
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI
jednání č. RMČ22

konané dne 09. 08. 2011

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : radní - MVDr. Vlach Tomáš

Program jednání:

1. Kontrola plnění úkolů
2. Termíny jednání rad do konce roku
3. Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 - volba členů strategického týmu

4.
Zápis z jednání KUR ze dne 13. 7. 2011, Stavební sekce KUR, jmenování vedoucí Stavební
sekce

5. Zápis z jednání KSOZ a návrh na přidělení bytu

6.
Grantové řízení v oblasti  sociálních služeb pro rok 2011 -  Protokol  z  jednání grantové
komise ze dne 28. 7. 2011 pro grantové řízení MČ Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro
rok 2011

7. Internetové služby poskytované firmou ABAK, spol.s.r.o -újezdn.net
8. Limity mobilních telefonů
9. Pověření funkcí příkazce operace pro kapitolu 05 - zdravotnictví a sociální oblast
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.Vnitřní směrnice Zásady oběhu účetních dokladů
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Jednoduchá evidence zelených ploch ve správě MČ Praha 21 - pravidelná údržba, sekání,
stříhání keřů, úklid

1
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Vyhlášení  zakázky  malého  rozsahu  ve  věci  sekání  a  údržba  zeleně  na  pozemcích  ve
vlastnictví/svěřené  správě  MČ Praha  21;  jmenování  členů  a  složení  výběrové  komise,
schválení seznamu zájemců, kterým bude odeslána nabídka

1
3

Změna v osobě nájemce - nájemní smlouva na část pozemku p.č. 2596 v k.ú. Újezd nad
Lesy

1
4

.Přechod nájemní smlouvy na byt Rohožnická 1607, byt č.5,190 16 Praha - Újezd nad Lesy

1
5

.Zápis z jednání Komise pro spolupráci, osvětu a kulturu (KSOK) ze dne 3.8.2011

1
6

.Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru ze dne 1. 8. 2011

1
7

.Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. pololetí 2011

1
8

.Rozpočtové opatření č. 33: změna rozpočtu v roce 2011

1
9

.Rozpočtové opatření č. 34: změna rozpočtu v roce 2011
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.Rozpočtové opatření č. 35: změna rozpočtu v roce 2011

2 Připomínky MČ Praha 21 k návrhu obecně závazné vyhlášky hl.m.Prahy, kterou se stanoví



1 místní koeficient pro výpočet daně z nemovitosti
2
2

.Žádost příspěvkové organizace MŠ Rohožník o změnu uživatele chladicí skříně 700 l

2
3

.Žádost MŠ Sluníčko o finanční příspěvek na dovybavení zahrady

2
4

.Vyjádření MČ Praha 21 k návrhu dotačních vztahů MHMP k MČ podle variant

2
5

.Plán zimní údržby

2
6

.Informace o průběhu odstraňování reklamačních závad

2
7

Dodatečné  stavební  práce  na  akci  "Rekonstrukce  plochých  střech  Masarykovy ZŠ -  1.
etapa"

2
8

.Aktuální informace k pronájmu polyfunkčního domu

2
9

.Smlouva na "Výstavbu hřiště s umělou trávou pro kopanou FK Újezd nad Lesy"

3
0

.Různé

1. Kontrola plnění úkolů
Usnesení číslo: RMČ22/0370/11
Rada městské části
1) bere na vědomí
plnění úkolů v intencích jednání rady 

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

2. Termíny jednání rad do konce roku

Rada městské části
1) bere na vědomí
termíny jednání rad: 30. 8., 13. 9., 27. 9., 11. 10., 25. 10., 8. 11., 22. 11., 6. 12.
Zastupitelstvo je stanoveno na 19. 9. 2011 (termín byl schválen na RMČ5/0076/10).

