
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. RMČ23
konané dne 24.09.2019

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : radní MČ Praha 21 - Ing. Lucie Ponicová

Program jednání:

1. Kontrola plnění úkolů
2. Rozpočtová opatření č. 64 - č. 68: změny rozpočtu v roce 2019.

3.
Žádost spolku Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Újezd nad Lesy (ZO 
ČZS Újezd nad Lesy) o poskytnutí neinvestiční individuální dotace na výmalbu výstavní 
místnosti

4. Stažen z jednání
5. Směna pozemků na rohu ulic Zaříčanská a Novosibřinská
6. Změna nájemních smluv na pronájem části pozemku parc. č. 2663, k. ú. Újezd nad Lesy

7.
Žádost o uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění 
poskytovaná s užíváním bytové jednotky č. 1628/35 v domě č. p. 1628, k. ú. Újezd nad 
Lesy, ulice Žíšovská, Praha 9

8.
Žádost o povolení výjimky z počtu žáků na třídu ve školním roce 2019/2020 - MŠ 
Rohožník

9. Smlouva o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí
10
.

Jmenování nové tajemnice Finančního výboru

11.Zápis z 5. jednání KVV ze dne 11.9.2019.
12
.

Zápis z jednání škodní komise Městské části Praha 21 ze dne 4.9.2019

13
.

Rezignace na funkci tajemnice Komise životního prostředí a návrh na jmenování nové 
tajemnice komise

14
.

Aktualizace vnitřní směrnice Kontrolní řád

Pan starosta zkonstatoval, že rada byla řádně svolána a je usnášeníschopná. Z jednání rady
byla omluvena JUDr. Hana Pelčáková a Ing. Kristýna Kopecká. Do programu byly doplněný
body č. 13 Rezignace na funkci tajemnice Komise životního prostředí a návrh na jmenování
nové tajemnice komise, č. 14 Aktualizace vnitřní směrnice Kontrolní řád. Doplnění bodů č. 13
a č. 14 do programu byl schváleno /3pro/. Program jednání jako celek byl schválen /3pro.



1. Kontrola plnění úkolů
Usnesení číslo: RMČ23/0373/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

kontrolu plnění úkolů v intencích jednání rady

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

2. Rozpočtová opatření č. 64 - č. 68: změny rozpočtu v roce 2019.
Usnesení číslo: RMČ23/0374/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

Rozpočtové opatření č. 64: změna rozpočtu v roce 2019 - Navýšení výdajové položky v kap.
09 - Vnitřní správa v ODPA 6171 - Činnost místní správy v neinvestiční položce DHDM o
180,0 tis. Kč snížením výdajové položky v kap. 09 - Vnitřní správa v ODPA 6171 - Činnost
místní  správy  v  kapitálové  položce  Výpočetní  technika  .  (Přesun  do  30  %  závazného
ukazatele rozpočtu 2019).

Rozpočtové opatření č. 65: změna rozpočtu v roce 2019 - Přijetí účelové neinvestiční dotace
ze SR z MPSV (2. splátka) ve výši 809,7 tis. Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s
výkonem sociálně - právní ochrany dětí pro rok 2019 - v kapitole 09 - Vnitřní správa. (Číslo
dokladu 2100).

Rozpočtové opatření č. 66: změna rozpočtu v roce 2019 - Navýšení výdajové položky v kap.
09 - Vnitřní správa, v ODPA 6171 - Činnost místní správy na položce 5139 - Nákup materiálu
j.n. ve výši 200,0 tis. Kč snížením výdajové položky v kap. 10 - Pokladní správa v ODPA
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené z položky nespecifikované rezervy.

Rozpočtové opatření č. 67: změna rozpočtu v roce 2019 - Poskytnutí neinvestiční účelové
dotace ve výši 50,0 tis.  Kč spolku Tři  pro zdraví,  z.s.  na pořádání  akce "Klánovický 1/2
maraton 2019" v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, zapojením fin. prostředků z dotace
HMP z výherních hracích automatů a  jiných technických zařízení  -  v kap. 10 -  Pokladní
správa z roku 2018 převedených do roku 2019.

