
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. RMČ51
konané dne 20.10.2020

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : místostarostka MČ Praha 21 - Ing. Kristýna Kopecká

1. Kontrola plnění úkolů
2. Participativní rozpočet "Měníme Újezd" - výsledky hlasování
3. Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru
4. Rozpočtová opatření č. 64 - č. 68: změny rozpočtu v roce 2020.
5. Projekční a inženýrské činnosti - Budova MŠ Sluníčko - posun termínu

6.
Ukončení Smlouvy o partnerství s informačním centrem o vzdělávání 
EDUin, o.p.s.

7.
Sazebník pro výpočet úhrad za poskytování pečovatelské služby, kterou 
vykonává Městská část Praha 21.

8.
 Zápis z 4. jednání Komise sociální politiky a zdravotnictví ze dne     
21.9.2020

9.   Zápis z jednání Komise Zdravé městské části a MA21 ze dne 30.9.2020
1
0

. Zápis z 18. jednání Komise územního rozvoje dne 14.9.2020

Pan starosta zkonstatoval, že rada byla řádně svolána a je usnášeníschopná. Z jednání rady 
byla omluvena JUDr. Hana Pelčáková. Navržený program jednání byl schválen /4pro/.

1. Kontrola plnění úkolů
Usnesení číslo: RMČ51/0767/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

kontrolu plnění úkolů v intencích jednání rady

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



2. Participativní rozpočet "Měníme Újezd" - výsledky hlasování
Usnesení číslo: RMČ51/0768/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

informaci o vyhodnocení a výsledcích hlasování pilotního participativního rozpočtu "Měníme
Újezd"

2) schvaluje

realizaci projektu č. 5 - "hry na chodník", projektu č. 7 - "kvetoucí plácek", projektu č. 6 - "
pro duše cyklistů a koloběžkářů" a projektu č. 1 - "venkovní workout park"

3) ukládá

Odboru OŽPD zajistit realizaci projektu č. 7 - "kvetoucí plácek"

Zodpovídá 

1. Martina Vrbková, referent odboru životního prostředí a dopravy 
Termín: 31.03.2021 
4) ukládá

Odboru OŠK zajistit realizaci

- projektu č. 5 - "hry na chodník"

- projektu č. 6 - "pro duše cyklistů a koloběžkářů"

- projektu č. 1 - "venkovní workout park"

Zodpovídá 

1. Bc. Markéta Slavíková, vedoucí odboru školství a kultury 
Termín: 30.06.2021 

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

3. Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru
Usnesení číslo: RMČ51/0769/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

předloženou žádost 1. Mateřské školy, Čentická 2222, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy, IČO
49371665 o schválení přijetí věcného daru od Spolku rodičů a přátel školy, Čentická 2222,
190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy, IČO 5625327 v celkové                částce 4 546,- Kč včetně
DPH.



2) schvaluje

žádost 1. Mateřské školy, Čentická 2222, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy, IČO 49371665 o
přijetí věcného daru od Spolku rodičů a přátel školy 1. MŠ Čentická, Čentická 2222, 190 16
Praha 9 -  Újezd nad Lesy,  IČO 5625327.  Celková částka daru 4 546,- Kč včetně  DPH a
souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi dárcem - Spolkem rodičů a přátel školy 1. MŠ
Čentická a 1. Mateřskou školou.

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

4. Rozpočtová opatření č. 64 - č. 68: změny rozpočtu v roce 2020.
Usnesení číslo: RMČ51/0770/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

Rozpočtové opatření č. 64: změna rozpočtu v roce 2020 – Zvýšení a snížení výdajů rozpočtu
- zvýšení výdajů rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura, ODPA 3745 - Péče o vzhled
obcí  a  veřejnou zeleň ve výši  46,0 tis.  Kč na dofinancování  akce Oplocení  stanovišť  na
tříděný odpad, snížením výdajů v kapitole 10 - Pokladní správa v ODPA 6409 - Činnosti jinde
nezařazené z položky 5901 - z vratky daně z příjmu za rok 2019.

Rozpočtové opatření č. 65: změna rozpočtu v roce 2020 - Zvýšení příjmů i výdajů rozpočtu
roku 2020 - Přijetí účelové neinvestiční dotace ze SR z MPSV (2. splátka) ve výši 1 146,9 tis.
Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok
2020 - v kapitole 09 - Vnitřní správa. Ve výdajích zaúčtováno v ODPA 6171 - Činnost místní
správy. (Číslo dokladu 2096 - říjen).

