
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. RMČ27
konané dne 26.11.2019

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : radní MČ Praha 21 - Ing. Lucie Ponicová

Program jednání:

1. Kontrola plnění úkolů

2.
Smlouva s firmou Edenred CZ s.r.o. na nákup poukázek Edenred Multi v hodnotě 3000,-
Kč na zaměstnance z fondu zaměstnavatele

3.
Dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci pro účely společného postupu při plnění povinností 
ochrany osobních údajů

4. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 3510036840 s PRE a.s. - vložení do registru smluv
5. Nákup štěpkovače
6. Rozpočtová opatření č. 90 - č. 95: změny rozpočtu v roce 2019
7. Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2020

8.
Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2020 včetně zásad pro hospodaření v 
období rozpočtového provizoria

9. Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 21 na roky 2021-2025
10.Dohoda o skončení nájmu části pozemku parc. č. 2596, k. ú. Újezd nad Lesy

11.
 Žádost MŠ Rohožník se zapojením do výzvy č.7/2019 - Národní program životního    
prostředí - Přírodní zahrady

12.
 Návrh na přiznání odměn za pedagogickou a řídící činnost ředitelkám příspěvkových    
organizací zřizovaných MČ Praha 21 za školní rok 2018/2019

13.Zápis z Komise životního prostředí ze dne 16.10.2019
14.Zápis z listopadového zasedání Dopravní komise Rady MČ Praha 21
15.Zápisy z jednání komise ZMČ a MA 21, statut komise ZMČ a MA 21
16.Zápis z jednání Muzejní rady ze dne 16.10.2019
17.Návrh programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 18.12.2019
18.Výstavba budovy MŠ Sluníčko

Pan starosta zkonstatoval, že rada byla řádně svolána a je usnášeníschopná. Z jednání rady 
byla omluvena JUDr. Hana Pelčáková. Do programu jednání byl doplněn bod č. 18 Výstavba 
budovy MŠ Sluníčko. Doplnění bodu č. 18 do programu jednání byl schválen /4 pro/. 
Program jednání jako celek byl schválen /4 pro/.



1. Kontrola plnění úkolů
Usnesení číslo: RMČ27/0439/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

kontrolu plnění úkolů v intencích jednání rady

2) schvaluje

prodloužení termínu u úkolu:

-Uk/00260/2019 - Směna pozemků na rohu ulic Zaříčanská a Novosibřinská do 31. 3. 2020

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

2. Smlouva s firmou Edenred CZ s.r.o. na nákup poukázek Edenred Multi v hodnotě 
3000,-Kč na zaměstnance z fondu zaměstnavatele
Usnesení číslo: RMČ27/0440/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh  smlouvy s  firmou  Edenred  CZ s.r.o.  na  nákup  poukázek  Edenred  Multi  v  hodnotě
3000,-Kč na zaměstnance z fondu zaměstnavatele

2) schvaluje

smlouvu s firmou Edenred CZ s.r.o. na nákup poukázek Edenred Multi v hodnotě 3000,-Kč na
zaměstnance z fondu zaměstnavatele

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 pana Milana Samce podpisem výše uvedené smlouvy.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 30.11.2019 

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



3. Dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci pro účely společného postupu při plnění 
povinností ochrany osobních údajů
Usnesení číslo: RMČ27/0441/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

Návrh  dodatku  č.  3  ke  smlouvě  o  spolupráci  pro  účely  společného  postupu  při  plnění
povinností ochranny osobních údajů

2) schvaluje

Dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci pro účely společného postupu při plnění povinností
ochranny osobních údajů

3) ukládá

starostovi MČ Praha 21 p. Milanu Samcovi podepsat dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci
pro účely společného postupu při plnění povinností ochranny osobních údajů

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 29.11.2019 

Usnesení - (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 1)

4. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 3510036840 s PRE a.s. - vložení do registru smluv
Usnesení číslo: RMČ27/0442/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

Návrh  dodatku  č.  1  ke  smlouvě  o  sdružených  službách  dodávky  elektřiny  č.
3510036840/EE/20190 se společností PRE a.s.

2) schvaluje

Dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny č. 3510036840/EE/20190
se společností PRE a.s.

3) ukládá



Starostovi MČ Praha 21 p. Milanu Samcovi podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružených
službách dodávky elektřiny č. 3510036840/EE/20190 se společností PRE a.s.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 29.11.2019 

Usnesení - (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 1)

5. Nákup štěpkovače
Usnesení číslo: RMČ27/0443/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

výsledek poptávkového řízení na nákup štěpkovače pro údržbu MČ Prahy 21

2) schvaluje

uzavření smlouvy na nákup štěpkovače LS 150/38 CB se spol. Agromak ND s.r.o.

