
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. RMČ37
konané dne 24.03.2020

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : místostarostka MČ Praha 21 - Ing. Kristýna Kopecká

Program jednání:

1. Kontrola plnění úkolů

2.
Pověření starosty MČ Praha 21 k delegování a uvolňování radních MČ Praha 21 k účasti
na jednáních

3. Schválení odpisových plánů příspěvkových organizací MČ Praha 21 pro rok 2020.
4. Rozpočtové opatření č.10: změna rozpočtu v roce 2020.

5.
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce - "Oprava koupelny a WC - bytová
jednotka č. 1629/26"

6. Smlouvy o svozu odpadu
7. Vypuštění nerealizovaných VPS 25/SR/52 a 34/VZ/52
8. Zápis z 8. jednání KVV dne 19.2.2020.
9. Zápis z 14. jednání Komise územního rozvoje dne 9.3.2020
10.Mobilní rozhlas - smlouva o poskytování služeb
11.Návrh na zapojení MČ Praha 21 do pilotního programu participativního plánování

Pan starosta zkonstatoval,  že rada byla řádně svolána a je usnášeníschopná. Do programu
jednání byly doplněny body: č. 10 Mobilní rozhlas - smlouva o poskytování služeb, a č. 11
Návrh na zapojení MČ Praha 21 do pilotního programu participativního plánování /Pro: 5,
Proti: 0, Zdržel se: 0/ Program jednání jako celek byl schválen /Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0/.

1. Kontrola plnění úkolů
Usnesení číslo: RMČ37/0579/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

kontrolu plnění úkolů v intencích jednání rady



2) schvaluje

prodloužení termínu u úkolu:

- Uk/00033/2020 - Záměr výstavby 6 řadových RD v ul. Barchovická, parc.č. 1030 a 1031 v
k.ú. Újezd nad Lesy,  jednat s investorem o dalších podmínkách spolupráce - do 30.9.2020

- Uk/00032/2020 - Záměr výstavby 6 řadových RD v ul. Barchovická, parc.č. 1030 a 1031 v
k.ú. Újezd nad Lesy, jednání s investorem o dalších podmínkách spolupráce - do 30.9.2020

-  Uk/00049/2020 -  předložit  RMČ doporučení  KVV na  prodloužení  nájemní  smlouvy v
objektu MŠ Sedmikráska, Hulická o další 2 roky za stejných podmínek - do 30.4.2020

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

2. Pověření starosty MČ Praha 21 k delegování a uvolňování radních MČ Praha 21 k 
účasti na jednáních
Usnesení číslo: RMČ37/0580/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh na pověření starosty MČ Praha 21 k delegování a ke schvalování účasti neuvolněných
radních MČ Praha 21 pro jednání s orgány veřejné správy nebo soukromoprávními subjekty,
na akcích organizovaných MČ Praha 21,  na školeních potřebných pro výkon funkce a  na
pracovních cestách, za které přísluší neuvolněným radním MČ Praha 21 náhrada mzdy dle
pravidel schválených ZMČ Praha 21 dne 10.6.2019.

2) pověřuje

starostu MČ Praha 21 k delegování a ke schvalování účasti neuvolněných radních MČ Praha
21  pro  jednání  s  orgány  veřejné  správy  nebo  soukromoprávními  subjekty,  na  akcích
organizovaných MČ Praha 21, na školeních potřebných pro výkon funkce a na pracovních
cestách,  za  které  přísluší  neuvolněným radním MČ Praha  21  náhrada  mzdy dle  pravidel
schválených ZMČ Praha 21 dne 10.6.2019.

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

3. Schválení odpisových plánů příspěvkových organizací MČ Praha 21 pro rok 2020.
Usnesení číslo: RMČ37/0581/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

předložené odpisové plány dlouhodobého majetku zřízených příspěvkových organizací MČ
Praha 21 na rok 2020.

2) schvaluje



odpisové plány dlouhodobého majetku zřízených příspěvkových organizací MČ Praha 21 na
rok  2020  dle  jednotlivých  tabulek  v  příloze,  v  souladu  se  zákonem  č.  250/2000  Sb.  o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

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

4. Rozpočtové opatření č.10: změna rozpočtu v roce 2020.
Usnesení číslo: RMČ37/0582/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

Rozpočtové opatření č. 10: změna rozpočtu v roce 2020 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu 
- Přjetí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 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 1.  Mateřská škola Čentická ",  ORG 15321 o částku  477 718,- Kč ,  pro
rozpočtové opatření zaokrouhleno na 477,7 tis. Kč v kapitole 04 - Školství, mládež a sport a
ve  výdajích  zaslání  částky  238,9  tis.  Kč  jako  podíl  SR  a  238,8  jako  podíl  EU  formou
neinvestičního příspěvku 1. MŠ Čentická, pod ORG 15321 v kap. 04 . Školství, mládež a
sport (Číslo dokladu 2005).

2) schvaluje

Rozpočtové opatření č. 10: změna rozpočtu v roce 2020 v souladu s přiloženou tabulkou, 
která je součástí tohoto usnesení.

