
  
Zápis ze 46. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 18. 03. 2009 

Přítomni : dle prezenční listiny
Ověřovatel zápisu : Ing. Tomáš Vaníček

Program jednání rady 

1.  Kontrola plnění úkolů
2.  Petice za zjednosměrnění ulice Nadějovská , Praha 9 – Újezd nad Lesy
3.  Zápis z 3. schůze Komise pro potřeby seniorů Újezd nad Lesy ze dne 4. 3. 2009
4.  Propojení cyklostezek v MČ Praha 21   
5.  Organizace oslav Dne země dne 17. dubna 2009 ve spolupráci s MHMP
     na pozemku u prodejny Lidl Česká republika, v.o.s.
6.  Žádost o vytipování prostor pro azylový dům občanského sdružení Společnou cestou
7.  Zápis z jednání Komise sboru pro občanské záležitosti ze dne 24. 2. 2009 – 2/09
8.  Uspořádání jazzového koncertu kapely Steamboat Stompers ve spol. sále ZŠ Masarykova
9.  Řešení nového přechodu pro pěší – vodorovné dopravní značení na Starokolínské – křížení
     s komunikací Ratbořskou
10. Zápis z jednání muzejní rady dne 4. 3. 2009
11. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Rekonstrukce chodníku u komunikace    
      Novosibřinská v úseku Velimská x Vlkanovská x Všeňská“ 
12. Oprava místních komunikací technologií VIALIT-TURBO v Praze 9 - Újezdě nad Lesy
13. Úprava dopravního režimu v části obce za prodejnou LIDL
14. Žádost o schválení obecních pozemků určených pro náhradní výsadbu dřevin na území 
      Prahy 9 – Újezda nad Lesy
15.Návrh grantové komise na přidělení grantů
16.Nájem pozemku parc. č. 4356/46 pod budovou č.p. 2235 (Skautská klubovna)
17. Zápis z 12. schůze KV ze dne 21. 1. 2009  z 13. schůze KV ze dne 25. 2. 2009 
18. Informace JUDr. Blažka k výherním hracím přístrojům na adrese Malešovská
19. Dopis MUDr. Jágra ohledně nájemní smlouvy 
20. Prověření bezpečnosti dřevin z hlediska ochrany zdraví občanů
21. Různé

Starostka pí Vlásenková podala návrh na doplnění programu:
21a) návrh na jmenování nového člena KKR
21b) informace Ing. Vaníčka ohledně tenisového klubu

Rada MČ Praha 21 program 46. 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 ve věci pana Milana Bartoše. Rozhodnutí
nabylo právní moci dne 12. ledna 2009. Ve správním řízení bude znovu projednána povinnost
pana  Bartoše  odstranit  závadný  stav.  V ostatních  ustanoveních  bylo  rozhodnutí  OŽPD
potvrzeno a je pravomocné. Pan Bartoš je předvolán na OŽPD na 2. 3. 2009.
Dne  2.  3.  2009  bylo  s panem  Bartošem  projednáno  odstranění  závadného  stavu.  Bude
provedeno další šetření a bude vydáno nové rozhodnutí o odstranění odpadu.
Úkol trvá.
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Vybudování retardérů, dopravní značení
Rada uložila OMI zahájit kroky k  realizaci akce: vybudování retardérů  

• křižovatka komunikací Chmelická – Toušická 
-  možno realizovat po vybudování kanalizace. Rozpočet na vybudování jednoho retardéru je
v rozmezí  350.000 –  400.000,-  Kč.  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.

• křižovatka 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.

• vyvýšení křižovatky komunikací Čentická – Polesná
OŽPD zaslal  žádost společnosti  TSK hl.  m.  Prahy ve věci vyvýšení  křižovatky Čentická –
Polesná.  TSK hl.  m.  Prahy odpověděla,  že komunikace nejsou v její  správě a nemůže tedy
hradit dopravní opatření a stavební úpravy z rozpočtu TSK. Bude realizováno dle finančních
možností.  
Úkol trvá.

• přechod k ZŠ na komunikaci Staroklánovická (před křižovatkou)
Rada uložila  OMI řešit  přechod zabudováním výstražných lišt.  Rada uložila  OŽPD, aby u
všech přechodů k ZŠ navrhl možnost doplňujícího světelného dopravního značení. 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.
Úkol trvá.