Rozpočtové opatření č. 68: změna rozpočtu v roce 2019 - Zvýšení příjmů rozpočtu v kap. 06 -
Kultura  a  cestovní  ruch,  v  ODPA 3319  -  Ostatní  záležitosti  kultury  v  položce  příjmy  z
poskytování  služeb a  výrobků (Újezdská akademie volného času) o částku 24,0 tis.  Kč a
navýšení výdajů o 24,0 tis.  Kč v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch v ODPA 3319 na
položce nákup ostatních služeb.

2) schvaluje

Rozpočtová opatření č.  64 -  č.  68: 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. 64 - č.
68: změny 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: 16.12.2019 

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

3. Žádost spolku Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Újezd nad Lesy
(ZO ČZS Újezd nad Lesy) o poskytnutí neinvestiční  individuální dotace na výmalbu
výstavní místnosti
Usnesení číslo: RMČ23/0375/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost  ZO ČZS Újezd nad Lesy o  poskytnutí  neinvestiční  individuální  dotace  na  úhradu
nákladů spojených s výmalbou výstavní místnosti

2) schvaluje

poskytnutí neinvestiční individuální dotace ve výši 5 000,- Kč pro ZO ČZS Újezd nad Lesy
na úhradu nákladů spojených s výmalbou výstavní místnosti

3) schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro ZO ČZS Újezd nad Lesy ve výši 5 000,- Kč

4) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro ZO ČZS
Újezd nad Lesy

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 04.10.2019
 
5) ukládá

vedoucí finančního odboru předložit rozpočtové opatření - poskytnutí neinvestiční účelové
dotace  ve výši  5  000,-  Kč pro ZO ČZS Újezd nad Lesy na úhradu nákladů spojených s
výmalbou výstavní místnosti v souladu s usnesením



Zodpovídá 

1. Ing. Jana Piknová, vedoucí finančního odboru 

Termín: 08.10.2019 

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

4. Stažen z jednání

5. Směna pozemků na rohu ulic Zaříčanská a Novosibřinská
Usnesení číslo: RMČ23/0376/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost o směnu a dělení pozemků dle GP 3627-50/2018

2) souhlasí

s navrženým dělením pozemku parc.č. 3821/7 v k.ú. Újezd nad Lesy dle GP 3627-50/2018 a
směnou pozemků dle přiložené žádosti

3) ukládá

ÚMČ Praha 21 /OMI/ zveřejnit záměr na směnu pozemků 

Zodpovídá 

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

Termín: 31.10.2019
 
4) ukládá

  ÚMČ Praha 21 /OMI/ připravit směnou smlouvu

Zodpovídá 

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

Termín: 15.11.2019
 
5) ukládá

starostovi MČ Praha 21 předložit, po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru, žádost o směnu
pozemků na další jednání zastupitelstva MČ Praha 21



Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 31.12.2019 

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

6. Změna nájemních smluv na pronájem části pozemku parc. č. 2663, k. ú. Újezd nad
Lesy
Usnesení číslo: RMČ23/0377/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

záměr dle ust. § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze (změna výše nájemného a
změna  výpovědní  doby stávajícím  nájemcům) na  pronájem pozemku  parc.  č.  2663,  k.  ú.
Újezd nad Lesy

2) schvaluje

1. uzavření  smlouvy  o  nájmu  části  pozemku parc.  č.  2663,  k.  ú.  Újezd  nad  Lesy o
výměře 99 m2, účel nájmu: umístění vlastní stavby a zahrádka, nájemce: Pavel Štrébl,
nájemné:  30,-Kč/m2/rok  bez  DPH,  nájemní  smlouva  na  dobu  neurčitou s šesti
měsíční výpovědní dobou.

2. uzavření  smlouvy  o  nájmu  části  pozemku parc.  č.  2663,  k.  ú.  Újezd  nad  Lesy o
výměře 99 m2, účel nájmu: umístění vlastní stavby a zahrádka, nájemce: Ing. Miroslav
Horký, nájemné: 30,-Kč/m2/rok bez DPH, nájemní smlouva na dobu neurčitou s šesti
měsíční výpovědní dobou.

