
 Zápis z 22. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 12. 12. 2007 

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

Program jednání rady 

1. Kontrola plnění úkolů
2. Žádost o schválení darovacích smluv týkajících se osazení vánočního stromu
3. Privatizace nebytových jednotek – garáží v domě Žlebská 1617, 1618 a 1619
4. Smlouva o příspěvku na rekonstrukci MŠ Sibřina a smlouva o úhradě nezbytných nákladů 

na umísťování dětí s trvalým bydlištěm v Újezdě nad Lesy v MŠ Sibřina
5. Přehodnocení dopravního řešení místních komunikací v rámci MČ Praha 21
6. Přisvětlení dopravních přechodů pro chodce (děti) a doplňující dopravní značení
7. Plná moc pro příslušníky krajského vojenského velitelství
8. Odvoz stojanu EKO-vody z Měšínské ulice v Újezdě nad Lesy
9. Uspořádání kulturní akce ve společenském sále ZŠ Masarykova v měsíci lednu 2008
10. Nabídka součinnosti OS CONCORDIA PAX  při zabezpečování ozdravných a 

rekondičních pobytů pro seniory a tělesně a zdravotně postižené občany
11. Žádost FK Újezd nad Lesy o finanční příspěvek na mikulášskou zábavu
12. Zápis ze schůze KVV ze dne 21.11.2007
13. Zápis z jednání komise SPOZ ze dne 15.11.2007
14. Zápis ze škodní komise ze dne 22.11.2007
15. Zápis z likvidační komise ze dne 5.12.2007
16. Zápis z 11. schůze komise pro potřeby seniorů ze dne 7.11.2007 a poděkování komise
17. Společenské, kulturní a sportovní akce v r. 2008
18. Informace o připravovaných změnách v rámci nastavení systému zajištění LSPP v r.2008
19. Globální záměr na prodej pozemků včetně staveb na nich umístěných – Rohožník
20. Žádost o odkup pozemku č. 2596 v k. ú. Újezd nad Lesy
21. Smlouva o zřízení věcného břemene – pro uložení přípojek do pozemků svěřených MČ 

Praha 21 v k. ú. Újezd nad Lesy
22. Zápis č. 8 z jednání finančního výboru ze dne 5.12.2007
23. Revokace usnesení č. 460 ze dne 21.11.2007 – výtvarné dořešení pomníku obětem 1. a 2. 

světové války na hřbitově
24. Rozpočtová opatření č. 73 a 74
25. Zápis z 12. schůze komise pro potřeby seniorů ze dne 5.12.2007, poděkování pí Vlkové
26. Žádost SDH Újezd nad Lesy o finanční příspěvek
27. Žádost o prodloužení platnosti smlouvy o převodu bytové jednotky 1627/5
28. Zvýšení osobního ohodnocení vedoucím pracovníkům
29. Zápis z jednání KKR z 10.12.2007
30. Různé

Program jednání byl doplněn následovně:

30 a) Rozpočtové opatření č. 75

Rada MČ Praha 21 program 22. schůze  po tomto doplnění schválila.     

1. Kontrola plnění úkolů
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Petice za zkvalitnění povrchu ulice Borovská (vybudování komunikace v části ul. Borovská)
Starostka pí Vlásenková vstoupí v jednání s MHMP OMI, v rámci havarijního stavu požádá o
zařazení  akce  v rámci  hl.  m.  Prahy.  Je  zpracována projektová dokumentace,  bylo  vydáno
stavební povolení v právní moci.
Úkol trvá.

Svěření pozemku parc. č. 1580 z vlastnictví hl.m. Prahy do správy MČ Praha 21 
Na přelomu března – dubna 2007 byly provedeny OOP MHMP dohodnuté práce:  úprava
okolí  stávajících  lesních  pěšin,  odstraněny  staré  uschlé  stromy  a  umístění  5  laviček  pro
oddech v souladu s dohodou z 23. listopadu 2006. Byly umístěny odpadkové koše. Vyvážení
košů zajistí OMI ve spoluprácí s tajemníkem ÚMČ.
Úkol trvá.

Informace o vznikající skládce za bývalým statkem při ulici Staroújezdská
OOP  MHMP  zrušil  rozhodnutí  MČ  Praha  21  o  uložení  pokuty  a  vrátil  celou  věc
k opětovnému projednání. Opětovně bylo zahájeno řízení, nařízeno ústní jednání. Byla dána
možnost účastníkovi řízení vyjádřit se před vydáním rozhodnutí podle ust. § 36 správního
řádu a poté bude vydáno opětovně rozhodnutí. Probíhá řízení dle zákona č. 500/2004, Správní
řád.  Dne 16. 3.  2007 bylo  přerušeno správní  řízení.  M. Bartoš proti  usnesení  o přerušení
správního  řízení  podal  odvolání.  Věc  tedy  znovu  posuzuje  MHMP,  OOP.  OOP  MHMP
provedl u pana Bartoše dne 24.5.2007 místní šetření a ve dnech 28.5. a 29.5.2007 proběhlo na
MHMP ústní jednání s panem Bartošem. MHMP věc posuzuje v odvolacím řízení, spis nebyl
dosud  vrácen.  Dne  16.7.2007  vydal  OOP MHMP rozhodnutí,  kterým rozhodl  o  tom,  že
movité věci na pozemku jsou odpadem. Toto rozhodnutí MHMP pan Bartoš převzal a podal
proti němu odvolání (27. 8. 2007). Vzhledem k tomu, že se jedná o opožděné odvolání, bude
věc posuzovat MŽP ČR. Ke dni 15. 11. 2007 je stav beze změny. Ke dni 4.12.2007 stav beze
změny. OŽPD urgoval záležitost na HMP, MHMP a OŽP.
Úkol trvá.

