
Zápis ze 3. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 13. 12. 2006 

Přítomni : dle prezenční listiny
Ověřovatel zápisu :  Ing. Vladislav Mareček

Program jednání rady 

1. Kontrola plnění úkolů
2. Žádost Fondu ohrožených dětí o finanční příspěvek
3. Zápis z muzejní rady ze dne 29. 11. 2006
4. Zápis z jednání KVV ze dne 22. 11. 2006
5. Zápis č. 7/06 z jednání KSZ ze dne 20. 11. 2006
6. Vyjádření k návrhu úpravy ÚPn SÚ č. U 0490 v k.ú. Újezd nad Lesy
7. Pověření zastupitelů podpisem zveřejňovaných materiálů
8. Rámcové vzdělávací programy MŠ zřizovaných MČ Praha 21
9. Veřejná zakázka malého rozsahu: „Rekonstrukce komunikace Čenovická – dokončení“
10. Veřejná zakázka „Multifunkční sportoviště“
11. Dodatek č. 5 ke smlouvě s firmou Ženíšek
12. Zápis z jednání likvidační komise ze dne 7. 12. 2006
13. Materiál vedoucí FO

• rozpočtové opatření č. 74
• odúčtování pohledávek a závazků spol. Laxenburger

14. Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 131/06
15. Dodatek č. 2 k rámcové smlouvě č. 131/06
16. Žádost firmy ZAVOS, s.r.o., o vydání souhlasu – realizace stavby 3140 TV Újezd n/L
17. Zápis z jednání KKR ze dne 4. 12. 2006

• ověřovací studie firmy Stavinvest Q
• žádost pí Pospíšilové o změnu územního plánu
• žádost pana Tomka o změnu územního plánu

18. Smlouva na vedení účetnictví pro Společenství vlastníků Rohožnická 1606 - 1609
19. Záměr na pronájem objektu WC - trafika
20. Návrh na jmenování šéfredaktora Újezdského zpravodaje
21. Zatékání střechou v Živonínské 1629
22. Žádost občanského sdružení Nová žena o finanční příspěvek
23. Žádost Sdružení důchodců o ustavení komise
24. Stížnost pana Vlacha na nevybudování chodníků podél hlavní komunikace
25. Odměny členů redakční rady 
26. Zápis z jednání konkurzní komise ze dne 13. 12. 2006
27. Havarijní oprava suterénu MŠ Sedmikráska
28. Různé

Program jednání Rady MČ Praha 21 byl doplněn následovně:
28a) připomínky místostarostky MUDr. Dastychové – školní areál
28b) informace pana tajemníka – publikace
28c) návrh pana tajemníka na zrušení usnesení č. 75

Rada MČ Praha 21 program 3. schůze po této úpravě schválila.     
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1. Kontrola plnění úkolů
Informace o stavu realizace neřízeného přechodu pro chodce na komunikaci I/12, ulice 
Starokolínská, u křižovatky ulic Oplanská a Pilovská
Rada vzala na vědomí informaci o stavu realizace neřízeného přechodu pro chodce na výše
uvedených komunikacích.  Realizace  zahrnuje i  úpravu chodníků a  okolí  dané  křižovatky.
Akce  je  plně  v kompetenci  MHMP  a  TSK.  Finanční  prostředky  byly  vyčleněny.  TSK
požádala dne 7.9.2006 MČ Praha 21 o vydání rozhodnutí na umístění stavby a stavebního
povolení. Vzhledem k nemožnosti získat souhlas majitele pozemku ohledně vedení kabelů,
byl  projektant  požádán  o  přepracování  situace.  Kabely  budou  vedeny  nově  budovaným
chodníkem,  který  je  na  pozemku  MHMP  s právem  hospodaření  MČ Praha  21.  Ohlášení
stavebních úprav bylo podáno na MHMP DOP dne 27.9.2006. Výběr zhotovitele je ukončen a
nyní se uzavírá smlouva o dílo na realizaci stavby.
Úkol trvá.  

Návrhy na zapsání příspěvkových organizací do Obchodního rejstříku
Rada vzala na vědomí návrhy na zápis příspěvkových organizací do Obchodního rejstříku.
Byla uskutečněna schůzka s Mgr. Uherkem. Po doplnění příloh (výpis z katastrálního úřadu,
podpisy  ředitelů  škol  apod.)  bude předáno  advokátní  kanceláři.  Byl  dán  podnět  k opravě
chyby v údajích katastru nemovitostí – chyba u budovy MŠ Rohožník. Návrh MŠ Rohožník,
bude předložen k zapsání do Obchodního rejstříku po jmenování nové ředitelky.
Úkol trvá.

