
Zápis z     1. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 8. 11. 2006   

Přítomni : dle prezenční listiny
Ověřovatel zápisu :  Ing. Petr Štulc

Program jednání rady 

1. Kontrola plnění úkolů
2. Návrh Jednacího řádu Rady MČ Praha 21
3. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 89/05 s firmou SAOS s.r.o.
4. Návrh na zrušení záměru č. 242 – pronájem nezařízených prodejních prostor (Rohožník)
5. Zjednodušené podlimitní řízení – „Uzavření rámcové smlouvy na projekční práce“
6. Návrh vyhlášky o aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků
7. Rekonstrukce komunikace v ul. Čenovická
8. Zakázka malého rozsahu – „Chodník při ul. Staroklánovická“
9. Zakázka malého rozsahu – „Rekonstrukce a úprava veřejné zeleně“
10. Veřejná zakázka malého rozsahu – „ Rekonstrukce ploché střechy na ZŠ Masarykova“
11. Zápis č. 9 z jednání finančního výboru ze dne 9. 10. 2006
12. Zápis z jednání komise SPOZ ze dne 19. 10. 2006
13. Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 2. 10. 2006
14. Žádost zahrádkářského svazu o finanční příspěvek
15. Zápis z jednání likvidační komise ze dne 5. 10. 2006
16. Návrh na odměny -  ředitelkám MŠ a řediteli ZŠ
17. Zřizovací listina MŠ Sluníčko a ZŠ Masarykova
18. Zápis z jednání KVV ze dne 11. 10. 2006 
19. Zápis z jednání muzejní rady ze dne 6. 9. 2006 a 18. 10. 2006
20. Zápis z mimořádného jednání bytové komise ze dne 3.10. 2006 a 24. 10. 2006
21. Zápis z jednání bytové komise ze dne 26. 10. 2006 
22. Změna organizačního schématu úřadu
23. Návrh na storno pohledávek a závazků MČ Praha 21
24. Prodej bytové jednotky Žíželická 1611/13
25. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou – Novosibřinská 673/5
26. Žádost o finanční příspěvek – OS Maminy z újezdské roviny
27. Žádost o finanční podporu na MS 2006 (Martin Dušek)
28. Informace k žádosti o svěření pozemku parc. č. 4268/421 v k.ú. Újezd nad Lesy
29. Multifunkční sportoviště - uveřejnění
30. Uplatnění restitučního nároku
31. Příprava realizace stavby č. 3140 TV Újezd nad Lesy (Oplanská, Druhanická)
32. Různé

Program jednání Rady MČ Praha 21 byl doplněn následovně:
32. Různé 

• jednání ohledně lesoparku
• jmenování předsedů, tajemníků a členů komisí
• připomínky místostarostky MUDr. Dastychové – výtluky na komunikacích
• připomínky ing. Marečka - kontejnery na tříděný odpad, retardéry

Rada MČ Praha 21 program 1. 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 Polanská 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 a  čeká se na
stavební  povolení.  Termín  akce  byl  plánován  na   květen  –  září.  Vzhledem  k vydání
stavebního povolení není vyloučen pozdější termín realizace. 
Úkol trvá.  

Žádost pí Tomaidesové o úpravy
• oprava oken v ul. Lomecké

Smlouva s firmou HOCO Bauelemente, s.r.o. byla podepsána, realizace proběhne v termínu
dle smlouvy.
Úkol trvá. 

• oprava chodníku v ul. Zaříčanské
Oprava probíhá v souladu s usnesením.
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.
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. OMI zahájil jednání s MHMP. Návrh řešení je v současné době na
Odboru dopravy MHMP.
Úkol trvá.

