
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI
jednání č. RMČ48

konané dne 26. 06. 2012

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : radní - Karla Jakob Čechová

Program jednání:

1. Kontrola plnění úkolů
2. Přehled žádostí o účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2013

3.
Rezignace člena Redakční rady Újezdského zpravodaje paní Jany Suchánkové a návrh na
nového člena redakční rady Ing. Josefa Dvořáka

4. Vybudování dětského hřiště v ulici Druhanická, parcelní číslo 537/322, 537/363
5. Zápis z jednání Komise volnočasových aktivit (KVA) ze dne 30. 5. 2012
6. Zápis z jednání muzejní rady ze dne 13. 6. 2012
7. Vydání platební karty k běžnému účtu
8. Pověření výkonem funkce vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
9. Žádost skautského střediska "Douglaska" o příspěvek na činnost
10.Pronájem 1,5 m² v polyfunkčním domě pro bankomat ČSOB
11.Účetní vedení knižních titulů vydaných MČ Praha 21

12.
Žádost FK Újezd nad Lesy o dofinancování grantu MHMP na výstavbu hřiště s umělou
plochou

13.Žádost FK Újezd nad Lesy o spolufinancování výstavby studní na fotbalových hřištích

14.
Majetkoprávní řešení nevypořádaného vztahu pozemku KN 4356/107 kat.  území Újezd
nad Lesy - manž. Zámečníkovi

15.Cenová nabídka na projekt venkovních úprav před budovou úřadu

16.
Majetkoprávní řešení nevypořádaného vztahu pozemku KN 4356/108 v k.ú. Újezd nad
Lesy - manž. Fišerovi

17.
Majetkoprávní  řešení  nevypořádaného  vztahu pozemku KN 4356/109 v  k.ú.Újezd  nad
Lesy - p. Batík

18.Žádost Českého svazu včelařů,o.s. o bezplatný zábor veřejného prostranství
19.Žádost občanského sdružení "Into the wild" o poskytnutí finanční dotace

20.
Žádost  Organizačního  výboru  běžeckého  závodu  Mladé  Běchovice  o  příspěvek  +
pozvánka na akci

21.Oprava komunikace v ulici Hulické v úseku mezi ulicemi Sulovická a Svojšická
22.Grantové řízení MČ Praha 21 v sociální oblasti pro rok 2012 - program J5

23.
Smlouva o právu provést stavbu -  konstrukce pro umístění  telekomunikačních zařízení
ABAK na střeše MZŠ Polesná

Pan starosta zkonstatoval, že rada byla řádně svolána a je usnášeníschopná. Program jednání
byl  doplněn o bod č.  22 Grantové řízení MČ Praha 21 v sociální  oblasti  pro rok 2012 -
program  J5  a  o  bod  č.  23  Smlouva  o  právu  provést  stavbu  -  konstrukce  pro  umístění
telekomunikačních zařízení ABAK na střeše MZŠ Polesná. Z programu byl stažen bod č. 12
Žádost  FK Újezd nad  Lesy o  dofinancování  grantu  MHMP na výstavbu  hřiště  s  umělou
plochou. Takto navržený program jednání rady byl schválen /hlasování 5 pro/. 



1. Kontrola plnění úkolů
Usnesení číslo: RMČ48/0805/12
Rada městské části
1) bere na vědomí
kontrolu plnění úkolů v intencích jednání rady

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

2. Přehled žádostí o účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2013
Usnesení číslo: RMČ48/0806/12
Rada městské části
1) schvaluje
přehled žádostí o účelové investiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2013, v
souladu s tabulkou (příloha 02 Přehled žádostí), která je nedílnou součástí tohoto usnesení

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

3. Rezignace člena Redakční rady Újezdského zpravodaje paní Jany Suchánkové a 
návrh na nového člena redakční rady Ing. Josefa Dvořáka
Usnesení číslo: RMČ48/0807/12
Rada městské části
1) bere na vědomí
rezignaci členky redakční rady Újezdského zpravodaje paní Jany Suchánkové
2) jmenuje
členem Redakční rady Újezdského zpravodaje za KSČM Ing. Josefa Dvořáka  

