
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. RMČ49
konané dne 22.09.2020

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : místostarosta MČ Praha 21 - Zdeněk Růžička

Program jednání:
 

1. Kontrola plnění úkolů

2.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování expertní součinnosti ze dne 18.8.2020 pro stavbu
I/12 Běchovice - Úvaly - proces územního rozhodování

3. Rozpočtová opatření č. 51 až č. 61: změny rozpočtu v roce 2020.
4. Stažen z jednání
5. Dodatek č. 1 k dohodě o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů
6. Rekonstrukce tělocvičen MZŠ Polesná - objednávka sportovního vybavení
7. Dodávky prvků pražského mobiliáře - uliční vybavení

8.
Rezignace  a  jmenování  člena  školské  rady Masarykovy základní  školy,  Polesná  1690,
Praha 9 za zřizovatele

9. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro spolek Tři pro zdraví, z.s.
10.Zápis č. 15 z jednání Dopravní komise RMČ P21 ze dne 2.9.2020

11.
Jmenování vedoucího Odboru životního prostředí a dopravy; pověření vedením Odboru
životního prostředí a dopravy

12
Žádost Masarykovy základní školy, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690 o schválení
přijetí účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v
rámci projektu obědy pro děti (pro 8 žáků Masarykovy základní školy)

Pan starosta zkonstatoval,  že rada byla řádné svolána a je usnášeníschopná. Do programu
jednání byl doplněn bod č. 11 „Jmenování vedoucího Odboru životního prostředí a dopravy;
pověření vedením Odboru životního prostředí a dopravy“ a bod č. 12 „Žádost Masarykovy
základní školy, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690 o schválení přijetí účelově určeného
finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu obědy pro
děti (pro 8 žáků Masarykovy základní školy)“, z jednání byl stažen bod č. 4. Doplnění bodů
do programu bylo schváleno /5 pro/.  Program jednání jako celek byl schválen /5 pro/. 



1. Kontrola plnění úkolů
Usnesení číslo: RMČ49/0741/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

kontrolu plněné úkolů v intencích jednání rady

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

2. Dodatek č.  1 ke Smlouvě o poskytování expertní součinnosti  ze dne 18.8.2020 pro
stavbu I/12 Běchovice - Úvaly - proces územního rozhodování
Usnesení číslo: RMČ49/0742/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

informaci  o  nezbytnosti  zajistit  kvalifikované  technické  poradenství a Dodatek  č.  1 ke
Smlouvě o expertní součinnosti ze dne 18. 8. 2020 pro stavbu I/12 Běchovice - Úvaly - proces
územního rozhodování

2) schvaluje

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování expertní součinnosti ze dne 18. 8. 2020

3) ukládá

starostovi  MČ  Praha  21  podepsat  Dodatek  č.  1  ke  Smlouvě  o  poskytování  expertní
součinnosti ze dne 18. 8. 2020

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 25.09.2020 

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

3. Rozpočtová opatření č. 51 až č. 61: změny rozpočtu v roce 2020.
Usnesení číslo: RMČ49/0743/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

Rozpočtové opatření č. 51: změna rozpočtu v roce 2020 - Zvýšení a snížení výdajů rozpočtu
- zvýšení výdajů rozpočtu v kapitole 09 -  Vnitřní správa,  v ODPA 6171 -  Činnost místní
správy na akci Bezdotykové posuvné dveře Úřad MČ ve výši 427,0 tis. Kč snížením výdajů
ve stejné výši v kapitole 10 - Pokladní správa, v ODPA 6409- Činnosti jinde nezařazené z
položky nespecifikované rezervy z vratky daně z příjmů z MHMP.

Rozpočtové opatření č. 52: změna rozpočtu v roce 2020 - Zvýšení a snížení výdajů rozpočtu
-  zvýšení  výdajů  rozpočtu  v  kapitole  03  -  Doprava,  v  ODPA  2212  -Silnice  na  akci
Rekonstrukce komunikace v ul. Hulická ve výši 45,0 tis. Kč snížením výdajů ve stejné výši v



kapitole  10  -  Pokladní  správa,  v  ODPA  6409-  Činnosti  jinde  nezařazené  z  položky
nespecifikované rezervy z vratky daně z příjmů z MHMP.