Zápis z jednání finančního výboru ze dne 17. 7. 2006
• Odpisové plány příspěvkových organizací

Rada uložila Úřadu MČ Praha 21 (FO) vypracovat společně s pí Václavíkovou směrnici, která
by řešila problematiku odpisů příspěvkových organizací. Po projednání finančním výborem
bude směrnice předložena Radě MČ Praha 21 a Zastupitelstvu MČ Praha 21 ke schválení.
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.  O dalším postupu  bude rada
průběžně informována.
Úkol trvá.
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Žádost pana Rössla ve věci majetkoprávního vypořádání pozemku parc. č. 527/5  
Rada MČ Praha 21 neschválila úhradu daně z převodu nemovitosti MČ Praha 21 spojenou
s vykoupením pozemku parc. č. 527/5 v k.ú. Újezd nad Lesy a neschválila vrácení finančních
prostředků za poslední dva roky jako úhradu za užívání pozemku. OMI informoval žadatele
v intencích  jednání  Rady MČ Praha 21.  Na základě opětovné žádosti  o uznání  nároku na
nájemné bylo vyžádáno právní stanovisko JUDr. Stránského. 
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
zpracovávána a je jednáno s majiteli  dotčených pozemků o vydání souhlasu s rekonstrukcí
vozovky.
Úkol trvá.

Usnesení RHMP č. 1186 – ke změně účelu části dotace (Multifunkční sportoviště)
Rada vzala na vědomí usnesení ze dne 15.8.2006 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.  Probíhá  jednání  ve  smyslu  upřesnění  rozsahu
stavebních prací ve vztahu k přiděleným investičním prostředkům.
Úkol trvá.

Svěření pozemku parc. č. 1580 z vlastnictví hl.m.Prahy do správy MČ Praha 21 
Rada vzala na vědomí zamítavé stanovisko MHMP k žádosti  o svěření pozemku 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. Rada ukládá Úřadu MČ Praha 21 (OMI) realizovat nabídnutou schůzku za účelem
konkretizace požadavků.
Úkol trvá.  

Zajištění hracích prvků pro potřeby MČ Praha 21
Rada MČ Praha 21 schválila zakoupení hracích prvků v hodnotě 300 000,- Kč pro potřeby
MČ Praha 21 a pověřila vedoucí OMI RNDr. Soňu Berouškovou podepsáním objednávky do
dané výše aktuální nabídky. Hrací prvky byly objednány a proběhla instalace v MŠ Lišická.
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.

Multifunkční sportoviště – seznam firem vyzvaných k podání nabídky
Rada MČ Praha 21 schválila níže uvedený seznam vyzývaných firem na zajištění akce č. 8743
„Multifunkční sportoviště“
I.        Jan Naidr, Libušská 190, 142 01 Praha 4 - Písnice
II.       DePa, s.r.o., K Hořavce 270, 190 16 Praha 9 - Koloděje
III.      Sportovní stavby LINHART, spol. s r.o., Lhotecká 820, 250 02 Stará Boleslav
IV.      PB – Servis s.r.o., Picassova 354, 104 00 Praha 10 - Uhřiněves
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V.      A SPORT produkt, s.r.o., V Korytech 1537, 100 00 Praha 10
Rada  uložila  Úřadu  MČ Praha  21  (OMI)  vyzvat  firmy  k předložení  nabídky  a  výsledek
hodnocení předložit Radě MČ Praha 21. Jsou projednávána stanoviska dotčených orgánů a je
zpracovávána PD pro výběrové řízení a zadávací podmínky.
Úkol trvá.

Revize vpustí v ul. Chotěnovská
Bude provedeno v rámci rekonstrukce odvodnění komunikace Chotěnovská.
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 vzala na vědomí nabídku pana Františka Martince a uložila Úřadu MČ Praha 21 (OMI)
zpracovat znalecký posudek na ocenění pozemku. Znalecký posudek byl objednán.
Úkol trvá.

Obnovení odvodnění komunikace Chotěnovská
Byla uzavřena smlouva o dílo, práce probíhají.
Úkol trvá.

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 rozpočtové rezervy MČ Praha
21 rozpočtovým opatřením do kapitoly 04 – Školství. Rada MČ Praha 21 pověřuje starostku
pí  Vlásenkovou podpisem smlouvy o dílo  s firmou DePa.  V rámci  uvolněných finančních
prostředků je připravována smlouva na základě navrženého technického řešení.
Úkol trvá.

Veřejná zakázka malého rozsahu – úprava ulice Chabeřická
Smlouva bude podepsána v návaznosti na vydání 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.

