
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. RMČ8
konané dne 12.02.2019

Přítomni: dle prezenční listiny 

Ověřovatel: místostarostka MČ Praha 21 - Ing. Kristýna Kopecká

Program jednání:

1. Kontrola plnění úkolů
2. Smlouva o zachování důvěrnosti informací
3. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"
4. Rozpočtová opatření č. 2 - 5: změny rozpočtu v roce 2019
5. Komise Zdravé městské části a místní Agendy 21 (ZMČ/MA21)
6. Výzva k úhradě členského příspěvku NSZM ČR 2019
7. Studie rekonstrukce komunikace ul. Domanovické a ul. Hulické
8. Výkup pozemků parc.č 4268/3, 4268/24 a 4268/361 k.ú. Újezd nad Lesy

9.
Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti pro Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na
pozemku parc. č. 3421/6 v k.ú. Újezd nad Lesy – stažen z jednání.

10.
"Stavba  č.  41271  Požární  zbrojnice  Újezd  nad  Lesy  –  dostavba  II.“  -  zadávací
dokumentace pro výběr zhotovitele

11.
Uzavření  Smlouvy  o  zřízení  služebnosti  pro  Pražská  plynárenská  Distribuce,  a.s.  na
pozemcích parc. č. 3769 a 3770/3 v k.ú. Újezd nad Lesy

12.Dohoda o ukončení pronájmu bytu č. 1628/32

13.
Vzdání se funkce ředitelky příspěvkové organizace Masarykovy základní školy, Polesná
1690,Praha 9 - Újezd nad Lesy

14.
Návrh na uzavření Smlouvy o partnerství  s informačním centrem o vzdělávání EDUin
o.p.s.

15.
Kampaně a slavnosti MČ Praha 21 v roce 2019 hrazené z kapitoly 06 Kultura a cestovní
ruch

16.
Zápis  z  jednání  Komise  pro  udělování  čestných  titulů  ze  dne  16.  1.  2019 –  stažen
z jednání.

17.Zápis z jednání likvidační komise ze dne 16. 1. 2019
18.Zápis z 2. jednání Komise územního rozvoje dne 7.1.2019

19.
Příkazní smlouva - daňový poradce - zpracování daňového přiznání za daň z příjmu za rok
2018

20.Revokace Usnesení RMČ7/0089/19 Termíny jednání ZMČ Praha 21 ze dne 29. 1. 2019



Pan starosta zkonstatoval, že rada byla řádně svolána a je usnášeníschopná. Do programu byl 
doplněn bod č. 20 Revokace Usnesení RMČ7/0089/19 Termíny jednání ZMČ Praha 21 ze dne
29. 1. 2019. Takto navržený program jednání byl schválen /5pro/. 

1. Kontrola plnění úkolů
Usnesení číslo: RMČ8/0108/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

kontrolu plnění úkolů v intencích jednání rady

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

2. Smlouva o zachování důvěrnosti informací
Usnesení číslo: RMČ8/0109/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh smlouvy o zachování důvěrnosti informací

2) schvaluje

návrh smlouvy o zachování důvěrnosti informací

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem smluv s jednotlivými členy výborů a komisí městské části
Praha 21

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 30.09.2022 

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

3. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"
Usnesení číslo: RMČ8/0110/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"



2) souhlasí

k připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"

3) ukládá

tajemníkovi ÚMČ Praha 21 vyvěsit " Vlajku pro Tibet"

Zodpovídá 

1. Ing. Josef Roušal, pověřený výkonem funkce tajemníka 

Termín: 10.03.2019 

Usnesení - (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 2 )

4. Rozpočtová opatření č. 2 - 5: změny rozpočtu v roce 2019
Usnesení číslo: RMČ8/0111/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

Rozpočtová opatření č. 2 - 5: změny rozpočtu v roce 2019, a to:

Rozpočtové opatření č. 2: změna rozpočtu v roce 2019: Převedení nevyčerpaných finančních
prostředků z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na pěstounskou péči z roku 2018 ve výši
139 863,00 Kč (pro rozpočtové opatření zaokrouhleno na 139,80 tis.  Kč) do roku 2019 v
kapitole 05 - Zdravotnictví a soc. oblast, z kapitoly 10 - Pokladní správa.