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

3. Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 - volba členů strategického týmu
Usnesení číslo: RMČ22/0371/11
Rada městské části
1) jmenuje
členy strategického týmu ve složení:

• RNDr. Pavel Roušar - politik Místní agendy
• Václav Müller, vedoucí KUR, /kapitola Urbanismus a územní rozvoj/
• Vladimír  Saitz,  tajemník  ÚMČ Praha  21,  /kapitola  Veřejná správa,  informovanost,

občanská společnost/



• Zdena Vodová, vedoucí OOS, /kapitola Obyvatelstvo, jeho vývoj a struktura/
• Bc. Radka Lipanovičová, vedoucí OSV, /kapitola Sociální a zdravotní politika/
• Hana  Kořínková,  referentka  školství,  /kapitola  Školství,  kulturní  dědictví  a

volnočasové aktivity/
• RNDr. Soňa Beroušková, vedoucí OMI, /kapitola Občanská infrastruktura,  kapitola

Majetek MČ a bytová politika/
• JUDr.  Vladimíra  Kozáková,  vedoucí  OŽPD,  /kapitola  Doprava,  kapitola  Životní

prostředí/
• koordinátor  MA21  (bude  vybrán  ve  výběrovém  řízení),  /kapitola  Ekonomika,  trh

práce, cestovní ruch/

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

4. Zápis z jednání KUR ze dne 13. 7. 2011, Stavební sekce KUR, jmenování vedoucí 
Stavební sekce
Usnesení číslo: RMČ22/0372/11
Rada městské části
1) bere na vědomí
zápis z jednání KUR ze dne 13. 7. 2011
2) schvaluje
Stavební sekci ve struktuře Komise udržitelného rozvoje
3) jmenuje
vedoucí Stavební sekce KUR paní Blanku Exnerovou

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

5. Zápis z jednání KSOZ a návrh na přidělení bytu
Usnesení číslo: RMČ22/0373/11
Rada městské části
1) bere na vědomí
zápis z jednání KSOZ  č. 7/2011 ze dne 28. 7. 2011 
2) schvaluje
přidělení bytu č. 17 Mgr. Jitce Linhartové v ulici Žíželická 1612, Praha 9 - Újezd nad Lesy

3) pověřuje
pana starostu MČ Praha 21 podpisem nájemní smlouvy
Zodpovídá 

1. RNDr. Roušar Pavel, Starosta 
   

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



6. Grantové řízení v oblasti sociálních služeb pro rok 2011 - Protokol z jednání grantové
komise ze dne 28. 7. 2011 pro grantové řízení MČ Praha 21 v oblasti sociálních služeb
pro rok 2011
Usnesení číslo: RMČ22/0374/11
Rada městské části
1) souhlasí
s předloženým návrhem grantové komise na přidělení grantů v oblasti sociálních služeb pro
rok 2011. Protokol z jednání je nedílnou součástí originálu usnesení. 
2) ukládá
starostovi  MČ  Praha  21  předložit  návrh  grantové  komise  na  přidělení  grantů  v  oblasti
sociálních služeb pro rok 2011 ke schválení na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 
Zodpovídá 

1. RNDr. Roušar Pavel, Starosta 
   viz usnesení
Termín: 19. 09. 2011    

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

7. Internetové služby poskytované firmou ABAK, spol. s.r.o -újezd.net
Usnesení číslo: RMČ22/0375/11
Rada městské části
1) bere na vědomí
výčet internetových služeb poskytovaných firmou ABAK, spol. s.r.o. - www.ujezd.net, MČ
Praha 21 a jí zřizovaných organizací
2) ukládá
tajemníkovi ÚMČ Praha 21 projednat se zástupci firmy ABAK návrh smlouvy o poskytování
služeb
Zodpovídá 

1. Saitz Vladimír, Tajemník úřadu 
   

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

8. Limity mobilních telefonů
Usnesení číslo: RMČ22/0376/11
Rada městské části
1) schvaluje
limity pro volání z mobilních telefonů pro pracovníky, kteří užívají přidělené služební mobilní
číslo podle přiloženého seznamu, který je nedílnou součástí originálu tohoto usnesení