3. uzavření  smlouvy  o  nájmu  části  pozemku parc.  č.  2663,  k.  ú.  Újezd  nad  Lesy o
výměře  99  m2,  účel  nájmu:  umístění  vlastní  stavby  a  zahrádka, nájemce:  Milan
Kuthan, nájemné: 30,-Kč/m2/rok bez DPH, nájemní smlouva na dobu neurčitou s šesti
měsíční výpovědní dobou.

4. uzavření  smlouvy  o  nájmu  části  pozemku parc.  č.  2663,  k.  ú.  Újezd  nad  Lesy o
výměře  99  m2,  účel  nájmu:  umístění  vlastní  stavby  a  zahrádka, nájemce:  Tomáš
Klimpera,  nájemné:  30,-Kč/m2/rok  bez  DPH,  nájemní  smlouva  na  dobu
neurčitou s šesti měsíční výpovědní dobou.

3) ukládá

starostovi, Milanu Samcovi, podepsat smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 2663, k. ú.
Újezd nad Lesy, v souladu s bodem 2) tohoto usnesení.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 31.10.2019 



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

7.  Žádost  o  uzavření  splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč.  úhrad za  plnění
poskytovaná s užíváním bytové jednotky č. 1628/35 v domě č. p. 1628, k. ú. Újezd nad
Lesy, ulice Žíšovská, Praha 9
Usnesení číslo: RMČ23/0378/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost nájemce bytové jednotky č. 1628/35 v domě č. p. 1628, ulice Žíšovská, k. ú. Újezd nad
Lesy,  Praha  9  o  uzavření  splátkového  kalendáře  na  dlužné  nájemné  vč.  úhrad  za  plnění
poskytovaná s užíváním bytové jednotky č. 1628/35 v domě č. p. 1628, ulice Žíšovská, k. ú.
Újezd nad Lesy, Praha 9.

2) schvaluje

uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 4 měsíčních splátek na dlužné nájemné vč.
úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytové jednotky č. 1628/35 v 6. nadzemním podlaží
domu č. p 1628, ulice Žíšovská, k. ú. Újezd nad Lesy, Praha 9 ve výši 10 260,-Kč se Zdeňkou
Rouhovou s tím, že dohoda o splátkách bude akceptovat  aktuální  výši pohledávky k datu
podpisu a bude uzavřena nejpozději do 15.10.2019.

3) schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 1628/35 v 6. nadzemním podlaží domu č. p.
1628, ulice Žíšovská, k. ú. Újezd nad Lesy,  Praha 9 se Zdeňkou Rouhovou, a to na dobu
určitou od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020, nájemné dohodou ve výši 110,-Kč/m2/měsíc, kauce 1
měsíční nájemné.

4) ukládá

starostovi, Milanu Samcovi, podepsat splátkový kalendář a smlouvu o nájmu bytové jednotky
č. 1628/35, v domě č. p. 1628, ulice Žíšovská, k. ú. Újezd nad Lesy, Praha 9, dle bodu 2) a 3)
tohoto usnesení.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 15.10.2019 

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



8. Žádost o povolení výjimky z počtu žáků na třídu ve školním roce 2019/2020 - MŠ
Rohožník
Usnesení číslo: RMČ23/0379/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost MŠ Rohožník o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí stanoveného prováděcím
právním předpisem do počtu 1 dítěte na třídu ve třídách předškolního zařízení pro školní rok
2019/2020 pro všechny 3 třídy na 25  dětí

2) schvaluje

udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků na třídu ve školním roce 2019/2020 dle § 23 odst.5
školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění příspěvkové organizaci MŠ Rohožník,
Žárovická 1653, 190 16, Praha 9 - Újezd nad Lesy