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem smlouvy na nákup štěpkovače LS 150/38 CB od společnosti
Agromak ND s.r.o.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 15.12.2019 
4) ukládá

ÚMČ Praha 21 /FO/ předložit ke schválení rozpočtové opatření na dokrytí dotace z rozpočtu
HMP na nákup štěpkovače LS 150/38 CB ve výší 193.000,- Kč

Zodpovídá 

1. Ing. Jana Piknová, vedoucí finančního odboru 
Termín: 10.12.2019 

Usnesení - (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 1)

6. Rozpočtová opatření č. 90 - č. 95: změny rozpočtu v roce 2019
Usnesení číslo: RMČ27/0444/19
Rada městské části
1) bere na vědomí



Rozpočtové  opatření  č.  90: změna  rozpočtu  v  roce  2019  -  Poskytnutí  neinvestičních
příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ a MZŠ) v celkové výši 240,0 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 20,0 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. 91: změna rozpočtu v roce 2019 - Poskytnutí daru Nadačnímu fondu
Českého rozhlasu  "Sbírka  pro Světlušku"  ve  výši  5,00 tis.  Kč v  kapitole  06  -  Kultura  a
cestovní ruch v ODPA - 3319 snížením výdajů na položce nespecifikované rezervy v kapitole
10 - Pokladní správa v ODPA Ostatní činnosti jinde nezařazené z dotace HMP z VHP a jiných
technických herních zařízení.

Rozpočtové opatření č. 92: změna rozpočtu v roce 2019 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu
v kap. 05 - Zdravotnictví a sociální oblast  o částku  80,0 tis.  Kč v ODPA 4351 -  Osobní
asistence,  pečovatelská  služba  a  podpora  samostatného  bydlení  na  položce  příjmy  z
poskytování služeb a výrobků - obědy pro seniory a v položce výdaje na nákup ostatních
služeb (nárůst počtu obědů pro klienty pečovatelské služby).

Rozpočtové opatření č. 93: změna rozpočtu v roce 2019 - Navýšení výdajů v kapitole 02 -
Městská infrastruktura v ODPA 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň o částku 50,0 tis.
Kč  za  účelem  provedení  elektroinstalačních  prací  v  parku  před  budovou  MZŠ
Staroklánovická  snížením  výdajů  v  položce  nespecifikované  rezervy  z  daně  z  příjmu  v
kapitole 10 - Pokladní správa v ODPA Ostatní činnosti jinde nezařazené.

Rozpočtové opatření č. 94: změna rozpočtu v roce 2019 - Zvýšení příjmů rozpočtu - Přijetí
dotací na projekty v rámci  OP PPR:  na projekt číslo akce 2661549 - Cesty Evropou pro
realizátora akce MŠ Rohožník , Praha 9 - Újezd nad lesy, Žárovická 1653 ve výši 255,6 tis.
Kč a  ve  výdajích  poskytnutí  účelového  neinvestičního  příspěvku  zřízené  příspěvkové
organizaci na výše uvedenou akci a dále přijetí dotace na projekt číslo akce 2661582 - Rovný
přístup na MZŠ Polesná II  pro realizátora akce MZŠ Polesná 1690, Praha 9 ve výši 1 648,6
tis.  Kč a  ve výdajích  poskytnutí  účelového neinvestičního příspěvku zřízené  příspěvkové
organizaci na výše uvedenou akci.

Rozpočtové  opatření  č.  95:  změna rozpočtu  v  roce  2019 -  Navýšení  výdajů  rozpočtu  v
kapitole  03  -  Doprava,  v  ODPA 3639 -  Komunální  služby a  územní  rozvoj,  v  investiční
položce Modernizace komunální techniky o částku 193,00 tis. Kč , snížením výdajů v kap. 10
- Pokladní správa, v ODPA 6409 - Ostatní činnosti j.n., z položky 5901 - Nespecifikované
rezervy z daně z příjmu za rok 2018.

2) schvaluje

Rozpočtová opatření č.  90 -  č.  95: změny rozpočtu v roce 2019 v souladu s přiloženými
tabulkami, které jsou součástí tohoto usnesení.

3) ukládá



místostarostce MČ Praha 21 Ing. Kristýně Kopecké předložit rozpočtová opatření č. 90 - č.
95: změny rozpočtu 2019 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: 18.12.2019 

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

7. Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2020.
Usnesení číslo: RMČ27/0445/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

předložený  materiál  "Návrh  rozpočtu  MČ  Praha  21  na  rok  2020,  který  je  schodkový  v
objemu příjmů 88 734,00 tis.  Kč a výdajů ve výši 97 944,50 tis.  Kč, v podobě závazných
ukazatelů v příloze č. 1 a v příloze č. 2, které jsou nedílnou součástí usnesení. Do rozpočtu na
rok  2020  jsou  položkou  8115  -  financování  zapojeny nevyčerpané  finanční  prostředky  z
výsledků  hospodaření  předcházejících  účetních  období  ve  výši  9  210,50  tis.  Kč,  které
dokrývají schodek rozpočtu.