Přehodnocení dopravního řešení místních komunikací v rámci MČ Praha 21
Dne 17. 10. 2007 proběhlo mimořádné jednání, kde předložili připomínky jednotliví členové
rady.  Rada  MČ Praha  21  uložila  Úřadu MČ Praha  21  (OMI,  OŽPD)  zajistit  kompletaci
dopravní  studie  SEVER-JIH  a  požádat  firmu  PUDIS  o  spolupráci  při  zapracování
navrhovaných změn dopravního generelu. Městská část Praha 21 následně požádá příslušné
státní orgány o stanovisko k tomuto generelu.
Firma PUDIS provedla zapracování připomínek Rady MČ Praha 21 a provedla scelení obou
částí obce (sever a jih). Předkládáno samostatným materiálem 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.
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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 MČ Praha 21 nesouhlasí s názorem Ing. Hovorky a trvá na
svém  původním  rozhodnutí.  Po  dokončení  dopravní  studie  bude  Ing.  Hovorka  přizván
k rozhovoru ohledně této problematiky.
Realizace vybudování retardéru na křižovatce komunikací Čentická – Polesná proběhne po
finančním zajištění akce. 
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.

Nápravná opatření na základě výsledků kontroly pracovnice hygieny na ZS Rohožník
Byla  zpracována  předběžná  kalkulace  na  vybudování  výtahu  (bezbariérový  přístup  dle
směrnice  EU) ve zdravotním středisku Rohožník.  Žádost  o  finanční  krytí  je  uplatněna  na
MHMP z účelové investiční dotace na rok 2008.
Úkol trvá. 

Dům seniorů
Rada schválila opakované uveřejnění záměru na akci „Výstavba domu seniorů v Újezdě nad
Lesy“ a zajištění výběrového řízení stálou hodnotící komisí pro potřeby odboru majetku a
investic. Proběhlo otevření obálek komisí a bylo předáno právní kanceláři. 
výběrové řízení – výstavba domu seniorů
Rada  souhlasila  s doporučením  výběrové  komise  s nezařazením  žádného  z předložených
návrhů do veřejné obchodní soutěže z důvodu nesplnění zadávacích podmínek soutěže. 
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Rada  souhlasila  se  zrušením  obchodní  veřejné  soutěže  na  akci  „Výstavba  domu  seniorů
v Újezdě  nad  Lesy“  a  uložila  starostce  pí  Vlásenkové  předložit  materiál  na  jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21. 
Úkol trvá.

Vložená autobusová zastávka před Baby Centrem
Rada uložila Úřadu MČ Praha 21 (OMI) vstoupit v jednání s TSK ohledně možnosti umístění
vložené autobusové zastávky před Baby Centrem. V návaznosti  na jednání svolané OŽPD
v prosinci 2005 za účasti DP, Policie ČR, DI, Ropidu a SSÚ MČ Prahy 21 byla požádána
TSK o aktuální  stanovisko (6.6.2007).  TSK souhlasí  s vybudováním,  převezme do správy
pouze vozovku autobusového zálivu a nebude se podílet z nedostatku finančních prostředků
na realizaci. Rada uložila OMI vstoupit v jednání s majiteli přilehlých nemovitostí a po jejich
písemném  souhlasu  zahájit  realizaci  zastávky.  Souhlasné  stanovisko  OMI  obdrželo
(elektronicky).  Je  nutno  zpracovat  PD  a  zahájit  projednávání  dle  stavebního  zákona.
Vzhledem k tomu,  že  náklady  na  PD nebyly  v kapitole  08  plánovány,  bude  zahrnuto  do
rozpočtu na rok 2008. 
Úkol trvá.

Metodická kontrola v jídelně MZŠMŠ Polesná 1690
Rada  vzala  na  vědomí  výsledek  metodické  kontroly  s tím,  že  následná  kontrola  bude
provedena v září 2007. Zřizovatel uložil řediteli Mgr. Miroslavu Kurkovi neprodleně odstranit
závady a realizovat nápravná opatření. Pro výkon výše uvedené kontroly bude přizvána pí
Dlouhá - zaměstnankyně MHMP. Vzhledem k dlouhodobé nemoci pí Dlouhé bude provedena
kontrola v příštím roce.
Rada uložila starostce pí Vlásenkové zahájit kroky na možný převod stravování v MZŠ a MŠ
Polesná  v komerčním  režimu,  které  by  poskytoval  smluvní  nájemce.  Dne  9.  10.  2007
proběhlo jednání ohledně stravování v MZŠ a MŠ Polesná za účasti starostky pí Vlásenkové,
radního ing. Vaníčka a ředitele MZŠ a MŠ Polesná Mgr. Kurky. Termín zahájení provozu
stravování v MZŠ a MŠ Polesná v komerčním režimu, které by poskytoval smluvní nájemce
byl předběžně stanoven na  září příštího školního roku. Rada vzala informace z jednání na
vědomí a uložila Úřadu MČ Praha 21 (referentka školství)  zmapovat u MČ Praha 1 – 22
uplatnění v praxi stravování v ZŠ soukromým subjektem. Viz bod č. 9.
Úkol trvá.

Provozní řád multifunkčního sportoviště
Provoz areálu byl zabezpečen odsouhlaseným provozním řádem. Výroba informačních tabulí
byla zadána. Bude-li možné uvolnit z rozpočtu finanční prostředky, bude zakoupen kamerový
systém na ostrahu multifunkčního sportoviště.
Úkol trvá.

Odstranění zápachu u prodejny Lidl
Pan František Grausam se dne 19.11.2007 dostavil na OŽPD. Ústní řízení se jmenovaným
proběhlo za přítomnosti ref. paní B. Hojerové a ref. pana V. Švejdy. Pan Grausam požádal,
aby mu byl stanoven ještě jeden termín pro splnění podmínek, aby došlo k odstranění zápachu
z chovu slepic, který se nachází na hranici s pozemkem prodejny Lidl. Pan Grausam uvedl, že
v důsledku mrazivého počasí neprovedl plánované úpravy na svém pozemku v požadovaném
termínu. OŽPD vyšel panu Grausamovi vstříc a souhlasil se splněním požadovaných úprav do
dne 31.12.2007. Kontrola jeho pozemku bude provedena dne 3.1.2008.
Úkol trvá.
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Návrh a vyhlášení grantového programu pro rok 2008
Rada schválila vyhlášení grantového programu pro rok 2008 a uložila pí Králové zabezpečit
v řádném termínu všechny potřebné náležitosti k realizaci grantového programu.
Úkol trvá.