Rozpočtové  opatření  č.  53:  změna  rozpočtu  v roce  2020  -  Zvýšení  výdajů  rozpočtu  na
poskytnutí účelového příspěvku investičního a neinvestičního na zálohu na transfer z OP PPR
pro 1. MŠ Čentická na závěrečnou platbu projektu CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/000117 název
1. MŠ - venkovní učebna se zázemím (polytechnika a EVVO) ve výši  1 021,6 tis. Kč.  v
kapitole 04 - Školství, mládež a sport v ODPA 3111 - Mateřské školy, zapojením finančních
prostředků  z  úspor  minulých  období  v  kapitole  10  -  Pokladní  správa.  Příspěvek  na
předfinancování projektu bude po obdržení prostředků z OP PPR do rozpočtu MČ Praha 21
vrácen.

Rozpočtové opatření č. 54: změna rozpočtu v roce 2020 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu
-  příjem průtokové  neinvestiční  dotace  z  OP PPR na  projekt  realizátora  MŠ  Rohožník,
Žárovická  1653  Cesty  Evropou  II  ORG  2711821  ve  výši  699,6  tis.  Kč v  kapitole  04  -
Školství, mládež a sport ve výdajích zaslání neinvestičního příspěvku v kapitole 04 - Školství,
mládež a sport v ODPA 3111  - Mateřské školy ve stejné výši a příjem průtokové neinvestiční
dotace  na  projekt  realizátora  MZŠ  Polesná  1690  Rovný  přístup  na  MZŠ  Polesná  ORG
2711890 ve výši 1 653,8 tis. Kč v kapitole 04 - Školství, mládež a sport a ve výdajích zaslání
neinvestičního příspěvku v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, v ODPA 3113 - Základní
školy ve stejné výši. (Číslo dokladu 7005 - září - celkem úprava rozpočtu o 2 353,4 tis. Kč v
příjmech i výdajích).

Rozpočtové opatření č. 55: změna rozpočtu v roce 2020 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu 
- Příjem neinvestiční účelové dotace z HMP na činnost jednotky SDH ve výši 157,4 tis. Kč v
kapitole 07 -  Bezpečnost a navýšení neinvestičních výdajů kap. 07 - Bezpečnost v ODPA
5512 -  Požární  ochrana  -  dobrovolná  část  dle  pokynu  z  HMP a  schváleného  rozpisu  do
položek. (Č. dokladu 3054).

Rozpočtové opatření č. 56: změna rozpočtu v roce 2020 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu 
- Přijetí dotace ze SR z MF na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu
Parlamentu ČR v roce 2020 ve výši 395,0 tis. Kč v kapitole 09 - Vnitřní správa a ve výdajích
v kapitole 09 - Vnitřní správa v ODPA 6115 ve stejné výši . (Číslo dokladu 2093 - září).

Rozpočtové opatření č. 57: změna rozpočtu v roce 2020 – Zvýšení a snížení výdajů rozpočtu
- snížení výdajů na akci HZ SDH Újezd nad Lesy - výstavba ORG 0080147 v kapitole 07 -
Bezpečnost v ODPA 5512- Požární ochrana dobrovolná část - změna účelu části ponechané
nevyčerpané dotace na rok 2020 ve výši 1 600,0 tis. Kč na novou akci s názvem Vybavení HZ
SDH Újezd nad Lesy  a to na neinvestiční výdaje 900,0 tis. Kč  ORG 0091635 a investiční
výdaje ve výši  700,0 tis.  Kč ORG 0081369 v kapitole  07 -  Bezpečnost  v ODPA 5512 -
Požární ochrana - dobrovolná část.( Číslo dokladu 3057 - září).

Rozpočtové opatření č. 58: změna rozpočtu v roce 2020 - Zvýšení příjmů a výdajů - Příjem
dotace z HMP na projekty v rámci Adaptační strategie na změnu klimatu a to v kapitole 02 -
Městská infrastruktura na projekt Údržba zeleně v MČ - výsadba stromů ORG 784 ve výši 1
041,0 tis. Kč, na projekt Pítka v MČ ORG 0081393 ve výši 1 500,0 tis. Kč, na projekt Údržba
zeleně v MČ - zeleň u školy ORG 785 ve výši  450,0 tis. Kč a na projekt Park Zbyslavská
ORG 0081413 ve výši 5 000,0 tis. Kč ve výdajích vše v ODPA 3745 - Péče o vzhled obcí a
veřejnou zeleň v kapitole 02 - Městská infrastruktura v celkové výši 7 991,0 tis. Kč. (Číslo
dokladu 3056 - září).



