
 
Zápis z 39. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 12. 11. 2008 

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

Program jednání rady 

1.  Kontrola plnění úkolů
2.  Zápis z jednání KVV ze dne 15. 10. 2008
3.  Zápis z jednání komise pro občanské záležitosti ze dne 21. 10. 2008
4.  Kulturní akce ve společenském sále ZŠ Masarykova v měsíci lednu
5.  Zápis z jednání finančního výboru ze dne 29. 10. 2008
6.  Podnět na vyhlášení památného stromu 
7.  Návrh odměn vedoucím
8.  Návrh na odměny ředitelkám MŠ a  řediteli MZŠ za 2. pololetí roku 2008
9.  Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Rekonstrukce klubovny a šaten FK Újezd nad   
     Lesy“
10. Záměr na pronájem komerčních prostor v Polyfunkčním domě – lékárna – zrušení záměru
11. Prodloužení nájemní smlouvy s paní Horovou
12. Vyúčtování finančního příspěvku na rok 2008 FK Újezd nad Lesy
13. Žádost o směnu pozemku č. parc. 1399/12 ve vlastnictví p. Houfka za část pozemku 
     1405/1 ve svěřené správě MČ Praha 21 v k. ú. Újezd nad Lesy
14. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 85/B/2001 (nájemce pan Maleček)
15. „Výstavba domu seniorů v Újezdě nad Lesy“ – revokace usnesení č. 761 ze dne 22.10.2008
16. Rozpočtová opatření č. 58 – č. 63
17. Návrh na udělení peněžitého daru starostce, místostarostům a členům rady
18. Různé

Starostka pí Vlásenková podala návrh na doplnění programu:
18 a) návrh odměn tajemníkům a členům komisí za rok 2008

Rada MČ Praha 21 program 39. schůze po tomto doplnění 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 nebyl 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
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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.
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
Rada schválila 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.  Dne 3.  11.  2008
proběhlo jednání ve výše uvedené věci. Společnost ROPID informovala o tom, že není možné
posílit  l.  267,  ale  posílí  linku  240.  Vzhledem  k tomu,  že  je  nutné  přijmout  další  hlubší
koncepční řešení dopravní obslužnosti v Sibřině, na Květnice a v ostatních přilehlých obcích  i
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v části MČ Praha 21, bude svoláno další jednání po 1. 1. 2009, resp. jakmile  spol. ROPID
získá finanční prostředky a podklady pro provedení dalších změn.   
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.  Proběhly  opravy  v ulicích
Domanovická, Rápošovská, Ratajská a Zbyslavská. Byla objednána plošná oprava části ulice
Oplanské  (cca  400  m²).  Oprava  již  proběhla.  Finanční  prostředky  pro  letošní  rok  jsou
vyčerpány. FO byl požádán o převedení volných prostředků kap. 08 a 03 e výši 300 000,-Kč na
zbývající nutné opravy.
Rada  MČ  Praha  21  ukládá  OMI  zajistit  v rozpočtu  na  rok  2009  finanční  prostředky  na
doopravu komunikace Oplanská.
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.  
 
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.

Sledování vzniku funkce trvale fungující organizační jednotky pro spolupráci hl. m. Prahy a    
Středočeského kraje dle obsahu materiálů aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy

3



OŽPD bude sledovat  vznik  uvedené organizační  jednotky HMP a  středočeského kraje.  Ke
vzniku organizační jednotky by mohlo dojít pravděpodobně po krajských volbách. V dané věci
byl osloven PhDr. M. Turba, vedoucí odboru strategické koncepce, který v odpovědi 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.
Úkol trvá. 
  

Darovací smlouva na sponzorský příspěvek od spol.O.K. Servis na Svatováclavské posvícení
Rada  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
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
OMI nechal instalovat  dopravní značení  v souladu s dopravní studií  a na základě stanovení
vydaného  příslušným  silničně  správním  orgánem.  Bezprostředně  po  instalaci  byly  některé
značky povaleny a některé odcizeny. Je zajišťována náprava. Dochází opakovaně k odcizování
a demontáži značek. Nutno řešit ve spolupráci s městskou policií.
Úkol trvá.  

