
 Zápis z 24. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 30. 1. 2008 

Přítomni : dle prezenční listiny
Ověřovatel zápisu : MUDr. Zuzana Dastychová

Program jednání rady 

1. Kontrola plnění úkolů
2. Příspěvek do publikace „Praha – hlavní město České republiky“
3.  Žádost  starosty  Šestajovic  o  vyjádření  podpory  rekonstrukce  a  dostavby  školy

v Šestajovicích
4. Uspořádání ulic Hodkovská a Velimská pro potřeby vypracování projektové dokumentace
5. Nájemní smlouva na byt Žíšovská 1628/34
6. Kritéria pro posuzování žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol

pro školní rok 2008/2009
7. Závěrečná zpráva v oblasti protidrogové politiky v roce 2007
8. Klubovna a šatny tenisového klubu – smlouva
9. Velkoobjemové kontejnery
10. Čerpání prostředků z fondů EU – projekty
11. Žádost o odkoupení pozemku č. parc. 1122/2 v k. ú. Újezd nad Lesy
12. Žádost o odkoupení pozemku č. parc. 1122/1 v k. ú. Újezd nad Lesy
13. Žádost o odkoupení pozemku č. parc. 1009/100 v k. ú. Újezd nad Lesy
14. Akce s možností využití prostředků z fondů EU – informace
15. Seznam pronajatých pozemků ve vlastnictví MČ Praha 21
16. Různé

Program jednání byl doplněn a upraven následovně:

16a) Informace k dopravnímu generelu – Ing. Mareček
16b) Zápisy do 1. ročníků ZŠ – Ing. Vaníček
Bod č. 14 bude následovat po bodu č. 10.

V rámci plnění úkolů byli na radu přizváni představitelé FK Újezd nad Lesy pan Borovička a
pan Mora. K řešení problematiky lokality v Ladech byl přizván právní zástupce Mgr. Uherek a
vedoucí OMI RNDr. Beroušková. Starostka pí Vlásenková - informace o přípravě Masopustu
v obci.

Rada MČ Praha 21 program 24. schůze  po tomto doplnění a úpravě schválila.     

1. Kontrola plnění úkolů

Žádost FK Újezd nad Lesy o finanční příspěvek na fotbalové turnaje
K tomuto bodu podali informace pan Borovička a pan Mora z FK Újezd nad Lesy. Předložili
plán sportovní činnosti mládeže FK Újezd nad Lesy a plánovaný rozpočet fotbalového klubu
na rok 2008. Následovala diskuse s dotazy k jednotlivým položkám rozpočtu.
Rada MČ Praha 21 schvaluje uvolnění finanční částky ve výši 250.000,- Kč jako dotaci pro FK
Újezd nad Lesy na podporu rozvoje mládežnického sportu na území naší městské části. Tato
částka  bude rozdělena  do 2 splátek,  na každé pololetí  125.000,-  Kč.  Po skončení  každého
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pololetí  předloží  FK Újezd nad  Lesy  Radě MČ Praha  21  vyúčtování.  Finanční  prostředky
budou uvolněny z rezervy v kapitole 10 – Pokladní správa.
Viz. Usnesení č. 516

Seznam pozemků ve vlastnictví MHMP v k .ú. Újezd nad Lesy
K tomuto bodu promluvili právní zástupce Mgr. Uherek a vedoucí OMI RNDr. Beroušková.
Znovu se  projednávala  problematika  pozemků  v lokalitě  v Ladech.  Byla  ustavena  pracovní
skupina ve složení Ing. Mareček, Ing. Vaníček a RNDr. Beroušková, která se v příštím týdnu
sejde se zástupcem lokality v Ladech ke zjištění situace v lokalitě a o výsledku podá informaci
na příštím jednání rady.
Úkol trvá.

