Štulce ohledně vybudování cyklostezek na
území  naší  MČ a  uložila  Ing.  Štulcovi  zajistit  předložení  dokumentace  ohledně  budování
cyklostezek panu Štěpánkovi.
Úkol trvá.

Žádost o spolupráci při tvorbě Generelu pěší dopravy
Rada  vzala  na  vědomí  předloženou  žádost  MHMP.  Předává  materiál  komisi  životního
prostředí, která podá informaci na příštím jednání rady. Rada uložila radnímu Ing. Marečkovi
vstoupit v jednání s Ing. Bořkem Votavou, ředitelem útvaru rozvoje hl. m. Prahy, a o výsledku
jednání informovat na příštím jednání rady.
Úkol trvá.

Sledování vzniku funkce trvale fungující organizační jednotky pro spolupráci hl. m. Prahy a    
Středočeského kraje dle obsahu materiálů aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy
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OŽPD bude sledovat  vznik  uvedené organizační  jednotky HMP a  středočeského kraje.  Ke
vzniku organizační jednotky by mohlo dojít pravděpodobně po krajských volbách. V dané věci
byl osloven PhDr. M. Turba, vedoucí odboru strategické koncepce, který v odpovědi uvedl, že
se zatím jedná pouze o záměr navržený ve strategickém plánu a pokud budou učiněny nějaké
konkrétní kroky, bude MČ Praha 21 (OŽPD) v této věci informován.
Úkol trvá. 
  
Záměr na pronájem komerčních prostor v polyfunkčním domě (restaurace a salonek s barem)
Rada odložila tento materiál – bude svoláno mimořádné jednání rady.
KT: leden 2009 
Úkol trvá.

Informace starostky pí Vlásenkové ohledně jednání s vedením České pošty
Starostka pí Vlásenková seznámila  radu s výsledky jednání s vedením České pošty ohledně
jejího umístění do polyfunkčního domu. Seznámila radu zejména s požadavky České pošty na
velikost prostor a s finančními požadavky. Pí starostka bude v jednání s vedením pokračovat
v intencích jednání Rady MČ Praha 21. Bude urgováno další jednání o jehož výsledku bude pí
starostka  radu informovat. Další jednání na základě urgence pí starostky Vlásenkové se bude
konat v pondělí 19. 1. 2009. 
Úkol trvá.

Stanovisko společnosti ROPID k provozu autobusové linky č. 250
Rada trvá na své žádosti o úpravu trasy autobusové linky č. 250 v době ranní špičky za účelem
zkrácení  dojezdové  doby  autobusu  k metru.  Rada  uložila  OŽPD  zaslat  opětovně  žádost  o
úpravu trasy autobusové linky č. 250 společnosti ROPID a pověřila starostku pí Vlásenkovou
podpisem žádosti. Opakovaná žádost byla odeslána. Na jednání dne 3. 11. 2008 zástupci spol.
ROPID uvedli,  že  na žádost  odpoví,  nicméně  trvají  na základě  požadavků pracovníků OC
Černý  Most  na  dané  změně  trasy.  Písemné  vyjádření  společnosti  ROPID  nebylo  dosud
doručeno.
Úkol trvá.

Úprava  dopravního  režimu,  osazení  dopravního  značení  na  komunikacích
Chabeřická,Chmelická,  Toušická,  Třebětínská,  Tuchotická,  Týnecká,  Talmberská,
Chotěnovská a Chotouchovská v souladu s odsouhlaseným dopravním generelem MČ Praha 21
Rada uložila:
• OMI připravit návrh na osazení, sejmutí  dopravního značení v souladu s odsouhlaseným

dopravním generelem na  komunikacích  Chabeřická,  Chmelická,  Toušická,  Třebětínská,
Tuchotická, Týnecká, Talmberská, Chotěnovská a Chotouchovská.

• OŽPD, aby návrh na osazení, sejmutí dopravního značení na předmětných komunikacích
projednal s Policií ČR DI a dopravní značení stanovila.

• OMI zajistit  v průběhu 1.  čtvrtletí  roku 2009 osazení  dopravního značení  dle  možností
příslušné kapitoly rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2009.

OŽPD po obdržení návrhu od OMI na sejmutí a osazení DZ předloží návrh na odsouhlasení
Policii  ČR, DI a  stanoví  DZ na předmětných komunikacích.  K faktickému osazení  nových
dopravních značek může dojít za příhodných klimatických podmínek.
Úkol trvá.

