
  
Zápis ze 49. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 06. 05. 2009 

Přítomni : dle prezenční listiny
Ověřovatel zápisu :  Ing. Tomáš Vaníček 

Program jednání rady 

1.  Kontrola plnění úkolů
2.  Zápis z jednání muzejní rady ze dne 8. 4. 2009
3.  Výsledky přijímacího řízení do MŠ pro školní rok 2009/2010 v MČ Praha 21
4.  Žádost školního sportovního klubu o finanční příspěvek na akci „Běh o pohár starosty“   
5.  Žádost školního sportovního klubu o dotaci na nákup doskočiště skoku vysokého 
6.  Smlouva o spolupráci při realizaci projektů v rámci projektového záměru „Unifikace
     registrů, evidencí a agend IS HMP“
7.  Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo  č. 89/08 společnosti Prinsitt, s.r.o. (údržba zeleně)
8.  Rozmístění cyklostojanů na území MČ Praha 21
9.  Žádost „OS Maminy z újezdské roviny“ o finanční příspěvek na akci „Za pokladem    
     skřítků“
10.Uspořádání vánočního koncertu ve společenském sále ZŠ Masarykova 
11.Uspořádání kulturní akce ve spol. sále ZŠ Masarykova v měsíci říjnu 2009
12. Dodatek č. 6 k SOD se společností BETONSTAV TEPLICE a.s. na výstavbu
      polyfunkčního domu 
13. Zápis z jednání KV č. 14 ze dne  25. 3. 2009  a č. 15 ze dne 22. 4. 2009
14. Návrh na využití odvodu části výtěžku z VHP na veřejně prospěšné  účely za rok 2008
15. Zápis č. 4/09 z jednání komise sboru pro občanské záležitosti  ze dne 28. 4. 2009
16. Zápis z jednání KVV ze dne 22. 4. 2009
17. Grantový program pro rok 2009 na podporu poskytovatelů sociálních služeb 
18. Zápis č. 3 z jednání finančního výboru ze dne 15. 4. 2009
19. Zápis č. 4 z jednání finančního výboru ze dne 29. 4. 2009 
20. Vedení místní rekreační cyklostezky v MČ Praha 21 
21. Výpověď  z bytu Žiželická 1612/17, Praha 9 – Újezd nad Lesy  
22. Dodatek č. 1 k smlouvě o nájmu pozemku č. 21/2001 ze dne 16. 5. 2001 s nájemci      
      ELTODO a.s. a WAGMA s.r.o. 
23. Nájemní smlouva č. 85/B/2001 – p. Maleček (Evidenční list) 
24. Žádost manželů Sprinzlových o výměnu bytu 
25. Odvolání p. Šurycha k usnesení rady č. 704 a 796 – (sleva na nájemném )
26. Informace o změně legislativy DPH – střecha MZŠ Polesná 
27. Informace o změně legislativy DPH – tělocvična a kulturní sál 
28. Návrh na uzavření nájemní smlouvy s p. Kunovou  (pozemky č. par. 2757  a 2758)
29. Veřejná zakázaka malého rozsahu na akci „Rekonstrukce komunikace Novosibřinská 
      v úseku Velimská x Vlkanovská x Všeňská“ 
30. Polyfunkční dům – napojení EZS na PMS hl. m. Prahy 
31. Zápis z KKR ze dne 27. 4. 2009
32. Zjednosměrnění části ulice Chabeřické  a Hodkovské
33. Různé 

Starostka pí Vlásenková podala návrh na doplnění programu:
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33a) Bezpečnostní politika a Informační koncepce ÚMČ Praha 21

33b) Odměna pro vedoucí OMI 
33c) Návrh na udělení peněžitého daru starostce, místostarostům a členům rady 

Rada MČ Praha 21 program 49. schůze po tomto doplnění schválila.

1. Kontrola plnění úkolů
Informace o vznikající skládce za bývalým statkem při ulici Staroújezdská
MHMP, OOP vydal dne 19. 12. 2008 rozhodnutí ve věci pana Milana Bartoše. Rozhodnutí
nabylo právní moci dne 12. ledna 2009. Ve správním řízení bude znovu projednána povinnost
pana  Bartoše  odstranit  závadný  stav.  V ostatních  ustanoveních  bylo  rozhodnutí  OŽPD
potvrzeno a je pravomocné.  Dne 2.  3.  2009 bylo  s panem Bartošem projednáno odstranění
závadného stavu. Pan Bartoš byl vyzván, aby se seznámil se spisem a s podklady před vydáním
rozhodnutí.
Úkol trvá.

