
Zápis z 34. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 20. 8. 2008 

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

Program jednání rady 

1. Kontrola plnění úkolů
2. Žádost Nadačního fondu Lucie o poskytnutí finančního příspěvku
3. Žádost Komise pro potřeby seniorů o navýšení grantu
4. Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy včetně vyhodnocení vlivů této koncepce 
    na životní prostředí
5. Směrnice pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 
6. Metodická kontrola ve školní jídelně
7. Návrh termínu a programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
8. Rozpočtová opatření č. 40 - 42
9. Dodatek č. 10 k rámcové smlouvě č. 131/06 s RHM, spol. s r.o.
10. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s Pražskou plynárenskou 
      - stavební úpravy na STL plynovodech (Hulická, Kynická) a žádost o snížení poplatků za   
      uložení věcného břemene do pozemků MČ Praha 21
11. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Rekonstrukce střechy MZŠ a MŠ Polesná“
12. Zápis z 8. schůze Komise pro potřeby seniorů ze dne 6. 8. 2008
13. Různé

Starostka pí Vlásenková podala návrh na doplnění programu:
13 a) žádost FK Újezd nad Lesy o poskytnutí finančních prostředků

Rada MČ Praha 21 program 34. schůze po této úpravě schválila.

1. Kontrola plnění úkolů

Informace o vznikající skládce za bývalým statkem při ulici Staroújezdská
Spis  ve  věci  pana  Bartoše  čj.:  OŽPD/316,  317/06/Nej  se  nachází  u  HMP,  MHMP,  OOP
v odvolacím řízení, dosud nebyl pravomocný vrácen zpět 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.
OMI obdržel rozpočet a nabídku na zpracování PD. Realizace proběhne po finančním zajištění
akce v roce 2009.
Úkol trvá.
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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  Úřadu  MČ  Praha  21  (OŽPD),  aby  u  všech
přechodů k ZŠ navrhl možnost doplňujícího světelného dopravního značení a předložil na další
jednání rady variantní řešení. 
Vybudování  výstražných  lišt  v ul.  Staroklánovická  bude  řešeno  ve  spolupráci  s OŽPD
prostřednictvím TSK. OŽPD oslovil TSK. Pan kpt. Ing. Martin Hovorka dne 2. 8. 2007 uvedl,
že Policie ČR, DI nesouhlasí s umístěním zpomalovacích prahů na komunikaci a doporučuje
věc řešit jinými opatřeními. Rada nesouhlasí s názorem Ing. Hovorky a trvá na svém původním
rozhodnutí. Po dokončení dopravní studie bude Ing. Hovorka přizván k jednání ohledně této
problematiky.
Realizace vybudování retardéru na křižovatce komunikací Čentická – Polesná 
Vzhledem  k tomu,  že  požadované  finanční  prostředky  nebyly  schváleným  rozpočtem  MČ
přiděleny, bude nárokováno na rok 2009.
Úkol trvá.

Možnosti zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců v Újezdě nad Lesy při ZŠ 
Rada vzala na vědomí předložený materiál a předala ho pracovní skupině, která zpracuje návrh
na umístění bezpečnostních prvků na páteřních komunikacích – Starokolínská, Novosibřinská,
Staroújezdská, Staroklánovická. KT: 1 měsíc. 
Úkol trvá.

Rada požádala OŽPD vstoupit v jednání s TSK ohledně možnosti umístění zařízení „RADAR –
display, RD – 250“. OŽPD se obrátil na OD MHMP a TSK hl. m. Prahy o jejich stanovisko.
TSK hl. m.  Prahy budou postupovat v souladu se stanoviskem OD MHMP. OŽPD obdržel
stanovisko pracovní skupiny BESIP OD MHMP, která pověřila TSK zjistit dostupná zařízení
na trhu, jejich parametry a cenu. Na základě těchto informací pracovní skupina rozhodne o
případné podpoře těchto zařízení z rozpočtu BESIP hl. m. Prahy. O výsledku pracovní skupiny
bude OD MHMP naši MČ informovat.  Ing. Mareček informoval radu, že k realizaci akce -
umístění  radarů  dojde  nejdříve  na  podzim  (po  finančním  zajištění  akce).  Ing.  Mareček
informoval radu o možnosti umístění mobilních radarů v obci. 
Úkol trvá.

Oprava chodníku mezi pizzerií a autobusovou zastávkou směr Rohožník
Bylo zadáno zpracování návrhu řešení a cenové nabídky. Dle aktuální nabídky předpokládané
náklady  činí  200.000,-  Kč.  OMI  požádalo  finanční  odbor  o  finanční  krytí  akce.  Finanční
prostředky byly přiděleny. Bude vybrán dodavatel.
Úkol trvá.

