
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. RMČ56
konané dne 15.12.2020

Přítomni: dle prezenční listiny 

Ověřovatel: radní MČ Praha 21 - Ing. Lucie Ponicová

Program jednání:

1. Kontrola plnění úkolů
2. Schválení rozpočtů zřízených příspěvkových organizací MČ Praha 21 na rok 2021

3.
Střednědobé výhledy rozpočtu zřízených příspěvkových organizací MČ Praha 21 na roky
2022-2024

4. Žádost o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru
5. Žádost o posunutí termínu realizace projektu spolku Psiško-OB, z.s.

6.
Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení Masarykovy základní školy
Praha 9 - Újezd nad Lesy k 1.9.2021

7. Údržba komunikací v zimním období
8. Nákup traktoru Zetor Major 80 CL
9. „Rekonstrukce tělocvičen a interiéru MZŠ Polesná“ - dodatek SoD č.3
10.Stažen z jednání

11.
Narovnání  stavu  účtů  311  a  324  v  souladu  se  systémem iDES (internetový  domovní
evidenční systém)

12.
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor o výměře 35,6 m2 na střeše domu č.p.
1690, ulice Polesná, Praha 9, postaveném na pozemku parc. č. 1577/2, kat. území Újezd
nad Lesy.

13.Dohoda o skončení nájmu prostor v domě č. p. 1613, ulice Žiželická, Praha 9

14.
Žádost o odložení splatnosti dluhu za nájemné za období září 2020 – listopad 2020 vč.
úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytové jednotky č. 1629/59 v domě č. p. 1629, k.
ú. Újezd nad Lesy, ulice Živonínská, Praha 9 – usnesení nebylo přijato.

15.Dodatek č.1 k servisní smlouvě na knihovní systém KOHA
16.Rozpočtová opatření č. 82 až č. 84: změny rozpočtu v roce 2020.

17.
"Projekční a inženýrské činnosti - Rekonstrukce komunikace v ul. Hulická" - dodatek k
SoD

Pan starosta zkonstatoval,  že rada byla řádné svolána a je usnášeníschopná. Do programu
jednání byl doplněn bod č. 17 "Projekční a inženýrské činnosti - Rekonstrukce komunikace v
ul. Hulická" - dodatek k SoD. Doplnění programu jednání bylo schváleno /5 pro/. Program
jednání jako celek byl schválen /5 pro/. Jednání rady proběhlo on-line.



1. Kontrola plnění úkolů
Usnesení číslo: RMČ56/0833/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

kontrolu plnění úkolů v intencích jednání rady

2) schvaluje

prodloužení termínu u úkolu:

-  Uk/00288/2020 Realizace akce “Budova MŠ Sluníčko” - zadání pro výběr zhotovitele -
jmenování  členů  sloučené  komise  pro  otevírání  obálek  a  hodnotící  komise  na  VZ  -  do
31.1.2021.

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

2. Schválení rozpočtů zřízených příspěvkových organizací MČ Praha 21 na rok 2021
Usnesení číslo: RMČ56/0834/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh rozpočtu zřízené příspěvkové organizace  1. MŠ, Čentická 2222, Praha 9, Újezd  nad
Lesy na rok 2021, návrh rozpočtu zřízené příspěvkové organizace MŠ Sedmikráska, Lišická
1502, Praha 9 - Újezd nad Lesy na rok 2021, návrh rozpočtu zřízené příspěvkové organizace
MŠ Rohožník,  Žárovická 1653, Praha 9 -  Újezd nad Lesy na rok 2021,  návrh rozpočtu
zřízené příspěvkové organizace MŠ Sluníčko, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy na rok
2021, návrh rozpočtu zřízené příspěvkové organizace Masarykova základní škola, Polesná
1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy na rok 2021 v předložené podobě v přiložených tabulkách. 