Vybudování retardérů, dopravní značení
Rada uložila OMI zahájit kroky k  realizaci akce: vybudování retardérů  

• křižovatka komunikací Chmelická – Toušická 
-  možno realizovat po vybudování kanalizace. Rozpočet na vybudování jednoho retardéru je
v rozmezí  350.000 –  400.000,-  Kč.  Realizace  proběhne po finančním zajištění  akce  v roce
2009. Vzhledem k tomu,  že požadované finanční  prostředky nebyly  schváleným rozpočtem
MČ přiděleny,  bude nárokováno na  rok 2010.  Starostka pí  Vlásenková přislíbila  prověření
možnosti realizace v roce 2009.
Úkol trvá.

• křižovatka komunikací Čentická – Polesná 
Vzhledem  k tomu,  že  požadované  finanční  prostředky  nebyly  schváleným  rozpočtem  MČ
přiděleny, bude nárokováno na rok 2010. Starostka pí Vlásenková přislíbila prověření možnosti
realizace v roce 2009.
Úkol trvá.

• vyvýšení křižovatky komunikací Čentická – Polesná
OŽPD zaslal  žádost společnosti  TSK hl.  m.  Prahy ve věci vyvýšení  křižovatky Čentická –
Polesná.  TSK hl.  m.  Prahy odpověděla,  že komunikace nejsou v její  správě a nemůže tedy
hradit dopravní opatření a stavební úpravy z rozpočtu TSK. Bude realizováno dle finančních
možností.  
Úkol trvá.

• přechod k ZŠ na komunikaci Staroklánovická (před křižovatkou)
Rada uložila  OMI řešit  přechod zabudováním výstražných lišt.  Rada uložila  OŽPD, aby u
všech přechodů k ZŠ navrhl možnost doplňujícího světelného dopravního značení. 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.
Úkol trvá.

Oprava komunikace Oplanská
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Proběhla  výsprava  lokálních  výtluků.  Byla  urgována  reklamační  oprava  části  vozovky
rekonstruované technologií vialit v loňském roce. 
Úkol trvá.   
Smlouvy s PVS a.s.
Rada  schválila  návrh  „plné  moci“  mezi  PVS  a.s.,  jako  zmocnitele  a  MČ  Praha  21  jako
zmocněnce,  návrh  „trojstranné  smlouvy  o  spolupráci  v průběhu  přípravy  a  realizace
vodohospodářského  díla“  mezi  MČ  Praha  21,  Pražskou  vodohospodářskou  společností  a
Pražskými vodovody a kanalizacemi a návrh textu „smlouvy o přeložce vodohospodářského
majetku“  mezi  MČ  Praha  21  a  Pražskou  vodohospodářskou  společností.  Rada  pověřila
starostku   pí Vlásenkovou  podpisem  výše uvedených dokumentů. 
V důsledku plánovaných organizačních změn nebyly smlouvy podepsány ze strany PVK.
Úkol trvá.  
 
Žádost o spolupráci při tvorbě Generelu pěší dopravy
Rada  vzala  na  vědomí  předloženou  žádost  MHMP.  Předává  materiál  komisi  pro  životní
prostředí.  Rada uložila  radnímu Ing.  Marečkovi  vstoupit  v jednání  s Ing.  Bořkem Votavou,
ředitelem útvaru rozvoje hl. m. Prahy, a o výsledku jednání informovat na příštím jednání rady.
Úkol trvá.

Sledování vzniku funkce trvale fungující organizační jednotky pro spolupráci hl. m. Prahy a    
Středočeského kraje dle obsahu materiálů aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy
OŽPD bude sledovat vznik uvedené organizační jednotky HMP a Středočeského kraje. V dané
věci byl  osloven PhDr. M. Turba,  vedoucí odboru strategické koncepce,  který uvedl,  že se
zatím jedná pouze o záměr navržený ve strategickém plánu a pokud budou učiněny nějaké
konkrétní kroky, bude MČ Praha 21 (OŽPD) v této věci informován. 
JUDr. Kozáková oslovila ve výše uvedené věci radního MHMP pana Langmajera, po obdržení
odpovědi bude radu informovat.
Výše uvedená jednotka zatím nebyla ustavena.
Úkol trvá.
 
Záměr na pronájem komerčních prostor v polyfunkčním domě (restaurace a salonek s barem)
Rada odložila tento materiál – bude svoláno mimořádné jednání rady.
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 MČ Praha 21 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. 
Starostka pí Vlásenková informovala radu o jednání mezi vedením České pošty,  zástupcem
MV a vedením naší městské části, které proběhlo dne 18. 2. 2009.  
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. 
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Řešeno ve spolupráci s AK JUDr. Stránský. Pí Mrázová vyzvala p. Malečka, aby se vyjádřil
k dané problematice. Viz bod č. 23.
Úkol trvá      
Doplnění veřejného osvětlení na komunikaci Nadějovská
Rada  vzala  na  vědomí  obsah  žádosti  č.j.  343/08/OMI  paní  Dr.  Berouškové  o  doplnění
veřejného osvětlení v části ulice Nadějovské zaslané MHMP, OMI. Rada uložila OMI + OŽPD
zajistit realizaci této akce. 
Kontrolní termín: březen - duben (dle klimatických podmínek). 
Požadavek o informaci termínu realizace na MHMP byl urgován. 
Úkol trvá.