2) souhlasí

s "Návrhem rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2020", který je navrhován jako schodkový v 
objemu příjmů 88 734,00 tis. Kč a výdajů ve výši 97 944,50 tis. Kč, v podobě závazných 
ukazatelů v příloze č. 1 a v příloze č. 2, které jsou nedílnou součástí usnesení. Do rozpočtu na 
rok 2020 jsou položkou 8115 - financování zapojeny nevyčerpané finanční prostředky z 
výsledků hospodaření předcházejících účetních období ve výši 9 210,50 tis. Kč.

3) souhlasí

s Plánem vedlejší hospodářské činnosti a bytového hospodářství v objemu nákladů ve výši 9
303,  01  tis.  Kč a  objemu výnosů 9  370,80 tis.  Kč a  z  toho vyplývajícím hospodářským
výsledkem ve výši 67,79 tis. Kč.

4) ukládá

místostarostce MČ Praha 21 Ing. Kristýně Kopecké předložit Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na
rok  2020,  včetně  Plánu  VHČ a  bytového  hospodářství  na  rok  2020,  na  jednání  příštího
Zastupitelstva MČ Praha 21 ke schválení.

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



8. Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2020 včetně zásad pro 
hospodaření v období rozpočtového provizoria.
Usnesení číslo: RMČ27/0446/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

předložený materiál "Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2020 " - příloha č.
1  -  Závazné  ukazatele  rozpočtového  provizoria,  včetně  zásad  pro  hospodaření  v  období
rozpočtového  provizoria,  v  souladu  s  přiloženým  materiálem,  který  je  součástí  tohoto
usnesení.

2) souhlasí

s "Návrhem rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2020 " - příloha č. 1 - Závazné
ukazatele  rozpočtového  provizoria,  včetně  zásad  pro  hospodaření  v  období  rozpočtového
provizoria, v souladu s přiloženým materiálem, který je součástí tohoto usnesení.

3) ukládá

místostarostce MČ Praha 21 Ing. Kristýně Kopecké předložit Návrh rozpočtového provizoria 
MČ Praha 21 na rok 2020" - příloha č. 1 - Závazné ukazatele rozpočtového provizoria, včetně 
zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria, v souladu s přiloženým materiálem,
na příští jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 ke schválení.

Zodpovídá 

1. Ing. Kristýna Kopecká, místostarostka MČ Praha 21 
Termín: 18.12.2019 

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

9. Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 21 na roky 2021-2025.
Usnesení číslo: RMČ27/0447/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

předložený materiál "Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 21 do roku 2025", v souladu s
přiloženou tabulkou, přílohou č. 1, včetně komentáře, který je nedílnou součástí usnesení.

2) souhlasí

s  materiálem  "Střednědobý  výhled  rozpočtu  MČ  Praha  21  do  roku  2025",  v  souladu  s
přiloženou tabulkou, přílohou č. 1, včetně komentáře, který je nedílnou součástí usnesení.

3) ukládá

místostarostce Ing. Kristýně Kopecké předložit materiál "Střednědobý výhled rozpočtu MČ
Praha 21 do roku 2025", v souladu s přiloženou tabulkou, přílohou č. 1, včetně komentáře,
který  je  nedílnou  součástí  usnesení  na  nejbližší  jednání  Zastupitelstva  MČ  Praha  21  ke
schválení.



Zodpovídá 

1. Ing. Kristýna Kopecká, místostarostka MČ Praha 21 
Termín: 18.12.2019 

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

10. Dohoda o skončení nájmu části pozemku parc. č. 2596, k. ú. Újezd nad Lesy
Usnesení číslo: RMČ27/0448/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost o skončení nájmu části pozemku parc. č. 2596, k. ú. Újezd nad Lesy, o výměře 189 m2,
dohodou ke dni 31. 12. 2019.

2) schvaluje

dohodu o skončení  nájmu části  pozemku parc.  č.  2596,  k.  ú.  Újezd nad Lesy,  o  výměře
189 m2, s nájemci Janou Kanisovou a Drahomírou Jungovou, a to ke dni 31.12.2019.

