
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. RMČ53
konané dne 18.11.2020

Přítomni: dle prezenční listiny 

Ověřovatel: místostarostka MČ Praha 21 - Ing. Kristýna Kopecká

Program jednání:

1. Kontrola plnění úkolů

2.
Zápis z jednání  správní  rady fondu zaměstnavatele ze dne 5.11.2020 a dodatek č.2 ke
smlouvě se společností Edenred CZ s.r.o., IČ 24745391.

3. Rozpočtová opatření č. 73 až č. 77: změny rozpočtu v roce 2020.
4. Jmenování členů Dotační komise
5. Stažen z jednání
6. Smlouva o spolupráci v souvislosti s dělením pozemku parc. č. 117 v k.ú. Újezd nad Lesy
7. Stažen z jednání
8. Návrh na podání žádosti o provedení změny v OZV o školských obvodech základních škol
9. Členský příspěvek NSZM ČR 2021

10.
Stížnost na porušení Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 21 zastupitelem - odmítnutí
odpovědět na řádně podanou interpelaci

11.Nákup termokamery v rámci vybavení HZ Újezd nad Lesy

Pan starosta zkonstatoval,  že rada byla řádně svolána a je usnášeníschopná. Do programu
jednání byl doplněn bod č. 10 Stížnost na porušení Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha
21 zastupitelem -  odmítnutí  odpovědět  na  řádně  podanou  interpelaci  a  bod  č.  11  Nákup
termokamery v rámci vybavení HZ Újezd nad Lesy; staženy byly body č. 5 a 7.  Doplnění
bodů do programu bylo schváleno /5 pro/. Program jako celek byl schválen /5 pro/. 

1. Kontrola plnění úkolů
Usnesení číslo: RMČ53/0798/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

kontrolu plnění úkolů v intencích jednání rady

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



2. Zápis z jednání správní rady fondu zaměstnavatele ze dne 5.11.2020 a dodatek č.2 ke
smlouvě se společností Edenred CZ s.r.o., IČ 24745391.
Usnesení číslo: RMČ53/0799/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

Zápis  z  jednání  správní  rady fondu  zaměstnavatele  ze  dne  5.11.2020, návrh  na  zavedení
stravenkové karty, návrh na nákup benefitu z Fondu zaměstnavatele Edenred Benefits ve výši
5 000,- Kč na zaměstnance

 2) bere na vědomí

Návrh dodatku č.2 ke smlouvě se společností Edenred CZ s.r.o., IČ 24745391

3) schvaluje

Dodatek č.2 ke smlouvě se společností Edenred CZ s.r.o., IČ 24745391

4) schvaluje

nákup benefitu Edenred Benefits z Fondu zaměstnavatele ve výši 5 000,- Kč na zaměstnance

5) pověřuje

Starostu MČ Praha 21 Milana Samce podpisem dodatku č.2 dle bodu 3 tohoto usnesení

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 24.11.2020

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

3. Rozpočtová opatření č. 73 až č. 77: změny rozpočtu v roce 2020.
Usnesení číslo: RMČ53/0800/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

Rozpočtové opatření č. 73: změna rozpočtu v roce 2020 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu
v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální oblast v ODPA 4351 - Osobní asistence, pečovatelská
služba a podpora samostatného bydlení o částku 80,0 tis. Kč za obědy seniorů v pečovatelské
službě.



Rozpočtové opatření č. 74: změna rozpočtu v roce 2020 - Zvýšení a snížení výdajů rozpočtu 
- Poskytnutí neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ a MZŠ) v
celkové  výši  220,0  tis.  Kč na  vánoční  besídku  (nákup  hraček,  didaktických  pomůcek,
stavebnic), a to po 10,0 tis. Kč na každou třídu v MŠ a po 5,0 tis. Kč na odd. ve šk.družině a
10,0 tis. Kč pro školní klub - v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, převedením finančních
prostředků z neinvest.dotace z MHMP z odvodu výherních hracích přístrojů v kapitole 10 -
pokladní správa z nespecifikované rezervy.

Rozpočtové opatření č. 75: změna rozpočtu v roce 2020 - zvýšení  příjmů a výdajů rozpočtu
- Zvýšení příjmů z dotace MPSV v kap. 05 - Zdravotnictví a sociální péče ve výši 33 235,- Kč
(pro RO upraveno na  33,2 tis. Kč) na výkon sociální práce a ve výdajích v ODPA 4349 -
Ostatní  sociální  péče  a  pomoc  ostatním  skupinám obyvatelstva  a  rozpis  do  položek  dle
podmínek  dotace  ze  SR  z  MPSV na  podporu  mimořádného  finančního  ohodnocení  soc.
pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s epidemií COVID -19 ve stejné výši. (Číslo
dokladu 2116 - listopad).