Umístění proměnných informačních tabulí na měření rychlosti 
Rada schválila rozmístění úsekového měření okamžité rychlosti vozidel – radarů display na
komunikacích Starokolínská, Novosibřinská a V Lipách. 
Starostka pí Vlásenková podala informace z jednání na MHMP s JUDr. Blažkem, náměstkem
primátora hl. m. Prahy. Výsledkem je kladné vyřízení naší žádosti tj. povolení k umístění dvou
proměnných  informačních  tabulí  na  měření  rychlosti  na  komunikacích  Starokolínská  a
Novosibřinská s termínem realizace do konce dubna 2009. MHMP, OD vydal stanovení místní
úpravy provozu na pozemních komunikacích. Akci zajišťuje TSK hl.m. Prahy.
Rada  vzala   na  vědomí  dopis  Ing.  Heroudka  –  ředitele  odbodu  dopravy  MHMP  ohledně
umístění  úsekového  měření  okamžité  rychlosti  vozidel  –  radarů  display  na  komunikacích
Starokolínská, Novosibřinská a V Lipách. 
Informační tabule byla osazena dne 22. 4. 2009 na ulici Novosibřinské . Osazení informační
tabule na ulici Starokolínské bylo urgováno.
Úkol trvá.

Informace místostarosty pana Štulce ohledně nasvícení multifunkčního sportoviště
Ing.  Štulc  informoval  radu  o  výsledku  jednání  s  panem  Morou  o  možnosti  nasvícení
multifunkčního sportoviště. Rada uložila OMI předložit na další jednání rady finanční náklady
na nasvícení multifunkčního sportoviště.
Odhad nákladů je ve výši 10.000,-- Kč. Nasvícení bylo objednáno.
Kontrolní termín: ½ dubna 2009.
Nasvícení bylo objednáno s termínem realizace do poloviny dubna. Realizace byla urgována.
Nasvícení multifunkčního sportoviště bylo zprovozněno k 30. 4. 2009.
Úkol trvá.

Návrh Ing. Marečka na pronájem ploch polyfunkčního domu pro reklamu 
Rada  vzala   na  vědomí  návrh  Ing.  Marečka  na  pronájem  ploch  polyfunkčního  domu  pro
reklamu. Rada uložila radnímu Ing. Marečkovi zajistit realizaci této akce.
Úkol trvá.

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č.j. 36/B/2001, Žlebská 1616/7, Praha 9
Rada schválila  Dodatek  č.  1  k nájemní  smlouvě č.j.  36/B/2001 ze dne 28.  2.  2001 na  byt
Žlebská  1616/7,  Praha  9  –  Újezd nad Lesy  s nájemcem slečnou Annou Čemusovou.  Rada
pověřila starostku pí Vlásenkovou podpisem Dodatku č. l.
Úkol trvá.

Řešení nového přechodu pro pěší – vodorovné dopravní značení na Starokolínské – křížení
s komunikací Ratbořskou

4



Rada schválila zřízení nového přechodu pro pěší na komunikaci Starokolínská – Ratbořská –
vodorovné  dopravní  značení  V7  a  schválila  zrušení  přechodu  při  křížení  s  komunikací
Ratajskou. Rada uložila OŽPD předložit výše uvedený návrh odboru dopravy MHMP, požádat
o zrušení stávajícího přechodu a o stanovení nového přechodu pro pěší s nasvícením a současně
informovat TSK hl. m. Prahy. Žádost byla odeslána na MHMP.
OŽPD obdržel sdělení, že věc řeší Úsek speciálních staveb – TSK.
Úkol trvá.

Oprava místních komunikací technologií VIALIT-TURBO v Praze 9 - Újezdě nad Lesy
Rada schválila  lokální bodovou výspravu místních komunikací v Praze 9 – Újezdě nad Lesy
technologií VIALIT TURBO a pověřila  vedoucí OMI RNDr. Soňu Berouškovou podpisem
objednávek na lokální opravy pro firmu VIALIT do výše 400.000,- Kč včetně DPH.
Akce proběhne po velikonočních svátcích. Firma jednostranně posunula termín realizace 
z důvodu kapacitních možností na konec května 2009.
Úkol trvá.