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



9. Pověření funkcí příkazce operace pro kapitolu 05 - zdravotnictví a sociální oblast
Usnesení číslo: RMČ22/0377/11
Rada městské části
1) ruší
pověření funkcí správce kapitoly a příkazce operace pro kapitolu 05 - zdravotnictví a sociální
oblast paní MUDr. Hany Roubíčkové ke dni 30. 6. 2011
2) schvaluje
pověření funkcí správce kapitoly a příkazce operace pro kapitolu 05 - zdravotnictví a sociální
oblast paní Bc. Radky Lipanovičové od 1. 7. 2011
3) pověřuje
 starostu MČ Praha 21 podpisem pověření
Zodpovídá 

1. Mgr. Horká Blanka, referent _ interní audit 
   viz usnesení
Termín: 16. 08. 2011    

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

10. Vnitřní směrnice Zásady oběhu účetních dokladů
Usnesení číslo: RMČ22/0378/11
Rada městské části
1) schvaluje
vnitřní směrnici Zásady oběhu účetních dokladů s účinností od 10. 8. 2011
2) pověřuje
tajemníka ÚMČ Praha 21 podpisem směrnice
Zodpovídá 

1. Saitz Vladimír, Tajemník úřadu 
   viz usnesení
Termín: 17. 08. 2011    

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

11. Jednoduchá evidence zelených ploch ve správě MČ Praha 21 - pravidelná údržba,
sekání, stříhání keřů, úklid
Usnesení číslo: RMČ22/0379/11
Rada městské části
1) schvaluje
předloženou  evidenci  zelených  ploch  o  rozsahu  65.278  m²  a  bere  na  vědomí  tabulku  s
celkovou výměrou všech zel. ploch a funkčním typem zeleně na MČ P21
2) ukládá



dopracovat  jednoduchou  evidenci  všech  zelených  ploch  ve  správě  MČ  Praha  21  s
jednoduchou ekonomickou rozvahou nákladů pravidelné údržby
Zodpovídá 

2. JUDr. Kozáková Vladimíra, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
   
Termín: 31. 10. 2011    

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

12. Vyhlášení zakázky malého rozsahu ve věci sekání a údržba zeleně na pozemcích ve
vlastnictví/svěřené správě MČ Praha 21; jmenování členů a složení výběrové komise,
schválení seznamu zájemců, kterým bude odeslána nabídka
Usnesení číslo: RMČ22/0380/11
Rada městské části
1) neschvaluje
předložený materiál
2) ukládá
ÚMČ Praha 21 /ved.  OŽPD/ materiál  přepracovat  a  znovu předložit  na jednání  rady,  dle
intencí rady, které pan starosta projedná s vedoucí OŽPD pí Kozákovou
Zodpovídá 

1. JUDr. Kozáková Vladimíra, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
   viz usnesení
Termín: 30. 08. 2011    

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

13. Změna v osobě nájemce - nájemní smlouva na část pozemku p.č. 2596 v k.ú. Újezd 
nad Lesy
Usnesení číslo: RMČ22/0381/11
Rada městské části
1) schvaluje
převedení nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 2596 k.ú. Újezd nad Lesy o velikosti 227 m²
na nového vlastníka přilehlé nemovitosti p.č. 2594 a p.č. 2595 paní Ladislavu Fišerovou za
nájemné stanovené podle Výměru MF č. 01/2010 - nájem za 30,-- Kč/1 m²/rok
2) pověřuje
starostu MČ Praha 21 podpisem smlouvy 
Zodpovídá 