Rozpočtové opatření č. 45 – změna rozpočtu v roce 2008
Rada  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. 
Úkol trvá.  

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.

Rozpočtové opatření č. 48 – změna rozpočtu v roce 2008
Rada MČ Praha 21 souhlasila s rozpočtovým opatřením č. 48 – změna rozpočtu v roce 2008
dle předloženého návrhu a uložila starostce pí Vlásenkové předložit tento materiál na jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

Záměr  na  pronájem komerčních  prostor  v polyfunkčním domě –  restaurace  včetně  salonku
s barem
Rada MČ Praha 21 odložila tento materiál – bude svoláno mimořádné jednání rady.
KT: listopad 2008. 
Úkol trvá.
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Přisvětlení přechodu v ulici Čentické
Rada  schválila  uzavření  smlouvy  o  dílo  na  akci  „Přisvětlení  přechodu  pro  chodce  v ulici
Čentická“ se společností  ELTODO EG, a.s.  a pověřila  starostku pí  Vlásenkovou podpisem
smlouvy  o  dílo.  Je  zajišťován  podpis  smlouvy  ze  strany  dodavatele.  Smlouva  podepsána.
Předpokládaná realizace proběhne do konce listopadu 2008.
Úkol trvá.

Informace o výsledku výběru projektů pro financování z OPPK – 1. výzva
Rada  vzala  na  vědomí  výsledek  výběru  projektů  pro  1.  výzvu  k předkládání  projektů   v 
Operačním  programu  Praha – Konkurenceschopnost a uložila Úřadu MČ Praha 21 (OMI)
opakovat  výzvu.  Žádost  o  dotaci  bude  uplatněna  po  vyhlášení  další  výzvy  k předkládání
záměru.  Dne  13.  11.  2008  proběhne  informativní  schůzka  s firmou  RAVEN,  která
zpracovávala návrh dokumentace pro 1. výzvu za účasti radního p. Vaníčka a bude projednán
další postup.
Úkol trvá.

Rozpočtová opatření č. 50 - 52 (změny rozpočtu v roce 2008)
• rozpočtové opatření č. 50

Rada  souhlasila  s rozpočtovým  opatřením  č.  50  –  změna  rozpočtu  v roce  2008  dle
předloženého  návrhu a  uložila  starostce  pí  Vlásenkové  předložit  tento  materiál  na  jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21.

• rozpočtové opatření č. 51
Rada  souhlasila  s rozpočtovým  opatřením  č.  51  –  změna  rozpočtu  v roce  2008  dle
předloženého  návrhu a  uložila  starostce  pí  Vlásenkové  předložit  tento  materiál  na  jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21.

• rozpočtové opatření č. 52
Rada  souhlasila  s rozpočtovým  opatřením  č.  52  –  změna  rozpočtu  v roce  2008  dle
předloženého  návrhu a  uložila  starostce  pí  Vlásenkové  předložit  tento  materiál  na  jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

Zápis z 10. schůze kontrolního výboru konané dne 1. 10. 2008
Rada vzala  na vědomí zápis z 10.  schůze kontrolního výboru ze dne 1.  10.  2008 a uložila
starostce pí Vlásenkové předložit materiál na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

Stížnost pana A. Stoupy na pana R. Havla  stavějícího na parcele č. 1358
Rada MČ Praha 21 uložila Úřadu MČ Praha 21 (OŽPD, OMI a stavebnímu odboru) prošetřit 
tuto  stížnost  a  na  příští  jednání  rady  předložit  nápravná  opatření  vzniklé  situace.  Bude
projednáno na příštím jednání rady. 
Rada MČ Praha 21 na svém jednání stížnost opětovně projednala a ukládá Úřadu MČ Praha 21
(OMI) v součinnosti s  Úřadem MČ Praha 21 (OŽPD) odpovědět v intencích jednání rady (jak
předloženo v plnění úkolů).
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. Pí starostka bude v jednání s vedením pokračovat
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v intencích jednání Rady MČ Praha 21. Bude urgováno další jednání o jehož výsledku bude pí
starostka  informovat na příští radě.
Úkol trvá.

