
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. RMČ39
konané dne 21.04.2020

Přítomni dle prezenční listiny 

Ověřovatel: místostarostka MČ Praha 21 - Ing. Kristýna Kopecká

Program jednání:

1. Kontrola plnění úkolů

2.
Připomínky k návrhu na novelizaci  Nařízení  HMP č.  19/2017Sb.,  kterým se vymezují
oblasti  HMP, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít  za cenu
sjednanou v souladu s cenovými předpisy

3. Optické zasíťování sídliště Rohožník
4. Výběr projektanta na akci "Bezbariérový úřad MČ Praha 21"
5. Výběr zhotovitele - „Rekonstrukce tělocvičen a interiérů MZŠ – opakovaná VZ“

6.
Splatnost nájemného za užívání části pozemku parc. č. 580/21 a pozemku parc. č. 1312/4 v
k. ú. Újezd nad Lesy.

7. Odpuštění nájemného nájemcům nebytových prostor

8.
Žádost  o  souhlas  se  zapojením  Masarykovy  základní  školy  do  projektu  Operačního
programu Potravinové a materiální pomoci OP PMP č. 30_20_010

9. Oslavy "Dne Země a duben, měsíc bezpečnosti", 23.04.2020 - posunutí termínu
10.Zápis z 2. jednání Komise sociální politiky a zdravotnictví ze dne 9.3.2020

11.
Určení  venkovního  obřadního  místa  pro  uzavírání  manželství  ve  správním  obvodu
matričního úřadu ÚMČ Praha 21 po dobu trvání mimořádných opatření vlády ČR

12.Rozpočtová opatření č. 16, č. 17 a č. 18: změny rozpočtu v roce 2020.
13.Čištění chodníků

Pan starosta zkonstatoval,  že rada byla řádně svolána a je usnášeníschopná. Do programu
jednání  byly  doplněny  body:  č.  11  Určení  venkovního  obřadního  místa  pro  uzavírání
manželství  ve  správním  obvodu  matričního  úřadu  ÚMČ  Praha  21  po  dobu  trvání
mimořádných opatření  vlády ČR, č.  12 Rozpočtová opatření  č.  16,  č.  17 a  č.  18: změny
rozpočtu v roce 2020 a č. 13 Čištění chodníků /Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0/. Program jako
celek byl schválen /Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0/.



1. Kontrola plnění úkolů
Usnesení číslo: RMČ39/0601/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

kontrolu plnění úkolů v intencích jednání rady

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

2. Připomínky k návrhu na novelizaci Nařízení HMP č. 19/2017Sb., kterým se vymezují
oblasti HMP, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu
sjednanou v souladu s cenovými předpisy
Usnesení číslo: RMČ39/0602/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

dopis č.j. MHMP 476086/2020 ze dne 31.3.2020 s návrhem na novelizaci Nařízení HMP č.
19/2017 Sb., kterým se vymezují oblasti HMP, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich
určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

2) nesouhlasí

s návrhem na novelizaci Nařízení HMP č. 19/2017 Sb., kterým se vymezují oblasti HMP, ve
kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s
cenovými předpisy, a to v bodech č. 28, 29, 30 a 31, týkajících se zřízení úseků 21, 21.1. a 32,
32.1 na území MČ Praha 21 a MČ Praha - Klánovice

3) požaduje

po odboru dopravy MHMP a Radu HMP o změnu znění v návrhu na novelizaci Nařízení HMP
č. 19/2017 Sb., kterým se vymezují oblasti HMP, ve kterých lze místní komunikace nebo
jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, následovně:

-  vypuštění  bodů č.  28,  29,  30  a  31  v  návrhu Nařízení,  s  to do  doby realizace  rozšíření
parkovacích kapacit v okolí železniční stanice Praha - Klánovice (záchytné parkoviště P+R,
rekonstrukce komunikace v ulici Staroklánovická, která je ve správě TSK HMP, apod.)

