
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. RMČ37
konané dne 07. 06. 2016

Přítomni: dle prezenční listiny 

Ověřovatel: radní MČ Praha 21 - MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc.

Program jednání:

1. Kontrola plnění úkolů

2.
Pověření Kontrolního výboru kontrolou vydávání Újezdského zpravodaje v období duben 
až prosinec 2015

3.
Žádost FK Újezd nad Lesy o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu mimořádných 
nákladů vynaložených za kropení fotbalových hřišť v létě 2015

4.
Neposeda - žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na terénní sociální práce s 
dospívajícími

5.
Změna textu na dodatkové tabulce (E 13) u osazeného stávajícího dopravního značení B 4 
(Zákaz vjezdu nákladních automobilů) na pozemní komunikaci Starokolínská - 
Novosibřinská, k.ú. Újezd nad Lesy

6. Změna Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 21
7. Rozpočtová opatření č. 35, 38 - 41: změny rozpočtu v roce 2016
8. Veřejná zakázka malého rozsahu na "Rekonstrukci kotelny MŠ Rohožník"- vyhodnocení
9. "Rekonstrukce skautské klubovny - odstranění stavby" SoD
10
.

Přístavba MZŠ Polesná - dodatek č. 2 k SoD

11.Duplicitní zápis vlastnictví pozemku č. parc. 1149/2 v k.ú. Újezd nad Lesy - p. Valenta
12
.

Žádost o zřízení věcného břemene pro Pražskou energetiku a.s. na pozemku parc.č. 
3735/37 k.ú. Újezd nad Lesy

13
.

Dodatek k Nájemní smlouvě SML/2013/0120/VHČ - pronájem pozemku v k. ú. Újezd nad
Lesy parc. č. 544/5 Základní Kynologické organizaci

14
.

Jmenování koordinátorky MA21

15
.

Návrh programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 20. 06. 2016

Paní starostka zkonstatovala, že rada byla řádně svolána a je usnášeníschopná. Z jednání rady 
byl omluven pan místostarosta Jan Slezák. Navržený program jednání byl schválen /4 pro/.

1. Kontrola plnění úkolů
Usnesení číslo: RMČ37/0620/16
Rada městské části
1) bere na vědomí



kontrolu plnění úkolů v intencích jednání rady 

2) schvaluje
prodloužení termínu u úkolů:

- UK/00060/2016 do 16.6.2016

- Uk/00088/2016 do 20.7.2016

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

2. Pověření Kontrolního výboru kontrolou vydávání Újezdského zpravodaje v období
duben až prosinec 2015
Usnesení číslo: RMČ37/0621/16
Rada městské části
1) ukládá
Kontrolnímu výboru prověřit dodržování platných Pravidel vydávání Újezdského zpravodaje
v období od dubna do prosince 2015, včetně fakturace a plateb inzerce a účtování úroků z
prodlení

Zodpovídá 

1. Mgr. Ing. Martin Kopecký, předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 
   
Termín: 31.10.2016   
 
2) ukládá
informovat  zastupitele  a  předsedu  Kontrolního  výboru  o  uloženém  úkolu  na  nejbližším
jednání ZMČ Praha 21

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21 
   
Termín: 20.06.2016    

3) ukládá
předsedovi Kontrolního výboru předložit  na prosincové jednání ZMČ Praha 21 protokol o
kontrole

Zodpovídá 



1. Mgr. Ing. Martin Kopecký, předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 
   
Termín: 09.12.2016    

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

3. Žádost FK Újezd nad Lesy o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu mimořádných
nákladů vynaložených za kropení fotbalových hřišť v létě 2015
Usnesení číslo: RMČ37/0622/16
Rada městské části
1) bere na vědomí
žádost  FK Újezd nad Lesy o výpomoc úhrady mimořádných nákladů na kropení

2) souhlasí
s poskytnutím neinvestiční dotace ve výši  70 000,- Kč pro FK Újezd nad Lesy na finanční
výpomoc s úhradou nákladů spojených s kropením hřiště

3) ukládá
ÚMČ Praha 21 /FO/ zpracovat rozpočtové opatření - poskytnutí neinvestiční dotace FK Újezd
nad Lesy ve výši 70 000,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s kropením hřiště v
kapitole 04 - školství, mládež a sport, převedením finančních prostředků z účelové dotace z
MHMP z výherních hracích přístrojů a jiných tech. zařízení (VHP)