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

4. Vybudování dětského hřiště v ulici Druhanická, parcelní číslo 537/322, 537/363
Usnesení číslo: RMČ48/0808/12
Rada městské části
1) schvaluje
vybudování dětského hřiště v ul. Druhanická, parcelní číslo 537/322, 537/363
2) schvaluje
využití finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 21 ve výši 236 000 Kč na zahájení prací
vedoucích k výstavbě dětského hřiště v ul. Druhanická, parcelní číslo 537/322, 537/363
3) ukládá
vedoucí  odboru  majetku  a  investic  ÚMČ Praha  21  zajistit  zpracování  studie  s  veřejným
projednáním a následně její návrh předložit Radě MČ Praha 21
Zodpovídá 



1. RNDr. Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic 
   
Termín: 30. 09. 2012    
4) ukládá
vedoucí odboru školství, kultury, MA21 ÚMČ Praha 21 podílet se na veřejném projednání
studie týkající se vybudování dětského hřiště v ul. Druhanická
Zodpovídá 

1. Iva Hájková, vedoucí odboru 
   
Termín: 30. 09. 2012    

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

5. Zápis z jednání Komise volnočasových aktivit (KVA) ze dne 30. 5. 2012

Rada městské části
1) bere na vědomí
zápis z jednání Komise volnočasových aktivit (KVA) ze dne 30. 5. 2012

Hlasování - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

6. Zápis z jednání muzejní rady ze dne 13. 6. 2012
 
Rada městské části
1) bere na vědomí
zápis z jednání muzejní rady ze dne 13. 6. 2012  

Hlasování - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

7. Vydání platební karty k běžnému účtu
Usnesení číslo: RMČ48/0809/12
Rada městské části
1) schvaluje
vydání platební karty k běžnému účtu MČ Praha 21 č. 2000709369/0800 na jméno pokladní
paní Hany Jakubcové

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

8. Pověření výkonem funkce vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



Usnesení číslo: RMČ48/0810/12
Rada městské části
1) pověřuje
paní  JUDr.  Vladimíru  Kozákovou  výkonem funkce  vedoucí  odboru  životního  prostředí  a
dopravy od 1. 7. 2012 a to až do doby nástupu nového vedoucího odboru

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

9. Žádost skautského střediska "Douglaska" o příspěvek na činnost
Usnesení číslo: RMČ48/0811/12
Rada městské části
1) bere na vědomí
žádost skautského střediska "Douglaska" o finanční příspěvek
2) neschvaluje
poskytnutí finančního příspěvku
Zodpovídá 

1. Iva Hájková, vedoucí odboru 
   připravit návrh odpovědi
Termín: 10. 07. 2012    
2. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   odeslat odpověď
Termín: 13. 07. 2012    

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

10. Pronájem 1,5 m² v polyfunkčním domě pro bankomat ČSOB
Usnesení číslo: RMČ48/0812/12
Rada městské části
1) schvaluje
záměr pronajmout, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 1,5 m² v rohu vstupního
prostoru přízemí polyfunkčního domu Staroújezdská 2300, Praha 9 - Újezd nad Lesy, předem
známému zájemci za účelem provozování bankomatu ČSOB. Nájemné 2400,- Kč/měsíčně,
paušální úhrada elektřiny: 700,- Kč + DPH / měs.
2) ukládá
zveřejnit přiložený záměr po dobu 15 dnů na Úřední desce Úřadu MČ Praha 21
Zodpovídá 

1. Pavel Zeman, vedoucí odboru VHČ, správy bytů a údržby 
   viz usnesení

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)



11. Účetní vedení knižních titulů vydaných MČ Praha 21
Usnesení číslo: RMČ48/0813/12
Rada městské části
1) schvaluje
vedení  doposud vydaných knižních publikací  v  účetnictví  hlavní  činnosti  jako propagační
materiál, sloužící k propagaci MČ Praha 21, který bude vydáván bezplatně při významných
dnech a návštěvách v MČ Praha 21 
Zodpovídá 

1. Marta Hanzlová, referent - spisové služby 
   Provést inventuru všech knižních publikací MČ. Zavést počáteční stav u jednotlivých 
titulů ke dni 1. 7. 2012 a vést záznam o vydávání jednotlivých titulů.

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

12. Žádost FK Újezd nad Lesy o dofinancování grantu MHMP na výstavbu hřiště s 
umělou plochou

-  Materiál stažen z jednání.

Vedoucí odboru VHČ p. Zeman, zpracuje smlouvu o využívání hřiště s umělým povrchem
neorganizovanou veřejností a návrh této smlouvy a žádost FK předloží na jednání RMČ Praha
21 dne 31. 7. 2012.

