
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI
jednání č. RMČ72

konané dne 16.06.2010

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : místostarosta - Ing. Petr Štulc

Program jednání:

1 Kontrola plnění úkolů
2 Zápis ze zasedání bytové komise konaného dne 27.5.2010
3 Žádost o finanční příspěvek
4 Petice na odlehčení provozu na Českobrodské
5 Zápis z jednání KVV ze dne 26.5.2010
6 Zápis z jednání muzejní rady ze dne 3.6.2010
7 Odměny řediteli MZŠ a ředitelkám MŠ za 1. pololetí r. 2010
8 Prázdninový provoz mateřských škol
9 Návrh odměn vedoucím ÚMČ Praha 21 za 1. pololetí 2010
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Záměr na pronájem komerčních prostor v polyfunkčním domě - restaurace včetně salónku s 
barem

11Návrh dohody o zajištění přístupu přes pronajaté prostory
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Zápis ze 6. schůze komise pro potřeby seniorů ze dne 2. 6. 2010
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Akce 3140-TV Újezd nad Lesy, etapa 0005-Kanalizace, Novosibřinská

1
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Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Rekonstrukce kuchyně MŠ Rohožník"

1
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Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Rekonstrukce kuchyně MŠ Sedmikráska"

1
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Návrh na udělení peněžitého daru starostce, místostarostům a členům rady

1
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Chráněné bydlení a respitní centrum v Dolních Počernicích

1
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Žádost Ing. Božkové o finanční garanci pro projekt umístění naučných informačních tabulí 
na cyklostezce Újezd nad Lesy - Klánovice

1
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Různé

Program jednání rady byl doplněn o:
19a) Údržba zeleně na Blatově - pozemky GARTAL, s.r.o

Rada MČ Praha 21 program 72. schůze po tomto doplnění schválila.

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.

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  starostku  pí
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  a
Starokolínské byly osazeny. 
Ve věci osazení radaru display vydal SSÚ OŽPD stanovení s tím, že zařízení bude osazeno na
MČ Praha 21, tedy na komunikaci Staroújezdská, která navazuje na komunikaci V Lipách.Ve
směru z Újezda nad Lesy u stožáru veř. osvětlení č. 913684, v opačném směru naproti stožáru
veř. osvětlení č. 913688. Situace byla odsouhlasena Policií ČR. Vzhledem k tomu, že se jedná o
pozemky MČ Praha 21, byla věc postoupena k realizaci OMI. 
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 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  SŽDC  bylo  zasláno
usnesení RMČ, kterým byl projeven zájem o odkup. MHMP udělil souhlas s nabytím pozemků
a na základě naší žádosti zadalo SŽDC vypracování geometrického plánu.
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 byly převzaty.
Rekonstrukce kuchyně a  doplnění  hracích  prvků na hřiště  proběhne v průběhu prázdnin.  U
Betonstavu bylo urgováno zaslání dodatků č. 2 a 3.
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 na pozemky č.parc. 2757 a 2758 v k.ú.
Újezd nad Lesy - revokace usnesení RMČ č. 956 ze dne 06.05.2009
Rada revokovala usnesení RMČ č.  956 ze dne 06.05.2009 v plném rozsahu. Rada schválila
návrh nájemní smlouvy na užívání pozemků č. parc. 2757 a 2758 v k.ú. Újezd nad Lesy s výší
nájemného 19.074,-- Kč/rok, stanoveného dle znaleckého posudku. Rada schválila za smluvně
nezajištěné  užívání  pozemků  úhradu  ve  výši  38.148,--  Kč  jako  náhradu  za  bezdůvodné
obohacení za poslední dva roky.
Rada pověřila pí starostku Vlásenkovou podpisem nájemní smlouvy a uložila OMI vyzvat pí
Kunovou  prostřednictvím  AK  JUDr.  Stránského  k  uzavření  nájemní  smlouvy  a  k  úhradě
náhrady  za  bezdůvodné  obohacení v  intencích  jednání   rady.  Paní  Kunová  bude  vyzvána
k uzavření nájemní smlouvy prostřednictvím AK.
Úkol trvá.