Zápis z 12. schůze KV ze dne 21. 1. 2009  z 13. schůze KV ze dne 25. 2. 2009 
Rada vzala  na vědomí zápis z 12. schůze kontrolního výboru ze dne 21. 1. 2009 a zápis  z    13.
schůze kontrolního výboru ze dne 25. 2. 2009. Rada uložila  starostce pí Vlásenkové předložit
zápisy z jednání  KV na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21. 
Úkol trvá.

Prověření bezpečnosti dřevin z hlediska ochrany zdraví občanů
Rada  souhlasila   s prověřením  bezpečnosti  dřevin  z   hlediska  ochrany  zdraví  občanů  na
vybraných  pozemcích  ve  správě  MČ  Praha  21,  souhlasila   s pokácením  mladých  bříz  a
náletových  dřevin  na  pozemku  parc.  č.  2257  při  komunikaci  Novosibřinská,  souhlasila
s časově průběžným pokácením dřevin na hřišti u nové školy Polesná u plotu při chodníku
komunikace  Starokolínská  (parc.  č.  1578).  Rada  souhlasila  s vypracováním  znaleckých
posudků na stromořadí podél komunikace Čentická (parc. č. 1629), na dřeviny v parku u ZŠ
Masarykova (parc. č. 1651-53), na dřeviny v parku u Blatovského rybníka (parc. č. 713,774).
Rada uložila  OŽPD zajistit prověření bezpečnosti dřevin z hlediska ochrany zdraví občanů na
výše  vybraných  pozemcích,  nechat  vypracovat  znalecké  posudky,  provést  kácení  dřevin  a
zajistit následnou náhradní výsadbu.
Soudní znalkyně provedla ohledání terénu v ulici Čentické, v parku u ZŠ Masarykova a v parku
u Blatovského  rybníka  a  připravila  cenovou  nabídku  posudku –  cca  13.600,--  Kč.  Soudní
znalkyni  byla  odeslána  objednávka.  Soudní  znalkyně  vypracovala  znalecký  posudek,  bude
konzultováno s OOP MHMP. 
Úkol trvá.

Realizace  části dopravního generelu – propojení úseku od obchodů Penny Market  a LIDL
Rada souhlasila s vedením stezky pro pěší v souladu s odsouhlaseným dopravním generelem –
prodejna  Lidl-  podél  Novosibřinské-  Staroújezdská-  Dědická  –  Račiněveská  –  pochozí  a
pojezdový  chodník  v novém centru  a  Penny Market.  Rada  uložila  OMI  vstoupit  v jednání
s HMP, resp. spol. Zavos, s.r.o, aby došlo k přednostnímu řešení komunikace Dědické a byla
vypracována  studie  na  uvedení  komunikace  Dědické  do  trvalého  povrchu  s vybudováním
chodníku jednostranně.
OMI písemně seznámilo ZAVOS s požadavkem rady.
Úkol trvá.

Zápis č. 2 z jednání Finančního výboru ze dne 18. 3. 2009
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Rada souhlasila s rozpočtovým opatřením č. 11- změna rozpočtu v roce 2009 a uložila starostce
pí Vlásenkové  předložit toto rozpočtové opatření na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

Rada souhlasila s rozpočtovým opatřením č. 12- změna rozpočtu v roce 2009 a uložila starostce
pí Vlásenkové předložit toto rozpočtové opatření na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

Rada souhlasila s rozpočtovým opatřením č. 13- změna rozpočtu v roce 2009 a uložila starostce
pí Vlásenkové předložit toto rozpočtové opatření na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

Rada souhlasila s rozpočtovým opatřením č. 14- změna rozpočtu v roce 2009 a uložila starostce
pí Vlásenkové předložit toto rozpočtové opatření na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

Rada souhlasila s rozpočtovým opatřením č. 15- změna rozpočtu v roce 2009 a uložila starostce
pí Vlásenkové předložit toto rozpočtové opatření na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21. 
Úkol trvá.

Rada souhlasila s rozpočtovým opatřením č. 16- změna rozpočtu v roce 2009 a uložila starostce
pí Vlásenkové předložit toto rozpočtové opatření na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
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. 
Na základě stanoviska právní kanceláře a revokace usnesení bude zahájeno jednání se SŽDC.
Úkol trvá.