Přechod pro chodce u zastávky MHD Zbyslavská
Rada uložila Úřadu MČ Praha 21 (OMI, OŽPD) prověřit možnost vybudování přechodu pro
chodce u této zastávky. Odbor dopravy MHMP jedná s TSK o vypracování PD. TSK zadal
stavební řešení s návrhem zařadit tuto akci do rozpočtu BESIP do roku 2007. 
Úkol trvá.

Technický stav střechy v Živonínské 1629
Rada  vzala  na  vědomí  technický  stav  střechy  v Živonínské  1629.  Rada   schválila  řešení
situace ve spolupráci s AK JUDr. Stránského s maximálním využitím reklamačního řádu a
s prodloužením záruční  doby vzhledem k opakovaným závadám stejného charakteru.  Dne
23.8.2006 byl zástupci AK JUDr. Stránského zaslán dopis pod Č. j. 107/B/2006. Bylo svoláno
místní  šetření,  soudní znalec si vyžádal  podklady od firmy Ranila a stavební  povolení na
anténní  stožáry.  Tyto  podklady byly  předány 25. 10.  2006. K tomuto  bodu byl  předložen
samostatný materiál (bod č. 21).
Úkol trvá.

Petice za zkvalitnění povrchu ulice Borovská
Rada schválila smlouvu s firmou Pragoprojekt a.s. na zpracování projektové dokumentace na
rekonstrukci části ul. Borovská a pověřila starostku pí Vlásenkovou podpisem smlouvy. PD je
zpracována  a  je  jednáno  s majiteli  dotčených  pozemků  o  vydání  souhlasu  s rekonstrukcí
vozovky.
Úkol trvá.

Usnesení RHMP č. 1186 – ke změně účelu části dotace na akci tenisové kurty
Rada vzala na vědomí usnesení a uložila Úřadu MČ Praha 21 zahájit kroky k realizaci této
akce. Proběhlo jednání  se zástupci tenisového oddílu a RHM. Dodatek ke smlouvě s firmou
RHM bude předložen. Byl projednán rozsah stavebních prací.
Úkol trvá.
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Svěření pozemku parc. č. 1580 z vlastnictví hl.m.Prahy do správy MČ Praha 21 
Rada vzala na vědomí zamítavé stanovisko MHMP a uložila Úřadu MČ Praha 21 (OŽPD)
vstoupit  v jednání  s Lesy  ČR  o  možnosti  zřízení  lesoparku  na  daném  pozemku.  OŽPD
postoupil  stanovisko,  které  obdržel  od  OOP MHMP odboru  majetku  a  investic.  Dne  23.
listopadu  2006  proběhla  schůzka  se  zástupcem  Odboru  ochrany  životního  prostředí  Ing.
Frantíkem. Do března – dubna 2007 bude provedena úprava okolí pěšin a umístěny 3 až 4
lavičky. MČ Praha 21 umístí u laviček odpadkové koše, které bude pravidelně vyvážet. 
Úkol trvá.  

Návrh a vyhlášení grantového programu pro rok 2007
Rada MČ Praha 21 schválila vyhlášení grantového programu na rok 2007 dle předloženého
návrhu a  uložila  Úřadu MČ Praha  21 (pí  Králová)  zabezpečit  v řádném termínu  všechny
potřebné  náležitosti  k realizaci  grantového  programu.  Materiál  bude  předložen  na  jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

Informace o vznikající skládce za bývalým statkem při ulici Staroújezdská
Rada MČ Praha 21 vzala na vědomí předloženou informaci. Majitel pozemku se odvolal proti
finanční pokutě k nadřízenému orgánu OŽPD.
Úkol trvá.

Návrh pana Františka Martince na prodej pozemku p.č. 1686 v k. ú. Újezd nad Lesy
Rada pověřuje OMI jednáním s panem Františkem Martincem ohledně odkoupení pozemku
naší městskou částí. Byl zpracován znalecký posudek a OMI zahájí jednání.

Havarijní oprava suterénu mateřské školy Sedmikráska, Lišická 1502
Rada schválila havarijní opravy suterénu mateřské školy Sedmikráska do výše 400 000,- Kč.
Finanční krytí těchto investičních nákladů bude zabezpečeno z rezervy kap. 10 rozpočtovým
opatřením  do  kapitoly  04  –  Školství.  Rada  pověřila  starostku  pí  Vlásenkovou  podpisem
smlouvy o dílo s firmou DePa. V rámci uvolněných finančních prostředků je připravována
smlouva  na  základě  navrženého  technického  řešení.  Firma  DePa,  s.r.o.,  byla  vyzvána
k předložení cenové nabídky.
Úkol trvá.