Oprava chodníků v ulici Zaříčanská
Rada schválila provedení opravy chodníků v ulici Zaříčanská a uložila Úřadu MČ Praha 21
(OMI)  zajistit  výběr  zhotovitele  a  technickou  realizaci  díla.  Rada  pověřila  starostku  pí
Vlásenkovou  podpisem  smlouvy  o  dílo.  Akce  bude  hrazena  z investiční  účelové  dotace
z MHMP, oprava komunikací.
Úkol trvá.

Rada MČ Praha 21 žádá vedoucího OŽPD ing. Zicháčka, aby informace o plnění úkolů byly
konkrétnější a přehlednější.
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Rada MČ Praha 21 bere na vědomí plnění úkolů a konstatuje, že ostatní úkoly z minulého
jednání rady byly splněny a vypuštěny.

2. Návrh Jednacího řádu Rady MČ Praha 21
Rada MČ Praha 21 schvaluje Jednací řád Rady MČ Praha 21 dle předloženého návrhu, který
je nedílnou součástí originálu tohoto usnesení. Rada pověřuje kompetentní osoby podpisem
jednacího řádu.
Viz. Usnesení č. 1

3. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 89/05 s firmou SAOS s.r.o.
Rada MČ Praha 21 schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 89/05 (č. zhotovitele 318 05)
mezi  MČ Praha 21 a  firmou Saos,  s.r.o.,  na výstavbu prodejních integrovaných ploch na
otočce MHD Rohožník. Rada pověřuje starostku pí Vlásenkovou podpisem dodatku č. 2.
Viz. Usnesení č. 2
Rada MČ Praha 21 žádá vedoucí OMI,  aby u dodatků smluv předkládala na jednání rady
jeden výtisk základní smlouvy .  

4. Návrh na zrušení záměru č. 242 – pronájem nezařízených prodejních prostor (Rohožník)
Rada MČ Praha 21 ruší záměr č. 242 – „Pronajmout formou výběrového řízení nezařízené
prodejní  prostory  na  konečné  MHD  Rohožník“.  Rada  ukládá  Úřadu  MČ  Praha  21
(pí. Mrázové) vypsat nový záměr na pronájem nezařízených prodejních prostor na konečné
MHD  Rohožník  formou  výběrového  řízení,  kde  bude  doplněn  požadavek  na  přesnou
specifikaci ploch o kterou má uchazeč zájem a s pořadím a váhou níže uvedených kritérií.
Záměr bude vyvěšen na 15 dní.
a) účel – požadujeme služby, které nejsou v dané lokalitě zastoupeny – váha kritéria 60%
b) minimální nabídková cena – 2.500 Kč/m² - váha kritéria 40%
Viz. Usnesení č. 3
Rada ukládá Úřadu MČ Praha 21 (OMI) předložit na další jednání rady návrh změny stálé
hodnotící komise vzhledem k novému povolebnímu uspořádání.

5. Zjednodušené podlimitní řízení – „Uzavření rámcové smlouvy na projekční práce“
Rada MČ Praha 21 schvaluje na základě výběrového řízení „Uzavření rámcové smlouvy na
projekční práce“ se společností RHM, Na Domovině 690, 140 00 Praha 4. Rada pověřuje
Úřad MČ Praha 21 (OMI) požadovat  v případě nadlimitních zakázek projednání možnosti
připojištění, doplnit do smlouvy větu : Smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu škody
a  dále  nechat  smlouvu  posoudit  advokátní  kanceláří  JUDr.  Stránského.  Rada  pověřuje
starostku pí Vlásenkovou podpisem rámcové smlouvy. 
Viz. Usnesení č. 4

6. Návrh vyhlášky o aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků
Rada MČ Praha 21 požaduje doplnění cenové mapy stavebních pozemků o lokality vyznačené
na mapových listech č. 66 a 79 v k.ú. Újezd nad Lesy dle příloh, které jsou nedílnou součástí
originálu  tohoto  usnesení.  Rada  pověřuje  Úřad  MČ Praha  21  (OMI)  požádat  o  doplnění
cenové mapy pro rok 2007.  
Viz. Usnesení č. 5