Prodloužení autobusové linky č. 267
Společnost  ROPID  předloží  návrh  řešení  v  září  2008.  Pan  starosta  Sibřiny  Ing.  Vítek
s prodloužením termínu souhlasil.  Jakmile spol. Ropid vypracuje návrh řešení situace, svolá
OŽPD ústní jednání za účasti MČ Praha – Klánovice, Koloděje.
Úkol trvá.

Protokoly č. PP/23/07/940/06 a PP/23/07/221/06 o převodu hmotného majetku
Zajišťován podpis třetí strany.
Úkol trvá.
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Návrh na zabezpečení dopravních přechodů pro chodce
• přisvětlení přechodu u MŠ Čentická

Rada uložila  OMI zajistit   přisvětlení  přechodu u MŠ Čentická – 1 ks dle odsouhlaseného
stanovení  úpravy  silničního  provozu.  Bylo  zahájeno  jednání  s firmou  Eltodo  E.  G.   Rada
uložila  OMI urgovat firmu Eltodo s cílem dokončení  prací do začátku školního roku. Bylo
urgováno.  Jsou  zajišťována  stanoviska  dotčených  orgánů  a  správců  sítí.  Je  projednávána
smlouva s majitelem pozemku – farnost.
Úkol trvá.

• 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
Rada  schválila  lokální  bodovou  výspravu  místních  komunikací.  Pověřila  vedoucí  OMI
podpisem objednávek do výše 300.000,- Kč včetně DPH. Práce probíhají. Vzhledem k rozsahu
nutných oprav bude potřebné zvážit posílení příslušné kapitoly.
Úkol trvá.

Oprava komunikace pod viaduktem na Blatově
Pí  starostka  oslovila  prostřednictvím  OMI  majitele  pozemku,  aby  v co  nejkratším  termínu
zajistil opravu. Majitel pozemku SŽDC sdělil, že veřejná cesta není vedena v evidenci majetku,
se kterým má právo hospodařit. Vzhledem k nutnosti provést komplexní řešení (odvodnění do
vodoteče), která je na k. ú. Klánovice a vzhledem ke skutečnosti, že část viaduktu a hájovna
jsou  také  v katastru  Klánovic,  je  řešeno  ve  spolupráci  s MČ  Klánovice.  Bylo  provedeno
nejnutnější vyčištění.
Úkol trvá.

Smlouvy s PVS a.s.
Rada schválila návrh textu „plné moci“ mezi PVS a.s., jako zmocnitele a MČ Praha 21 jako
zmocněnce.  Schválila  návrh  textu  „trojstranné  smlouvy  o  spolupráci  v průběhu  přípravy  a
realizace  vodohospodářského  díla“  mezi  MČ  Praha  21,  Pražskou  vodohospodářskou
společností a.s. a Pražskými vodovody a kanalizacemi a.s. Schválila návrh textu „smlouvy o
přeložce  vodohospodářského  majetku“  mezi  MČ  Praha  21  a  Pražskou  vodohospodářskou
společností a.s.  Rada  pověřila  starostku   pí Andreu Vlásenkovou  podpisem  výše uvedených
dokumentů. Podpisy jsou zajišťovány.
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.
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Svatováclavská pouť v Újezdě nad Lesy
Rada projednala program Svatováclavské pouti v Újezdě nad Lesy s tím, že se k tomuto bodu
vrátí  na svém příštím jednání.  Uložila  starostce pí Vlásenkové oslovit  firmy na území naší
městské části  ohledně možného  sponzorování akce.  Uložila starostce pí Vlásenkové svolat
během 14 dnů jednání s pořádající  agenturou a radním Ing. Marečkem k projednání cenové
kalkulace. Na příští jednání rady bude přizvána pořádající agentura.   
Rada upřesnila program Svatováclavské pouti, která se bude konat 20. 9. 2008. Rada ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (tajemník) zaslat upravený program pořádající agentuře, zajistit grafické
zpracování akce a zajistit distribuci letáků.
Úkol trvá.