Rozpočtová opatření č.55, 57 a 58
• rozpočtové opatření č. 57 – změna rozpočtu v roce 2007

Rada  souhlasila  s rozpočtovým  opatřením  č.  57, přijetím  účelové  neinvestiční  dotace  ze
státního rozpočtu ve výši 57.600,- Kč, a to se zálohou na III. čtvrtletí roku 2007 na úhradu
poštovného  v souvislosti  s výplatou  dávek  státní  sociální  podpory  v kapitole  09.  Uložila
starostce pí Vlásenkové předložit tento materiál na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

• rozpočtové opatření č. 58 – změna rozpočtu v roce 2007
Rada souhlasila s rozpočtovým opatřením č. 58, a to s přijetím účelové neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu z MPSV na výplatu příspěvku na péči ve výši 3.491.000,- Kč podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v kapitole 05 – Zdravotnictví a soc. oblast.  Uložila
starostce pí Vlásenkové předložit tento materiál na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

• rozpočtové opatření č. 55 – změna rozpočtu v roce 2007
Rada souhlasila s rozpočtovým opatřením č. 55. Jedná se o převedení finančních prostředků
z VHČ ve  výši  490.000,-  Kč  do  hlavní  činnosti  na  financování  investiční  akce  č.  8743
„Multifunkční sportoviště“ v kapitole 06 – Kultura, sport a cestovní ruch. Uložila starostce pí
Vlásenkové předložit tento materiál na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

Žádost o prodej obecního pozemku č. parc. 3972 v k. ú. Újezd nad Lesy a žádost o možnost 
snížení kupní ceny na cca 1/3 ceny dle CMP
Rada souhlasila se záměrem odprodat pozemek parc. č. 3972 o výměře 37 m2 v k.ú. Újezd nad
Lesy. Nesouhlasila se žádostí o snížení kupní ceny pozemku. Doporučila požadovat cenu dle
platné cenové mapy pro rok 2007, která je v této lokalitě 2.450,- Kč/m2. Rada uložila starostce
pí Vlásenkové předložit tento materiál na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

Oprava chodníku mezi pizzerií a autobusovou zastávkou směr Rohožník
Vzhledem k tomu, že akce není finančně kryta, bude realizováno v roce 2008.
Úkol trvá.

Zápis z 5. schůze kontrolního výboru ze dne 5.9.2007
Rada MČ Praha 21 vzala na vědomí zápis z 5. schůze kontrolního výboru ze dne 5. 9. 2007 a
uložila starostce pí Vlásenkové předložit zápis na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

Zasklení autobusové zastávky MHD na Rohožníku
Rada uložila  OŽPD vstoupit  v jednání  s majitelem zastávky MHD na Rohožníku ohledně
jejího  zasklení.  Zasklení  zastávky  provede  společnost  Dopravní  podnik  hl.  m.  Prahy,  Na
Bojišti 5, Praha 2, JDCT-250300 – zastávky, věc má na starost pan J. Bláha.  
Úkol trvá.
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Osazení druhého zrcadla na výjezdu z ul. Chotěnovská na Staroújezdskou
Rada  uložila  OŽPD  vstoupit  v jednání  s příslušnými  orgány  ohledně  umístění  druhého
zrcadla. Osazení provede společnost TSK hl. m. Prahy, odbor dopravního značení. 
Úkol trvá.

Úklid veřejných prostranství
OŽPD  vypracoval  seznam  vlastníků  pozemků  s nepořádkem  na  pozemku,  resp.  Přerosty
stromů  a  větví,  které  zasahují  do  místních  komunikací  a  zároveň  tyto  občany  obeslal  a
požádal  o  odstranění  přerostů.  Vzhledem  k pracovnímu  vytížení  pracovníků  OŽPD  byla
vypracována I. část seznamu, další budou vytipováni a obesláni. Rada MČ Praha 21 ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (OŽPD) zpracovat materiál pro starostku pí Vlásenkovou tak, aby mohl
být uveřejněn v Újezdském zpravodaji a na webových stránkách.
Úkol trvá.

Zápis z jednání KKR ze dne 24. 9. 2007
• podnět na změnu ÚPnHMP – ing. Souralová

Rada nesouhlasila s navrženou změnou územního plánu na pozemku parc.  č.  549/1 a 548
v k.ú.  Újezd nad Lesy z PS (sady,  zahrady a vinice)  na PZA (zahradnictví).  Rada uložila
starostce pí Vlásenkové předložit tento materiál na  jednání Zastupitelstva MČ Praha 21. 
Úkol trvá.

• podnět na změnu ÚPnHMP – pan Bartoš a Čáp
Rada souhlasila s navrženou změnou územního plánu na pozemku parc. č. 3748/7 a 3748/8
v k.ú.  Újezd nad Lesy z VV (veřejné vybavení)  na OV (všeobecně obytná  plocha).  Rada
nesouhlasila s navrženou změnou územního plánu na pozemku parc. č. 3748/6 v k.ú. Újezd
nad Lesy z VV (veřejné vybavení) na OV (všeobecně obytná plocha) a uložila starostce pí
Vlásenkové předložit tento materiál na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21. 
Úkol trvá.

Zápis z jednání finančního výboru ze dne 3. 10. 2007 
Rada souhlasila s předloženým návrhem rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2008 včetně fondu
zaměstnavatele  a VHČ. Rada uložila  starostce pí Vlásenkové předložit  návrh rozpočtu na
jednání Zastupitelstva MČ Praha 21. 
Úkol trvá.

