
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI
jednání č. RMČ90

konané dne 01. 04. 2014

Přítomni: dle prezenční listiny 

Ověřovatel: radní - MVDr. Tomáš Vlach

Program jednání:

1. Kontrola plnění úkolů
2. Zápis z jednání Dopravní komise ze dne 12. 03. 2014

3.
Veřejná  zakázka  malého  rozsahu  na  uzavření  rámcové  smlouvy  na  "Opravy  místních
komunikací v Praze - Újezdě nad Lesy"

4. Oprava bytu č. 15 v Žíšovské čp. 1628
5. Zápis z jednání Komise volnočasových aktivit ze dne 19. 3. 2014
6. Žádost o pronájem tělocvičny v ZŠ Masarykova

7.
Dohoda o splácení konečného vyúčtování služeb, souvisejících s pronájmem nebytových
prostor firmě gastro web s.r.o.

8. Zápis č. 3/2014 z jednání KŽP dne 12. 3. 2014, rezignace člena KŽP
9. Rozpočtová opatření č. 9 a 10: změny rozpočtu v roce 2014

10.
Zrušení  veřejné  zakázky  malého  rozsahu  na  akci  "Pořízení  HW a  SW pro  realizaci
projektu eÚjezd"

11.
Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Pořízení HW a SW pro realizaci projektu eÚjezd
II"

Pan starosta zkonstatoval, že rada byla řádně svolána a je usnášeníschopná. Z jednání rady byl
omluven  pan  Mergl.  Program byl  doplněn  o  bod  č.  10  Zrušení  veřejné  zakázky malého
rozsahu na akci "Pořízení HW a SW pro realizaci projektu eÚjezd" a o bod č. 11 Veřejná
zakázka malého rozsahu na akci "Pořízení HW a SW pro realizaci projektu eÚjezd II". Takto
navržený program jednání byl schválen /4 pro/.

1. Kontrola plnění úkolů
Usnesení číslo: RMČ90/1662/14
Rada městské části
1) bere na vědomí
kontrolu plnění úkolů v intencích jednání rady

2) schvaluje
prodloužení termínu u úkolu:
- Uk/00024/2014 do 30. 6. 2014
Usnesení - (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)

2. Zápis z jednání Dopravní komise ze dne 12. 03. 2014



Usnesení číslo: RMČ90/1663/14
Rada městské části
1) bere na vědomí
zápis z jednání Dopravní komise konané dne 12. března 2014 
2) bere na vědomí
doporučení DK ve věci stavebního/dopravního řešení komunikace Hodkovské - viz bod č. 1
zápisu 
Usnesení - (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)

3. Veřejná zakázka malého rozsahu na uzavření rámcové smlouvy na "Opravy místních 
komunikací v Praze - Újezdě nad Lesy"
Usnesení číslo: RMČ90/1664/14
Rada městské části
1) schvaluje
na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek uzavření rámcové smlouvy na akci
"Opravy místních komunikací v Újezdu nad Lesy s těmito dodavateli:
metoda A) - nástřik turbo mechanizací se společností   ČNES dopravní stavby a.s., Milady
Horákové 2764, Kladno 272 01
metoda  B)  -  odstranění  stávajícího  krytu  vozovky  s  pokládkou  ACO16+  se  společností
 Stanislav Bílek, Urešova 1384/6, Praha 4, 148 00
metoda  C)  -  pomocí  asfaltového  recyklátu  s  nástřikem  turbomechanizací  se  společností
Stavební společnost Šlehofer, s.r.o., Prvomájová 2111/33, Praha 5, Radotín 
2) pověřuje
starostu MČ Praha 21 podpisem jednotlivých smluv
Zodpovídá 

1. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   
Termín: 10. 04. 2014    
3) ukládá
ÚMČ Praha 21 /OMI/ zpracovat závazný harmonogram oprav komunikací na rok 2014  
Zodpovídá 

1. Ing. Josef Roušal, vedoucí odboru majetku a investic 
   
Termín: 10. 04. 2014  
  
4) ukládá
ÚMČ Praha 21 /OMI/ informovat občany v Újezdském zpravodaji o použití 3 technologií na
opravy komunikací v k.ú. Újezd nad Lesy
Zodpovídá 

1. Ing. Josef Roušal, vedoucí odboru majetku a investic 
   



Termín: 10. 04. 2014    

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

4. Oprava bytu č. 15 v Žíšovské čp. 1628
Usnesení číslo: RMČ90/1665/14
Rada městské části
1) schvaluje
opravu bytu č. 15 v Žíšovské ulici čp. 1628 za cenu 216.235,- Kč dle předložené smlouvy a
cenové  nabídky  firmy  BB  stavební  s.r.o.,  IČ  24279579,  která  byla  výběrovou  komisí
doporučena na prvním místě
2) pověřuje
starostu MČ Praha 21 podpisem předložené smlouvy o dílo 
Zodpovídá 

1. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   viz usnesení
Termín: 04. 04. 2014    

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

5. Zápis z jednání Komise volnočasových aktivit ze dne 19. 3. 2014
Usnesení číslo: RMČ90/1666/14
Rada městské části
1) bere na vědomí
zápis z jednání Komise volnočasových aktivit ze dne 19. 3. 2014

