
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI
jednání č. RMČ91

konané dne 15. 04. 2014

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : místostarosta - Jan Slezák

Program jednání:

1. Kontrola plnění úkolů
2. Grantové řízení MČ Praha 21 v sociální oblasti pro rok 2014 - program J5

3.
Zápisy ze společných jednání Muzejní rady a Komise volnočasových aktivit v únoru a v
dubnu 2014

4. Zápis z jednání KSPZ ze dne 2. 4. 2014 a schválení nového člena komise
5. Stažen z jednání
6. Poskytnutí příspěvku na pořádání nesoutěžní přehlídky mateřských škol "Předškoláček"
7. Zápis z jednání Komise výchovy a vzdělávání (KVV) ze dne 2. 4. 2014
8. Dohoda o finančním příspěvku na úhradu výdajů za žáka v ZŠ Nerudova, Říčany
9. Žádost o příspěvek na provoz sociální služby

10.
Udělení souhlasu pro Újezdský strom k podání žádosti pro grantový projekt Revitalizace
prameniště Běchovického potoka

11.
Inspekční  zpráva České školní  inspekce k provedené inspekci  v  I.MŠ, Čentická  2222,
Praha 9 - Újezd nad Lesy

12.
Veřejná  zakázka  malého  rozsahu  na  uzavření  rámcové  smlouvy  na  "Opravy  místních
komunikací v Praze - Újezdě nad Lesy" - částečná revokace usnesení č.RMČ90/1664/14

13.Rozpočtová opatření č. 11 - 21: změny rozpočtu v roce 2014
14.Plán oprav místních komunikací na rok 2014
15.Akce Den Země 16. 5. 2014 a schválení darovacích smluv na tuto akci

Pan starosta zkonstatoval, že rada byla řádně svolána a je usnášeníschopná.  Z programu byl
stažen bod č. 5. Takto navržený program jednání byl schválen /5 pro/.

1. Kontrola plnění úkolů
Usnesení číslo: RMČ91/1673/14
Rada městské části
1) bere na vědomí
kontrolu plnění úkolů v intencích jednání rady
2) schvaluje
prodloužení termínů u úkolů:
-Uk/00046/2014 do 15. 7. 2014
-Uk/00059/2014 do 30. 4. 2014 
-Uk/00105/2014 do 30. 4. 2014



-Uk/00106/2014 do 24. 4. 2014 

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

2. Grantové řízení MČ Praha 21 v sociální oblasti pro rok 2014 - program J5
Usnesení číslo: RMČ91/1674/14
Rada městské části
1) schvaluje
pravidla  a  podmínky  grantového  řízení  MČ  Praha  21  v  sociální  oblasti  pro  rok  2014,
vyhlášení grantu, složení  grantové komise, kritéria a hodnocení žádosti, žádost poskytovatele
sociálních  služeb o dotaci  na  rok 2014 a smlouvu o  poskytnutí  účelové  dotace. Uvedené
materiály jsou nedílnou součástí originálu usnesení.

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

3. Zápisy ze společných jednání Muzejní rady a Komise volnočasových aktivit v únoru a
v dubnu 2014
Usnesení číslo: RMČ91/1675/14
Rada městské části
1) bere na vědomí
zápisy ze společných jednání Muzejní rady a Komise volnočasových aktivit ze dne 13. 2. 
2014 a 3. 4. 2014

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

4. Zápis z jednání KSPZ ze dne 2. 4. 2014 a schválení nového člena komise
Usnesení číslo: RMČ91/1676/14
Rada městské části
1) bere na vědomí
zápis z jednání KSPZ ze dne 2. 4. 2014 
2) jmenuje
členku KSPZ paní Soňu Pilnou 

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

5. Stažen z jednání

Materiál stažen z jednání. 

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

6. Poskytnutí příspěvku na pořádání nesoutěžní přehlídky mateřských škol 
"Předškoláček"



Usnesení číslo: RMČ91/1677/14
Rada městské části
1) schvaluje
poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku ve výši 3 000,- Kč pro Městskou část Praha 9 
(odbor školství a evropských fondů) na nesoutěžní přehlídku mateřských škol "Předškoláček 
2014"  
2) ukládá
ÚMČ Praha 21 /FO/ provést rozpočtové opatření - převedení finančních prostředků ve výši 3 
000,- Kč z nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa, do kapitoly 04 - Školství, 
mládež, sport 
Zodpovídá 

1. Ing. Vlasta Berková, vedoucí finančního odboru 
   
Termín: 30. 04. 2014    

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

7. Zápis z jednání Komise výchovy a vzdělávání (KVV) ze dne 2. 4. 2014
Usnesení číslo: RMČ91/1678/14
Rada městské části
1) bere na vědomí
zápis z Komise výchovy a vzdělávání (KVV) ze dne 2. 4. 2014 

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

8. Dohoda o finančním příspěvku na úhradu výdajů za žáka v ZŠ Nerudova, Říčany
Usnesení číslo: RMČ91/1679/14
Rada městské části
1) schvaluje
finanční příspěvek ve výši 3.810,- Kč na úhradu výdajů za žáka s trvalým pobytem v MČ 
Praha 21 studujícího v ZŠ Nerudova, město Říčany, dle přiložené Dohody č. 178/2014/FP
2) ukládá
starostovi MČ Praha 21 podepsat Dohodu č. 178/2014/FP mezi městem Říčany a MČ Praha 
21
Zodpovídá 

1. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   
Termín: 22. 04. 2014    
3) ukládá
ÚMČ Praha 21 /FO/ provést rozpočtové opatření - převedení finančních prostředků ve výši 3 
810,- Kč z nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa, do kapitoly 04 - Školství, 
mládež, sport 
Zodpovídá 