Žádost FK Újezd nad Lesy o doplnění finančního příspěvku 
Rada odložila žádost o přidělení finančního příspěvku na rok 2008 po schválení rozpočtu.
Rada žádá FK o předložení výsledku hospodaření za rok 2007 a dalších materiálů v intencích
jednání rady ze dne 5. 9. 2007, ke kterému byli zástupci FK přizváni.  
Úkol trvá.

Protokol PP/23/08/407/2007 o předání a převzetí nemovitosti do správy
Rada schválila  protokol  PP/23/08/407/2007 o předání a převzetí  nemovitosti  do správy –
pozemek č. parc 1122 v k.ú. Újezd nad Lesy. Protokol byl pí starostkou podepsán. O  zápis
předmětného pozemku na LV MČ Praha 21 bylo požádáno. Dále rada uložila  Úřadu MČ
Praha 21 (OMI) zmapovat pozemky MHMP v katastru MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy. 
Úkol trvá.

Zápis ze 6. schůze kontrolního výboru ze dne 10. 10. 2007
Rada vzala  na vědomí zápis  ze 6.  schůze kontrolního výboru ze dne 10.  10.  2007. Rada
uložila pí starostce předložit zápis na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
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Prodloužení autobusové linky č. 267
Rada schválila prodloužení autobusové linky č. 267. Starostovi Obce Sibřina bylo zasláno
usnesení rady a firma ROPID byla informována v intencích tohoto usnesení.  Občané budou
informováni prostřednictvím zpravodaje po realizaci akce. 
Úkol trvá.

Prezentace firmy RAVEN – čerpání finančních prostředků z fondů EU
V úvodu představil  ing.  Vaníček  pracovnici  společnosti  RAVEN pí  Adrianu Biegunovou,
která krátce seznámila radu s činností společnosti. Místostarostka MUDr. Dastychová vznesla
dotaz ohledně možnosti čerpání finančních prostředků na opravy komunikací a vybudování
chodníků podél komunikací. Pí Biegunová doporučila vypracovat seznam projektů, o které by
naše MČ měla zájem a na dalším jednání prohovořit reálnost těchto projektů. Starostka pí
Vlásenková vidí možnost vypracování  projektu v oblasti životního prostředí. Rada vzala na
vědomí informace pracovnice společnosti RAVEN.
Úkol trvá.

Zápis z jednání KVV ze dne 31. 10. 2007
Rada MČ Praha 21 vzala na vědomí zápis z jednání KVV ze dne 31. 10. 2007 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. Termín: do konce roku 2007.
Úkol trvá.

Informace o firmách zajišťujících stravování v ZŠ
Rada MČ Praha 21 vzala na vědomí předložené informace a uložila starostce pí Vlásenkové
vstoupit v jednání s příslušným radním ohledně možnosti převodu stravování v MZŠ a MŠ
Polesná v komerčním režimu, které by poskytoval smluvní nájemce a bude na příštím jednání
informovat radu zda je to pro naši MČ rentabilní. 
Úkol trvá.

Protokoly č. PP/23/07/940/06 a PP/23/07/221/06 o převodu hmotného majetku
Rada MČ Praha  21 schválila  protokoly č.  PP/23/07/940/06 a  PP/23/07/221/06 o  převodu
hmotného majetku získaného úpravou komunikací po výstavbě vodovodu a stavební úpravou
komunikací a schválila převzetí hmotného majetku do správy MČ Praha 21. Rada pověřila
starostku pí Vlásenkovou podpisem předmětných protokolů.
Úkol trvá.

Odejmutí majetku ve správě MČ Praha 21
Rada MČ Praha 21 souhlasila s odejmutím 7 staveb vodovodu v majetku MČ Praha 21 dle
předloženého návrhu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení  a s  předáním MHMP. Rada
uložila starostce pí Vlásenkové předložit materiál na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

Rekonstrukce koridoru v oblasti klánovického nádraží
Rada  MČ  Praha  21  vzala  na  vědomí  informace  starosty  MČ  Praha-Klánovice  ohledně
rekonstrukce koridoru v oblasti klánovického nádraží, dopis postoupila OMI, který bude radu
průběžně o rekonstrukci informovat.
Úkol trvá.

Záměr na prodej pozemku parc. č. 2151/1 v k.ú. Újezd nad Lesy – vyhodnocení nabídek
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Rada MČ Praha 21 souhlasila na základě doporučení hodnotící komise s prodejem pozemku
parc.  č.  2151/1  v k.ú.  Újezd  nad  Lesy  manželům  Chvalovským,  jejichž  nabídka  splnila
podmínky záměru MČ Praha 21 č. 387. Nabídková cena za m² činí 2.238,80 Kč. Rada uložila
pí  starostce  Vlásenkové  předložit  materiál  na  jednání  Zastupitelstva  MČ Praha  21.  Rada
uložila Úřadu MČ Praha 21 (OMI) uvádět v návrhu na usnesení nabídkovou cenu.
Úkol trvá.

Žádost pana Šlosára a pí Vrbkové na odprodej pozemku parc. č.1122 v k.ú. Újezd n/Lesy
Rada MČ Praha 21 souhlasila se záměrem na prodej pozemků parc č. 1122/1 o výměře 504
m² a parc. č. 1122/2 o výměře 317 m² v k.ú. Újezd nad Lesy za minimální nabídkovou cenu
dle platné  CMP, která  činí  2.130,-  Kč/m².  Rada uložila  pí  starostce Vlásenkové předložit
materiál na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

Zápis ze 7. schůze kontrolního výboru ze dne 7. 11. 2007
Rada MČ Praha 21 vzala na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 7. 11. 2007 a
uložila pí starostce Vlásenkové předložit zápis na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.

