
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. RMČ66
konané dne 17.03.2010

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : místostarosta - Ing. Petr Štulc

Program jednání:
PořadíVěc
1 Kontrola plnění úkolů
2 Zápis z jednání KVV ze dne 24.2.2010
3 Zápis z jednání muzejní rady ze dne 17.2.2010
4 MŠ Sluníčko, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690 - přijetí věcného daru
5 Zápis z 2. schůze Komise pro potřeby seniorů ze dne 3. 2. 2010
6 Smlouva o poskytování pečovatelské služby

7
Pořádání hudebních koncertů v polyfunkčním domě - v sále restaurace Level a 
dojednané podmínky smlouvy mezi Městskou částí Praha 21 a jednateli restaurace 
Level

8 Uspořádání hudebního koncertu v sále polyfunkčního domu restaurace Level

9
Uspořádání Vánočního koncertu Roberta Křesťana se skupinou Druhá tráva v sále 
polyfunkčního domu retaurace Level

10 Rozpočtové opatření č. 9 - změna rozpočtu v roce 2010
11 Rozpočtové opatření č. 10 - změna rozpočtu v roce 2010
12 Přezkoumání hospodaření MČ Praha 21 za rok 2010
13 Rozpočtové opatření č. 11 - změna rozpočtu v roce 2010
14 Rozpočtové opatření č. 12 - změna rozpočtu v roce 2010
15 Rozpočtové opatření č. 13 - změna rozpočtu v roce 2010
16 Platový výměr - osobní příplatek ředitele/k na 2. čtvrtletí 2010
17 Rozpočtové opatření č. 14 - změna rozpočtu v roce 2010
18 Prodloužení pronájmu části pozemku parc. č. 4306/1

19
Pronájem části pozemku č. parc. 1542/2 v k.ú. Újezd nad Lesy pro stavbu 
"Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly."

20
Nabytí pozemku parc. č. 4356/46 pod budovou č.p. 2235 (Skautská klubovna) a části 
pozemku přilehlého parc. č. 4356/1

21
Návrh na odsvěření lesních pozemků parc.č. 4351/1, 4360/1 k.ú. Újezd nad Lesy ze 
správy MČ Praha 21 do správy hl.m. Prahy 

22 Zápis z jednání KSZ č. 1/10 ze dne 22.2.2010
23 Žádost o finanční příspěvek PHM pro služební motocykl

24
Žádost o prominutí jednorázové náhrady za umístění inženýrských sítí - řadu do 
pozemku parc. č. 1463/1 v k. ú. Újezd nad Lesy

25 Žádost ŠSK Újezd nad Lesy o finanční příspěvek na akci "Běh o pohár starosty aneb 



běh za újezdskou sovou"
26 Návrh dopravního opatření
27       Různé

Starostka pí Vlásenková podala návrh na doplnění programu:
27 a)   Žádost o finanční příspěvek
27 b)   Návrh odměny

Rada MČ Praha 21 program 66. schůze po tomto doplnění  schválila.

1. Kontrola plnění úkolů

Vybudování retardérů, dopravní značení
• křižovatka komunikací Chmelická – Toušická 

-  akce bude realizována po vybudování kanalizace. 
Úkol trvá.

• křižovatka komunikací Čentická – Polesná 
Rozpočet na vybudování jednoho retardéru je v rozmezí 350.000 – 400.000,- Kč. 
V roce 2010 – akce není zatím finančně zajištěna. 
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 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.           
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. 
Nájemní smlouva č. 85/B/2001 – p. Maleček (Evidenční list) 
Rada  schválila  Evidenční  list  k nájemní  smlouvě  č.  85/B/2001  a  pověřila  pí  starostku
Vlásenkovou  podpisem  Evidenčního  listu.  Zasláno  panu  Malečkovi  k podpisu.  Podpis  a
vrácení dokumentu bylo urgováno. K.T.: konec února 2010. Evidenční list byl znovu odeslán
doporučeně.
Úkol trvá.    