Přístavba budovy úřadu – architektonická studie
Byla  zpracována  projektová  dokumentace  a  jsou  zajišťována  stanoviska  dotčených  orgánů
v rámci územního řízení. Bylo požádáno o vydání územního souhlasu. Bylo zadáno zpracování
dokumentace pro stavební řízení.
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 právnímu zástupci MČ Praha 21. Právní zástupce MČ obdržel návrh smlouvy o

dílo na dokončení inž. sítí a připravil návrh dohody. Bylo postoupeno právnímu zástupci druhé

strany.
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.  Byla  předána  studie  rekonstrukce.
Zadání projekčních prací proběhne až na základě finančního krytí akce. 



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 a zápis z jednání KV č. 20 ze dne 15.3.2010
Rada vzala na vědomí zápisy z jednání kontrolního výboru a uložila starostce pí Vlásenkové
předložit zápisy na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

Stanovení dopravního značení (DZ B 28 - zákaz zastavení) na komunikaci Rohožnická
Rada schválila osazení dopravních značek B 28 na komunikaci Rohožnické a uložila OŽPD,
SSÚ vyhotovit stanovení dopravního značení a věc postoupit spol. TSK HMP k realizaci.
SSÚ OŽPD vydal opatření obecné povahy, které nabude právní moci 15. den po vyvěšení na
úřední desce, dopravní značení osadí na své náklady spol. TSK. Opatření obecné povahy bylo
vyvěšeno do 11. 6. 2010 a poté dopravní značení bude realizovat TSK hl. m. Prahy.
Úkol trvá.
 
Návrh darovací smlouvy
Rada 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 jednání zastupitelstva.
Úkol trvá.

Revokace usnesení RMČ65/1217/10 ze dne 4.3.2010 a Rozpočtové opatření č. 20 
Rada revokovala  usnesení RMČ65/1217/10 ze dne 4. 3. 2010 v celém rozsahu.
Rada  souhlasila  s  rozpočtovým  opatřením č.  20  -  změna  rozpočtu  v  roce  2010  a  uložila
starostce  pí  Vlásenkové  předložit  rozpočtové  opatření  č.  20  ke  schválení  na  jednání
zastupitelstva. 
Úkol trvá.

Rozpočtová opatření č. 21 a 22: změny rozpočtu v roce 2010
Rada souhlasila s rozpočtovými opatřeními č. 21 a 22 - změnami rozpočtu v roce 2010 a uložila
starostce  pí  Vlásenkové  předložit  tato  rozpočtová  opatření  ke  schválení  na  jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

Lokální opravy místních komunikací v havarijním stavu
Rada 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. Práce byly
zahájeny. Opravy a rekonstrukce probíhají na základě uzavřené rámcové smlouvy. Opravy jsou
přibližně provedeny v polovině předpokládaného rozsahu.
Úkol trvá.



Svatováclavské posvícení
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. 

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Bezbariérový přístup do střediska osobní hygieny a
sociálních zdravotních služeb"
Rada schválila uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou akci s firmou Stavitelství Pospíšil
s.r.o., Na Zákopě 1A, Olomouc 773 00 , uložila OMI informovat žadatele, pověřila starostku pí
Vlásenkovou podpisem smlouvy o dílo a pověřila OMI jednáním s vybraným uchazečem o
konečném textu smlouvy.
Jednání s firmou proběhlo, byl projednán harmonogram prací. Předpokládaný termín zahájení 
prací je 28. 6. 2010. Smlouva podepsána.
Úkol trvá.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 134/09
Rada  městské  části   schválila  dodatek  č.  2  ke  smlouvě  o  dílo  č.  134/09  se  společností
BETONSTAV  TEPLICE  a.  s.  a  pověřila  starostku  MČ  Praha  21  pí  Andreu  Vlásenkovou
podpisem  dodatku.  Smlouva  je  připravována  k podpisu.  Bylo  urgováno  zaslání  dodatku  u
společnosti Betonstav.
Úkol trvá.