2) schvaluje

rozpočet zřízené příspěvkové organizace 1.MŠ, Čentická 2222, Praha 9 - Újezd nad Lesy na
rok 2021, rozpočet zřízené příspěvkové organizace MŠ Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 9 -
Újezd  nad  Lesy  na  rok  2021,  rozpočet  zřízené  příspěvkové  organizace MŠ  Rohožník,
Žárovická  1653,  Praha  9  -  Újezd  nad  Lesy  na  rok  2021,  rozpočet  zřízené  příspěvkové
organizace MŠ Sluníčko,  Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy na rok 2021, rozpočet
zřízené příspěvkové organizace Masarykova základní škola, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd
nad Lesy na rok 2021 v předložené podobě v přiložených tabulkách.

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



3. Střednědobé výhledy rozpočtu zřízených příspěvkových organizací MČ Praha 21 na
roky 2022-2024
Usnesení číslo: RMČ56/0835/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

střednědobé  výhledy  rozpočtu  na  roky  2022-2024  zřízených  příspěvkových  organizací  v
příloze tohoto materiálu - 1.MŠ Čentická 2222, Praha 9 - Újezd nad Lesy, MŠ Sedmikráska,
Lišická 1502, Praha 9 - Újezd nad Lesy, MŠ Rohožník, Žárovická 1653, Praha 9 - Újezd nad
Lesy, MŠ Sluníčko, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy,  MZŠ Polesná, Polesná 1690,
Praha 9 - Újezd nad Lesy

2) schvaluje

střednědobé výhledy jednotlivých zřízených příspěvkových organizací MČ Praha 21     (1.
MŠ, Čentická 2222 Praha 9 - Újezd nad Lesy,  MŠ Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 9 -
Újezd nad Lesy,  MŠ Rohožník, Žárovická 1653, Praha 9 - Újezd nad Lesy,  MŠ Sluníčko,
Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy,  MZŠ Polesná, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad
Lesy) na roky 2022-2024 v předložené podobě v přiložených tabulkách, které jsou nedílnou
součástí tohoto usnesení.

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

4. Žádost o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru
Usnesení číslo: RMČ56/0836/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

předloženou žádost 1.Mateřské školy, Čentická 2222, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy, IČO
49371665 o  schválení přijetí  účelově  určeného finančního daru  od  Spolku  rodičů  a  přátel
školy,  Čentická 2222,  190 16 Praha  9 -  Újezd nad Lesy,  IČO 5625327 v celkové částce
15.401,- Kč včetně návrhu Darovací smlouvy.

2) schvaluje

žádost 1. Mateřské školy, Čentická 2222, 190 16, Praha 9 - Újezd nad Lesy, IČO 49371665 o
přijetí účelově určeného finančního daru od Spolku rodičů a přátel školy 1. MŠ Čentická,
Čentická  2222,  190  16  Praha  9  -  Újezd  nad  Lesy,  IČO  5625327  v celkové  částce
účelově určeného finančního daru 15.401,- Kč.

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

5. Žádost o posunutí termínu realizace projektu spolku Psiško-OB, z.s.
Usnesení číslo: RMČ56/0837/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost  o posunutí  termínu realizace projektu Táto kup mi  štěně spolku Psiško-OB, z.s.  v
programových dotacích v roce 2020 do 31. 12. 2020.



2) souhlasí

s  posunutím  termínu  realizace  projektu  Táto  kup  mi  štěně  spolku  Psiško-OB,  z.s.  v
programových dotacích v roce 2020 do 31. 12. 2020

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

6. Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení Masarykovy základní školy
Praha 9 - Újezd nad Lesy k 1.9.2021
Usnesení číslo: RMČ56/0838/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost ředitelky MZŠ o navýšení kapacity Masarykovy základní školy, Praha 9 -Újezd nad
Lesy, Polesná 1690, z nynějších 1150 na 1200 žáků, a to s účinností od 1.9.2021

2) schvaluje

navýšení kapacity Masarykovy základní školy, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690 z 1
150 žáků na 1200 žáků, a to s účinností od 1.9.2021

3) schvaluje

podání  žádosti  o  zápis  změny v rejstříku škol  a  školských zařízení na  Magistrát  hlavního
města Prahy

Zodpovídá 

1. Bc. Markéta Slavíková, vedoucí odboru školství a kultury 

Termín: 31.03.2020

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

7. Údržba komunikací v zimním období
Usnesení číslo: RMČ56/0839/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

plán zimní údržby komunikací v MČ Praha 21

2) bere na vědomí

návrh na zajištění údržby komunikací v zimním období dodavatelskou společností Urbanstav
s.r.o.

