
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. RMČ19
konané dne 16.07.2019

Přítomni:    dle prezenční listiny 

Ověřovatel: místostarosta MČ Praha 21 - Zdeněk Růžička

Program jednání:

1. Kontrola plnění úkolů
2. Smlouvy na dodávky elektřiny a doplňkových služeb Pražská energetika a.s.
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny č. 60006090
4. Zřízení vzdělávacího portálu ÚMČ Praha 21
5. Dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č. 2734316707 UNIQA pojišťovna a.s.
6. Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě se společností Vodafone – zaměstnanecký program
7. Pověření paní Jaroslavy Bendové, paní Kateřiny Kožušníkové a Lenky Pilné
8. Zrušení Vnitřní směrnice č. 3/08 Vnitřní platový předpis
9. Odměny tajemníkům komisí a výborů
10.Rozpočtová opatření č. 44 - č. 52: změny rozpočtu v roce 2019
11.Zrušení VZ "Rekonstrukce tělocvičen a interiérů MZŠ"

12.
Developerský  projekt  "Rodinné  domy pod  lípou"  -  smlouva  o  spolupráci,  smlouva  o
smlouvě budoucí kupní a smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti na
umístění inženýrských sítí

13.
Žádost o stanovisko k investorskému záměru "Novostavba bytového domu na pozemku
parc.č. 67/4 v k.ú. Újezd nad Lesy"

14.Oprava chodníků ul. Starokolínské a Novosibřinské

15.
Žádost 1. Mateřské školy o udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků na třídu ve školním
roce 2019/2020

16.
Návrh  na  vyplacení  mimořádné  odměny v  souvislosti  se  vzdáním se  funkce  ředitelky
mateřské školy Sedmikráska

17.Souhlas zřizovatele se zapojením školy/školského zařízení do výzvy OP VVV – Šablony II
18.Stažen z jednání

19.
Stanoviště tříděného odpadu – přidání nádob na sběr jedlého oleje a tuku z domácností;
návrh smlouvy o poskytování služeb s podnikatelem panem Liborem Černohlávkem se
sídlem Jakub 38, 285 33 Církvice

20.
Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy na realizaci projektu MČ v oblasti
řešení problematiky bezdomovectví

21.Zápis z 6. jednání Komise územního rozvoje dne 3.6.2019
22.Zápis z 7. jednání Komise územního rozvoje dne 17.6.2019
23.Zápis ze zasedání DK ze dne 12.6.2019



24.Jmenování členů likvidační a škodní komise

25.
Rezignace na funkci tajemnice Komise volnočasových aktivit a návrh na jmenování nové
tajemnice komise a člena komise

26.Zápis 3. jednání Komise sociální politiky a zdravotnictví ze dne 17.6.2019
27.Zápis z Komise životního prostředí ze dne 19.6.2019
28.Zápisy z jednání Muzejní rady
29.Aktualizace kompetencí radních

Pan starosta zkonstatoval, že rada byla řádně svolána a je usnášeníschopná. Z jednání rady
byla  omluvena  Ing.  Lucie  Ponicová.  Do  programu  byl  doplněn  bod  č.  29  Aktualizace
kompetencí radních. Doplnění bodu č. 29 do programu jednání byl schválen /3 pro, 1 zdržel
se/. Program jednání jako celek bych schválen /4 pro/.

1. Kontrola plnění úkolů
Usnesení číslo: RMČ19/0301/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

kontrolu plnění úkolů v intencích jednání rady

2) schvaluje

prodloužení termínu u úkolů:

-  Uk/00092/2019 podepsání Smlouvy o poskytování IT služby (migrace IS Proxio/Agendio
do DC MHMP) - do 31.7.2019

- Uk/00093/2019 Studie na zklidnění dopravy ul. Rohožnická v úseku Novosibřinská – konec
obytné zástavby (směrem k obci Sibřina) - nechat zpracovat studii stavebních – dopravních
úprav ul. Rohožnická na základě předložení nejnižší cenové nabídky, uhradit finanční náklady
studie z rozpočtu MČ Praha 21 - do 17.8.2019