Rozpočtová opatření č. 26 - 37: změny rozpočtu v roce 2010
Rada souhlasila  s rozpočtovými opatřeními č.  26 -  37 -  změnami rozpočtu v roce 2010  a
uložila  starostce  pí  Vlásenkové  předložit  rozpočtová  opatření  ke  schválení  na  jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

Závěrečný účet MČ Praha 21 za rok 2009
Rada souhlasila s návrhem na uzavření závěrečného účtu MČ Praha 21 za rok 2009 bez výhrad
a uložila starostce pí Vlásenkové předložit návrh na uzavření závěrečného účtu k odsouhlasení 
-  b e z   v ý h r a d  - na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá. 

Revokace usnesení RMČ68/1274/10 ze dne 14.4.2010 a Rozpočtové opatření č. 41 - změna
rozpočtu v roce 2010
Rada revokovala Usnesení RMČ68/1274/10 ze dne 14. 4. 2010 v plném rozsahu a souhlasila s
rozpočtovým opatřením č. 41: změnou rozpočtu v roce 2010 a uložila starostce pí Vlásenkové
předložit rozpočtové opatření ke schválení na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 134/09
Rada schválila dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 134/09 se společností BETONSTAV TEPLICE
a. s. a pověřila starostku pí Andreu Vlásenkovou podpisem dodatku. Smlouva je připravována
k podpisu. Bylo urgováno zaslání dodatku u společnosti Betonstav.
Úkol trvá.

Statut fondu zaměstnavatele



Rad  souhlasila  s  návrhem  Statutu  fondu  zaměstnavatele  a  uložila  starostce  pí Vlásenkové
předložit materiál ke schválení na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

Statut fondu rezerv a rozvoje
Rada souhlasila s návrhem Statutu fondu rezerv a rozvoje a uložila starostce pí Vlásenkové
předložit materiál na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

Žádost o souhlas s převzetím staveb komunikací včetně zeleně a pozemků do majetku MČ 
Praha 21 - revokace usn. č. 1011 ze dne 1.7.2009
Rada revokovala usnesení RMČ č. 1011 ze dne 1. 7. 2009 v plném rozsahu. Rada souhlasila s
darováním pozemků č. parc. 537/23 o výměře 326 m2, 537/34 o výměře 337 m2, 537/129 o
výměře 1.474 m2, 537/136 o výměře 1.954 m2, 537/175 o výměře 667 m2, 537/185 o výměře
394 m2, 3735/3 o výměře 6.086 m2, 3735/37 o výměře 2.918 m2, 3735/105 o výměře 708 m2,
3735/139 o výměře 100 m2 a 3735/140 o výměře 181m2 všechny v k.ú. Újezd nad Lesy vedené
na LV č. 2868 u Katastrálního úřadu pro hl.m. Prahu, KP Praha. Rada souhlasila s odkoupením
staveb  komunikací  včetně  souvisejícího  příslušenství   od  spol.  Central  Group  technická
infrastruktura s.r.o. na výše uvedených pozemcích v ulicích Donínské, části Rápošovské, části
Račiněveské,  části  Zalešanské,  Zápolské,  Lstibořské,  Lutínské,  Zbytínské  a  Luníkovské  za
celkovou částku 1.000,-- Kč. Rada uložila starostce pí Vlásenkové předložit materiál na jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. čtvrtletí 2010
Rada  souhlasila  s  plněním  rozpočtu  MČ  Praha  21  za  1.  čtvrtletí  2010  dle  předloženého
materiálu a uložila starostce pí Vlásenkové předložit plnění rozpočtu ke schválení na jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

Rozpočtové opatření č. 47 a 48: změny rozpočtu v roce 2010
Rada souhlasila s rozpočtovými opatřeními č. 47 a 48 - změny rozpočtu v roce 2010 a uložila
starostce pí Vlásenkové předložit rozpočtová opatření ke schválení na jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21.
Úkol trvá.