Oprava komunikace Oplanská
Oprava  proběhne  začátkem  roku  2009  dle  klimatických  podmínek.  Firma  byla  vyzvána
k předložení nabídky.
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.  
 
Žádost o spolupráci při tvorbě Generelu pěší dopravy
Rada  vzala  na  vědomí  předloženou  žádost  MHMP.  Předává  materiál  komisi  pro  životní
prostředí.  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.
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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
OŽPD bude sledovat vznik uvedené organizační jednotky HMP a Středočeského kraje. V dané
věci byl  osloven PhDr. M. Turba,  vedoucí odboru strategické koncepce,  který 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: březen 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. 
Rada MČ Praha 21 trvá na přemístění provozovny České pošty ze stávajících nevyhovujících
prostor v ulici  Staroújezdská  23  do nových prostor v centru obce, a to na základě žádostí
občanů o zkvalitnění služeb v této oblasti a z hlediska zajištění  bezpečnosti provozu. Tento
požadavek na přemístění provozovny je dlouhodobě projednáván s vedením České pošty  a je
prioritou vedení MČ. 
Starostka pí Vlásenková informovala radu o jednání mezi vedením České pošty,  zástupcem
MV a vedením naší městské části, které proběhlo dne 18. 2. 2009. 
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   a  pověřila  starostku  pí
Vlásenkovou podpisem dodatku. 
Řešeno ve spolupráci s AK JUDr. Stránský.
Úkol trvá

Informace o propojení cyklostezek
K tomuto bodu byl přizván pan Bureš, který přednesl návrh možného propojení cyklostezek
mezi Újezdem nad Lesy a Kolodějemi. Místostarosta pan Štulc přizve pana Bureše na jednání
komise pro životní  prostředí,  kde bude výše uvedená problematika projednána.  O výsledku
jednání bude pan místostarosta informovat radu na dalším jednání. 
Komise pro životní prostředí k této problematice svolala jednání dne 4. 3. 2009 za účasti pana
Bureše.  OŽPD  prověří  majetkové  poměry  na  dotčených  parcelách  na  trase  navrhovaných
cyklostezek. Viz bod č. 4.
Úkol trvá.

Doplnění veřejného osvětlení na komunikaci Nadějovská
Rada  vzala  na  vědomí  obsah  žádosti  č.j.  343/08/OMI  paní  Dr.  Berouškové  o  doplnění
veřejného osvětlení v části ulice Nadějovské zaslané MHMP, OMI. Rada uložila OMI + OŽPD
zajistit realizaci této akce. 
Kontrolní termín: březen - duben (dle klimatických podmínek). 
Požadavek o informaci termínu realizace na MHMP byl urgován. 
Úkol trvá.
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Umístění proměnných informačních tabulí na měření rychlosti 
Rada schválila rozmístění úsekového měření okamžité rychlosti vozidel – radarů display na
komunikacích Starokolínská, Novosibřinská a V Lipách. 
Starostka pí Vlásenková podala informace z jednání na MHMP s JUDr. Blažkem, náměstkem
primátora hl. m. Prahy. Výsledkem je kladné vyřízení naší žádosti tj. povolení k umístění dvou
proměnných  informačních  tabulí  na  měření  rychlosti  na  komunikacích  Starokolínská  a
Novosibřinská s termínem realizace do konce dubna 2009. MHMP, OD vydal stanovení místní
úpravy provozu na pozemních komunikacích. Akci zajišťuje TSK hl.m. Prahy.
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí dopis Ing. Heroudka – ředitele odbodu dopravy MHMP
ohledně  umístění  úsekového  měření  okamžité  rychlosti  vozidel  –  radarů  display  na
komunikacích Starokolínská, Novosibřinská a V Lipách.
Úkol trvá.

Prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou – pí Horová
Rada schválila nájemní smlouvu s paní Hanou Horovou na byt č. 4,  Novosibřinská 673, Praha
9 – Újezd nad Lesy na dobu určitou, a to od 16. února 2009 do16. dubna 2009 bez možnosti
prodloužení. Rada pověřila starostku pí Vlásenkovou podpisem nájemní smlouvy.
Úkol trvá.