Informace o konání Masopustu v naší městské části
Starostka pí Vlásenková podala informaci o přípravě akce Masopust v naší městské části.
Rada MČ Praha 21 schvaluje program a rozpočet (po úpravě) na akci Masopust 2008, která se
bude  konat  8.3.2008,  dle  přílohy,  která  je  nedílnou  součástí  originálu  tohoto  usnesení.
Schvaluje  uvolnění  finančních  prostředků  na  tuto  akci  ve  výši  200.000,-  Kč  z rezervy
v kapitole 10 – Pokladní správa.
Viz. Usnesení č. 517

Petice za zkvalitnění povrchu ulice Borovská (vybudování komunikace v části ul. Borovská)
Starostka pí Vlásenková vstoupí v jednání s MHMP OMI, v rámci havarijního stavu požádá o
zařazení  akce  v rámci  hl.  m.  Prahy.  Je  zpracována  projektová  dokumentace,  bylo  vydáno
stavební povolení v právní moci.
Úkol trvá.

Informace o vznikající skládce za bývalým statkem při ulici Staroújezdská
OOP MHMP zrušil rozhodnutí MČ Praha 21 o uložení pokuty a vrátil celou věc k opětovnému
projednání.  Opětovně  bylo  zahájeno  řízení,  nařízeno  ústní  jednání.  Byla  dána  možnost
účastníkovi řízení vyjádřit se před vydáním rozhodnutí. Dne 16. 3. 2007 bylo přerušeno správní
řízení. M. Bartoš proti usnesení o přerušení správního řízení podal odvolání. Věc tedy znovu
posuzoval MHMP, OOP, který provedl u pana Bartoše dne 24.5.2007 místní šetření a ve dnech
28.5. a 29.5.2007 proběhlo na MHMP ústní jednání s panem Bartošem. Dne 16.7.2007 vydal
OOP MHMP rozhodnutí, kterým rozhodl o tom, že movité věci na pozemku jsou odpadem.
Toto  rozhodnutí  MHMP  pan  Bartoš  převzal  a  podal  proti  němu  odvolání  (27.  8.  2007).
Vzhledem k tomu, že se jednalo o opožděné odvolání, věc posuzovalo MŽP ČR, které rozhodlo
24. 10. 2007. Odvolání pana Bartoše zamítlo jako opožděné. Rozhodnutí nabylo právní moci
15. 11. 2007, spis byl postoupen MHMP, OOP. Spis je veden na OŽPD pod čj.: OŽPD/316,
317/06/Nej. Ve věci bylo vydáno zdejším odborem rozhodnutí, panu Bartošovi byla udělena
pokuta, rozhodnutí zatím není pravomocné.
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

2



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.
Úkol trvá.

Rada uložila Úřadu MČ Praha 21 (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.

Nápravná opatření na základě výsledků kontroly pracovnice hygieny na ZS Rohožník
Byla  zpracována  předběžná  kalkulace  na  vybudování  výtahu  (bezbariérový  přístup  dle
směrnice  EU)  ve  zdravotním středisku  Rohožník.  Žádost  o  finanční  krytí  je  uplatněna  na
MHMP z účelové investiční dotace na rok 2008.
Úkol trvá. 

