
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. RMČ30
konané dne 10.01.2020

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : místostarostka MČ Praha 21 - Ing. Kristýna Kopecká

Program jednání:

1.
Souhlas MČ Praha 21 s realizací projektu "Revitalizace izolační zeleně u sídliště Rohožník"
- II. etapa v rámci grantu hl. m. Prahy v oblasti zlepšení stavu životního prostředí

2.
Souhlas zřizovatele s realizací projektu "Voda do zahrady MŠ Sedmikráska" v rámci grantu 
hl.m. Prahy v oblasti životního prostředí

3.
Souhlas MČ Praha 21 s realizací projektu "Vybudování nové studny pro efektivní údržbu 
travnaté plochy sportoviště a zazelenění plochy" v rámci grantu hl.m. Prahy v oblasti 
zlepšení stavu životního prostředí

Pan starosta zkonstatoval, že rada byla řádně svolána a je usnášeníschopná. Navržený 
program jednání byl schválen /5 pro/.

1. Souhlas MČ Praha 21 s realizací projektu "Revitalizace izolační zeleně u sídliště 
Rohožník" - II. etapa v rámci grantu hl. m. Prahy v oblasti zlepšení stavu životního 
prostředí
Usnesení číslo: RMČ30/0472/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

záměr na realizaci projektu "Revitalizace izolační zeleně u sídliště Rohožník" - II.  etapa v
rámci grantu hl.m. Prahy pro Spolek Újezd nad Lesy: krajina pro život, z.s. 

2) souhlasí

s  realizací  projektu  "Revitalizace izolační  zeleně  u sídliště  Rohožník" -  II.  etapa v rámci
grantu hl.m.  Prahy na pozemcích parc.č.  4306/1,  4310 v k.ú.  Újezd na Lesy,  k nimž má
vlastnické právo Hlavní město Praha, se svěřenou správou MČ Praha 21, po dokončení bude
projekt protokolárně  předán  do  péče  MČ  Praha  21,  která  se  zavazuje,  že  na  něm  bude
provádět pravidelnou údržbu



3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem souhlasu s realizací projektu "Revitalizace izolační zeleně u
sídliště Rohožník" v rámci grantu hl.m. Prahy v oblasti životního prostředí

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 14.01.2020 

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

2. Souhlas zřizovatele s realizací projektu "Voda do zahrady MŠ Sedmikráska" v rámci 
grantu hl.m. Prahy v oblasti životního prostředí
Usnesení číslo: RMČ30/0473/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

záměr  na  realizaci  projektu  "Voda  do  zahrady  MŠ  Sedmikráska"  v  rámci  grantu  hl.m.
Prahy, pro příspěvkovou organizaci zřízenou MČ Praha 21, MŠ Sedmikráska, Praha 9 - Újezd
nad Lesy, Lišická 1502     

2) souhlasí

s  realizací  projektu  "Voda  do  zahrady MŠ  Sedmikráska"  v  rámci  grantu  hl.m.  Prahy na
pozemcích parc.č. 3749 a 3748/1 v k.ú. Újezd nad Lesy ve svěřené správě MČ Praha 21 pro
příspěvkovou organizaci zřízenou MČ Praha 21, MŠ Sedmikráska, Praha 9 - Újezd nad Lesy,
Lišická 1502

3) pověřuje

starostu  MČ  Praha  21  podpisem  souhlasu  s  realizací  projektu  "Voda  do  zahrady  MŠ
Sedmikráska" v rámci grantu hl.m. Prahy v oblasti životního prostředí

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 20.01.2020 

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



3. Souhlas MČ Praha 21 s realizací projektu "Vybudování nové studny pro efektivní 
údržbu travnaté plochy sportoviště a zazelenění plochy" v rámci grantu hl.m. Prahy v 
oblasti zlepšení stavu životního prostředí
Usnesení číslo: RMČ30/0474/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

záměr na realizaci projektu " Vybudování nové studny pro efektivní údržbu travnaté plochy
sportoviště a zazelenění okolní plochy" v rámci grantu hl.m. Prahy pro Fotbalový klub Újezd
nad Lesy, z.s. v areálu v ulici Pilovská

2) souhlasí

s realizací projektu "Vybudování nové studny pro efektivní údržbu travnaté plochy sportoviště
a zazelenění okolní plochy" v rámci grantu hl.m. Prahy na pozemcích parc. č. 1402/1 a 1403 v
k.ú. Újezd nad Lesy, ve svěřené správě MČ Praha 21 a zároveň se MČ Praha 21 zavazuje
podílet 30% na financování uvedeného projektu 

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem souhlasu s realizací projektu "Vybudování nové studny pro
efektivní údržbu travnaté plochy sportoviště a zazelenění okolní plochy" v rámci grantu hl.m.
Prahy v oblasti životního prostředí

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 14.01.2020 

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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