1. Mrázová Irena, referent _ VHČ 
   předložit smlouvu k podpisu
Termín: 31. 08. 2011    



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

14. Přechod nájemní smlouvy na byt Rohožnická 1607, byt č. 5, 190 16 Praha - Újezd 
nad Lesy
Usnesení číslo: RMČ22/0382/11
Rada městské části
1) neschvaluje
přechod nájemní smlouvy na byt Rohožnická 1607, byt č. 5, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy
na Lucii Vernerovou, bytem Rohožnická 1607, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy
2) ukládá
ÚMČ Praha 21 /vedoucímu VHČ p. Zemanovi/ projednat s Lucií Vernerovou návrh nájemní
smlouvy na dobu určitou na 1 rok
Zodpovídá 

1. Mrázová Irena, referent _ VHČ 
   viz usnesení
Termín: 30. 08. 2011    

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

15. Zápis z jednání Komise pro spolupráci, osvětu a kulturu (KSOK) ze dne 3. 8. 2011
Usnesení číslo: RMČ22/0383/11
Rada městské části
1) bere na vědomí
zápis z jednání Komise pro spolupráci, osvětu a kulturu (KSOK) ze dne 3. 8. 2011 
2) schvaluje
a)  pořádání  kulturních  akcí  v  sále  polyfunkčního  domu.  RMČ Praha  21  bude  předložen
celoroční kulturní kalendář.
b) seznam každoročních státních svátků, svátků, významných dní a tradic dle předloženého
návrhu
Zodpovídá 

1. Voříšek Zdeněk, referent - kulturní 
   

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

16. Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru ze dne 1. 8. 2011
Usnesení číslo: RMČ22/0384/11
Rada městské části
1) bere na vědomí
 zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva dne 1. 8. 2011



2) ukládá
starostovi MČ Praha 21 předložit  Zápis č. 6 z jednání  Finančního výboru ze dne 1. 8. 2011
na příští jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

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

17. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. pololetí 2011
Usnesení číslo: RMČ22/0385/11
Rada městské části
1) souhlasí
s "Plněním rozpočtu MČ Praha 21 za 1. pololetí 2011" v souladu s přiloženým materiálem -
komentáře, tabulky, výkaz a sestava, které jsou součástí originálu tohoto usnesení
2) ukládá
starostovi MČ Praha 21 předložit "Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. pololetí 2011" na příští
jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Zodpovídá 

1. RNDr. Roušar Pavel, Starosta 
   
Termín: 19. 09. 2011    

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

18. Rozpočtové opatření č. 33: změna rozpočtu v roce 2011
Usnesení číslo: RMČ22/0386/11
Rada městské části
1) schvaluje

rozpočtové opatření č. 33 - 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. 33 - změnu rozpočtu v roce 2011 na
jednání příštího Zastupitelstva MČ Praha 21 na vědomí
Zodpovídá 

1. RNDr. Roušar Pavel, Starosta 
   
Termín: 19. 09. 2011    

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



19. Rozpočtové opatření č. 34: změna rozpočtu v roce 2011

Materiál byl odložen na příští jednání rady. Vedoucí FO Ing. Berková materiál znovu
předloží a zúčastní se jednání rady. 

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

20. Rozpočtové opatření č. 35: změna rozpočtu v roce 2011
Usnesení číslo: RMČ22/0387/11
Rada městské části
1) souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 35 - změnou rozpočtu v roce 2011 dle předloženého návrhu -
tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení 
2) ukládá
starostovi MČ Praha 21 předložit rozpočtové opatření č. 35 - změnu rozpočtu v roce 2011 na
jednání příštího Zastupitelstva MČ Praha 21 na vědomí
Zodpovídá 

1. RNDr. Roušar Pavel, Starosta 
   
Termín: 19. 09. 2011    

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

21. Připomínky MČ Praha 21 k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, kterou se
stanoví místní koeficient pro výpočet daně z nemovitosti
Usnesení číslo: RMČ22/0388/11
Rada městské části
1) souhlasí
se zavedením místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti ve výši varianty "A" v
souladu s dopisem č. j. MHMP 618303/2011, ze dne 20. 7. 2011 a důvodovou zprávou, které
jsou součástí originálu tohoto usnesení
2) pověřuje
starostu  MČ  Praha  21  odpovědět  na  MHMP (odbor  daní,  poplatků  a  cen)  v  souladu  s
usnesením RMČ Praha 21
Zodpovídá 