Vložená autobusová zastávka před Baby Centrem
Rada uložila Úřadu MČ Praha 21 (OMI) vstoupit v jednání s TSK ohledně možnosti umístění
vložené  autobusové  zastávky  před  Baby Centrem.  V návaznosti  na  jednání  svolané  OŽPD
v prosinci 2005 za účasti DP, Policie ČR, DI, Ropidu a SSÚ MČ Prahy 21 byla požádána TSK
o aktuální  stanovisko (6.6.2007).  TSK souhlasí  s vybudováním,  převezme do správy pouze
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vozovku  autobusového  zálivu  a  nebude  se  podílet  z nedostatku  finančních  prostředků  na
realizaci.  Rada uložila  OMI vstoupit  v jednání  s majiteli  přilehlých nemovitostí  a  po jejich
písemném  souhlasu  zahájit  realizaci  zastávky.  Souhlasné  stanovisko  OMI  obdrželo
(elektronicky). Je nutno zpracovat PD a zahájit projednávání dle stavebního zákona. Vzhledem
k tomu, že náklady na PD nebyly v kapitole 08 plánovány, bude zahrnuto do rozpočtu na rok
2008. Ve schváleném rozpočtu na rok 2008 nebyly finanční prostředky na PD přiděleny. 
Předběžná  cenová  nabídka  na  zpracování  projektové  dokumentace  činí  92.000,-  Kč.  Dle
stanoviska odborného projektanta po prověření na místě a konzultací na DP není z technických
a prostorových důvodů zastávka v těchto místech doporučena (DP požaduje zastávku přestupní
pro  2  autobusy).  OMI  zadalo  zpracování  odborného  posouzení  možnosti  alternativního
umístění zastávky v úseku Ranská – Ratbořská. Stanovisko bude poskytnuto radě.
Úkol trvá.

Metodická kontrola v jídelně MZŠMŠ Polesná 1690
Rada vzala na vědomí výsledek metodické kontroly s tím, že následná kontrola bude provedena
v září 2007. Zřizovatel uložil řediteli Mgr. Miroslavu Kurkovi neprodleně odstranit závady a
realizovat  nápravná opatření.  Pro výkon výše uvedené kontroly bude přizvána pí  Dlouhá -
zaměstnankyně MHMP. Vzhledem k dlouhodobé nemoci pí Dlouhé bude provedena kontrola
koncem února v roce 2008.
Rada uložila starostce pí Vlásenkové zahájit kroky na možný převod stravování v MZŠ a MŠ
Polesná v komerčním režimu, které by poskytoval smluvní nájemce. Dne 9. 10. 2007 proběhlo
jednání ohledně stravování v MZŠ a MŠ Polesná za účasti starostky pí Vlásenkové, radního
ing. Vaníčka a ředitele MZŠ a MŠ Polesná Mgr. Kurky. Termín zahájení provozu stravování
v MZŠ  a  MŠ  Polesná  v komerčním  režimu,  které  by  poskytoval  smluvní  nájemce  byl
předběžně stanoven na  září příštího školního roku. Rada vzala informace z jednání na vědomí
a uložila Úřadu MČ Praha 21 (referentka školství)  zmapovat u MČ Praha 1 – 22 uplatnění
v praxi stravování v ZŠ soukromým subjektem. Rada vzala na vědomí předložené informace a
uložila  starostce  pí  Vlásenkové  vstoupit  v jednání  s příslušným  radním  ohledně  možnosti
převodu stravování v MZŠ a MŠ Polesná v komerčním režimu. 
Úkol trvá.

Odstranění zápachu u prodejny Lidl
Kontrola  pozemku pana Grausama ohledně odstranění zápachu u prodejny Lidl  byla znovu
provedena dne 3.  1.  2008. Pan Grausam splnil  požadované úpravy pozemku – vybudování
jímky. Na jaře budou ještě zasazeny břízy - cca 10 ks.
Úkol trvá.

Návrh a vyhlášení grantového programu pro rok 2008
Rada schválila vyhlášení grantového programu pro rok 2008 a uložila pí Králové zabezpečit
v řádném termínu všechny potřebné náležitosti k realizaci grantového programu.
Úkol trvá.

Oprava chodníku mezi pizzerií a autobusovou zastávkou směr Rohožník
Vzhledem k tomu, že akce není finančně kryta,  bude realizováno v roce 2008. Bylo zadáno
zpracování návrhu řešení a cenové nabídky. 
Úkol trvá.