Žádost o povolení výměny bytů
Rada MČ Praha 21 schválila  výměnu bytů  mezi  pí  Marií  Hlavničkovou,  bytem Žíšovská
1628/55, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy a synem panem Petrem Přibylem, bytem 190 00
Praha 9 – Černý Most,  Bryksova  606/4.  Rada uložila  Úřadu MČ Praha 21 (pí  Mrázová)
předložit na příští jednání rady smlouvu o výměně bytů a zajistit ověření uvedených údajů.
Úkol trvá.

Rozpočtové opatření č. 62, 63, a 64
Rada MČ Praha 21 souhlasila s rozpočtovým opatřením č. 62 – změnou rozpočtu na rok 2007
dle předloženého návrhu – tabulky,  která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Jedná se o
přijetí  účelové  neinvestiční  dotace  ve  výši  248.900,-  Kč  k úhradě  nákladů  souvisejících
s výkonem sociálně-právní ochrany dětí v kap. 09 – Vnitřní správa – záloha na IV. Q r. 2007.
Rada  uložila  starostce  pí  Vlásenkové  předložit  toto  rozpočtové  opatření  ke  schválení  na
jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.   
Úkol trvá.

Rada MČ Praha 21 souhlasila s rozpočtovým opatřením č. 63 – změnou rozpočtu na rok 2007
dle předloženého návrhu – tabulky,  která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Jedná se o
přijetí účelové investiční dotace z MHMP ve výši 500.000,- Kč na akci „Renovace pomníku
T.G.Masaryka a pomníku padlým hrdinům z 2. světové války“ (č.akce 4749) v kapitole 06 –
Kultura,  sport a cest.  ruch. Rada uložila starostce pí Vlásenkové předložit  toto rozpočtové
opatření ke schválení na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.   
Úkol trvá.

Místostarostka  MUDr.  Dastychová  upozornila  na  problémy  související  s nedostatečným
počtem zlevněných vstupenek na kulturní  akce v MZŠ a MŠ Polesná pro důchodce.  Dále
vznesla dotaz ohledně udělení DIRu. Upozornila  na obtížné přecházení  na křižovatce ulic
Staroújezdská  a  Staroklánovická  a  problémy,  které  vznikají  v souvislosti  s chybějícím
chodníkem podél  „jámy Karel“.  Rada  uložila  Úřadu  MČ Praha  21  (OŽPD)  zveřejnit  ve
zpravodaji  vysvětlení  s omluvou  za  problémy  vzniklé  v  souvislosti  s výstavbou
polyfunkčního  domu.  Omluvný  článek  byl  zveřejněn  v prosincovém  čísle  Újezdského
zpravodaje a na webových stránkách MČ Praha 21. 
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Rada MČ Praha 21 bere na vědomí plnění úkolů a konstatuje, že ostatní úkoly z minulého
jednání rady byly splněny a vypuštěny.

2. Žádost o schválení darovacích smluv týkajících se osazení vánočního stromu
Rada MČ Praha 21 souhlasí s darovacími smlouvami pro firmy Miroslav Štěpán (dar ve výši
9.000,- Kč), LACINA – KOUBSKÝ – sdružení elektro (dar ve výši 9.000,- Kč), STAKO
stavebniny a zařízení domácnosti, s.r.o. (dar ve výši 5.000,- Kč) a Transtav Shuravi, s.r.o. (dar
ve výši 7.000,- Kč), které se týkají osazení vánočního stromku v parku u ZŠ Masarykova,
Staroklánovická  260,  parc.  č.  1652,  k.  ú.  Újezd  nad  Lesy.  Rada  MČ Praha  21  pověřuje
starostku  pí  Vlásenkovou  podpisem  smluv  a  ukládá  starostce  pí  Vlásenkové  předložit
smlouvy ke schválení na nejbližším jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 462

3. Privatizace nebytových jednotek – garáží v domě Žlebská 1617, 1618 a 1619
Rada MČ Praha 21 souhlasí s povolením vkladu kupních smluv na nebytové prostory – garáže
v domech Žlebská 1617, 1618 a 1619 do katastru nemovitostí dle přílohy, která je nedílnou
součástí  tohoto  usnesení  a  ukládá  starostce  pí  Vlásenkové  předložit  tento  materiál  na
nejbližším jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 463

4. Smlouva o příspěvku na rekonstrukci MŠ Sibřina a smlouva o úhradě nezbytných nákladů 
na umísťování dětí s trvalým bydlištěm v Újezdě nad Lesy v MŠ Sibřina
Na jednání k tomuto bodu byl přizván starosta Sibřiny pan Ing. Petr Vítek, který hovořil o
nutnosti  celkové  rekonstrukce  budovy  MŠ  v Sibřině,  o  financování  akce  a  o  možném
investičním  příspěvku  MČ Praha  21  na  rekonstrukci  vzhledem k požadavku  naší  MČ na
uvolnění určité kapacity v MŠ Sibřina pro děti z Újezda nad Lesy. Dále požadoval poskytnutí
příspěvku na děti s trvalým bydlištěm v Újezdě nad Lesy, které navštěvují a navštěvovaly MŠ
v Sibřině. Po vystoupení pana starosty Vítka následovala diskuse. 
Rada  MČ  Praha  21  neschvaluje  Smlouvu  o  úhradě  nezbytných  výdajů  obce  Sibřina  za
umísťování  dětí  s trvalým  pobytem  v Městské  části  Praha  21  v mateřské  škole  Sibřina  a
Smlouvu o poskytnutí příspěvku. Rada MČ Praha 21 bere na vědomí stanovisko ředitele MZŠ
Mgr. Miroslava Kurky k přijímání žáků s trvalým bydlištěm mimo Újezd nad Lesy.
Viz. Usnesení č. 464

5. Přehodnocení dopravního řešení místních komunikací v rámci MČ Praha 21
Rada  MČ  Praha  21  souhlasí  s obsahem  přepracované  dopravní  studie  po  zapracování
připomínek a ukládá starostce pí Vlásenkové předložit tento materiál na březnovém jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 465