Umístění proměnných informačních tabulí na měření rychlosti 
Rada schválila  rozmístění  úsekového měření  okamžité  rychlosti  vozidel  na  komunikacích
Starokolínská,  Novosibřinská  a  V Lipách.  Informační  tabule  na  ulici  Novosibřinské  byla
osazena. 



Osazení proměnné informační tabule na měření rychlosti na ul. Starokolínské. 
Bude se muset vybudovat stožárek pro osazení měřiče. Jeho nejoptimálnější umístění by bylo
při křížení ulic s komunikací Ochozskou. 
MHMP, odbor dopravy vydal stanovení na umístění DZ. Probíhá územní řízení na SÚ MČ
Praha 21.  Kladné stanovisko OŽPD bylo  předáno na SÚ a  spol.  Camea,  s.r.o.  Realizace
proběhne dle klimatických podmínek.
Úkol trvá.

Nájem pozemku parc. č. 4356/46  pod budovou č. p. 2235 (Skautská klubovna) 
Rada  schválila  pronájem pozemku  parc.  č.  4356/46  k.ú.  Újezd  nad  Lesy  od  SŽDC pod
budovou č.p.  2235 (Skautská klubovna),  uložila  OMI požádat  SŽDC o sdělení  podmínek
prodeje pozemku parc.  č.  4356/46 a projednat  možnost  snížení  nájemného.  Rada pověřila
starostku  pí  Vlásenkovou  podpisem  nájemní  smlouvy  po  úpravách  schválených  smluvní
právní  kanceláří.  SŽDC elektronicky  zaslalo  upravený  návrh  nájemní  smlouvy,  kde  byla
akceptována  většina  připomínek  naší  právní  kanceláře.  Cena  byla  snížena  na  85  Kč/m².
Smlouva je připravována  k podpisu pí starostce. Ve věci získání pozemku do majetku MČ je
předkládán samostatný materiál – viz bod č. 20.
Úkol trvá.

Možnost rozšíření MŠ Sluníčko
Rada schválila uzavření smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy v MZŠ Polesná 1690 za
účelem  rozšíření kapacity mateřské školky Sluníčko“ s firmou BETONSTAV TEPLICE a.s.
Stavební  úpravy byly  dokončeny a  předány.  Probíhá  instalace  výtahu.  Venkovní   úpravy
proběhnou v závislosti na  klimatických podmínkách.
Úkol trvá.    

Vedení místní rekreační cyklostezky v MČ Praha 21 
Rada schválila  vedení  místní  rekreační cyklostezky  dle předloženého soupisu parcelních
čísel  a  vlastníků  dotčených  pozemků  a  uložila  místostarostovi  Ing.  Štulcovi,   vstoupit
v jednání s HMP a projednat možnost financování akce. 
Místostarosta Ing. Štulc informoval radu o výsledku jednání ohledně možnosti financování
akce   na  MHMP  s panem  Polákem.  Vzhledem  k tomu,  že  nejsme  na  hlavní  cyklotrase,
musíme  hledat  jiný  způsob  financování  akce  (např.  grant).  Rada  uložila  radnímu  Ing.
Marečkovi zahrnout výše uvedenou problematiku na jednání dopravního výboru. 
Ing. Mareček informoval radu o výsledku jednání dopravního výboru.
Úkol trvá.    

Návrh na uzavření nájemní smlouvy s pí. Kunovou  (pozemky č. par. 2757  a 2758)
Rada schválila návrh nájemní smlouvy na užívání pozemků č. parc. 2757 a 2758 v k. ú. Újezd
nad Lesy  s výší  nájemného 8.670,-- Kč/měs. Rada schválila za smluvně nezajištěné užívání
pozemků úhradu ve výši 208.080,-- Kč jako náhradu za bezdůvodné obohacení za poslední
dva  roky.  Rada  pověřila  pí  starostku  Vlásenkovou  podpisem  nájemní  smlouvy.  Byl
vypracován znalecký posudek na určení výše nájemného. Pí Kunová podala žalobu na určení
vlastnictví  předmětných  pozemků.  Bylo  předáno  k zastupování  AK  JUDr.  Stránský.  Dle
sdělení soudu bude další postup sdělen v dubnu.
Úkol trvá.  