3) ukládá

místostarostce  MČ Praha  21  Ing.  Kristýně  Kopecké  předložit  rozpočtové  opatření  č.  10:
změna  rozpočtu  v  roce  2020 na  příští  jednání  zastupitelstva  MČ Praha  21  na  vědomí,  v
souladu s přiloženou tabulkou, která je součástí tohoto usnesení.

Zodpovídá 

1. Ing. Kristýna Kopecká, místostarostka MČ Praha 21 

Termín: 15.06.2020

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

5.  Veřejná zakázka  malého rozsahu na stavební  práce  -  "Oprava  koupelny  a  WC -
bytová jednotka č. 1629/26"



Usnesení číslo: RMČ37/0583/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

1. informaci o stavu a nutnost opravy koupelny a WC v bytové jednotce č. 1629/26.

2. Protokol z jednání  výběrové komise "Oprava koupelny a WC - bytová jednotka č.
1629/26".

2) schvaluje

objednávku s firmou BMS REKON, s.r.o., IČ: 26479494 na opravu koupelny a WC - bytová
jednotka č. 1629/26.

3) ukládá

starostovi,  Milanu  Samcovi,  podepsat  objednávku  na  opravu  koupelny  a  WC  -  bytová
jednotka č. 1629/26 dle bodu 2) tohoto usnesení.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 10.04.2020 

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

6. Smlouvy o svozu odpadu
Usnesení číslo: RMČ37/0584/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

1. výpověď smlouvy na svoz odpadu č. Z0008296 ze dne 10. 3. 2004, která je přílohou č.
2 tohoto usnesení,

2. výpověď smlouvy na svoz odpadu č. Z0007258 ze dne 1. 7. 2003, která je přílohou
č. 4 tohoto usnesení,

3. výpověď smlouvy na svoz odpadu č. Z0005646 ze dne 1. 1. 2002, která je přílohou
č. 6 tohoto usnesení.

2) schvaluje

uzavření nových smluv ohledně nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy, a to
u objektu:

1. Živonínská 1630, Praha 9 - Újezd nad Lesy, dle příloh č. 3 tohoto usnesení,

2. Staroújezdská 2300, Praha 9 - Újezd nad Lesy, dle příloh č. 5 tohoto usnesení,

3. Staroklánovická 260, Praha 9 - Újezd nad Lesy, dle příloh č. 7 tohoto usnesení.



3) ukládá

starostovi, Milanu Samcovi, podepsat smlouvy ohledně nakládání s komunálním odpadem na
území hl. m. Prahy dle bodu 2) tohoto usnesení.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 31.03.2020

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

7. Vypuštění nerealizovaných VPS 25/SR/52 a 34/VZ/52
Usnesení číslo: RMČ37/0585/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

doporučení KÚR vypustit nerealizované veřejně prospěšné stavby č. 25/SR/52 a č. 34/VZ/52

2) souhlasí

s vypuštěním nerealizovaných veřejně prospěšných staveb č. 25/SR/52 a č. 34/VZ/52

3) ukládá

ÚMČ Praha 21 /OMI/ podat pořizovateli ÚP SÚ HMP podnět o změnu ÚP - vypuštění veřejně
prospěšných staveb č. 25/SR/52 a č. 34/VZ/52 

Zodpovídá 

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

Termín: 30.04.2020 

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

8. Zápis z 8. jednání KVV dne 19.2.2020.
Usnesení číslo: RMČ37/0586/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis z 8. jednání komise vzdělávání a výchovy ze dne 19.2.2020.

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



9. Zápis z 14. jednání Komise územního rozvoje dne 9.3.2020
Usnesení číslo: RMČ37/0587/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

Zápis z 14. jednání Komise územního rozvoje dne 9.3.2020

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

10. Mobilní rozhlas - smlouva o poskytování služeb
Usnesení číslo: RMČ37/0588/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh smlouvy o poskytování služeb komunikačního ekosystému mobilní rozhlas

2) schvaluje

smlouvu o poskytování služeb komunikačního ekosystému mobilní rozhlas

3) ukládá

starostovi  městské části  Praha 21 podepsat  smlouvu o poskytování  služeb komunikačního
ekosystému mobilní rozhlas

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 25.03.2020

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

11. Návrh na zapojení MČ Praha 21 do pilotního programu participativního plánování
Usnesení číslo: RMČ37/0589/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

usnesení RHMP č. 277 ze dne 17. 2. 2020 k pilotnímu programu koordinátorů participativního
plánování

2) schvaluje

a)   zapojení  MČ  Praha  21  do  celoměstského  pilotního  programu  Koordinátorů
participativního plánování a připojuje se tak k Usnesení RHMP č. 277 ze dne 17. 2. 2020

b)    aktivní účast RMČ i ÚMČ Praha 21 na realizaci pilotních projektů při  implementaci
pilotního programu Koordinátorů participativního plánování dle přílohy 02_Příloha 1, včetně
realizace průzkumů dle přílohy 03_Příloha 2 tohoto usnesení



3) ukládá

tajemnici ÚMČ Praha 21 Ing. Šárce Zátkové ve spolupráci s tajemnicí MČ Praha Běchovice
vytvořit pozici koordinátor/ka participativního plánování

Zodpovídá 

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

Termín: 30.04.2020

Usnesení - (Pro: 4, 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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