7. Rekonstrukce komunikace v ul. Čenovická
Rada MČ Praha 21 schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce
komunikace v ul.  Čenovická – dokončení“, schvaluje navržený text výzvy a níže uvedený
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seznam oslovovaných  firem.  Rada  pověřuje  starostku  pí  Vlásenkovou  podpisem smlouvy
s dodavatelem dle doporučení hodnotící komise.  
I. Skanska CZ, a.s.
Divize pozemní stavitelství, Murmaňská 4, 100 05 Praha 10 - Vršovice
II. DUMA, s.r.o.
Závod pokládek, Dolany 155, 273 51 Unhošť
III. EKIS ,s.r.o.
Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
IV. Dálniční stavby Praha, a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
V. NAVATYP, a.s.
Divize 01 – Stavební divize Praha, Palác Vltava, Revoluční 25, 110 00 Praha 1 
Viz. Usnesení č. 6

8. Zakázka malého rozsahu – „Chodník při ul. Staroklánovická“
Rada MČ Praha 21 schvaluje na základě výběrového řízení uzavření smlouvy o dílo na akci
„Chodník při ulici Staroklánovická“ s firmou DePa, s.r.o., K Hořavce 270, 190 16 Praha 9 –
Koloděje a pověřuje starostku pí Vlásenkovou podpisem smlouvy o dílo.
Viz. Usnesení č. 7

9. Zakázka malého rozsahu – „Rekonstrukce a úprava veřejné zeleně“
Rada MČ Praha 21 schvaluje na základě výběrového řízení  „Uzavření  smlouvy o dílo na
rekonstrukci a úpravu veřejné zeleně“ s firmou SEKÁČI, s.r.o.,  Neumanova 1561, 256 01
Benešov u Prahy.  Rada pověřuje Úřad MČ Praha 21 (OMI) jednat s vybraným dodavatelem o
upřesnění textu smlouvy a pověřuje starostku pí Vlásenkovou podpisem smlouvy o dílo. 
Viz. Usnesení č. 8
Rada MČ Praha 21 žádá vedoucí OMI, aby na další  jednání rady předložila  informativně
podepsanou smlouvu.

10. Veřejná zakázka malého rozsahu – „ Rekonstrukce ploché střechy na ZŠ Masarykova“
Rada  MČ Praha  21  schvaluje  na  základě  výběrového  řízení  uzavření  smlouvy o  dílo  na
„Rekonstrukci  ploché  střechy  na  ZŠ  Masarykova“  se  společností  PSP  GROUP,  s.r.o.,
Turkova  828,  149  00  Praha  4  s celkovou  cenou  dle  skutečných  výměr  v celkové  výši
1.224.187,75  Kč  včetně  19  % DPH.  Rada  pověřuje  starostku  pí  Vlásenkovou  podpisem
smlouvy o dílo.
Viz. Usnesení č. 9

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

Rada MČ Praha 21 souhlasí s návrhem rozpočtu na rok 2007 dle předloženého návrhu, který
je  nedílnou součástí  originálu  tohoto  usnesení  a  ukládá  starostce  pí  Vlásenkové předložit
materiál na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21. 
Viz. Usnesení č. 10

• rozpočtové opatření č. 49
Rada MČ Praha 21 souhlasí 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, tabulky, která je nedílnou součástí tohoto
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usnesení. Rada ukládá starostce pí Vlásenkové předložit materiál ke schválení na prosincové
jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.  
Viz. Usnesení č. 11

• rozpočtové opatření č. 50
Rada MČ Praha 21 souhlasí 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, tabulky,  která je
nedílnou součástí tohoto usnesení. Rada ukládá starostce pí Vlásenkové předložit materiál ke
schválení na prosincové jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.  
Viz. Usnesení č. 12

• rozpočtové opatření č. 51
Rada MČ Praha 21 schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2006 – rozpočtové opatření č. 51, a to
poskytnutí  finančních  prostředků  ve  výši  250.000,-  Kč  v kapitole  05  –  Zdravotnictví  pro
komise  sociálně  zdravotní  a  na  protidrogovou  prevenci  z položky  rezerva  v kap.  10  –
Všeobecná  pokladní  správa  dle  předloženého  návrhu,  tabulky,  která  je  nedílnou  součástí
tohoto usnesení. 
Viz. Usnesení č. 13

