
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. RMČ52
konané dne 03.11.2020

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : místostarostka MČ Praha 21 - Ing. Kristýna Kopecká

1. Kontrola plnění úkolů
2. Dodatek č.1 k vnitřní směrnici 4/20
3. Mobilní rozhlas - poskytování služeb pro rok 2021
4. Rozpočtová opatření č. 69 až č. 72: změny rozpočtu v roce 2020.
5. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. až 3. čtvrtletí roku 2020.
6. Programové dotace na rok 2021

7.

Vyhodnocení záměru na pronájem prostor se samostatným vchodem v 1. 
nadzemním podlaží o výměře 15,7 m2 v objektu č. p. 2295, ulice 
Novosibřinská, Praha 9, postaveném na pozemku parc. č. 4352/10, kat. 
území Újezd nad Lesy.

8.
Prodloužení nájemní smlouvy k bytové jednotky č. 1628/35 v domě č. p. 
1628, k. ú. Újezd nad Lesy, ulice Žíšovská, Praha 9

9.
Uzavření dohody o narovnání s TJ SOKOL Újezd nad Lesy, z.s., IČ: 
45773050

10
.

 Dohody s členy JSDH Újezd nad Lesy

11. Dovybavení hasičské zbrojnice v Újezdě nad Lesy nábytkem
12
.

Profesionální pračka a sušička určená pro zásahové obleky JSDH Újezd 
nad Lesy

13
.

Převzetí do správy MČ Praha 21 pozemek parc. č. 4084/9

14
.

Směnná smlouva CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond II. a.s. x 
MČ Praha 21

15
.

 Žádost na nákup elektromobilu M1 a N1

16
.

 Poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým 
organizacím (MŠ a ZŠ) na zakoupení vánočních dárků

17
.

 Revitalizace zeleně v MZŠ - II. etapa

18
.

 Vánoční dekorace v Újezdě nad Lesy

19
.

 Realizace venkovního workoutového sportoviště z participativního   
rozpočtu



20
.

 Zápis z 4. jednání KŽP

21
.

 Zimní údržba 2020/2021

Pan starosta zkonstatoval,  že rada byla řádné svolána a je usnášeníschopná. Do programu
jednání byl doplněn bod č. 21 Zimní údržba 2020/2021. Doplnění bodu č. 21 do programu
jednání byl schválen /5 pro/.  Program jednání jako celek byl schválen /5 pro/.

1. Kontrola plnění úkolů
Usnesení číslo: RMČ52/0777/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

kontrolu plnění úkolů v intencích jednání rady

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

2. Dodatek č.1 k vnitřní směrnici 4/20
Usnesení číslo: RMČ52/0778/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh dodatku č. 1 k vnitřní směrnici č. 4/20 Veřejné zakázky malého rozsahu

2) schvaluje

dodatek č. 1 k vnitřní směrnici č. 4/20 Veřejné zakázky malého rozsahu

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

3. Mobilní rozhlas - poskytování služeb pro rok 2021
Usnesení číslo: RMČ52/0779/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh  na  pokračování  využívání  služeb  komunikačního  ekosystému  Mobilní  rozhlas  pro
komunikaci s občany MČ

2) bere na vědomí

smlouvu o poskytování služeb komunikačního ekosystému Mobilní rozhlas pro období od
1.1.2021 do 31.12.2021



3) schvaluje

smlouvu o poskytování služeb komunikačního ekosystému Mobilní rozhlas pro období od
1.1.2021 do 31.12.2021

4) pověřuje

starostu MČ Praha 21 Milana Samce podpisem smlouvy dle bodu č. 3 tohoto usnesení

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 13.11.2020 

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

4. Rozpočtová opatření č. 69 až č. 72: změny rozpočtu v roce 2020.
Usnesení číslo: RMČ52/0780/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

Rozpočtové opatření č. 69: změna rozpočtu v roce 2020 – Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu
- Přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu HMP na akci Rekonstrukce tělocvičen a interiérů
MZŠ Polesná č. akce 0080949 ve výši 5 000,0 tis. Kč v kapitole 04 - Školství, mládež a sport
a ve výdajích ve stejné výši v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, v ODPA 3113 - Základní
školy na akci Rekonstrukce tělocvičen a interiérů v MZŠ . (Číslo dokladu 3074 - zaúčtováno
do období říjen 2020).

