
 
Zápis z 37. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 8. 10. 2008 

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

Program jednání rady 

1.  Kontrola plnění úkolů
2. Rozpočtové opatření č. 48 – změna rozpočtu v roce 2008
3.  Nájemní smlouva byt Žiželická 1613/1
4. Smlouva o pronájmu prostor v budově Živonínská 1630
5. Platový výměr – osobní příplatek na 4. čtvrtletí 2008
    a) Mgr. Miroslavu Kurkovi
    b) Janě Cenkrové
    c) Naděždě Kosanové
    d) Bc. Miluši Benátské
6. Zápis z jednání komise pro občanské záležitosti ze dne 16. 9. 2008 – 5/08
7. Podání MUDr. Jeníčka o projednání bezpečnostní a dopravní problematiky v oblasti ulic 
    Dubinská a Rozhovická
8. Záměr na pronájem komerčních prostor v polyfunkčním domě – restaurace včetně salonku 
    s barem
9.  Výpověď z bytu Žíšovská 1627/byt č. 46 pan Václav Tomíček
10. Zápis z KKR konané dne 22. 9. 2008 – mimořádné ve věci dopravní studie
11. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Rekonstrukce chodníku k autobusové zastávce   
      Blatov
12. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Rekonstrukce klubovny a šaten FK Újezd nad 
      Lesy
13. Přisvětlení přechodu v ulici Četnické
14. Žádost Centra sociálních služeb Běchovice o finanční prostředky na nákup křesel pro  
      pečovatelství
15. Žádost o pronájem pozemku parc. č. 1009/76 v k.ú. Újezd nad Lesy za údržbu nebo
      odprodej za sníženou cenu
16. Zápis ze zasedání bytové komise konaného dne 25. 9. 2008
17. Zvýšení osobního ohodnocení ing. Frázové
18. Zápis z jednání KSZ č. 6/08 ze dne 22. 9. 2008
19. Prodej užitkového vozidla – Dacia PICK UP
20. Žádost ZŠ Masarykova o zajištění finanční spoluúčasti na grant z MHMP
21. Informace o výsledku výběru projektů pro financování z OPPK – 1. výzva
22. Zvýšení nenárokových složek platů motivačních složek mezd ředitelkám MŠ a řediteli ZŠ
23. Zápis se schůze KVV konané dne 24. 9 .2008
24. Rozpočtové opatření č. 50 až č. 52 – změna rozpočtu v roce 2008
25. Záměr na pronájem komerčních prostor v Polyfunkčním domě – lékárna – prodloužení
      termínu pro předložení nabídek
26. Dodatek č. 5 k SOD se společností BETONSTAV TEPLICE a.s. na výstavbu
      Polyfunkčního domu
27. Zápis z 10. schůze kontrolního výboru konané dne 1. 10 .2008
28. Stížnost pana A. Stoupy na pana R. Havla  stavějícího na parcele č. 1358
29. Pronájem nebytových prostor v objektu Živonínská 1629
30. Různé
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Starostka pí Vlásenková podala návrh na doplnění programu:
30 a) Objednávka odznaků k 700. výročí vzniku Újezda nad Lesy

Rada MČ Praha 21 program 37. schůze po této úpravě schválila.

1. Kontrola plnění úkolů
Informace o vznikající skládce za bývalým statkem při ulici Staroújezdská
Spis  ve  věci  pana  Bartoše  čj.:  OŽPD/316,  317/06/Nej  se  nachází  u  HMP,  MHMP,  OOP.
Odvolací  řízení  není dosud ukončeno a spis po nabytí  právní  moci  rozhodnutí  není vrácen
OŽPD.  Věc  byla  opakovaně  telefonicky  i  e-mailem  urgována.  Bylo  přislíbeno  urychlené
dokončení věci.       
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
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 v roce 2009.
Úkol trvá.

Rada uložila 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.
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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. 
Rada MČ Praha 21 ukládá radnímu Ing. Marečkovi předložit na příští jednání rady materiál o
možném umístění proměnných informačních tabulí na měření rychlosti v k.ú. Újezd nad Lesy a
o možnosti financování.   
Úkol trvá.

Prodloužení autobusové linky č. 267
Spol. ROPID předpokládá, že by k prvním úpravám – posílení autobusové dopravy v Sibřině
mohlo  dojít  k 1.  prosinci  2008 a k dalšímu posílení  k 1.  červnu 2009. Detailní  kroky musí
odsouhlasit  obec Sibřina.  Spol.  ROPID pana starostu Sibřiny zatím nekontaktovala,  termín
stanovení osobního jednání byl zaurgován.     
Úkol trvá.