Rozpočtové opatření č. 66: změna rozpočtu v roce 2020 - Zvýšení a snížení výdajů rozpočtu
-  zvýšení  výdajů  rozpočtu  v  kapitole  03  -  Doprava,  v  ODPA 2219  -  Ostatní  záležitosti
pozemních komunikací o částku 450,0 tis. Kč na opravy chodníků v MČ Praha 21 to snížením
výdajů v kapitole 10 - Pokladní správa, v ODPA 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené z
položky 5901 - z vratky daně z příjmu za rok 2019. (Záměr schválen na RMČ P21 6.10.2020).

Rozpočtové opatření č. 67: změna rozpočtu v roce 2020 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu
- Přijetí průtokové dotace pro MZŠ Polesnou z OP potravinové a materiální pomoci z MPSV
na projekt "Školní obědy dostupné pro každé dítě V" ve výši 165 742,50 Kč, (z toho podíl EU
140 881,12 Kč a podíl SR 24 861,38 Kč) pro RO zaokrouhleno na 165,8 tis. Kč v kapitole 04
- Školství, mládež a sport, ve výdajích v ODPA 3113 - Základní školy zaslání příspěvku MZŠ
Polesná ve stejné výši. (Číslo dokladu 2098 - říjen).

Rozpočtové  opatření  č.  68: změna rozpočtu  v roce  2020 -  Zvýšení  kapitálových  výdajů
rozpočtu v kapitole 09 -  Vnitřní správa,  ODPA 6171 - Činnost místní správy ORG 783 -
Bezdotykové posuvné dveře o částku 437,0 tis. Kč snížením běžných neinvestičních výdajů v
kapitole 09 - Vnitřní správa, v ODPA 6171 - Činnost místní správy a přesun výdajů z ORG
720 - IT a přesun z kapitálových výdajů na Bezbariérový úřad na ORG 783 -  Bezdotykové
posuvné dveře.

2) schvaluje



Rozpočtová opatření č. 64 až č. 68: 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. 64 až č.
68: 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: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)

5. Projekční a inženýrské činnosti - Budova MŠ Sluníčko - posun termínu
Usnesení číslo: RMČ51/0771/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

nedodržení  termínu na "Projekční a inženýrské činnosti  -  Budova MŠ Sluníčko",  jež bylo
způsobeno zásahem vyšší moci (COVID-19).

2) souhlasí

s neuplatněním sankcí z důvodu zásahu vyšší moci (COVID-19) a s ohledem na skutečnost,
že projektová dokumentace byla již řádně dodána.

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

6. Ukončení Smlouvy o partnerství s informačním centrem o vzdělávání EDUin, o.p.s.
Usnesení číslo: RMČ51/0772/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh na podání Vypovězení smlouvy o partnerství uzavřené dne 26.3.2019 mezi MČ Praha
21 a vzdělávací agenturou EDUin, o.p.s., IČO 24706370, se sídlem Bucharova 2928/14a, 158
00 Praha 13 - Stodůlky

2) schvaluje

vypovězení Smlouvy o partnerství uzavřené dne 26.3.2019 mezi MČ Praha 21 a vzdělávací
agenturou EDUin, o.p.s., IČO 24706370, se sídlem Bucharova 2928/14a, 158 00 Praha 13 -
Stodůlky

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem výpovědi



Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 23.10.2020 
4) ukládá

ÚMČ Praha 21/OŠK/ odeslat výpověď

Zodpovídá 

1. Bc. Markéta Slavíková, vedoucí odboru školství a kultury 
Termín: 30.10.2020 

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

7. Sazebník pro výpočet úhrad za poskytování pečovatelské služby, kterou vykonává 
Městská část Praha 21.
Usnesení číslo: RMČ51/0773/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

předložený Sazebník pro výpočet úhrad za poskytování pečovatelské služby, kterou vykonává
MČ Praha 21, platný od 1.1.2021.

2) schvaluje

Sazebník pro výpočet úhrad za poskytování pečovatelské služby, kterou vykonává MČ Praha
21, platný od 1.1.2021.

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

8. Zápis z 4. jednání Komise sociální politiky a zdravotnictví ze dne 21.9.2020
Usnesení číslo: RMČ51/0774/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis Komise sociální politiky a zdravotnictví ze dne 21.9.2020

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

9. Zápis z jednání Komise Zdravé městské části a MA21 ze dne 30.9.2020
Usnesení číslo: RMČ51/0775/20
Rada městské části
1) bere na vědomí



zápis z jednání Komise Zdravé městské části a MA21 ze dne 30.09.2020

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

10. Zápis z 18. jednání Komise územního rozvoje dne 14.9.2020
Usnesení číslo: RMČ51/0776/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis z 18. jednání Komise územního rozvoje dne 14.9.2020

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

Ing. Kristýna Kopecká
místostarostka MČ Praha 21

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

Zapsal : referent oddělení kanceláře starosty - Michala Brichová
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