-  Uk/00175/2019 Zápis z 5. jednání Komise územního rozvoje dne 6.5.2019 - zpracování
následujících studií: Pěší propojení Újezda nad Lesy a nádraží Klánovice; Řešení dopravy u
nádraží  Klánovice;  Revitalizace  parteru  sídliště  Rohožník  –  
do 31.12.2019

-  Uk/00222/2018 realizovat  opravy  pomníků  ”Křížku”  a  “Zvoničky”  na  Blatově  –  
do 30.9.2019

-  Uk/00321/2018 před  vydáním stanoviska  MČ Praha  21  k  projektové  dokumentaci  pro
územní  rozhodnutí  jednat  s  investorem o  podmínkách  a  uzavření  smluvního  vztahu,  jež
zasmluvní  práva  a  povinnosti  smluvních  stran  a  podobu  developerského  projektu  –  
do 31.12.2019 

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



2. Smlouvy na dodávky elektřiny a doplňkových služeb Pražská energetika a.s.
Usnesení číslo: RMČ19/0302/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

nabídku společnosti PRE a.s. č. 1000020153 na ceny silové elektřiny ze dne 15.7.2019 pro
období 1.8.2019 - 31.12.2022 pro stávající odběrná místa a nabídku společnosti PRE a.s. č.
1000020147 na ceny silové elektřiny ze dne 15.7.2019 pro období 1.1.2021 - 31.12.2022 pro
ostatní odběrná místa

2) souhlasí

s  nabídkou  společnosti  PRE  a.s.  na  dodávku  elektřiny  a  doplňkových  služeb  
č.  1000020153 ze  dne  15.7.2019  pro  stávající  odběrná  místa  dle  specifikace  
v předložené nabídce na období 1.8.2019 - 31.12.2022

3) souhlasí

s  nabídkou  společnosti  PRE  a.s.  na  dodávku  elektřiny  a  doplňkových  služeb  
č.  1000020147 ze  dne  15.7.2019  pro  ostatní  odběrná  místa  dle  specifikace  
v předložené nabídce na období 1.1.2021 - 31.12.2022 

4) pověřuje

starostu  MČ  Praha  21  Milana  Samce  podpisem  akceptace  obou  předložených  nabídek
společnosti PRE a.s.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

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

3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny č. 60006090
Usnesení číslo: RMČ19/0303/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

informace  k  úhradám  za  elektřinu  za  odběrné  místo  v  Ideal  Luxu  a  návrh  dodatku  
č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny č. 60006090 ze dne 13.11.2017

2) souhlasí

s  uzavřením  dodatku  č.  1 ke  Smlouvě  o  sdružených  službách  dodávky  elektřiny  
č. 60006090 ze dne 13.11.2017 pro odběrné místo v Ideal Luxu

3) pověřuje



starostu Milana Samce podpisem dodatku ke Smlouvě o sdružených službách dodávky 
elektřiny č. 60006090 ze dne 13.11.2017 pro odběrné místo v Ideal Luxu

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 26.07.2019 

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

4. Zřízení vzdělávacího portálu ÚMČ Praha 21
Usnesení číslo: RMČ19/0304/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

informace k založení vzdělávacího portálu ÚMČ Praha 21, aplikace eKurzy 
a ePersonalista

2) souhlasí

se zřízením vzdělávacího portálu včetně aplikace eKurzy a ePersonalista pro ÚMČ Praha 21 
dle nabídky společnosti RENTEL a.s.

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 Milana Samce podpisem Smlouvy o dílo a poskytování služeb se 
společností RENTEL a.s. s předmětem plnění – e-learningová aplikace s názvem eKurzy a 
aplikace s názvem ePersonalista.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 23.07.2019; 

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

5. Dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č. 2734316707 UNIQA pojišťovna a.s.
Usnesení číslo: RMČ19/0305/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh dodatku č. 5 k pojistné smlouvě č. 2734316707 s UNIQA pojišťovna a.s.

2) souhlasí

s uzavřením dodatku č. 5 k pojistné smlouvě č. 2734316707 s UNIQA pojišťovna a.s.