Veřejná  zakázka  ve  zjednodušeném  podlimitním  řízení  na  akci  „Gastrotechnologie  pro
polyfunkční dům“
Rada MČ Praha 21 schválila  na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek uzavření
smlouvy o dílo na akci „Gastrotechnologie pro polyfunkční dům“ s firmou InterGast a.s., Na
Vinobraní 1792/55, Praha 10. Rada uložila  Úřadu MČ Praha 21 (OMI) informovat žadatele
v intencích jednání rady, zajistit uveřejnění na Centrální adrese a jednat s dodavatelem ve věci
znění smlouvy. Rada pověřila  starostku pí Vlásenkovou podpisem smlouvy o dílo po přidělení
účelové dotace HMP. Smlouva je připravována k podpisu.
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.  Zápis z jednání muzejní rady ze dne 8. 4. 2009
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí zápis z jednání  muzejní rady ze dne 8. 4. 2009. Rada
schvaluje  požadavek  MR umožnit  prohlídku  prostoru  pro  muzeum  v novém polyfunkčním
domě.  Termín  prohlídky  je  nutné  domluvit  s vedoucí  OMI  RNDr.  Berouškovou.  Rada
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upozorňuje  MR,  že  veškeré  vybavení  muzea  a  knihovny  bude  zajišťovat  ÚMČ  /OMI/  a
podněty na vybavení muzea bude přijímat vedoucí OMI RNDr. Beroušková.
Viz Usnesení 926

Rada MČ Praha 21 schvaluje uvolnění finančního příspěvku ve výši 500,-- Kč na občerstvení
pro vernisáž výstavy „Sokol v boji za svobodu Čechů“. Finanční prostředky budou uvolněny
z kapitoly 09-Vnitřní správa.
Viz Usnesení 927

3.  Výsledky přijímacího řízení do MŠ pro školní rok 2009/2010 v MČ Praha 21
Rada  MČ  Praha  21  bere  na  vědomí  výsledky  přijímacího  řízení  do  MŠ  pro  školní  rok
2009/2010 v MČ Praha 21. Rada ukládá ÚMČ /OMI + RŠ/  zjistit možnost rozšíření počtu tříd
v MŠ Sluníčko a v I.MŠ. Rada ukládá pí starostce Vlásenkové  vstoupit v jednání ze starostou
Běchovic, ohledně možnosti umístění 15 dětí v MŠ Běchovice. Rada MČ Praha 21 konstatuje,
že pro příští rok 2010 je připravena podporovat  jako jednu z priorit městské části přístavbu
nebo výstavbu nové MŠ.
Viz Usnesení 928

4.  Žádost školního sportovního klubu o finanční příspěvek na akci „Běh o pohár starosty“ 
Rada  MČ  Praha  21  schvaluje  poskytnutí  neinvestičního  finančního   příspěvku   ve  výši
20.000,-- Kč pro občanské sdružení Školní sportovní klub Újezd nad Lesy na nákup pohárů a
medailí   na  akci  „Běh  o  pohár  starosty“  v kap.  06-Kultura,  sport  a  cest.  ruch  z položky
nespecifikovaná rezerva v kap. 10-Pokladní správa.
Viz Usnesení 929
  
5.  Žádost školního sportovního klubu o dotaci na nákup doskočiště skoku vysokého 
Rada MČ Praha 21 předává materiál finančnímu výboru k projednání. Materiál bude opětovně
projednán na příštím jednání rady. 

6.  Smlouva o spolupráci při realizaci projektů v rámci projektového záměru „Unifikace
     registrů, evidencí a agend IS HMP“
Rada MČ Praha 21 schvaluje  Smlouvu o spolupráci při realizaci projektů v rámci projektového
záměru „Unifikace  registrů, evidencí a agend IS HMP“ mezi MČ Praha 21 a  hl. m. Praha.
Rada pověřuje starostku pí Vlásenkovou podpisem smlouvy.  
Viz Usnesení 930

7.  Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo  č. 89/08 společnosti Prinsitt, s.r.o. (údržba zeleně)
Rada MČ Praha 21 neschvaluje  jednostranný návrh na navýšení  cen,  předloženou úpravou
smluvních ujednání , označenou jako dodatek č. 1, který byl  předložen spol. Prinsitt,  s.r.o.,
IČ  63984695,  sídlo  Praha  9,  K jízdárně  45/30,  ve  věci  smlouvy  o  dílo  č.  89/08  ze  dne
4. 8. 2008 „údržba zeleně na MČ Praha 21“. Rada  trvá na původním znění uzavřené smlouvy 
o dílo. Rada ukládá ÚMČ /OŽPD/  informovat spol. Prinsitt s.r.o. v intencích jednání  rady. 
Viz Usnesení 931

8.  Rozmístění cyklostojanů na území MČ Praha 21
Rada  MČ  Praha  21  bere  na  vědomí  technickou  zprávu,  prohlášení  k instalaci  a
fotodokumentaci  týkající  se  rozmístění  cyklostojanů  na  území  MČ Praha  21.  Rada  ukládá
ÚMČ  /OMI/  přesně  určit  pozemky,  na  kterých  bude  možné  vybudovat  stanoviště  pro
cyklostojany  v souladu  s předloženými  materiály.  Rada  ukládá  ÚMČ  /OMI/  v dané  věci
vstoupit v jednání se spol. TSK a odeslat prohlášení k instalaci. 
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Viz Usnesení 932

