
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. RMČ6
konané dne 15.01.2019

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : místostarostka MČ Praha 21 - Ing. Kristýna Kopecká

Program jednání:

1. Kontrola plnění úkolů

2.
Informace od pana zastupitele Duchka - "Posouzení rekonstrukce zdravotního střediska na 
Rohožníku"

3. Návrh na vyhlášení nulové tolerance hazardu na celém území MČ Praha 21

4.
Rozpočtové opatření č. 198: změna rozpočtu v roce 2018 a rozpočtové opatření č. 1: 
změna rozpočtu v roce 2019

5.
Žádost MZŠ Polesná o souhlas s přijetím daru (barevná laserová tiskárna) pro třídu paní 
učitelky J. Tmějové, 1.A.

6.
„Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy – dostavba II.“ - zadávací 
dokumentace pro výběr zhotovitele

7. Nákup Fireport Profi pro JSDH Újezd nad Lesy
8. Návrh komisionářské smlouvy na prodej knih vydaných MČ Praha 21

9.
Úprava platových tarifů ředitelek MŠ a MZŠ od 1.1.2019 dle nařízení vlády č. 
341/2017Sb.

10.
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci pro účely společného postupu při plnění povinností 
ochrany osobních údajů

11.Zápis ze zasedání Komise sociální politiky a zdravotnictví ze dne 10. 12. 2018
12.Zápis ze zasedání Dopravní komise Rady MČ Praha 21 ze dne 12.12.2018
13.Zápis z 1. jednání Komise územního rozvoje dne 10. 12. 2018

14.
Podání - MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc. + občané z Dubinské ulice - řešení problematiky 
kynologického areálu

15.

Žádost o povolení kácení nestabilních dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve 
svěřené správě MČ Praha 21: Parc. č. 773/1 - Nadějovská; parc. č. 1680 - Hulická; parc. č. 
2703 - Holínská; parc. č. 2752/4 - tenisové hřiště (Veletovská x Kalská); parc. č. 2954/1 - 
Vlkanovská;

16.
Devátá a desátá etapa rekonstrukce ul. Českobrodská, vč. kanalizace, k. ú. Běchovice; 
"povolenky"



Pan starosta zkonstatoval, že rada byla řádně svolaná a je usnášeníschopná. Do programu byly
doplněny body č. 14 Podání – MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc. + občané z Dubinské ulice – 
řešení problematiky kynologického areálu,  č. 15 Žádost o povolení kácení nestabilních dřevin
rostoucích mimo les na pozemcích ve svěřené správě MČ Praha 21: Parc. č. 773/1 - 
Nadějovská; parc .č. 1680 - Hulická; parc. č. 2703 - Holínská; parc. č. 2752/4 - tenisové hřiště
(Veletovská x Kalská); parc. č. 2954/1 - Vlkanovská; a bod č. 16 Devátá a desátá etapa 
rekonstrukce ul. Českobrodská, vč. kanalizace, k. ú. Běchovice; "povolenky". Takto navržený 
program jednání byl schválen /5 pro/.

1. Kontrola plnění úkolů
Usnesení číslo: RMČ6/0073/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

kontrolu plnění úkolů v intencích jednání rady

2) schvaluje

prodloužení termínů u úkolů:

-Uk/00098/2016 - Žádost o stanovisko k připravované výstavbě " Domu seniorů" na části
pozemku č. parc. 1399/1 v k. ú. Újezd nad Lesy do 31. 3. 2019  

-Uk/00287/2018 - Kotelna Masarykovy ZŠ Staroklánovická 230 - oprava kotlů, poptávkové
řízení na výběr dodavatele do 12. 2. 2019

-Uk/00288/2018  -  Kotelna  Masarykovy  ZŠ  Staroklánovická  230  -  oprava  kotlů,  podpis
objednávky do 12. 2. 2019 

