
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. RMČ22
konané dne 10.09.2019

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : místostarosta MČ Praha 21 - Zdeněk Růžička

Program jednání:

1. Kontrola plnění úkolů
2. Projekt "Taxík Maxík" pro seniory a hendikepované

3.
Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu pozemků parc. č. 1821, 1822 a 1823, k. ú. Újezd 
nad Lesy

4. Rozpočtové opatření č. 63: změna rozpočtu v roce 2019

5.
Žádost Masarykovy základní školy, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy o přesun 
položek ve schváleném rozpočtu na rok 2019.

6. Dobíjecí stanice pro elektromobily
7. Opravy chodníků – Starokolínská, Novosibřinská
8. Zápis z jednání likvidační komise ze dne 15.8.2019

9.
Žádost spolku Tři pro zdraví, z. s. o poskytnutí neinvestiční individuální dotace na akci 
Klánovický půlmaraton 2019

10.
Dodatek č.7 k Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet č.
006087

Pan starosta zkonstatoval, že rada byla řádně svolána je usnášeníschopná. Do programu byly
doplněny body č.9 Žádost spolku Tři pro zdraví, z. s. o poskytnutí neinvestiční individuální
dotace na akci Klánovický půlmaraton 2019, č.10 Dodatek č.7 k Rámcové smlouvě o prodeji
zboží  a  poskytování  služeb  Vodafone  OneNet  č.  006087.  Doplnění  bodů  č.9  a  č.10  do
programu bylo schváleno /5 pro/. Program jednání jako celek byl schválen /5 pro/.



1. Kontrola plnění úkolů
Usnesení číslo: RMČ22/0363/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

kontrolu plnění úkolů v intencích jednání rady

2) schvaluje

prodloužení termínů u úkolů

Úk/00239/2019 do 30.9.2019 - Výpověď smlouvy - monitoring vozidel

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

2. Projekt "Taxík Maxík" pro seniory a hendikepované
Usnesení číslo: RMČ22/0364/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

záměr zřízení přepravy seniorů a hendikepovaných v rámci projektu "Taxík Maxík"

2) ukládá

místostarostce pí Kopecké projednat zřízení záměru přepravy seniorů a hendikepovaných v
rámci projektu "Taxík Maxík" s Komisí sociální politiky a zdravotnictví

Zodpovídá 

1. Ing. Kristýna Kopecká, místostarostka MČ Praha 21 
Termín: 30.09.2019 

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

3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu pozemků parc. č. 1821, 1822 a 1823, k. ú. 
Újezd nad Lesy
Usnesení číslo: RMČ22/0365/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

souhlas vlastníka pozemků parc. č. 1821, 1822 a 1823, k. ú. Újezd nad Lesy ve věci podnájmu
pozemků.

2) schvaluje



uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu pozemků parc. č. 1821, 1822 a 1823, k. ú. Újezd nad
Lesy ze dne 24. 9. 2012 mezi TJ Sokol Újezd nad Lesy, z.s., a městskou částí Praha 21, jehož
předmětem bude změna ve věci předchozího souhlasu s podnájmem, a to tak, že nájemce je
oprávněn bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele uzavřít smlouvu o podnájmu
pozemků nebo jejich části třetí osobě nebo přenechat pozemky nebo jejich část k dočasnému
užívání třetí osobě v případě, že se bude jednat o krátkodobý podnájem pozemků nebo jejich
části za účelem  konání akce, kterou městská část Praha 21 povolí.

3) ukládá

starostovi, Milanu Samcovi, podepsat s TJ Sokol Újezd nad Lesy, z.s. dodatek ke smlouvě o
nájmu pozemků parc. č. 1821, 1822 a 1823, k. ú. Újezd nad Lesy v souladu s bodem 2) tohoto
usnesení.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 30.09.2019 

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

4. Rozpočtové opatření č. 63: změna rozpočtu v roce 2019
Usnesení číslo: RMČ22/0366/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

Rozpočtové opatření č. 63: změna rozpočtu v roce 2019 - Přijetí účelové neinvestiční dotace
ze státního rozpočtu z MPSV na výkon sociální práce ve výši 171 472,- Kč (pro rozpočtové
opatření  zaokrouhleno  na  171,5  tis.  Kč)  v  kapitole  05  -  Zdravotnictví  a  sociální  péče  a
navýšení  výdajů  v  ODPA  4349  -  Ostatní  sociální  péče  a  pomoc  ostatním  skupinám
obyvatelstva na položky dle podmínek dotace a položkového rozpočtu dotace v kapitole 05 -
Zdravotnictví a sociální péče.

 2) schvaluje

Rozpočtové opatření č. 63: změny rozpočtu v roce 2019 v souladu s přiloženou tabulkou,
která je součástí tohoto usnesení.