3) pověřuje



starostu  MČ  Praha  21  Milana  Samce  podpisem  dodatku  č.  5  k  pojistné  smlouvě  
č. 2734316707 s UNIQA pojišťovna a.s.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

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

6. Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě se společností Vodafone - zaměstnanecký program
Usnesení číslo: RMČ19/0306/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

zaslaný  dodatek  č.1  k  Rámcové  smlouvě o  prodeji  zboží  a  poskytování  služeb Vodafone
OneNet č. 1-110736939584_0 týkající se zaměstnaneckého programu

2) schvaluje

dodatek č.1 k Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet č. 1-
110736939584_0

3) pověřuje

starostu  MČ  Praha  21  Milana  Samce podpisem dodatku  č.  1 k  Rámcové  smlouvě  
o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet č. 1-110736939584_0

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 19.07.2019 

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

7. Pověření paní Jaroslavy Bendové, paní Kateřiny Kožušníkové a Lenky Pilné
Usnesení číslo: RMČ19/0307/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

informaci  o  nutnosti  pověřit  paní  Jaroslavu  Bendovou,  paní  Kateřinu  Kožušníkovou  
a  paní  Lenku  Pilnou po  dobu  trvání  jejich  funkce, k  uzavírání  a  podepisování  smluv  
o nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti v Praze 9 - Újezd nad Lesy dle schválené
vzorové smlouvy o nájmu hrobového místa a dle schváleného ceníku nájemného za užívání
místa na veřejném pohřebišti v Praze 9 - Újezd nad Lesy

2) pověřuje



paní  Jaroslavu  Bendovou,  vedoucí  odboru  VHČ,  správy  bytů  a  údržby,  paní  Kateřinu
Kožušníkovou a paní Lenku Pilnou, referentek téhož odboru, po dobu trvání jejich funkce, k
uzavírání a podepisování smluv o nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti v Praze 9 -
Újezd nad Lesy dle schválené vzorové smlouvy o nájmu hrobového místa a dle schváleného
ceníku nájemného za užívání místa na veřejném pohřebišti v Praze 9 - Újezd nad Lesy

3) ruší

tímto všechna předchozí pověření k uzavírání a podepisování smluv o nájmu hrobového místa
na veřejném pohřebišti v Praze 9 - Újezd nad Lesy

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

8. Zrušení Vnitřní směrnice č. 3/08 Vnitřní platový předpis
Usnesení číslo: RMČ19/0308/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh na zrušení Vnitřní směrnice 3/08 Vnitřní platový předpis účinné od 24. 7. 2008

2) ruší

Vnitřní směrnici č. 3/08 "Vnitřní platový předpis" účinnou od 24. 7. 2008

3) bere na vědomí

Nařízení tajemnice č. 2/19 Vnitřní platový předpis, které bude účinné od 17. 7. 2019

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

9. Odměny tajemníkům komisí a výborů
Usnesení číslo: RMČ19/0309/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

informace k návrhu odměňování tajemníků výborů ZMČ Praha 21 a komisí RMČ Praha 21

2) ruší

usnesení  RMČ6/0088/11  ze  dne  11.  1.  2011,  kterým  byla  schválena  odměna  tajemnici
Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 paní Ivaně Bulířové

3) ruší



s platností od 31. 7. 2019 Vnitřní směrnici č. 6/11 Odměňování předsedů, tajemníků a členů
výborů a komisí za práci ve výboru a komisi, která byla schválena Radou MČ Praha 21 dne
10. 5. 2011 usnesením č. RMČ15/0245/11

4) stanovuje

měsíční  odměnu tajemníkům Kontrolního výboru a  Finančního výboru Zastupitelstva MČ
Praha 21 ve výši 1000,- Kč s platností od 1. 8. 2019

5) stanovuje

měsíční  odměnu  tajemníkům  komisí  Rady  MČ  Praha  21  (s  výjimkou  tajemníků  komisí
dotační,  likvidační,  škodní  a  přestupkové,  komise  pro  udělování  čestných  titulů  "Čestný
občan" a "Občan roku") ve výši 800,- Kč měsíčně s platností od 1. 8. 2019