Žádost o doplnění vybavení hřiště v ulici Luníkovská
Rada  schválila  doplnění  vybavení  hřiště  hracími  prvky  (palisádová  houpačka,  pružinová
houpačka a dětská věž s klouzačkou) včetně oplocení v ulici Luníkovská. Dopadové plochy se
vyřeší  poptávkou nabídkové  ceny u  místních  firem. Finanční  prostředky budou uvolněny z
kapitoly 06-Kultura a sport a zbytek bude převeden z kapitoly 10-Pokladní správa. Rada uložila
OMI předložit  na  příští  jednání  rady celkovou výši  finančních  nákladů na zajištění  akce  a
zajistit realizaci akce.
Rada městské části schválila zakoupení hracích prvků včetně vybudování dopadové plochy a
oplocení  dle  cenových nabídek pro  hřiště  v  ulici  Luníkovská  v  celkové ceně  229.812,-  Kč
s DPH a  uložila  Úřadu MČ Praha  21(OMI) zajistit  realizaci  akce.  Práce  byly objednány a
probíhají.
Úkol trvá.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci " Rekonstrukce kuchyně MŠ Sedmikráska"



Rada schválila  výzvu k předložení  nabídek na výše  uvedenou veřejnou zakázku.  Schválila
seznam firem k předložení nabídky:
1) OIK, spol. s.r.o., ul. 28. října 919, 277 11, Neratovice, IČ 46351388
2) AŠ-ET spol. s.r.o., Žilinská č.e. 216, 141 00, Praha - Záběhlice, IČ 25231685
3) Stavitelství Pospíšil s.r.o., Na Zákopě 1a, 773 00, Olomouc, IČ 25844610
4) PS Slovácko, spol. s.r.o., Náměstí Svobody 360, 686 04, Kunovice, IČ 25343891
5)  OHL  ŽS,  Závod  Pozemní  stavitelství,  Divize  3  Olomouc,  Tovačovského  22,  772  00,
Olomouc, IČ 46342796
Rada schválila hodnotící kritéria a jejich váhy: cena díla: 70%, délka realizace 30% a uložila
OMI vyzvat firmy k předložení nabídky. Firmy byly vyzvány k předložení nabídky. Předloženo
samostatným materiálem – viz bod č. 15. 
Úkol trvá.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Rekonstrukce kuchyně MŠ Rohožník"
Rada schválila výzvu k předložení nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu
a schválila seznam firem k předložení nabídky: 
1)  OHL ŽS,  Závod  Pozemní  stavitelství,  Divize  3  Olomouc,  Tovačovského  22,  772  00,
Olomouc, IČ 46342796
2) OIK, spol. s.r.o., ul. 28. října 919, 277 11, Neratovice, IČ 46351388
3) AŠ-ET spol. s.r.o., Žilinská č.e. 216, 141 00, Praha - Záběhlice, IČ 25231685
4) Stavitelství Pospíšil s.r.o., Na Zákopě 1a, 773 00, Olomouc, IČ 25844610
5) BETONSTAV Teplice a.s., Duchcovská 899/2, 415 01, Teplice, IČ 63149435
Rada schválila hodnotící kritéria a jejich váhy: cena díla: 70%, délka realizace 30% a uložila
OMI  vyzvat firmy k předložení nabídky. Firmy byly vyzvány k předložení nabídky. 
Předloženo samostatným materiálem – viz bod č. 14.
Úkol trvá.

Návrh termínu a programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Rada  schválila termín konání Zastupitelstva MČ Praha 21 - pondělí 21. června 2010. Rada
schválila program jednání zastupitelstva dle předloženého návrhu  a souhlasila s doplněním
programu o body z dalších jednání rady do doby konání Zastupitelstva MČ  Praha 21.
Úkol trvá.

Rozpočtová opatření č. 3-8, 15-19, 38-40 a 44: změny rozpočtu v roce 2010
Rada městské části souhlasila s rozpočtovými opatřeními č. 3-8, 15-19, 38-40 a 44 - změnami
rozpočtu v roce  2010  a  uložila  starostce  pí  Vlásenkové předložit  rozpočtová  opatření   ke
schválení na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

Rozpočtová opatření č. 50-51: změny rozpočtu v roce 2010
Rada souhlasila s rozpočtovými opatřeními č. 50 a č. 51- změnami rozpočtu v roce 2010 a
uložila  starostce pí Vlásenkové předložit  tato  rozpočtová opatření   ke schválení  na jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

Protokol z jednání grantové komise ze dne 26.5.2010, v oblasti sociálních služeb pro rok 2010
Rada městské části souhlasila s předloženým návrhem grantové komise na přidělení grantů v
oblasti sociálních služeb pro rok 2010. Rada uložila starostce pí Vlásenkové předložit návrh  ke
schválení na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.