 

Rozpočtové  opatření  č.  3:  změna  rozpočtu  v  roce  2019:  Poskytnutí  neinvestiční  účelové
dotace ve výši 20,00 tis. Kč spolku SOSák na pořádání Masopustu 2019 - v kapitole 06 -
Kultura  a  cestovní  ruch,  převedením  finančních  prostředků  z  neinv.  dotace  z  MHMP z
obdrženého odvodu VHP a jiných tech. zařízení z roku 2018 v kapitole 10 - Pokladní správa.

 

Rozpočtové opatření č. 4: změna rozpočtu v roce 2019: Přijetí účelového finančního daru od
firmy STILLKING FEATURES, s.r.o. ve výši 25,00 tis. Kč na pořádání kulturní akce Pálení
čarodějnic 2019 - v kapitole 06 - Kultura, sport a cestovní ruch.

 



Rozpočtové opatření č. 5: změna rozpočtu v roce 2019: Navýšení finančních prostředků na
nájem a služby za kopírování firmě Triumph-Adler ve výši 250 tis. Kč v kapitole 09 - Vnitřní
správa  (oddělení  IT),  převedením  fin.  prostředků  z  položky  nespecifikované  rezervy  v
kapitole 10 - Pokladní správa. 

2) schvaluje

Rozpočtová opatření č. 2 - 5: 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. 2 - 5:
změny 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. Komise Zdravé městské části a místní Agendy 21 (ZMČ/MA21)
Usnesení číslo: RMČ8/0112/19
Rada městské části
1) schvaluje

zřízení Komise Zdravé městské části a místní Agendy 21 (ZMČ/MA21)

2) jmenuje

členy Komise Zdravé městské části a místní Agendy 21 (ZMČ/MA21) v tomto složení:

Předseda: Ing. Lucie Ponicová

tajemník: Bc. Dominika Červinková

členové:

 Ing. Josef Roušal

 JUDr. Vladimíra Kozáková

 Bc. Radka Lipanovičová

 Ing. Jitka Carbolová

 Mgr. Lenka Danielová 



 Klára Zezulová

 

 

3) ukládá

zajistit první zasedání Komise Zdravé městské části a místní Agendy (ZMČ/MA21)

Zodpovídá 

1. Bc. Dominika Červinková, referent kanceláře tajemníka 
Termín: 29.03.2019

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

6. Výzva k úhradě členského příspěvku NSZM ČR 2019
Usnesení číslo: RMČ8/0113/19
Rada městské části
VARIANTA: A)
1) souhlasí

s úhradou členského příspěvku NSZM ČR pro rok 2019

2) ukládá

vedoucí finančního odboru uhradit členský příspěvek NSZM na rok 2019 

ve výši 20 000,- Kč

Zodpovídá 

1. Ing. Vlasta Berková, vedoucí finančního odboru 

Termín: 15.02.2019 

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

7. Studie rekonstrukce komunikace ul. Domanovické a ul. Hulické
Usnesení číslo: RMČ8/0114/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

vypracované studie komunikací ul. Domanovické a ul. Hulické

2) ukládá



ÚMČ Praha 21 /FO/ pořídit rozpočtové opatření ve výši 50.000,-Kč na vypracování studie na
investiční akci " Rekonstrukce komunikace ul. Domanovická"

Zodpovídá 

1. Ing. Vlasta Berková, vedoucí finančního odboru 

Termín: 20.02.2019 
3) ukládá

ÚMČ Praha 21 /FO/ pořídit rozpočtové opatření ve výši 50.000,-Kč na vypracování studie na
investiční akci "Rekonstrukce komunikace ul. Hulická" 

 

Zodpovídá 

1. Ing. Vlasta Berková, vedoucí finančního odboru 

Termín: 20.02.2019

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

8. Výkup pozemků parc.č 4268/3, 4268/24 a 4268/361 k.ú. Újezd nad Lesy
Usnesení číslo: RMČ8/0115/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost o výkup pozemků parc.č.4268/3,  4268/24 a 4268/361 k.ú.  Újezd nad Lesy,  jejichž
vlastníkem je paní Ludmila Jarolímková

2) nesouhlasí

s  nabídkou  paní  Jarolímkové  na  odkup  pozemků parc.č.4268/3,  4268/24  a  4268/361 k.ú.
Újezd  nad  Lesy  ze  dne  12.10.2018,  vzhledem  k  tomu,  že  se  jedná  o  pozemky  pod
komunikacemi a stavba komunikace zde není dokončena

3) ukládá

OMI ÚMČ Praha 21 seznámit vlastníka pozemků s rozhodnutím RMČ

Zodpovídá 

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

Termín: 31.03.2019 

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



9. Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti pro Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
na pozemku parc. č. 3421/6 v k.ú. Újezd nad Lesy

Stažen z jednání.