Podklady pro rozpočtový výhled MČ Praha 21 na pětileté období včetně VHČ 
Rada vzala  na  vědomí předložený materiál.  Rada konstatuje,  že  v září  2008 bude vypsáno
výběrové řízení na pronájem restaurace a lékárny v polyfunkčním domě. Rada uložila Úřadu
MČ Praha  21 (OMI) připravit  do konce  června  materiál  na vícekolové  výběrové řízení  na
pronájem restaurace a lékárny v polyfunkčním domě. Součástí výběrového řízení budou přesné
rozměry nebytových prostor včetně společných prostor ( parkoviště, garáže, ….). Na příštím
jednání rady bude upřesněn rozsah pronájmu. 
OMI požádal radu o prodloužení termínu do konce srpna a o upřesnění rozsahu pronájmu v 2.
nadzemním podlaží. (Zda bude součástí  pronájmu restaurace i bar a společenský sál).  Rada
rozhodne o způsobu pronájmu po prohlídce objektu. 
Rada ukládá Úřadu MČ Praha 21 (OMI) předložit na příští jednání rady záměr na pronájem
restaurace, baru a společenského sálu jako celku jednomu subjektu s tím, že v záměru bude
zapracován požadavek MČ na pořádání akcí ve společenském sálu.
Úkol trvá.

Přehodnocení dopravního řešení místních komunikací v rámci MČ Praha 21
Rada vzala na vědomí písemné připomínky k dopravní studii a uložila Úřadu MČ Praha 21
(OMI  a  OŽPD)  vstoupit  v jednání  s MHMP  o  možnosti  zahájení  další  fáze  zpracování
dopravního generelu. Tento materiál bude předložen komisi životního prostředí jako podpůrný
materiál  k připomínkovému  řízení  k další  fázi  jednání  o  dopravním generelu.  Rada  uložila
Úřadu MČ Praha 21 (OMI, OŽPD) informovat Radu MČ Praha 21 o postupu jednání s MHMP.
Na základě projednání a upřesnění úkolu dne 16. 7. 2008 za účasti starostky pí Vlásenkové,
zástupců OMI a OŽPD bylo rozhodnuto, že OMI zašle dopis na OMI MHMP. Další postup
bude poté znovu upřesněn.
Úkol trvá.

Komunální odpad – umístění sběrných nádob na veřejném prostranství MČ Praha 21
Rada schválila záměr na pronájem části pozemku č. 4306/13, 4306/16, 4306/1 společenstvím
vlastníků  přilehlých  bytových  domů  za  účelem vybudování  kontejnerových  stání  a  uložila
Úřadu  MČ  Praha  21  (OMI)   zveřejnit  záměr  a  předložit  radě  vzorový  návrh  smlouvy  o
pronájmu. Záměr na pronájem byl vypsán. Návrh smlouvy byl rozeslán k připomínkám.
Úkol trvá

Informace Františka Kollmana o možnosti darování 1 obrazu do Polyfunkčního domu
Pan František Kollman informoval Radu MČ Praha 21 o možnosti darování jednoho ze svých
děl do Polyfunkčního  domu. Rada předala tuto žádost KVV k posouzení tohoto díla a uložila
tajemnici KVV pí Kořínkové informovat žadatele o výsledku jednání.
Úkol trvá.
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Problematika klánovického koupaliště 
    a) odvolání proti rozhodnutí MČ Praha 21, b) dopis JUDr. Borise Kučery
Rada vzala  na vědomí předložený materiál.  Rada konstatuje,  že daná problematika  je plně
v kompetenci  stavebního  odboru.  Vedoucí  stavebního  odboru  Ing.  Kupr  bude  přizván
k dalšímu vysvětlení na příští jednání rady.
Úkol trvá

Žádost o spolupráci při tvorbě Generelu pěší dopravy
Rada  vzala  na  vědomí  předloženou  žádost  MHMP  o  spolupráci  při  tvorbě  Generelu  pěší
dopravy. Předává materiál komisi životního prostředí, která podá informaci na příštím jednání
rady.  Rada  ukládá  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.

Stanovisko rady k plánované stavbě lokální plynové kotelny - Miletická 1624, 1625 a 1626
Rada MČ Praha 21 odložila tento materiál na příští jednání rady s tím, že žádá pí Mrázovou o
finanční specifikaci k variantě 1) rozšíření kotelny v domě Miletická 1624, 1625 a 1626.
Úkol trvá.