3) ukládá

starostovi, Milanu Samcovi, podepsat dohodu o skončení nájmu části pozemku parc. č. 2596,
k. ú. Újezd nad Lesy, o výměře 189 m2, v souladu s bodem 2) tohoto usnesení.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 31.12.2019 

Usnesení - (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 1)

11. Žádost MŠ Rohožník se zapojením do výzvy č.7/2019 - Národní program životního 
prostředí - Přírodní zahrady
Usnesení číslo: RMČ27/0449/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost  MŠ  Rohožník  o  zapojení  se  do  výzvy  č.7/2019,  kterou  vyhlásilo  Ministerstvo
životního prostředí prostřednictvím  Státního fondu  životního prostředí - Přírodní zahrady

2) schvaluje

podání  žádosti  o  dotaci  z  Ministerstva  životního  prostředí  -  Přírodní  zahrady  pro  MŠ
Rohožník, Žárovická 1653, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy



3) schvaluje

poskytnutí výše  spoluúčasti  MŠ  Rohožník  a  poskytnutí  příspěvku  na  předfinancování
projektu 

Usnesení - (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 1)

12. Návrh na přiznání odměn za pedagogickou a řídící činnost ředitelkám 
příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 21 za školní rok 2018/2019
Usnesení číslo: RMČ27/0450/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh odměn  pro  ředitelky  příspěvkových  organizací  zřizovaných  MČ  Praha  21  za
pedagogickou a řídící činnost za školní rok 2018/2019, dle schválených pravidel

2) schvaluje

odměny ředitelkám příspěvkových organizací  zřízených MČ Praha  21 za  pedagogickou a
řídící činnost za školní rok 2018/2019

3) ukládá

ÚMČ Praha 21/OŠK/ informovat ředitelky zřízených příspěvkových organizací MČ Praha 21
o stanovení výše odměn

Zodpovídá 

1. Bc. Markéta Slavíková, vedoucí odboru školství a kultury 
Termín: 02.12.2019 

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

13. Zápis z Komise životního prostředí ze dne 16.10.2019
Usnesení číslo: RMČ27/0451/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis z Komise životního prostředí ze dne 16.10.2019

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

14. Zápis z listopadového zasedání Dopravní komise Rady MČ Praha 21
Usnesení číslo: RMČ27/0452/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis ze zasedání DK ze dne 06.11.2019



2) bere na vědomí

obsah navrženého usnesení DK pod bodem d) zápisu

3) souhlasí

s tím, že bude pořízen program pro zpracování dopravních dat získaných sčítáním dopravy v
terénu členy DK Rady MČ Praha 21

4) ukládá

ved. OIT ÚMČ Praha 21 prověřit možnost získání programu pro zpracování dopravních dat
získaných sčítáním dopravy v terénu od HMP, MHMP

Zodpovídá 

1. Bc. Martin Nedvěd, vedoucí oddělení informatiky 
Termín: 28.02.2020 

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

15. Zápisy z jednání komise ZMČ a MA 21, statut komise ZMČ a MA 21
Usnesení číslo: RMČ27/0453/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

Zápis z jednání komise ZMČ a MA21 ze dne 20.5.2019

2) bere na vědomí

Zápis z jednání komise ZMČ a MA21 ze dne 13.11.2019

3) bere na vědomí

Statut komise ZMČ a MA21

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

16. Zápis z jednání Muzejní rady ze dne 16.10.2019
Usnesení číslo: RMČ27/0454/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis z jednání Muzejní rady ze dne 16.10.2019

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



17. Návrh programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 18.12.2019
Usnesení číslo: RMČ27/0455/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

program jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 dle předloženého návrhu, který je nedílnou 
součástí tohoto usnesení

2) souhlasí

s doplněním programu o body z dalších jednání Rady MČ Praha 21 do doby konání 
zastupitelstva

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

18. Výstavba budovy MŠ Sluníčko
Usnesení číslo: RMČ27/0456/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

zpracovanou studii na realizaci nové budovy MŠ Sluníčko

2) schvaluje

záměr na realizaci nové budovy MŠ Sluníčko a pokračování v projektové přípravě na realizaci
této investiční akce

3) ukládá

ÚMČ Praha 21 /OMI/ zajistit zkrácené poptávkové řízení oslovením min. 3 dodavatelů na
výběr projekční kanceláře na zpracování projektové dokumentace na realizaci investiční akce
"Budova MŠ Sluníčko" a výsledek předložit ke schválení na další jednání RMČ

Zodpovídá 

1. Ing. Josef Roušal, vedoucí odboru majetku a investic 
Termín: 31.12.2019 

Usnesení - (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 1)



Ing. Lucie Ponicová
radní MČ Praha 21

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

Zapsal : referent oddělení kanceláře starosty - Michala Brichová
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