1. RNDr. Roušar Pavel, Starosta 
   viz usnesení
Termín: 22. 08. 2011    

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



22. Žádost příspěvkové organizace MŠ Rohožník o změnu uživatele chladicí skříně 700 l
Usnesení číslo: RMČ22/0389/11
Rada městské části
1) schvaluje
odmítnutí nabídky převodu chladicí skříně 700 l zřizovateli, neboť pro MČ Praha 21 je tato
chladnička  nevyužitelná,  v  souladu  s  odstavcem  6),  §  27  zákona  č.  250/2000  Sb.  o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu,
že pro MŠ Rohožník je chladicí skříň o obsahu 700 l trvale nepotřebná (spotřeba velkého
množství el. energie), může tuto chladicí skříň nabídnout jiné zřízené příspěvkové organizaci,
a  to  MZŠ Polesná,  která  o tuto  chladničku projevila  zájem. K převodu dojde  dohodou o
bezúplatném převedení  majetku.  Pokud  se  v  budoucnu  stane  jmenovaná  chladicí  skříň  o
obsahu 700 l pro MZŠ Polesná též nepotřebnou, nabídne ji přednostně zřizovateli, nesmí tuto
chladničku prodat jinému subjektu. Součástí originálu usnesení je žádost z MŠ Rohožník.

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

23. Žádost MŠ Sluníčko o finanční příspěvek na dovybavení zahrady
Usnesení číslo: RMČ22/0390/11
Rada městské části
1) neschvaluje
žádost  MŠ  Sluníčko  o  finanční  příspěvek  ve  výši  250  000  Kč  na  dovybavení  zahrady.
Požadovaná částka je s ohledem na plnění poslané v žádosti neúměrně vysoká. Současně není
jasná role společnosti Benjamin, ani zda byla předložena nabídka jediná, nebo se vybíralo z
více nabídek. Součástí originálu usnesení je dopis z MŠ Sluníčko a vyjádření z OMI MČ
Praha 21.
2) pověřuje
Finanční  výbor  prověřením požadavku  a  doplněním žádosti  o  podrobné  technické  údaje.
Současně  projedná  a  stanoví  rozsah  kontrol  a  poskytovaných  informací  pro  zřízené
příspěvkové organizace MČ Praha 21 s ohledem na posuzování žádostí ve Finančním výboru.
Zodpovídá 

1. Ing. Berková Vlasta, vedoucí finančního odboru 
   viz usnesení

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



24. Vyjádření MČ Praha 21 k návrhu dotačních vztahů MHMP k MČ podle variant
Usnesení číslo: RMČ22/0391/11
Rada městské části
1) schvaluje
návrh dotačních vztahů MHMP k MČ podle variant při porovnání roku 2012 s rokem 2011 a
přiklání se k navrhované variantě č. II, tj. propočítaný procentní podíl dotačních vztahů podle
jednotlivých kritérií - počet obyvatel 40%, rozloha 20% a počet žáků/dětí v ZŠ, MŠ 40% v
souladu s přiloženými tabulkami a dopisem, které jsou součástí originálu tohoto usnesení. 
2) pověřuje
starostu MČ Praha 21 zasláním dopisu na MHMP v souladu se schváleným usnesením RMČ
Praha 21
Zodpovídá 

1. RNDr. Roušar Pavel, Starosta 
   

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

25. Plán zimní údržby
Usnesení číslo: RMČ22/0392/11
Rada městské části
1) schvaluje
Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2011/2012
2) schvaluje
schvaluje vypovězení smlouvy o dílo č. 124/05 se společností Framaka
Zodpovídá 