Úklid veřejných prostranství
OŽPD vypracoval seznam vlastníků pozemků s nepořádkem na pozemku, resp. přerosty stromů
a větví,  které  zasahují  do místních  komunikací  a  zároveň tyto  občany obeslal  a požádal  o
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odstranění  přerostů.  Po  dokončení  celé  akce  připraví  OŽPD  souhrnný  přehled  o  počtu
oslovených vlastníků a o počtu vlastníků, kteří na výzvy nereagovali. Dále připraví přehled o
vynaložených finančních prostředcích MČ na akci.
Rada MČ Praha  21  vzala  na  vědomí  informace  o  dalších  vytipovaných  oblastech  a  návrh
sdělení do zpravodaje a na webové stránky.
Úkol trvá.

Prodloužení autobusové linky č. 267
Rada schválila  prodloužení  autobusové linky č.  267.  Starostovi  Obce Sibřina  bylo  zasláno
usnesení rady a firma ROPID byla informována v intencích tohoto usnesení.  Občané budou
informováni prostřednictvím zpravodaje po realizaci akce. Dne 24.1.2008 proběhlo v budově
OÚ Sibřina ústní jednání, kterého se zúčastnili Ing. Vítek, starosta obce Sibřina, Ing. Losert,
předseda  dopravní  komise  MČ  Klánovice,  Mgr.  Kovář,  starosta  MČ  Koloděje,  pí
Mitterbachová, DP HMP, p. Hofhansl, ROPID a za MČ Praha 21 JUDr. Kozáková. Za ČD,
a.s.,  se zástupce nedostavil.  Ing. Vítek přednesl návrh na posílení autobusové linky č.  267,
požádal o naléhavé řešení situace. Shodná stanoviska byla vyslovena JUDr. Kozákovou, Ing.
Losertem a Mgr. Kovářem. Vyjádření DP HMP – nedostatek finančních prostředků, jiné MČ
mají také dopravní problémy. Za ROPID – je třeba hledat volné kapacity, bude se řešit doprava
v Říčanech, a v té souvislosti by se snad našlo řešení. Toto stanovisko bylo zamítnuto.
Závěr: Zástupce společnosti ROPID připraví návrhy na řešení situace, návrhy zašle v písemné
podobě OŽPD ÚMČ Praha 21 v termínu nejpozději do 31.5.2008. Poté proběhne další osobní
setkání zúčastněných.
Úkol trvá.

Zápis z jednání KVV ze dne 31. 10. 2007
Rada vzala na vědomí zápis a plán činnosti KVV. Rada sdělila, že péče o čistotu pomníků je v
kompetenci  OMI.  Údržba  pomníků  bude  provedena  v rámci  investiční  akce  financované
MHMP. V rámci investiční akce byl pomník obětem II. světové války vyčištěn a přemístěn.
Ostatní pomníky budou řešeny dle klimatických podmínek.
Úkol trvá.

Protokoly č. PP/23/07/940/06 a PP/23/07/221/06 o převodu hmotného majetku
Rada schválila protokoly č. PP/23/07/940/06 a PP/23/07/221/06 o převodu hmotného majetku
získaného  úpravou  komunikací  po  výstavbě  vodovodu  a  stavební  úpravou  komunikací  a
schválila  převzetí  hmotného  majetku  do  správy MČ Praha  21.  Rada  pověřila  starostku  pí
Vlásenkovou podpisem předmětných protokolů. Podpisy jsou zajišťovány.
Úkol trvá.

Žádost o povolení výměny bytů
Rada schválila výměnu bytů mezi pí Marií Hlavničkovou, bytem Žíšovská 1628/55, 190 16
Praha 9 – Újezd nad Lesy a synem panem Petrem Přibylem, bytem 190 00 Praha 9 – Černý
Most,  Bryksova  606/4.  Rada uložila  Úřadu MČ Praha  21 (pí  Mrázová)  předložit  na  příští
jednání rady smlouvu o výměně bytů a zajistit ověření uvedených údajů.
Úkol trvá.