9.  Žádost „OS Maminy z újezdské roviny“ o finanční příspěvek na akci „Za pokladem    
     skřítků“
Rada MČ Praha 21 schvaluje poskytnutí neinvestičního   příspěvku  ve výši 5.000,-- Kč pro
občanské  sdružení  Maminy  z újezdské  roviny   na  akci  „Za  pokladem skřítků“  v kap.  06-
Kultura, sport a cest. ruch z položky nespecifikovaná rezerva v kap. 10-Pokladní správa.
Viz Usnesení 933

10.Uspořádání vánočního koncertu ve společenském sále ZŠ Masarykova 
Rada MČ Praha 21 schvaluje uspořádání vánočního koncertu skupiny Schovanky ve 
společenském sále MZŠ Polesná. Rada schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 
31.000,-- Kč a vstupné ve výši 200,-- Kč. Finanční prostředky budou uvolněny z VHČ. 
Viz Usnesení 934

11.Uspořádání kulturní akce ve spol. sále ZŠ Masarykova v měsíci říjnu 2009
Rada MČ Praha 21 schvaluje uspořádání  koncertu kapely Spiritual Kvintet  ve 
společenském sále MZŠ Polesná. Rada schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 
35.000,-- Kč a vstupné ve výši 200,-- Kč. Finanční prostředky budou uvolněny z VHČ. 
Viz Usnesení 935

12. Dodatek č. 6 k SOD se společností BETONSTAV TEPLICE a.s. na výstavbu
      polyfunkčního domu 
Rada  MČ  Praha  21  schvaluje  Dodatek  č.  6  ke  smlouvě  o  dílo  č.  108/07  se  společností
BETONSTAV TEPLICE a.s. na výstavbu  polyfunkčního domu. Rada pověřuje starostku pí
Vlásenkovou podpisem dodatku.
Viz Usnesení 936

13. Zápis z jednání KV č. 14 ze dne  25. 3. 2009  a č. 15 ze dne 22. 4. 2009
Rada  MČ  Praha  21  bere  na  vědomí  zápis  č.  14  ze  dne   25.  3.  2009   a  zápis   č.  15
ze  dne  22.  4.  2009.   Rada  ukládá  starostce  pí  Vlásenkové  předložit  zápisy  na  jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz Usnesení 937

14. Návrh na využití odvodu části výtěžku z VHP na veřejně prospěšné  účely za rok 2008
Rada MČ Praha 21 schvaluje využití odvodu části výtěžku z VHP dle § 16 zákona č. 202/1990
Sb., na nákup a doplnění herních prvků v k. ú. Újezd nad Lesy v částce 342.659,20 Kč.
Viz Usnesení 938

15. Zápis č. 4/09 z jednání komise sboru  pro občanské záležitosti  ze dne 28. 4. 2009
Rada MČ Praha  21  bere  na  vědomí   zápis  č.  4/09  z jednání  komise  sboru   pro  občanské
záležitosti  ze dne 28. 4. 2009.

16. Zápis z jednání KVV ze dne 22. 4. 2009
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí  zápis z jednání KVV ze dne 22. 4. 2009.

17. Grantový program pro rok 2009 na podporu poskytovatelů sociálních služeb
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Rada  MČ praha  21  souhlasí  s předloženým návrhem grantové  komise  na  přidělení  grantů
v oblasti  sociálních  služeb  pro  rok  2009.  Protokol  z jednání  grantové  komise  je  nedílnou
součástí  originálu  tohoto  usnesení.  Rada  ukládá  starostce  pí  Vlásenkové  předložit  tento
materiál  na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz Usnesení 939
18. Zápis č. 3 z jednání finančního výboru ze dne 15. 4. 2009
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí  zprávu auditora o výsledku přezkoumání  hospodaření MČ
Praha 21 za rok 2008 - závěr zprávy auditorské firmy ATLAS AUDIT  s.r.o. – „Při přezkumu
hospodaření  a  v předložené  účetní  závěrce  Městské  části  Praha  21  za  účetní  období  2008
nebyly  zjištěny  chyby  a  nedostatky“.  Předložený  materiál   je  nedílnou  součástí  originálu
usnesení.
Viz Usnesení 940

Rada MČ praha  21 souhlasí  s návrhem závěrečného  účtu  MČ Praha  21  za  rok 2008,  (  tj.
souhrnné  zpracování  údajů  o  celoročním  hospodaření  MČ  a  jí  zřízených  příspěvkových
organizací)  a to bez výhrad. Předložený materiál je nedílnou součástí originálu usnesení. Rada
ukládá starostce pí Vlásenkové předložit materiál na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz Usnesení 941

Rada MČ Praha 21 souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 20 – změnou rozpočtu v roce 2009 dle
předloženého  návrhu  –  tabulky,  která  je  nedílnou  součástí  tohoto  usnesení.  Rada  ukládá
starostce pí Vlásenkové předložit materiál na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz Usnesení 942