Veřejná zakázka malého rozsahu – úprava ulice Chabeřická
Smlouva bude podepsána po nabytí právní moci stavebního povolení.
Úkol trvá.

Žádost MČ Praha 21 o svěření pozemku č. parc. 1122 v k.ú. Újezd nad Lesy
Rada  vzala  na  vědomí  informaci  MHMP  ke  svěření  pozemku  a  uložila  starostce  pí
Vlásenkové předložit tento materiál na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

Zjednodušené podlimitní řízení – „Uzavření rámcové smlouvy na projekční práce“
Rada  schválila  „Uzavření  rámcové  smlouvy  na  projekční  práce“  se  společností  RHM  a
pověřila starostku podpisem. Firmy byly informovány o výsledku výběrového řízení. Rada
pověřila  OMI požadovat  v případě  nadlimitních  zakázek  projednání  možnosti  připojištění,
doplnit do smlouvy větu: Smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu škody. Stanovisko
advokátní kanceláře bylo zapracováno do návrhu smlouvy a smlouva byla podepsána.
Úkol trvá.
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Zakázka malého rozsahu – „Chodník při ul. Staroklánovická“
Rada schválila uzavření smlouvy o dílo na akci „Chodník při ulici Staroklánovická“ s firmou
DePa, s.r.o.  Firmy byly informovány o výsledku výběrového řízení.  SoD byla podepsána.
V současné době probíhá projednávání stanovisek dotčených orgánů pro stavební povolení.
Úkol trvá.

Zápis č. 9 z jednání finančního výboru ze dne 9. 10. 2006
• návrh rozpočtu na rok 2007

Rada MČ Praha 21 souhlasila s návrhem rozpočtu na rok 2007 dle předloženého návrhu a
uložila starostce pí Vlásenkové předložit materiál na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21. 
Úkol trvá.

• rozpočtové opatření č. 49
Rada souhlasila s úpravou rozpočtu na rok 2006 – rozpočtové opatření č. 49, a to se změnou
účelovosti  investiční  dotace  z MHMP  ve  výši  3.000.000,-  Kč  z investiční  akce  č.  8743
Multifunkční sportoviště na invest. akci č. 4225 Rekonstrukce tenisových kurtů v kapitole 06
– Kultura dle předloženého návrhu. Rada uložila starostce pí Vlásenkové předložit materiál na
jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.  
Úkol trvá.

• rozpočtové opatření č. 50
Rada MČ Praha 21 souhlasila se změnou rozpočtu na rok 2006 – rozpočtové opatření č. 50, a
to poskytnutím neinvestiční dotace z MHMP na zhotovení busty generála Stanislava Krause
ve výši 350.000,- Kč v kapitole 06 - Kultura a zároveň vrátit již proplacené fin. prostředky
zpět na položku rezerva v kap. 10 – Všeobecná pokladní správa a na položku drobný hmotný
dlouhodobý  majetek  v kap.  09  –  Vnitřní  správa  dle  předloženého  návrhu.  Rada  uložila
starostce pí Vlásenkové předložit materiál na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.  
Úkol trvá.

• rozpočtové opatření č. 54
Rada MČ Praha 21 souhlasila s úpravou rozpočtu na rok 2006 – rozpočtové opatření č. 54, a
to s převedením finančních prostředků ve výši 3.000.000,- Kč z položky rezerva v kapitole
10 – Všeobecná pokladní správa do fondu rezerv a rozvoje v kap. 10 (převodem přes základní
běžný účet) dle předloženého návrhu. Rada uložila starostce pí Vlásenkové předložit materiál
na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.  
Úkol trvá.

Zřizovací listina MŠ Sluníčko a ZŠ Masarykova
Rada MČ Praha 21 souhlasila  se zřizovací  listinou MŠ Sluníčko a ZŠ Masarykova.  Rada
uložila starostce pí Vlásenkové předložit materiál na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.  
Úkol trvá.
 
Prodej bytové jednotky Žíželická 1611/13
Rada  souhlasila  s prodejem  bytové  jednotky  Žíželická  1611/13,  slečně  Pavle  Opatrné  a
uložila starostce pí Vlásenkové předložit materiál na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.  
Úkol trvá.