3) ukládá

ÚMČ Praha 21/OŠK předat usnesení ředitelce MŠ Rohožník

Zodpovídá 

1. Bc. Markéta Slavíková, vedoucí odboru školství a kultury 

Termín: 04.10.2019 

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

9.  Smlouva  o  poskytování  regionálních  knihovnických  služeb  v  rámci  regionálních
funkcí
Usnesení číslo: RMČ23/0380/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí
jejímž  předmětem  je  smluvní  ukotvení  knihovnických  služeb,  které  Městská  knihovna
poskytuje  dle  knihovního  zákona  místním knihovnám v  regionu.  Uvedená  smlouva  bude
zajišťovat:

 poradenskou činnost a konzultační činnost, metodické návštěvy

 vedení statistiky knihovnických činností

 vzdělávání knihovníků, semináře a porady

 pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů

 pomoc při zavádění nových informačních technologií



 další  nezbytné  činnosti  napomáhající  rozvoji  knihoven  a  jejich  veřejných
knihovnických a informačních služeb

2) schvaluje

návrh Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem této smlouvy

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 08.10.2019 

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

10. Jmenování nové tajemnice Finančního výboru
Usnesení číslo: RMČ23/0381/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

ukončení pracovního poměru stávající tajemnice Finančního výboru, Ing. Blanky Birkové, a
návrh na jmenování nové tajemnice Finančního výboru, Ing. Karolíny Štastné

2) doporučuje

Zastupitelstvu  MČ Praha  21  jmenovat  novou  tajemnicí  Finančního  výboru  Ing.  Karolínu
Šťastnou

3) ukládá

tajemnici ÚMČ Praha 21 předložit návrh na jmenování nové tajemnice Finančního výboru na
Zastupitelstvo MČ Praha 21

Zodpovídá 

1. Ing. Šárka Zátková, tajemnice Úřadu městské části Praha 21 

Termín: 31.12.2019 

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

11. Zápis z 5. jednání KVV ze dne 11.9.2019.
Usnesení číslo: RMČ23/0382/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis z 5. jednání Komise vzdělávání a výchovy ze dne 11.9.2019.



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

12. Zápis z jednání škodní komise Městské části Praha 21 ze dne 4.9.2019
Usnesení číslo: RMČ23/0383/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

Zápis z jednání škodní komise ze dne 4.9.2019

2) schvaluje

Zápis z jednání škodní komise ze dne 4.9.2019

3) schvaluje

Návrh  škodní  komise  o  úhradě  vzniklé  škody  způsobené  bývalou  pracovnicí  odboru
občansko-správního ve výši 10 %.

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

13. Rezignace na funkci tajemnice Komise životního prostředí a návrh na jmenování
nové tajemnice komise
Usnesení číslo: RMČ23/0384/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

rezignaci Ing. Jany Gurovičové k 30.9.2019 na funkci tajemnice Komise životního prostředí a
návrh na jmenování pí. Martiny Vrbkové

2) jmenuje

Martinu Vrbkovou do funkce tajemnice Komise životního prostředí od 1.10.2019

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

14. Aktualizace vnitřní směrnice Kontrolní řád
Usnesení číslo: RMČ23/0385/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

vnitřní směrnici č. 4/19 Kontrolní řád s účinností od 1. 10. 2019

2) schvaluje



vnitřní směrnici č. 4/19 Kontrolní řád s účinností od 1. 10. 2019

3) ruší

vnitřní směrnici č. 8/12 Kontrolní řád, která nabyla účinnosti 10. 12. 2012

4) ruší

vnitřní  směrnici  č.  9/12  Výčet  zaměstnanců pověřených funkcí  příkazce  operace,  správce
rozpočtu a hlavního účetního, která nabyla účinnosti 10. 12. 2012

5) ruší

dodatek  č.  1  k  vnitřní  směrnici  č.  9/12  Výčet  zaměstnanců  pověřených  funkcí  příkazce
operace, správce rozpočtu a hlavní účetní, který nabyl účinnosti dne 3. 7. 2013

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

Ing. Lucie Ponicová
radní MČ Praha 21

Milan Samec
starosta MČ Praha 21



Zapsal : referent oddělení kanceláře tajemnice - Ing. Alena Majerová
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