Užívání pozemku č.parc. 4356/45,k.ú. Újezd nad Lesy
Rada městské části souhlasila s prodejem pozemku č. parc. 4356/45 v k.ú. Újezd nad Lesy za
cenu 1.500,-Kč/m², předem známému zájemci s tím, že žadatel zajistí souhlas s prodejem od
správců sítí  uložených v  předmětném pozemku.  Rada nesouhlasila  s  odpuštěním platby za
bezdůvodné  obohacení.  Rada  uložila  Úřadu  MČ  Praha  21 (OMI)  informovat  žadatele  o
rozhodnutí rady. Žadatel byl informován v intencích jednání rady.
Úkol trvá.

Záměr na pronájem komerčních prostor v polyfunkčním domě - lékárna
Rada  městské  části  schválila  záměr  na  pronájem části  komerčních  prostor  v  polyfunkčním
domě za účelem provozování lékárny. Rada schválila hodnocení nabídek : "Hodnotící komisí
pro potřeby OMI" a uložila Úřadu MČ Praha 21 (OMI) zveřejnit záměr. Záměr byl zveřejněn.
Úkol trvá.

Žádost o ukončení nájmu restaurace a nájemní prázdniny
Rada  městské  části  schválila  ukončení  nájmu  restaurace  včetně  salonku  s  barem  v
polyfunkčním domě se společností  L&V Gastro s.  r.  o.  dohodou ke dni 30.  7.  2010.  Rada
neschválila  nájemní  prázdniny  a  pověřila  starostku  pí  Vlásenkovou  podpisem  dohody  o
ukončení nájmu po projednání právní kanceláří. 
Společnost  L&V Gastro byla  informována v intencích  jednání  rady a  vyzvána k předložení
dohody k podpisu. 
Úkol trvá.

Revokace Usnesení č. 990 ze dne 10.6.2009
Rada městské části  revokovala své Usnesení  č.  990 ze dne 6.  10.  2009 v celém rozsahu a
uložila  bytové komisi vybrat možné zájemce o byt č. 3, Novosibřinská 673,  Praha 9 - Újezd
nad Lesy.
Úkol trvá.

Částečné odvedení dešťových vod z podmáčených pozemků v lokalitě Blatov
Rada městské části vzala na vědomí protokol z ústního jednání a místního šetření na Blatově ze
dne  20.5.2010 ve  věci  havarijního  zaplavování  parcel.  Rada  schválila  realizaci  navrženého
provizorního řešení odvodnění dle předloženého nabídkového rozpočtu v rámci kapitoly 02.
Rada pověřila vedoucí OMI pí Berouškovou podpisem objednávky na realizaci akce do výše
150 tis. Kč. Práce se dokončují.
Úkol trvá.

Informace o akci „Bezpečné cesty do školy – 2010“
Radní Ing. Vaníček seznámil radu s akcí ZŠ Masarykova „Bezpečné cesty do školy – 2010“.
Rada  uložila  starostce  pí  Vlásenkové,  radnímu  Ing.  Marečkovi  a  Ing.  Vaníčkovi  materiál
prostudovat a zařadit realizovatelné části do priorit MČ Praha 21.
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 ze zasedání bytové komise konaného dne 27.5.2010
Rada městské části
1) bere na vědomí



zápis z jednání bytové komise konaného dne 27.5.2010

3. Žádost o finanční příspěvek
Usnesení číslo: RMČ72/1342/10
Rada městské části
1) schvaluje
neinvestiční příspěvek ve výši 3.000,-- Kč   Základní škole speciální Diakonie ČCE Praha 10
(pro  Jana  Doležala,  bytem  Praha  9  -  Újezd  nad  Lesy) v  kapitole  04-Školství,  mládež  a
samospráva převedením z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10-Pokladní správa