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

6. Žádost o pronájem tělocvičny v ZŠ Masarykova
Usnesení číslo: RMČ90/1667/14
Rada městské části
1) bere na vědomí
žádost občanského sdružení Neposeda o pronájem tělocvičny na 1. stupni Masarykovy 
základní školy
2) schvaluje
pronájem tělocvičny za cenu obvyklou, se slevou 50%, v budově Masarykovy základní školy, 
Staroklánovická 230, Praha 9 - Újezd nad Lesy pro pořádání letního příměstského tábora 
občanského sdružení Neposeda v těchto dnech a časech:
21.7.2014 od 10:00 do 11:30 hodin
22.7.2014 od 9:00 do 11:30 hodin
25.7.2014 od 7:30 do 10:00 hodin
3) ukládá



ÚMČ Praha 21 /OŠKMA21/ uzavřít smlouvu o pronájmu s občanským sdružením Neposeda
Zodpovídá 

1. Iva Hájková, vedoucí odboru 
   
Termín: 30. 04. 2014    

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

7. Dohoda o splácení konečného vyúčtování služeb, souvisejících s pronájmem 
nebytových prostor firmě gastro web s.r.o.
Usnesení číslo: RMČ90/1668/14
Rada městské části
1) schvaluje
předloženou dohodu s firmou gastro web s.r.o., IČ 00240923 o úhradě dluhu ve výši 49.789,-
Kč,  souvisejícího  s  pronájmem  nebytových  prostor  v  polyfunkčním  domě  Staroújezdská
2300, Praha 9 a s vydáním inzerce v Újezdském zpravodaji
2) pověřuje
starostu MČ Praha 21 podpisem předložené dohody o splácení dluhu
Zodpovídá 

1. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   viz usnesení
Termín: 04. 04. 2014    

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

8. Zápis č. 3/2014 z jednání KŽP dne 12. 3. 2014, rezignace člena KŽP
Usnesení číslo: RMČ90/1669/14
Rada městské části
1) bere na vědomí
zápis č. 3/2014 z jednání Komise životního prostředí konaného dne 12. 3. 2014
2) pověřuje
OMI a OŽPD zjištěním následujících informací o rybnících v k.ú. Újezd nad Lesy a jejich
přítocích: kdo je vlastníkem, kdo zde hospodaří, za jakých podmínek, kdo kontroluje plnění
podmínek, jaký je způsob péče a ochrany, jaký je systém kontroly a jaké mohou být postihy
při neplnění zadaných podmínek   

Zodpovídá 

1. Ing. Josef Roušal, vedoucí odboru majetku a investic 
   
2. Ing. Roman Březina, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy

3) pověřuje



MČ Praha 21, aby požádala MHMP o vyřešení výtoku kanalizace do lesa, přírodního parku a
přírodní rezervace a  vyřešení opakujících se záplav v severní polovině Újezda nad Lesy a
dále aby požádala MHMP o zpracování studie přechodu ze stávající jednotné na oddělenou
kanalizaci
Zodpovídá 

1. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   
4) bere na vědomí
rezignaci člena Komise životního prostředí paní RNDr. Jitky Jenšovské ke dni 12. 3. 2014 na
její vlastní žádost

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

9. Rozpočtová opatření č. 9 a 10: změny rozpočtu v roce 2014
Usnesení číslo: RMČ90/1670/14
Rada městské části
1) schvaluje
rozpočtová opatření č. 9 a 10: změny rozpočtu v roce 2014 dle přiložených tabulek, které jsou
nedílnou součástí tohoto usnesení
2) ukládá
starostovi MČ Praha 21 předložit rozpočtová opatření č. 9 a 10: změny rozpočtu v roce 2014
na jednání příštího Zastupitelstva MČ Praha 21 na vědomí
Zodpovídá 

1. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   
Termín: 02. 06. 2014    

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

10. Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Pořízení HW a SW pro realizaci 
projektu eÚjezd"
Usnesení číslo: RMČ90/1671/14
Rada městské části
1) bere na vědomí
protokol  z  jednání  komise  pro  otevírání  obálek  a  hodnotící  komise  na veřejnou  zakázku
malého rozsahu na realizaci akce "Pořízení HW a SW pro realizaci projektu eÚjezd" 
2) schvaluje
zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky na akci "Pořízení HW a SW pro realizaci
projektu eÚjezd"

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



11. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Pořízení HW a SW pro realizaci projektu 
eÚjezd II"
Usnesení číslo: RMČ90/1672/14
Rada městské části
1) schvaluje
záměr na realizaci akce " Pořízení HW a SW pro realizaci projektu eÚjezd II"

2) schvaluje
zadat komplexní  administraci veřejné zakázky na výběr dodavatele na akci "Pořízení HW a
SW pro realizaci projektu eÚjezd II" firmě INTENKO s.r.o.
3) schvaluje
zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky na akci "Pořízení HW a
SW pro realizaci projektu eÚjezd II"
4) ukládá
ÚMČ Praha 21 (IT) ve spolupráci s firmou INTENKO s.r.o.  zajistit zadání veřejné zakázky
na akci  "Pořízení HW a SW pro realizaci projektu eÚjezd II"
Zodpovídá 

1. Bc. Martin Nedvěd, referent - informatik 1 
   
Termín: 05. 03. 2014    

5) jmenuje
hodnotící  komisi pro posouzení  a hodnocení  nabídek ve složení:  Bc.  Martin Nedvěd, Ing.
Zdeněk  Blažek,  CSc.,  RNDr.  Pavel  Roušar,  MVDr.  Tomáš  Vlach  (náhradník),  Ing.  Josef
Roušal (náhradník) 
6) pověřuje
hodnotící komisi otevíráním obálek s doručenými nabídkami jednotlivých uchazečů  

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

MVDr. Tomáš Vlach
radní

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

Zapsal: asistentka - Dana Kartousová
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