• rozpočtové opatření č. 52
Rada MČ Praha 21 schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2006 – rozpočtové opatření č. 52, a to
poskytnutí finančních prostředků ve výši 196.900,- Kč na zaplacení zálohy na traktor JD 2320
s příslušenstvím v kapitole 08 – Místní hospodářství z položky rezerva v kap. 10 – Všeobecná
pokladní správa dle předloženého návrhu, tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
Viz. Usnesení č. 14

• rozpočtové opatření č. 53
Rada MČ Praha 21 schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2006 – rozpočtové opatření č. 53, a to
finanční příspěvek ve výši 18.000,- Kč na nákup a instalaci sprchového válce na hřišti MZŠ a
MŠ Polesná  v kapitole  04  –  Školství  z položky  rezerva  v kap.  10  –  Všeobecná  pokladní
správa dle předloženého návrhu, tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
Viz. Usnesení č. 15

• rozpočtové opatření č. 54
Rada MČ Praha 21 souhlasí 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, tabulky,  která  je nedílnou součástí  tohoto usnesení.
Rada ukládá starostce pí Vlásenkové předložit materiál ke schválení na prosincové jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21.  
Viz. Usnesení č. 16

12. Zápis z jednání komise SPOZ ze dne 19. 10. 2006
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 19. 10. 2006.
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13. Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 2. 10. 2006
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí zápis z jednání KSZ ze dne  2. 10. 2006.

14. Žádost zahrádkářského svazu o finanční příspěvek
Rada MČ Praha 21 schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 30.000,- Kč Českému
zahrádkářskému  svazu  na  zakoupení  nového vybavení  do  moštovny.  Finanční  prostředky
budou uvolněny z rezervy kapitoly 10 -  Všeobecná pokladní správa.
Viz. Usnesení č. 17

15. Zápis z jednání likvidační komise ze dne 5. 10. 2006
Rada MČ Praha  21  schvaluje  zápis   z jednání  likvidační  komise  ze  dne  5.  10.  2006 dle
předloženého návrhu, který je nedílnou součástí originálu tohoto usnesení. 
Viz. Usnesení č. 18

16. Návrh na odměny -  ředitelkám MŠ a řediteli ZŠ
Rada MČ Praha 21 schvaluje odměny za 1. pololetí -  řediteli Masarykovy ZŠ a MŠ, Polesná
1690, Mgr. Miroslavu Kurkovi, ředitelkám MŠ – pí Janě Cenkrové, 1. MŠ, Čentická 2222,
pí  Naděždě  Kosanové,  MŠ  Sedmikráska,  Lišická  1502  a  pí  Danuši  Štolcbartové,  MŠ
Rohožník,  Žárovická  1653,  Praha 9 – Újezd nad Lesy dle  předloženého návrhu,  který  je
nedílnou součástí originálu usnesení.  
Viz. Usnesení č. 19

17. Zřizovací listina MŠ Sluníčko a ZŠ Masarykova
Rada MČ Praha 21 souhlasí se zřizovací listinou MŠ Sluníčko, 190 16 Praha 9 – Újezd nad
Lesy, Polesná 1690 a se zřizovací listinou ZŠ Masarykova,  190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy,
Polesná  1690.  Rada  ukládá  starostce  pí  Vlásenkové  předložit  materiál  ke  schválení  na
prosincové jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.  
Viz. Usnesení č. 20
 
18. Zápis z jednání KVV ze dne 11. 10. 2006 
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí zápis z jednání KVV ze dne 11. 10. 2006. Rada žádá
komisi o předložení specifikace požadavků jednotlivých MŠ na nákup vánočních dárků.

19. Zápis z jednání muzejní rady ze dne 6. 9. 2006 a 18. 10. 2006
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí zápis z jednání muzejní rady ze dne 6. 9. 2006 a ze dne
18. 10. 2006.

20. Zápis z mimořádného jednání bytové komise ze dne 3.10. 2006 a 24. 10. 2006
Rada MČ Praha  21  bere  na  vědomí  zápis  z mimořádného  jednání  bytové  komise  ze  dne
3.10. 2006 a ze dne 24. 10. 2006.

21. Zápis z jednání bytové komise ze dne 26. 10. 2006 
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 26. 10. 2006. Rada
ukládá  bytové  komisi  předložit  návrhy na přidělení  bytu  uchazečům,  kteří  splňují  zadané
podmínky.  Termín předání na MHMP je 30. 11. 2006.

