
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI
jednání č. RMČ33

konané dne 20. 12. 2011

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : radní - Karla Jakob Čechová

Program jednání:

1. Kontrola plnění úkolů
2. Zápisy z KŽP od ledna 2011 do listopadu 2011

3.
Dodatek  ke  smlouvě  o  dílo  č.  136/08  -  navýšení  stanovišť  -  koše  na  odpadky  a  psí
exkrementy

4. Návrh odměn vedoucím pracovníkům

5.
Žádost  o  odkoupení  části  pozemků  1393/189  a  1393/5  v  k.ú.  Újezd  nad  Lesy  (dle
oddělovacího geometrického plánu č. parc. 1393/454 a 1393/453)

6. Zápis z jednání Komise pro spolupráci, osvětu a kulturu (KSOK) ze dne 7. 12. 2011

7.
Žádost o uvolnění pí Hany Kořínkové z funkce tajemnice komisí - Grantové komise a
Komise pro spolupráci, osvětu a kulturu (KSOK) na vlastní žádost

8. Zápisy duplicitního vlastnictví
9. Dodatek č. 1 k vnitřní směrnici - Podrozvahové účty
10.Rozpočtové opatření č. 66: změna rozpočtu v roce 2011
11.Rozpočtové opatření č. 67: změna rozpočtu v roce 2011
12.Výměna bytu Žíšovská 1628/63 na základě dohody mezi paní Voglovou a panem Míškem
13.Zápis z jednání Dopravní komise ze dne 7. 12. 2011
14.Stažen z jednání
15.Dohoda práce o činnosti s redaktorkou Újezdského zpravodaje
16.Interní předpis pro hodnocení vedoucích pracovníků ÚMČ Praha 21
17.Zřízení pracovní skupiny k problematice mateřských škol

Pan starosta zkonstatoval, že rada byla řádně svolána a je usnášeníschopná. Dále uvedl, že 
bod č. 14 bude stažen z jednání. Takto navržený program jednání rady č. 33 byl schválen 
/hlasování 5 pro/.

1. Kontrola plnění úkolů

Upozornění: na příští jednání rady dne 10. 1. 2012 je nutné udělat důkladné plnění úkolů od 
všech předkladatelů.



Usnesení číslo: RMČ33/0548/11
Rada městské části
1) bere na vědomí
kontrolu plnění úkolů v intencích jednání rady

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

2. Zápisy z KŽP od ledna 2011 do listopadu 2011
Usnesení číslo: RMČ33/0549/11
Rada městské části
1) bere na vědomí
zápisy z jednání Komise životního prostředí v období leden 2011 až listopad 2011

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

3. Dodatek ke smlouvě o dílo č. 136/08 - navýšení stanovišť - koše na odpadky a psí
exkrementy
Usnesení číslo: RMČ33/0550/11
Rada městské části
1) schvaluje
dodatek ke smlouvě o dílo č. 136/2008. Koše na odpadky a psí exkrementy budou v MČ
Praha 21 - Újezd nad Lesy navýšeny  o 21 ks.
2) pověřuje
starostu MČ Praha 21 podpisem dodatku ke smlouvě o dílo se spol. Mikapa plus, s.r.o., IČ:
25746197, sídlo Dolnoměcholupská 28, 109 00 Praha 9
Zodpovídá 

1. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   viz usnesení
Termín: 31. 01. 2012    
2.  JUDr.  Vladimíra  Kozáková,  vedoucí  odboru  životního  prostředí  a  dopravy  
   zveřejnit na webových stránkách úřadu informační článek + mapu rozmístění košů na
odpadky a psí exkrementy
Termín: 31. 01. 2012    

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

4. Návrh odměn vedoucím pracovníkům
Usnesení číslo: RMČ33/0551/11
Rada městské části
1) schvaluje
udělení odměn vedoucím pracovníkům za úspěšnou realizaci zavedení autobusové linky č.
260, podle předloženého návrhu, který je nedílnou součástí originálu usnesení

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)