Přehodnocení dopravního řešení místních komunikací v rámci MČ Praha 21
Rada souhlasila s obsahem přepracované dopravní studie po zapracování připomínek a uložila
starostce pí Vlásenkové předložit tento materiál na březnovém jednání Zastupitelstva MČ Praha
21.
Úkol trvá.
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Žádost o prodloužení platnosti smlouvy o převodu bytové jednotky 1627/5
Rada schválila prodloužení splatnosti smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky 1627/5
do 31.1.2008 s tím, že tento odklad je poslední.
Úkol trvá.

Zápis z 8. schůze kontrolního výboru ze dne 12. 12. 2007
Rada MČ Praha 21 vzala na vědomí zápis z 8. schůze kontrolního výboru ze dne 12. 12. 2007 a
uložila starostce pí Vlásenkové předložit zápis na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

Rozpočtové opatření č. 82 
Rada MČ Praha 21 souhlasila s rozpočtovým opatřením č. 82 – změna rozpočtu v roce 2007
dle předloženého návrhu – tabulky,  která  je  nedílnou součástí  tohoto  usnesení.  Jedná se o
snížení neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z MPSV o 2.467.700,- Kč na výplatu
dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi v kapitole 05 – Zdravotnictví a soc. oblast.
Rada uložila starostce pí Vlásenkové předložit toto rozpočtové opatření ke schválení na jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

Návrh na zabezpečení dopravních přechodů pro chodce
Rada  MČ Praha  21  schválila  u  MŠ  Čentická  2222 přisvětlení  přechodu  (1ks)  pro  chodce
svítidlem  s asymetrickou  vyzařovací  charakteristikou  a  bílou  barvou  světla, osazení
doplňujícího dopravního značení dle předloženého vzoru a umístění vodorovných dopravních
značek na komunikaci „Pozor děti“. Rada schválila u MŠ a ZŠ Polesná 1690 – na přechodu u
autobusové  zastávky  osazení  zpomalovacího  prahu  a  doplňujícího  dopravního  značení  –
značky  „Řidiči,  pozor  děti“  a  na  přechodu  na  křižovatce  komunikací  Polesná  a  Čentická
osazení doplňujícího dopravního značení a vodorovného dopravního značení dle předložených
vzorů.  Rada schválila  návrh na provedení  úpravy přechodu na komunikaci  Staroklánovická
k ZŠ Masarykova, k.ú. Újezd nad Lesy dle předloženého návrhu s tím, že úpravy provede a
bude financovat společnost TSK. Rada uložila Úřadu MČ Praha 21 (OŽPD), aby na žádost
OMI vyhotovil stanovení úpravy silničního provozu na uvedených přechodech a předal návrh
na úpravu přechodu na komunikaci Staroklánovická společnosti TSK.  Rada uložila Úřadu MČ
Praha  21  (OMI)  zajistit  osazení  dopravních  značek,  vodorovného  dopravního  značení,
zpomalovacího  pásu  a  přisvětlení  přechodu  u  MŠ  Čentická  –  1  ks  dle  odsouhlaseného
stanovení  úpravy  silničního  provozu.  Rada  uložila  Úřadu  MČ  Praha  21  (OŽPD)  vstoupit
v jednání s TSK ohledně možnosti řešení křižovatky Čentická – Polesná – vyvýšení křižovatky.
OMI zajistí ocenění doplnění dopravního značení a přisvětlení přechodu v těchto lokalitách,
předloží  situace  dopravního  značení  k odsouhlasení  dopravní  policií  a  po  stanovení  tohoto
značení v případě dostatku finančních prostředků zajistí realizaci.
Úkol trvá.