22. Změna organizačního schématu úřadu
Rada MČ Praha 21 schvaluje změnu organizačního schématu k 1. 12. 2006 dle předloženého
návrhu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.   
Viz. Usnesení č. 21
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23. Návrh na storno pohledávek a závazků MČ Praha 21
Rada  MČ  Praha  21  schvaluje  storno  předpisu  pohledávek  v celkové  výši  37.743,58  Kč
z důvodu  nedobytnosti  pohledávek  vlivem  zániku  organizace  (dlužníka)  a  promlčením  a
schvaluje storno předpisu závazků v celkové výši 455.828,45 Kč z důvodu dle předloženého
návrhu, který je nedílnou součástí originálu tohoto usnesení.  
Viz. Usnesení č. 22

24. Prodej bytové jednotky Žíželická 1611/13
Rada MČ Praha 21 souhlasí  s převodem vlastnictví   bytové  jednotky na  adrese Žíželická
1611/13, Praha 9 – Újezd nad Lesy  slečně Pavle Opatrné a ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit materiál ke schválení na prosincové jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.  
Viz. Usnesení č. 23

25. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou – Novosibřinská 673/5
Rada MČ Praha 21 schvaluje prodloužení  nájmu bytu č. 5, Novosibřinská 673, Praha 9 –
Újezd  nad  Lesy  na  dobu  neurčitou  pro  pana  Vladimíra  Saitze  a  pověřuje  starostku  pí
Vlásenkovou podpisem nové nájemní smlouvy. 
Viz. Usnesení č. 24

26. Žádost o finanční příspěvek – OS Maminy z újezdské roviny
Rada MČ Praha 21 schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 5.000,- Kč OS Maminy
z  újezdské  roviny  na  zakoupení  stromu  Sakura.  Finanční  prostředky  budou  uvolněny
z rezervy kapitoly 10 -  Všeobecná pokladní správa.
Viz. Usnesení č. 25
 
27. Žádost o finanční podporu na MS 2006 (Martin Dušek)
Rada MČ Praha 21 neschvaluje žádost Martina Duška o finanční  podporu na MS 2006 a
ukládá Úřadu MČ Praha 21 – tajemníkovi odpovědět žadateli v intencích jednání Rady MČ
Praha 21.
Viz. Usnesení č. 26

28. Informace k žádosti o svěření pozemku parc. č. 4268/421 v k.ú. Újezd nad Lesy
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí informaci MHMP – odboru správy majetku ke svěření
lesního pozemku č. parc. č. 4268/421 v k.ú. Újezd nad Lesy.
Viz. Usnesení č. 27

29. Multifunkční sportoviště - uveřejnění
Rada MČ Praha 21 schvaluje  dle  předloženého návrhu text  výzvy na akci  „Multifunkční
sportoviště“ a její uveřejnění na www stránkách MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 28

30. Uplatnění restitučního nároku
Rada MČ Praha 21 neschvaluje  vydání  pozemků č.  parc.  PK 929/8,  929/9  a  955/8,  nyní
součástí pozemku č. parc. KN č. 3748/1 v k.ú. Újezd nad Lesy, neboť pozemek KN č. parc.
3748/1 je  dle  Územního  plánu hl.m.  Prahy určen k zástavbě veřejně prospěšnou stavbou,
funkční využití VVS (mateřské, základní a střední školy). Rada ukládá Úřadu MČ Praha 21
(OMI) informovat Pozemkový úřad Praha v  intencích jednání Rady MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 29
Rada MČ Praha 21 žádá OMI, aby do příštího jednání předložil specifikaci pozemků – 3814,
3768 a 3748 včetně LV.
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31. Příprava realizace stavby č. 3140 TV Újezd nad Lesy (Oplanská, Druhanická)
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí přípravu realizace stavby 3140 TV – Újezd nad Ley, etapa
0008 Komunikace Jih, Rekonstrukce komunikace ul. Oplanská a Druhanická. Rada souhlasí
s vyjmutím pozemků parc. č. 170/1, 557/1, 461/1, 461/5 a 573/37 – PK 710 v k.ú. Újezd nad
Lesy ze zemědělského a lesního půdního fondu.  Rada pověřuje  starostku pí  Vlásenkovou
podpisem vlastnického a uživatelského vyjádření – souhlas s vyjmutím ze ZPF a LPF.
Viz. Usnesení č. 30

32. Různé
• jednání ohledně lesoparku

Rada  MČ  Praha  21  žádá  vedoucího  OŽPD  a  vedoucí  OMI,  aby  se  zúčastnili  schůzky
s místostarostou panem ing. Štulcem. Jednání se bude konat v pondělí 13. 11. 2006. od 17
hod. (malá zasedačka). 