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

10. Rozpočtová opatření č. 44 - č. 52: změny rozpočtu v roce 2019
Usnesení číslo: RMČ19/0310/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

Rozpočtové opatření č.  44:  změna rozpočtu v roce 2019 - Navýšení výdajové položky v
ODPA 6171 - Činnost místní správy v ORJ 0900 - Vnitřní správa o částku  25,30 tis. Kč
navýšením  příjmu  v  ODPA  6171  na  položce  přijaté  nekapitálové  příspěvky  
a náhrady za čerpání studijního volna při ukončení pracovního poměru v MČ Praha 21.

Rozpočtové opatření č. 45: změna rozpočtu v roce 2019 - Přesun částky  350,00 tis. Kč z
kapitoly  02  -  Městská  infrastruktura,  ODPA  Péče  o  vzhled  obcí  a  veřejnou  zeleň  
z výdajové položky nákup ostatních služeb na externí sekání trávy do kapitoly 09 - Vnitřní
správa, ODPA 6171 - Činnost místní správy do výdajové položky ostatní osobní náklady z
důvodu zajištění sekání trávy interními pracovníky MČ Praha 21.

Rozpočtové opatření č. 46: změna rozpočtu v roce 2019 - Příjem neinvestiční účelové dotace
z HMP na činnost jednotky SDH ve výši 405,40 tis. Kč v kapitole 07 - Bezpečnost a navýšení
neinvestičních výdajů v ODPA 5512 v kapitole 07 - Bezpečnost. (Č. dokladu 3034).

Rozpočtové opatření č. 47: změna rozpočtu v roce 2019 - Příjem neinvestiční účelové dotace
z  HMP na  provoz  jednotky  SDH  ve  výši  600,00  tis.  Kč v  kapitole  07  -  Bezpečnost  a
navýšení výdajů v ODPA 5512 v částce 100,00 tis. Kč na neinvestiční výdaje jednotky SDH a
500,00 tis. Kč na opravu techniky. (Č. dokladu 3036).

Rozpočtové opatření č. 48: změna rozpočtu v roce 2019 - Uzavření finančního vypořádání za
rok  2018:  1.  FV se  státním rozpočtem –  úprava  rozpočtu  odvod  ve  výši  73  664,37  Kč
(zaokrouhleno pro RO ve výši 73,60 tis.  Kč) v kapitole 10 - Pokladní správa (č.  dokladu
8015) - bylo již poukázáno na účet HMP, 2. FV s hl. m. Prahou – úprava rozpočtu odvod ve
výši 114 536,69 (zaokrouhleno pro RO ve výši 114,60 tis. Kč) v kapitole 10 - Pokladní správa
(č. dokladu 8016) bude převedeno na ZBÚ HMP. Obě částky budou převedeny z položky
nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa.



Rozpočtové opatření č. 49: změna rozpočtu v roce 2019 - Příjem finančních prostředků z
HMP ve  výši  100  % podílu  MČ na  celkové  daňové  povinnosti  HMP na  dani  z  příjmu
právnických osob za zdaňovací období roku 2018 ve výši 640 295,10 Kč (pro rozpočtové
opatření  zaokrouhleno  na  640,30  tis.  Kč)  a  převedení  těchto  prostředků  
na položku nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa. (Č. dokladu 3040).

Rozpočtové  opatření  č.  50:  změna  rozpočtu  v  roce  2019  -  Přijetí  dotace  z  HMP  
z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických zařízení za období 1.1.2019 - 31.5.2019 ve
výši  824,00  tis.  Kč,  z  toho  určených  na  sport  412,00  tis.  Kč  a  na  kulturu,  školství,
zdravotnictví  a  sociální  oblast  412,00  tis.  Kč.  Finanční  prostředky  budou  převedeny  na
položku nespecifikované rezervy v kapitole  10 -  Pokladní  správa na pozdější  využití.  (Č.
dokladu 3042).