Rozpočtová opatření č. 1 a 2
Rada MČ Praha 21 souhlasila s rozpočtovým opatřením č. 1 – změna rozpočtu v roce 2008
v kapitole 05 - Zdravotnictví a soc. oblast dle předloženého návrhu – tabulky, která je nedílnou
součástí  tohoto  usnesení.  Rada  uložila  starostce  pí  Vlásenkové  předložit  toto  rozpočtové
opatření na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.
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Rada MČ Praha 21 souhlasila s rozpočtovým opatřením č. 2 – změna rozpočtu v roce 2008
v kapitole 05 - Zdravotnictví a soc. oblast dle předloženého návrhu – tabulky, která je nedílnou
součástí  tohoto  usnesení.  Rada  uložila  starostce  pí  Vlásenkové  předložit  toto  rozpočtové
opatření na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

Projednání žádosti obce Sibřina o umisťování dětí do MZŠ a MŠ Polesná
Rada MČ Praha 21 schválila dohodu s obcí Sibřina o umisťování dětí ze Sibřiny do MZŠ a MŠ
Polesná za podmínky, že děti bude možné přijmout až po umístění dětí s trvalým bydlištěm
v Újezdě nad Lesy a po přijetí  sourozenců již umístěných žáků. Rada pověřila  starostku pí
Vlásenkovou podpisem dohody. 
Úkol trvá.

Dotazy Ing. Vaníčka

Termín otevření a předání klubovny u tenisových kurtů
Klubovna  byla  zkolaudována  a  podklady  byly  předány  pí  Mrázové  ke  zpracování  návrhu
dodatku nájemní smlouvy.

Oprava havarijního stavu ul. Oplanská 
Probíhá stavební řízení na uvedení ulice Oplanské do trvalého povrchu. Zajišťuje ZAVOS pro
OMI MHMP. Vzhledem ke stupni přípravy této komunikace do trvalého povrchu neplánuje
OMI  rozsáhlejší  rekonstrukci  této  komunikace.  Komunikaci  Oplanskou  opravíme  za
předpokladu příznivých klimatických podmínek v rámci pravidelných lokálních oprav vyjma
překopů přípojek k soukromým objektům. Jejich majitelé budou vyzváni k opravě komunikace.

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

2. Příspěvek do publikace „Praha – hlavní město České republiky“
Rada  MČ  schvaluje  prezentaci  MČ  Praha  21  v publikaci  „Praha  –  hlavní  město  České
republiky“ v rozsahu dvoustrany zdarma.
Viz. Usnesení č. 518

3.  Žádost  starosty  Šestajovic  o  vyjádření  podpory  rekonstrukce  a  dostavby  školy
v Šestajovicích
Rada  MČ Praha  21  bere  na  vědomí  dopis  starosty  Šestajovic,  Romana  Hrdlice,  a  ukládá
starostce  pí  Vlásenkové  vyjádřit  podporu  rekonstrukce  a  dostavby  Základní  školy
v Šestajovicích oficiálním dopisem.
Viz. Usnesení č. 519

4. Uspořádání ulic Hodkovská a Velimská pro potřeby vypracování projektové dokumentace
Rada  MČ Praha  21  schvaluje  příčné  uspořádání  ulic  Hodkovská  a  Velimská  pro  potřeby
vypracování  projektové  dokumentace  pro  stavební  povolení  těchto  komunikací  do  trvalého
povrchu.
Viz. Usnesení č. 520
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5. Nájemní smlouva na byt Žíšovská 1628/34
Rada MČ Praha 21 schvaluje nájemní smlouvu na byt Žíšovská 1628/34 a pověřuje starostku pí
Vlásenkovou podpisem smlouvy.
Viz. Usnesení č. 521

6. Kritéria pro posuzování žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol
pro školní rok 2008/2009
Rada MČ Praha 21 schvaluje  kritéria  pro posuzování  žádostí  o  přijetí  dětí  k předškolnímu
vzdělávání  do mateřských škol v MČ Praha 21 pro školní rok 2008/2009 dle předloženého
návrhu,  který  je  nedílnou  součástí  tohoto  usnesení,  s dovětkem:  Podmínka  trvalého  pobytu
rodičů v MČ Praha 21 – Újezdě nad Lesy bude průběžně kontrolována po celou dobu docházky
dítěte do MŠ.
Viz. Usnesení č. 522

7. Závěrečná zpráva v oblasti protidrogové politiky v roce 2007
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí závěrečnou zprávu v oblasti protidrogové politiky v roce
2007 MČ Praha 21.

