
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. RMČ10
konané dne 12.03.2019

Přítomni: dle prezenční listiny 

Ověřovatel: místostarosta MČ Praha 21 - Zdeněk Růžička

Program jednání:

1. Kontrola plnění úkolů

2.
Vnitřní směrnice č. 1/19 Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností, petic, oznámení a
podnětů občanů

3. Rozpočtová opatření 11,12,13: změny rozpočtu v roce 2019
4. Rozpočtové opatření - oprava SPLIT OSV

5.
Odpisové plány dlouhodobého majetku zřízených příspěvkových organizací (ZŠ a MŠ) na
rok 2019.

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

7. Ul. Oplanská - dodatek č.1 smlouvy o zajištění odběru el. energie
8. Stažen z jednání

9.
Uzavření třístranné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ve
prospěch PPD,a.s. s MČ Praha 21 a Mgr. Matějem Röderem

10. Opravy místních komunikací v Újezdu nad Lesy

11.
 Vzdání se funkce ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Sedmikráska, Lišická
1502, Praha 9 - Újezd nad Lesy a vyhlášení konkursního řízení na pozici ředitele/ky

12.
 Zprovoznění knihobudky a navýšení rozpočtu na obměnu knihovního fondu do místní
veřejné knihovny Praha 21 - Újezd nad Lesy

13.
 Návrh  na  složení  konkursní  komise  pro  konkursní  řízení  na  vedoucí  pracovní  místo
ředitele/ky Masarykovy základní školy, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690

14. Statut Komise vzdělávání a výchovy.

15.
 Prodloužení  nájemní  smlouvy  na  detašované  pracoviště  MŠ  Sedmikráska,  v  objektu
Hulická 1535

16.
 Pověření  vedoucí  OŠK  k  uzavírání  a  podepisování  nájemních  smluv  na  tělocvičnu
divadelní sál v budově Masarykovy základní školy, Staroklánovická 230, Praha 9 - Újezd
nad Lesy

17. Stažen z jednání
18. Pronájem vývěsních skříněk volebním stranám a místním organizacím
19. Přenechání uživatelského práva bytu č. 8/1620 třetí osobě
20. Zápis z jednání Muzejní rady ze dne 14.2.2019
21. Zápis z KVV ze dne 13.2.2019



22. Zápis z 3. jednání Komise územního rozvoje dne 4.2.2019
23. Zápis ze zasedání Komise sociální politiky a zdravotnictví ze dne 25.2.2019
24. Zápis č. 1 z jednání Bytové komise Rady městské části Praha 21
25. Smlouva o poskytování IT služby (migrace IS Proxio/Agendio do DC MHMP)
26. Odvolání z funkce tajemníka Komise volnočasových aktivit a návrh nové tajemnice

Pan  starosta  zkonstatoval,  že  rada  byla  řádně  svolána  a  je  usnášeníschopná.  Z programu
jednání byly staženy body č. 8., č. 17 a byl doplněn o bod č. 26 Odvolání z funkce tajemníka
Komise volnočasových aktivit a návrh nové tajemnice. Takto navržený program jednání byl
schválen /5pro/.

1. Kontrola plnění úkolů
Usnesení číslo: RMČ10/0151/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

kontrolu plnění úkolů v intencích jednání rady

2) schvaluje

prodloužení termínů u úkolů:

Úk/00044/2019 do 5.  4.  2019 -  Návrh  na  uzavření  Smlouvy o  partnerství  s  informačním
centrem o vzdělávání EDUin o.p.s.

