
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. RMČ42
konané dne 02.06.2020

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : místostarosta MČ Praha 21 - Zdeněk Růžička

1. Kontrola plnění úkolů

2.
Dodatek ke smlouvě o zajištění odborného dozoru nad dodržováním 
povinností na úseku PO a BOZP dle platné právní úpravy

3. Rezignace na pozici člena redakční rady Újezdského Zpravodaje

4.
Zápis z 15. jednání Komise územního rozvoje dne 11.5.2020 a rezignace 
člena

5.
Žádost o stanovisko - novostavba Viladům Petr na pozemku parc.č. 
2340/2, k.ú. Újezd nad Lesy

6.
DOMY POD LÍPOU - změny smluvních ujednání ve věci inženýrských 
sítí - přípojek elektro

7.
Záměr výstavby 6 řadových RD v ul. Barchovická, parc.č. 1030 a 1031 v 
k.ú. Újezd nad Lesy - návrh smlouvy o spolupráci

8. Kynologické cvičiště v Újezdě nad Lesy

9.
Dohoda o skončení nájmu části prostor v domě č. p. 2295, ulice 
Novosibřinská, Praha 9

10
.

Žádost TJ Sokol Újezd nad Lesy, z.s. o úhradu zhodnocení pozemku parc. 
č. 2752/1, k. ú. Újezd nad Lesy

11.
Návrh na bezúplatný převod správy majetku vstupní cedule k fit parku, 
umístěném na pozemku parc.č.779/1 v k.ú. Újezd nad Lesy, MČ Praha 21

12
.

Zápis č. 11 z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 ze dne 
03.03.2020

13
.

Zápis z 11. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 21 ze dne 20.5.2020

14
.

Žádost o účelový neinvestiční příspěvek na opravu toalet v MŠ Rohožník

15
.

Rozpočtová opatření č. 21 až č. 25: změny rozpočtu v roce 2020.

16
.

Příkazní smlouva č. 1905202002 a plná moc na akci pořízení zahradních 
kompostérů pro občany MČ Praha 21

17
.

Žádost o nefinanční podporu záměru organizace SPOLU DÁLE, z.s. na 
vybudování komunitního centra v MČ Praha 21 formou Dohody o 
partnerství s MČ Praha 21

18 Uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu prostor v domě č. p. 2 300, 



. k. ú. Újezd nad Lesy, ulice Staroújezdská
19
.

Rozpočtové opatření č. 26: změna rozpočtu v roce 2020

20
.

Oprava chodníku ul. Novosibřinské v úseku mezi ul. Staroklánovickou a 
ul. Soběšínskou

21
.

Vybavení hasičské zbrojnice

22
.

Smlouva o dočasném užívání vozidla PHEV

23
.

Návrh programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 
29.6.2020

Pan starosta zkonstatoval, že rada byla řádně svolána a je usnášeníschopná. Do programu 
jednání byly doplněny body: č. 17 Žádost o nefinanční podporu záměru organizace SPOLU 
DÁLE, z.s. na vybudování komunitního centra v MČ Praha 21 formou Dohody o partnerství s
MČ Praha 21, č. 18 Uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu prostor v domě č. p. 2 300, 
k. ú. Újezd nad Lesy, ulice Staroújezdská, č. 19 Rozpočtové opatření č. 26: změna rozpočtu v 
roce 2020, č. 20 Oprava chodníku ul. Novosibřinské v úseku mezi ul. Staroklánovickou a ul. 
Soběšínskou, č. 21 Vybavení hasičské zbrojnice, č. 22 Smlouva o dočasném užívání vozidla 
PHEV. /Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0/. Program jednání jako celek byl schválen /Pro: 5, Proti: 
0, Zdržel se: 0/.