Informace místostarosty pana Štulce ohledně multifunkčního sportoviště
Místostarosta p. Štulc informoval radu a výsledku jednání se zástupcem FK Újezd nad Lesy
panem Morou o možnosti nasvícení multifunkčního sportoviště. Rada uložila OMI předložit na
další jednání rady finanční náklady na nasvícení multifunkčního sportoviště.
Je  připravováno  technické  řešení.  Odhad  nákladů  je  ve  výši  10.000,--  Kč.  Nasvícení  bylo
objednáno.
Kontrolní termín: ½ dubna 2009.
Úkol trvá.

Rozmístění cyklostojanů na území MČ Praha 21
Rada schválila umístění 4 cyklostojanů dle níže uvedeného seznamu a uložila OŽPD zajistit
realizaci akce.
a/ sídliště Rohožník – 1x
b/ ZŠ Masarykova, Polesná – 2x
c/ park u zastávky autobusu Blatov  - 1x
OŽPD odeslal žádost + kopii usnesení  Rady MČ Praha 21 na MHMP – Mgr. Štěpánek.
Úkol trvá.

Cenová kalkulace na doplnění hracích prvků pro multifunkční sportoviště
Rada  vzala  na  vědomí  cenovou  kalkulaci  na  doplnění  hracích  prvků  pro  multifunkční
sportoviště.  Rada uložila  OMI zajistit  realizaci  dvou hracích prvků do výše 150.000,--  Kč.
Připravuje se objednávka 2 hracích prvků. Termín realizace – do 8. 4. 2009.
Úkol trvá.

Nabídka  TV Public na regionální vysílání
K tomuto  bodu  se  dostavili  představitelé  společnosti  TV  Public  s nabídkou  možnosti
regionálního  vysílání  o  naší  městské  části.  Rada  uložila  starostce  pí  Vlásenkové  vstoupit
v jednání se starosty ostatních MČ  správního obvodu Praha 21  a zástupci TV Public ohledně
rozdělení finančních prostředků na spolufinancování regionálního vysílání  a zapojení se do
výše uvedeného projektu.  
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Úkol trvá.
Návrh Ing. Marečka na pronájem ploch polyfunkčního domu pro reklamu 
Rada MČ Praha 21 vzala  na vědomí návrh Ing. Marečka na pronájem ploch polyfunkčního
domu pro reklamu. Rada uložila radnímu Ing. Marečkovi zajistit realizaci této akce.
Úkol trvá.

Stížnost obyvatel na  provedené dopravní opatření na ul. Starokolínská v části Blatov
Rada akceptovala požadavek obyvatel na dopravní opatření v ulici Starokolínská v části Blatov
a  schválila  uvedení  dopravního  značení  do  původního  stavu.  Rada  uložila  starostce  pí
Vlásenkové vstoupit v jednání s Ing. Petrem Štědronským a OŽPD svolat toto jednání.
Dne 4. 3. 2009 proběhlo jednání, kde pí starostka Vlásneková informovala Ing. Štědroňského
v intencích jednání rady. Policie ČR a OMI uvedou DZ do původního stavu tj. bude obnoven
obousměrný provoz pro osobní vozidla. 
Úkol trvá.

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č.j. 36/B/2001, Žlebská 1616/7, Praha 9
Rada MČ Praha 21 schválila Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č.j. 36/B/2001 ze dne 28. 2. 2001
na byt  Žlebská 1616/7, Praha 9 – Újezd nad Lesy s nájemcem slečnou Annou Čemusovou.
Rada pověřila starostku pí Vlásenkovou podpisem Dodatku č. l.
Úkol trvá.

Žádost  o  finanční  pomoc  při  úhradě  kácení  a  prořezu  stromů  na  pozemku  Hulická-
Sudějovická  „psím plácku“
Rada postoupila materiál OŽPD, který vstoupí v jednání s Ing. Jiřím Čemusem, zajistí realizaci
akce a o výsledku bude radu průběžně informovat.  OŽPD kontaktoval Ing. Čemuse. Realizace
bude zajištěna dle podkladů dendrologa v termínu do 31. 3. 2009.
Úkol trvá.