Rozpočtové  opatření  č.  59: změna  rozpočtu  v roce  2020  -  Zvýšení  výdajů  rozpočtu  v
kapitole 04 - Školství, mládež a sport v ODPA 3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce o
částku  150,0 tis. Kč na nákup sportovního vybavení do tělocvičen v budově MZŠ Polesná
snížením výdajů  v  kapitole  10  -  Pokladní  správa  z  ODPA 6409  -  ostatní  činnosti  jinde
nezařazené z  nespecifikovaných rezerv z dotace HMP z VHP a jiných technických herních
zařízení z části dotace určené na sport ve stejné výši.

Rozpočtové opatření č. 60: změna rozpočtu v roce 2020 – Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu
- Přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP pro školu a školky zřízené MČ Praha 21
ve  výši  3  341,6  tis. Kč  na  posílení  mzdových  prostředků  zaměstnanců  škol  a  školských
zařízení  včetně  podpory  pracovníků  ve  stravování  v  oblasti  obecního  školství  a  zaslání
finančních prostředků formou účelového neinvestičního příspěvku jednotlivým příspěvkovým
organizacím v kapitole 0400 - Školství, mládež a sport. (Č. dokladu 3072 - září).

Rozpočtové opatření č. 61: změna rozpočtu v roce 2020 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu
-  Přijetí  neinvestiční  účelové  dotace  ze  SR  z  MPSV ve  výši  345,2  tis.  Kč na  podporu
registrovaných  sociálních  služeb  na  území  hl.  města  Prahy  -  druhá  splátka v  kap.  05  -
Zdravotnictví a sociální oblast  a ve výdajích ve stejné výši v kapitole 05 - Zdravotnictví a
sociální oblast v ODPA 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného
bydlení. (Číslo dokladu 2085 - září).

2) schvaluje

Rozpočtová opatření č. 51 až č. 61: 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. 51 až č.
61: 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: 21.12.2020 

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

4. Stažen z jednání

Materiál byl stažen z jednání. 

5. Dodatek č. 1 k dohodě o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů
Usnesení číslo: RMČ49/0744/20
Rada městské části
1) bere na vědomí



návrh dodatku č. 1 k dohodě o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů

2) schvaluje

návrh dodatku č. 1 k dohodě o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů

3) pověřuje

starostu  MČ  Praha  21  podpisem  dodatku  č.  1  k  dohodě  o  členství  v  jednotce  sboru
dobrovolných hasičů

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 25.10.2020 

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

6. Rekonstrukce tělocvičen MZŠ Polesná - objednávka sportovního vybavení
Usnesení číslo: RMČ49/0745/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

cenovou nabídku na nákup sportovního vybavení včetně dodávky a montáže od firmy SPORT
CLUB s.r.o.

2) schvaluje

nákup sportovního vybavení v hodnotě 146.330,00 Kč včetně DPH od firmy SPORT CLUB
s.r.o.

3) ukládá

vedoucí finančního odboru předložit na nejbližší jednání RMČ rozpočtové opatření ve výši
150.000,- Kč na nákup sportovního vybavení do tělocvičen MZŠ Polesná

Zodpovídá 

1. Ing. Jana Piknová, vedoucí finančního odboru 

Termín: 06.10.2020 

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

7. Dodávky prvků pražského mobiliáře - uliční vybavení
Usnesení číslo: RMČ49/0746/20
Rada městské části
1) bere na vědomí



možnost  zapojení  MČ Praha 21 do systému centralizovaného zadávání  veřejné zakázky s
názvem "Dodávky prvků pražského mobiliáře - uliční vybavení"

2) schvaluje

zapojení MČ Praha 21 do systému centralizovaného zadávání zakázky s názvem " Dodávky
prvků pražského mobiliáře - uliční vybavení"

3) pověřuje

starostu  MČ Praha  21  podpisem Prohlášení  o  přistoupení  ke  Smlouvě  o  centralizovaném
zadávání

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 17.11.2020 

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

8. Rezignace a jmenování člena školské rady Masarykovy základní školy, Polesná 1690,
Praha 9 za zřizovatele
Usnesení číslo: RMČ49/0747/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

rezignaci  Ing.  Piknové  na  pozici  člena  školské  rady Masarykovy základní  školy,  Polesná
1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy, příspěvkové organizace, za zřizovatele 