Umístění košů na psí exkrementy v oblasti ulice Oplanská
Místostarostka  MUDr.  Dastychová  podala  návrh  na  doplnění  odpadkových  košů  na  psí
exkrementy v oblasti ulice Oplanská. Rada uložila OŽPD zvážit možnost umístění košů do této
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oblasti,  a to s ohledem na rozpočet  na rok 2009. OŽPD bude koordinovat  rozmístění  košů
v souladu s rekonstrukcí komunikace Oplanská. OŽPD koše koncem roku 2008 zakoupilo. Za
příznivých  klimatických  podmínek  bude  osazen  jeden  koš  na  křižovatce  komunikací  –
Oplanská- Domanovická, v současné době je koš osazen na počátku ulice Oplanské.
Úkol trvá.

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 85/B/2001 (nájemce pan Maleček)
Rada  schválila  Dodatek  č.  1  k nájemní  smlouvě  č.j.  85/B/2001  (nájemce  p.  Maleček,  byt
Žlebská 1622/7) a pověřila starostku pí Vlásenkovou podpisem Dodatku č. 1.
Úkol trvá

Umístění proměnných informačních tabulí na měření rychlosti
Starostka  pí  Vlásenková  informovala  radu  o  umístění  výše  uvedených  tabulí  v MČ Praha
Běchovice. Rada po schválení rozpočtu na rok 2009 rozhodne o rozmístění těchto informačních
tabulí  na hlavní  komunikaci  v k.  ú.  Újezd nad Lesy a o uvolnění finančních prostředků na
nákup dvou kusů inf. tabulí na měření rychlosti.
Rada MČ Praha  21  ukládá  Úřadu MČ Praha  21  –  OŽPD předložit  na  příští  jednání  rady
kontrolní rozpočet na variantní řešení akce -  umístění 2 ks. proměnných informačních tabulí na
měření rychlosti na hlavní komunikaci v k. ú. Újezd nad Lesy.
Úkol trvá.

Podklady občanského sdružení  „Tři pro Zdraví“ k  duatlonu v Újezdě nad Lesy   
Rada MČ Praha 21 odkládá materiál na lednové jednání rady s tím, že žadatelé budou přizváni
k upřesnění akce a k předložení finanční rozvahy.
Úkol trvá.

Stížnost pana Antonína Stoupy, Čížovská 1042, Praha 9 ze dne 2. 12. 2008
Rada vzala stížnost p.  Stoupy na vědomí a pověřila  místostarostu pana Štulce jednáním se
stěžovatelem. O výsledku bude pan místostarosta informovat na dalším jednání rady.
Úkol trvá.

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

Informace o propojení cyklostezek
K tomuto  bodu  byl  přizván  pan  Bureš,  který  se  nedostavil.  Pí  starostka  předala  panu
místostarostovi kontakt na pana Bureše. Místostarosta pan Štulc přizve pana Bureše na jednání
komise  pro  životní  prostředí,  kde  bude  projednána  problematika  možného  propojení
cyklostezek mezi Újezdem nad Lesy a Kolodějemi. O výsledku jednání bude pan místostarosta
informovat radu na dalším jednání. 

2.  Žádost o jmenování paní JUDr. Vladimíry Kozákové členem komise pro životní prostředí
Rada MČ Praha 21 jmenuje paní JUDr. Vladimíru  Kozákovou členkou komise pro životní
prostředí, a to s platností od 14. 1. 2009.
Viz. Usnesení č. 817

3.  Rozpočtová opatření č. 69, 71, 72
Rada MČ Praha 21 souhlasí s revokací usnesení Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 155 ze dne
15. 12. 2008, a to části týkající se rozpočtového opatření č. 69 – změna rozpočtu v roce 2008
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dle předloženého návrhu – tabulky,  která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Rada ukládá
starostce pí Vlásenkové předložit materiál na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 818
Rada MČ Praha 21 souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 71 – změnou rozpočtu v roce 2008 dle
předloženého  návrhu  –  tabulky,  která  je  nedílnou  součástí  tohoto  usnesení.  Rada  ukládá
starostce pí Vlásenkové předložit materiál na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 819

Rada MČ Praha 21 schvaluje rozpočtové opatření č. 72 – úpravu rozpočtu v roce 2008 dle
předloženého návrhu – tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Viz. Usnesení č. 820

4.  Zásady pro poskytování finančních příspěvků z fondu zaměstnavatele v roce 2009   
Rada  schvaluje  nové  znění  „Zásad  pro  poskytování  finančních  příspěvků  z fondu
zaměstnavatele“  v roce  2009 dle  předloženého  návrhu,  který  je  nedílnou součástí  originálu
tohoto usnesení. 
Viz. Usnesení č. 821