Rozpočtové opatření č. 51: změna rozpočtu v roce 2019 - Přijetí účelové investiční dotace z
rezervy HMP na akci Rekonstrukce tělocvičen a interiérů MZŠ ve výši  10 000,00 tis. Kč v
kapitole 04 - Školství, mládež a sport. (Č. dokladu 3051).

Rozpočtové opatření č. 52: změna rozpočtu v roce 2019 - Navýšení výdajové položky v kap.
10 - Pokladní správa v ODPA 6320 v položce pojištění o 30,00 tis. Kč přesunem a snížením
výdajové  položky  nespecifikované  rezervy  v  kap.  10  -  Pokladní  správa  
z důvodu rozšíření pojistné smlouvy.

2) schvaluje

rozpočtová opatření č.  44 - č. 52:  změny rozpočtu v roce 2019 v souladu s přiloženými
tabulkami, které jsou součástí tohoto usnesení.

3) ukládá

místostarostce MČ Praha 21 Ing. Kristýně Kopecké předložit rozpočtová opatření č. 44 - č.
52:  změny  rozpočtu  v  roce  2019  na  příští  jednání  Zastupitelstva  MČ  Praha  21  
na vědomí, v souladu s přiloženými tabulkami, která jsou součástí tohoto usnesení.

Zodpovídá 

1. Ing. Kristýna Kopecká, místostarostka MČ Praha 21 
Termín: 02.09.2019 

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

11. Zrušení VZ "Rekonstrukce tělocvičen a interiérů MZŠ"
Usnesení číslo: RMČ19/0311/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

Zprávu hodnotící komise veřejné zakázky „Rekonstrukce tělocvičen a interiérů MZŠ“



2) schvaluje

zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce tělocvičen a interiérů MZŠ“

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem Rozhodnutí  o  zrušení  zadávacího řízení  veřejné zakázky
"Rekonstrukce tělocvičen a interiérů MZŠ"

4) ukládá

OMI ÚMČ Praha 21 zajistit úpravu projektové dokumentace v komunikaci s vedením MZŠ a
zároveň  připravit  VŘ  na  zhotovitele pro  vypsání  nového  výběrového  řízení  veřejné
zakázky na rekonstrukci tělocvičen a interiérů MZŠ, zahrnující i podhledy a další  části (v
komunikaci s vedením MZŠ a zároveň připravit VŘ na zhotovitele).

Zodpovídá 

1. Ing. Josef Roušal, vedoucí odboru majetku a investic 
Termín: 31.10.2019 

5) ukládá

OMI ÚMČ Praha 21 provést poptávkové řízení na I. etapu rekonstrukce tělocvičen a interiérů
MZŠ (zázemí)

Zodpovídá 

1. Ing. Josef Roušal, vedoucí odboru majetku a investic 
Termín: 31.07.2019 

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

12. Developerský projekt "Rodinné domy pod lípou" - smlouva o spolupráci, smlouva
o smlouvě budoucí kupní a smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti na
umístění inženýrských sítí
Usnesení číslo: RMČ19/0312/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

předložené  smlouvy  k  projektu  "Rodinné  domy  pod  lípou"  v  ul.  Staroújezdská  včetně
informace k postupu projednávání tohoto projektu

2) schvaluje

uzavření  smlouvy  o  spolupráci  s  investorem  DOMY  POD  LÍPOU  s.r.o.  jež  zasmluvní
podmínky a podobu projektu "Rodinné domy pod lípou"

3) pověřuje



starostu MČ Praha 21 podpisem smlouvy o spolupráci s investorem DOMY POD LÍPOU
s.r.o. jež zasmluvní podmínky a podobu projektu "Rodinné domy po lípou"

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 31.07.2019
 
4) souhlasí

s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkoupení částí pozemků č. parc. 389/2,
389/3, 4260/3 a 4260/5 v k.ú. Újezd nad Lesy za účelem budoucího dobudování komunikace

5) ukládá

starostovi MČ Praha 21 předložit návrh na smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkoupení
částí  pozemků č.  parc.  389/2,  389/3,  4260/3  a  4260/5  v  k.ú.  Újezd nad  Lesy za  účelem
budoucího dobudování komunikace na nejbližší jednání zastupitelstva MČ Praha 21

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 02.09.2019 

6) schvaluje

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti na umístění inženýrských
sítí souvisejících s projektem "Rodinné domy pod Lípou" s investorem DOMY POD LÍPOU
s.r.o.