Úk/00321/2018 do 30. 6. 2019 - Žádost o stanovisko k PD pro spojené územní a stavební
řízení na akci "EKOBYTY NAD LESY" v k. ú, Újezd nad Lesy

Úk/00301/2018 do 30. 6. 2019 - Domy pod lípou - revokace usnesení Rady MČ Praha 21 č.
RMČ87/1544/18

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

2. Vnitřní směrnice č. 1/19 Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností, petic, oznámení
a podnětů občanů
Usnesení číslo: RMČ10/0152/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

předložený návrh Vnitřní směrnice č. 1/19

2) ruší

Vnitřní  směrnici  č.  3/13  Pravidla  pro  přijímání,  vyřizování  petic,  stížností  a  nakládání  s
podněty občanů účinnou od 1.9.2013



3) schvaluje

Vnitřní  směrnici  č.  1/19  Pravidla  pro  přijímání  a  vyřizování  stížností,  petic,  oznámení  a
podnětů občanů s účinností od 1.4.2019

4) ukládá

tajemníkovi Úřadu MČ Praha 21 zajistit informování pracovníků ÚMČ a zajistit aktualizaci
písemné a elektronické evidence vnitřních pokynů ÚMČ Praha 21

Zodpovídá 

1. Ing. Josef Roušal, pověřený výkonem funkce tajemníka 

Termín: 01.04.2019

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

3. Rozpočtová opatření 11,12,13: změny rozpočtu v roce 2019
Usnesení číslo: RMČ10/0153/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

Rozpočtové opatření č. 11: změna rozpočtu v roce 2019: Navýšení finančních prostředků v
kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch celkem o 82,00 tis. Kč, na neinvestiční položce 5XXX
na vybudování knihobudky v ulici Hulická a na navýšení výdajů na nákup nových knih do
místní knihovny převedením fin. prostředků z neinv. dotace z MHMP z obdrženého odvodu
VHP a jiných tech. zařízení z roku 2018 převedených do roku 2019 v kapitole 10 - Pokladní
správa.

Rozpočtové opatření č. 12: změna rozpočtu v roce 2019: Přijetí neinvestiční účelové dotace
z MHMP ve výši  67,10 tis.  Kč pro místní  lidovou knihovnu -  v kapitole  06 -  Kultura a
cestovní ruch (č. dokladu MHMP 3006)

Rozpočtové opatření č. 13: změna rozpočtu v roce 2019: Přijetí neinvestiční účelové dotace
z MHMP ve výši 22,00 tis. Kč na podporu registrovaných služeb poskytovaných občanům hl.
m.  Prahy  pro  rok  2019  (granty)  -  Pečovatelská  služba  MČ Praha  21  -  v  kapitole  05  -
Zdravotnictví a sociální oblast (č. dokladu 3007).

2) schvaluje

Rozpočtové opatření č. 11, č. 12, č. 13: 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  11-13:
změny v 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: 10.06.2019

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

4. Rozpočtové opatření - oprava SPLIT OSV
Usnesení číslo: RMČ10/0154/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost o provedení rozpočtového opatření - navýšení výdajů / rozpočtu v kapitole 09 - vnitřní
správa na opravy a udržování (5171) za účelem provedení oprav a údržby zařízení chlazení v
kancelářích Odboru sociálních věcí, budova ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9, ve
výši 500 000 Kč zapojením z nespecifikované rezervy v kapitole 10. pokladní správa

2) ukládá

Finančnímu odboru ÚMČ P21 zpracovat rozpočtové opatření - navýšení výdajů / rozpočtu v
kapitole 09 - vnitřní správa na opravy a udržování (5171) za účelem provedení oprav a údržby
zařízení  chlazení  v  kancelářích  Odboru  sociálních  věcí,  budova  ÚMČ  Praha  21,
Staroklánovická 260, Praha 9, ve výši 500 000 Kč zapojením z nespecifikované rezervy v
kapitole 10. pokladní správa

Zodpovídá 

1. Ing. Jana Piknová, vedoucí finančního odboru 

Termín: 29.03.2019

3) ukládá

OMI  ÚMČ  P21  provedením  výběru  zhotovitele  pro  provedení  oprav  a  údržby  zařízení
chlazení v kancelářích Odboru sociálních věcí, budova ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260,
Praha 9

Zodpovídá 

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

Termín: 30.04.2019

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



5.  Odpisové plány  dlouhodobého majetku zřízených  příspěvkových organizací  (ZŠ a
MŠ) na rok 2019.

Usnesení číslo: RMČ10/0155/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

předložené odpisové plány dlouhodobého majetku zřízených příspěvkových organizací MČ
Praha 21 na rok 2019.