 Zodpovídá 

1. Ing. Vlasta Berková, vedoucí finančního odboru 
   zpracovat rozpočtové opatření
Termín: 07.06.2016    

4) pověřuje
starostku MČ Praha 21 přeložit materiál na nejbližší jednání ZMČ Praha 21

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21 
   předložit materiál na zastupitelstvo
Termín: 20.06.2016    

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

4.  Neposeda  -  žádost  o  poskytnutí  neinvestiční  dotace  na  terénní  sociální  práce  s
dospívajícími
Usnesení číslo: RMČ37/0623/16
Rada městské části
1) bere na vědomí
žádost o neinvestiční dotaci na terénní sociální práce s dospívajícími



2) schvaluje
částku 113.520,-  Kč na  podporu terénní  sociální  práce  s  dospívajícími v rámci  programu
Autobus v Újezdě nad Lesy organizace Neposeda

3) ukládá
ÚMČ Praha  21  /FO/  zpracovat  rozpočtové  opatření  -  poskytnutí  neinvestiční  dotace  z.ú.
Neposeda ve výši 113.520,- Kč na podporu terénní sociální práce s dospívajícími v kapitole
05 - Zdravotní a sociální oblast, převedením finančních prostředků z účelové dotace MHMP
z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení (VHP)  

Zodpovídá 

1. Ing. Vlasta Berková, vedoucí finančního odboru 
   
Termín: 07.06.2016    

4) pověřuje
starostku MČ Praha 21 předložit materiál na nejbližší jednání ZMČ Praha 21

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21 
   předložit materiál na zastupitelstvo
Termín: 20.06.2016    

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

5. Změna textu na dodatkové tabulce (E 13) u osazeného stávajícího dopravního značení
B 4  (Zákaz vjezdu  nákladních  automobilů)  na  pozemní  komunikaci  Starokolínská  -
Novosibřinská, k.ú. Újezd nad Lesy
Usnesení číslo: RMČ37/0624/16
Rada městské části
1) bere na vědomí
informaci pana Jana Slezáka, místostarosty, kterou zveřejnil na setkání s občany (Kulatý stůl
na téma doprava dne 30.05.2016) a na zasedání Dopravní komise Rady MČ Praha 21 dne
01.06.2016  o  nutnosti  upravit  text  u  dodatkových  tabulek  E  13  u  osazeného  svislého
dopravního značení B 4 na hlavní komunikaci v MČ Praha 21 s tím, že stávající text: "Mimo
dopravní  obsluhu" bude změněn na text:  "Mimo vozidla  s  povolením MČ Praha 21",  při
zachování B 13 - "6t" tak, aby došlo k faktickému utlumení kamionové a nákladní dopravy



2) ukládá
ÚMČ Praha 21 (ved. OŽPD) odeslat  usnesení Rady MČ Praha 21 HMP, MHMP, ODA s
žádostí  o vypracování stanoviska k návrhu na uzavření hlavní komunikace pro nákladní a
kamionovou dopravu v MČ Praha 21, vč. zpracování veškerých návrhů a situací spol. TSK
HMP a projednáním věci s dotčenými orgány a organizacemi, vč. Středočeského kraje tak,
aby stávající osazené dopravní značení bylo uvedeno do souladu s výše uvedeným návrhem
a také  v souladu  s  koncepcí  pohybu  nákladní  a  kamionové  dopravy  na  území  HMP až
po stanovení dopravního značení cestou opatření obecné povahy.

Dále  ukládá  ved.  OŽPD  vyžádat  si  od  MHMP,  ODA statistické  přehledy  o  povolených
výjimkách ze  stávající  místní  úpravy provozu  na  hlavní  komunikaci  od  doby osazení  do
května 2016; vyžádat si  metodický výklad k převedení  agendy povolování výjimek podle
zák.č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů  i s tím, zda to bude mít vliv na personální
posílení OŽPD ÚMČ Praha 21