Veřejná zakázka „Gastrotechnologie pro polyfunkční dům“
Rada  schválila  výzvu  k předložení  nabídek  na  veřejnou  zakázku  „Gastrotechnologie  pro
polyfunkční dům“. Rada schválila níže uvedený  seznam firem k předložení nabídky.  Rada
schválila hodnotící kritéria a jejich váhy: cena díla 70%, doba záruky 15% a délka realizace
15%. 
Seznam: InterGast a.s., Na Vinobraní 1792/55, 106 00 Praha 10 – Záběhlice
               IN-GASTRO, s.r.o. Bílkova 1003, 390 02 Tábor
               FYPO GASTRO s.r.o., Na Roudné 15,  301 65 Plzeň
               GASTROMARTIN spol. s.r.o., Urxova 5,186 00  Praha 8
               JIPA CZ s.r.o., U stadionu 138,  503 03 Smiřice
Schválené firmy byly osloveny k předložení nabídky.
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.  Petice za zjednosměrnění ulice Nadějovská , Praha 9 – Újezd nad Lesy
Rada MČ Praha 21 ukládá starostce pí Vlásenkové vstoupit v jednání se zástupkyní  občanů
Ing. Starostovou a informovat ji o problematice  zjednosměrnění ulice Nadějovská v intencích
jednání rady. 
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Rada  MČ Praha  21  ukládá  Úřadu  MČ Praha  21  (OŽPD)  připravit  na  příští  jednání  rady
materiál vedoucí k realizaci jedné části dopravního generelu: propojení úseku Penny Market –
Lidl.
3.  Zápis ze 3. schůze Komise pro potřeby seniorů Újezd nad Lesy ze dne 4. 3. 2009
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí zápis ze 3. schůze Komise pro potřeby seniorů Újezd nad
Lesy ze dne 4. 3. 2009.

4.  Propojení cyklostezek v MČ Praha 21   
Rada MČ Praha 21 souhlasí s návrhem na vytvoření rekreační cyklostezky pro cyklisty i pro
pěší  na  trase:  sídliště  Rohožník  (hranice  s obcí  Květnice)  –  Skalka  (vytvoření  vyhlídky  a
odpočinkového místa) - dále po hranici s obcí Sibřina směrem na ul.Ježovickou (hranice s MČ
Praha  -  Koloděje)  –  ul.Oplanská  (k  bývalému  zahradnictví  Matušík)  s napojením  na
cyklostezku A 25 a A50. Rada MČ Praha 21 ukládá Úřadu MČ Praha 21 (OŽPD) zpracovat
přehled  z katastru  o  vlastnických  právech  případně  dalších  souvisejících  či  omezujících
skutečnostech pro uvažovaný záměr k dalšímu rozhodnutí.
Viz. Usnesení č. 884

5.  Organizace oslav Dne země dne 17. dubna 2009 ve spolupráci s MHMP
     na pozemku u prodejny Lidl Česká republika, v.o.s.
Rada MČ Praha 21 schvaluje smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi MČ Praha 21 a spol. LIDL
Česká  republika,  v.o.s.  pro  konání  akce  „oslavy  Dne  Země“  dne  17.  4.  2009  a  pověřuje
starostku pí Vlásenkovou podpisem smlouvy.
Viz. Usnesení č. 885

6.  Žádost o vytipování prostor pro azylový dům občanského sdružení Společnou cestou
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí dopis radního hl. m. Prahy pana Jiřího Janečka ohledně
azylového domu občanského sdružení Společnou cestou.

7.  Zápis z jednání Komise sboru pro občanské záležitosti ze dne 24. 2. 2009 – 2/09
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí zápis z jednání Komise sboru pro občanské záležitosti ze
dne 24. 2. 2009 – 2/09.

8.  Uspořádání jazzového koncertu kapely Steamboat Stompers ve spol. sále ZŠ Masarykova
Rada MČ Praha 21 schvaluje uspořádání jazzového koncertu kapely Steamboat Stompers ve
společenském  sále  MZŠ  Polesná.  Rada  schvaluje  uvolnění  finančních  prostředků  ve  výši
27.250,- Kč a vstupné ve výši 170,-  Kč na tuto akci.  Finanční prostředky budou uvolněny
z VHČ.
Viz. Usnesení č. 886