4) ukládá



ÚMČ Praha 21 /OŽPD/ odeslat na MHMP připomínky k návrhu na novelizaci Nařízení HMP
č. 19/2017 Sb., které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení

Zodpovídá 

1. JUDr. Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
Termín: 29.04.2020
 
5) žádá

odbor  dopravy  MHMP a  radu  HMP o  podporu  a  urychlené  dořešení  realizace  rozšíření
parkovacích kapacit v okolí železniční stanice Praha - Klánovice (záchytné parkoviště P+R,
rekonstrukce komunikace v ulici Staroklánovická, která je ve správě TSK HMP, apod.)

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

3. Optické zasíťování sídliště Rohožník
Usnesení číslo: RMČ39/0603/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

informaci k akci "Optické připojení sídliště Rohožník"

2) schvaluje

podání  správní  žaloby proti  prodloužení  územního  rozhodnutí  na  akci  "Optické  připojení
sídliště Rohožník"

3) ukládá

ÚMČ Praha 21 /OMI/ zajistit ve spolupráci se smluvní advokátní kanceláří podání správní
žaloby proti prodloužení územního rozhodnutí na akci "Optické připojení sídliště Rohožník" 

Zodpovídá 

1. Ing. Josef Roušal, vedoucí odboru majetku a investic
Termín: 21.04.2020

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

4. Výběr projektanta na akci "Bezbariérový úřad MČ Praha 21"
Usnesení číslo: RMČ39/0604/20
Rada městské části
1) bere na vědomí



 výsledek poptávkového řízení

2) schvaluje

výběr projektanta BKN, spol. s r.o., IČO 15028909 s nejnižší nabídkovou cenou

3) pověřuje

vedoucího odboru majetku a investic podpisem objednávky na projekční práce "Bezbariérový
úřad MČ Praha 21" se společností BKN, spol. s r.o., IČO 15028909

Zodpovídá 

1. Ing. Josef Roušal, vedoucí odboru majetku a investic
Termín: 29.05.2020

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

5. Výběr zhotovitele - „Rekonstrukce tělocvičen a interiérů MZŠ – opakovaná VZ“
Usnesení číslo: RMČ39/0605/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

výsledek výběrového řízení na „Rekonstrukce tělocvičen a interiérů MZŠ – opakovaná VZ“

2) schvaluje

výsledek výběrového řízení na „Rekonstrukce tělocvičen a interiérů MZŠ – opakovaná VZ“ a
výběr společnosti Jílek Stavby s.r.o., se sídlem V Břízkách 290, 282 01 Doubravčice

3) schvaluje

uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce tělocvičen a interiérů MZŠ – opakovaná VZ“
se společností Jílek Stavby s.r.o. se sídlem V Břízkách 290, 282 01 Doubravčice

4) pověřuje

starostu  MČ Praha  21 podpisem smlouvy o  dílo na  zhotovení  „Rekonstrukce  tělocvičen  a
interiérů MZŠ – opakovaná VZ“ se společností Jílek Stavby s.r.o. se sídlem V Břízkách 290,
282 01 Doubravčice

Zodpovídá 



1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 22.05.2020

5) ukládá

odboru majetku a investic informovat účastníky výběrového řízení o jeho výsledku

Zodpovídá 

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

Termín: 29.04.2020

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

6. Splatnost nájemného za užívání části  pozemku parc.  č. 580/21 a pozemku parc. č.
1312/4 v k. ú. Újezd nad Lesy.
Usnesení číslo: RMČ39/0606/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost  společnosti  OMV  Česká  republika,  s.r.o.,  IČ:  48038687  o  posunutí  splatnosti
nájemného za pronájem části pozemku parc. č. 580/21 a pozemku parc. č. 1312/4 v       k. ú.
Újezd nad Lesy.

2) neschvaluje

odklad plateb  nájemného za pronájem části  pozemku parc.  č.  580/21 a  pozemku parc.  č.
1312/4, k ú. Újezd nad Lesy, nájemce OMV Česká republika, s.r.o., IČ: 48038687.

3) ukládá

vedoucí  odboru  VHČ,  správy bytů  a  údržby,  Jaroslavě  Bendové, zaslat  společnosti  OMV
Česká republika s.r.o. nesouhlasné stanovisko v souladu s bodem 2) tohoto usnesení.