6. Přisvětlení dopravních přechodů pro chodce (děti) a doplňující dopravní značení
Rada MČ Praha 21 neschvaluje návrh na přisvícení přechodů pro chodce ukládá Úřadu MČ
Praha  21  (OŽPD)  předložit  na  příštím  jednání  rady  materiál  s jiným  návrhem  řešení
bezpečnosti na přechodech pro chodce (např. zpomalovací pruhy a blikající značka „Pozor
děti“).
Viz. Usnesení č. 466

7. Plná moc pro příslušníky krajského vojenského velitelství
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Rada  MČ  Praha  21  schvaluje  udělení  plné  moci  pro  pracovníky  Krajského  vojenského
velitelství  v Praze pro výběr věcných prostředků pro zajišťování obrany státu ve správním
obvodu Praha 21 a pověřuje starostku pí Vlásenkovou podpisem plné moci.
Viz. Usnesení č. 467

8. Odvoz stojanu EKO-vody z Měšínské ulice v Újezdě nad Lesy
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí dopis pana Miroslava Petružálka o odvozu stojanu EKO-
vody z Měšínské ulice v Újezdě nad Lesy.

9. Uspořádání kulturní akce ve společenském sále ZŠ Masarykova v měsíci lednu 2008
Rada  MČ  Praha  21  schvaluje  uspořádání  koncertu  Petry  Černocké.  Schvaluje  uvolnění
finančních prostředků ve výši 21.000,- Kč na tuto akci a vstupné ve výši 150,- Kč. Finanční
prostředky budou uvolněny z VHČ.
Viz. Usnesení č. 468

10. Nabídka součinnosti OS CONCORDIA PAX  při zabezpečování ozdravných a 
rekondičních pobytů pro seniory a tělesně a zdravotně postižené občany
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí dopis OS CONCORDIA PAX.

11. Žádost FK Újezd nad Lesy o finanční příspěvek na mikulášskou zábavu
Rada MČ Praha 21 schvaluje finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč FK Újezd nad Lesy.
Finanční prostředky budou uvolněny z rezervy v kapitole 10 – Pokladní správa.
Viz. Usnesení č. 469

12. Zápis ze schůze KVV ze dne 21.11.2007
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí zápis ze schůze KVV ze dne 21.11.2007.

13. Zápis z jednání komise SPOZ ze dne 15.11.2007
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 15.11.2007.

14. Zápis ze škodní komise ze dne 22.11.2007
Rada MČ Praha 21 schvaluje předložený zápis z jednání škodní komise ze dne 22.11.2007.
Viz. Usnesení č. 470

15. Zápis z likvidační komise ze dne 5.12.2007
Rada MČ Praha 21 schvaluje předložený zápis z jednání likvidační komise ze dne 22.11.2007.
Viz. Usnesení č. 471

16. Zápis z 11. schůze komise pro potřeby seniorů ze dne 7.11.2007 a poděkování komise
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí zápis z 11. schůze komise pro potřeby seniorů ze dne
7.11.2007. Odvolává paní Květu Svátkovou z funkce předsedkyně komise pro potřeby seniorů
k 31.12.2007.  Jmenuje  paní  Vlastu Novotnou předsedkyní  komise  pro potřeby seniorů od
1.1.2008.
Viz. Usnesení č. 472

17. Společenské, kulturní a sportovní akce v r. 2008
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí přehled společenských,  kulturních  a sportovních akcí
plánovaných na rok 2008. Ukládá pověřené skupině předložit na příštím jednání rady návrh
akcí pořádaných naší městskou částí každoročně (např. posvícení, masopust apod.). Ukládá
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místostarostce pí MUDr. Dastychové zjistit v okolních městských částech, jak podobné akce
financují.
Viz. Usnesení č. 473

18. Informace o připravovaných změnách v rámci nastavení systému zajištění LSPP v r.2008
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí informaci  radního HMP pana Mgr.  Milana Pešáka o
připravovaných změnách v rámci nastavení systému zajištění LSPP v r.2008. Informace bude
zveřejněna v Újezdském zpravodaji, na informačních tabulích a na webových stránkách.

19. Globální záměr na prodej pozemků včetně staveb na nich umístěných – Rohožník
Rada MČ Praha 21 souhlasí se záměrem prodat pozemky č. parc. 4306/4, 4306/13, 4306/23,
4306/25, 4306/26, 4306/31, 4306/37, 4306/38, 4306/39, 4306/40, 4306/41, 4306/42, 4306/43
v k.ú.  Újezd  nad  Lesy,  včetně  staveb  na  nich  umístěných,  které  přiléhají  k jednotlivým
bytovým domům na sídlišti Rohožník, zapsané na LV č. 2329, vedené u Katastrálního úřadu
pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, a to za cenu obvyklou.
U  vybraných  zájemců  –  Společenství  vlastníků  jednotek,  které  přiléhají  ke  konkrétním
pozemkům bude možné prodat pozemky i za cenu výrazně nižší než za cenu obvyklou. Jako
cena minimální je zde pro tento případ stanovena částka odpovídající 20 % ceny obvyklé, tj.
172,- Kč/m2. Rada MČ Praha 21 souhlasí s termínem podání nabídek do 15.7.2008 a ukládá
starostce  pí  Vlásenkové  předložit  tento  materiál  na  nejbližším jednání  Zastupitelstva  MČ
Praha 21.
Viz. Usnesení č. 474

20. Žádost o odkup pozemku č. 2596 v k. ú. Újezd nad Lesy
Rada MČ Praha  21  nesouhlasí  s prodejem pozemku par.  č.  2596 v k.ú.  Újezd nad  Lesy.
Ukládá  Úřadu MČ Praha 21 (OMI) vstoupit  v jednání  s právním zástupcem,  jak podobné
situace  řešit.  Ukládá  Úřadu  MČ  Praha  21  (OMI)  zmapovat  všechny  pozemky  stejného
charakteru na území naší městské části.
Viz. Usnesení č. 475