4. Petice na odlehčení provozu na Českobrodské
Usnesení číslo: RMČ72/1343/10
Rada městské části
1) bere na vědomí
"Petici na odlehčení provozu na Českobrodské"
2) ukládá
starostce MČ Praha 21 pí Vlásenkové odpovědět petičnímu výboru

5. Zápis z jednání KVV ze dne 26.5.2010
Usnesení číslo: RMČ72/1344/10
Rada městské části
1) bere na vědomí
zápis z jednání KVV ze dne 26.5.2010
2) schvaluje
otištění textu projevu PhDr. Miloše Schmidta ze dne 8. 5. 2010 v Újezdském zpravodaji
3) ukládá
ÚMČ Praha 21 /OŽPD/ zabývat se projektem "Bezpečně do školy"

6. Zápis z jednání muzejní rady ze dne 3.6.2010
Rada městské části
1) bere na vědomí
zápis z jednání muzejní rady ze dne 3.6.2010

7. Odměny řediteli MZŠ a ředitelkám MŠ za 1. pololetí r. 2010
Usnesení číslo: RMČ72/1345/10
Rada městské části
1) schvaluje
předložený návrh odměn za 1. pololetí r. 2010 panu Mgr. Miroslavu Kurkovi, řediteli MZŠ,
Polesná 1690; pí Janě Cenkrové, ředitelce I. MŠ, Čentická 2222; pí Bc. Naděždě Kosanové,
ředitelce MŠ Sedmikráska,  Lišická 1502; pí Ivaně Huttové,  ředitelce MŠ Sluníčko, Polesná
1690 a pí Bc. Miluši Benátské, ředitelce MŠ Rohožník, Žárovická 1653, Praha 9 - Újezd nad
Lesy. Předložený návrh odměn je nedílnou součástí originálu usnesení.

8. Prázdninový provoz mateřských škol
Usnesení číslo: RMČ72/1346/10
Rada městské části
1) revokuje
usnesení RMČ Praha 21 67/1262/10 ze dne 31.3.2010



2) bere na vědomí
právní rozbor o provozu mateřských škol v době vyhlášení prázdnin
3) schvaluje
provoz mateřských škol v době podzimních a jarních prázdnin bez ohledu na počet dětí
4) schvaluje
zajištění dvoutýdenního provozu v době letních prázdnin pro vlastní děti bez ohledu na jejich
počet

9. Návrh odměn vedoucím ÚMČ Praha 21 za 1. pololetí 2010
Usnesení číslo: RMČ72/1347/10
Rada městské části
1) schvaluje
návrh odměn vedoucím Úřadu MČ Praha 21 za dobrou práci v 1. pololetí 2010. Návrh odměn
je nedílnou součástí originálu usnesení.  

10. Záměr na pronájem komerčních prostor v polyfunkčním domě - restaurace včetně
salónku s barem
Usnesení číslo: RMČ72/1348/10
Rada městské části
1) schvaluje
záměr  na  pronájem  komerčních  prostor  v  polyfunkčním  domě  za  účelem  provozování
restaurace včetně salónku s barem
2) schvaluje
hodnocení nabídek: "Hodnotící komisí pro potřeby OMI"
3) ukládá
Úřadu MČ Praha 21 /OMI/ zveřejnit záměr

11. Návrh dohody o zajištění přístupu přes pronajaté prostory
Usnesení číslo: RMČ72/1349/10
Rada městské části
1) schvaluje
dohodu  o  zajištění  přístupu  do  2.  NP přes  pronajaté  prostory  společnosti  Medicur  ve
zdravotním zařízení po dobu výstavby výtahu
2) pověřuje
starostku MČ Praha 21 pí Vlásenkovou podpisem dohody

12. Zápis ze 6. schůze komise pro potřeby seniorů ze dne 2. 6. 2010
Rada městské části
1) bere na vědomí
zápis ze 6. schůze komise pro potřeby seniorů ze dne 2. 6. 2010