Usnesení - (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 1)

13.  Žádost  o  stanovisko  k  investorskému  záměru  "Novostavba  bytového  domu  
na pozemku parc.č. 67/4 v k.ú. Újezd nad Lesy"
Usnesení číslo: RMČ19/0313/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

Žádost  o  stanovisko  k  investorskému  záměru  "Novostavba  bytového  domu  na  pozemku
parc.č. 67/4 v k.ú. Újezd nad Lesy"



2) nesouhlasí

na  základě  nedoporučujícího  stanoviska  komise  KÚR  ze  dne  17.6.2019  s investorským
záměrem "Novostavba bytového domu na pozemku parc.č. 67/4 v k.ú. Újezd nad Lesy"

Zodpovídá 

1. Odbor majetku a investic 
Zaslat investorovi stanovisko dle usnesení RMČ.
Termín: 16.08.2019
 
3) žádá

doložení  stanoviska  IPR  Praha k  investorskému  záměru  "Novostavba  bytového  domu  na
pozemku parc. č. 67/4 v k.ú. Újezd na d Lesy"

Usnesení - (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 1) 14. Oprava chodníků ul. Starokolínské a 
Novosibřinské
Usnesení číslo: RMČ19/0314/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

nutnost provedení oprav chodníků v ul. Starokolínské a Novosibřinské a předložený odhad
nákladů na opravu těchto chodníků

2) ukládá

zajistit výběrové řízení na dodavatele oprav chodníků z velkoformátových betonových dlažeb

Zodpovídá 

1. Ing. Josef Roušal, vedoucí odboru majetku a investic 

Termín: 30.08.2019 

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

15. Žádost 1. Mateřské školy o udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků na třídu ve 
školním roce 2019/2020
Usnesení číslo: RMČ19/0315/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost  1.  MŠ  o  udělení  výjimky  z  nejvyššího  počtu  žáků  na  třídu  ve  školním  roce
2019/2020 dle  §  23  odst.  5,  zákona  č.  561/2004  Sb.,  o  předškolním,  základním,  vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění

2) schvaluje



udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků na třídu ve školním roce 2019/2020 dle § 23 odst. 5,
zákona  č. 561/2004  Sb., o  předškolním,  základním,  vyšším odborném a  jiném vzdělávání
(školský zákon) v platném znění příspěvkové organizaci 1.  MŠ Čentická 2222, Praha 9 -
Újezd nad Lesy

3) ukládá

ÚMČ Praha 21/OŠK předat usnesení ředitelce 1. MŠ

Zodpovídá 

1. Mgr. Ditta Literová, referent odboru školství a kultury 

Termín: 31.07.2019 

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

16. Návrh na vyplacení mimořádné odměny v souvislosti se vzdáním se funkce ředitelky 
mateřské školy Sedmikráska
Usnesení číslo: RMČ19/0316/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh na vyplacení mimořádné odměny Bc. Naděždě Kosanové v souvislosti se vzdáním se
funkce  ředitelky  MŠ  Sedmikráska za  dlouhodobě  kvalitní  řízení  příspěvkové  organizace
Mateřská škola Sedmikráska, Lišická 1502, Újezd nad Lesy dle předloženého návrhu v tomto
materiálu

2) schvaluje

vyplacení mimořádné odměny Bc. Naděždě Kosanové ve výši dle předloženého návrhu

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

17.  Souhlas  zřizovatele  se  zapojením  školy/školského  zařízení  do  výzvy  OP VVV  -
Šablony II
Usnesení číslo: RMČ19/0317/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost  o  udělení  souhlasu  zřizovatele  pro MŠ Sedmikráska,  1.  MŠ,  MŠ  Rohožník, MŠ
Sluníčko a MZŠ  v rámci  zapojení do projektu Výzva č. 02_18_064 (Šablony II - Operačního
programu Výzkum, vývoj a  vzdělávání), vyhlášeného MŠMT ČR