     



Pronájem části  pozemku č.  parc.  1542/2 pro stavbu „Modernizace  traťového úseku Praha
Běchovice – Úvaly“
Rada  odložila  tento  materiál  a  pověřila  starostku  pí  Vlásenkovou  jednáním  se  Správou
železniční  dopravní  cesty  ohledně  nevypořádaných  majetkoprávních  vztahů.  Předloženo
samostatným materiálem – viz bod č. 19.
Úkol trvá.
Přístavba budovy úřadu – architektonická studie
Rada vzala na vědomí architektonickou studii na přístavbu budovy ÚMČ Praha 21 a uložila
starostce pí Vlásenkové a tajemníkovi p. Saitzovi zapracovat připomínky vznesené na jednání
rady. Připomínky byly zapracovány a odsouhlaseny.
Byla  zpracována projektová dokumentace a jsou zajišťována stanoviska dotčených orgánů
v rámci územního řízení.
Úkol trvá.

Podíl MČ Praha 21 na výstavbě inž. sítí a komunikací v lokalitě Lada
Rada souhlasila s deklarací ochoty účastnit se zasíťování lokality „V Ladech“, pokud budou
splněny podmínky dané usnesením Rady MČ Praha 21 č. 1129 z 4. 11. 2009.
Rada uložila  OMI  seznámit  předkladatele  návrhu s tímto  usnesením a  zajistit  stanovisko
advokátní kanceláře STRÁNSKÝ & PARTNEŘI  v písemné podobě. Právní stanovisko bylo
dodáno. Rada pověřila starostku pí Vlásenkovou zahájit prostřednictvím právního zástupce
městské části jednání se zúčastněnými stranami v uvedené věci.
Úkol trvá. 

Rozpočtové opatření č. 98  -  změna rozpočtu v roce 2009
Rada  schválila  rozpočtové  opatření  č.  98  a  uložila  pí  starostce  pí  Vlásenkové  předložit
rozpočtové opatření  na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá. 

Nákup publikace Toulavá kamera pro sdružení seniorů
Rada  předala  materiál  komisi  sociální  a  zdravotní  k  projednání  a  schválení  a  uložila
KSZ zkontrolovat ordinační hodiny lékařů působících v MČ Praha 21 pro potřeby aktualizace
údajů na webových stránkách MČ Praha 21 v sekci zdravotnictví.
Úkol trvá.       

Rozpočtové opatření č. 1 – změna rozpočtu v roce 2010
Rada městské části souhlasila  s rozpočtovým opatřením č. 1 a uložila starostce pí Vlásenkové
předložit rozpočtové opatření č. 1 ke schválení na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.                        

Rozpočtové opatření č. 2 – změna rozpočtu v roce 2010
Rada městské části souhlasila s rozpočtovým opatřením č. 2 a uložila starostce pí Vlásenkové
předložit rozpočtové opatření č. 2 ke schválení na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.                  
          
Informace o provozu autobusové linky č. 250
Starostka pí Vlásenková radu seznámila s problematikou provozu autobusové linky č. 250.
Jednání s firmou Ropid, jehož cílem bude zachovat stávající provoz autobusové linky č. 250
se bude konat 5. 2. 2010.  Pí starostka informovala radu o výsledku tohoto jednání s tím, že



provoz linky č. 250 bude zachován v plném rozsahu  a v dopravní špičce bude  posílen o
kloubové autobusy.   Viz bod č. 26.                                                            
Úkol trvá.                                                       
            
Žádost o prominutí  jednorázové náhrady za umístění inženýrských sítí - řadu do pozemku
parc.č. 1463/1 v k.ú. Újezd nad Lesy
Materiál byl stažen z jednání a vrácen k přepracování. Rada ukládá ÚMČ Praha 21 (OMI)
materiál  doplnit o  informaci o dalším využití pozemků po zasíťování a předložit na příští
jednání rady. Je připravována schůzka na úrovni pí starostky. Schůzka proběhla 15. 3. 2010.
Materiál předkládán opakovaně – viz bod č. 24.
Úkol trvá.