21. Smlouva o zřízení věcného břemene – pro uložení přípojek do pozemků svěřených MČ 
Praha 21 v k. ú. Újezd nad Lesy
Rada  MČ  Praha  21  schvaluje  koncept  smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene  a  pověřuje
starostku pí Vlásenkovou podpisem smluv pro jednotlivé žadatele.
Viz. Usnesení č. 476

22. Zápis č. 8 z jednání finančního výboru ze dne 5.12.2007
• návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2008 – úprava včetně fondu zaměstnavatele a

vedlejší hospodářské činnosti
Rada MČ Praha 21 souhlasí s návrhem rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2008 – úprava včetně
fondu zaměstnavatele a vedlejší hospodářské činnosti dle přílohy, která je nedílnou součástí
originálu  tohoto  usnesení.  Ukládá  starostce  pí  Vlásenkové  předložit  tento  materiál  na
nejbližším jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 477

• plnění rozpočtu MČ Praha 21 za I. – III. čtvrtletí 2007
Rada MČ Praha 21 souhlasí s plněním rozpočtu MČ Praha 21 za I. – III. čtvrtletí 2007 dle
přílohy, která je nedílnou součástí originálu tohoto usnesení. Ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit tento materiál na nejbližším jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 478
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• revokace usnesení č. 458 ze dne 21.11.2007
Rada MČ Praha 21 souhlasí s revokací usnesení č. 458 ze dne 21.11.2007. Ukládá starostce pí
Vlásenkové předložit tento materiál na nejbližším jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 479

• rozpočtové opatření č. 65 – změna rozpočtu v roce 2007
Rada souhlasí  s rozpočtovým opatřením č.  65 – změna rozpočtu v roce 2007 – převedení
zádržného  ve  výši  336.800,-  Kč  na  investiční  akci  č.  8743  „Multifunkční  sportoviště“
v kapitole 06 – Kultura, sport a cestovní ruch, do roku 2008 přes fond rezerv a rozvoje v roce
2007 na základě požadavku OMI ze dne 29.11.2007 dle tabulky, která je nedílnou součástí
tohoto usnesení. Ukládá starostce pí Vlásenkové předložit tento materiál na nejbližším jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 480

• rozpočtové opatření č. 66 – změna rozpočtu v roce 2007
Rada souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 66 - změna rozpočtu v roce 2007 – přijetí účelové
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 56.400,- Kč jako zálohu na IV. čtvrtletí roku
2007 na úhradu poštovného v souvislosti s výplatou dávek státní sociální podpory v kapitole
09 – Vnitřní správa dle tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Ukládá starostce
pí Vlásenkové předložit tento materiál na nejbližším jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 481

• rozpočtové opatření č. 67 – změna rozpočtu v roce 2007
Rada souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 67 - změna rozpočtu v roce 2007 – přijetí účelové
neinvestiční  dotace ze státního rozpočtu ve výši 50.000,- Kč pro zabezpečení technických
podmínek kontaktních míst veřejné správy Czech POINT v kapitole 09 – Vnitřní správa dle
tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Ukládá starostce pí Vlásenkové předložit
tento materiál na nejbližším jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 482

• rozpočtové opatření č. 68 – změna rozpočtu v roce 2007
Rada  souhlasí  s rozpočtovým  opatřením  č.  68  -  změna  rozpočtu  v roce  2007  –  přijetí
systémové investiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 10.000.000,- Kč na investiční akci č.
4226  „Výstavba  polyfunkčního  domu  v centru  obce  v kapitole  08  –  Hospodářství  -  dle
tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Ukládá starostce pí Vlásenkové předložit
tento materiál na nejbližším jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 483

• rozpočtové opatření č. 69 – úprava rozpočtu v roce 2007
Rada MČ schvaluje rozpočtové opatření č. 69 – úprava rozpočtu v roce 2007 – převedení
finančních prostředků ve výši 80.000,- Kč na položku opravy a udržování v kapitole 03 –
Doprava z volných finančních prostředků v kapitole 02 – Městská infrastruktura - dle tabulky,
která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Viz. Usnesení č. 484

• rozpočtové opatření č. 70 – úprava rozpočtu v roce 2007
Rada MČ schvaluje rozpočtové opatření č. 70 – úprava rozpočtu v roce 2007:
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- převedení finančních prostředků ve výši 89.300,- Kč na investiční akci „Rek. učeben
MZŠ a MŠ Polesná“ v kapitole 04 – Školství,  mládež a samospr.  z položky nákup
ostatních služeb v kapitole 08 – Hospodářství

- vrácení  finančních  prostředků  z reklamace  podlahových  krytin  na  investiční  akci
„Rek. učeben MZŠ a MŠ Polesná“ ve výši 35.129,- Kč zpět Masar. ZŠ a MŠ Polesná
v kapitole  04 -  Školství,  mládež a samospr.  dle tabulky,  která je nedílnou součástí
tohoto usnesení.