Rozpočtová opatření č. 31 až 36  – úpravy rozpočtu v roce 2008
• rozpočtové opatření č. 31 

Rada  souhlasila  s rozpočtovým  opatřením  č.  31  –  změna  rozpočtu  v roce  2008  dle
předloženého  návrhu a  uložila  starostce  pí  Vlásenkové  předložit  tento  materiál  na  jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

• rozpočtové opatření č. 32 
Rada  souhlasila  s rozpočtovým  opatřením  č.  32  –  změna  rozpočtu  v roce  2008  dle
předloženého  návrhu a  uložila  starostce  pí  Vlásenkové  předložit  tento  materiál  na  jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

• rozpočtové opatření č. 33 
Rada  souhlasila  s rozpočtovým  opatřením  č.  33  –  změna  rozpočtu  v roce  2008  dle
předloženého  návrhu a  uložila  starostce  pí  Vlásenkové  předložit  tento  materiál  na  jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

• rozpočtové opatření č. 34 
Rada  souhlasila  s rozpočtovým  opatřením  č.  34  –  změna  rozpočtu  v roce  2008  dle
předloženého  návrhu a  uložila  starostce  pí  Vlásenkové  předložit  tento  materiál  na  jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

• rozpočtové opatření č. 35 
Rada souhlasila s rozpočtovým opatřením č. 35 – změna rozpočtu v roce  2008  dle 
předloženého  návrhu a  uložila  starostce  pí  Vlásenkové  předložit  tento  materiál  na  jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

• rozpočtové opatření č. 36 
Rada  souhlasila  s rozpočtovým  opatřením  č.  36  –  změna  rozpočtu  v roce  2008  dle
předloženého  návrhu a  uložila  starostce  pí  Vlásenkové  předložit  tento  materiál  na  jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.
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I. etapa prodeje parcel pro stavbu „Modernizace traťového úseku Praha Běchovice-Úvaly“,
pozemky č. parc. 1523/2 a 1523/6 v k. ú. Újezd nad Lesy
Rada souhlasila  se  záměrem prodat  pozemky č.  parc.  1523/2 o výměře  45 m2 a  1523/6 o
výměře 7 m2 v k. ú. Újezd nad Lesy pro ČR – Správa železniční dopravní cesty, st. podnik na
stavbu „Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly“ oddělené z pozemku č. parc.
1523. Uložila Úřadu MČ Praha 21 (OMI) zveřejnit záměr na prodej pozemků v souladu s § 36
odst. 1 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze. Uložila starostce pí Vlásenkové předložit tento
materiál na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

Žádost o prodej pozemku č. parc. 3972 v k.ú. Újezd nad Lesy za sníženou cenu
Rada souhlasila s uveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 3972 o výměře 37 m2 v k. ú.
Újezd nad Lesy v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 136 ze dne 16. 6. 2008
za sníženou cenu předem známému zájemci, který splňuje podmínky stanovené výše uvedeným
usnesením. Jako cena minimální je zde pro tento případ stanovena částka odpovídající 50 %
ceny dané cenovou mapou. Rada uložila Úřadu MČ Praha 21 (OMI) zveřejnit záměr na prodej
pozemků v souladu s § 36 odst. 1 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze. Uložila starostce pí
Vlásenkové předložit tento materiál na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

Žádost o odprodej pozemku č. parc. 2581 v k. ú. Újezd nad Lesy za sníženou cenu
Rada souhlasila s uveřejněním záměru odprodat pozemek par. č. 2581 o výměře  67 m2 v k. ú.
Újezd nad Lesy v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 136 ze dne 16. 6. 2008
za sníženou cenu předem známému zájemci, který splňuje podmínky stanovené výše uvedeným
usnesením. Jako cena minimální je zde pro tento případ stanovena částka odpovídající 50 %
ceny dané cenovou mapou. Rada uložila Úřadu MČ Praha 21 (OMI) zveřejnit záměr na prodej
v souladu s § 36 odst. 1 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze. Uložila starostce pí Vlásenkové
předložit tento materiál na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

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

2. Žádost Nadačního fondu Lucie o poskytnutí finančního příspěvku
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí žádost Nadačního fondu Lucie. 

3. Žádost Komise pro potřeby seniorů o navýšení grantu
Rada  MČ  Praha  21  neschvaluje  žádost  Komise  pro  potřeby  seniorů  o  navýšení  grantu
vzhledem k tomu, že granty jsou přidělovány na celý rok. Dalším důvodem je solidárnost s
ostatními komisemi a spolky.  
Viz. Usnesení č. 683

4. Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy včetně vyhodnocení vlivů této koncepce 
    na životní prostředí
Rada MČ Praha 21 souhlasí s návrhem aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy včetně
vyhodnocení  vlivů této koncepce na životní  prostředí.  Rada ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit tento materiál na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 684

6



5. Směrnice pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 
Rada MČ Praha 21 schvaluje směrnici pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
a pověřuje tajemníka pana Saitze podpisem směrnice.
Viz. Usnesení č. 685

6. Metodická kontrola ve školní jídelně
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí výsledky metodické kontroly ve školní jídelně MZŠ a MŠ
Polesná za školní rok 2007/2008.
Viz. Usnesení č. 686