2) schvaluje

odpisové plány dlouhodobého majetku zřízených příspěvkových organizací MČ Praha 21 na
rok  2019  v  souladu  se  zákonem  č.  250/2000  Sb.  o  rozpočtových  pravidlech  územních
rozpočtů. Odpisové plány jednotlivých příspěvkových organizací jsou uvedeny v příloze.

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

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

Usnesení číslo: RMČ10/0156/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

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

2) schvaluje

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

3) pověřuje

Starostu MČ Praha 21 podpisem Smlouvy o zřízení služebnosti pro Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. na pozemku parc. č. 3421/6 v k.ú. Újezd nad Lesy

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 10.05.2019 

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

7. Ul. Oplanská - dodatek č.1 smlouvy o zajištění odběru el. energie



Usnesení číslo: RMČ10/0157/19

Rada městské části

1) bere na vědomí

dodatek č.1 k uzavřené smlouvě o zajištění odběru el. energie a přeúčtování nákladů na její
spotřebu se společností THMP a.s.

2) schvaluje

dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o zajištění odběru el. energie a přeúčtování nákladů na její
spotřebu se společností THMP a.s.

3) pověřuje

starostu  podpisem  dodatku  č.  1  k  uzavřené  smlouvě  o  zajištění  odběru  el.  energie  a
přeúčtování nákladů na její spotřebu se společností THMP a.s.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 29.03.2019 

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

8. Stažen z jednání

              
 Bod č. 8 byl stažen z jednání.

9. Uzavření třístranné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
ve prospěch PPD, a.s. s MČ Praha 21 a Mgr. Matějem Röderem

Usnesení číslo: RMČ10/0158/19

Rada městské části

1) bere na vědomí

návrh třístranné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch
PPD,a.s. s MČ Praha 21 a Mgr. Matějem Röderem

2) schvaluje



návrh třístranné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch
PPD,a.s. s MČ Praha 21 a Mgr. Matějem Röderem

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem třístranné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene ve prospěch PPD,a.s. s MČ Praha 21 a Mgr. Matějem Röderem

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 10.05.2019 

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

10. Opravy místních komunikací v Újezdu nad Lesy

Usnesení číslo: RMČ10/0159/19

Rada městské části

1) bere na vědomí

zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Opravy místních komunikací v Praze - Újezd
nad Lesy"

2) schvaluje

zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Opravy místních komunikací v Praze - Újezd
nad Lesy"

3) ukládá

zajistit  zadání  veřejné  zakázky v  souladu  s  vnitřní  směrnicí  č.2/18  o  zadávání  veřejných
zakázek

Zodpovídá 

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

Termín: 15.03.2019

4) jmenuje



složení hodnotící komise:

Ing. Josef Roušal - vedoucí OMI

Radek Ladman - referent OMI

Milan Samec - starosta MČ Praha 21

Ing. Ludmila Lambertová - referent OMI

Zdeněk Růžička - místostarosta MČ Praha 21

Ing. Tomáš Gross - technik OMI, náhradník

Daniel Váňa - referent OMI, náhradník

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

11.  Vzdání se funkce ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Sedmikráska,
Lišická  1502,  Praha  9  -  Újezd  nad  Lesy  a  vyhlášení  konkursního  řízení  na  pozici
ředitele/ky
Usnesení číslo: RMČ10/0160/19
Rada městské části

1) bere na vědomí

a) vzdání se funkce ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Sedmikráska, Lišická
1502, Praha 9 - Újezd nad Lesy, IČO 49367820, Bc. Naděždy Kosanové ke dni 30.června
2019

b) návrh na vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
Mateřská škola Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 9 - Újezd nad Lesy

c)  návrh  znění  textu  o  vyhlášení  konkursního  řízení  a  zveřejnění  konkursního  řízení  dle
Vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., 

d) návrh na složení konkursní komise

2) schvaluje

vyhlášení  konkursního řízení  na funkci  ředitele/ředitelky příspěvkové organizace mateřská
škola Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 9 - Újezd nad Lesy