Připomínky ing. Marečka - kontejnery na tříděný odpad, retardéry
Ing. Mareček upozornil na nedostatečnou kapacitu kontejnerů na tříděný odpad na křižovatce
ulic Chotěnovská – Toušická. Rada MČ Praha 21 uložila Úřadu MČ Praha 21 (OŽPD) podat
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žádost, na příslušný odbor MHMP, o zvýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad nebo zvýšení
četnosti odvozu v této lokalitě. K tomuto problému podal zprávu Ing. Zicháček. V červenci
2006 byla podána žádost na MHMP o zvýšení počtu kontejnerů a změnu četnosti svozů na
vybraných  stanovištích  tříděného  odpadu.  Pro  nedostatek  finančních  prostředků  nebylo
žádosti  vyhověno.  Po dalších  urgencích  bylo  dne  31.  října  2006 žádosti  zčásti  vyhověno
navýšením  četnosti  vývozů  některých  stanovišť.  Podle  nového  harmonogramu  provádějí
Pražské služby, a.s., vývoz od 20. listopadu 2006.

Dále  ing.  Mareček  podal  návrh  na  umístění  retardérů  na  křižovatce  ulic  Chotěnovská  –
Toušická. Rada žádá OŽPD, aby prověřil možnost umístění ZP v této lokalitě.
Ing.  Zicháček  předložil  stanovisko  Policie  ČR.  Je  nutno  splnit  stavební  podmínky  pro
umístění retardérů a v této lokalitě (dopravně nezatížené) doložit důvody pro žádost o ZP.

Ekonomická studie na rekonstrukci domu Novosibřinská 673
Rada vzala na vědomí ekonomickou studii na rekonstrukci domu Novosibřinská 673 a uložila
starostce  pí  Vlásenkové   zpracovat  žádost  na  MHMP  o  investiční  účelovou  dotaci  na
rekonstrukci objektu.
Úkol trvá.

Žádost pana Budiny o odstranění dopravní značky v ulici Onšovecké
Rada MČ Praha 21 uložila starostce pí Vlásenkové svolat v lednu 2007 mimořádné zasedání 
Rady MČ Praha 21 k řešení celkové koncepce dopravy a jejího zklidnění v obci.
Úkol trvá.

Jmenování komisí - doplnění člena kontrolního výboru
Rada souhlasila s doplněním kontrolního výboru o jednoho člena pí Stanislavu Mudrochovou
a uložila starostce pí Vlásenkové předložit návrh na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

Realizace části biokoridoru L4/262 – ozelenění částí pozemků v k. ú. Újezd n.L.
Rada MČ Praha 21 žádá OMI o předložení tohoto materiálu na KKR.

Žádost pana Waltera o koupi pozemku č. parc. 488 o výměře 312 m2 v k. ú. Újezd nad Lesy
Rada  souhlasila  s prodejem pozemku  č.  parc.  488  a  uložila  Úřadu  MČ Praha  21  (OMI)
zveřejnit tento záměr s tím, že minimální nabídková cena je 2 130,- Kč/m2  dle platné cenové
mapy. Uložila Úřadu MČ Praha 21 (VHČ) vypovědět nájemní smlouvu a uložila starostce pí
Vlásenkové předložit materiál na březnovém jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

Zápis z jednání finančního výboru ze dne 22.11.2006
• plnění rozpočtu za 1. – 3. čtvrtletí 2006

Rada souhlasila  s plněním rozpočtu za 1. – 3. čtvrtletí 2006  a uložila starostce pí Vlásenkové
předložit tento materiál na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

• návrh vnitřní směrnice 
Rada souhlasila se zněním vnitřní směrnice „Kontrola příspěvků poskytnutých příspěvkovým
organizacím  zřízených  MČ  Praha  21“  a  uložila  starostce  pí  Vlásenkové  předložit  tento
materiál na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.
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• rozpočtové opatření č. 58
Rada  souhlasila  s rozpočtovým  opatřením  č.  58  –  změna  rozpočtu  v roce  2006  –  přijetí
neinvestiční  účelové dotace z MHMP ve výši 61 000,- Kč na provoz Sboru dobrovolných
hasičů Újezd nad Lesy v kapitole 07 – Bezpečnost a uložila starostce pí Vlásenkové předložit
tento materiál na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

• rozpočtové opatření č. 59
Rada MČ Praha 21 souhlasila s rozpočtovým opatřením č. 59 – změna rozpočtu v roce 2006 –
přijetí  neinvestiční  účelové dotace ze státního rozpočtu ve výši 115 000,- Kč na volby do
zastupitelstva obce v kap. 09 – Vnitřní správa a uložila starostce pí Vlásenkové předložit tento
materiál na prosincovém jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

• Žádosti mateřských škol o poskytnutí finančního příspěvku na nákup vánočních dárků
Rada MČ Praha 21 schválila poskytnutí finančních příspěvků na vánoční dárky MŠ v celkové 
výši 90 000,- Kč a uložila mateřským školám po skončení účetního období předložit řizovateli
vyúčtování z hlediska výše a účelovosti čerpání neinvestičního provozního příspěvku.
Úkol trvá.