9.  Řešení nového přechodu pro pěší – vodorovné dopravní značení na Starokolínské – křížení
     s komunikací Ratbořskou
Rada MČ Praha 21 schvaluje zřízení nového přechodu pro pěší na komunikaci Starokolínská –
Ratbořská  –  vodorovné  dopravní  značení  V7  a  schvaluje  zrušení  přechodu  při  křížení  s
komunikací Ratajskou. Rada MČ Praha 21 ukládá Úřadu MČ Praha 21 (OŽPD) předložit výše
uvedený návrh odboru dopravy MHMP, požádat o zrušení stávajícího přechodu a o stanovení
nového přechodu pro pěší s nasvícením a současně informovat TSK hl. m. Prahy.
Viz. Usnesení č. 887

10.Zápis z jednání muzejní rady dne 4. 3. 2009
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí zápis z jednání muzejní rady dne 4. 3. 2009.
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11.Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Rekonstrukce chodníku u komunikace    
      Novosibřinská v úseku Velimská x Vlkanovská x Všeňská“ 
Rada MČ Praha 21 schvaluje výzvu k předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
na akci „Rekonstrukce chodníku u komunikace Novosibřinská v úseku Velimská x Vlkanovská
x Všeňská“. Rada MČ Praha 21 schvaluje níže uvedený  seznam firem k předložení nabídky.
Rada MČ Praha 21 schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy: cena díla 80%, doba záruky 10%
a délka realizace 10%. 
Seznam firem: 
I.) PB – SERVIS, s.r.o.
Nové náměstí 1257/9, 104 00 Praha 10 - Uhřiněves
II.) DePa s.r.o.
K Hořavce 270, 190 16 Praha 9 - Koloděje
III. ) PRINSITT, s.r.o.
K jízdárně 45, 190 16 Praha 9 - Koloděje
IV.) PMEX s.r.o.
Královická 5, 250 84 - Křenice
Rada MČ Praha 21 ukládá Úřadu MČ Praha 21 (OMI) vyzvat firmy k předložení nabídky.
Viz. Usnesení č. 888

12.Oprava místních komunikací technologií VIALIT-TURBO v Praze 9 - Újezdě nad Lesy
Rada MČ Praha  21  schvaluje  lokální  bodovou výspravu místních  komunikací  v Praze  9  –
Újezdě  nad Lesy  technologií  VIALIT TURBO. Rada  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
400.000,- Kč včetně DPH.
Viz. Usnesení č. 889

13.Úprava dopravního režimu v části obce za prodejnou LIDL
Rada MČ Praha 21 revokuje usnesení Rady MČ Praha 21 č. 753 ze dne 22. 10. 2008 v  plném
rozsahu.
Viz. Usnesení č. 890

14.Žádost o schválení obecních pozemků určených pro náhradní výsadbu dřevin na území 
     Prahy 9 – Újezda nad Lesy
Rada MČ Praha 21 schvaluje níže uvedené pozemky pro náhradní výsadbu dřevin v k.ú. Újezd
nad Lesy
pozemek parc. č. 445/3 – alej v ulici Dubinské
pozemek parc. č. 443 – prostor okolo chovného rybníka při ulici Staroújezdská.
Rada  MČ Praha  21  ukládá  Úřadu  MČ Praha  21  (OŽPD)  předložit  na  příští  jednání  rady
informaci kolik stromů je ročně vysázeno.
Viz. Usnesení č. 891
Rada žádá vedoucí OŽPD JUDr. Kozákovou o přesnou formulaci usnesení. 

15.Návrh grantové komise na přidělení grantů
Rada MČ Praha 21 schvaluje upravený návrh grantové komise na přidělení grantů jednotlivým
organizacím následovně:
 
1. Maminy z Újezdské roviny 25.000,- Kč
2. Český rybářský svaz 20.000,- Kč
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3. Sdružení důchodců Újezd nad Lesy 25.000,- Kč
4. Český zahrádkářský svaz Újezd nad Lesy 30.000,- Kč
5. Svaz postižených civilizačními chorobami 25.000,- Kč
6. JUNÁK „Douglaska“ 15.000,- Kč
7. SK Kangsim Dojang –Taekwondo 45.000,- Kč
8. Školní sportovní klub 45.000,- Kč
9. Základní kynologická organizace 10.000,- Kč
10. Balet – Koncert 25.000,- Kč
11. FC Rohožník United   5.000,- Kč
12. TJ Sokol Újezd nad Lesy 15.000,- Kč
13. Family Time (Baby centrum v zahradě)   5.000,- Kč
14. Šachový klub Újezd nad Lesy   5.000,- Kč 
15. OS Újezdský strom   5.000,- Kč
16. OS Neposeda      ---
 ________________________________________________________________  