Návrh termínu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Rada schválila termín konání Zastupitelstva MČ Praha 21 dne 22. března 2010 v 18.00 hod., 
které se bude konat v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha 21.  Rada schválila program 
jednání Zastupitelstva MČ Praha 21. Rada souhlasila s doplněním programu o body z dalších 
jednání Rady MČ Praha 21 do doby konání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

Smlouva o zajištění servisních služeb pro gastrotechnologii v polyfunkčním domě
Materiál byl odložen. Rada uložila Ing. Marečkovi vstoupit v jednání s OMI, aby do smlouvy 
byly zapracovány připomínky vzešlé z jednání rady. Rada uložila ÚMČ Praha 21 (OMI) 
předložit materiál na příští jednání rady. Materiál byl znovu předložen. Rada městské části 
schválila smlouvu o zajištění servisních služeb na gastronomické technologie v polyfunčkním 
domě se společností InterGast, a. s. a pověřila starostku pí Vlásenkovou podpisem smlouvy o 
zajištění servisních služeb. Smlouva je připravována k podpisu.
Úkol trvá.

Rekonstrukce hasičské zbrojnice 
Rada městské části vzala na vědomí studii rekonstrukce hasičské zbrojnice zpracovanou 
společností RHM Projekt, spol. s r. o.. Rada uložila Úřadu MČ Praha 21 (OMI) zajistit 
zpracování a projednání projektové dokumentace akce dle stavebního zákona. Rada uložila 
starostce pí Vlásenkové předat studii včetně finanční rozvahy náměstkovi primátora 
hl.m.Prahy JUDr. Blažkovi s požadavkem na zajištění akce z finančních prostředků hl.m. 
Prahy. 
Projekční společnost RHM byla vyzvána k předložení cenové nabídky na předložení PD. 
Úkol trvá. 

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na akci "Optické připojení sítě PRAGONET v oblasti 
Běchovice - Újezd nad Lesy"
Rada městské části schválila Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení trvalého věcného 
břemene u pozemků 1608, 1372, 1359, 1311, 1068/1, 714, 713, 773/1, 774, 776/1 v k.ú. 
Újezd nad Lesy se společností T - Systems Czech Republic a.s. za cenu 250,- Kč za bm a 
pověřila starostku pí Vlásenkovou podpisem smlouvy. Smlouva je připravována k podpisu.
Úkol trvá.



Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2009
Rada městské části souhlasila s plněním rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2009 a uložila starostce
pí Vlásenkové předložit "Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2009" ke schválení na jednání 
Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

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

2. Zápis z jednání KVV ze dne 24.2.2010
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis z jednání KVV ze dne 24.2.2010

3. Zápis z jednání muzejní rady ze dne 17.2.2010
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis z jednání muzejní rady ze dne 17.2.2010

4. MŠ Sluníčko, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690 - přijetí věcného daru
Usnesení číslo: RMČ66/1233/10
Rada městské části
1) schvaluje

přijetí věcného daru pro MŠ Sluníčko, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690 v hodnotě 
8.000,-- Kč

5. Zápis z 2. schůze Komise pro potřeby seniorů ze dne 3. 2. 2010
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis z 2. schůze Komise pro potřeby seniorů ze  dne 3. 2. 2010

6. Smlouva o poskytování pečovatelské služby
Usnesení číslo: RMČ66/1234/10
Rada městské části
1) schvaluje

Smlouvu o poskytování pečovatelské služby, která je nedílnou součástí  originálu tohoto 
usnesení