3) schvaluje

plán zimní údržby komunikací v MČ Praha 21



4) schvaluje

smlouvu se společností Urbanstav s.r.o. k zajištění údržby komunikací v zimním období

5) pověřuje

starostu MČ Prahy 21 podpisem smlouvy se společností Urbanstav s.r.o.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 31.12.2020

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

8. Nákup traktoru Zetor Major 80 CL
Usnesení číslo: RMČ56/0840/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

výsledek poptávkového řízení na nákup traktoru Zetor Major 80 CL

2) schvaluje

nákup traktoru Zetor Major 80 CL od firmy Jan Kuchař - Velim, IČ 00240923

3) pověřuje

starostu MČ Prahy 21 podpisem smlouvy na nákup traktoru Zetor Major 80 CL od firmy Jan
Kuchař - Velim

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 18.12.2020 

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

9. „Rekonstrukce tělocvičen a interiéru MZŠ Polesná“ - dodatek SoD č.3
Usnesení číslo: RMČ56/0841/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

změny oproti PD a z nich vyplývající navýšení nákladů



2) schvaluje

dodatek č.3 k SoD SML/0219/2020/OMI na akci "Rekonstrukce tělocvičen a interiéru MZŠ
Polesná" řešící dodatečné stavební vícepráce a méněpráce neobsažené v SoD včetně ceny díla

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem dodatku č.3 SoD SML/0219/2020/OMI

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 22.12.2020

4) bere na vědomí

žádost  zhotovitele  o  prominutí  penále  za  nedodržení  termínu  dokončení  stavby  veřejné
zakázky „Rekonstrukce tělocvičen a interiérů MZŠ – opakovaná VZ“ z důvodu COVID-19

5) schvaluje

prominutí  jedné  třetiny  z  celkové  výše  penále  za  nedodržení  termínu  dokončení  stavby
veřejné zakázky „Rekonstrukce tělocvičen a interiérů MZŠ – opakovaná VZ“

6) bere na vědomí

žádost o záměnu finanční jistiny za bankovní záruku

7) schvaluje

záměnu finanční jistiny za bankovní záruku

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

10. Stažen z jednání

Materiál byl stažen z jednání.

11. Narovnání stavu účtů 311 a 324 v souladu se systémem iDES (internetový domovní
evidenční systém)
Usnesení číslo: RMČ56/0842/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

nutnost narovnání účetního stavu na syntetických účtech 311 a 324 dle skutečnosti evidované
v systému iDES.



2) schvaluje

narovnání účetního  stavu  na  syntetických  účtech 311 a  324  dle  skutečnosti  evidované  v
systému iDES (převod částek ve výši 45 370,96 Kč a 2 039,-Kč).

3) ukládá

zajistit proúčtování v souladu s odstavcem č. 2) tohoto usnesení účetním dokladem.

Zodpovídá 

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

Termín: 31.12.2020 

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

12. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor o výměře 35,6 m2 na střeše domu 
č.p. 1690, ulice Polesná, Praha 9, postaveném na pozemku parc. č. 1577/2, kat. území 
Újezd nad Lesy.
Usnesení číslo: RMČ56/0843/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

1. informaci ohledně užívání prostor o výměře 35,6 m2 na střeše domu č.p. 1690, ulice
Polesná, Praha 9, postaveném na pozemku parc. č. 1577/2, kat. území Újezd nad Lesy,

2. záměr dle ust. § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze na pronájem prostor
o výměře 35,6 m2 na střeše domu č.p. 1690, ulice Polesná, Praha 9, postaveném na
pozemku parc. č. 1577/2, kat. území Újezd nad Lesy.

2) schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu prostor o výměře 35,6 m2 na střeše domu č.p. 1690, ulice Polesná,
Praha 9, postaveném na pozemku parc. č. 1577/2, kat. území Újezd nad Lesy, nájemce: T-
Mobile  Czech  Republic  a.s.,  IČ:  64949681,  účel  nájmu:  umístění  technologie  pro
základnovou stanici veřejné radiotelefonní sítě, nájemné: 180 000,-Kč/rok bez DPH, nájem na
dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2023 s tříměsíční výpovědní dobou.

3) ukládá
starostovi, Milanu Samcovi, podepsat smlouvu o nájmu prostor na střeše domu č. p. 1690,
ulice Polesná v souladu s bodem 2) tohoto usnesení.
Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 31.12.2020 

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



13. Dohoda o skončení nájmu prostor v domě č. p. 1613, ulice Žiželická, Praha 9
Usnesení číslo: RMČ56/0844/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost nájemce o skončení nájmu prostor o výměře 31m2 v 1. podzemním podlaží domu č. p.
1613, ulice Žiželická, Praha 9, dohodou.

2) schvaluje

dohodu o skončení nájmu k jednotce č. 1617/13 v 1. podzemním podlaží domu č. p. 1613,
ulice Žiželická, k. ú. Újezd nad Lesy, Praha 9 dle přílohy č. 2) tohoto usnesení.

3) ukládá

starostovi, Milanu Samcovi, podepsat dohodu o skončení nájmu jednotky č. 1613/17 v domě
Žiželická 1613, Praha 9 v souladu s bodem 2) tohoto usnesení.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 29.01.2021

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

14. Žádost o odložení splatnosti dluhu za nájemné za období září 2020 – listopad 2020
vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytové jednotky č. 1629/59 v domě č. p.
1629,     k. ú. Újezd nad Lesy, ulice Živonínská, Praha 9

Hlasování o návrhu usnesení: 

Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost nájemce bytové jednotky č. 1629/59 v domě č. p. 1629, ulice Živonínská, k. ú. Újezd
nad Lesy, Praha 9 o odložení splatnosti dluhu za nájemné za období září 2020 – listopad 2020
vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytové jednotky č. 1629/59 v domě č. p. 1629,
ulice Živonínská, k. ú. Újezd nad Lesy, Praha 9.

2) schvaluje

uzavření  dohody  o uznání  dluhu  na dlužné  nájemné  vč.  úhrad  za  plnění  poskytovaná  s
užíváním bytové jednotky č. 1629/59 v domě č. p. 1629, ulice Živonínská, k. ú. Újezd nad
Lesy, Praha 9 dle přílohy č. 2) tohoto usnesení.



3) ukládá

starostovi, Milanu Samcovi, podepsat dohodu o uznání dluhu v souladu s bodem 2) tohoto
usnesení.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 31.12.2020

Hlasování: (Pro: 0, Proti: 4, Zdržel se: 1)   Usnesení nebylo přijato.

15. Dodatek č.1 k servisní smlouvě na knihovní systém KOHA
Usnesení číslo: RMČ56/0845/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh dodatku č. 1 k servisní smlouvě SML/0205/2018 na knihovní systém Koha s firmou R-
Bit Technology, s.r.o., Ke koupališti 3283,434 01 Most  

2) schvaluje

dodatek č. 1 k servisní smlouvě SML/0205/2018 na knihovní systém Koha s firmou R-Bit
Technology, s.r.o., Ke koupališti 3283, 434 01 Most  

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem dodatku č.1

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 31.12.2020 

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

16. Rozpočtová opatření č. 82 až č. 84: změny rozpočtu v roce 2020.
Usnesení číslo: RMČ56/0846/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

Rozpočtové opatření č. 82: změna rozpočtu v roce 2020 - Zvýšení a snížení výdajů rozpočtu
- Zvýšení v kap. 06 - Kultura a cestovní ruch, v ODPA 3319 - Ostatní záležitosti kultury na
poskytnutí daru Nadačnímu fondu Českého rozhlasu "Sbírka pro Světlušku" ve výši  5,0 tis.
Kč, snížením výdajů na položce nespecifikované rezervy v kap. 10 - Pokladní správa v ODPA
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené z dotace HMP z VHP a jiných tech. herních zařízení.