Viz. Usnesení č. 485

• rozpočtové opatření č. 71 – úprava rozpočtu v roce 2007
Rada MČ schvaluje rozpočtové opatření č. 71 – úprava rozpočtu v roce 2007 – převedení
finančních prostředků ve výši 35.000,- Kč na investiční akci č. 4225 „Rek. tenisových kurtů“
v kapitole  06 – Kultura,  sport  a  cest.  ruch z položky opravy a udržování  v kapitole  08 –
Hospodářství – dle tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Viz. Usnesení č. 486

• žádost  o  nedaňový  odpis  pohledávky  z vedlejší  hospodářské  činnosti  a  bytového
hospodářství

- STAKO stavebniny a zařízení  pro domácnost – nedaňový odpis pohledávky v roce
2007 ve výši 1.584.000,- Kč na základě „Dohody o narovnání“ z roku 2000

- PG PROGRESO HALOUZKA – nájem nebytového prostoru  v Druhanické  ulici  –
odpis  nedobytné  pohledávky (po  10ti  letech  promlčené)  ve  výši  35.102,-  Kč jako
nedaňový náklad v roce 2007

Rada MČ Praha 21 souhlasí s nedaňovými odpisy pohledávek STAKA a PG PROGRESO
HALOUZKA.  Výše  uvedené  materiály  jsou  nedílnou  součástí  originálu  tohoto  usnesení.
Ukládá starostce pí Vlásenkové předložit tento materiál na nejbližším jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 487

• odpis pohledávek v roce 2007 vrácených firmou GATA, s.r.o.
Rada MČ Praha 21 schvaluje odpis pohledávek v roce 2007, z přestupkové komise, vrácených
firmou GATA, s.r.o., pro nevymahatelnost, v celkové výši 12.500,- Kč.
Viz. Usnesení č. 488

• žádost  o  přenechání  výnosu  z prodeje  drobného  dlouhodobého  majetku  MŠ
Sedmikráska

Rada MČ schvaluje žádost o přenechání výnosu z prodeje drobného dlouhodobého majetku
MŠ Sedmikráska ve výši 1.750,-  Kč (vyřazených dětských postýlek po výměně za nové)
s možností využití na nákup pracovních a učebních pomůcek pro předškolní děti.
Viz. Usnesení č. 489

23. Revokace usnesení č. 460 ze dne 21.11.2007 – výtvarné dořešení pomníku obětem 1. a 2. 
světové války na hřbitově
Rada MČ Praha 21 revokuje Usnesení Rady MČ Praha 21 č. 460 ze dne 21.11.2007 v plném
rozsahu. Schvaluje návrh výtvarného dořešení stávajícího pomníku obětem 1. a 2. světové
války na místním hřbitově. Schvaluje smlouvu s ak. soch. Z. Hoškem na „Výtvarné dořešení
stávajícího pomníku obětem 1. a 2. světové války na místním hřbitově. Pověřuje starostku pí
Vlásenkovou podpisem smlouvy.
Viz. Usnesení č. 490
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24. Rozpočtová opatření č. 73 a 74
• rozpočtové opatření č. 73 – změna rozpočtu v roce 2007

Rada MČ Praha 21 souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 73 – změna rozpočtu v roce 2007, a
to přijetí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV ve výši 412.000,- Kč na
výplatu příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v kapitole 05 –
Zdravotnictví a soc. oblast dle tabulky,  která je nedílnou součástí  tohoto usnesení. Ukládá
starostce  pí  Vlásenkové  předložit  tento  materiál  na  nejbližším jednání  Zastupitelstva  MČ
Praha 21.
Viz. Usnesení č. 491

• rozpočtové opatření č. 74 – změna rozpočtu v roce 2007
Rada MČ Praha 21 souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 74 – změna rozpočtu v roce 2007, a
to přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 11.000,- Kč, jako vrácení 100%
podílu MČ na dani z příjmů právnických osob hl. m. Prahy za zdaň. období r. 2006 v kapitole
10 – Pokladní správa a její převedení na položku nespecifikované rezervy v kapitole 10 –
Pokladní správa dle tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Ukládá starostce pí
Vlásenkové předložit tento materiál na nejbližším jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 492

25. Zápis z 12. schůze komise pro potřeby seniorů ze dne 5.12.2007, poděkování pí Vlkové
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí zápis z 12. schůze komise pro potřeby seniorů ze dne
5.12.2007 a poděkování pí Vlkové.

26. Žádost SDH Újezd nad Lesy o finanční příspěvek
Rada MČ Praha 21 schvaluje finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč SHD Újezd nad Lesy na
zabezpečení pronájmu restaurace na  valnou hromadu sdružení dobrovolných hasičů. Finanční
prostředky budou uvolněny z rezervy v kapitole 10 – Pokladní správa.
Viz. Usnesení č. 493

27. Žádost o prodloužení platnosti smlouvy o převodu bytové jednotky 1627/5
Rada MČ Praha 21 schvaluje prodloužení splatnosti smlouvy o převodu vlastnictví bytové
jednotky 1627/5 do 31.1.2008 s tím, že tento odklad je poslední.
Viz. Usnesení č. 494

28. Zvýšení osobního ohodnocení vedoucím pracovníkům
Rada  MČ  Praha  21  schvaluje  zvýšení  osobního  ohodnocení  vedoucím  pracovníkům  dle
přílohy, která je nedílnou součástí originálu tohoto usnesení.
Viz. Usnesení č. 495

29. Zápis z jednání KKR z 10.12.2007
• návrh přeparcelace pozemků přiléhajících k ulici Druhanické (včetně pozemků MČ)

Rada MČ souhlasí s předloženým návrhem.

• Úprava směrné části ÚPnHMP U 0526/2007 (informace)
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí předloženou informaci.

• Stanovisko  k výstavbě  nového  rodinného  domu  v rámci  sloučeného  územního  a
stavebního řízení – pan Kohout, Svojšická ulice

Rada MČ Praha 21 bere na vědomí předloženou informaci.
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30 a) Rozpočtové opatření č. 75
• rozpočtové opatření č. 75 – změna rozpočtu v roce 2007

Rada MČ Praha 21 souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 75 – změna rozpočtu v roce 2007, a
to přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 65.600,- Kč pro MZŠ a
MŠ  Polesná  na  integraci  žáků  pro  asistenty  pedagoga,  další  speciální  péči  a  pomůcky
v kapitole 04 – Školství, mládež a samospráva dle tabulky, která je nedílnou součástí tohoto
usnesení.  Ukládá  starostce  pí  Vlásenkové  předložit  tento  materiál  na  nejbližším  jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 496

Termín příštího jednání rady byl stanoven na středu 9.1.2008.

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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