Zodpovídá 

1. Ing Josef Orlovský, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
   
Termín: 15.07.2016  
  
3) doporučuje
ÚMČ Praha 21 (ved. OŽPD) projednat návrh na změnu stávajícího textu na dodatkové tabulce
E 13: "Mimo povolení MHMP, ODA".  Jedná se variantní řešení problému s tím, že by
nebylo nutné část agendy MHMP, ODA přenášet na zdejší ÚMČ P21, OŽPD a byl by splněn
účel - zamezen nezákonný a nepovolený (podvodný) pojezd kamionové a nákladní dopravy
na hlavní a složky Policie ČR a MPHMP by mohly řádně sankcionovat řidiče

Zodpovídá 

1. Ing Josef Orlovský, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
   
Termín: 15.07.2016    

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

6. Změna Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 21
Usnesení číslo: RMČ37/0625/16
Rada městské části
1) bere na vědomí
důvodovou zprávu ke změně jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 21

2) schvaluje



2.1 nahrazení odstavce §2

(4) Starosta svolává písemně zasedání Zastupitelstva tak, aby členové Zastupitelstva obdrželi
pozvánku  s  materiály  určenými  k  projednání  na  zasedání  Zastupitelstva  nejméně  7  dnů
předem.

odstavcem

(4) Starosta svolává písemně zasedání Zastupitelstva tak, aby členové Zastupitelstva obdrželi
pozvánku  s  materiály  určenými  k  projednání  na  zasedání  Zastupitelstva  nejméně  7  dnů
předem. Pozvánka s materiály jsou předávány v elektronické podobě.

2.2 nahrazení odstavce § 8

(6) Členové Zastupitelstva a tajemník Úřadu se hlásí do rozpravy zdvižením ruky.

odstavcem

(6)  Členové  Zastupitelstva  a  tajemník  Úřadu  se  hlásí  do  rozpravy  prostřednictvím
elektronického hlasovacího zařízení (v případě jeho poruchy zdvižením ruky). 

2.3 nahrazení odstavce § 18

(1) Hlasování je zpravidla veřejné, pokud se Zastupitelstvo neusnese hlasováním bez rozpravy
jinak. Hlasování členů Zastupitelstva se uskutečňuje zvednutím ruky.

odstavcem

(1) Hlasování je zpravidla veřejné, pokud se Zastupitelstvo neusnese hlasováním bez rozpravy
jinak.  Hlasování  členů  Zastupitelstva  se  uskutečňuje  pomocí  elektronického  hlasovacího
zařízení. Kontrolu sčítání hlasů a zjišťování výsledků hlasování provádějí ověřovatelé. Každý
zastupitel  může  vznést  bezprostředně  po hlasování  námitku  proti  průběhu nebo  výsledku
hlasování. O takové námitce rozhoduje zastupitelstvo bez rozpravy. Vyhoví-li zastupitelstvo
námitce,  musí  se  hlasování  opakovat.  Opakuje-li  se  námitka,  může  předsedající  nechat
hlasovat zvednutím ruky, v takovém případě požádá tajemníka, aby zajistil sečtení hlasů a
zjistil výsledky hlasování osobně; tento postup se uplatní i v případě poruchy elektronického
hlasovacího  zařízení,  přičemž  není  vyloučena  kombinace  obou  způsobů.  Osobně  zjištěné
výsledky  hlasování  mají  přednost  před  výsledky  zjištěnými  elektronickým  hlasovacím
zařízením.

2.4 nahrazení odstavce § 22

(1) Člen Zastupitelstva má právo vznášet dotazy, připomínky a podněty (dále jen „interpelace
člena Zastupitelstva“) na Radu a její jednotlivé členy, na předsedy výborů Zastupitelstva, na
jednotlivé členy zastupitelstva, tajemníka Úřadu MČ, na vedoucí příspěvkových organizací a
organizačních složek,  které  MČ  Praha  21  založila  nebo  zřídila.  Interpelace  členů
Zastupitelstva jsou zařazeny, jako pevný bod jednání Zastupitelstva v době od 18.45 hod. do
19.30 hod. Projednávaný bod programu se na tuto dobu přeruší. Jsou-li přihlášky vyčerpány