1. Kontrola plnění úkolů
Usnesení číslo: RMČ42/0639/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

kontrolu plnění úkolů v intencích jednání rady

2) schvaluje

prodloužení termínu u úkolu:

-  Uk/00139/2020  - připravit  dopis  s  pokyny pro období  do  ukončení pracovního  poměru
ředitelky v MŠ Sluníčko - do 4.6.2020

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

2. Dodatek ke smlouvě o zajištění odborného dozoru nad dodržováním povinností na 
úseku PO a BOZP dle platné právní úpravy
Usnesení číslo: RMČ42/0640/20
Rada městské části
1) bere na vědomí



Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění odborného dozoru nad dodržováním povinností na
úseku požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle platné právní úpravy

2) schvaluje

Dodatek  č. 1  ke  smlouvě  o  zajištění  odborného  dozoru  nad  dodržováním  povinností  na
úseku požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle platné právní úpravy

3) pověřuje

Starostu MČ Praha 21, Milana Samce, podpisem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění
odborného  dozoru  nad  dodržováním povinností  na  úseku požární  ochrany a bezpečnosti  a
ochrany zdraví při práci dle platné právní úpravy

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 12.06.2020 

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

3. Rezignace na pozici člena redakční rady Újezdského Zpravodaje
Usnesení číslo: RMČ42/0641/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

rezignaci paní Martiny Schiffmannové na pozici redakční rady Újezdského Zpravodaje

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

4. Zápis z 15. jednání Komise územního rozvoje dne 11.5.2020 a rezignace člena
Usnesení číslo: RMČ42/0642/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

Zápis z 15. jednání Komise územního rozvoje dne 11.5.2020

2) bere na vědomí

rezignaci člena KÚR

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



5. Žádost o stanovisko - novostavba Viladům Petr na pozemku parc.č. 2340/2, k.ú. Újezd
nad Lesy
Usnesení číslo: RMČ42/0643/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

Žádost o stanovisko - novostavba Viladům Petr na pozemku parc.č. 2340/2, k.ú. Újezd nad
Lesy

2) nesouhlasí

se záměrem "novostavba Viladům Petr" na pozemku parc.č. 2340/2, k.ú. Újezd nad Lesy

3) ukládá

odboru majetku a investic zaslat žadateli stanovisko RMČ Praha 21

Zodpovídá 

1. Ing. Josef Roušal, vedoucí odboru majetku a investic 
Termín: 30.06.2020 

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

6. DOMY POD LÍPOU - změny smluvních ujednání ve věci inženýrských sítí - přípojek 
elektro
Usnesení číslo: RMČ42/0644/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

nutnost  změny  smluvních  ujednání  ve  věci  inženýrských  sítí  -  přípojek  elektro  v  rámci
investorského záměru DOMY POD LÍPOU

2) schvaluje

1. návrh dodatku č.1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti č.
SML/0205/2019/OMI

2. návrh  smlouvy  o  uzavření  budoucí  smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene  s
PREdistribuce a.s.



3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem:

1. dodatku  č.1  ke  smlouvě  o  uzavření  budoucí  smlouvy  o  zřízení  služebnosti  č.
SML/0205/2019/OMI

2. smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s PREdistribuce a.s.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 30.06.2020 

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

7. Záměr výstavby 6 řadových RD v ul. Barchovická, parc.č. 1030 a 1031 v k.ú. Újezd 
nad Lesy - návrh smlouvy o spolupráci
Usnesení číslo: RMČ42/0645/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh smlouvy  o  spolupráci  se  společností  Aurora  Real  Invest  s.r.o.,  jakožto  investorem
záměru výstavby 6 řadových RD v ul. Barchovická, parc.č. 1030 a 1031 v k.ú. Újezd nad
Lesy 

2) schvaluje

návrh  smlouvy o  spolupráci  se  společností  Aurora  Real  Invest  s.r.o.,  jakožto  investorem
záměru výstavby 6 řadových RD v ul. Barchovická, parc.č. 1030 a 1031 v k.ú. Újezd nad
Lesy 

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem smlouvy o spolupráci se společností Aurora Real Invest s.r.o.,
jakožto investorem záměru výstavby 6 řadových RD v ul. Barchovická, parc.č. 1030 a 1031 v
k.ú.Újezd nad Lesy 

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 30.06.2020 

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



8. Kynologické cvičiště v Újezdě nad Lesy
Usnesení číslo: RMČ42/0646/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

dopis, týkající se kynologického cvičiště v Újezdě nad Lesy ze dne 14. 5. 2020 od obyvatel
Dubinské ulice, Újezd nad Lesy.

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

9. Dohoda o skončení nájmu části prostor v domě č. p. 2295, ulice Novosibřinská, Praha
9
Usnesení číslo: RMČ42/0647/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost nájemce o skončení nájmu prostor se samostatným vchodem v 1. nadzemním podlaží o
výměře 15,7 m2 v domě č. p. 2295, ulice Novosibřinská, Praha 9, dohodou.