Rada MČ Praha 21 souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 21 – změnou rozpočtu v roce 2009 dle
předloženého  návrhu  –  tabulky,  která  je  nedílnou  součástí  tohoto  usnesení.  Rada  ukládá
starostce pí Vlásenkové předložit materiál na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz Usnesení 943

Rada MČ Praha 21 souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 22 – změnou rozpočtu v roce 2009 dle
předloženého  návrhu  –  tabulky,  která  je  nedílnou  součástí  tohoto  usnesení.  Rada  ukládá
starostce pí Vlásenkové předložit materiál na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz Usnesení 944

Rada MČ Praha 21 souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 23 – změnou rozpočtu v roce 2009 dle
předloženého  návrhu  –  tabulky,  která  je  nedílnou  součástí  tohoto  usnesení.  Rada  ukládá
starostce pí Vlásenkové předložit materiál na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz Usnesení 945

19. Zápis č. 4 z jednání finančního výboru ze dne 29. 4. 2009 
Rada  MČ  Praha  21  souhlasí  s plněním  rozpočtu  MČ  Praha  21  za  1.  čtvrtletí  2009  dle
předloženého návrhu – komentáře a  tabulek, které jsou nedílnou součástí originálu usnesení.
Rada ukládá starostce pí Vlásenkové předložit materiál na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz Usnesení 946

Rada MČ Praha 21 schvaluje   rozpočtové  opatření č. 24 – úprava  rozpočtu v roce 2009 dle
předloženého návrhu – tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
Viz Usnesení 947

20. Vedení místní rekreační cyklostezky v MČ Praha 21 

9



Rada MČ Praha 21 schvaluje vedení  místní rekreační cyklostezky  dle předloženého soupisu
parcelních  čísel  a  vlastníků  dotčených  pozemků  .  Soupis  je  nedílnou  součástí  originálu
usnesení.  Rada ukládá místostarostovi  Ing. Štulcovi,   vstoupit  v jednání s HMP a projednat
možnost financování akce. 
Viz Usnesení 948
21. Výpověď  z bytu Žiželická 1612/17, Praha 9 – Újezd nad Lesy
Rada MČ schvaluje výpověď z bytu Žiželická 1612, byt. č. 17, Praha 9 – Újezd nad Lesy -
nájemce  slečna  Lenka  Hatinová  podle  §  711  odst.  2  písm.  a)  a  b)  občanského  zákoníku
výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu. Rada pověřuje pí starostku Vlásenkovou podpisem
výpovědi slečně Lence Hatinové , bytem  Žiželická 1612, byt. č. 17, Praha 9 – Újezd nad Lesy.
Viz Usnesení 949
  
22. Dodatek č. 1 k smlouvě o nájmu pozemku č. 21/2001 ze dne 16. 5. 2001 s nájemci      
      ELTODO a.s. a WAGMA s.r.o. 
Rada  MČ  Praha  21  schvaluje  Dodatek  č.  1  k smlouvě  o  nájmu  pozemku  č.  21/2001
ze dne 16. 5. 2001 s nájemci  ELTODO EG a.s., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4  a
WAGMA  s.r.o.,  U  Házů  829/4,  164  00  Praha  6  –  Nebušice.  Rada  pověřuje  pí  starostku
Vlásenkovou podpisem Dodatku č. 1.  
Viz Usnesení 950

23. Nájemní smlouva č. 85/B/2001 – p. Maleček (Evidenční list) 
Rada MČ Praha 21 schvaluje Evidenční  list k nájemní smlouvě č.  85/B/2001 (nájemce pan
Maleček,  byt  Žlebská  1622/7,  Praha  9  –  Újezd  nad  Lesy).  Rada  pověřuje  pí  starostku
Vlásenkovou podpisem Evidenčního listu.
Viz Usnesení 951

24. Žádost manželů Sprinzlových o výměnu bytu 
Rada MČ Praha 21 schvaluje  výměnu bytu na adrese Novosibřinská 673, byt. č. 3, Praha 9 –
Újezd nad Lesy za byt na adrese Novosibřinská 673, byt č. 4, Praha 9 – Újezd nad Lesy. Rada
pověřuje  pí starostku Vlásenkovou podpisem nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt
Novosibřinská 673, byt č. 4, Praha 9 – Újezd nad Lesy s manžely Sprinzlovými.
Viz Usnesení 952

25. Odvolání p. Šurycha k usnesení rady č. 704  a 796 – (sleva na nájemném )
Rada MČ Praha 21 neschvaluje slevu na nájemném za nebytové prostory v domě  Živonínská
1629,  Praha  9  –  Újezd nad Lesy.  Rada ukládá  ÚMČ /p.  Mrázové/  informovat  p.  Šurycha
v intencích jednání rady. 
Viz Usnesení 953