Stanovisko společnosti ROPID k provozu autobusové linky č. 250
Rada MČ Praha 21 trvá na své žádosti o úpravu trasy autobusové linky č. 250 v době ranní
špičky za účelem zkrácení dojezdové doby autobusu k metru. Rada uložila Úřadu MČ Praha 21
(OŽPD) zaslat opětovně žádost o úpravu trasy autobusové linky č. 250 společnosti ROPID.
Rada  pověřila starostku pí Vlásenkovou podpisem žádosti. Opakovaná žádost s datem 29. 10.
2008 byla  společnosti  ROPID odeslána.  Na jednání dne 3.  11.  2008 zástupci  spol.  ROPID
uvedli, že na žádost odpoví, nicméně trvají na dané změně  trasy.
Úkol trvá.

Úprava dopravního režimu , osazení dopravního značení na komunikacích Chabeřická,
Chmelická, Toušická, Třebětínská, Tuchotická, Týnecká, Talmberská, Chotěnovská a
Chotouchovská v souladu s odsouhlaseným dopravním generelem MČ Praha 21
Rada MČ Praha 21 ukládá Úřadu MČ Praha 21 (OMI) připravit  návrh na osazení,  sejmutí
dopravního  značení  v souladu  s odsouhlaseným  dopravním  generelem  na  komunikacích
Chabeřická,  Chmelická,  Toušická,  Třebětínská,  Tuchotická,  Týnecká,  Talmberská,
Chotěnovská a Chotouchovská.
Rada  MČ Praha  21  uložila  Úřadu  MČ Praha  21  (OŽPD),  aby  návrh  na  osazení,  sejmutí
dopravního  značení  na  předmětných  komunikacích  projednala  s Policií  ČR  DI  a  dopravní
značení stanovila.
Rada MČ Praha 21 uložila Úřadu MČ Praha 21 (OMI) zajistit v průběhu 1. čtvrtletí roku 2009
osazení  dopravního značení  dle  možností  příslušné kapitoly rozpočtu MČ Praha 21 na rok
2009.
Úkol trvá.

Veřejná zakázka malého rozsahu – obsluha košů na směsný odpad a na psí exkrementy
Rada MČ Praha 21 schválila vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „ Obsluha košů
na směsný odpad a na psí exkrementy“ a schválila níže uvedený seznam firem k předložení
nabídky:
Mikapa plus, s.r.o. se sídlem Praha 10, Dolnoměcholupská 28, IČ: 257 46 197
Pražské služby, a.s. se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1, IČ: 601 94 120
Domeček – odpady, s.r.o. se sídlem Praha 10, Dřevčická 44, IČ: 640 48 772.
Rada MČ Praha 21 uložila Úřadu MČ Praha 21 (OŽPD) vyzvat firmy, podnikatele dle výše
uvedeného seznamu k předložení cenové nabídky a výsledek předložit na jednání Rady MČ
Praha  21.  Dne  29.  10  .2008  byly  uvedené  firmy  vyzvány  k předložení  nabídky  a  výzvy
vyvěšeny na úřední desce.
Úkol trvá.