1. RNDr. Beroušková Soňa, vedoucí odboru majetku a investic 
   
Termín: 29. 07. 2011    
3) schvaluje
zadání veřejné zakázky na zajištění zimní údržby místních vozovek
Zodpovídá 

1. RNDr. Beroušková Soňa, vedoucí odboru majetku a investic 
   
Termín: 14. 09. 2011    

4) ukládá
ÚMČ  /OMI/  předložit  RMČ  Praha  21  návrh  zadávací  dokumentace  veřejné  zakázky  na
zajištění údržby místních vozovek
Zodpovídá 



1. RNDr. Beroušková Soňa, vedoucí odboru majetku a investic 
   
Termín: 14. 09. 2011    
5) schvaluje
nákup vozidla typu Multicar nebo podobného s přední radlicí pro zimní úklid chodníků 
Zodpovídá 

1. Saitz Vladimír, Tajemník úřadu 
   
Termín: 30. 09. 2011    

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

26. Informace o průběhu odstraňování reklamačních závad
Usnesení číslo: RMČ22/0393/11
Rada městské části
1) bere na vědomí
informaci o průběhu odstraňování reklamačních závad v polyfunkčním domě

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

27. Dodatečné stavební práce na akci "Rekonstrukce plochých střech Masarykovy ZŠ - 
1. etapa"
Usnesení číslo: RMČ22/0394/11
Rada městské části
1) schvaluje
navržené dodatečné práce jako nutné k řádnému dokončení rekonstrukce střechy na pavilonu
05 Masarykovy základní školy Polesná 1690
2) bere na vědomí
cenovou  nabídku  společnosti  PSP.ADV-GROUP  s.  r.  o.  na  dodatečné  práce  na  akci
"Rekonstrukce střech objektů MZŠ Polesná 1690 - 1. etapa"

3) ukládá
ÚMČ Praha 21 /OMI/ vyzvat  dodavatele  k podrobnému rozčlenění  nabídky na jednotlivé
položky a následně svolat jednání k nabídce za účasti zástupců RMČ Praha 21
Zodpovídá 

1. RNDr. Beroušková Soňa, vedoucí odboru majetku a investic 
   
Termín: 19. 08. 2011    
4) ukládá
ÚMČ Praha 21 /OMI/ předložit na další jednání RMČ návrh dodatku č. 1, jehož součástí bude
i rozpočet na dodatečné práce projednaný na základě předloženého nabídkového rozpočtu



Zodpovídá 

1. RNDr. Beroušková Soňa, vedoucí odboru majetku a investic 
   
Termín: 23. 08. 2011    

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

28. Aktuální informace k pronájmu polyfunkčního domu
Usnesení číslo: RMČ22/0395/11
Rada městské části
1) bere na vědomí
zprávu pana starosty o aktuálním stavu pronájmu pol. domu
2) ukládá
starostovi MČ Praha 21 se zájemci o pronájem prostor v pol. domě nadále jednat
Zodpovídá 

1. RNDr. Roušar Pavel, Starosta 
   

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

29. Smlouva na "Výstavbu hřiště s umělou trávou pro kopanou FK Újezd nad Lesy"
Usnesení číslo: RMČ22/0396/11
Rada městské části
1) schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku, na pozemku parc. č. 1403 v k.ú Újezd
nad Lesy pro FK Újezd nad Lesy   
Zodpovídá 

1. RNDr. Beroušková Soňa, vedoucí odboru majetku a investic 
   
Termín: 19. 08. 2011    
2) pověřuje
starostu MČ Praha 21 podpisem smlouvy 
Zodpovídá 

1. RNDr. Roušar Pavel, Starosta 
   
Termín: 19. 08. 2011    

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



30. Různé
Pan starosta informoval radní o změnách v zasílání materiálů pro jednání rady.

MVDr. Vlach Tomáš
radní

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

Zapsal : Vedoucí oddělení kanceláře starosty - Šimková Iva
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