2) souhlasí

se zapojením příspěvkových organizací  zřízených MČ Praha 21 do  Operačního programu
Výzkum, vývoj a  vzdělávání, Výzva č. 02_18_064 - Šablony II - pro hl. m. Prahu



 MŠ Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 9 - Újezd nad Lesy, IČO:49367820

 1. MŠ Čentická 2222, Praha 9 - Újezd nad Lesy, IČO:49371665

 MŠ Rohožník, Žárovická 1653, Praha 9 - Újezd nad Lesy, IČO:63832372

 MŠ Sluníčko, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy, IČO: 75113961

 a  MZŠ Polesná 1690,  Praha 9 - Újezd nad Lesy, IČO:47608579 

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

18. Stažen z jednání

Bod č. 18 byl stažen z jednání

19.  Stanoviště  tříděného  odpadu  -  přidání  nádob  na  sběr  jedlého  oleje  a  tuku  
z  domácností;  návrh  smlouvy  o  poskytování  služeb  s  podnikatelem panem Liborem
Černohlávkem se sídlem Jakub 38, 285 33 Církvice
Usnesení číslo: RMČ19/0318/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

předložený materiál - na povolených stanovištích tříděného odpadu v ul. Hulická u čp. 2620 a
v ul. Živonínská u čp. 1630 dojde k přidání nádob na sběr jedlých olejů a tuků z domácností a
návrh smlouvy o poskytování služeb, která má být uzavřena s panem Liborem Černohlávkem
s dobou platnosti na jeden rok

2) schvaluje

umístění  nádob na  sběr  jedlých olejů a  tuků z  domácnosti  na povolených stanovištích  na
tříděný  odpad  v  ul.  Hulické  proti  budově Policie  ČR  (čp.  2620)  a  naproti  zdravotnímu
středisku v ul. Živonínské čp. 1630 na dobu jednoho roku od podpisu smlouvy o poskytování
služeb 

3) schvaluje

obsah smlouvy o poskytování služeb podle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., ve znění
pozdějších předpisů uzavřené na dobu určitou (1 rok od podpisu smlouvy) mezi MČ Praha 21
a podnikatelem panem Liborem Černohlávkem, který bezplatně zajistí pro občany žijící na
území MČ Praha 21 bezpečnou a ekologickou likvidaci jedlých olejů a tuků z domácností

4) pověřuje

starostu MČ Praha 21 pana Milana Samce podpisem smlouvy o poskytování služeb s panem
Liborem Černohlávkem



Zodpovídá 

4. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 30.08.2019

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

20.  Účelová  neinvestiční  dotace  z  rozpočtu  hl.m.  Prahy  na  realizaci  projektu  MČ v
oblasti řešení problematiky bezdomovectví
Usnesení číslo: RMČ19/0319/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

záměr  MČ  k  podání  žádosti  o  finanční  podporu  projektu  v  oblasti  řešení  problematiky
bezdomovectví

2) ukládá

odboru sociálních věcí zajistit zpracování a podání žádosti

Zodpovídá 

1. Bc. Radka Lipanovičová, vedoucí odboru sociálních věcí 

Termín: 26.07.2019

3) pověřuje

místostarostku MČ Praha  21,  v  jejíž  kompetenci  je  oblast  sociální  politiky,  Ing.  Kristýnu
Kopeckou  podpisem  Žádosti  o  účelovou  neinvestiční  dotaci  z  rozpočtu  hl.m.  Prahy  na
realizaci projektu MČ v oblasti řešení problematiky bezdomovectví

Zodpovídá 

1. Ing. Kristýna Kopecká, místostarostka MČ Praha 21 

Termín: 25.07.2019 

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

21. Zápis z 6. jednání Komise územního rozvoje dne 3.6.2019
Usnesení číslo: RMČ19/0320/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis z 6. jednání Komise územního rozvoje dne 3.6.2019