8. Klubovna a šatny tenisového klubu – smlouva
Rada MČ Praha 21 schvaluje uzavření nové smlouvy s tenisovým klubem TJ Sokol Újezd nad
Lesy  na  dobu  určitou  na  dobu  10ti  let  s možností  opčního  prodloužení  do  roku  2035  za
podmínek uvedených ve smlouvě.
Viz. Usnesení č. 523
Zpracovatel (pí Mrázová) zapracuje do smlouvy, že nájemce je povinen o objekt řádně pečovat,
což bude ze strany pronajímatele pravidelně kontrolováno (OMI).

9. Velkoobjemové kontejnery
Rada MČ Praha 21 odkládá tento materiál do doby upřesnění podmínek ze strany MHMP.

10. Čerpání prostředků z fondů EU – projekty
Rada MČ Praha 21 bere předložená materiál na vědomí a žádá OŽPD (JUDr. Kozáková) o
vytipování konkrétních akcí v rámci daného projektu.

14. Akce s možností využití prostředků z fondů EU – informace
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí předložený materiál a ukládá Úřadu MČ Praha 21 (OMI)
předložit materiál ke konzultaci s koordinátorem dotací z EU.
Viz. Usnesení č. 524

11. Žádost o odkoupení pozemku č. parc. 1122/2 v k. ú. Újezd nad Lesy
Rada MČ Praha 21 souhlasí na základně doporučení hodnotící komise  s prodejem pozemku
č. parc. 1122/2 o výměře 317 m2 v k. ú. Újezd nad Lesy paní Vrbkové za nabídkovou cenu
2.130,-  Kč/m2.  Ukládá  starostce  pí  Vlásenkové  předložit  tento  materiál  na  jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 525

12. Žádost o odkoupení pozemku č. parc. 1122/1 v k. ú. Újezd nad Lesy
Rada MČ Praha 21 souhlasí na základně doporučení hodnotící komise s prodejem pozemku
č. parc.  1122/1  o výměře 504 m2 v  k. ú. Újezd nad Lesy  panu  Šlosárovi za  nabídkovou cenu
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2.130,-  Kč/m2.  Ukládá  starostce  pí  Vlásenkové  předložit  tento  materiál  na  jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 526

13. Žádost o odkoupení pozemku č. parc. 1009/100 v k. ú. Újezd nad Lesy
Rada MČ Praha 21 souhlasí na základně doporučení hodnotící komise s prodejem pozemku
č.  parc.  1009/100  o  výměře  33  m2 v k.  ú.  Újezd  nad  Lesy  manželům  Křešňákovým  za
nabídkovou cenu 2.001,- Kč/m2. Ukládá starostce pí Vlásenkové předložit  tento materiál  na
jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 527

15. Seznam pronajatých pozemků ve vlastnictví MČ Praha 21
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí předložený materiál.

16a) Informace k dopravnímu generelu – Ing. Mareček
Dne 13.2.2008 se bude konat mimořádná rada k dopravnímu generelu.

16b) Zápisy do 1. ročníků ZŠ – Ing. Vaníček
Po zápisu do 1. ročníků základní školy v Újezdě nad Lesy bylo přijato 116 dětí, což bude ještě
upřesněno po uzavření zápisu. Rada MČ Praha 21 doporučuje otevření 4 tříd 1. ročníku.

16c) Místostarostka MUDr. Dastychová podala informaci o nedostatečném dopravním značení
v ulici Čentická.

Termín příštího jednání Rady MČ Praha 21 byl stanoven na středu 20.2.2008.

Zapsala : Věra Crhová
Ověřil: MUDr. Zuzana Dastychová

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