dříve než v 19.30 hod., pokračuje jednání bez přerušení. Přihlášky musí být odevzdány do
17.45 hod. a označeny pořadím interpelace, pokud jich člen Zastupitelstva předkládá více.
Mohou být  podány i  písemně nebo elektronicky do podatelny Úřadu MČ Praha  21  a  to
nejpozději 1 pracovní den předcházející dni zasedání Zastupitelstva. V 17.55 hod. se losuje
podle pořadí prvních, pak druhých, pak třetích interpelací člena Zastupitelstva atd. Přednesení
interpelace člena Zastupitelstva je omezeno na 3 minuty,  odpověď na 5 minut,  doplňující
otázka na 1 minutu a odpověď na ni na 2 minuty. Pokud nebudou všechny přihlášky do 19.30
hod. projednány, budou vyřízeny podle odstavce 2. Je-li vyčerpán program jednání před 18.45
hod., jsou interpelace členů Zastupitelstva zařazeny jako poslední bod jednání Zastupitelstva.

Odstavcem

(1) Člen Zastupitelstva má právo vznášet dotazy, připomínky a podněty (dále jen „interpelace
člena Zastupitelstva“) na Radu a její jednotlivé členy, na předsedy výborů Zastupitelstva, na
jednotlivé členy zastupitelstva, tajemníka Úřadu MČ, na vedoucí příspěvkových organizací a
organizačních složek,  které  MČ  Praha  21  založila  nebo  zřídila.  Interpelace  členů
Zastupitelstva jsou zařazeny, jako pevný bod jednání Zastupitelstva v době od 19.45 hod. do
20.30 hod. Projednávaný bod programu se na tuto dobu přeruší. Jsou-li přihlášky vyčerpány
dříve než v 20.30 hod., pokračuje jednání bez přerušení. Přihlášky musí být odevzdány do
18.45 hod. a označeny pořadím interpelace, pokud jich člen Zastupitelstva předkládá více.
Mohou být  podány i  písemně nebo elektronicky do podatelny Úřadu MČ Praha  21  a  to
nejpozději 1 pracovní den předcházející dni zasedání Zastupitelstva. V 18.55 hod. se losuje
podle pořadí prvních, pak druhých, pak třetích interpelací člena Zastupitelstva atd. Přednesení
interpelace člena Zastupitelstva je omezeno na 3 minuty,  odpověď na 5 minut,  doplňující
otázka na 1 minutu a odpověď na ni na 2 minuty. Pokud nebudou všechny přihlášky do 20.30
hod. projednány, budou vyřízeny podle odstavce 2. Je-li vyčerpán program jednání před 19.45
hod., jsou interpelace členů Zastupitelstva zařazeny jako poslední bod jednání Zastupitelstva.

2.5 nahrazení odstavce § 22

(5) Interpelace občanů jsou zařazeny, jako pevný bod prvního jednacího dne Zastupitelstva v
době od 18.00 hod. do 18.45 hod. Projednávaný bod programu se na tuto dobu přeruší. Jsou-li
interpelace vypořádány dříve než v 18.45 hod., pokračuje jednání bez přerušení interpelacemi
členů Zastupitelstva. Přihlášky musí být odevzdány do 17.45 hod. a jsou označeny pořadím
interpelace, pokud jich občan předkládá více. Počet interpelací 1 občana na jednom zasedání
Zastupitelstva je omezen na 2 interpelace. V 17.55 hod. se losuje podle pořadí prvních a pak
druhých interpelací občana. Přednesení interpelace je omezeno na 3 minuty, odpověď na 5
minut,  doplňující  otázka na 1 minutu a odpověď na ni na 2 minuty.  O způsobu vyřízení
interpelace občana rozhoduje interpelovaný. Pokud nebudou všechny přihlášky do 18.45 hod.
projednány a občané předají jejich znění v písemné podobě, budou vyřízeny podle odstavce 6.

Odstavcem

(5) Interpelace občanů jsou zařazeny, jako pevný bod prvního jednacího dne Zastupitelstva v
době od 19.00 hod. do 19.45 hod. Projednávaný bod programu se na tuto dobu přeruší. Jsou-li
interpelace vypořádány dříve než v 19.45 hod., pokračuje jednání bez přerušení interpelacemi
členů Zastupitelstva. Přihlášky musí být odevzdány do 18.45 hod. a jsou označeny pořadím
interpelace, pokud jich občan předkládá více. Počet interpelací 1 občana na jednom zasedání



Zastupitelstva je omezen na 2 interpelace. V 18.55 hod. se losuje podle pořadí prvních a pak
druhých interpelací občana. Přednesení interpelace je omezeno na 3 minuty, odpověď na 5
minut,  doplňující  otázka na 1 minutu a odpověď na ni na 2 minuty.  O způsobu vyřízení
interpelace občana rozhoduje interpelovaný. Pokud nebudou všechny přihlášky do 19.45 hod.
projednány a občané předají jejich znění v písemné podobě, budou vyřízeny podle odstavce 6.