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

22. Zápis z 7. jednání Komise územního rozvoje dne 17.6.2019



Usnesení číslo: RMČ19/0321/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis z 7. jednání Komise územního rozvoje dne 17.6.2019

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

23. Zápis ze zasedání DK ze dne 12.06.2019
Usnesení číslo: RMČ19/0322/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis ze zasedání Dopravní komise Rady MČ Praha 21 ze dne 12.06.2019

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

24. Jmenování členů likvidační a škodní komise
Usnesení číslo: RMČ19/0323/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

Návrh na změny členů v likvidační a škodní komisi a návrh na jednorázovou odměnu za
členství v uvedených komisích RMČ Praha 21

2) odvolává

s platností k 31. 7. 2019 členy škodní komise: Ing. J. Klepetková, Ing. Z. Voříšková, Mgr. D.
Literová, V. Mičánová a I. Maczanová

3) jmenuje

s  platností  od  1. 8.  2019  členy  škodní  komise:  Ing.  Zuzana  Voříšková  (předsedkyně),  pí
Věnceslava Mičánová, Ing. Karolína Šťastná, Ing. Jana Piknová, Ing. Blanka Birková

4) odvolává

s  platností  k  31.  7.  2019  členy  likvidační  komise:  Ing.  Z.  Voříšková,  V.  Saitz  ml.,  A.
Blábolilová, V. Mičánová, Mgr. D. Literová, Ing. J. Klepetková

5) jmenuje

s platností od 1. 8. 2019 členy likvidační komise: Ing. Zuzana Voříšková (předsedkyně), pí
Věnceslava Mičánová, Ing. Karolína Šťastná, Ing. Jana Piknová, Ing. Šárka Zátková

6) stanovuje



jednorázovou roční odměnu ve výši 500 Kč všem členům škodní a likvidační komise vč.
předsedkyně za každou jednotlivou komisi k výplatě za ukončený kalendářní rok

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

25. Rezignace na funkci tajemnice Komise volnočasových aktivit a návrh na jmenování
nové tajemnice komise a člena komise
Usnesení číslo: RMČ19/0324/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

rezignaci Bc. Dominiky Červinkové k 30. 6. 2019 na funkci tajemnice Komise volnočasových
aktivit

2) jmenuje

Mgr. Dittu Literovou do funkce tajemnice Komise volnočasových aktivit od 1. 8. 2019

3) jmenuje

Vladimíra Saitze ml. do funkce člena Komise volnočasových aktivit od 1. 8. 2019

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

26. Zápis 3. jednání Komise sociální politiky a zdravotnictví ze dne 17.6.2019
Usnesení číslo: RMČ19/0325/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis KSPZ ze dne 17.6.2019

2) bere na vědomí

návrh Statutu Komise sociální politiky a zdravotnictví RMČ Praha 21

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



27. Zápis z Komise životního prostředí ze dne 19.6.2019
Usnesení číslo: RMČ19/0326/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis č. 5/2019 z jednání KŽP ze dne 19.6.2019

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

28. Zápisy z jednání Muzejní rady
Usnesení číslo: RMČ19/0327/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápisy z jednání Muzejní rady ze dne 20.5. a 12.6. 2019 

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

29. Aktualizace kompetencí radních
Usnesení číslo: RMČ19/0328/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh aktualizace kompetencí členů RMČ Praha 21 a to: 

p. Milan Samec - audit, majetek a investice, IT a územní rozvoj
p. Zdeněk Růžička - kultura a spolky, bezpečnost a veřejný pořádek, cyklodoprava, doprava,
VHČ
Ing.  Kristýna  Kopecká  -  finance,  dotace,  sociální  a  zdravotní  politika,  senioři,  Újezdský
zpravodaj
JUDr. Hana Pelčáková - životní prostředí, legislativa
Ing. Lucie Ponicová - školství, MA21

2) schvaluje

aktualizaci kompetencí členů RMČ Praha 21

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



Zdeněk Růžička
místostarosta MČ Praha 21

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

Zapsal: asistentka oddělení kanceláře starosty - Ing. Alena Majerová
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