10. "Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy – dostavba II.“ - zadávací 
dokumentace pro výběr zhotovitele
Usnesení číslo: RMČ8/0116/19
Rada městské části

1) bere na vědomí

předložené materiály pro akci „Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy – dostavba
II.“  -  zadávací  dokumentace  pro  výběr  zhotovitele.  Tyto  materiály  řeší  dostavbu  budovy
hasičské zbrojnice, konkrétně výběr nového zhotovitele stavby poté, co se minulý dodavatel
(DAKA Stav, s.r.o.) ocitl v insolvenci a nebyl schopen stavbu dokončit. Jedná se zejména o
výkaz výměr upravený podle stavu rozestavěnosti, návrh smlouvy o dílo a složení hodnotící
komise.

2) schvaluje

zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce akce "Stavba č. 41271
Požární zbrojnice Újezd nad Lesy – dostavba II.“

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 jmenováním členů sloučené komise pro otevírání obálek a hodnotící
komise na podlimitní veřejnou zakázku "Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy –
dostavba II.“

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 28.02.2019 

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



11. Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti pro Pražská plynárenská Distribuce, a.s. na 
pozemcích parc. č. 3769 a 3770/3 v k.ú. Újezd nad Lesy
Usnesení číslo: RMČ8/0117/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh Smlouvy o zřízení služebnosti pro Pražská plynárenská Distribuce, a.s. na pozemcích
parc.č. 3769 a 3770/3 v k.ú. Újezd nad Lesy

2) schvaluje

návrh Smlouvy o zřízení služebnosti pro Pražská plynárenská Distribuce, a.s. na pozemcích
parc.č. 3769 a 3770/3 v k.ú. Újezd nad Lesy

3) pověřuje

starostu  MČ Praha  21 podpisem  Smlouvy  o  zřízení  služebnosti  pro  Pražská  plynárenská
Distribuce, a.s. na pozemcích parc.č. 3769 a 3770/3 v k.ú. Újezd nad Lesy

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 12.04.2019 

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

12. Dohoda o ukončení pronájmu bytu č. 1628/32
Usnesení číslo: RMČ8/0118/19
Rada městské části

1) bere na vědomí

žádost nájemce bytové jednotky č.  1628/32 v Praze 9, Žíšovské ulici o ukončení nájemní
smlouvy dohodou ke dni 28.2.2019

2) schvaluje

předloženou Dohodu o ukončení nájmu bytové jednotky č. 1628/32, zapsané na LV č. 2991
Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, a to ke dni 28.2.2019. Bytová jednotka se nachází v
domě č.p. 1628, postaveném na pozemku parc. č. 4304 v kat. území Újezd nad Lesy.



3) pověřuje

starostu MČ Praha  21 podpisem přiložené Dohody o ukončení  nájmu bytové  jednotky č.
1628/32 v kat. území Újezd nad Lesy ke dni 28.2.2019

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Podepsání Dohody o ukončení pronájmu 1628/32
Termín: 18.02.2019

4) ukládá

vedoucí VHČ pí. Jitce Heřmánkové provést veškeré administrativní kroky s převzetím bytu

Zodpovídá 

1. Jitka Heřmánková, vedoucí odboru VHČ, správy bytů a údržby 

Termín: 27.02.2019

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

13. Vzdání se funkce ředitelky příspěvkové organizace Masarykovy základní školy, 
Polesná 1690,Praha 9 - Újezd nad Lesy
Usnesení číslo: RMČ8/0119/19
Rada městské části

1) bere na vědomí

vzdání  se  funkce ředitelky příspěvkové organizace Masarykovy základní  školy,  Praha 9 -
Újezd  nad  Lesy,  Polesná  1690  ,  Mgr.  et.  Bc.  Aleny  Sochůrkové  ke  dni  31.7.20119  v
souvislosti  s  dovršením důchodového věku a vyplacení  odměny ve  výplatním termínu za
červenec 2019  ve výši čtyřnásobku průměrného měsíčního výdělku za předcházející čtvrtletí
za předpokladu, že pracovní poměr paní Aleny Sochůrkové ke škole bude ukončen k 31.7.
2019 