2.6 nahrazení odstavce § 20

(2) zápisu se uvádí zejména:

a) den a místo jednání

b) hodina zahájení a ukončení

c) doba přerušení

d) jména určených ověřovatelů zápisu

e) počet přítomných členů ZMČ

f) jména omluvených i neomluvených členů Zastupitelstva

g) schválený program jednání

h) jména diskutujících

i) průběh a výsledek hlasování

j) podané dotazy a návrhy

k) přijatá usnesení

odstavcem

(2) zápisu se uvádí zejména:

a) den a místo jednání

b) hodina zahájení a ukončení

c) doba přerušení

d) jména určených ověřovatelů zápisu

e) počet přítomných členů ZMČ

f) jména omluvených i neomluvených členů Zastupitelstva

g) schválený program jednání



h) jména diskutujících

i) průběh a výsledek hlasování včetně výsledků hlasování po jménech zastupitelů

j) podané dotazy, návrhy, stručný popis obsahu interpelací a rozpravy

k) přijatá usnesení

 

3) ukládá
starostce MČ Praha 21 předložit  upravený Jednací řád na příští  jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21 ke schválení

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21 
   
Termín: 20.06.2016    

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

7. Rozpočtová opatření č. 35, 38 - 41: změny rozpočtu v roce 2016
Usnesení číslo: RMČ37/0626/16
Rada městské části
1) schvaluje
rozpočtová opatření  č.  35,  38  a  41:  změny rozpočtu  v  roce  2016 dle  přiložených tabulek,
které jsou součástí tohoto usnesení

2) ukládá
místostarostovi MČ Praha 21 Janu Slezákovi předložit rozpočtová opatření č. 35, 38 a 41:
změny rozpočtu v roce 2016 na příští jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 na vědomí

Zodpovídá 

1. Jan Slezák, místostarosta MČ Praha 21 
   
Termín: 20.06.2016    

3) souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 39 a 40: změny rozpočtu v roce 2016 v souladu s přiloženými
tabulkami, které jsou součástí tohoto usnesení

4) ukládá
místostarostovi MČ Praha 21 Janu Slezákovi předložit rozpočtová opatření č. 39 a 40: změny
rozpočtu v roce 2016 na příští jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 ke schválení



Zodpovídá 

1. Jan Slezák, místostarosta MČ Praha 21 
   
Termín: 20.06.2016    

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

8.  Veřejná  zakázka  malého  rozsahu  na  "Rekonstrukci  kotelny  MŠ  Rohožník"-
vyhodnocení
Usnesení číslo: RMČ37/0627/16
Rada městské části
1) schvaluje
na základě doporučení hodnotící komise výběr vítězné firmy COM-TIP CZ a.s., se sídlem
Družstevní 1395/8, Praha 4, 140 00

2) schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na akci "rekonstrukce kotelny MŠ Rohožník" s firmou COM-TIP CZ
a.s. Družstevní 1395/8, Praha 4, 140 00

3) pověřuje
starostku  MČ  Praha  21  podpisem  smlouvy  o  dílo  na  akci  "Rekonstrukce  kotelny  MŠ
Rohožník"

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21 
   
Termín: 21.06.2016    

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

9. "Rekonstrukce skautské klubovny - odstranění stavby" SoD
Usnesení číslo: RMČ37/0628/16
Rada městské části
1) schvaluje
Smlouvu o dílo na realizace akce "Skautská klubovna Rohožník - odstranění stavby" s firmou
Jílek stavby, s.r.o., Doubravčice 0276, 282 01 Český Brod.