1. Ing. Vlasta Berková, vedoucí finančního odboru 
   
Termín: 30. 04. 2014    

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

9. Žádost o příspěvek na provoz sociální služby
Usnesení číslo: RMČ91/1680/14
Rada městské části
1) schvaluje
finanční příspěvek ve výši 51 300 Kč na provoz odlehčovací služby poskytované v centru 
krátkodobé péče Běchovice občanům s trvalým pobytem v Újezdě nad Lesy 
2) ukládá
ÚMČ Praha 21 /finančnímu odboru/ převést finanční prostředky z položky nespecifikované 
rezervy v kap. 10 do kap. 05 

Zodpovídá 

1. Ing. Vlasta Berková, vedoucí finančního odboru 
   viz usnesení

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

10. Udělení souhlasu pro Újezdský strom k podání žádosti pro grantový projekt 
Revitalizace prameniště Běchovického potoka
Usnesení číslo: RMČ91/1681/14
Rada městské části
1) bere na vědomí
souhlas  s  podáním žádosti  a  případnou  následnou  realizaci  v  rámci  grantového  projektu
"Revitalizace prameniště Běchovického potoka"; žádost i realizaci provede Újezdský strom ve
spolupráci s Komisí životního prostředí
2) souhlasí
s geometrickým zaměřením a vytyčením pozemků parc. č. 4262/36, 4262/37 /orná půda na
levém břehu potoka/ a parc. č. 4268/10, 4268/430 /orná půda na pravém břehu potoka/, které
jsou ve správě MČ Praha 21

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

11. Inspekční zpráva České školní inspekce k provedené inspekci v I.MŠ, Čentická 2222,
Praha 9 - Újezd nad Lesy



Usnesení číslo: RMČ91/1682/14
Rada městské části
1) bere na vědomí
inspekční  zprávu České  školní  inspekce  k  provedené inspekční  činnosti v  I.MŠ, Čentická
2222, Praha 9 - Újezd nad Lesy ve dnech 18. - 20. 2. 2014 

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

12.  Veřejná  zakázka  malého  rozsahu  na  uzavření  rámcové  smlouvy  na  "Opravy
místních  komunikací  v  Praze  -  Újezdě  nad  Lesy"  -  částečná  revokace  usnesení
č.RMČ90/1664/14
Usnesení číslo: RMČ91/1683/14
Rada městské části
VARIANTA: B)
1) revokuje
usnesení  RMČ90/1664/14 v  části  odstavce  1  týkajícího  se  uzavření  rámcové  smlouvy na
"Opravy  místních komunikací v Praze - Újezdě nad Lesy": pomocí asfaltového recyklátu s
nástřikem turbomechanizací společností Šlehofer, s.r.o. Prvomájová 2111/33, Praha 5, Radotín
2) rozhodla
o zrušení  a  neprovádění  oprav  místních  komunikací metodou C)  -  pomocí  asfaltového
recyklátu  s  nástřikem turbomechanizací  a  o neuzavření  rámcové  smlouvy,  v  souvislosti  s
veřejnou zakázkou na "Opravy místních komunikací v Praze - Újezdě nad Lesy", s žádným s
uchazečů

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

13. Rozpočtová opatření č. 11 - 21: změny rozpočtu v roce 2014
Usnesení číslo: RMČ91/1684/14
Rada městské části
1) souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 11: změna rozpočtu v roce 2014 dle přiložené tabulky, která je
nedílnou součástí tohoto usnesení
2) schvaluje
rozpočtová opatření č. 12 - 21: změny rozpočtu v roce 2014 dle přiložených tabulek, které
jsou nedílnou součástí tohoto usnesení
3) ukládá
starostovi MČ Praha 21 předložit rozpočtové opatření č. 11: změna rozpočtu v roce 2014 na
jednání příštího Zastupitelstva MČ Praha 21 ke schválení a rozpočtová opatření č. 12 - 21:
změny rozpočtu v roce 2014 na jednání příštího Zastupitelstva MČ Praha 21 na vědomí
Zodpovídá 

1. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   
Termín: 02. 06. 2014    

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



14. Plán oprav místních komunikací na rok 2014
Usnesení číslo: RMČ91/1685/14
Rada městské části
1) bere na vědomí
Plán oprav místních komunikací na rok 2014

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

15. Akce Den Země 16. 5. 2014 a schválení darovacích smluv na tuto akci
Usnesení číslo: RMČ91/1686/14
Rada městské části
1) bere na vědomí
pořádání  oslav Dne země 16. května 2014 v MČ Praha 21 na Multifunkčním sportovišti,
fotbalovém hřišti, v ulici Čentické a v divadle, které organizuje Odbor životního prostředí a
dopravy
2) schvaluje
darovací smlouvy pro sponzory této akce: ABAK spol. s r.o (fin. dar ve výši 5000,-Kč), DePa
s.r.o. (fin. dar ve výši 5000,-Kč), Max Area, s.r.o. (fin. dar ve výši 5000,-Kč), MM EKO s.r.o.
(fin. dar ve výši 7500,-Kč), Optimal Project CZ s.r.o. (fin. dar ve výši 3000,-Kč), PETR Car
a.s. (fin. dar ve výši 10000,-Kč), Jiří Jaroš (fin. dar ve výši 3000,-Kč).
3) pověřuje
starostu MČ Praha 21 podpisem těchto smluv
Zodpovídá 

1. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   
Termín: 30. 04. 2014    

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

Jan Slezák
místostarosta

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21



Zapsal : Vedoucí oddělení kanceláře starosty - Iva Šimková
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