• jmenování předsedů, tajemníků a členů komisí
Rada MČ Praha 21 jmenuje pí Vladimíru Juřenovou předsedkyní bytové komise, tajemnicí
jmenuje pí Martu Hanzlovou a jmenuje členy: pí Květoslavu Hodkovou, pí Marii Snížkovou a
pana Petra Vlásenka, a to s platností od 9. 11. 2006.
Viz. Usnesení č. 31

Rada MČ Praha 21 jmenuje pí Andreu Vlásenkovou předsedkyní komise koncepce a rozvoje,
tajemnicí  jmenuje  RNDr.  Soňu  Berouškovou  a  jmenuje  členy:  Ing.  Vladislava  Marečka,
pana  Jana  Hoda,  MVDr.  Miloslava  Hoda,  ing.  Ludomíra  Vojtu,  pí  Blanku  Exnerovou,
ing. Miroslavu Fialovou a ing. Milana Hájka, a to s platností od 9. 11. 2006.
Viz. Usnesení č. 32

Rada MČ Praha 21 jmenuje pí PhDr.  Jaroslavu Jiráskovou předsedkyní  komise  výchovně
vzdělávací, tajemnicí jmenuje pí Hanu Kořínkovou a členy jmenuje Doc. RNDr. Petra Voňku
CSc,  MUDr.  Barboru  Diepoltovou,  pí  Janu Cenkrovou,  pí  Naděždu  Kosanovou,  pí  Jitku
Královou,  Mgr.  Miroslava Kurku, PhDr. Miloše Schmidta,  pí  Annu Vlkovou a pí Danuši
Štolcbartovou, a to s platností od 9. 11. 2006.  
Viz. Usnesení č. 33

Rada MČ Praha  21  jmenuje  MUDr.  Barboru  Diepoltovou  předsedkyní  komise  sociální  a
zdravotní,  tajemnicí  jmenuje MUDr. Hanu Roubíčkovou a jmenuje členy:  MUDr. Zuzanu
Dastychovou,  MUDr.  Katarínu  Feureislovou,  pí  Emilii  Kučerovou,  pí  Jitku  Královou,  pí
Marii Vrbkovou, pí Zdenu Vodovou , a to s platností od 9. 11. 2006.  
Viz. Usnesení č. 34

Rada MČ Praha 21 konstatuje, že na příštím jednání budou jmenovány ostatní komise kromě
komise pro informatiku vzhledem k tomu, že nesplnila svůj záměr. 

• Připomínky místostarostky MUDr. Dastychové – výtluky na komunikacích
Místostarostka MUDr. Dastychová upozornila na trvale neuspokojivý stav kanálové vpusti na
rohu ulic Starokolínská a  Račiněveská, na výtluky na hlavní komunikaci před motorestem na
Blatově. Rada žádá OMI, aby zajistil odstranění těchto nedostatků. Dále rada žádá OMI, aby
zajistil uvedení komunikace Četnická, po provedení opravy prasklé kanalizace, do původního
stavu.
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• 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 ukládá Úřadu MČ Praha 21 (OŽPD) podat
žádost, na příslušný odbor MHMP, o zvýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad nebo zvýšení
četnosti odvozu v této lokalitě.
Viz. Usnesení č. 35

Dále  ing.  Mareček  podal  návrh  na  umístění  retardérů  na  křižovatce  ulic  Chotěnovská  –
Toušická. Rada žádá OŽPD, aby prověřil možnost umístění retardérů v této lokalitě.

Rada  odsouhlasila termín příštího jednání - středa -  29. 11. 2006.

Zapsala : Marie Snížková
Ověřil:  Ing, Petr Štulc

                   
                                                                                              Andrea  V l á s e n k o v á 

starostka MČ Praha 21 
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