26. Informace o změně legislativy DPH – střecha MZŠ Polesná 
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí  informaci o změně legislativy DPH. Rada ukládá ÚMČ
/p.Mrázové/  předložit  na další  jednání rady návrhy na Dodatky nájemních smluv s nájemci
střechy MZŠ Polesná. 
Viz Usnesení 954

27. Informace o změně legislativy DPH – tělocvična a kulturní sál 
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí  informaci o změně legislativy DPH. Rada schvaluje úpravu
hodinové sazby za pronájem tělocvičny a to: 
a) smlouvy uzavřené na dobu neurčitou: základ 230,-- Kč + 9% DPH
b) krátkodobé pronájmy: základ 250,-- Kč + 9% DPH
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Viz Usnesení 955

28. Návrh na uzavření nájemní smlouvy s p. Kunovou  (pozemky č. par. 2757  a 2758)
Rada MČ Praha 21 schvaluje 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  schvaluje  za  smluvně
nezajištěné  užívání  pozemků  úhradu  ve  výši  208.080,--  Kč  jako  náhradu  za  bezdůvodné
obohacení za poslední dva roky. Rada pověřuje pí starostku Vlásenkovou podpisem nájemní
smlouvy. Rada ukládá ÚMČ /OMI/ vyzvat p. Kunovou prostřednictvím AK JUDr. Stránského
k uzavření nájemní smlouvy v intencích jednání rady. 
Viz Usnesení 956

29. Veřejná zakázaka malého rozsahu na akci „Rekonstrukce komunikace Novosibřinská 
      v úseku Velimská x Vlkanovská x Všeňská“
Rada MČ Praha 21 schvaluje na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek uzavření
smlouvy o dílo na 1. etapu akce  „Rekonstrukce komunikace Novosibřinská  v úseku Velimská
x Vlkanovská x Všeňská“ s firmou PB SERVIS s.r.o., Nové náměstí 1257, Uhříněves. Rada
ukládá  ÚMČ  Praha  21  (OMI)  informovat  žadatele  v intencích  tohoto  usnesení  a  požádat
FO  o  příslušné   rozpočtové  opatření.  Rada  pověřuje  starostku  pí  Vlásenkovou  podpisem
smlouvy o dílo. 
Viz Usnesení 957

30. Polyfunkční dům – napojení EZS na PMS hl. m. Prahy 
Rada MČ Praha 21 souhlasí s napojením objektu polyfunkčního domu, ul.  Staroújezdská č.
parc. 12 na poplachový monitorovací systém MP hl. m. Prahy.
Viz Usnesení 958

31. Zápis z KKR ze dne 27. 4. 2009
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí zápis z KKR ze dne 27. 4. 2009.

32. Zjednosměrnění části ulice Chabeřické  a Hodkovské
Rada  MČ  Praha  21  schvaluje  zjednosměrnění  části  ulice  Chabeřická  a  ulice  Hodkovská
v souladu s generelem dopravní obslužnosti v zájmu regulace dopravy v rezidenčních částech
městské části. Rada ukládá ÚMČ /OMI/ projednání a realizaci.
Viz Usnesení 959

33. Různé 
33a) Bezpečnostní politika a Informační koncepce ÚMČ Praha 21
Rada MČ Praha  21   schvaluje  Informační  koncepci  a  Bezpečnostní  zajištění  informačních
systémů ÚMČ Praha 21 v souladu se zákonem č.  365/2000 Sb. o informačních systémech
veřejné správy a vyhlášky č. 529/2006 Sb. o dlouhodobém řízení ISVS.
Viz Usnesení 960

33b) Odměna pro vedoucí OMI 
Rada MČ Praha 21 schvaluje udělení odměny ve výši 25.000,-- Kč pro vedoucí OMI RNDr.
Berouškovou za ukončení výstavby polyfunkčního domu.
Viz Usnesení 961
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33c) Návrh na udělení peněžitého daru starostce, místostarostům a členům rady 
Rada MČ Praha 21 schvaluje udělení peněžitého daru ve výši jedné měsíční odměny starostce
MČ  praha  21  pí  Vlásenkové,  peněžitý  dar  ve  výši  jedné  měsíční  odměny  neuvolněnému
místostarostovi  panu  Ing.  Petru  Štulcovi,  neuvolněné  místostarostce  MUDr.  Zuzaně
Dastychové a radním Ing. Tomáši Vaníčkovi a Ing. Vladislavu Marečkovi. 
Viz Usnesení 962

Termín příštího jednání rady byl stanoven na 27. 5. 2009.

Zapsala:  Iva Šimková
Ověřil: Ing. Tomáš Vaníček

                                                                               

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