Protokoly č. PP/23/07/940/06 o převodu hmotného majetku
Zajišťován podpis třetí strany.  
Úkol trvá.

Návrh na zabezpečení dopravních přechodů pro chodce
• provedení úpravy přechodu na komunikaci Staroklánovická k ZŠ Masarykova, 

Rada uložila  OŽPD aby předal  návrh  na  úpravu přechodu  na  komunikaci  Staroklánovická
společnosti  TSK.  OŽPD  vydal  a  vypravil  stanovení  místní  úpravy  silničního  provozu  na
komunikaci Staroklánovická u ZŠ Masarykova a doručil  TSK hl. m. Prahy a MHMP, OD.
OŽPD zaslal  žádost společnosti  TSK hl.  m.  Prahy ve věci vyvýšení  křižovatky Čentická –
Polesná.  TSK hl.  m.  Prahy 21.  2.  2008 odpověděla,  že  komunikace  nejsou v její  správě  a
nemůže tedy hradit dopravní opatření a stavební úpravy z rozpočtu TSK. Bude realizováno dle
finančních možností v roce 2009.  
Úkol trvá.

Oprava místních komunikací technologií VIALIT – TURBO
Rada  schválila  lokální  bodovou  výspravu  místních  komunikací.  Pověřila  vedoucí  OMI
podpisem objednávek do výše 300.000,- Kč včetně DPH. Vzhledem k rozsahu nutných oprav
bude potřebné zvážit posílení příslušné kapitoly. Práce probíhají. Byla provedena oprava ulice
Druhanické v rámci záruky a ulice Chabeřické. Objednána další 3 turba.
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. Podpisy jsou zajišťovány.
Úkol trvá.  
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Budování cyklostezek 
Rada vzala na vědomí informaci místostarosty Ing. Štulce ohledně vybudování cyklostezek na
území  naší  MČ a  uložila  Ing.  Štulcovi  zajistit  předložení  dokumentace  ohledně  budování
cyklostezek panu Štěpánkovi.
Úkol trvá.

Žádost o spolupráci při tvorbě Generelu pěší dopravy
Rada  vzala  na  vědomí  předloženou  žádost  MHMP.  Předává  materiál  komisi  životního
prostředí, která podá informaci na příštím jednání rady. 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.

Zákaz vjezdu kamionů do obce
Rada  uložila  starostce  pí  Vlásenkové  vstoupit  v jednání  s Policií  ČR  ohledně  přetěžování
komunikace  Starokolínská  a  Novosibřinská  kamiony  (možnost  převažování  kamionů)  a  o
výsledku jednání informovat na příštím jednání.  
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.  Ke
vzniku organizační jednotky by mohlo dojít pravděpodobně po krajských volbách.
Úkol trvá. 

Záměr na pronájem komerčních prostor v polyfunkčním domě – lékárna
Rada MČ Praha 21 schválila  záměr  na pronájem části  komerčních  prostor  v polyfunkčním
domě za účelem provozování lékárny. Schválila komisi pro hodnocení nabídek a uložila Úřadu
MČ Praha 21 (pí Mrázová ve spolupráci s OMI) zveřejnit záměr a předložit hodnocení včetně
návrhu smlouvy na jednání rady. Záměr byl zveřejněn.  
Úkol trvá.  

Změna trasy autobusu linky č. 250 v ranní špičce
Rada MČ Praha 21 uložila Úřadu MČ Praha 21 (OŽPD) předložit spol. Ropid žádost na úpravu
trasy  autobusu  č.  250  v době  ranní  špičky  za  účelem  zkrácení  dojezdové  doby  autobusu
k metru. Žádost byla odeslána. OŽPD zatím odpověď od spol. ROPID neobdržel. Rada uložila
urgovat odpověď a o výsledku informovat na příštím jednání rady.  
Úkol trvá.  

Darovací smlouva na sponzorský příspěvek od spol.O.K. Servis na Svatováclavské posvícení
Rada  MČ  Praha  21  souhlasila  s přijetím  daru  od  společnosti  O.K.  Servis,  spol.  s.r.o.  na
Svatováclavské posvícení ve výši 10.000,- Kč. Rada uložila starostce pí Vlásenkové předložit
darovací smlouvu na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21. 
Úkol trvá.  