2) pověřuje

starostku MČ Praha 21 paní Andreu Vlásenkovou podpisem této Smlouvy o poskytování 
pečovatelské služby

7. Pořádání hudebních koncertů v polyfunkčním domě - v sále restaurace Level a 
dojednané podmínky smlouvy mezi Městskou částí Praha 21 a jednateli restaurace 
Level
Usnesení číslo: RMČ66/1235/10
Rada městské části
1) schvaluje

spolupráci mezi Městskou částí Praha 21 a nájemci restaurace Level, která spočívá v pořádání
hudebních koncertů Městskou částí Praha 21 v sále polyfunkčního domu. Dohodnuté 
podmínky spolupráce se zanesou do smlouvy o spolupráci mezi Městskou částí Praha 21 a 
nájemci restaurace Level.

2) ukládá

kulturnímu referentovi p. Voříškovi předložit na příští jednání rady návrh smlouvy o 
spolupráci mezi MČ Praha 21 a nájemci restaurace Level

8. Uspořádání hudebního koncertu v sále polyfunkčního domu restaurace Level
Usnesení číslo: RMČ66/1236/10
Rada městské části
1) schvaluje

uspořádání koncertu Vladimíra Mišíka a Radima Hladíka v sále polyfunkčního domu 
restaurace Level dne 11. listopadu 2010

2) schvaluje

poskytnutí  finančních prostředků ve výši 25.000,-- Kč a vstupné ve výši 200,-- Kč. Finanční 
prostředky budou uvolněny z VHČ.

9. Uspořádání Vánočního koncertu Roberta Křesťana se skupinou Druhá tráva v sále 
polyfunkčního domu retaurace Level
Usnesení číslo: RMČ66/1237/10
Rada městské části
1) schvaluje

uspořádání Vánočního koncertu Roberta Křesťana se skupinou Druhá tráva v sále 
polyfunkčního domu restaurace Level

2) schvaluje

poskytnutí  finančních prostředků z VHČ ve výši 36.500,--Kč



3) schvaluje

vstupné ve výši 280,-- Kč

10. Rozpočtové opatření č. 9 - změna rozpočtu v roce 2010
Usnesení číslo: RMČ66/1238/10
Rada městské části
1) souhlasí

s rozpočtovým opatřením č. 9 - změnou rozpočtu v roce 2010 dle přiloženého návrhu 
- tabulky, která je součástí tohoto usnesení

2) ukládá

starostce pí Vlásenkové předložit "Rozpočtové opatření č. 9 - změna rozpočtu v roce 2010"
 ke schválení na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

11. Rozpočtové opatření č. 10 - změna rozpočtu v roce 2010
Usnesení číslo: RMČ66/1239/10
Rada městské části
1) souhlasí

s rozpočtovým opatřením č. 10 - změnou rozpočtu v roce 2010 dle přiloženého návrhu - 
tabulky, která je součástí tohoto usnesení

2) ukládá

starostce pí Vlásenkové předložit "Rozpočtové opatření č. 10 - změna rozpočtu v roce 2010" 
ke schválení na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

12. Přezkoumání hospodaření MČ Praha 21 za rok 2010
Usnesení číslo: RMČ66/1240/10
Rada městské části
1) schvaluje

zadat přezkoumání hospodaření MČ Praha 21 za rok 2010 auditorské firmě ATLAS AUDIT 
s.r.o., K Bílému vrchu 1717, Čelákovice

13. Rozpočtové opatření č. 11 - změna rozpočtu v roce 2010
Usnesení číslo: RMČ66/1241/10
Rada městské části
1) souhlasí

s rozpočtovým opatřením č. 11 - změna rozpočtu v roce 2010 dle přiloženého návrhu - 
tabulky, která je součástí tohoto usnesení