Rozpočtové opatření č. 76: změna rozpočtu v roce 2020 - Zvýšení  a snížení výdajů rozpočtu
-  zvýšení  v  kapitole  02  -  Městská  infrastruktura,  v  ODPA 3745 -  Péče  o  vzhled  obcí  a
veřejnou zeleň  na projekt vzešlý z participativního rozpočtování v MČ Praha 21 v roce 2020
a to  Kvetoucí  plácek,  snížením výdajů v kapitole  10 -  Pokladní  správa v ODPA  6409 -
Nespecifikované rezervy z položky připravené na participativní rozpočet, oboje ve výši 20,1
tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 77: změna rozpočtu v roce 2020 - Zvýšení a snížení výdajů rozpočtu
- zvýšení v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, v ODPA 3429 - Ostatní zájmová činnost a
rekreace na projekt vzešlý z participativního rozpočtování  - Cyklopumpičky ve  výši 99,0 tis.
Kč a snížení nespecifikované rezervy pro participativní rozpočet v kapitole 10 - Pokladní
správa, v ODPA 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené ve stejné výši.

2) schvaluje

Rozpočtová opatření č. 73 až č. 77: 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. 73 až č.
77: 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)

4. Jmenování členů Dotační komise



Usnesení číslo: RMČ53/0801/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrhy na jmenování členů Dotační komise

2) jmenuje

Dotační komisi pro rok 2020 na období od 01.01.2021 do 30.04.2021 v následujícím složení:

Předseda komise: Ing. Michal Hazdra

Členové komise: Ing. Kristýna Kopecká, Bc. Markéta Slavíková, MUDr. Kateřina Bláhová,
Petr Bílek MBA

Tajemník komise: Ing. Karolína Šťastná

3) ukládá

tajemnici Dotační komise informovat jmenované členy

Zodpovídá 

1. Ing. Karolína Šťastná, referent finančního odboru

Termín: 31.12.2020

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

5. Stažen z jednání

Materiál byl stažen z jednání.

6. Smlouva o spolupráci v souvislosti s dělením pozemku parc. č. 117 v k.ú. Újezd nad
Lesy
Usnesení číslo: RMČ53/0802/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh  Smlouvy o  spolupráci  s  vlastníky  pozemku parc.  č.  117  v  k.ú.  Újezd  nad  Lesy  v
souvislosti s dělením tohoto pozemku

2) schvaluje

návrh  Smlouvy o  spolupráci  s  vlastníky  pozemku parc.  č.  117  v  k.ú.  Újezd  nad  Lesy  v
souvislosti s dělením tohoto pozemku

3) pověřuje



starostu MČ Praha 21 podpisem Smlouvy o spolupráci s vlastníky pozemku parc. č. 117 v k.ú.
Újezd nad Lesy v souvislosti s dělením tohoto pozemku

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 04.12.2020 

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

7. Stažen z jednání

Materiál byl stažen z jednání.

8. Návrh na podání žádosti o provedení změny v OZV o školských obvodech základních
škol
Usnesení číslo: RMČ53/0803/20
Rada městské části

1) bere na vědomí

návrh na podání žádosti o zrušení školského obvodu pro 2.stupeň Základní školy a mateřské
školy Koloděje

2) schvaluje

návrh na podání žádosti o zrušení školského obvodu pro 2. stupeň Základní školy a mateřské
školy Koloděje

3) ukládá

ÚMČ Praha 21/vedoucí odboru školství a kultury zaslat stanovisko RMČ Praha 21 na Odbor
školství, mládeže a sportu MHMP

Zodpovídá 

1. Bc. Markéta Slavíková, vedoucí odboru školství a kultury
Termín: 26.11.2020

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

9. Členský příspěvek NSZM ČR 2021
Usnesení číslo: RMČ53/0804/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

Výzvu k úhradě členských příspěvků NSZM ČR 2021

2) souhlasí

s úhradou členského příspěvku NSZM ČR pro rok 2021



3) ukládá

vedoucí finančního odboru ÚMČ Praha 21 zajistit uhrazení členského příspěvku NSZM na
rok 2021 ve výši 19.017,10 Kč

Zodpovídá 

1. Ing. Jana Piknová, vedoucí finančního odboru 

Termín: 31.12.2020 

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

10. Stížnost  na porušení  Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 21 zastupitelem -
odmítnutí odpovědět na řádně podanou interpelaci
Usnesení číslo: RMČ53/0805/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

předloženou stížnost na porušení Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 21 zastupitelem -
odmítnutí odpovědět na řádně podanou interpelaci

2) pověřuje

Kontrolní  výbor  ZMČ  Praha  21  projednáním  stížnosti na  porušení  Jednacího  řádu
Zastupitelstva MČ Praha 21 zastupitelem - odmítnutí odpovědět na řádně podanou interpelaci

3) ukládá

tajemnici ÚMČ Praha 21 Ing. Šárce Zátkové informovat stěžovatele

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

11. Nákup termokamery v rámci vybavení HZ Újezd nad Lesy
Usnesení číslo: RMČ53/0806/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

výsledek poptávkového řízení na nákup termokamery na HZ Újezd nad Lesy

2) schvaluje

uzavření smluvního vztahu (objednávky) na nákup termokamery na HZ Újezd nad Lesy se
společností Drager Safety s.r.o.

3) pověřuje

vedoucího OMI ÚMČ Praha 21 podpisem objednávky na nákup termokamery na HZ Újezd
nad Lesy



Zodpovídá 

1. Ing. Josef Roušal, vedoucí odboru majetku a investic
Termín: 27.11.2020

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

Ing. Kristýna Kopecká
místostarostka MČ Praha 21

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

Zapsal: vedoucí oddělení kanceláře starosty - Dana Kartousová
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