• Žádost Masarykovy ZŠ a MŠ Polesná o poskytnutí neinvestičního provozního 
příspěvku na dovybavení prostor školního klubu

Rada schválila žádost Masarykovy ZŠ a MŠ Polesná o poskytnutí neinvestičního provozního
příspěvku na dovybavení prostor školního klubu ve výši 50 000,- Kč. Rada uložila organizaci
po skončení účetního období předložit  zřizovateli  vyúčtování z hlediska účelovosti čerpání
neinvestičního provozního příspěvku.
Úkol trvá.

• Doplnění finančního výboru o jednoho člena
Rada souhlasila s doplněním finančního výboru o jednoho člena pí Moniku Šárovou a uložila
starostce pí Vlásenkové předložit tento návrh na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2007 (upravený) 
Rada MČ Praha 21 souhlasila s návrhem rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2007 (upraveným)
jako vyrovnaným s příjmy i výdaji ve výši 52 011 000,00 Kč a uložila starostce pí Vlásenkové
předložit tento materiál na prosincovém jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 4306/4
Rada MČ Praha 21 souhlasila s prodejem pozemku č. parc. 4306/4 o výměře 462 m2, ostatní
plocha, v k. ú. Újezd nad Lesy za cenu 860,- Kč/m2 Společenství vlastníků Miletická 1624,
1625, 1626, uložila Úřadu MČ Praha 21 (OMI) zveřejnit tento záměr MČ Praha 21 v souladu
se zákonem č.  131/2000 Sb. a ukládá starostce pí Vlásenkové předložit  tento materiál  na
březnovém jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.

Žádost o schválení darovacích smluv týkajících se osazení vánočního stromu
Rada MČ Praha 21 souhlasila s darovacími smlouvami pro firmy ZISTA – Jaroš, Miroslav
Štěpán, LACINA – KOUBSKÝ, Stavebniny Krutský a Transtav Shuravi, s.r.o., které se týkají
osazení vánočního stromku v parku u Masarykovy základní školy, Staroklánovická 230, parc.
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č.  1652,  v k.  ú.  Újezd  nad  Lesy,  pověřila  starostku  pí  Vlásenkovou  podpisem smluv  po
schválení Zastupitelstvem MČ Praha 21. 
Úkol trvá.

Opatření ke zlepšení orientace obyvatel a návštěvníků naší obce
Rada MČ Praha 21 uložila Úřadu MČ Praha 21 zajistit nákup 3 informačních tabulí s mapou
k. ú. Újezda nad Lesy a umístit je u zdravotního střediska na Rohožníku, u prodejny Lidl a u
prodejny Penny Market.
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 Fondu ohrožených dětí o finanční příspěvek
Rada MČ Praha 21 neschvaluje uvolnění finančních prostředků na Fond ohrožených dětí. 
Viz. Usnesení č. 84

3. Zápis z muzejní rady ze dne 29. 11. 2006
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí zápis z jednání muzejní rady ze dne 29. 11. 2006. Rada
schvaluje  uvolnění  finančních  prostředků ve  výši  1.  900,-  Kč na  dvě  orientační  tabule  k
muzeu. Finanční prostředky budou uvolněny z kapitoly O8 – Hospodářství.
Viz. Usnesení č. 85

4. Zápis z jednání KVV ze dne 22. 11. 2006
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí zápis z jednání KVV ze dne 22. 11. 2006. 

• dotisk knihy gen. Stanislava Krause 
Bude řešeno po vyjasnění autorských práv.

• uvolnění finančních prostředků pro kustoda pana Vamberu 
Rada žádá KVV o předložení finančních podmínek a specifikace činnosti pana Vambery.

• spolupráce ZŠ a MŠ se sociálním odborem
Jedná se hlavně o zmírnění  dopadu šikany v ZŠ. Rada žádá ředitele  ZŠ pana Kurku, aby
průběžně informoval radu o krocích, které učinil ke zmírnění dopadu šikany. Dále žádá pana
ředitele o účast na  příštím jednání, které se bude konat 10. ledna 2007.