2) ukládá

starostce pí Vlásenkové předložit "Rozpočtové opatření č. 11 - změna rozpočtu v roce 2010" 
ke schválení na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

14. Rozpočtové opatření č. 12 - změna rozpočtu v roce 2010
Usnesení číslo: RMČ66/1242/10
Rada městské části
1) souhlasí

s rozpočtovým opatřením č. 12 - změnou rozpočtu v roce 2010 dle přiloženého návrhu - 
tabulky, která je součástí tohoto usnesení

2) ukládá

starostce pí Vlásenkové předložit "Rozpočtové opatření č. 12 - změna rozpočtu v roce 2010" 
ke schválení na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

15. Rozpočtové opatření č. 13 - změna rozpočtu v roce 2010
Usnesení číslo: RMČ66/1243/10
Rada městské části
1) souhlasí

s rozpočtovým opatřením č. 13 - změnou rozpočtu v roce 2010 dle přiloženého návrhu - 
tabulky, která je součástí tohoto usnesení

2) ukládá

starostce pí Vlásenkové předložit "Rozpočtové opatření č. 13 - změna rozpočtu v roce 2010" 
ke schválení na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

16. Platový výměr - osobní příplatek ředitele/k na 2. čtvrtletí 2010
Usnesení číslo: RMČ66/1244/10
Rada městské části
1) schvaluje

platový výměr na 2. čtvrtletí 2010 řediteli/kám Mgr. Miroslavu Kurkovi, MZŠ, Polesná 1690; 
Janě Cenkrové, 1. MŠ, Čentická 2222; Naděždě Kosanové, MŠ Sedmikráska, Lišická 1502; 
Bc. Miluši Benátské, MŠ Rohožník, Žárovická 1653 a Ivaně Huttové, MŠ Sluníčko, Polesná 
1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy dle předloženého návrhu

2) pověřuje

starostku pí Vlásenkovou podpisem platových výměrů, které jsou nedílnou součástí originálu 
tohoto usnesení



17. Rozpočtové opatření č. 14 - změna rozpočtu v roce 2010
Usnesení číslo: RMČ66/1245/10
Rada městské části
1) souhlasí

s rozpočtovým opatřením č. 14 - změnou rozpočtu v roce 2010 dle přiloženého návrhu - 
tabulky, která je součástí tohoto usnesení

2) ukládá

starostce pí Vlásenkové předložit "Rozpočtové opatření č. 14 - změna rozpočtu v roce 2010" 
ke schválení na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

18. Prodloužení pronájmu části pozemku parc. č. 4306/1
Usnesení číslo: RMČ66/1246/10
Rada městské části
1) schvaluje

dodatek č.1 nájemní smlouvy č.9/10 o prodloužení doby pronájmu části pozemku parc. č. 
4306/1 o výměře 400 m2 do 30.4.2010

2) pověřuje

starostku MČ Praha 21 paní Andreu Vlásenkovou podpisem dodatku č.1 nájemní smlouvy 
č.9/10

19. Pronájem části pozemku č. parc. 1542/2 v k.ú. Újezd nad Lesy pro stavbu 
"Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly."
Usnesení číslo: RMČ66/1247/10
Rada městské části
1) schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě nájemní na pozemek č. prac. 1542/2 v k.ú. Újezd nad Lesy se 
Správou železniční dopravní cesty s.o. pro realizaci stavby "Modernizace traťového úseku 
Praha Běchovice - Úvaly"

2) pověřuje

starostku MČ Praha 21 pí Vlásenkovou podpisem smlouvy



20. Nabytí pozemku parc. č. 4356/46 pod budovou č.p. 2235 (Skautská klubovna) a části 
pozemku přilehlého parc. č. 4356/1
Usnesení číslo: RMČ66/1248/10
Rada městské části
1) souhlasí

s projevením zájmu o úplatné získání pozemku parc. č. 4356/46 pod Skautskou klubovnou a 
části pozemku přilehlého dle předloženého návrhu v rámci privatizaci od vlastníka SŽDC, s. 
o.