Návrh na vyhlášení grantového programu pro rok 2009
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Rada  MČ  Praha  21  souhlasila  s vyhlášením  grantového  programu  pro  rok  2009  dle
předloženého  návrhu.  Rada  uložila  starostce  pí  Vlásenkové  předložit  materiál  na  jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21. 
Úkol trvá.  

 Dopis obyvatel Blatova ohledně dopravní situace v této lokalitě
OŽPD předloží návrh na stanovení dopravního značení k vyjádření Policii ČR – DI, stanoví DZ
a věc předá OMI, aby nechal osadit dopravní značení.   
Úkol trvá.  

Rozpočtové opatření č. 45 – změna rozpočtu v roce 2008
Rada MČ Praha 21 souhlasila s rozpočtovým opatřením č. 45 – změna rozpočtu v roce 2008 
dle  předloženého  návrhu  a  uložila  starostce  pí  Vlásenkové  předložit  materiál  na  jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21. 

Návrh textu na pamětní desku na Újezdském hřbitově
Rada MČ Praha 21 uložila Úřadu MČ Praha 21 (tajemník) předložit na příští jednání písemný
materiál s návrhem textu na pamětní desku.
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. Rozpočtové opatření č. 48 – změna rozpočtu v roce 2008
Rada MČ Praha 21 souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 48 – změna rozpočtu v roce 2008 dle
předloženého návrhu – tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Ukládá starostce pí
Vlásenkové předložit tento materiál na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 725

3.  Nájemní smlouva byt Žiželická 1613/1
Rada  MČ  Praha  21  schvaluje  novou  nájemní  smlouvu  na  byt  Žiželická  1613/1  s panem
Miroslavem Musilem a pověřuje starostku pí Vlásenkovou podpisem smlouvy.
Viz. Usnesení č. 726

4. Smlouva o pronájmu prostor v budově Živonínská 1630
Rada MČ Praha 21 schvaluje smlouvu o pronájmu nebytových prostor s občanským sdružením
Neposeda a pověřuje starostku pí Vlásenkovou podpisem smlouvy.
Viz. Usnesení č. 727

5. Platový výměr – osobní příplatek na 4. čtvrtletí 2008
    a) Mgr. Miroslavu Kurkovi
    b) Janě Cenkrové
    c) Naděždě Kosanové
    d) Bc. Miluši Benátské
Rada  MČ  Praha  21  schvaluje  platový  výměr  na  4.  čtvrtletí  roku  2008  pí  ředitelky  Jany
Cenkrové  1.  MŠ,  Čentická  2222,  Naděždy Kosanové  MŠ Sedmikráska,  Lišická  1502,  Bc.
Miluše Benátské MŠ Rohožník, Žárovická 1653 a panu řediteli Mgr. Miroslavu Kurkovi MZŠ
Polesná 1690 dle upraveného  návrhu. Rada MČ  Praha 21  pověřuje  starostku pí Vlásenkovou 
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podpisem platových výměrů. Platové výměry jsou nedílnou součástí originálu tohoto usnesení. 
Viz. Usnesení č. 728

6. Zápis z jednání komise pro občanské záležitosti ze dne 16. 9. 2008 – 5/08
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí zápis z jednání komise pro občanské záležitosti ze dne 
16. 9. 2008.

7. Podání MUDr. Jeníčka o projednání bezpečnostní a dopravní problematiky v oblasti ulic 
    Dubinská a Rozhovická
Rada MČ Praha 21 ukládá: 
I.  Úřadu  MČ  Praha  21  (OMI),  aby  požádala  společnost  ELTODO  –  CITELUM,  s.r.o.  o
doplnění světelného osvětlení v Dubinské ulici.
II. Úřadu MČ Praha 21 (OŽPD), aby požádala Městskou policii hl. m. Prahy, OŘ Praha 14 o
provádění  pravidelných  hlídkových  kontrol  v oblasti  chovného  rybníka  při  komunikaci
Dubinská a okolí. Na základě výsledků hlídkové činnosti MP hl. m. Prahy začít případně řešit
v dané oblasti stanovení dalšího omezujícího dopravního značení.
III. Úřadu MČ Praha 21 (OŽPD a OMI) informovat žadatele o usnesení Rady MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 729

8. Záměr na pronájem komerčních prostor v polyfunkčním domě – restaurace včetně salonku 
    s barem
Rada MČ Praha 21 odkládá tento materiál – bude svoláno mimořádné jednání rady.
KT: listopad 2008.