2) schvaluje

dohodu  o  skončení  nájmu  části  objektu se  samostatným vchodem o  výměře 15,7  m2 v  1.
nadzemním podlaží domu č. p. 2295, ulice Novosibřinská, Praha 9, nájemce: Rodion Sirbu,
IČ:  08045631, a  to  ke dni  30.  6.2020 a za podmínky vyrovnání  veškerých pohledávek a
závazků splatných ke dni skončení smlouvy.

3) ukládá

starostovi, Milanu Samcovi, podepsat dohodu o skončení nájmu na pronájem části objektu
Novosibřinská 2295, Praha 9 v souladu s bodem 2) tohoto usnesení.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 30.06.2020 

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



10. Žádost TJ Sokol Újezd nad Lesy, z.s. o úhradu zhodnocení pozemku parc. č. 2752/1, 
k. ú. Újezd nad Lesy
Usnesení číslo: RMČ42/0648/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

1. žádost právního zástupce TJ Sokol Újezd nad Lesy, z.s. o úhradu zhodnocení pozemku
parc. č. 2752/1, k. ú. Újezd nad Lesy ze dne 5. 5. 2020,

2. stanovisko právního zástupce MČ Praha 21 ve věci úhrady zhodnocení pozemku parc.
č. 2752/1, k. ú. Újezd nad Lesy.

2) nesouhlasí

s úhradou nákladů vynaložených spolkem TJ Sokol Újezd nad Lesy, z. s., IČ: 45773050, na
změny pozemku parc. č. 2752/1, k. ú. Újezd nad Lesy.

3) ukládá

starostovi, Milanu Samcovi, seznámit spolek TJ Sokol Újezd nad Lesy  z.s. s tímto usnesením
a s právním stanoviskem Městské části Praha 21.
 

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 16.06.2020 

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

11. Návrh na bezúplatný převod správy majetku vstupní cedule k fit parku, umístěném 
na pozemku parc.č.779/1 v k.ú. Újezd nad Lesy, MČ Praha 21
Usnesení číslo: RMČ42/0649/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh na bezúplatný převod správy majetku vstupní cedule k fit parku, umístěné na pozemku
par.č. 779/1 v k.ú. Újezd nad Lesy na MČ Praha 21 a uzavření smlouvy o převodu správy
majetku

2) souhlasí

s bezúplatným převodem správy majetku vstupní cedule k fit parku, umístěné na pozemku
par.č.779/1 v k.ú. Újezd nad Lesy na MČ Praha 21

3) souhlasí

s  uzavřením smlouvy o převodu správy majetku  vstupní  cedule  k fit  parku,  umístěné  na
pozemku par.č. 779/1 v k.ú. Újezd nad Lesy, mezi MČ Praha 21, jakožto příjemcem a hl. m.
Prahou, jakožto převodcem



4) ukládá

ÚMČ Praha 21 /OŠK/ seznámit odbor SML MHMP s usnesením Rady MČ Praha 21

Zodpovídá 

1. Bc. Markéta Slavíková, vedoucí odboru školství a kultury 
Termín: 16.06.2020 
5) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem smlouvy

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 12.06.2020 

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

12. Zápis č. 11 z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 ze dne 03.03.2020
Usnesení číslo: RMČ42/0650/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh,  předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21,  na zařazení zápisu z
jednání Kontrolního  výboru  ZMČ  Praha  21 č.  11  ze  dne  03.03.2020  jako  samostatného
bodu programu nejbližšího zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21

2) ukládá

předsedkyni  Kontrolního  výboru  ZMČ  Praha  21,  Ing.  Marii  Kučerové,  předložit zápis  z
jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 č. 11 ze dne 03.03.2020 na jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21

Zodpovídá 

1. Ing. Marie Kučerová, předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 
tajemnice KV ZMČ Praha 21 zpracuje a odevzdá do 16.06.2020
Termín: 29.06.2020 

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

13. Zápis z 11. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 21 ze dne 20.5.2020



Usnesení číslo: RMČ42/0651/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh, předsedkyně  Finančního  výboru  Zastupitelstva  MČ Praha  21,  na  zařazení  zápisu  z
jednání Finančního výboru ZMČ Praha 21 č. 11 ze dne 20. 5. 2020 jako samostatného bodu
programu nejbližšího zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21.