5.  Zápis z 11. schůze kontrolního výboru ze dne 3. 12. 2008
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí zápis z 11. schůze kontrolního výboru ze dne 3 .12. 2008 a
ukládá starostce pí Vlásenkové předložit zápis na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21. 
Rada ukládá ÚMČ Praha 21 (tajemník) podat informace v intencích jednání rady k bodu č. 3 a
5 b) na příštím jednání kontrolního výboru. K problematice multifunkčního sportoviště, bude
na  příští  jednání  rady  přizván  p.  ředitel  Kurka.  Tématem  bude  možné  propojení
multifunkčního sportoviště se školním areálem. Rada ukládá ÚMČ Praha 21 (OMI) odpovědět
KV na bod č. 5 (zda je podána reklamace na propadlý chodník u veřejných záchodků).

6.  Zápis z jednání likvidační komise ze dne 18. 12. 2008
Rada MČ Praha 21 souhlasí se zápisem z jednání likvidační komise ze dne 18. 12. 2008.
Viz. Usnesení č. 822

7.  Zápis z jednání KVV a Muzejní rady  ze dne 10. 12. 2008
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí zápis z jednání KVV a MR ze dne 10. 12. 2008. 
Rada MČ Praha 21 schvaluje  vydání  knihy vzpomínek pana Břetislava  Logaje a  schvaluje
uvolnění finančních prostředků ve výši 22.000,-- Kč na tuto akci. Finanční prostředky budou
uvolněny z kapitoly 06- Kultura a cestovní ruch.
Viz. Usnesení č. 823
Rada ukládá starostce pí Vlásenkové vstoupit v jednání se svazem  zahrádkářů ohledně akce
„Ježkův park“ a ukládá ÚMČ Praha 21 (OŽPD) předložit do příštího jednání rady  finanční
náklady na roční údržbu parku. Rada sděluje k dotazu KVV, že majitelem pozemku je MČ
Praha 21.

8.  Zápis z 12. schůze Komise pro potřeby seniorů  ze dne 3. 12. 2008
Rada  MČ  Praha  21  bere  na  vědomí  zápis  z  12.  schůze Komise pro potřeby seniorů ze dne
3. 12. 2008.

9.  Informace o činnosti Integračního centra Zahrada a OS Sluneční Zahrada
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí informace o činnosti Integračního centra Zahrada a OS
Sluneční  Zahrada.  Rada schvaluje  uvolnění  finančních  prostředků  ve  výši  2.000,--  Kč pro
Integrační  centrum Zahrada  a  OS  Sluneční  Zahrada.  Finanční  prostředky  budou  uvolněny
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z kapitoly 05-Zdravotnictví a soc. péče z položky nespecifikované rezervy v kap. 10 – Pokladní
správa.
Viz. Usnesení č. 824
10.Žádost Fondu ohrožených dětí o finanční příspěvek 
Rada MČ Praha 21 schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 5.000,-- Kč pro Fond
ohrožených dětí. Finanční prostředky budou uvolněny  z  kapitoly 05-Zdravotnictví a sociální
oblast převedením z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10-Pokladní správa.
Viz. Usnesení č. 825
 
11.Převod dítěte z MŠ Sluníčko do MŠ Sedmikráska a udělení výjimky z počtu dětí
Rada MČ Praha 21 schvaluje převod dítěte z MŠ Sluníčko, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná
1690 do MŠ Sedmikráska, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Lišická 1502 od 5. 1. 2009. Rada MČ
Praha 21 uděluje výjimku z počtu dětí  o jedno dítě MŠ Sedmikráska,  Praha 9 – Újezd nad
Lesy, Lišická 1502 do 31. 8. 2009.
Viz. Usnesení č. 826

12.Žádost FK Újezd nad Lesy a OS Maminy z újezdské roviny o finanční příspěvek
Rada MČ Praha 21 schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 100.000,-- Kč na akci
„Čarodějnice  2009“.  Finanční  prostředky budou uvolněny z kapitoly  06-Kultura  a  cestovní
ruch z rozpočtové položky určené na slavnosti obce.
Viz. Usnesení č. 827
Rada pověřuje starostku pí Vlásenkovou jednáním s panem Borovičkou ohledně rozpočtu na
akci „Čarodějnice 2009“ a na příští jednání rady bude předložen upravený rozpočet na tuto
akci, který bude radou odsouhlasen. Rada ukládá žadatelům, aby po ukončení akce předložili
ÚMČ Praha 21 vyúčtování výše uvedené akce.