5. Zápis č. 7/06 z jednání KSZ ze dne 20. 11. 2006
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí zápis z jednání KSZ ze dne 20. 11. 2006.

6. Vyjádření k návrhu úpravy ÚPn SÚ č. U 0490 v k.ú. Újezd nad Lesy
Rada MČ Praha 21 souhlasí s úpravou ÚPn SÚ HMP č. U 0490 v k.ú. Újezd nad Lesy a
ukládá Úřadu MČ Praha 21 (OMI) zaslat toto usnesení odboru územního plánu MHMP.
Viz. Usnesení č. 86
Rada žádá Úřad MČ Praha 21 (OMI), aby u těchto materiálů specifikoval navrženou změnu
(vysvětlení kódů).  

7. Pověření zastupitelů podpisem zveřejňovaných materiálů
Rada MČ Praha 21 souhlasí s pověřením všech zastupitelů podepisováním doložek podle § 43
zák. č. 131/2000 Sb. u materiálů, které podléhají zveřejnění, schválení nebo souhlasu. Rada
ukládá starostce pí Vlásenkové předložit tento materiál ke schválení na jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 87

7



8. Rámcové vzdělávací programy MŠ zřizovaných MČ Praha 21
Rada MČ Praha 21 bere  na vědomí  Rámcové  vzdělávací  programy MŠ zřizovaných MČ
Praha 21: Masarykovy základní školy a mateřské školy, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná
1690; 1. MŠ, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Čentická 2222; MŠ Sedmikráska, Praha 9 – Újezd
nad Lesy, Lišická 1502 a  MŠ Rohožník, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Žárovická 1653.

9. Veřejná zakázka malého rozsahu: „Rekonstrukce komunikace Čenovická – dokončení“
Rada  MČ Praha  21  schvaluje  na  základě  výběrového  řízení  uzavření  smlouvy o  dílo  na
„Rekonstrukci  komunikace  Čenovická  –  dokončení“  se  společností  SKANSKA  CZ  a.s.,
Kubánské nám. 11/1391, 100 05  Praha 10 – Vršovice. Rada pověřuje Úřad MČ Praha 21
požadovat po firmě SKANSKA CZ a.s., doplnění Smlouvy o dílo v souladu s bodem č. V.
protokolu,  doplnit  SoD o možnost  čerpání  zálohových faktur.  Rada pověřuje  starostku  pí
Vlásenkovou podpisem smlouvy o dílo. 
Viz. Usnesení č. 88

10. Veřejná zakázka „Multifunkční sportoviště“
Rada  MČ Praha  21  schvaluje  na  základě  výběrového  řízení  uzavření  smlouvy o  dílo  na
„Multifunkční  sportoviště“  se  společností  DePa, s.r.o.,  K Hořavce  270, 190 19 Praha 9 –
Koloděje. Rada pověřuje Úřad MČ Praha 21 (OMI) požadovat po firmě DePa, s.r.o., doplnění
Smlouvy o dílo v souladu s požadavky a podmínkami pro zpracování nabídky, doplnit SoD o
možnost  čerpání  zálohových  faktur.  Rada  pověřuje  starostku  pí  Vlásenkovou  podpisem
smlouvy o dílo. 
Viz. Usnesení č. 89

11. Dodatek č. 5 ke smlouvě s firmou Ženíšek
Rada MČ Praha 21 schvaluje Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo, poskytování prací a služeb č.
101/2002 s firmou Ženíšek (úklid v budově Úřadu MČ Praha 21). Rada pověřuje starostku pí
Vlásenkovou podpisem dodatku. 
Viz. Usnesení č. 90

12. Zápis z jednání likvidační komise ze dne 7. 12. 2006
Rada MČ Praha 21 schvaluje zápis z jednání likvidační komise ze dne 7. 12. 2006. 
Viz. Usnesení č. 91

13. Materiál vedoucí FO
• rozpočtové opatření č. 74

Rada MČ Praha 21 souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 74 – změna rozpočtu v roce 2006 –
přijetí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 78. 600,- Kč jako zálohu na
IV. čtvrtletí roku 2006 na úhradu poštovného v souvislosti s výplatou dávek státní sociální
podpory pro kap. 09 – Vnitřní správa dle tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení a
ukládá starostce pí Vlásenkové předložit tento materiál na prosincovém jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 92