2) ukládá

předsedkyni Finančního výboru ZMČ Praha 21, Zdeňce Hubínkové, předložit zápis z jednání
Finančního výboru ZMČ Praha 21 č. 11 ze dne 20. 5. 2020 na nejbližší jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21.

Zodpovídá 

1. Zdeňka Hubínková, předseda Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 
Termín: 29.06.2020 

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

14. Žádost o účelový neinvestiční příspěvek na opravu toalet v MŠ Rohožník
Usnesení číslo: RMČ42/0652/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost ředitelství MŠ Rohožník o neinvestiční příspěvek na výměnu a rekonstrukci sociálního
zařízení  v  MŠ  Rohožník, které  bude  financováno  zapojením  prostředků  z  hospodaření
minulých let z dotace HMP z VHP a jiných technických zařízení z roku 2019 do roku 2020.

2) schvaluje

žádost ředitelství MŠ Rohožník o účelový neinvestiční příspěvek ve výši 301552,60,- Kč na
výměnu  a  rekonstrukci  sociálního  zařízení  v  MŠ  Rohožník,  které  bude  financováno
zapojením prostředků z hospodaření minulých let z dotace HMP z VHP a jiných technických
zařízení z roku 2019 do roku 2020.

3) ukládá

vedoucí  finančního  odboru  předložit  rozpočtové  opatření  v  souladu  s  výše  uvedeným
materiálem

Zodpovídá 

1. Ing. Jana Piknová, vedoucí finančního odboru 
Termín: 09.06.2020 

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

15. Rozpočtová opatření č. 21 až č. 25: změny rozpočtu v roce 2020.



Usnesení číslo: RMČ42/0653/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

Rozpočtové opatření č. 21: změna rozpočtu v roce 2020 - zaúčtováno do období květen 2020
v souladu s pokyny z MHMP - Zvýšení příjmů i výdajů rozpočtu roku 2020 - Přijetí účelové
neinvestiční  dotace ze SR z MPSV (1.  splátka)  ve výši  791,0 tis.  Kč na úhradu nákladů
vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2020 - v kapitole 09 -
Vnitřní  správa.  Ve  výdajích  zaúčtováno  v  ODPA 6171  -  Činnost  místní  správy  .  (Číslo
dokladu 2031 - květen).

Rozpočtové opatření č. 22: změna rozpočtu v roce 2020 - zaúčtováno do období květen 2020
v souladu s pokyny MHMP - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Přijetí účelové investiční
dotace z  rozpočtu HMP na podporu projektů ke zlepšení  stavu životního prostředí  hl.  m.
Prahy  na  rok  2020  pro  realizátora  MŠ Sedmikráska,  Lišická  1502,  na  projekt  Voda  do
zahrady MŠ Sedmikráska ORG 0081308 ve výši  180,0  tis.  Kč v  kapitole  04 -  Školství,
mládež a sport a ve výdajích zaslání účelového investičního příspěvku MŠ Sedmikrásce ve
stejné výši na realizaci investičního projektu z grantu HMP v kapitole 04 - Školství mládež a
sport v ODPA 3111 - Mateřské školy. (Číslo dokladu 3031 - květen).

Rozpočtové opatření č. 23: změna rozpočtu v roce 2020 - zaúčtováno do období květen 2020
v souladu s pokyny z MHMP  Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Přijetí neinvestiční účelové
dotace  z  MPSV na  výkon  sociální  práce  pro  rok  2020  ve  výši  369  870,-  Kč,  pro  RO
zaokrouhleno na 369,9 tis. Kč v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální oblast, ve výdajích ve
stejné výši v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální oblast v ODPA 4349 - Ostatní sociální péče
a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva. (Číslo dokladu 2037 - květen 2020).