Žádost o pronájem pozemku parc. č. 1009/76 v k.ú. Újezd nad Lesy za údržbu nebo 
odprodej za sníženou cenu - doplnění
Rada MČ Praha 21 schválila pronájem pozemku parc. č. 1009/76 o výměře 137 m² v k.ú. Újezd
nad Lesy za údržbu – na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Rada uložila Úřadu MČ
Praha 21 (OMI) informovat žadatele v intencích jednání rady, připravit s žadatelem smlouvu o
pronájmu a smlouvu předložit  na další  jednání  rady ke schválení.  Žadatel  byl  informován.
Záměr na pronájem byl zveřejněn. Probíhá příprava nájemní smlouvy.
Úkol trvá.
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Návrh rozpočtu MŠ Sluníčko a rozpočtová opatření č. 54
• návrh rozpočtu MŠ Polesná - Sluníčko

Rada  MČ Praha  21  souhlasila  s návrhem rozpočtu  příspěvkové  organizace  MŠ Polesná  –
Sluníčko,  Újezd  nad  Lesy  na  období  09-12/2008  dle  předloženého  návrhu.  Rada  uložila
starostce pí Vlásenkové předložit materiál ke schválení na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Úkol trvá.

• rozpočtové opatření č. 54 – změna rozpočtu v roce 2008
Rada MČ Praha 21 souhlasila s rozpočtovým opatřením č. 54 – změnou rozpočtu v roce 2008
dle předloženého návrhu. Rada uložila starostce pí Vlásenkové předložit materiál ke schválení
na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21. 
Úkol trvá.

Rozšíření počtu volebních okrsků
Rada MČ Praha 21 souhlasila s rozšířením počtu volebních okrsků v MČ Praha 21 – Újezdě
nad Lesy z pěti na sedm. Rada uložila starostce pí Vlásenkové předložit materiál ke schválení
na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21. 
Úkol trvá.

Umístění košů na psí exkrementy v oblasti ulice Oplanská
Místostarostka  MUDr.  Dastychová  podala  návrh  na  doplnění  odpadkových  košů  na  psí
exkrementy v oblasti ulice Oplanská. Rada MČ Praha 21 uložila Úřadu MČ Praha 21 (OŽPD)
zvážit možnost umístění košů do této oblasti, a to s ohledem na rozpočet na rok 2009. OŽPD
bude koordinovat rozmístění košů v souladu s rekonstrukcí komunikace Oplanská. V případě
časového prodlení koše umístí u stávající komunikace v roce 2009.
Úkol trvá.

Návrh termínu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Rada  MČ Praha  21  schvaluje  termín  jednání  Zastupitelstva  MČ Praha  21  –  15.  12.  2008
(pondělí) v 18.00 hod., které se bude konat v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha 21.  

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 KVV ze dne 15. 10. 2008
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí zápis z jednání KVV ze dne 15. 10 .2008.

3.  Zápis z jednání komise pro občanské záležitosti ze dne 21. 10. 2008
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí zápis z jednání komise pro občanské záležitosti ze dne 
21. 10 .2008.

4.  Kulturní akce ve společenském sále ZŠ Masarykova v měsíci lednu
Rada MČ Praha 21 schvaluje uspořádání divadelního představení paní Ivy Janžurové. Rada 
MČ Praha 21 schvaluje uvolnění finančních prostředků  ve výši 50.000,-Kč a vstupné ve výši 
250,-Kč.
Viz. Usnesení č. 765

5.  Zápis z jednání finančního výboru ze dne 29. 10. 2008
• plnění rozpočtu MČ Praha 21 za III. čtvrtletí 2008
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Rada MČ Praha 21 souhlasí s plněním rozpočtu za III. čtvrtletí 2008 dle předloženého návrhu,
který je nedílnou součástí originálu usnesení. Rada ukládá starostce pí Vlásenkové předložit
materiál ke schválení na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 766

• návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2009
Rada MČ Praha 21 souhlasí s návrhem rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2009 dle předloženého
návrhu, který je nedílnou součástí  originálu usnesení.  Rada ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit materiál ke schválení na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 767

• rozpočtový výhled MČ Praha 21 na rok 2009 – 2013
Rada MČ Praha 21 souhlasí s rozpočtovým výhledem MČ Praha 21 na rok 2009 – 2013 dle
předloženého návrhu, který je nedílnou součástí originálu usnesení. Rada ukládá starostce pí
Vlásenkové předložit materiál ke schválení na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 768

