
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI
jednání č. RMČ68

konané dne 14.04.2010

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : radní - Ing. Tomáš Vaníček

Program jednání:

1 Kontrola plnění úkolů
2 Zápis z jednání bytové komise konaného dne 25.3.2010
3 Návrh na přidělení bytu
4 Zápis z jednání KV č.20 ze dne 15.3.2010
5 Částečné zjednosměrnění ulice Račíněveská a Oplanská
6 Zápis z jednání KVV ze dne 31.3.2010
7 Zápis z jednání muzejní rady ze dne 17.3.2010
8 Poskytnutí příspěvku na pořádání nesoutěžní přehlídky mateřských škol "Předškoláček"

9
Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Bezbariérový přístup do střediska osobní 
hygieny a sociálních zdravotních služeb"

1
0

Žádost o finanční příspěvek

11
Navýšení finanční částky na nákup zvukové a světelné aparatury do spol. sálu 
polyfunkčního domu, o 50.000,-Kč

1
2

Veřejná zakázka malého rozsahu na uzavření rámcové smlouvy na rekonstrukce a opravy 
místních komunikací

1
3

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 134/09

1
4

Příspěvek na dětské rybářské závody

1
5

Žádost OS Rarášek o finanční příspěvek

1
6

Různé

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. 
Věc je nyní v řešení spol. Camea, s.r.o. a TSK HMP. Realizace proběhne dle klimatických
podmínek. Rada uložila vedoucí OŽPD JUDr. Kozákové urgovat termín zahájení prací a o
výsledku jednání informovat radu na příštím jednání.
Věc byla urgována u p. Milana Kováře ze spol. Camea, s.r.o. - sloupek bude vybudován do
konce dubna 2010. 
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 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.
Úkol trvá.

Nabytí  pozemku  parc.  č.  4356/46  pod  budovou  č.p.  2235  (Skautská  klubovna)  a  části
pozemku přilehlého parc. č. 4356/1
Rada  souhlasila  s  projevením  zájmu  o  úplatné  získání  pozemku  parc.  č.  4356/46  pod
Skautskou klubovnou a části pozemku přilehlého dle předloženého návrhu v rámci privatizace



od vlastníka  SŽDC, s.  o.  a  uložila  starostce  pí  Vlásenkové požádat  Radu hl.  m.  Prahy o
udělení souhlasu, aby jednala jménem hlavního města Prahy.
Žádost o udělení souhlasu byla odeslána na Radu hl. m. Prahy.
Úkol trvá.

Možnost rozšíření MŠ Sluníčko
Rada schválila uzavření smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy v MZŠ Polesná 1690 za
účelem  rozšíření  kapacity  MŠ Sluníčko“  s firmou  BETONSTAV TEPLICE a.s.  Stavební
úpravy byly dokončeny a  předány.  Byl  zkolaudován výtah.  Venkovní   úpravy proběhnou
v nejbližší době.
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.  

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. Bylo požádáno o vydání územního souhlasu.
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. 

Právní zástupce původních vlastníků pozemků vyzval k jednání. V souladu s usnesením RMČ

č. 1129 předáno právními zástupci 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.       
                    
Smlouva o zajištění servisních služeb pro gastrotechnologii v polyfunkčním domě
Rada  schválila  smlouvu  o  zajištění  servisních  služeb  na  gastronomické  technologie  v
polyfunčkním  domě  se  společností  InterGast,  a.  s.  a  pověřila  starostku  pí  Vlásenkovou
podpisem smlouvy. Smlouva je připravována k podpisu.
Úkol trvá.

Rekonstrukce hasičské zbrojnice 
Rada vzala na vědomí studii rekonstrukce hasičské zbrojnice zpracovanou spol. RHM Projekt,
spol. s r. o.. Rada uložila OMI zajistit zpracování a projednání PD akce dle stavebního zákona
a 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.
Dopis byl odeslán. Společnost RHM předložila cenovou nabídku. Zadání projekčních prací
proběhne až na základě finančního krytí akce. Byla předána studie rekonstrukce. 
Úkol trvá.                       
                                                                       

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na akci "Optické připojení sítě PRAGONET v oblasti 
Běchovice - Újezd nad Lesy"
Rada 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.

