
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. RMČ29
konané dne 19.12.2019

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : místostarostka MČ Praha 21 - Ing. Kristýna Kopecká

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

Program jednání:
1.Rozpočtová opatření č. 98 - č. 102: změny rozpočtu v roce 2019

2.
Stavba č.  41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy - dostavba II.b - dodatek č.1 k SoD
revokace usnesení č. RMČ28/0464/19

1. Rozpočtová opatření č. 98 - č. 102: změny rozpočtu v roce 2019
Usnesení číslo: RMČ29/0470/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

Rozpočtové opatření č. 98: změna rozpočtu v roce 2019 - Přijetí dotace z HMP z obdrženého
odvodu  z  výherních  hracích  přístrojů  a  jiných  technických  herních  zařízení  za  období
1.6.2019 - 30.11.2019 ve výši  903,0 tis. Kč určených na sport ve výši 451,5 tis.  Kč a na
kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast ve výši 451,5 tis. Kč a ve výdajích převedení
do nespecifikované rezervy z VHP v kapitole 10 - Pokladní správa. (Číslo dokladu 3102 -
prosinec 2019).

Rozpočtové opatření č. 99: změna rozpočtu v roce 2019 - Přijetí investiční dotace z HMP
schváleno usnesením ZHMP č.  12/46 ze dne 13.12.2019 z rezervy pro MČ HMP na akci
Bezbariérový úřad MČ Praha 21 (ORG 0081208) ve výši  3 000,0 tis. Kč v kapitole 09  -
Vnitřní správa. Ve výdajích navýšení na ODPA 6171 - Činnost místní správy, v kap. 09 -
Vnitřní správa.(Č. dokladu 3103 - prosinec 2019).

Rozpočtové  opatření  č.  100: změna  rozpočtu  v roce  2019  -  Přijetí  účelové  neinvestiční
dotace  ze  SR  z  MŠMT  z  OP  VVV  v  rámci  výzvy  Podpora  škol  formou  projektů



zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II na akci EU - Šablony II MŠ Sluníčko,
Polesná,  ORG 15303 ve výši  529 111,00 Kč (pro RO zaokrouhleno na  529,1  tis.  Kč)  v
kapitole 04 - Školství mládež a sport a ve výdajích zaslání částky  264,5 tis. Kč podíl SR a
264,6 tis. Kč podíl EU formou neinvestičního příspěvku MŠ Sluníčko, Polesná, v kap. 04 -
Školství mládež a sport.(Č. dokladu 2159 - prosinec 2019).

Rozpočtové opatření č. 101: změna rozpočtu v roce 2019 - Přijetí účelové investiční dotace
ze SR z MV - GŘ HZS ČR na projekt 014D242006005 Stavba č. 42171 Hasičská zbrojnice -
Újezd nad Lesy, číslo akce v MHMP 0080147 - HZ SDH Újezd nad Lesy - výst. ve výši 4 283
660,85 Kč (RO zaokrouhleno na  4 283,7 tis. Kč) v kapitole 07 - Bezpečnost a ve výdajích na
akci 0080147 v kapitole 07 - Bezpečnost,  v ODPA Požární ochrana -  dobrovolná část  ve
stejné výši. (Číslo dokladu 2162 - prosinec 2019).

Rozpočtové opatření č. 102: změna rozpočtu v roce 2019 - Přijetí účelové investiční dotace
ze SR z MV - GŘ HZS ČR na projekt 014D242006005 Stavba č. 42171 Hasičská zbrojnice -
Újezd nad Lesy, číslo akce v MHMP 0080147 - HZ SDH Újezd nad Lesy - výst. ve výši 216
339,15 Kč  (RO zaokrouhleno na 216,3 tis.Kč) v kapitole 07 - Bezpečnost a ve výdajích na
akci 0080147 v kapitole 07 - Bezpečnost,  v ODPA Požární ochrana -  dobrovolná část  ve
stejné výši. (Číslo dokladu 2175 - prosinec 2019).

2) schvaluje

Rozpočtová opatření č. 98 - č. 102: 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. 98 - č. 
102: 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: 16.03.2020 

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

2. Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy - dostavba II.b - dodatek č.1 k SoD 
revokace usnesení č. RMČ28/0464/19



Usnesení číslo: RMČ29/0471/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

informaci k administrativní početní chybě vztahující se k usnesení č. RMČ28/0464/19 ze dne
10.  12.  2019  a  dále  žádost  zhotovitele  o  prodloužení  termínu  realizace  díla,  návrh  na
provedení  dodatečných stavebních prací,  jež  obsahují  změnové listy č.01 až č.11 a  návrh
dodatku č. 1 k SoD akce "Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy - dostavba II.b"

2) revokuje

usnesení č. RMČ28/0464/19 ze dne 10. 12. 2019 v plném rozsahu

3) schvaluje

změnu termínu realizace díla a provedení dodatečných stavebních prací - změnu závazku ze
smlouvy na veřejnou zakázku na akci "Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy -
dostavba II.b“, dle změnového listu č.01 až č.11

4) schvaluje

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy - 
dostavba II.b“

5) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo akce „Stavba č. 41271 Požární
zbrojnice Újezd nad Lesy - dostavba II.b“

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 31.12.2019 

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

Ing. Kristýna Kopecká
místostarostka MČ Praha 21

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

Zapsal: vedoucí oddělení kanceláře starosty - Dana Kartousová
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