7. Návrh termínu a programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Rada MČ Praha 21 schvaluje  termín  konání jednání  Zastupitelstva  MČ Praha 21 – pondělí
15. září  2008 v 18.00 hod.,  které se bude konat v zasedací místnosti  Úřadu MČ Praha 21.
Schvaluje  program  jednání Zastupitelstva MČ Praha 21  dle předloženého návrhu, který je
nedílnou  součástí  tohoto  usnesení.  Rada  souhlasí  s doplněním  programu  o  body  z dalších
jednání Rady MČ Praha 21 do doby konání zastupitelstva.
Viz. Usnesení č. 687

8. Rozpočtová opatření č. 40 - 42
• rozpočtové opatření č. 40 – změna rozpočtu v roce 2008

Rada MČ Praha 21 souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 40 – změna rozpočtu v roce 2008 dle
předloženého návrhu – tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Ukládá starostce pí
Vlásenkové předložit tento materiál na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 688

• rozpočtové opatření č. 41 – změna rozpočtu v roce 2008
Rada MČ Praha 21 souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 41 – změna rozpočtu v roce 2008 dle
předloženého návrhu – tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Ukládá starostce pí
Vlásenkové předložit tento materiál na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 689

• rozpočtové opatření č. 42 – úprava rozpočtu v roce 2008
Rada MČ Praha 21 schvaluje rozpočtové opatření  č. 42 – úprava rozpočtu v roce 2008 dle
předloženého návrhu – tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
Viz. Usnesení č. 690

9. Dodatek č. 10 k rámcové smlouvě č. 131/06 s RHM, spol. s r.o.
Rada MČ Praha 21 schvaluje  návrh  dodatku č.  10 k rámcové  smlouvě č.  131/06 ve znění
dodatku č. 3 s tím, že konečný termín zajištění vydání stavebního povolení v právní moci bude
15. 9. 2008 a bude vymezen rozsah autorského dozoru v hodinách.  Rada pověřuje starostku pí
Vlásenkovou  podpisem  dodatku  č.  10  k rámcové  smlouvě  č.  131/06  se  společností  RHM
Projekt, spol. s r.o. 
Viz. Usnesení č. 691

10. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s Pražskou plynárenskou 
      - stavební úpravy na STL plynovodech (Hulická, Kynická) a žádost o snížení poplatků za   
      uložení věcného břemene do pozemků MČ Praha 21
Rada MČ Praha 21 schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
u  pozemků  parc.  č.  1680,  2513,  2547,  1655,  a  1759  v k.ú.  Újezd  nad  Lesy  s Pražskou
plynárenskou distribucí, a.s. Rada neschvaluje snížení poplatků za uložení věcného břemene.
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Rada trvá na svém usnesení č. 225 ze dne 28. 3. 2007. Rada pověřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem smlouvy.  
Viz. Usnesení č. 692

11. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Rekonstrukce střechy MZŠ a MŠ Polesná“
Rada MČ Praha 21 schvaluje na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek uzavření
smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce střechy Masarykovy ZŠ a MŠ Polesná“ se společností
ALVA  92  a.s.,  Vaníčkova  7,  169  00  Praha  6.  Rada  ukládá  Úřadu  MČ Praha  21  (OMI)
informovat  žadatele  v intencích  tohoto  usnesení.  Rada  pověřuje  starostku  pí  Vlásenkovou
podpisem smlouvy o dílo. 
Viz. Usnesení č. 693

12. Zápis z 8. schůze Komise pro potřeby seniorů ze dne 6. 8. 2008
Rada  MČ  Praha  21  bere  na  vědomí zápis  z  8.  schůze  Komise  pro  potřeby seniorů ze dne
6. 8. 2008.

13. Různé
13 a) žádost FK Újezd nad Lesy o poskytnutí finančních prostředků
K tomuto bodu byl přizváni zástupci FK Újezd nad Lesy -  pan Borovička a pan Mora. 
Rada MČ Praha 21 ukládá starostce pí Vlásenkové vstoupit v jednání se Zastupitelstvem hl. m.
Prahy  ohledně  přeúčelování  účelové  investiční  dotace  z akce  „Rekonstrukce  střechy
Masarykovy ZŠ a MŠ Polesná“ na akci „Rekonstrukce klubovny FK Újezd nad Lesy“. 
Viz. Usnesení č. 694

Termín dalšího jednání Rady MČ Praha 21 byl stanoven na středu 3. 9. 2008. 

Zapsala : Marie Snížková
Ověřil: Ing. Petr Štulc

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