Prodloužení pronájmu části pozemku parc. č. 4306/1
Rada  schválila  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 a pověřila starostku pí Vlásenkovou
podpisem dodatku. Smlouva je připravována k podpisu.
Úkol trvá.

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 
Rada  souhlasila  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 a uložila starostce pí Vlásenkové předložit k
projednání na červnové jednání zastupitelstva.
Úkol trvá. 

Zápis z jednání KV č.19 ze dne 4.11.2009
Rada městské části vzala na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru č. 19 ze dne 
4.11.2009 a uložila starostce pí Vlásenkové předložit zápis na jednání Zastupitelstva MČ 
Praha 21.
Úkol trvá



Stanovení dopravního značení (DZ B 28 - zákaz zastavení) na komunikaci Rohožnická, k.ú. 
Újezd nad lesy
Rada městské části schválila osazení dopravních značek B 28 na komunikaci Rohožnické, k.ú.
Újezd nad Lesy v úseku od křížení s komunikací Měšínskou po křížení s komunikací 
Žíšovskou. Dopravní úprava se dotkne cca 30 parkujících automobilů. Rada městské části 
uložila Úřadu MČ Praha 21 (OŽPD, SSÚ) vyhotovit stanovení dopravního značení a věc 
postoupit spol. TSK HMP k realizaci.
SSÚ OŽPD zahájil správní řízení ve věci stanovení zákazových značek. 
Úkol trvá

Návrh darovací smlouvy
Rada městské části souhlasila s návrhem darovací smlouvy, kterou se poskytne jednorázový 
finanční dar ve výši 3000,- Kč na zajištění obživy, a to jako kompenzaci za snížený příspěvek 
na živobytí, ke kterému došlo od 1.1.2010 v souvislosti se změnou zákona o pomoci v hmotné
nouzi a uložila starostce pí  Vlásenkové předložit návrh darovací smlouvy na nejbližší jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá

Přechod nájmu pozemku p.č. 2596 v k.ú. Újezd nad Lesy
Rada městské části schválila přechod nájmu pozemku p.č. 2596 v k.ú. Újezd nad Lesy na 
dědice paní Janečkové, Janu Kanisovou a Drahomíru Jungovou a pověřila starostku pí 
Vlásenkovou podpisem nájemní smlouvy.
Smlouva nebyla nájemci podepsána.
Úkol trvá

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci výstavba kolumbárních schránek na hřbitově v 
Újezdě nad Lesy
Rada městské části schválila výzvu k předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Výstavba kolumbárních schránek na hřbitově v Újezdě nad Lesy". Rada městské části 
schválila seznam firem k předložení nabídky:
1) Kamenictví Červenec, Vinohradská 2509/14, 100 00 Praha 10
2) Kamenictví Obelisk, Božanovská 1581, 193 00 Praha 9
3) Kamenosochařství Hausdorf, Hlavní 51, 250 90 Jirny.
Rada městské části schválila hodnotící kritéria jejich váhy: cena díla - 70 %, délka realizace - 
20 %, záruční lhůta - 10 %. Rada městské části uložila Úřadu MČ Praha 21 (pí Mrázová) 
vyzvat firmy k předložení nabídky a nabídky předložit na další jednání Rady MČ Praha 21.
Úkol trvá

Revokace usnesení RMČ65/1217/10 ze dne 4.3.2010 a Rozpočtové opatření č. 20 - změna 
rozpočtu v roce 2010
Rada městské části revokovala  usnesení RMČ65/1217/10 ze dne 4. 3. 2010 v celém rozsahu.
Rada městské části souhlasila s rozpočtovým opatřením č. 20 - změna rozpočtu v roce 2010 
a uložila starostce pí Vlásenkové předložit rozpočtové opatření č. 20 - změnu rozpočtu v roce 
2010 ke schválení na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Rada městské části pověřila Odbor majetku a investic MČ Praha 21 k zakoupení souboru 
movitých věcí na osvětlení a ozvučení společenského sálu v polyfunkčním domě ve výši 150 
000,- Kč v souladu s předkládaným rozpočtovým opatřením č. 20-změna rozpočtu v roce 
2010.
Firma byla vyzvána k předložení nabídky. 
Úkol trvá