2) pověřuje
starostku  MČ Praha  21  podpisem Smlouvy o  dílo  na  realizaci  akce  "Skautská  klubovna
Rohožník - odstranění stavby" s firmou Jílek stavby, s.r.o., Doubravčice 0276, 282 01 Český
Brod

Zodpovídá 



1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21 
   
Termín: 10.06.2016    Kontrolní termín: 10.06.2016

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

10. Přístavba MZŠ Polesná - dodatek č. 2 k SoD
Usnesení číslo: RMČ37/0629/16
Rada městské části
1) bere na vědomí
informaci k prodloužení termínu s dokončením investiční akce "Přístavba MZŠ Polesná"

2) schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k SoD na akci "Přístavba MZŠ Polesná"

3) pověřuje
starostku MČ Praha 21 podpisem dodatku č. 2 na akci "Přístavba MZŠ Polesná"

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21 
   
Termín: 15.06.2016    

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

11.  Duplicitní  zápis  vlastnictví  pozemku  č.  parc.  1149/2  v  k.ú.  Újezd  nad  Lesy  -  p.
Valenta
Usnesení číslo: RMČ37/0630/16
Rada městské části
1) neschvaluje
řešení duplicitního vlastnictví pozemku č. parc. 1149/2 v k.ú. Újezd nad Lesy formou dohody
o finančním vyrovnání

2) ukládá
ÚMČ Praha  21  (OMI) řešit  tento  duplicitní  zápis  vlastnictví  pozemku  č.  parc.  1149/2  v
k.ú. Újezd nad Lesy prostřednictvím vlastníka Hl.m.Praha soudní cestou

Zodpovídá 

1. Ing. Josef Roušal, vedoucí odboru majetku a investic 
   
Termín: 31.10.2016    



3) ukládá
ÚMČ Praha 21 (OMI) informovat žadatele o stanovisku rady

Zodpovídá 

1. Ing. Josef Roušal, vedoucí odboru majetku a investic 
   
Termín: 30.06.2016    

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

12. Žádost o zřízení věcného břemene pro Pražskou energetiku a.s. na pozemku parc.č.
3735/37 k.ú. Újezd nad Lesy
Usnesení číslo: RMČ37/0631/16
Rada městské části
1) schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 3735/37 v k.ú. Újezd nad Lesy pro
Pražskou energetiku, a.s. 

2) pověřuje
starostku MČ Praha 21 podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21 
   
Termín: 24.06.2016    

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

13. Dodatek k Nájemní smlouvě SML/2013/0120/VHČ - pronájem pozemku v k. ú. Újezd
nad Lesy parc. č. 544/5 Základní Kynologické organizaci
Usnesení číslo: RMČ37/0632/16
Rada městské části
1) bere na vědomí
informaci o stížnostech občanů na provoz Kynologické organizace 

2) ukládá
ÚMČ Praha 21 /VHČ/ zahájit jednání se zástupcem Základní Kynologické organizace Újezd
nad Lesy o přípravě "Dodatku" k "Nájemní smlouvě č: SML/2013/0120/VHČ", jehož součástí
bude "Provozní řád", vč. podmínek provozu.



Zodpovídá 

1. Pavel Zeman, vedoucí odboru VHČ, správy bytů a údržby 
   
Termín: 30.06.2016    
3) ukládá
prověřit neziskovost činnosti ZKO Újezd nad Lesy na pozemku parc. č. 544/5, pronajatém od
MČ Praha 21

Zodpovídá 

1. Pavel Zeman, vedoucí odboru VHČ, správy bytů a údržby 
   
Termín: 30.06.2016    

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

14. Jmenování koordinátorky MA21
Usnesení číslo: RMČ37/0633/16
Rada městské části
1) jmenuje
paní Ing. Kateřinu Blinkovou koordinátorkou MA 21 MČ Praha 21 od 7.6.2016

2) pověřuje
místostarostu MČ Praha 21 informovat zastupitele na nejbližším jednání ZMČ Praha 21

Zodpovídá 

1. RNDr. Pavel Roušar, místostarosta MČ Praha 21 
   
Termín: 20.06.2016    

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

15. Návrh programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 20. 06. 2016
Usnesení číslo: RMČ37/0634/16
Rada městské části
1) schvaluje
program jednání  Zastupitelstva  MČ Praha  21  dle  předloženého návrhu,  který  je  nedílnou
součástí tohoto usnesení

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



MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc.
radní MČ Praha 21

Karla Jakob Čechová 
starostka MČ Praha 21

Zapsal: asistentka - Dana Kartousová
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