Rozpočtové  opatření  č.  24:  změna  rozpočtu  v  roce  2020  -  Zvýšení  výdajů  rozpočtu
zapojením  přebytků  hospodaření  minulých  účetních  období  -  Poskytnutí  účelového
neinvestičního příspěvku ve výši 301 552,60 Kč pro RO zaokrouhleno na 301,6 tis. Kč MŠ
Rohožník na opravu toalet ve druhém patře budovy školky,  navýšením výdajů v ODPA 3111
- Mateřské školy, v  kapitole 04 - Školství, mládež a sport zapojením prostředků hospodaření
minulých  účetních  období  z  dotace  HMP z  VHP  a  jiných  tech.  zařízení  z  roku  2019
převedených do roku 2020 v kapitole - 10 - Pokladní správa (záměr schvalován na RMČ
2.6.2020).

Rozpočtové opatření č.  25:  změna rozpočtu v roce 2020 - Navýšení výdajové kapitálové
položky v kapitole 9 - Vnitřní správa v ODPA 6171 - Činnost místní správy o částku 305,0 tis.
Kč na dofinancování  akce Rekonstrukce WC Staroklánovická 260 (ÚMČ) ORG 0081152
snížením výdajové neinvestiční  položky nespecifikované rezervy v kapitole  10 -  Pokladní
správa v ODPA 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené ve stejné výši.

2) schvaluje

Rozpočtová opatření č. 21 až č. 25: 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. 21 až č.
25: změny rozpočtu v roce 2020 na příští 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: 29.06.2020 

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

16. Příkazní smlouva č. 1905202002 a plná moc na akci pořízení zahradních kompostérů
pro občany MČ Praha 21
Usnesení číslo: RMČ42/0654/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh příkazní smlouvy č. 1905202002 se spol. TNT Consulting, s.r.o. na zajištění kompletní
administrace dotačního programu v rámci programu OPŽP, č. výzvy 122, prioritní osa 3 na
pořízení  zahradních  kompostérů  pro  občany  MČ  Praha  21,  plnou  moc  k  zastupování  a
výsledky ankety předběžného zájmu s tím, že bude pro občany MČ Praha 21 nakoupeno 300
ks domácích kompostérů a 5 ks komunitních kompostérů.

2) schvaluje

příkazní  smlouvu  č.  1905202002 se  spol.  TNT  Consulting,  s.r.o.  na  zajištění  kompletní
administrace dotačního programu v rámci programu OPŽP, č. výzvy 122, prioritní osa 3 na
pořízení zahradních kompostérů pro občany MČ Praha 21

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 pana Milana Samce podpisem příkazní smlouvy č. 1905202002, plné 
moci a případných dalších dokumentů potřebných pro externí administraci dotace v rámci 
programu OPŽP, č. výzvy 122

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 31.07.2020 

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

17. Žádost o nefinanční podporu záměru organizace SPOLU DÁLE, z.s. na vybudování 
komunitního centra v MČ Praha 21 formou Dohody o partnerství s MČ Praha 21
Usnesení číslo: RMČ42/0655/20
Rada městské části
1) bere na vědomí



žádost organizace SPOLU DÁLE, z.s. o nefinanční podporu formou Dohody o partnerství na
vybudování Komunitního centra v MČ Praha 21

2) schvaluje

Dohodu o partnerství s organizací SPOLU DÁLE, z.s., Zdíkovská 134, Praha 5, IČO 087 33
023

3) pověřuje

starostu MČ  Praha  21  pana  Milana  Samce  podpisem  Dohody  o  partnerství  s  organizací
SPOLU DÁLE, z.s.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 02.06.2020 

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

18. Uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu prostor v domě č. p. 2 300, k. ú. Újezd
nad Lesy, ulice Staroújezdská
Usnesení číslo: RMČ42/0656/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

informaci ohledně užívání prostor v 1. a 2. nadzemním podlaží domu č. p. 2 300, k. ú. Újezd
nad Lesy, ulice Staroújezdská, Praha 9.

2) schvaluje

uzavření  dodatku č.  2 k  Nájemní  smlouvě č.  SML/0157/2016 ze  dne  1.  8.  2016,  nájemce
- Dům děti a mládeže Praha 10 – Dům UM, IČ: 45241945, pronajímatel - městská část Praha
21, dle přílohy tohoto usnesení.

3) ukládá

starostovi, Milanu Samcovi, podepsat s nájemcem - Dům děti a mládeže Praha 10 – Dům UM
dodatek k Nájemní smlouvě v souladu s bodem 2) tohoto usnesení.



Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 30.06.2020 

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

19. Rozpočtové opatření č. 26: změna rozpočtu v roce 2020
Usnesení číslo: RMČ42/0657/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

Rozpočtové opatření č. 26: změna rozpočtu v roce 2020 - Navýšení výdajové neinvestiční
položky v kapitole 3 - Doprava v ODPA 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací o
částku  1 000,0 tis.  Kč na financování oprav chodníků v MČ Praha 21, snížením výdajové
neinvestiční položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa v ODPA 6409 -
Ostatní činnosti jinde nezařazené ve stejné výši.

2) schvaluje

Rozpočtové opatření č. 26: změna rozpočtu v roce 2020 v souladu s přiloženou tabulkou, 
která je součástí tohoto usnesení.

3) ukládá

místostarostce MČ Praha 21 Ing. Kristýně Kopecké předložit rozpočtové opatření č. 26: 
změna rozpočtu v roce 2020 na příští jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 na vědomí, v 
souladu s přiloženou tabulkou, která je součástí tohoto usnesení. 

Zodpovídá 

1. Ing. Kristýna Kopecká, místostarostka MČ Praha 21 
Termín: 29.06.2020 

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

20. Oprava chodníku ul. Novosibřinské v úseku mezi ul. Staroklánovickou a ul. 
Soběšínskou
Usnesení číslo: RMČ42/0658/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

výsledek  poptávkového  řízení  na  opravu  chodníku  ul.  Novosibřinské  v  úseku  mezi  ul.
Staroklánovickou a ul. Soběšínskou



2) schvaluje

uzavření smlouvy na opravu chodníku ul. Novosibřinské v úseku mezi ul. Staroklánovickou a
ul. Soběšínskou

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem smlouvy na opravu chodníku ul. Novosibřinské v úseku mezi
ul. Staroklánovickou a ul. Soběšínskou

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 12.06.2020 
4) ukládá

ÚMČ  Praha  21  /FO/  připravit  a  předložit  ke  schválení rozpočtové  opatření  na  navýšení
položky v rozpočtu MČ Praha 21 na opravy chodníků o 1.000.000,-Kč.

Zodpovídá 

1. Ing. Jana Piknová, vedoucí finančního odboru 
Termín: 12.06.2020 

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

21. Vybavení hasičské zbrojnice
Usnesení číslo: RMČ42/0659/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

informaci  k  možnosti  přeúčelování  dotace  zbylých  finančních  prostředků  z  investičních
nákladů stavby hasičské zbrojnice na vybavení hasičské zbrojnice

2) schvaluje

podání žádosti na přeúčelování finančních prostředků z účelové investiční dotace na stavbu
"Výst. hasičské zbrojnice SDH Újezd nad Lesy" na dovybavení hasičské zbrojnice 

3) ukládá

místostarostce MČ Praha 21 Ing. Kristýně Kopecké podat žádost na přeúčelování finančních
prostředků z účelové investiční dotace na stavbu "Výst. hasičské zbrojnice SDH Újezd nad
Lesy" na dovybavení hasičské zbrojnice

Zodpovídá 

1. Ing. Kristýna Kopecká, místostarostka MČ Praha 21 
Termín: 30.06.2020 

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



22. Smlouva o dočasném užívání vozidla PHEV
Usnesení číslo: RMČ42/0660/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

informaci k možnosti bezplatného zapůjčení osobního automobilu v motorizaci Plu-in hybrid
(PHEV) od společnosti Škoda auto a.s.

2) schvaluje

smlouvu o dočasném užívání vozidla Škoda Superb iV se společností Škoda auto a.s.

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem smlouvy o dočasném užívání vozidla Škoda Superb iV se
společností Škoda auto a.s.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 05.06.2020 

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

23. Návrh programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 29.6.2020
Usnesení číslo: RMČ42/0661/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

program jednání  Zastupitelstva  MČ Praha  21  dle  předloženého návrhu,  který  je  nedílnou
součástí tohoto usnesení

2) souhlasí

s  doplněním  programu  o  body  z  dalších  jednání  Rady  MČ  Praha  21  do  doby  konání
Zastupitelstva MČ Praha 21



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

Zdeněk Růžička
místostarosta MČ Praha 21

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

Zapsal : referent oddělení kanceláře starosty - Michala Brichová
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