13. Akce 3140-TV Újezd nad Lesy, etapa 0005-Kanalizace, Novosibřinská
Usnesení číslo: RMČ72/1350/10
Rada městské části
1) schvaluje
1/Posunutí  autobusových  zastávek  na  Novosibřinské 2/  Vyloučení  nákladní  dopravy  na
komunikaci Novosibřinské 3/ Objízdná trasa pro osobní dopravu na komunikacích Zaříčanská-



Rohožnická  je  možná  jedině  za  předpokladu,  že  spol.  TSK  hl.  m.  Prahy  opraví  povrch
Zaříčanské.
2) pověřuje
starostku MČ Praha 21 pí Vlásenkovou projednáním věci s investorem stavby

14. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Rekonstrukce kuchyně MŠ Rohožník"
Usnesení číslo: RMČ72/1351/10
Rada městské části
1) schvaluje
na  základě  doporučení  komise  pro  hodnocení  nabídek  uzavření  smlouvy  o  dílo  na  akci
"Rekonstrukce kuchyně MŠ Rohožník " s firmou Betonstav Teplice a.s., Duchcovská 899/2,
Teplice 415 01  
2) ukládá
ÚMČ  Praha 21 /OMI/ informovat žadatele
3) pověřuje
starostku MČ Praha 21 pí Vlásenkovou podpisem smlouvy o dílo 
4) pověřuje
ÚMČ Praha 21 /OMI/ jednat s vybraným uchazečem o konečném textu smlouvy 

15. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Rekonstrukce kuchyně MŠ Sedmikráska"
Usnesení číslo: RMČ72/1352/10
Rada městské části
1) schvaluje
na  základě  doporučení  komise  pro  hodnocení  nabídek  uzavření  smlouvy  o  dílo  na  akci
"Rekonstrukce kuchyně MŠ Sedmikráska" s firmou Stavitelství Pospíšil s.r.o., Na Zákopě 1A,
Olomouc 773 00 
2) ukládá
ÚMČ Praha 21 /OMI/ informovat žadatele 
3) pověřuje
starostku MČ Praha 21 pí Vlásenkovou podpisem smlouvy o dílo
4) pověřuje
ÚMČ Praha 21 /OMI/ jednat s vybraným uchazečem o konečném textu smlouvy

16. Návrh na udělení peněžitého daru starostce, místostarostům a členům rady
Usnesení číslo: RMČ72/1353/10
Rada městské části
1) 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

17. Chráněné bydlení a respitní centrum v Dolních Počernicích
Usnesení číslo: RMČ72/1354/10
Rada městské části
1) schvaluje
záštitu MČ Praha 21 nad projektem "Výstavba chráněného bydlení a respitního centra Sluneční
domov v Dolních Počernicích"



18. Žádost Ing. Božkové o finanční garanci pro projekt umístění naučných informačních
tabulí na cyklostezce Újezd nad Lesy - Klánovice
Usnesení číslo: RMČ72/1355/10
Rada městské části
1) schvaluje
finanční  garanci ve  výši  300.000,--  Kč  na  rok  2011  pro  projekt  umístění  naučných
informačních tabulí na cyklostezce Újezd nad Lesy - Klánovice
2) ukládá
ÚMČ Praha 21 /FO/ zapracovat tento požadavek do návrhu rozpočtu na rok 2011

19. Různé

19 a) Údržba zeleně na Blatově - pozemky GARTAL, s.r.o
Usnesení číslo: RMČ72/1356/10
Ing. Vaníček vznesl podnět na údržbu zeleně na parkových plochách v lokalitě Gartal.
Rada městské části
1) ukládá
ÚMČ Praha 21 /OŽPD/ vyzvat majitele pozemků GARTAL s.r.o. v lokalitě Blatov, aby řádně
dodržoval pravidelnou údržbu vlastněných zelených ploch
2) ukládá
ÚMČ Praha 21 /OMI/ jednat se společností GARTAL s.r.o. o možnosti umístění hracích prvků
na jednu jejich parkovou plochu

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

Ing. Petr Štulc
místostarosta

Andrea Vlásenková
starostka MČ Praha 21

  

  Zapsal : asistentka – Šimková Iva
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