Rozpočtové opatření č. 70: změna rozpočtu v roce 2020 – Změna charakteru a účelu dotace
MČ Praha 21 a JSDH na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti se šířením nového
typu koronaviru, snížení neinvestičních příjmů o částku 1 172,8 z původní dotace v kapitole
07 - Bezpečnost, ODPA 5213 - krizová opatření a zvýšení příjmů v investičních výdajích u
tohoto typu dotace o částku 500,0 Kč (číslo akce 0081445000000 na bezdotykové posuvné
dveře v budově úřadu MČ P21) v kapitole 09 - Vnitřní správa, v ODPA 6171 - Činnost místní
správy a  zvýšení o částku 672,8 tis. Kč za účelem zachování, obnovy a rozvoj činností v
souvislosti s pandemií nemoci COVID 19  v kapitole 04 - školství, mládež a sport, ODPA
3113 - Základní školy ve výši 363,1 tis. Kč a 309,7 tis. Kč v ODPA 3111 a to vše snížením
výdajů v ODPA 5213 - Krizová opatření v kapitole 07 - Bezpečnost v jednotlivých položkách.
(Číslo dokladu 3075 - zaúčtováno do období říjen 2020).

Rozpočtové opatření č. 71: změna rozpočtu v roce 2020 – Zvýšení příjmů a výdajů - Přijetí
průtokové  investiční  dotace  pro  MZŠ  Polesná  na  projekt  Modernizace  MZŠ  číslo  akce
2540943 v rámci OP PPR v celkové výši 18,9 tis. Kč v kapitole 04 - Školství, mládež a sport
a ve výdajích v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, v ODPA 3113 - Základní školy zaslání
investičního příspěvku MZŠ Polesná a to 8,4 tis. Kč jako příspěvek z HMP  a 10,5 tis. Kč
jako příspěvek z EU. (Číslo dokladu 7006 - zúčtováno do období říjen 2020).

Rozpočtové opatření č. 72: změna rozpočtu v roce 2020 - Zvýšení  a snížení výdajů rozpočtu
- zvýšení v kapitole 04 - Školství, mládež a sport , v ODPA 3412 - Sportovní zařízení ve



vlastnictví  obce  ve  výši  272,0  tis.  Kč na  investiční  akci  vzešlou  z  participativního
rozpočtování v MČ Praha 21 v roce 2020 a to Venkovní workoutové sportoviště, snížením
výdajů v kapitole 10 - Pokladní správa v ODPA  6409 - Nespecifikované rezervy z položky
připravené na participativní rozpočet.

2) schvaluje

rozpočtová opatření č. 69 až č.  72: změny rozpočtu v roce 2020 v souladu s přiloženými
tabulkami, které jsou součástí usnesení.

3) ukládá

místostarostce Ing. Kristýně Kopecké předložit rozpočtová opatření č. 69 až č.  72: změny
rozpočtu v roce 2020 na nejbližší jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 na vědomí, v souladu s
přiloženými tabulkami, které jsou součástí tohoto usnesení.

Zodpovídá 

1. Ing. Kristýna Kopecká, místostarostka MČ Praha 21 
Termín: 21.12.2020 

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

5. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. až 3. čtvrtletí roku 2020.
Usnesení číslo: RMČ52/0781/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

předložený  materiál  Zhodnocení  plnění  rozpočtu  MČ Praha  21  za  1.  až  3.  čtvrtletí  2020
včetně příloh.

2) souhlasí

s  materiálem Zhodnocení  plnění  rozpočtu MČ Praha  21 za 1.  až  3.  čtvrtletí  2020 včetně
příloh.

3) ukládá

místostarostce  Ing.  Kristýně  Kopecké  předložit  materiál  Zhodnocení  plnění  rozpočtu  MČ
Praha  21  za  1.  až  3.  čtvrtletí  roku  2020  včetně  příloh  ke  schválení  na  nejbližší  jednání
zastupitelstva MČ Praha 21.