3) schvaluje



znění textu oznámení o vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace mateřská škola Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 9 - Újezd nad Lesy

4) ukládá

ÚMČ/Praha  21/vedoucí  OŠK/  zajistit  zveřejnění  dle  Vyhlášky  MŠMT č.  54/2005  Sb.,  o
náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

Zodpovídá 

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

Termín: 28.02.2019

5) schvaluje

složení  konkursní  komise  pro  výběr  ředitele/ředitelky  příspěvkové organizace MŠ
Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 9 - Újezd nad Lesy v souladu s vyhláškou č.54/2005 Sb., o
náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích ve složení:

zástupce zřizovatele - předsedkyně: Ing. Lucie Ponicová

zástupce zřizovatele: Ing. Kristýna Kopecká

odborník v oblasti státní správy: Mgr. Ivana Huttová

pedagogický pracovník příslušné školy: Bc. Kamila Marvanová

zástupce za ČŠI: bude delegován

zástupce určený ředitelem krajského úřadu: bude delegován

tajemnice: Bc. Markéta Slavíková

Zodpovídá 

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

Termín: 12.03.2019 

6) ukládá

ÚMČ/Praha  21/vedoucí  OŠK  zajistit  realizaci  konkursního  řízení  na  obsazení  funkce
ředitele/ky příspěvkové  organizace  Mateřská  škola  Sedmikráska,  Lišická  1502,  Praha  9  -
Újezd nad Lesy

Zodpovídá 

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



Termín: 31.05.2019 

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

12. Zprovoznění knihobudky a navýšení rozpočtu na obměnu knihovního fondu do 
místní veřejné knihovny Praha 21 - Újezd nad Lesy

Usnesení číslo: RMČ10/0161/19

Rada městské části

1) bere na vědomí

a)  zprovoznění  knihobudky před  úřadem MČ Praha  21  ul.  Hulická  včetně  předloženého
předběžného rozpočtu

b) návrh na navýšení schváleného rozpočtu na nákup knih do místní veřejné knihovny

2) ukládá

ÚMČ Praha 21/vedoucí  FO/ vypracovat a předložit  rozpočtové opatření -  změna rozpočtu
2019 v kapitole 06 navýšit finanční prostředky na zprovoznění knihobudky o 12 000,- Kč v
kapitole  06  Kultura  a  cestovní  ruch  a  navýšení  finančních  prostředků na nákup  knih  o
70.000,- Kč v kapitole 06 Kultura a cestovních ruch, převedením finančních prostředků z
neinvestiční dotace MHMP z obdrženého podílu odvodu VHP za rok 2018. 

Zodpovídá 

1. Ing. Jana Piknová, vedoucí finančního odboru 

Termín: 19.03.2019

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

13. Návrh na složení konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo 
ředitele/ky Masarykovy základní školy, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690
Usnesení číslo: RMČ10/0162/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh na složení konkursní  komise pro konkursní  řízení na místo ředitele/ky Masarykovy
základní školy, Polesná 1690 Praha 9 - Újezd nad Lesy v tomto složení:

zástupce zřizovatele - předseda: PhDr. David Greger, Ph.D.
zástupce zřizovatele: Mgr. Miroslav Hřebecký
odborník v oblasti st. správy a ve školství: PhDr. Roman Liška



pedagogický pracovník příslušné školy: Mgr. Eva Hegyiová
člen školské rady: Mgr. Květoslava Bělohubá
zástupce krajského úřadu: bude delegován
 Inspektor České školní inspekce: bude delegován
 tajemník komise: Bc. Markéta Slavíková