2) jmenuje

Ing. Lucii Pelčákovou, DiS. členem školské rady Masarykovy základní školy, Polesná 1690,
Praha 9 - Újezd nad Lesy příspěvkové organizace, za zřizovatele

3) ukládá

ÚMČ  Praha  21  /OŠK/  informovat  školskou  radu  prostřednictvím  ředitelky  Masarykovy
základní školy 

Zodpovídá 

1. Bc. Markéta Slavíková, vedoucí odboru školství a kultury
Termín: 30.09.2020 

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

9. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro spolek Tři pro zdraví, z.s.
Usnesení číslo: RMČ49/0748/20
Rada městské části
1) bere na vědomí



žádost spolku Tři pro zdraví, z.s. o poskytnutí neinvestiční dotace na akci Klánovický 1/2
maraton 2020  

2) schvaluje

poskytnutí  individuální neinvestiční dotace ve výši 10 000,- Kč pro spolek Tři  pro zdraví,
z.s.na Klánovický 1/2 maraton 2020

3) schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro spolek Tři pro zdraví, z.s.na Klánovický 1/2
maraton 2020

4) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem veřejnoprávní smlouvy

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 30.09.2020

5) ukládá

ÚMČ  Praha21  /vedoucí  FO/  vypracovat  a  předložit  rozpočtové  opatření  v  souladu  s
materiálem

Zodpovídá 

1. Ing. Jana Piknová, vedoucí finančního odboru 

Termín: 30.09.2020 

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

10. Zápis č. 15 z jednání Dopravní komise RMČ P21 ze dne 2.9.2020
Usnesení číslo: RMČ49/0749/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis č. 15 z jednání Dopravní komise RMČ Praha 21 ze dne 2.9.2020

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

11.  Jmenování  vedoucího  Odboru  životního  prostředí  a  dopravy;  pověření  vedením
Odboru životního prostředí a dopravy



Usnesení číslo: RMČ49/0750/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

zprávu  výběrové  komise  o  posouzení  uchazečů  na  obsazení  funkce  vedoucího/  vedoucí
Odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 

2) bere na vědomí

informaci o nutnosti pověřit Ing. Kupra, vedoucího Odboru stavební úřad, na dočasnou dobu
vedením Odboru životního prostředí a dopravy

3) pověřuje

Ing. Jana Kupra vedením Odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 od 1.10.2020
do 31.10.2020

4) pověřuje

Ing. Jana Kupra správou kapitoly 02 - životní prostředí od 1.10.2020 do 31.10.2020

5) jmenuje

do  funkce  vedoucího  Odboru  životního  prostředí  a  dopravy  ÚMČ  Praha  21  Ing.  Jiřího
Tumpacha, MBA ode dne 1.11.2020

6) pověřuje

Ing. Jiřího Tumpacha, MBA správou kapitoly 02 - životní prostředí ode dne 1.11.2020

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

12.  Žádost  Masarykovy  základní  školy,  Praha  9  -  Újezd  nad  Lesy,  Polesná  1690  o
schválení  přijetí  účelově  určeného  finančního  daru  od  společnosti  WOMEN  FOR
WOMEN, o.p.s.,  v rámci projektu obědy pro děti  (pro 8 žáků Masarykovy základní
školy)
Usnesení číslo: RMČ49/0751/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

předloženou žádost Masarykovy základní školy, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy o
schválení přijetí účelově určeného finančního daru v rámci projektu obědy pro děti (8 žáků
Masarykovy základní školy) na období září až prosinec 2020 ve výši 15 180 Kč a na období
leden až červen 2021 ve výši 30 360 Kč od obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR
WOMEN.



2) schvaluje

žádost zřízené příspěvkové organizace Masarykova základní škola, Polesná 1690, Praha 9 -
Újezd nad Lesy o přijetí účelového finančního daru ve výši 45 540 Kč, z toho 15 180 Kč na
období od září až prosinec 2020 a 30 360 Kč na období leden až červen 2021 na školní obědy
pro 8 žáků MZŠ Polesná od společnosti WOMEN FOR WOMEN v rámci projektu obědy pro
děti.

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

Zdeněk Růžička
místostarosta MČ Praha 21

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

Zapsal: vedoucí oddělení kanceláře starosty - Dana Kartousová
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