• odúčtování pohledávek a závazků spol. Laxenburger
Rada  MČ  Praha  21  souhlasí  na  základě  všech  dostupných  a  doložených  skutečností  o
společnosti Laxenburger s.r.o., v likvidaci, Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 –Újezd nad
Lesy s odepsáním vkladu MČ Újezd nad Lesy v celé  výši  10 115 000,-  Kč z účtu  062 –
Majetkové  účasti  v osobách  s rozhodujícím  vlivem  a souvztažně  z účtu  901  –  Fond
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dlouhodobého majetku.  Rada  ukládá  starostce  pí  Vlásenkové předložit  tento  materiál  na
prosincovém jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 93

14. Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 131/06
Rada MČ Praha 21 schvaluje dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 131/06 se společností RHM, 
spol. s r.o., se sídlem 140 00 Praha 4, Na Domovině 690 a pověřuje starostku pí Vlásenkovou 
podpisem dodatku. 
Viz. Usnesení č. 94

15. Dodatek č. 2 k rámcové smlouvě č. 131/06
Rada MČ Praha 21 schvaluje dodatek č. 2 k rámcové smlouvě č. 131/06 se společností RHM,
spol.  s r.o.,  se  sídlem 140  00  Praha  4,  Na  Domovině  690  na  akci  „Šatny  a  klubovna  u
tenisových kurtů“  a pověřuje starostku pí Vlásenkovou podpisem dodatku. 
Viz. Usnesení č. 95

16. Žádost firmy ZAVOS, s.r.o., o vydání souhlasu – realizace stavby 3140 TV Újezd n/L
Rada  MČ  Praha  21  schvaluje  prodloužení  Barchovické  a  Bečvářské  ulice  v souvislosti
s výstavbou  sběrné  kanalizace,  č.  stavby  3140  TV  Újezd  nad  Lesy  na  parc.  č.  1014/7,
1014/10,  1014/11  a  795/3  (PK 722/1  a  722/2).  Rada  pověřuje  starostku  pí  Vlásenkovou
podpisem tiskopisu.
Viz. Usnesení č. 96

17. Zápis z jednání KKR ze dne 4. 12. 2006
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí zápis z jednání KKR ze dne 4. 12. 2006.
.

• ověřovací studie firmy Stavinvest Q
Rada MČ Praha  21 schvaluje  ověřovací  studii  firmy Stavinvest  Q na  výstavbu bytových
jednotek na parc. č. 731, 732, 733, 734/1, 734/2 a  734/3 v k.ú. Újezd nad Lesy. Rada ukládá
Úřadu MČ Praha 21 informovat žadatele v souladu s tímto usnesením. 
Viz. Usnesení č. 97

• žádost pí Pospíšilové o změnu územního plánu
Rada MČ Praha 21 souhlasí se změnou územního plánu na pozemcích parc. č. 673/2, 776/5 a
777/4  v k.ú. Újezd nad Lesy. Rada ukládá starostce pí Vlásenkové předložit tento materiál na
prosincovém jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 98

• žádost pana Tomka o změnu územního plánu
Rada MČ Praha 21 souhlasí se změnou územního plánu na pozemcích parc. č. 1017/50 a
1017/48 v k.ú. Újezd nad Lesy. Rada ukládá starostce pí Vlásenkové předložit tento materiál
na prosincovém jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 99

18. Smlouva na vedení účetnictví pro Společenství vlastníků Rohožnická 1606 - 1609
Rada MČ Praha 21 schvaluje smlouvu na vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu pro
Společenství vlastníků Rohožnická 1606-1609 a pověřuje starostku pí Vlásenkovou podpisem
smlouvy na dobu neurčitou. 
Viz. Usnesení č. 100
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19. Záměr na pronájem objektu WC - trafika
Rada MČ Praha 21 tento materiál odkládá na další jednání (10.1.2007). K této problematice
bude svolána schůzka za účasti starostky pí Vlásenkové, radního ing. Marečka a vedoucí OMI
RNDr. Berouškové, která poté předloží materiál na jednání Rady MČ Praha 21.  

20. Návrh na jmenování šéfredaktora Újezdského zpravodaje
Rada MČ Praha 21 jmenuje šéfredaktorem Újezdského zpravodaje pani Kláru Mandausovou,
které  schvaluje  měsíční  odměnu  ve  výši  3.000,-  Kč.  Rada  jmenuje  členy   Újezdského
zpravodaje:  Ing.  Romana  Mruvčinského,  pana  Jana  Hoda  a  pana  Pavla  Švejnohu.  Rada
pověřuje prováděním korektur pana Pavla Švejnohu, kterému schvaluje měsíční odměnu ve
výši 1. 000,- Kč. 
Viz. Usnesení č. 101