13.Žádost paní Adámkové o prodloužení nájemní smlouvy na byt Novosibřinská  673/6
Rada MČ Praha 21 schvaluje nájemní smlouvu na dobu určitou do 31. 12. 2009 s paní Marií
Adámkovou na byt Novosibřinská 673/6, Praha 9 – Újezd nad Lesy a pověřuje starostku pí
Vlásenkovou podpisem nájemní smlouvy.
Viz. Usnesení č. 828

14.Žádost paní Hlaváčkové o zrušení podmínky nájmu bytu Žiželická 1613/16
Rada MČ Praha 21 schvaluje žádost paní Ilony Hlaváčkové o zrušení podmínky nájmu bytu
Žiželická 1613/16, Praha 9 – Újezd nad Lesy na dobu určitou – po dobu výkonu práce nájemce
pro pronajímatele. Rada schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č.j. 51/B/2007 a pověřuje
starostku pí Vlásenkovou podpisem Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č.j. 51/B/2007.
Viz. Usnesení č. 829

Žádost pí RNDr. Soni Berouškové o zrušení podmínky nájmu bytu Žíšovská 1628/34
Rada MČ Praha 21 schvaluje žádost paní RNDr. Soni Berouškové o zrušení podmínky nájmu
bytu Žíšovská 1628/34, Praha 9 – Újezd nad Lesy na dobu určitou – po dobu výkonu práce
nájemce pro pronajímatele. Rada schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č.j. 25/B/2008 a
pověřuje starostku pí Vlásenkovou podpisem Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č.j. 25/B/2008.
Viz. Usnesení č. 830

15.Žádost p. Musila o privatizaci bytové jednotky Žiželická 1613/1
Rada MČ Praha 21 souhlasí s žádostí pana Miroslava Musila o privatizaci bytové jednotky
Žiželická 1613/1, Praha 9 – Újezd nad Lesy za celkovou kupní  cenu ve výši 1 278 530,-- Kč.
Rada ukládá starostce pí Vlásenkové předložit materiál na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
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Viz. Usnesení č. 831

16.Pokyn k uzavírání nájemních smluv na pronájem místa na místním hřbitově
     Pokyn k účtování pronájmu míst na místním hřbitově
Rada  MČ Praha  21  schvaluje  nájemní  smlouvu  na  pronájem  hrobových  míst  na  hřbitově
v Újezdě nad Lesy.  Rada schvaluje postup účtování nájmu hrobových míst  na hřbitově (do
výnosů se účtuje na konci zdaňovacího období podle skutečně uzavřených smluv na pronájem).
Rada pověřuje podpisem nájemních smluv na propůjčení místa na hřbitově správce pohřebiště
– pí Mrázovou.
Viz. Usnesení č. 832
     
17.Různé
17 a) smlouva o provozu a údržbě veřejného osvětlení
Rada MČ Praha 21 schvaluje smlouvu o provozu a údržbě veřejného osvětlení přechodu v ulici
Čentická  s firmou  ELTODO-CITELUM,  s.r.o.  Rada  pověřuje  starostku  pí  Vlásenkovou
podpisem smlouvy.
Viz. Usnesení č. 833

17 b) dodatek č. 7 ke smlouvě o poskytování prací a služeb – úklid úřadu firmou Ženíšek Petr
Rada MČ Praha 21 schvaluje Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo, poskytování prací a služeb –
č. 101/2002 s firmou Ženíšek (úklid v budově Úřadu MČ Praha 21) a pověřuje starostku pí
Vlásenkovou podpisem tohoto dodatku.
Viz. Usnesení č. 834

17 c) žádost starosty obce Květnice o přijetí dětí do MZŠ Polesná 
Rada  MČ Praha  21  bere  na  vědomí  žádost  starosty  obce  Květnice  o  přijetí  dětí  do  MZŠ
Polesná. Rada konstatuje, že nejprve budou přijaty děti s trvalým pobytem v Újezdě nad Lesy,
poté na základě dohody s obcí Sibřina (usnesení č. 155 ze dne 16. 1. 2008) děti ze Sibřiny a
v případě volného místa mohou být přijaty děti z Květnice.
Viz. Usnesení č. 835

17 d) informace místostarosty pana Štulce – domov seniorů
Pan místostarosta Štulc podal informace ohledně možnosti financování Domu seniorů.

Zapsala:  Iva Šimková
Ověřil: Ing. Petr Štulc

                                                                                              

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