Zodpovídá 

1. Ing. Kristýna Kopecká, místostarostka MČ Praha 21
Termín: 21.12.2020 

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



6. Programové dotace na rok 2021
Usnesení číslo: RMČ52/0782/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

Návrh programů pro poskytování dotací pro rok 2021.

2) schvaluje

Programy pro poskytování dotací pro rok 2021.

3) ukládá

Finančnímu odboru  zajistit  zveřejnění  Programů pro  poskytování  dotací  pro  rok  2021 na
úřední desce MČ Praha 21 nejpozději 30 dnů před termínem zahájení podávání žádostí.

Zodpovídá 

1. Ing. Karolína Šťastná, tajemník dotační komise
Termín: 30.11.2020 

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

7. Vyhodnocení záměru na pronájem prostor se samostatným vchodem v 1. nadzemním 
podlaží o výměře 15,7 m2 v objektu č. p. 2295, ulice Novosibřinská, Praha 9, postaveném
na pozemku parc. č. 4352/10, kat. území Újezd nad Lesy.
Usnesení číslo: RMČ52/0783/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

1. záměr dle ust. § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze na pronájem prostor
se samostatným vchodem v 1. nadzemním podlaží o výměře 15,7 m2 v objektu č. p.
2295, ulice Novosibřinská, Praha 9, postaveném na pozemku parc. č. 4352/10, kat.
území Újezd nad Lesy,

2. žádost o pronájem prostor se samostatným vchodem v 1. nadzemním podlaží o výměře
15,7 m2 v objektu č. p. 2295, ulice Novosibřinská, Praha 9, postaveném na pozemku
parc. č. 4352/10, kat. území Újezd nad Lesy.

2) neschvaluje

uzavření smlouvy o nájmu části objektu č. p. 2295, ulice Novosibřinská, Praha 9, postaveném
na pozemku parc. č. 4352/10, kat. území Újezd nad Lesy - prostor se samostatným vchodem v
1. nadzemním podlaží o výměře 15,7 m2, nájemce: Lukáš Průcha, IČ: 07917678, nájemné ve
výši 12 000,-Kč/rok bez DPH, nájemní smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou, prodejna - opravy IT zařízení, IT poradenství a stavba počítačových sestav na míru.



3) ukládá

Jaroslavě  Bendové,  vedoucí  odboru  VHČ,  správy  bytů  a  údržby  informovat  žadatele  v
souladu  s  bodem  2)  tohoto  usnesení  a  zajistit  nové  zveřejnění  záměru  na  pronájem
předmětných prostor.

Zodpovídá 

1. Jaroslava Bendová, vedoucí odboru VHČ, správy bytů a údržby
Termín: 30.10.2020 

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

8. Prodloužení nájemní smlouvy k bytové jednotky č. 1628/35 v domě č. p. 1628, k. ú. 
Újezd nad Lesy, ulice Žíšovská, Praha 9
Usnesení číslo: RMČ52/0784/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost nájemce k bytové jednotce č. 1628/35 v domě č. p. 1628, ulice Žíšovská, k. ú. Újezd
nad Lesy, Praha 9 o prodloužení nájemní smlouvy k bytové jednotky č. 1628/35 v domě č. p.
1628, ulice Žíšovská, k. ú. Újezd nad Lesy, Praha 9.

2) schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 1628/35 v 6. nadzemním podlaží domu č.
p. 1628, ulice Žíšovská, k. ú. Újezd nad Lesy, Praha 9 dle přílohy č. 2) tohoto usnesení.

3) ukládá

starostovi,  Milanu  Samcovi,  podepsat  dodatek  ke  smlouvě  o  nájmu  bytové  jednotky  č.
1628/35, v domě č. p. 1628, ulice Žíšovská, k. ú. Újezd nad Lesy, Praha 9, dle bodu 2) tohoto
usnesení.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21
Termín: 30.11.2020 

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

9. Uzavření dohody o narovnání s TJ SOKOL Újezd nad Lesy, z.s., IČ: 45773050
Usnesení číslo: RMČ52/0785/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh  Dohody o  narovnání  mezi  MČ Praha  21  a  TJ  SOKOL Újezd  nad  Lesy,  z.s.,  IČ:
45773050.