-Uk/00293/2018 -  Domy po lípou - stanovisko k PDÚR do 31.12. 2019 

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

2. Informace od pana zastupitele Duchka - "Posouzení rekonstrukce zdravotního 
střediska na Rohožníku"
Usnesení číslo: RMČ6/0074/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

informaci  pana  zastupitele  Petra  Duchka  ve  věci  "Posouzení  rekonstrukce zdravotního
střediska na Rohožníku"

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



3. Návrh na vyhlášení nulové tolerance hazardu na celém území MČ Praha 21
Usnesení číslo: RMČ6/0075/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost od  pana  zastupitele  Duchka  o  projednání  návrhu  radou  a  zařazení  do  programu
nejbližšího zasedání zastupitelstva MČ Praha 21, která se týká "Návrhu na vyhlášení nulové
tolerance hazardu na celém území MČ Praha 21"

2) ukládá

RMČ MČ Praha 21 zařazení materiálu jako bod na nejbližší jednání ZMČ

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21

      Termín: 18.03.2019 

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

4. Rozpočtové opatření č. 198: změna rozpočtu v roce 2018 a rozpočtové opatření č. 1: 
změna rozpočtu v roce 2019
Usnesení číslo: RMČ6/0076/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

Rozpočtové opatření č. 198: změna rozpočtu v roce 2018 - přijetí investiční účelové dotace z
MHMP ve výši 1 000,00 tis. Kč na akci "Sportovně rekreační areál při ulici Kácovská" (ORG
0080930) v kapitole 04 - Školství, mládež a sport a rozpočtové opatření č. 1: změna rozpočtu
v roce 2019 - pořízení FIREPORTU GPS PROFI 2 ks (svolávací systém pro jednotky požární
ochrany JSDH Praha - Újezd nad Lesy) ve výši 107,00 tis. Kč v kapitole 07 - Bezpečnost,
převedením finančních prostředků z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní
správa

2) bere na vědomí

Rozpočtové opatření č. 198: změnu rozpočtu v roce 2018 v souladu s přiloženou tabulkou,
která je součástí tohoto usnesení

3) schvaluje

rozpočtové opatření č. 1: změnu rozpočtu v roce 2019 v souladu s přiloženou tabulkou, která
je součástí tohoto usnesení



4) ukládá

místostarostce MČ Praha 21 Ing. Kristýně Kopecké předložit rozpočtové opatření č. 198: 
změna rozpočtu v roce 2018 a rozpočtové opatření č. 1: změna rozpočtu v roce 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: 18.03.2019

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

5. Žádost MZŠ Polesná o souhlas s přijetím daru (barevná laserová tiskárna) pro třídu 
paní učitelky J. Tmějové, 1.A.
Usnesení číslo: RMČ6/0077/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost  příspěvkové  organizace  Masarykova  základní  škola  o  schválení  přijetí  účelového
hmotného  daru  -  multifunkční  barevné  laserové  tiskárny  pro  třídu  1.  A paní  učitelky  J.
Tmějové

2) schvaluje

přijetí účelového hmotného daru - multifunkční laserové tiskárny pro Masarykovu základní
školu,  třídu 1.A paní učitelky Jitky Tmějové včetně poskytování servisu a dodávky tonerů dle
potřeby

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

6. „Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy – dostavba II.“ - zadávací 
dokumentace pro výběr zhotovitele

Stažen z jednání.