Rozpočtové opatření č. 83: změna rozpočtu v roce 2020 - Snížení příjmů a výdajů rozpočtu
roku 2020 s ohledem na skutečné předpokládané plnění k 31.12.2020 celkem o 700,0 tis. Kč -
Snížení  na příjmové položce Správní  poplatky o 1 000,0 tis.  Kč současným zvýšením na
příjmové  položce  Zábor  veřejného  prostranství  (+550,0  tis.  Kč)  a  současným  snížením
položky nespecifikované rezervy v kap. 10 - Pokladní správa v ODPA 6409 - Ostatní činnosti
jinde nezařazené (-450,0 tis. Kč).  Dále snížení výdajů rozpočtu v kap. 04 - Školství, mládež a
sport,  v  ODPA 3113  -  Základní  školy  v  investiční  výdajové  položce  na  předfinancování
dotace na vzduchotechniku v tělocvičně Polesná o 1 000,0 tis. Kč a zvýšení výdajů v položce
nespecifikované  rezervy  v  kap.  10  -  Pokladní  správa  v  ODPA 6409  -  Činnosti  jinde
nezařazené, dále snížení příjmů z úroků v kap. 10 - Pokladní správa o 250,0 tis. současným
snížením výdajů v nespecifikovaných rezervách v kap. 10 - Pokladní správa, v ODPA 6409 -
Činnosti jinde nezařazené.

Rozpočtové  opatření  č.  84:  změna  rozpočtu  v  roce  2020  -  Zvýšení  výdajů  rozpočtu  v
kapitole  08  -  Hospodářství,  v  ODPA 3639  -  Komunální  služby  a  územní  rozvoj  jinde
nezařazené o částku  1 385,0 tis. Kč na nákup traktoru a příslušenství zapojením finančních
prostředků z výsledků hospodaření  minulých účetních období ve stejné výši v kapitole 10 -
Pokladní správa.

2) schvaluje

Rozpočtová opatření č. 82 až č. 84: změny rozpočtu v roce 2020 v souladu s přiloženými
tabulkami, které jsou součástí tohoto usnesení.

3) ukládá

místostarostce MČ Praha 21 Ing. Kristýně Kopecké předložit rozpočtová opatření č. 82 až č.
84: změny rozpočtu v roce 2020 na příští jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 na vědomí v
souladu s přiloženými tabulkami, které jsou součástí tohoto usnesení.

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

17. "Projekční a inženýrské činnosti - Rekonstrukce komunikace v ul. Hulická" - 
dodatek k SoD
Usnesení číslo: RMČ56/0847/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

informaci  k  průběhu  projekčních  činností  na  akci  "Projekční  a  inženýrské  činnosti  -
Rekonstrukce komunikace v ul. Hulická", zpracování alternativního návrhu řešení uličního
prostoru a dodatek k SoD zohledňujícímu posun termínech plnění díla

2) schvaluje

uzavření dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 31.8.2020 na akci "Projekční a inženýrské činnosti
- Rekonstrukce komunikace v ul. Hulická"



3) pověřuje

starostu  MČ  Praha  21  podpisem  dodatku  ke  smlouvě  o  dílo  ze  dne  31.8.2020  na  akci
"Projekční a inženýrské činnosti - Rekonstrukce komunikace v ul. Hulická"

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

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

Ing. Lucie Ponicová
radní MČ Praha 21

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

Zapsal: vedoucí oddělení kanceláře starosty - Dana Kartousová
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