2) doporučuje

Zastupitelstvu MČ Praha 21 schválit uzavření dohody o narovnání mezi MČ Praha 21 a TJ
SOKOL Újezd nad Lesy, z.s., IČ: 45773050, která je přílohou č. 2) a 3) tohoto usnesení.

3) ukládá

místostarostovi,  Zdeňku  Růžičkovi,  předložit  Zastupitelstvu  MČ  Praha  21  ke  schválení
dohodu o narovnání dle bodu 2) tohoto usnesení.

Zodpovídá 

1. Zdeněk Růžička, místostarosta MČ Praha 21
Termín: 21.12.2020 

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

10. Dohody s členy JSDH Újezd nad Lesy
Usnesení číslo: RMČ52/0786/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

povinnost uzavření dohod s členy JSDH Újezd nad Lesy

2) souhlasí

s obsahem dohod členů JSDH Újezd nad Lesy

3) pověřuje

podpisem starostu MČ Praha 21

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21
Termín: 05.11.2020 

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

11. Dovybavení hasičské zbrojnice v Újezdě nad Lesy nábytkem
Usnesení číslo: RMČ52/0787/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

výsledek poptávkového řízení na vybavení HZ v Újezdě nad Lesy kancelářským nábytkem

2) schvaluje



uzavření smluvního vztahu (objednávky) na vybavení HZ v Újezdě nad Lesy kancelářským
nábytkem s firmou Delso Interiéry s.r.o.

3) pověřuje

starostu  MČ  Praha  21  podpisem  objednávky  na  vybavení  HZ  v  Újezdě  nad  Lesy
kancelářským nábytkem

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21
Termín: 20.11.2020 

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

12. Profesionální pračka a sušička určená pro zásahové obleky JSDH Újezd nad Lesy
Usnesení číslo: RMČ52/0788/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

výsledek poptávkového řízení na nákup profesionální pračky a sušičky na HZ Újezd nad Lesy

2) schvaluje

uzavření  smluvního  vztahu  (objednávky) na  nákup profesionální  pračky a  sušičky na  HZ
Újezd nad Lesy se společnosti Meron a.s.

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem objednávky na nákup profesionální pračky a sušičky na HZ 
Újezd nad Lesy
 

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21
Termín: 09.11.2020 

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

13. Převzetí do správy MČ Praha 21 pozemek parc. č. 4084/9
Usnesení číslo: RMČ52/0789/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

usnesení ZHMP č. 19/111 o svěření pozemku parc. č. 4084/9 v k.ú. Újezd nad Lesy z majetku
hlavního města Prahy do svěřené správy nemovitosti MČ Praha 21

2) souhlasí



s usnesením ZHMP č. 19/111 o svěření pozemku parc. č. 4084/9 v k.ú. Újezd nad Lesy z
majetku hlavního města Prahy do svěřené správy nemovitosti MČ Praha 21

3) ukládá

odboru majetku a investic zajistit změnu zápisu na Katastrální úřad pro hlavní město Prahu

Zodpovídá 

1. Ing. Josef Roušal, vedoucí odboru majetku a investic
Termín: 28.12.2020 
4) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem protokolu číslo PP/36/02/457/2020

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21
Termín: 22.12.2020 

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

14. Směnná smlouva CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond II. a.s. x MČ Praha 
21
Usnesení číslo: RMČ52/0790/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh předložené směnné smlouvy pozemků parc. č. 3735/3 a parc. č. 3735/39 v k.ú. Újezd
nad Lesy

2) schvaluje

návrh předložené směnné smlouvy pozemků parc. č. 3735/3 a 3735/39 v k.ú. Újezd nad Lesy

3) pověřuje

starostu podpisem směnné smlouvy

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21
Termín: 27.12.2020 

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

15. Žádost na nákup elektromobilu M1 a N1
Usnesení číslo: RMČ52/0791/20
Rada městské části
1) bere na vědomí



podání žádosti na dotaci k nákupu elektromobilů pro MČ Praha 21 s realizaci                      v
roce 2021

2) souhlasí

s podáním žádosti na dotaci k nákupu elektromobilů pro MČ Praha 21 s realizaci               v
roce 2021