5. Žádost o odkoupení části pozemků 1393/189 a 1393/5 v k.ú. Újezd nad Lesy (dle 
oddělovacího geometrického plánu č. parc. 1393/454 a 1393/453)
Usnesení číslo: RMČ33/0552/11
Rada městské části
1) revokuje
usnesení RMČ21/0354/11 ze dne 26. 7. 2011 v plném rozsahu
2) nesouhlasí
s prodejem části pozemků parc.č. 1393/189 a 1393/5 v k.ú. Újezd nad Lesy
3) ukládá
informovat žadatele o rozhodnutí RMČ Praha 21
Zodpovídá 

1. Dana Slabochová, referent odboru životního prostředí a dopravy 3 
   
Termín: 03. 01. 2012    

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

6. Zápis z jednání Komise pro spolupráci, osvětu a kulturu (KSOK) ze dne 7. 12. 2011

Rada městské části
1) bere na vědomí
zápis z jednání z Komise pro spolupráci, osvětu a kulturu (KSOK) ze dne 7. 12. 2011

Hlasování - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

7. Žádost o uvolnění pí Hany Kořínkové z funkce tajemnice komisí - Grantové komise a
Komise pro spolupráci, osvětu a kulturu (KSOK) na vlastní žádost
Usnesení číslo: RMČ33/0553/11
Rada městské části
1) odvolává
pí Hanu Kořínkovou z funkce tajemnice komisí - Grantové komise a Komise pro spolupráci,
osvětu a kulturu (KSOK) ke dni 1. 1. 2012 na vlastní žádost

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

8. Zápisy duplicitního vlastnictví
Usnesení číslo: RMČ33/0554/11
Rada městské části
1) bere na vědomí
problematiku s duplicitními zápisy vlastnictví, které Katastrální úřad pro hl. m. Prahu zjistil v
rámci digitalizace na k.ú. Újezd nad Lesy
2) ukládá



1) ÚMČ Praha 21 /OMI/ oslovit duplicitně zapsané vlastníky nemovitostí, kteří nabídli uznání
vlastnického  práva  ve  prospěch  MČ  a  uzavřít  s  nimi  "Souhlasné  prohlášení  o  uznání
vlastnického  práva"
2)  ÚMČ  Praha  21  /OMI/  v  případech,  kdy  duplicitně  zapsaní  vlastníci  požadují  uznání
vlastnického  práva  od  MČ  vyžádat  si  předložení  nabývacích  listin  a  následně  řešit  ve
spolupráci se smluvní právní kanceláří
3) ÚMČ Praha 21 /OMI/ postupně oslovovat ostatní duplicitně zapsané vlastníky se žádostí o
zvážení  možnosti  uznat  vlastnické  právo  MČ vzhledem k tomu,  že  pozemek  je  zastavěn
veřejnou komunikací a v budoucnu ho nebudou moci využívat jiným způsobem a budou mít
povinnost jeho údržby. V návaznosti na jejich odpověď pak řešit podle bodu 1 nebo 2.
Zodpovídá 

1. RNDr. Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic 
   
Termín: 31. 12. 2012    

3) pověřuje
starostu  MČ Praha  21  podpisem souhlasných  prohlášení  o  uznání  vlastnického  práva  ve
prospěch Hl. m. Prahy, se svěřenou správou MČ Praha 21
Zodpovídá 

1. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   viz usnesení
Termín: 31. 12. 2012    

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

9. Dodatek č. 1 k vnitřní směrnici - Podrozvahové účty
Usnesení číslo: RMČ33/0555/11
Rada městské části
1) schvaluje
dodatek č. 1 k vnitřní směrnici č. 3/11 - Podrozvahové účty s účinností od 1. 1. 2012
2) pověřuje
tajemníka ÚMČ Praha 21 podpisem dodatku směrnice a uveřejněním na síťové jednotce "S" 
Zodpovídá 

1. Vladimír Saitz, Tajemník úřadu 
   viz usnesení
Termín: 30. 12. 2011    

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

10. Rozpočtové opatření č. 66: změna rozpočtu v roce 2011



Usnesení číslo: RMČ33/0556/11
Rada městské části
1) schvaluje
rozpočtové opatření č. 66 - změnu rozpočtu v roce 2011 dle předloženého návrhu - tabulky,
která je nedílnou součástí tohoto usnesení za předpokladu schválení Zastupitelstvem hl. m.
Prahy
2) ukládá
starostovi MČ Praha 21 předložit rozpočtové opatření č. 66 - změnu rozpočtu v roce 2011 na
jednání příštího Zastupitelstva MČ Praha 21 v roce 2012 na vědomí
Zodpovídá 

1. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   viz usnesení
Termín: 19. 03. 2012    

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

11. Rozpočtové opatření č. 67: změna rozpočtu v roce 2011
Usnesení číslo: RMČ33/0557/11
Rada městské části
1) schvaluje
rozpočtové opatření č. 67 - změnu rozpočtu v roce 2011 dle předloženého návrhu - tabulky,
která je nedílnou součástí tohoto usnesení

2) ukládá
starostovi MČ Praha 21 předložit rozpočtové opatření č. 67 - změnu rozpočtu v roce 2011 na
jednání příštího Zastupitelstva MČ Praha 21 v roce 2012 na vědomí
Zodpovídá 

1. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   viz usnesení
Termín: 19. 03. 2012    

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

12. Výměna bytu Žíšovská 1628/63 na základě dohody mezi  paní Voglovou a panem
Míškem
Usnesení číslo: RMČ33/0558/11
Rada městské části
1) schvaluje
žádost o výměnu bytu Žíšovská 1628/63 mezi paní Voglovou a panem Míškem a schvaluje
znění nové nájemní smlouvy na byt 1628/63 s panem Míškem
2) pověřuje



starostu MČ Praha 21 podpisem nájemní smlouvy na byt 1628/63 s panem Danielem Míškem
Zodpovídá 

1. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   podpisem smlouvy
Termín: 30. 12. 2011    
2. Bc. Irena Mrázová, referent _ VHČ 
   předložit smlouvu k podpisu
Termín: 28. 12. 2011    

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

13. Zápis z jednání Dopravní komise ze dne 7. 12. 2011
Usnesení číslo: RMČ33/0559/11
Rada městské části
1) bere na vědomí
zápis z jednání Dopravní komise ze dne 7. 12. 2011

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

14. Stažen z jednání
Materiál byl stažen z jednání.

15. Dohoda práce o činnosti s redaktorkou Újezdského zpravodaje
Usnesení číslo: RMČ33/0560/11
Rada městské části
1) schvaluje
šéfredaktorce  Újezdského  zpravodaje  paní  Karle  Jakob  Čechové  měsíční  odměnu  podle
přílohy, která je nedílnou součástí originálu usnesení

Usnesení - (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1)

16. Interní předpis pro hodnocení vedoucích pracovníků ÚMČ Praha 21
Usnesení číslo: RMČ33/0561/11
Rada městské části
1) ukládá
tajemníkovi ÚMČ Praha 21 zpracovat návrh interního předpisu ve smyslu cílů, účelů a tezí
uvedených  v  příloze,  která  je  nedílnou  součástí  originálu  usnesení.  Následně  tento  návrh
předložit RMČ Praha 21 ke schválení.
Zodpovídá 



1. Vladimír Saitz, SM Saitz Vladimír 
   
Termín: 24. 01. 2012    

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

17. Zřízení pracovní skupiny k problematice mateřských škol
Usnesení číslo: RMČ33/0562/11
Rada městské části
1) ukládá
ÚMČ Praha 21 zpracovat analýzu slučování mateřských škol a předložit jejich závěry Radě
MČ Praha 21 k rozhodnutí o možnosti sloučit mateřské školy
Zodpovídá 

1. Vladimír Saitz, Tajemník úřadu 
   viz usnesení
Termín: 29. 02. 2012    
2) ukládá
ustanovit pracovní skupinu ve složení:
pí Hájková - koordinátorka MA21, předseda komise
pí Kořínková - referentka školství
pí Cenkrová - ředitelka I. MŠ
pí Kosanová - ředitelka MŠ Sedmikráska
pí Benátská - ředitelka MŠ Rohožník
pí Huttová - ředitelka MŠ Sluníčko
pí Čechová - radní MČ Praha 21
p. Slezák - radní MČ Praha 21
p. Roušar - starosta
Zodpovídá 

1. Vladimír Saitz, Tajemník úřadu 
   viz usnesení
Termín: 29. 02. 2012    

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

Karla Jakob Čechová
radní

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21



Zapsal : Vedoucí oddělení kanceláře starosty - Iva Šimková
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