7. Nákup Fireport Profi pro JSDH Újezd nad Lesy
Usnesení číslo: RMČ6/0078/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost  JSDH  Újezd  nad  Lesy  (dobrovolní  hasiči),  o  nákup  svolávacího  programu  a
souvisejícího  hardware FIREPORT  PROFI, pro  osazení  dvou  výjezdových  hasičských
automobilů



2) schvaluje

nákup svolávacího programu a souvisejícího hardware FIREPORT PROFI, pro osazení dvou
výjezdových hasičských automobilů pro JSDH Újezd nad Lesy (dobrovolní hasiči) v hodnotě
106.480,00- Kč, včetně DPH

3) ukládá

OMI ÚMČ Praha 21 pořízením svolávacího programu a souvisejícího hardware FIREPORT
PROFI, pro osazení  dvou výjezdových hasičských automobilů  pro JSDH Újezd nad Lesy
(dobrovolní hasiči)

Zodpovídá 

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

Termín: 30.04.2019
4) ukládá

FO ÚMČ Praha 21 pořídit  rozpočtové opatření  na vytvoření  investiční  položky na nákup
Fireport Profi pro JSDH Újezd nad Lesy z rozpočtové rezervy ÚMČ Praha 21 pro rok 2019 ve
výši 107.000 Kč

Zodpovídá 

1. Ing. Vlasta Berková, vedoucí finančního odboru 

Termín: 31.01.2019

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

8. Návrh komisionářské smlouvy na prodej knih vydaných MČ Praha 21
Usnesení číslo: RMČ6/0079/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh na uzavření Komisionářské smlouvy mezi MČ Praha 21 a knihkupectvím Petra Váchy
na prodej knih vydaných MČ Praha 21- Střípky z újezdské historie, Újezd nad Lesy a okolí
nejen na starých pohlednicích a 1. Světová válka, osudy vojáků a legionářů z Újezda nad
Lesy 



2) schvaluje

návrh  komisionářské  smlouvy  na  prodej  knih  uzavřenou  mezi  MČ  Praha  21  a
knihkupectvím  Petra  Váchy na prodej  knih vydaných MČ Praha 21 -  Střípky z  újezdské
historie,  Újezd nad Lesy a okolí nejen na starých pohlednicích a 1. Světová válka, osudy
vojáků a legionářů z Újezda nad Lesy    

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem Komisionářské smlouvy

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 25.01.2019 

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

9. Úprava platových tarifů ředitelek MŠ a MZŠ od 1.1.2019 dle nařízení vlády č. 
341/2017Sb.
Usnesení číslo: RMČ6/0080/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

navýšení platových tarifů ředitelek MŠ a ředitelky  MZŠ v souladu s NV č. 341/2017 Sb. o
platových  poměrech  zaměstnanců  ve  veřejných  službách  a  správě,  ve  znění  pozdějších
předpisů, a podle nařízení vlády č. 263/2018 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů   s účinností od 1.1.2019.

Platové výměry jsou nedílnou součástí originálu tohoto usnesení. 

 

2) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem platových výměrů

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 25.01.2019 

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



10. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci pro účely společného postupu při plnění 
povinností ochrany osobních údajů
Usnesení číslo: RMČ6/0081/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

uzavření  dodatku č.  2  ke Smlouvě o spolupráci  pro  účely společného postupu při  plnění
povinností ochrany osobních údajů se společností Operátor ICT, a.s., Dělnická 213/12, 170 00
Praha 7 - Holešovice

2) schvaluje

návrh dodatku č. 2 Smlouvy o spolupráci pro účely společného postupu při plnění povinností
ochrany osobních  údajů  s  firmou  Operátor  ICT,  a.s.,  Dělnická  213/12, 170 00 Praha  7  -
Holešovice

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem dodatku č. 2

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 16.01.2019 

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

11. Zápis ze zasedání Komise sociální politiky a zdravotnictví ze dne 10. 12. 2018
Usnesení číslo: RMČ6/0082/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis KSPZ ze dne 10. 12. 2018

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

12. Zápis ze zasedání Dopravní komise Rady MČ Praha 21 ze dne 12.12.2018
Usnesení číslo: RMČ6/0083/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

obsah zápisu ze zasedání Dopravní komise ze dne 12.12.2018; DK projednala organizační
věci; program na volební období; návrhy na dopravní úpravy v ul. Hulická, Soběšínská aj;
projekt "Bydlení pod Lípou"; informaci o zkušební jízdě větším vozidlem na l. č. 210 - spol.
ROPID; začala se zabývat DG, CG