Hlasování - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

13. Žádost FK Újezd nad Lesy o spolufinancování výstavby studní na fotbalových 
hřištích
Usnesení číslo: RMČ48/0814/12
Rada městské části
1) bere na vědomí
žádost FK Újezd nad Lesy o spolufinancování výstavby studní na fotbalových hřištích ve výši
50% z celkových nákladů
2) schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku FK Újezd nad Lesy na vybudování 2 studní ve výši 50%
skutečných nákladů, nejvýše však 100.000,-- Kč
3) ukládá
ÚMČ Praha 21 /FO/ uvolnit finanční prostředky
Zodpovídá 

1. Ing. Vlasta Berková, vedoucí finančního odboru 
   viz usnesení
2. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   odeslat usnesení jako odpověď na žádost



Termín: 13. 07. 2012    

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

14. Majetkoprávní řešení nevypořádaného vztahu pozemku KN 4356/107 kat. území 
Újezd nad Lesy - manž. Zámečníkovi
Usnesení číslo: RMČ48/0815/12
Rada městské části
1) souhlasí
se záměrem odprodat  pozemek 4356/107 o výměře 16 m² v k.ú. Újezd nad Lesy za sníženou
cenu 500,- Kč/m² z důvodu zatížení pozemku umístěním inženýrských sítí
2) schvaluje
prominutí úhrady za nezajištěné užívání pozemku 4356/107
3) ukládá
zveřejnit záměr na prodej pozemku předem známému zájemci v souladu s platnou legislativou
Zodpovídá 

1. RNDr. Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic 
   zveřejnit záměr MČ
Termín: 13. 08. 2012    

4) ukládá
starostovi MČ Praha 21 předložit tento materiál na nejbližší zasedání Zastupitelstva MČ 
Zodpovídá 

1. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   předložit na ZMČ
Termín: 17. 09. 2012    

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

15. Cenová nabídka na projekt venkovních úprav před budovou úřadu
Usnesení číslo: RMČ48/0816/12
Rada městské části
1) schvaluje
nabídku Ing.  Stanislava  Janoše na  zhotovení  projektu  na úpravu venkovních  prostor  před
budovou úřadu z ulice Hulické
2) ukládá
ÚMČ Praha 21 /OMI/ zadat zpracování projektu na úpravu venkovních prostor před budovou
úřadu z ulice Hulické panu Ing. Stanislavu Janošovi
Zodpovídá 



1. RNDr. Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic 
   

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

16. Majetkoprávní řešení nevypořádaného vztahu pozemku KN 4356/108 v k.ú. Újezd 
nad Lesy - manž. Fišerovi
Usnesení číslo: RMČ48/0817/12
Rada městské části
1) souhlasí
se záměrem odprodat pozemek 4356/108 o výměře 15 m² v k.ú. Újezd nad Lesy za sníženou
cenu 500,-Kč/m² z důvodu zatížení pozemku umístěním inženýrských sítí
2) schvaluje
prominutí úhrady za nezajištěné užívání pozemku 4356/108  
3) ukládá
zveřejnit záměr na prodej pozemku předem známému zájemci v souladu s platnou legislativou
Zodpovídá 

1. RNDr. Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic 
   zveřejnit záměr MČ
Termín: 13. 08. 2012    

4) ukládá
starostovi MČ Praha 21 předložit tento materiál na nejbližší zasedání Zastupitelstva MČ
Zodpovídá 

1. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   předložit na ZMČ
Termín: 17. 09. 2012    

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

17. Majetkoprávní řešení nevypořádaného vztahu pozemku KN 4356/109 v k.ú.Újezd 
nad Lesy - p. Batík
Usnesení číslo: RMČ48/0818/12
Rada městské části
1) souhlasí
se záměrem odprodat pozemek 4356/109 o výměře 14 m² v k.ú. Újezd nad Lesy za sníženou
cenu 500,-Kč/m² z důvodu zatížení pozemku umístěním inženýrských sítí  
2) schvaluje
prominutí úhrady za nezajištěné užívání pozemku 4356/109  
3) ukládá
zveřejnit záměr na prodej pozemku předem známému zájemci v souladu s platnou legislativou
 



Zodpovídá 

1. RNDr. Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic 
   zveřejnit záměr MČ
Termín: 13. 08. 2012    

4) ukládá
starostovi MČ Praha 21 předložit tento materiál na nejbližší zasedání Zastupitelstva MČ  
Zodpovídá 

1. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   předložit na ZMČ
Termín: 17. 09. 2012    

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

18. Žádost Českého svazu včelařů,o.s. o bezplatný zábor veřejného prostranství
Usnesení číslo: RMČ48/0819/12
Rada městské části
1) schvaluje
bezplatný zábor veřejného prostranství před polyfunkčním domem, Staroújezdská 2300, pro
propagaci Českého svazu včelařů, o.s. v Újezdě nad Lesy, na den 15. 9. 2012 od 8.00 do 14.00
hodin 

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

19. Žádost občanského sdružení "Into the wild" o poskytnutí finanční dotace
Usnesení číslo: RMČ48/0820/12
Rada městské části
1) bere na vědomí
žádost občanského sdružení "Into the wild" o poskytnutí finanční dotace pro Dětský lesní klub
V mechu a kapradí

2) neschvaluje
poskytnutí finanční dotace
Zodpovídá 

1. Iva Hájková, vedoucí odboru 
   připravit návrh odpovědi
Termín: 10. 07. 2012    



2. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   odeslat odpověď
Termín: 13. 07. 2012    

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

20. Žádost Organizačního výboru běžeckého závodu Mladé Běchovice o příspěvek + 
pozvánka na akci
Usnesení číslo: RMČ48/0821/12
Rada městské části
1) bere na vědomí
pozvánku na 47. ročník závodu Mladé Běchovice, který se uskuteční 22. 9. 2012

2) neschvaluje
poskytnutí finančního příspěvku 
Zodpovídá 

1. Iva Hájková, vedoucí odboru 
   připravit návrh odpovědi
Termín: 10. 07. 2012    
2. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   odeslat odpověď
Termín: 13. 07. 2012    

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

21. Oprava komunikace v ulici Hulické v úseku mezi ulicemi Sulovická a Svojšická
Usnesení číslo: RMČ48/0822/12
Rada městské části
1) schvaluje
finanční spoluúčast MČ Praha 21 ve výši 200 000,- Kč na opravě povrchu komunikace v ulici
Hulické v úseku mezi ulicemi Sulovická a Svojšická v souladu s nabídkou společ. ČERMÁK
a HRACHOVEC, a. s. ze dne 20. 6. 2012
2) pověřuje
vedoucí  odboru  majetku  a  investic  RNDr.  Berouškovou  podpisem  objednávky  pro  spol.
ČERMÁK  a  HRACHOVEC  a.  s.  na  opravu  komunikace  v  ulici  Hulická  v  rozsahu
odpovídajícímu schválené finanční spoluúčasti
Zodpovídá 



1. RNDr. Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic 
   
Termín: 12. 07. 2012    

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

22. Grantové řízení MČ Praha 21 v sociální oblasti pro rok 2012 - program J5
Usnesení číslo: RMČ48/0823/12
Rada městské části
1) schvaluje
pravidla a podmínky grantového řízení MČ Praha 21 v sociální oblasti pro rok 2012, žádost
poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2012 z rozpočtu MČ Praha 21 a vyhlášení.
Výše uvedené materiály jsou nedílnou součástí originálu usnesení.  

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

23. Smlouva o právu provést stavbu - konstrukce pro umístění telekomunikačních 
zařízení ABAK na střeše MZŠ Polesná
Usnesení číslo: RMČ48/0824/12
Rada městské části
1) schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu konstrukce pro umístění telekomunikačního zařízení ABAK
na střeše MZŠ Polesná 1690 se společností ABAK, spol. s r. o.

2) žádá
před  podpisem  smlouvy  předložení  souhlasných  stanovisek  všech  společností  mobilních
operátorů,  které  užívají  střechu  objektu  pro  umístění  svých  zařízení  na  základě  nájemní
smlouvy
3) pověřuje
starostu MČ Praha 21 podpisem smlouvy o právu provést stavbu po splnění podmínky dle
bodu 2
Zodpovídá 

1. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   
Termín: 13. 07. 2012    
4) ukládá
dohodnout podmínky provozu a následně ošetřit právním dokumentem
Zodpovídá 

1. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 



   
Termín: 31. 08. 2012    

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

Karla Jakob Čechová
radní

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

Zapsal : Vedoucí oddělení kanceláře starosty - Iva Šimková
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