Zodpovídá 

1. Jaroslava Bendová, vedoucí odboru VHČ, správy bytů a údržby
Termín: 30.04.2020

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

7. Odpuštění nájemného nájemcům nebytových prostor
Usnesení číslo: RMČ39/0607/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

aktuální stav v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem na území České republiky dle čl. 5
a 6 ústavního zákona č.  110/1998 Sb.,  o bezpečnosti  České republiky,  z důvodu ohrožení



zdraví  v  souvislosti  s  prokázáním výskytu  koronaviru  (označovaný jako SARS CoV-2)  a
nařízeními vlády od 12. 3. 2020.

2) schvaluje

prominout nájemné za měsíc duben a květen 2020 nájemcům:

1.  nebytových prostor se samostatným schodištěm a vchodem ve 2. nadzemním podlaží
o  výměře  31,98  m?  v  objektu  zdravotního  střediska,  Živonínská  1630,  Praha  9,
postaveném  na  pozemku  parc.  č.  4306/3,  k.  ú.  Újezd  nad  Lesy,  účel  nájmu:
poskytování  kosmetických  a  obchodních  služeb,  nájemce:  Věra  Vokounová,  IČ:
61469742,

2. nebytových  prostor  v  části  objektu  č.  p.  2295,  ulice  Novosibřinská,  Praha  9,
postaveném na  pozemku  parc.  č.  4352/10,  kat.  území  Újezd  nad  Lesy, prostor  se
samostatným vchodem v 1. nadzemním podlaží o výměře 18,3 m2, účel nájmu: výroba
a opravna obuvi a oděvů, nájemce: Nersisyan Hakob, IČ: 03389502.

3) schvaluje

snížit nájemné za měsíc duben a květen 2020 o 40% nájemcům nebytových prostor v objektu
zdravotního střediska, Živonínská 1630, Praha 9, postaveném na pozemku parc. č. 4306/3, k.
ú. Újezd nad Lesy, kteří zde přímo vykonávají svou lékařskou činnost:

1. Lékárna Rohožník s.r.o., IČ: 04947380, účel nájmu: lékárna

2. Link-Med s.r.o.,  IČ: 04451848, účel nájmu: ordinace praktického lékaře pro děti  a
dorost

3. Mikulášek  Lubomír  MUDr.,  IČ:  02667231,  účel  nájmu:  ordinace  gynekologického
lékaře

4. Frňková Dana MUDr., IČ: 48550922, účel nájmu: ordinace praktického lékaře pro děti
a dorost

5. Všeobecná  lékařka  Újezd  s.r.o.,  IČ:  24808636,  účel  nájmu:  provozování  praxe
praktického lékaře

6. Prevedig medical, s.r.o., IČ: 49711075, účel nájmu: laboratorně diagnostické centrum
(odběry)

4) ukládá

starostovi,  Milanu  Samcovi,  podepsat  dodatky  k  nájemním  smlouvám ve  věci prominutí
a snížení nájemného za měsíc duben a květen 2020 v souladu s bodem 2) a 3) tohoto usnesení.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 



Termín: 31.07.2020 

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

8. Žádost o souhlas se zapojením Masarykovy základní školy do projektu Operačního
programu Potravinové a materiální pomoci OP PMP č. 30_20_010
Usnesení číslo: RMČ39/0608/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost o souhlas zřizovatele se zapojením Masarykovy základní školy, Praha 9 - Újezd nad
Lesy,  Polesná  1690 do projektu  kraje  financovaného  z  operačního  programu Potravinové
pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem

2) souhlasí

se zapojením Masarykovy základní školy, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690 do projektu
kraje  financovaného  z  operačního  programu  Potravinové  pomoci  na  pozici  partnera  s
finančním příspěvkem

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem souhlasu

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 30.04.2020

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

9. Oslavy "Dne Země a duben, měsíc bezpečnosti", 23.04.2020 - posunutí termínu



Usnesení číslo: RMČ39/0609/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

zrušení termínu konání akce "Den Země a duben, měsíc bezpečnosti" (23.04.2020) s tím, že
se akce posouvá na jiný náhradní termín po skončení mimořádných opatření vlády ke COVID