2) schvaluje

složení  konkursní  komise  pro konkursní  řízení  na  místo  ředitele/ky Masarykovy základní
školy, Polesná 1690 Praha 9 - Újezd nad Lesy v tomto složení:

zástupce zřizovatele - předseda:PhDr. David Greger, Ph.D.
zástupce zřizovatele: Mgr. Miroslav Hřebecký
odborník v oblasti st. správy a ve školství : PhDr. Roman Liška
pedagogický pracovník příslušné školy: Mgr. Eva Hegyiová
člen školské rady: Mgr. Květoslava Bělohubá
zástupce krajského úřadu: bude delegován
Inspektor České školní inspekce: bude delegován 
tajemník komise: Bc. Markéta Slavíková

3) souhlasí

s účastí radní pro školství Ing. Ponicovou s hlasem poradním při jednání konkursní komise

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

14. Statut Komise vzdělávání a výchovy.
Usnesení číslo: RMČ10/0163/19
Rada městské části
1) schvaluje

Statut Komise vzdělávání a výchovy.

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

15. Prodloužení nájemní smlouvy na detašované pracoviště MŠ Sedmikráska, v objektu 
Hulická 1535
Usnesení číslo: RMČ10/0164/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

a)  návrh  na  prodloužení  nájemní  smlouvy  na  detašované  pracoviště  MŠ  Sedmikráska  v
objektu Hulická 1535 na období 1 roku /20 000,- Kč měsíčně

b) návrh dodatku č. 3 k nájemní smlouvě

2) souhlasí



s prodloužením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor objektu Hulická 1535, Praha 9
- Újezd nad Lesy pro potřeby detašovaného pracoviště MŠ Sedmikráska na období 1 roku /20
000,- Kč měsíčně

3) schvaluje

uzavření dodatku č.3 k nájemní smlouvě

4) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem dodatku č.3 k nájemní smlouvě

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 22.03.2019 

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

16. Pověření vedoucí OŠK k uzavírání a podepisování nájemních smluv na tělocvičnu a 
divadelní sál v budově Masarykovy základní školy, Staroklánovická 230, Praha 9 - 
Újezd nad Lesy
Usnesení číslo: RMČ10/0165/19
Rada městské části

1) bere na vědomí

návrh na pověření vedoucí odboru školství a kultury k podepisování a uzavírání nájemních
smluv na tělocvičnu a divadelní sál v budově Masarykovy základní školy, Staroklánovická
260, Praha 9- Újezd nad Lesy. Jedná se o uzavírání nájemních smluv dle platného ceníku a dle
schválených vzorových smluv

2) pověřuje

vedoucí odboru školství a kultury k uzavírání a podepisování na tělocvičnu a divadelní sál v
budově Masarykovy základní školy, Staroklánovická 260, Praha 9- Újezd nad Lesy

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

17. Stažen z jednání

      Bod č. 17 byl stažen z jednání.

18. Pronájem vývěsních skříněk volebním stranám a místním organizacím



Usnesení číslo: RMČ10/0166/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

skončení  dosavadních  nájemních  smluv  na  vývěsní  skříňky,  v  ulicích  Hulická  a
Staroklánovická, uplynutím doby určité a pronájem na další období

2) schvaluje

navrženou cenu 2.904,-  Kč včetně DPH za rok na pronájem vývěsních skříní  pro volební
strany a cenu 290,- Kč včetně DPH za rok pro místní organizace a spolky v Újezdě nad Lesy

3) schvaluje

pronájem po jedné vývěsce, umístěné u Úřadu městské části Praha 21 v Hulické ulici, na 
parcele č. 1677 v kat. území Újezd nad Lesy, na dobu určitou do 30.9.2022, za podmínek 
uvedených v předložených vzorových nájemních smlouvách, těmto volebním stranám, 
zastoupených v Zastupitelstvu MČ Praha 21 a to místně dle přílohy č. 04

ANO 2011
Piráti a STAN pro Újezd
Otevřený Újezd
Místní sdružení ODS Újezd nad Lesy

a těmto místním spolkům a organizacím v Újezdě nad Lesy:

Fotbalový klub Újezd nad Lesy, z.s.
Klub aktivních seniorů Praha 21, z.s.
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace Újezd nad Lesy
Újezdský STROM - Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21, o.s. 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Újezd nad Lesy

4) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem smluv na pronájem vývěsních skříněk

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 26.03.2019

 

5) pověřuje

místostarostu podpisem nájemní smlouvy na straně pronajímatele pro Místní sdružení ODS 
Újezd nad Lesy, kde pan Samec zastupuje nájemce
 



Zodpovídá 

1. Zdeněk Růžička, místostarosta MČ Praha 21 

Termín: 26.03.2019 

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

19. Přenechání uživatelského práva bytu č. 8/1620 třetí osobě
Usnesení číslo: RMČ10/0167/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost  nájemce  bytu  č.1620/08  o  souhlas  s  dočasným  přenecháním  uživatelských  práv
najatému bytu.

2) neschvaluje

dočasné  přenechání  uživatelského  práva  na  byt  č.  1620/08,  vedeného  na  LV č.  2998  u
Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, jako bytová jednotka 1620/42 ve Žlebské ulici, na třetí
osobu.

3) ukládá

vedoucímu odboru VHČ, správy bytů a údržby předat žadateli kopii tohoto usnesení.

Zodpovídá 

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

Termín: 29.03.2019 

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

20. Zápis z jednání Muzejní rady ze dne 14.2.2019
Usnesení číslo: RMČ10/0168/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis z jednání Muzejní rady ze dne 14.2.2019

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

21. Zápis z KVV ze dne 13.2.2019
Usnesení číslo: RMČ10/0169/19
Rada městské části
1) bere na vědomí



zápis z KVV ze dne 13.2.2019.

2) bere na vědomí

rezignaci členky KVV pí. Mgr. Kateřiny Šmatlákové s okamžitou platností.

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

22. Zápis z 3. jednání Komise územního rozvoje dne 4.2.2019
Usnesení číslo: RMČ10/0170/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis z 3. jednání Komise územního rozvoje ze dne 4.2.2019

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

23. Zápis ze zasedání Komise sociální politiky a zdravotnictví ze dne 25.2.2019
Usnesení číslo: RMČ10/0171/19
Rada městské části

1) bere na vědomí

zápis KSPZ ze dne 25.2.2019

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

24. Zápis č. 1 z jednání Bytové komise Rady městské části Praha 21
Usnesení číslo: RMČ10/0172/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis č. 1 z jednání Bytové komise Rady městské části Praha 21, které se uskutečnilo dne
27.2.2019.

2) ukládá

předložit  Smlouvu o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č.  1616/23 Radě MČ
Praha 21

Zodpovídá 

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

Termín: 26.03.2019 
3) ukládá

předložit Žádost o souhlas s přenecháním uživatelských práv k bytu č. 1620/8 v ulici Žlebská
Radě MČ Praha 21



Zodpovídá 

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

Termín: 26.03.2019

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

25. Smlouva o poskytování IT služby (migrace IS Proxio/Agendio do DC MHMP)
Usnesení číslo: RMČ10/0173/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh na uzavření smlouvy o poskytování IT služby

2) schvaluje

návrh na uzavření smlouvy o poskytování IT služby

3) ukládá

starostovi MČ P21 podepsat Smlouvu o poskytování IT služby

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 15.03.2019 

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

26. Odvolání z funkce tajemníka Komise volnočasových aktivit a návrh nové tajemnice
Usnesení číslo: RMČ10/0174/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

rezignaci Zdeňka Voříška z pozice tajemníka Komise volnočasových aktivit ke dni     28. 2.
2019

2) odvolává

Zdeňka Voříška z pozice tajemníka Komise volnočasových aktivit ke dni 28. 2. 2019



3) jmenuje

Bc. Dominiku Červinkovou do funkce tajemnice Komise volnočasových aktivit

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

Zdeněk Růžička
místostarosta MČ Praha 21

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

Zapsal: referent kanceláře tajemníka - Michala Brichová
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