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

Rozpočtové opatření č. 22: změna rozpočtu v roce 2010
Rada městské části souhlasila s rozpočtovým opatřením č. 22 - změnou rozpočtu v roce 2010 
a uložila starostce pí Vlásenkové předložit rozpočtové opatření č. 22 - změna rozpočtu v roce 
2010 ke schválení na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21. Rada městské části pověřila Odbor 
majetku a investic MČ Praha 21 k zabezpečení rozpočtového opatření č. 22 v souladu s 
rekapitulací přiložené žádosti z OMI.
Úkol trvá

Lokální opravy místních komunikací v havarijním stavu
Rada městské části vzala na vědomí postup oprav místních komunikací  po zimním období
a pověřila vedoucí OMI RNDr. Soňu Berouškovou podpisem objednávek na lokální opravy 
místních komunikací  v Praze - Újezdě nad Lesy do výše 300 tis. Kč vč. DPH. 
Opravy proběhnou dle klimatických podmínek. 
Úkol trvá

MUDr.  Dastychová se dotázala  na pořádání  Svatováclavského posvícení  a  navrhla  termín
pořádání akce – 18. 9. 2010. Pracovní skupina předloží na další jednání rady rozpočet akce. 
Úkol trvá 

Na závěr  jednání  Ing.  Vaníček připomenul  pozvání  zástupců městské policie  v souvislosti
s jednáním Zastupitelstva MČ Praha 21. Pí starostka uložila panu tajemníkovi pozvat na příští
jednání rady pana Kuberu a pí Bauerovou.
Rada předala zástupcům Policie ČR a MP informaci z jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Byly předány požadavky ze strany vedení MČ Praha 21 na zvýšení bezpečnosti občanů. Byla
svolána pracovní schůzka na středu 21. 4. 2010, kde bude vypracován harmonogram zajištění
úkonů. 
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 bytové komise konaného dne 25.3.2010
Rada městské části
1) bere na vědomí
zápis z jednání bytové komise konaného dne 25.3.2010

3. Návrh na přidělení bytu
Usnesení číslo: RMČ68/1270/10
Rada městské části
1) schvaluje
přidělení bytu, který byl vyčleněn pro MČ Praha 21 usnesením Rady hl.m. Prahy č. 254 ze 
dne 2.3.2010 následovně: byt o velikosti 1+0 - p. Krupka Aleš
2) ukládá



Úřadu MČ Praha 21 (pí Hanzlová) zaslat toto usnesení s požadovanými náležitostmi na 
bytový odbor MHMP

4. Zápis z jednání KV č.20 ze dne 15.3.2010
Usnesení číslo: RMČ68/1271/10
Rada městské části
1) bere na vědomí
zápis z jednání kontrolního výboru č. 20 ze dne 15.3.2010
2) ukládá
starostce pí Vlásenkové předložit zápis na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

5. Částečné zjednosměrnění ulice Račíněveská a Oplanská
Materiál byl odložen na příští jednání rady, s tím, že na toto jednání rady bude pozvána 
vedoucí OMI pí Beroušková.

6. Zápis z jednání KVV ze dne 31.3.2010
     Rada městské části
     1) bere na vědomí
zápis z jednání KVV ze dne 31.3.2010
Rada MČ Praha 21 žádá KVV předložit na příští jednání rady statistiku žádostí ( o kolik dětí 
se skutečně jedná z vyzvednutých 373 žádostí). Dále žádá předložit přesný počet přijatých a 
nepřijatých dětí. 

7. Zápis z jednání muzejní rady ze dne 17.3.2010
Rada městské části
1) bere na vědomí
zápis z jednání muzejní rady ze dne 17.3.2010

8. Poskytnutí příspěvku na pořádání nesoutěžní přehlídky mateřských škol 
"Předškoláček"
Usnesení číslo: RMČ68/1272/10
Rada městské části
1) schvaluje
poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku ve výši 3.000,-- Kč pro Městskou část Praha 9
(odbor školství a evropských fondů) na akci "Předškoláček 2010" v KD GONG, Sokolovská 
191, Praha 9 dne 3. a 4. 5. 2010 - v kapitole  04-Školství, mládež a samospráva převedením z 
položky nespecifikované rezervy v kapitole 10-Pokladní správa

9. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Bezbariérový přístup do střediska osobní 
hygieny a sociálních zdravotních služeb"
Usnesení číslo: RMČ68/1273/10
Rada městské části
1) schvaluje
výzvu k předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Bezbariérový přístup do 
střediska osobní hygieny a sociálních zdravotních služeb"
2) schvaluje
seznam firem k předložení nabídky:



1) AŠ-ET spol. s r.o., Žilinská č.e. 216, 141 00, Praha - Záběhlice, IČ 25231685

2) Stavitelství Pospíšil s.r.o., Na Zákopě 1a, 773 00 Olomouc, IČ 25844610

3) OIK, spol. s r.o., ul. 28. října 919, 277 11, Neratovice, IČ 46351388
3) schvaluje
hodnotící kritéria a jejich váhy: cena díla - 70%, délka realizace - 20%, záruční lhůta - 10%
4) ukládá
ÚMČ Praha 21 - OMI vyzvat firmy k předložení nabídky

10. Žádost o finanční příspěvek
Rada městské části
1) bere na vědomí
žádost Společnosti pro Obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí

11. Navýšení finanční částky na nákup zvukové a světelné aparatury do spol. sálu 
polyfunkčního domu, o 50.000,-Kč
Usnesení číslo: RMČ68/1274/10
Rada městské části
1) schvaluje
navýšení finanční částky na nákup zvukové a světelné aparatury do společenského sálu 
polyfunkčního domu o 50.000,--Kč na celkovou částku 200.000,--Kč 

12. Veřejná zakázka malého rozsahu na uzavření rámcové smlouvy na rekonstrukce a 
opravy místních komunikací
Usnesení číslo: RMČ68/1275/10
Rada městské části
1) schvaluje
výzvu k předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na uzavření rámcové 
smlouvy na akci "Rekonstrukce a opravy místních komunikací v Praze - Újezdě nad Lesy"
2) schvaluje
seznam firem k předložení nabídky:
1) Jan NAIDR spol. s. r. o. , stavební firma Praha, V Zákopech 534/3, Praha 4 - Písnice, 142 
00, IČ 14891123
2) Stavební společnost Šlehofer, s.r.o., Prvomájová 2111/33, Praha 5 - Radotín, 153 00, IČ 
27146324
3) STAVIRO PRAHA a.s., Habrová 241, Čestlice, Praha - východ, 251 01, IČ 25116436
4) DePa s.r.o, K Hořavce 270, Praha 9 - Koloděje, 190 16, IČ 25124391
5) ZEPRIS, s.r.o., Mezi Vodami 27, Praha 4, 143 20, IČ 25117947
3) schvaluje
hodnotící kritéria a jejich váhy: cena díla - 85%,  záruční lhůta - 15%
4) ukládá

ÚMČ Praha 21 - OMI vyzvat firmy k předložení nabídky

13. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 134/09



Usnesení číslo: RMČ68/1276/10
Rada městské části
1) schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. 134/09 se společností BETONSTAV TEPLICE a.s.
2) pověřuje
starostku MČ Praha 21 pí Andreu Vlásenkovou podpisem dodatku

14. Příspěvek na dětské rybářské závody
Usnesení číslo: RMČ68/1277/10
Rada městské části
1) schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25.000,- Kč na dětské rybářské závody v Újezdě nad 
Lesy konané dne 29.5.2010, za předpokladu, že se akce bude konat pod záštitou MČ Praha 
21. Finanční prostředky budou převedeny z kapitoly 10 Pokladní správa do kapitoly 06 
Kultura a sport.

15. Žádost OS Rarášek o finanční příspěvek
Usnesení číslo: RMČ68/1278/10
Rada městské části
1) schvaluje
poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku ve výši 5.000,-- Kč pro občanské sdružení 
Rarášek na akci "Za pokladem skřítků" v Újezdě nad Lesy - v kapitole 06-Kultura, sport a 
cest. ruch převedením z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10-Pokladní správa

16. Různé
MUDr. Dastychová si vyžádala souhlas s konáním Country bálu v sobotu 17. 4. 2010, s tím, 
že na začátku akce bude uctěna památka zesnulých při letecké havárii ve Smolensku minutou 
ticha. 

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

Ing. Tomáš Vaníček
radní

Andrea Vlásenková
starostka MČ Praha 21

Zapsal : asistentka - Šimková Iva
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