• rozpočtové opatření č. 57 – úprava rozpočtu v roce 2008
Rada MČ Praha 21 schvaluje rozpočtové opatření č. 57 – úpravu rozpočtu v roce 2008 dle
předloženého návrhu – tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Viz. Usnesení č. 769

• storno pohledávek
Rada  MČ  Praha  21  souhlasí  se  stornem  pohledávek  v celkové  výši  373.  395,-Kč  dle
předložených žádostí, které jsou nedílnou součástí originálu usnesení. Rada ukládá starostce pí
Vlásenkové předložit materiál na příštím jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 770

6.  Podnět na vyhlášení památného stromu 
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí podnět na vyhlášení památného stromu – lípy velkolisté
rostoucí na pozemku parc. č. 461/1 k.ú. Újezd nad Lesy.

7.  Návrh odměn vedoucím
Rada  MČ  Praha  21  schvaluje  odměny  vedoucím  odborů  a  oddělení  za  rok  2008  dle
předloženého návrhu, který je nedílnou součástí originálu tohoto usnesení.
Viz. Usnesení č. 771

8.  Návrh na odměny ředitelkám MŠ a  řediteli MZŠ za 2. pololetí roku 2008
Rada MČ Praha 21 schvaluje výši odměn pro pí ředitelku Janu Cenkrovou, 1. MŠ Čentická
2222, pí Naděždu Kosanovou, MŠ Sedmikráska, Lišická  1502,  pí  Ivanu  Huttovou,  MŠ  Slu-
níčko, Polesná 1690, pí Bc. Miluši Benátskou, MŠ Rohožník,  Žárovická 1653 a pana Mgr.
Miroslava Kurku, MZŠ, Polesná 1690, Praha 9 – Újezd nad Lesy dle upraveného návrhu, který
je nedílnou součástí originálu tohoto usnesení.
Viz. Usnesení č. 772

9.  Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Rekonstrukce klubovny a šaten FK Újezd nad   
     Lesy“
Rada MČ Praha 21 schvaluje na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek uzavření
smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce klubovny a šaten FK Újezd nad Lesy“ s firmou HOBST
a.s. Splavná 1250, Praha 9 a ukládá Úřadu MČ Praha 21 (OMI) informovat žadatele v intencích
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tohoto usnesení. Rada MČ Praha 21 pověřuje starostku pí Vlásenkovou podpisem smlouvy o
dílo.
Viz. Usnesení č. 773

10. Záměr na pronájem komerčních prostor v Polyfunkčním domě – lékárna – zrušení záměru
Rada  MČ  Praha  21  schvaluje  zrušení  záměru  zveřejněného  dne  9.  9.  2008  na  pronájem
komerčních prostor v Polyfunkčním domě za účelem provozování lékárny a ukládá Úřadu MČ
Praha 21 (OMI) vrátit předložené nabídky a informovat předkladatele v intencích rozhodnutí
rady.
Viz. Usnesení č. 774

11. Prodloužení nájemní smlouvy s paní Horovou
Rada MČ Praha 21 schvaluje nájemní smlouvu na dobu určitou do 16. února 2009 na byt
Novosibřinská  673/4  s paní  H.  Horovou  a  pověřuje  starostku  pí  Vlásenkovou  podpisem
smlouvy.
Viz. Usnesení č. 775

12. Vyúčtování finančního příspěvku na rok 2008 FK Újezd nad Lesy
Rada MČ Praha 21 bere na vědomí vyúčtování  dotace pro FK Újezd nad Lesy poskytnuté
v roce 2008.