21. Zatékání střechou v Živonínské 1629
Rada MČ Praha 21 ukládá starostce pí Vlásenkové svolat  jednání s firmou SAOS s.r.o., a
ukládá pí Mrazové připravit podklady k tomuto jednání. 
Viz. Usnesení č. 102

22. Žádost občanského sdružení Nová žena o finanční příspěvek
K tomuto  bodu  byly  přizvány  zástupkyně  občanského  sdružení,  které  radu  v krátkosti
seznámily s činností sdružení. Rada MČ Praha 21 schvaluje uvolnění finančních prostředků
ve výši 30.000,- Kč pro občanské sdružení Nová žena. Finanční prostředky budou uvolněny
z rezervy v kapitole 10 – Všeobecná pokladní správa.
Viz. Usnesení č. 103

23. Žádost Sdružení důchodců o ustavení komise
Rada MČ Praha 21 zřizuje  „Komisi  pro potřeby seniorů“,  předsedkyní  jmenuje pí  Květu
Svátkovou  a  jmenuje  členy:  pí  Irenu  Krajzingerovou,  Emílii  Polákovou,  Annu  Vlkovou,
Vlastu Novotnou a pí Helenu Vojtovou. 
Viz. Usnesení č. 104

24. Stížnost pana Vlacha na nevybudování chodníků podél hlavní komunikace
Rada  MČ Praha  21  pověřuje  starostku  pí  Vlásenkovou  odpovědí  na  stížnost  v intencích
jednání Rady MČ Praha 21.

25. Odměny členů redakční rady 
Rada MČ Praha 21 schvaluje odměnu za práci v redakční radě Újezdského zpravodaje za 2.
pololetí r. 2006 panu Pavlu Švejnohovi a Mgr. Haně Jančové dle předloženého návrhu.
Viz. Usnesení č. 105

26. Zápis z jednání konkurzní komise ze dne 13. 12. 2006
Rada MČ Praha 21 souhlasí  s návrhem konkurzní komise a jmenuje pí Miluši  Benátskou
ředitelkou MŠ Rohožník, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy, Žárovická 1653 ke dni 1. 1. 2007
Viz. Usnesení č. 106

27. Havarijní oprava suterénu MŠ Sedmikráska
Rada  MČ  Praha  21  schvaluje  přeúčelování  částky  ve  výši  248.353,-  Kč  včetně  DPH,
vyčleněné z rozpočtové rezervy MČ Praha 21 na rekonstrukci suterénu MŠ Sedmikráska, na
rekonstrukci oplocení areálu MŠ Sedmikráska a provedení této rekonstrukce. Rada pověřuje
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starostku pí Vlásenkovou podpisem smlouvy s firmou DePa s.r.o. a ukládá Úřadu MČ Praha
21 (FO) přeúčelovat částku ve výši 248.353,- Kč včetně DPH.
Viz. Usnesení č. 107

28. Různé
• připomínky místostarostky MUDr. Dastychové –školní areál

Místostarostka  MUDr.  Dastychová  vznesla  dotaz  ohledně  školního  sportovního  areálu.
Starostka pí Vásenková sdělila, že k této problematice je připraven materiál na další jednání
Rady MČ Praha 21. 

• informace pana tajemníka – publikace
Pan tajemník informoval radu o jednání s pí Horákovou z firmy Aspida  ohledně publikace o
Praze  a rada přijala následující usnesení. Rada MČ Praha 21 schvaluje uvolnění finančních
prostředků  ve  výši  16.037,-  Kč  včetně  DPH  za  pronájem  poloviny  stránky  v publikaci
„Cestujeme po Praze“. Finanční prostředky budou uvolněny z kapitoly 09 – Vnitřní správa.
Viz. Usnesení č. 108

• návrh pana tajemníka na zrušení usnesení č. 75
Pan tajemník  podal  návrh  na  zrušení  usnesení  č.  75-  projekt:“Divadelní  klub  Spektrum“.
Doporučil,  aby divadelní  sál  byl  pronajímán  za  stejných podmínek jako tělocvična.  Rada
souhlasila a přijala následující usnesení. Rada MČ Praha 21 ruší usnesení Rady MČ Praha 21
č. 75 - projekt: “Divadelní klub Spektrum“ ze dne 29. 11. 2006. Rada problematiku pronájmu
divadla bude řešit na dalším jednání.
Viz. Usnesení č. 109

Rada odsouhlasila termín řádného jednání – středa – 10. ledna 2007.

Zapsala : Marie Snížková
Ověřil:  Ing. Vladislav Mareček

                   
                                                                                              Andrea  V l á s e n k o v á 

starostka MČ Praha 21 
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