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

10. Zápis z 2. jednání Komise sociální politiky a zdravotnictví ze dne 9.3.2020
Usnesení číslo: RMČ39/0610/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis Komise sociální politiky a zdravotnictví ze dne 9.3.2020

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

11. Určení venkovního obřadního místa pro uzavírání manželství ve správním obvodu
matričního úřadu ÚMČ Praha 21 po dobu trvání mimořádných opatření vlády ČR
Usnesení číslo: RMČ39/0611/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh na určení venkovního obřadního místa pro uzavírání manželství ve správním obvodu
matričního úřadu Prahy 21 po dobu trvání mimořádných opatření vlády ČR v souvislosti s
COVID - 19, stanovené dny a doby se nemění.

2) stanovuje

po dobu trvání mimořádných opatření vlády ČR v souvislosti s COVID-19 druhým obřadním
místem pro uzavírání manželství ve správním obvodu matričního úřadu Prahy 21 park před I.
stupněm MZŠ, Staroklánovická 230, Praha 9 - Újezd nad Lesy, parc.č. 1652, k.ú. Újezd nad
Lesy, stanovené dny a časy se nemění.

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

12. Rozpočtová opatření č. 16, č. 17 a č. 18: změny rozpočtu v roce 2020.



Usnesení číslo: RMČ39/0612/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

Rozpočtové opatření č. 16: změnu rozpočtu v roce 2020 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu
- Přijetí účelové neinvestiční dotace z HMP ve výši  65,3 tis. Kč v kapitole 04 - Školství,
mládež  a  sport  pro  MZŠ Polesná  1690,  Praha  9  -  Újezd  nad  Lesy  v  rámci  Grantového
programu hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok
2020.  Finanční  prostředky  budou  přeposlány  formou  neinvestičního  příspěvku  zřízené
příspěvkové organizaci MZŠ Polesná v kapitole 04 - Školství, mládež a sport. (č. dokladu
3029).

Rozpočtové opatření č. 17: změna rozpočtu v roce 2020 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu
- Přijetí účelové  neinvestiční  dotace  z  HMP  na  přípravu  a  zkoušky  zvláštní  odborné
způsobilosti  ve výši  50,0 tis.  Kč v kapitole 09 -  Vnitřní  správa a ve výdajích v ODPA -
Činnost místní správy v kapitole 09 - Vnitřní správa. (č. dokladu 3020).

Rozpočtové opatření č. 18: změna rozpočtu v roce 2020 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu
- Příjem neinvestiční účelové dotace z HMP na provoz jednotky SDH ve výši 345,0 tis. Kč v
kapitole Bezpečnost ORJ 0700 určeno ve výdajích na opravu techniky a základní příspěvek na
provoz. (č. dokladu 3022).

2) schvaluje

rozpočtová opatření č. 16, č. 17 a č. 18: změny rozpočtu v roce 2020 v souladu s přiloženými
tabulkami, které jsou součástí usnesení.

3) pověřuje

místostarostku Ing. Kristýnu Kopeckou předložením rozpočtových opatření č. 16, č. 17 a č. 
18: změny rozpočtu v roce 2020 na vědomí na nejbližší jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.

Zodpovídá 

1. Ing. Kristýna Kopecká, místostarostka MČ Praha 21
Termín: 15.06.2020

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

13. Čištění chodníků



Usnesení číslo: RMČ39/0613/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

informaci k provedení čištění chodníků ve správě MČ Praha 21

2) schvaluje

provedení  čištění  chodníků  -  odplevelení  metodou mechanického  čištění  tzv.  šintování, na
základě poptávkového řízení společností Urbanstav s.r.o.

3) pověřuje

vedoucího  ÚMČ  Praha  21  /OMI/  přípravou  a  podpisem  objednávky  prací s  následným
zajištěním realizace

Zodpovídá 

1. Ing. Josef Roušal, vedoucí odboru majetku a investic
Termín: 31.07.2020

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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