13. Žádost o směnu pozemku č. parc. 1399/12 ve vlastnictví p. Houfka za část pozemku 
     1405/1 ve svěřené správě MČ Praha 21 v k. ú. Újezd nad Lesy
Rada MČ Praha 21 materiál odkládá na příští jednání rady a ukládá Úřadu MČ Praha 21 (OMI)
zjistit  a doplnit  majitele  sousedních pozemků a pokusit  se najít variantní řešení k nabídnutí
jiného adekvátního pozemku v rozsahu jak bylo požadováno.

14. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 85/B/2001 (nájemce pan Maleček)
Rada MČ Praha 21 schvaluje  Dodatek  č.  1  k nájemní  smlouvě  č.j.  85/B/2001 (nájemce  p.
Maleček, byt Žlebská 1622/7) a pověřuje starostku pí Vlásenkovou podpisem Dodatku č. 1.
Viz. Usnesení č. 776

15. „Výstavba domu seniorů v Újezdě nad Lesy“ – revokace usnesení č. 761 ze dne 22.10.2008
Rada MČ Praha 21 schvaluje revokaci usnesení č. 761 ze dne 22. 10. 2008 v plném rozsahu a
schvaluje nezařazení předložené nabídky Bohemia Crest s.r.o. do veřejné obchodní soutěže na
akci „Výstavba domu seniorů v Újezdě nad Lesy“ z důvodu nesplnění zadávacích podmínek
soutěže a návrh odmítá. Rada  MČ Praha  21  ukládá  Úřadu  MČ  Praha 21  (OMI)  informovat
účastníka  veřejné  obchodní  soutěže  v intencích  tohoto  usnesení  a  ukládá  starostce  pí
Vlásenkové předložit materiál na zrušení obchodní veřejné soutěže na jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 777

16. Rozpočtová opatření č. 58 – č. 63
• rozpočtové opatření č. 58 – změna rozpočtu v roce 2008

Rada MČ Praha 21 souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 58 – změna rozpočtu v roce 2008 dle
předloženého návrhu – tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení a ukládá starostce pí
Vlásenkové předložit materiál ke schválení na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 778

• rozpočtové opatření č. 59 – změna rozpočtu v roce 2008
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Rada MČ Praha 21 souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 59 – změna rozpočtu v roce 2008 dle
předloženého návrhu – tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení a ukládá starostce pí
Vlásenkové předložit materiál ke schválení na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 779

• rozpočtové opatření č. 60 – změna rozpočtu v roce 2008
Rada MČ Praha 21 souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 60 – změna rozpočtu v roce 2008 dle
předloženého návrhu – tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení a ukládá starostce pí
Vlásenkové předložit materiál ke schválení na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 780

• rozpočtové opatření č. 61 – úprava rozpočtu v roce 2008
Rada MČ Praha 21 schvaluje rozpočtové opatření  č. 61 – úprava rozpočtu v roce 2008 dle
předloženého návrhu – tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Viz. Usnesení č. 781

• rozpočtové opatření č. 62 – úprava rozpočtu v roce 2008
Rada MČ Praha 21 schvaluje rozpočtové opatření  č. 62 – úprava rozpočtu v roce 2008 dle
předloženého návrhu – tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Viz. Usnesení č. 782

 
• rozpočtové opatření č. 63 – úprava rozpočtu v roce 2008

Rada MČ Praha 21 schvaluje rozpočtové opatření  č. 63 – úprava rozpočtu v roce 2008 dle
předloženého návrhu – tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Viz. Usnesení č. 783

17. 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 č. 784

18. Různé
18 a) návrh odměn tajemníkům a členům komisí za rok 2008
Rada  MČ Praha  21  schvaluje  výši  odměn  tajemníkům  a  členům komisí  za  rok  2008  dle
předložených návrhů, které jsou nedílnou součástí originálu tohoto usnesení.
Viz. Usnesení č. 785

   

Zapsala : Bohumila Hojerová
Ověřil: Ing. Petr Štulc
                                                                                               Andrea  V l á s e n k o v á 

         starostka MČ Praha 21 
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