3) ukládá

místostarostce  MČ Praha  21  Ing.  Kristýně  Kopecké  předložit  rozpočtové  opatření  č.  63:
změna  rozpočtu  v  roce  2019 na  nejbližší  možné 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: 17.12.2019

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

5. Žádost Masarykovy základní školy, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy o přesun 
položek ve schváleném rozpočtu na rok 2019.
Usnesení číslo: RMČ22/0367/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost Masarykovy základní školy, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy o přesun položek
ve  schváleném rozpočtu  školy na  rok  2019  včetně  přiložené  tabulky s  úpravou  rozpočtu
č.1/2019.

2) schvaluje

žádost  Masarykovy  základní školy,  Polesná  1690,  Praha  9  -  Újezd  nad  Lesy o  povolení
přesunu položek ve schváleném rozpočtu školy na rok 2019 v souladu s přiloženou tabulkou s
úpravou rozpočtu č. 1/2019.

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

6. Dobíjecí stanice pro elektromobily
Usnesení číslo: RMČ22/0368/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

informaci k záměru na vybudování dobíjecích stanic pro elektromobily

2) schvaluje

uzavření smlouvy o spolupráci při výstavbě veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily s
výkonem 22kW

3) pověřuje

starostu  MČ Praha  21  podpisem smlouvy o spolupráci  při  výstavbě veřejných dobíjecích
stanic pro elektromobily s výkonem 22kW

Zodpovídá 



1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 13.09.2019 

4) schvaluje

uzavření smlouvy o spolupráci při výstavbě veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily s 
výkonem 75kW

5) pověřuje

starostu  MČ Praha  21  podpisem smlouvy o spolupráci  při  výstavbě veřejných dobíjecích
stanic pro elektromobily s výkonem 75kW

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 13.09.2019 

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

7. Opravy chodníků – Starokolínská, Novosibřinská
Usnesení číslo: RMČ22/0369/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

výsledek výběrového řízení VZMR „Opravy chodníků – Starokolínská, Novosibřinská“ 

2) schvaluje

výsledek  výběrového  řízení  VZMR „Opravy chodníků  –  Starokolínská,  Novosibřinská“ a
výběr společnosti Jiří Gežo, Chřibská 184, 407 44 Děčín, IČO 07784724

3) schvaluje

návrh smlouvy na „Opravy chodníků – Starokolínská, Novosibřinská“ 

4) ukládá

odboru majetku a investic informovat účastníky výběrového řízení VZMR „Opravy chodníků
– Starokolínská, Novosibřinská“ o jeho výsledku

Zodpovídá 

1. Odbor majetku a investic 
Termín: 30.09.2019 



5) pověřuje

starostu  MČ  Praha  21  podpisem  smlouvy  na  „Opravy  chodníků  –  Starokolínská,
Novosibřinská“ se společností Jiří Gežo, Chřibská 184, 407 44 Děčín, IČO 07784724

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 31.10.2019 

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

8. Zápis z jednání likvidační komise ze dne 15.8.2019
Usnesení číslo: RMČ22/0370/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

Zápis z jednání likvidační komise č.j. UMCP21/12222/2019/KMS_KL/Voř ze dne 15.8.2019

2) schvaluje

Zápis z jednání likvidační komise č.j. UMCP21/12222/2019/KMS_KL/Voř ze dne 15.8.2019

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

9. Žádost spolku Tři pro zdraví, z. s. o poskytnutí neinvestiční individuální dotace na 
akci Klánovický půlmaraton 2019
Usnesení číslo: RMČ22/0371/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost  spolku  Tři  pro  zdraví,  z.  s.  o  poskytnutí  neinvestiční  individuální  dotace  na  akci
Klánovický půlmaraton 2019

2) schvaluje

poskytnutí neinvestiční individuální dotace ve výši 50 000,- Kč pro spolek Tři pro zdraví, z. s.
na akci Klánovický půlmaraton 2019

3) schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro spolek Tři pro zdraví, z. s. ve výši 
50 000,- Kč

4) pověřuje



starostu MČ Praha 21 podpisem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro spolek Tři
pro zdraví, z. s.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 20.09.2019 
5) ukládá

vedoucí finančního odboru předložit rozpočtové opatření - poskytnutí neinvestiční účelové
dotace ve výši 50 000,- pro spolek Tři pro zdraví, z. s. na akci Klánovický půlmaraton 2019

Zodpovídá 

1. Ing. Jana Piknová, vedoucí finančního odboru 
Termín: 03.09.2019 

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

10. Dodatek č.7 k Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone 
OneNet č. 006087
Usnesení číslo: RMČ22/0372/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

zaslaný  dodatek  č.7  k  Rámcové  smlouvě o  prodeji  zboží  a  poskytování  služeb Vodafone
OneNet č. 006087

2) schvaluje

dodatek č.7 k Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet  č.
006087

3) ukládá

starostovi  MČ  Praha  21  Milanovi  Samcovi podepsat  dodatek č.  7 k  Rámcové  smlouvě  o
prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet č. 006087

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 13.09.2019 

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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