9.  Výpověď z bytu Žíšovská 1627/byt č. 46 pan Václav Tomíček
Rada MČ Praha 21 schvaluje výpověď z bytu Źíšovská 1627, byt č. 46 – nájemce pan Václav
Tomíček  podle  §  711  odst.  2  písm.  b)  občanského  zákoníku  výpověď  z nájmu  bytu  bez
přivolení soudu. Rada MČ Praha 21 pověřuje starostku pí Vlásenkovou podpisem výpovědi
panu Václavu Tomíčkovi bytem Žíšovská  1627, 190 16  Praha 9.
Viz. Usnesení č. 730

10. Zápis z KKR konané dne 22. 9. 2008 – mimořádné ve věci dopravní studie
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí zápis z KKR konané dne 22. 9. 2008.

11. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Rekonstrukce chodníku k autobusové zastávce   
      Blatov
Rada MČ Praha 21 schvaluje na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek uzavření
smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce chodníku k autobusové zastávce Blatov“ s firmou DePa
s.r.o.,  K Hořavce  270,  Praha  9.  Rada  MČ  Praha  21  ukládá  Úřadu  MČ  Praha  21  (OMI)
informovat  žadatele  o  výsledku  hodnotící  komise  a  pověřuje  starostku  pí  Vlásenkovou
podpisem smlouvy o dílo.
Viz. Usnesení č. 731

12. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Rekonstrukce klubovny a šaten FK Újezd nad 
      Lesy
Rada MČ Praha 21 schvaluje výzvu k předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Rekonstrukce  klubovny a  šaten  FK Újezd nad Lesy“.  Rada MČ Praha  21  schvaluje  níže
uvedený seznam firem k předložení nabídky:

1) Betosan, spol. s r.o., U Tvrze 1, 252 26 Třebotov 
2) HOBST a.s., Mstětická 533, 250 91 Zeleneč 
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3) UNIX spol. s r.o., Prosecká 74, 190 00 Praha 9 
Rada MČ Praha 21 schvaluje hodnotící kritérium – výše nabídkové ceny a ukládá Úřadu MČ 
Praha 21 (OMI) vyzvat schválené firmy k předložení nabídky.
Viz. Usnesení č. 732

13. Přisvětlení přechodu v ulici Čentické
Rada MČ Praha 21 schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Přisvětlení přechodu pro chodce
v ulici  Čentická“  se  společností  ELTODO  EG,  a.s.  a  pověřuje  starostku  pí  Vlásenkovou
podpisem smlouvy o dílo.
Viz. Usnesení č. 733

14. Žádost Centra sociálních služeb Běchovice o finanční prostředky na nákup křesel pro  
      pečovatelství
Rada  MČ  Praha  21  neschvaluje  poskytnutí  finančních  prostředků  na  nákup  křesel  pro
pečovatelství pro Centrum sociálních služeb Běchovice. 
Viz. Usnesení č. 734

15. Žádost o pronájem pozemku parc. č. 1009/76 v k.ú. Újezd nad Lesy za údržbu nebo
      odprodej za sníženou cenu
Rada MČ Praha 21 odkládá tento materiál na příští jednání rady. Ukládá Úřadu MČ Praha 21
(OMI) doplnit, zda je vlastníkem pozemku č.parc. 1009/76 k.ú. Újezd nad Lesy právnická nebo
fyzická osoba. 

16. Zápis ze zasedání bytové komise konaného dne 25. 9. 2008
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí zápis ze zasedání bytové komise konaného dne 25. 9. 2008.

17. Zvýšení osobního ohodnocení ing. Frázové
Rada  MČ Praha  21  neschvaluje  navýšení  osobního  ohodnocení  vedoucí  Odboru  SSP  ing.
Lence Frázové. 
Viz. Usnesení č. 735

18. Zápis z jednání KSZ č. 6/08 ze dne 22. 9. 2008
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí zápis z jednání komise KSZ č. 6/08 ze dne 22. 9. 2008.