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

16. Poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím 
(MŠ a ZŠ) na zakoupení vánočních dárků
Usnesení číslo: RMČ52/0792/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

poskytnutí  účelového  neinvestičního  příspěvku  zřízeným  příspěvkovým  organizacím  MČ
Praha 21 (MŠ a MZŠ) v celkové výši 220 tis. Kč na nákup hraček, didaktických pomůcek,
stavebnic a to po 10 tis. Kč pro každou třídu MŠ a po 5 tis. Kč pro každé oddělení družiny
MZŠ Polesná a 10 tis. Kč pro školní klub

2) schvaluje

poskytnutí  účelového  neinvestičního  příspěvku  zřízeným  příspěvkovým  organizacím  MČ
Praha 21 (MŠ a MZŠ) v celkové výši 220 tis. Kč na nákup hraček, didaktických pomůcek,
stavebnic a to po 10 tis. Kč pro každou třídu MŠ a po 5 tis. Kč pro každé oddělení školní
družiny MZŠ Polesná a 10 tis. Kč pro školní klub

3) ukládá

ÚMČ  Praha  21  vedoucí  FO  předložit  rozpočtové  opatření  v  souladu  s  výše  uvedeným
usnesením

Zodpovídá 

1. Ing. Jana Piknová, vedoucí finančního odboru
Termín: 27.11.2020 

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

17. Revitalizace zeleně v MZŠ - II. etapa
Usnesení číslo: RMČ52/0793/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh na dokončení revitalizace zeleně u Masarykovy základní školy



2) schvaluje

 dokončení úpravy zeleně u II. stupně Masarykovy základní školy ve všech 4 navrhovaných 
lokalitách

3) ukládá

ÚMČ  Praha  21/OŽPD/  zajistit  a  zkoordinovat úpravu  zeleně  u  II.  stupně  Masarykovy
základní školy 

Zodpovídá 

1. Dana Slabochová, referent odboru životního prostředí a dopravy
Termín: 30.04.2021 
4) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem objednávky dle bodu č. 2 tohoto usnesení

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21
Termín: 20.11.2020 

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

18. Vánoční dekorace v Újezdě nad Lesy
Usnesení číslo: RMČ52/0794/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh  na  světelnou  vánoční  dekoraci  v  Újezdě  nad  Lesy,  která  bude  realizována  firmou
DECOLED s.r.o., dle předložené cenové nabídky

 

2) schvaluje

realizaci vánoční světelné dekorace v Újezdě nad Lesy navržené firmou DECOLED s.r.o.

 

3) pověřuje

vedoucí OŠK podpisem objednávky

Zodpovídá 

1. Bc. Markéta Slavíková, vedoucí odboru školství a kultury
Termín: 10.11.2020 

Usnesení - (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 2)



19. Realizace venkovního workoutového sportoviště z participativního rozpočtu
Usnesení číslo: RMČ52/0795/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

realizaci  venkovního  workoutového sportoviště  firmou  Enuma  Elis  s.r.o.,  Lannova  2061,
Praha 110 00, z participativního rozpočtu

2) schvaluje

návrh smlouvy o dílo  na realizaci  workoutového sportoviště  v  Újezdě nad Lesy s  firmou
Enuma Elis s.r.o., Lannova 2061, Praha 110 00

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem smlouvy o dílo

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21
Termín: 06.11.2020 

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

20. Zápis z 4. jednání KŽP
Usnesení číslo: RMČ52/0796/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis č. 4 komise životního prostředí konané dne 30.9.2020

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

21. Zimní údržba 2020/2021
Usnesení číslo: RMČ52/0797/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

informaci k poptávkovému řízení na zajištění zimní údržby komunikací

2) ukládá

ÚMČ Praha 21 /OMI/ zajistit poptávkové řízení na nákup traktoru včetně příslušenství



Zodpovídá 

1. Ing. Josef Roušal, vedoucí odboru majetku a investic
Termín: 17.11.2020 

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

Ing. Kristýna Kopecká
místostarostka MČ Praha 21

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

Zapsal : referent oddělení kanceláře starosty - Michala Brichová
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