2) bere na vědomí

v době nepřítomnosti pana Ing. Martina Kňákala bude řídit jednání DK pověřený zástupce
pan Petr Kočí, člen DK

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

13. Zápis z 1. jednání Komise územního rozvoje dne 10. 12. 2018
Usnesení číslo: RMČ6/0084/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis z 1. jednání KÚR ze dne 10. 12. 2018

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

14. Podání - MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc. + občané z Dubinské ulice - řešení 
problematiky kynologického areálu
Usnesení číslo: RMČ6/0085/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

podání MUDr.  Jaroslava Jeníčka,  CSc. a  občanů z Dubinské ulice ohledně kynologického
areálu. 

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

15. Žádost o povolení kácení nestabilních dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve 
svěřené správě MČ Praha 21: Parc.č. 773/1 - Nadějovská; parc.č. 1680 - Hulická; parc.č.
2703 - Holínská; parc.č. 2752/4 - tenisové hřiště (Veletovská x Kalská); parc.č. 2954/1 - 
Vlkanovská;
Usnesení číslo: RMČ6/0086/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

obsah žádosti o povolení kácení sedmi dřevin na pozemcích ve svěřené správě MČ Praha 21



2) schvaluje

obsah žádosti MČ Praha 21, se sídlem Staroklánovická 260, Praha 9, 190 16 ve věci povolení
pokácení nestabilních dřevin, které jsou ve špatném zdravotním stavu. Jedná se o břízy, topol
a dub; celkový počet 7 na pozemcích parc.č. 773/1, 1680, 2703, 2752/4, 2954/1 k.ú. Újezd
nad Lesy, na pozemcích ve svěřené správě MČ Praha 21

3) ukládá

starostovi MČ Praha 21 panu Milanu Samcovi podepsat  žádost a cestou podatelny předat
OŽPD k zahájení řízení

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 17.01. 2019
4) ukládá

ÚMČ Praha21 /OŽPD/ informovat o předmětném kácení na webových stránkách MČ Praha
21 a na FB MČ Praha 21 s odůvodněním. Informaci umístit na webu MČ Praha 21 a na FB
týden před kácením.

Zodpovídá 

1. JUDr. Vladimíra Kozáková, referent odboru životního prostředí a dopravy 

Termín: 28.02.2019

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



16. Devátá a desátá etapa rekonstrukce ul. Českobrodská, vč. kanalizace, k. ú. 
Běchovice; "povolenky"
Usnesení číslo: RMČ6/0087/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

stavba deváté etapy bude zahájena 18.2. 2019, ukončena 9.5.2019; desátá etapa bude zahájena
9.5.2019 a ukončena 30.6.2019, pokud se nepodaří stavbu ukončit dříve. Stavba se vrací na ul.
Českobrodská k budově čp. 3 (sídlo MČ Praha - Běchovice); kyvadlo v délce cca 270 m bude
osazeno ve směru do centra; v desáté etapě se stavba přesune do směru z centra. Dokončí se
rekonstrukce  vozovky  a  provede  se  také  rekonstrukce  kanalizace.  Pro  řidiče  budou
upozorňující značky osazeny na okruhu a také ve směru od Úval. Objízdná trasa pro osobní
vozidla bude vedena po ul. Mladých Běchovic se směru na Horní Počernice, obousměrně.
Pokud obyvatelé  (podnikatelé  v k.  ú.  Újezd nad Lesy)  prokáží  oprávněnost  ústní  žádosti,
budou  jim  dovydány  povolenky  pro  vjezd  do  kyvadla.  Již  v  minulých  letech  vydané
povolenky zůstanou v platnosti (modré).

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

Ing. Kristýna Kopecká
místostarostka MČ Praha 21

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

Zapsal : referent kanceláře tajemníka - Michala Brichová
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