2) ukládá

starostce MČ Praha 21 pí Vlásenkové požádat Radu hl. m. Prahy o udělení souhlasu, aby 
jednala jménem hlavního města Prahy

21. Návrh na odsvěření lesních pozemků parc.č. 4351/1, 4360/1 k.ú. Újezd nad Lesy ze 
správy MČ Praha 21 do správy hl.m. Prahy 
Usnesení číslo: RMČ66/1249/10
Rada městské části
1) souhlasí

s odsvěřením pozemků parc.č. 4351/1, 4360/1 v k.ú. Újezd nad Lesy ze správy  MČ Praha 
21 do správy hl.m. Prahy

2) ukládá

starostce pí Vlásenkové předložit k projednání na červnové Zastupitelstvo MČ Praha 21 

22. Zápis z jednání KSZ č. 1/10 ze dne 22.2.2010
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis z jednání KSZ č. 1/10 ze dne 22.2.2010         

23. Žádost o finanční příspěvek PHM pro služební motocykl
Usnesení číslo: RMČ66/1250/10
Rada městské části
1) schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,-- Kč. Finanční prostředky na pohonné hmoty 
pro služební motocykl budou místnímu okrskáři Městské policie hl. m. Prahy vyplaceny v 
hotovosti v pokladně ÚMČ Praha 21 ze schváleného rozpočtu na r. 2010  v kapitole 07-
Bezpečnost.



24. Žádost o prominutí jednorázové náhrady za umístění inženýrských sítí - řadu do 
pozemku parc. č. 1463/1 v k. ú. Újezd nad Lesy
Usnesení číslo: RMČ66/1251/10
Rada městské části
1) schvaluje

prominutí jednorázové náhrady za uložení kanalizačního řadu do pozemku ve správě MČ 
Praha 21 parc. č. 1463/1 v k. ú. Újezd nad Lesy pro Římskokatolickou farnost u kostela 
Povýšení sv. Kříže Praha - Koloděje z důvodu realizace výstavby chráněného bydlení jako 
veřejně prospěšné akce

2) ukládá

ÚMČ - OMI informovat žadatele v intencích jednání rady

25. Žádost ŠSK Újezd nad Lesy o finanční příspěvek na akci "Běh o pohár starosty aneb
běh za újezdskou sovou"
Usnesení číslo: RMČ66/1252/10
Rada městské části
1) schvaluje

poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku ve výši 25.000,-- Kč občanskému 
sdružení Školní sportovní klub Újezd nad Lesy na nákup pohárů a medailí pro vítěze na akci 
"Běh o pohár starosty aneb běh za újezdskou sovou" v kapitole 06-Kultura, sport a cestovní 
ruch z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10-Pokladní správa

26. Návrh dopravního opatření
Rada městské části
1) bere na vědomí

materiál - Návrh dopravního opatření  "Trvalá změna trasy, zastávek a provozních parametrů 
autobusových linek PID v oblasti Běchovic, Dolních Počernic a Újezda nad Lesy"

27. Různé

27 a) Žádost o finanční příspěvek
Usnesení číslo: RMČ66/1253/10
Rada městské části
1) schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,-- Kč Tanečnímu studiu Style (p. Helena 
Wojdylová) na pořádání kulturní akce "1.reprezentační ples Masarykovy ZŠ" v kapitole 06-
Kultura, sport a cest. ruch z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10-Pokladní správa



27 b) Návrh odměny
Usnesení číslo: RMČ66/1254/10
Rada městské části
1) schvaluje

udělení odměny vedoucí oddělení kanceláře starosty Marii Snížkové dle přílohy, která je 
nedílnou součástí originálu usnesení

........................................ ........................................

Ing. Petr Štulc
místostarosta

Andrea Vlásenková
starostka MČ Praha 21

Zapsal : asistentka - Šimková Iva
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