19. Prodej užitkového vozidla – Dacia PICK UP
Rada MČ Praha 21 schvaluje prodej užitkového vozidla DACIA PICK UP, RZ: AKV 82-25
prostřednictvím autobazaru za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
Viz. Usnesení č. 736

20. Žádost ZŠ Masarykova o zajištění finanční spoluúčasti na grant z MHMP
Rada MČ Praha 21 potvrzuje garanci úhrady na pokrytí 30% celkových nákladů grantu a to ve
výši 166.800,- Kč.
Viz. Usnesení č. 737

21. Informace o výsledku výběru projektů pro financování z OPPK – 1. výzva
Rada MČ Praha  21  bere  na  vědomí  výsledek  výběru  projektů  pro  1.  výzvu k předkládání
projektů  v  Operačním  programu  Praha – Konkurenceschopnost a ukládá Úřadu MČ Praha 21
(OMI) opakovat výzvu.
Viz. Usnesení č. 738
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22. Zvýšení nenárokových složek platů motivačních složek mezd ředitelkám MŠ a řediteli ZŠ
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí předložený návrh Zvýšení nenárokových složek platů a
motivačních  složek  mezd  pro  r.  2008 řediteli  Mgr.  Miroslavu  Kurkovi  Masarykova  MZŠ,
Polesná 1690, ředitelce Janě Cenkrové 1.MŠ, Čentická 2222, ředitelce Naděždě Kosanové MŠ
Sedmikráska,  Lišická 1502 a ředitelce Bc. Miluši  Benátské MŠ Rohožník, Žárovická 1653,
Praha 9 – Újezd nad Lesy.
Viz. Usnesení č. 739

23. Zápis se schůze KVV konané dne 24. 9 .2008
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí zápis z jednání KVV ze dne 24. 9. 2008.

24. Rozpočtové opatření č. 50 až č. 52 – změna rozpočtu v roce 2008
• rozpočtové opatření č. 50

Rada MČ Praha 21 souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 50 – změna rozpočtu v roce 2008 dle
předloženého návrhu – tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Ukládá starostce pí
Vlásenkové předložit tento materiál na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 740

• rozpočtové opatření č. 51
Rada MČ Praha 21 souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 51 – změna rozpočtu v roce 2008 dle
předloženého návrhu – tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Ukládá starostce pí
Vlásenkové předložit tento materiál na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 741

• rozpočtové opatření č. 52
Rada MČ Praha 21 souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 52 – změna rozpočtu v roce 2008 dle
předloženého návrhu – tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Ukládá starostce pí
Vlásenkové předložit tento materiál na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 742

25. Záměr na pronájem komerčních prostor v Polyfunkčním domě – lékárna – prodloužení
      termínu pro předložení nabídek
Rada  MČ  Praha  21  schvaluje  prodloužení  termínu  pro  předkládání  nabídek  záměru  na
pronájem komerčních prostor v Polyfunkčním domě – lékárna do 6. 11. 2008.
Viz. Usnesení č. 743

26. Dodatek č. 5 k SOD se společností BETONSTAV TEPLICE a.s. na výstavbu
      Polyfunkčního domu
Rada  MČ  Praha  21  schvaluje  dodatek  č.  5  ke  smlouvě  o  dílo  č.  108/07  se  společností
BETONSTAV  TEPLICE  a.s.  na  výstavbu  Polyfunkčního  domu  a  pověřuje  starostku  pí
Vlásenkovou podpisem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 108/07.
Viz. Usnesení č. 744

27. Zápis z 10. schůze kontrolního výboru konané dne 1. 10 .2008
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí zápis z 10. schůze kontrolního výboru ze dne 1. 10 .2008.
Rada MČ Praha 21 ukládá starostce pí Vlásenkové předložit materiál na jednání Zastupitelstva.
Viz. Usnesení č. 745

28. Stížnost pana A. Stoupy na pana R. Havla  stavějícího na parcele č. 1358
Rada MČ Praha 21 ukládá Úřadu MČ Praha 21 (OŽPD, OMI a stavebnímu odboru) prošetřit 
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tuto stížnost a na příští jednání rady předložit nápravná opatření vzniklé situace.
Viz. Usnesení č. 746

29. Pronájem nebytových prostor v objektu Živonínská 1629
Rada  MČ  Praha  21  neschvaluje  pronájem  nebytových  prostor  v objektu  Živonínská  1629
společnosti HABEUS CORPUS.
Viz. Usnesení č. 747

30 a) Objednávka odznaků k 700. výročí vzniku Újezda nad Lesy
Rada  MČ Praha  21  schvaluje  objednávku  nákupu  1.000 ks  odznaků  k 700.  výročí  vzniku
Újezda nad Lesy.
Viz. Usnesení č. 748

Zapsala : Bohumila Hojerová
Ověřil: MUDr. Zuzana Dastychová

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