Celkem 300.000,- Kč

Rada MČ Praha 21 ukládá Úřadu MČ Praha 21 (referent grantového řízení) zabezpečit řádné
sepsání smluv o přidělení grantů s jednotlivými schválenými organizacemi.
Viz. Usnesení č. 892

16.Nájem pozemku parc. č. 4356/46 pod budovou č.p. 2235 (Skautská klubovna)
Rada MČ Praha 21 schvaluje pronájem pozemku parc.  č.  4356/46 k.ú.  Újezd nad Lesy od
SŽDC pod budovou č.p. 2235 (Skautská klubovna).  Rada MČ Praha 21 ukládá Úřadu MČ
Praha 21 (OMI) požádat SŽDC o sdělení podmínek prodeje pozemku parc. č. 4356/46 a ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (OMI) projednat  možnost  snížení  nájemného vzhledem k tomu,  že se
jedná o volnočasovou aktivitu mládeže. Rada nesouhlasí se zpětným zaplacením nájemného od
1. 4.  2006 do 31. 3.  2009, a to z důvodu, že nebyl  uzavřen smluvní  vztah.  Rada pověřuje
starostku pí Vlásenkovou podpisem nájemní smlouvy po úpravách schválených smluvní právní
kanceláří. 
Viz. Usnesení č. 893

17. Zápis z 12. schůze KV ze dne 21. 1. 2009  z 13. schůze KV ze dne 25. 2. 2009 
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí zápis z 12. schůze kontrolního výboru ze dne 21. 1. 2009 a
zápis  z 13. schůze kontrolního výboru ze dne 25. 2. 2009. Rada ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit zápisy z jednání kontrolního výboru na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21. 
Viz. Usnesení č. 894

18. Informace JUDr. Blažka k výherním hracím přístrojům na adrese Malešovská
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí informace 1. náměstka primátora hlavního města Prahy
JUDr. Blažka k výherním hracím přístrojům na adrese Malešovská 1652, Praha 9.

19. Dopis MUDr. Jágra ohledně nájemní smlouvy 
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí dopis MUDr. Jágra ohledně nájemní smlouvy s firmou
Medicur v poliklinice Rohožník. Rada konstatuje, že smluvní vztah s firmou Medicur nezanikl
a ukládá starostce pí Vlásenkové odpovědět MUDr. Jágrovi v intencích jednání rady.
Viz. Usnesení č. 895

20. Prověření bezpečnosti dřevin z hlediska ochrany zdraví občanů
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Rada MČ Praha 21 souhlasí s prověřením bezpečnosti dřevin z hlediska ochrany zdraví občanů
na vybraných pozemcích ve správě MČ Praha 21 parc. č. 1629, 1651 -1653, 713, 774 a 1578,
2257. Rada souhlasí s pokácením mladých bříz a náletových dřevin na pozemku parc. č. 2257
při komunikaci Novosibřinská, souhlasí s časově průběžným pokácením dřevin na hřišti u nové
školy Polesná u plotu při chodníku komunikace Starokolínská (parc. č. 1578). Rada souhlasí
s vypracováním znaleckých posudků na stromořadí podél komunikace Čentická (parc. č. 1629),
na dřeviny v parku u ZŠ Masarykova (parc. č. 1651-53), na dřeviny v parku u Blatovského
rybníka (parc. č. 713,774). Rada MČ Praha 21 ukládá Úřadu MČ Praha 21 (OŽPD) zajistit
prověření bezpečnosti dřevin z hlediska ochrany zdraví občanů na výše vybraných pozemcích
ve správě MČ Praha 21, nechat vypracovat znalecké posudky, provést kácení dřevin a zajistit
následnou náhradní výsadbu.
Viz. Usnesení č. 896

21. Různé
21a) návrh na jmenování nového člena KKR
Rada MČ Praha 21 jmenuje členem komise koncepce a rozvoje pana Ing. Dalibora Eliáše, a to
s platností od. 1. 4. 2009.
Viz. Usnesení č. 897

21b) informace Ing. Vaníčka ohledně tenisového klubu
Radní Ing. Vaníček informoval radu o konání výroční schůze tenisového klubu.

Zapsala:  Marie Snížková
Ověřil: Ing. Tomáš Vaníček

                                                                               

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