2) schvaluje

vyplacení mimořádné odměny ve výši čtyřnásobku průměrného měsíčního výdělku ředitelce
Masarykovy základní školy  paní Aleně  Sochůrkové v souvislosti s dovršením důchodového
věku za předpokladu  ukončení  jejího pracovního poměru k  MZŠ  k 31.7.2019. Odměna
bude vyplacena ve výplatním termínu mzdy za červenec 2019



3) bere na vědomí

informaci paní ředitelky Mgr. et. Bc Aleny Sochůrkové o čerpání řádné dovolené v měsíci 
červenci 2019

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

14. Návrh na uzavření Smlouvy o partnerství s informačním centrem o vzdělávání 
EDUin o.p.s.
Usnesení číslo: RMČ8/0120/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh na uzavření Smlouvy o partnerství mezi MČ Praha 21 s obecně prospěšnou společnosti:
EDUin, o.p.s., IČO:24706370, se sídlem Veslařský ostrov 62, 147 00 Praha 4 - Podolí, na
základě které bude MČ Praha 21  zařazena do Klubu zřizovatelů s přednostní  pomocí od
organizace a  možností  nastavení dlouhodobé spolupráce

2) schvaluje

uzavření  Smlouvy  o  partnerství  s  obecně  prospěšnou  společností:  EDUin,  o.p.s.,  IČO:
24706370, se sídlem: Veslařský ostrov 62, 147 00 Praha 4 - Podolí

 
3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem Smlouvy o partnerství

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 22.02.2019 

4) pověřuje

vedoucí odboru OŠK jednáním s obecně prospěšnou společností EDUin, o.p.s.

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



15. Kampaně a slavnosti MČ Praha 21 v roce 2019 hrazené z kapitoly 06 Kultura a 
cestovní ruch
Usnesení číslo: RMČ8/0121/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

kulturní akce a jejich termíny v roce 2019

2) schvaluje

akce pořádané MČ Praha 21 a jejich termíny:

30.4. 2019 - Pálení čarodějnic

  9.5.2019 - Oslavy dne osvobození

21.9. 2019 -  Újezdské posvícení

24.10 2019 - Den vzniku republiky

17.11.2019 - Happening k 30. výročí sametové revoluce

   1.12.2019 - Rozsvícení vánočního stromu

3) pověřuje

vedoucí  odboru  školství  a  kultury  k  uzavírání  a  podepisování  všech  smluv  na  pořádání
kulturních akcí hrazených z kapitoly 06 Kultura a cestovní ruch do 100 000,- Kč

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

16. Zápis z jednání Komise pro udělování čestných titulů ze dne 16. 1. 2019

Stažen z jednání.

17. Zápis z jednání likvidační komise ze dne 16. 1. 2019
Usnesení číslo: RMČ8/0122/19
Rada městské části
1) schvaluje

zápis z jednání likvidační komise ze dne 16. 1. 2019

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



18. Zápis z 2. jednání Komise územního rozvoje dne 7.1.2019
Usnesení číslo: RMČ8/0123/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis z 2. jednání KÚR ze dne 7. 1. 2019

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

19. Příkazní smlouva - daňový poradce - zpracování daňového přiznání za daň z příjmu 
za rok 2018
Usnesení číslo: RMČ8/0124/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh  Příkazní  smlouvy  s  daňovým poradcem pro  zpracování  daňového  přiznání  z  daně
příjmu právnických osob za rok 2018

2) schvaluje

příkazní smlouvu s daňovým poradcem Ing. Ladislavem Vrbským na zpracování DPPO za rok
2018 a pověřuje starostu MČ Praha 21 jejím podpisem

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 18.02.2019
 Kontrolní termín: 18.02.2019

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 k podpisu plné moci pro potřeby zpracování daňového přiznání z daně z
příjmu právnických osob za rok 2018

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 18.02.2019
 Kontrolní termín: 18.02.2019



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

20. Revokace Usnesení RMČ7/0089/19 Termíny jednání ZMČ Praha 21                           
ze dne 29. 1. 2019
Usnesení číslo: RMČ8/0125/19
Rada městské části
1) revokuje

Usnesení RMČ7/0089/19 Termíny jednání ZMČ Praha 21 ze dne 29. 1. 2019

2) schvaluje

termíny jednání ZMČ Praha 21:

- 18. 3. 2019

- 10. 6. 2019

- 2. 9. 2019

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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