
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. RMČ63
konané dne 23.02.2021

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : místostarostka MČ Praha 21 - Ing. Kristýna Kopecká

Program jednání:

1. Kontrola plnění úkolů
2. Pověření k úpravě úředních hodin
3. Novela tržního řádu hl. m. Prahy
4. Nesouhlas s pozměňovacím návrhem k novému stavebnímu zákonu
5. Zajištění spolupráce hlavního města Prahy s městskými částmi v oblasti dopravy
6. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"
7. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. až 4. čtvrtletí roku 2020.
8. Změna zdroje vytápění zdravotního střediska na Rohožníku
9. Výběr TDI pro akci "Budova MŠ Sluníčko II"
10.Výběrové řízení na opravy komunikací v Újezdu nad Lesy
11.Nabídka k odkoupení pozemku parc.č. 888/11 a parc.č. 888/10
12.Uzavření dohody o narovnání s TJ SOKOL Újezd nad Lesy, z.s., IČ: 45773050

13.
Prodloužení  funkčního období  ředitelce  1.  Mateřské  školy,  Praha  9  -  Újezd nad Lesy,
Čentická 2222

14.Instalace pamětní desky
15.Záměr na vybudování boulderové stěny s úložným prostorem a sezením
16.Stažen z jednání

17.
Výbor  pro  hodnocení  podkladů  pro  schvalování  účetní  závěrky MČ Praha  21,  včetně
příspěvkových organizací, za rok 2020

18.Rozpočtová opatření č. 2 až č. 6: změny rozpočtu v roce 2021.
19.Zápis č. 14 z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 ze dne 15.12.2020
20.Zápis z 21. jednání Komise územního rozvoje dne 8.2.2021
21.Návrh programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 15.3.2021
22.Novelizace Statutu hl. m. Prahy - připomínky k návrhu
23.Návrh na podání trestního oznámení na neznámého pachatele

24.
Dočasné  jmenování  ředitele  Masarykovy  základní  školy,  Praha  9  -  Újezd  nad  Lesy,
Polesná 1690



Pan starosta zkonstatoval,  že rada byla řádně svolána a je usnášeníschopná. Do programu
jednání byl doplněn bod č. 22 Novelizace Statutu hl. m. Prahy - připomínky k návrhu, bod č.
23  Návrh  na  podání  trestního  oznámení  na  neznámého  pachatele,  bod  č.  24  Dočasné
jmenování  ředitele  Masarykovy základní  školy,  Praha  9 -  Újezd nad Lesy,  Polesná 1690.
Doplnění bodů do programu jednání bylo schváleno /5 pro/. Program jako celek byl schválen /
5 pro/. Pan místostarosta Růžička a paní Ponicová jednali distančně.

1. Kontrola plnění úkolů
Usnesení číslo: RMČ63/0905/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

kontrolu plnění úkolů v intencích jednání rady

2) schvaluje

prodloužení termínu u úkolu:

- Uk/00033/2021 Schválení zadávací dokumentace pro nákup kompostérů z dotace SFŽP - do
26.2.2021

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

2. Pověření k úpravě úředních hodin
Usnesení číslo: RMČ63/0906/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

informaci o epidemické situaci spojené s nemocí Covid-19

2) schvaluje

pověření tajemnice ÚMČ Praha 21 k úpravě úředních hodin pracovišť ÚMČ Praha 21, která
bude nezbytně nutná z epidemických, technických a provozních důvodů spojených s nemocí
Covid - 19

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

3. Novela tržního řádu hl. m. Prahy
Usnesení číslo: RMČ63/0907/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

dopis radního HMP Mgr. Jana Chabra č.j. MHMP 1924561/2020 ze dne 12.1.2021

2) bere na vědomí

záměr novely tržního řádu hl. m. Prahy

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



4. Nesouhlas s pozměňovacím návrhem k novému stavebnímu zákonu
Usnesení číslo: RMČ63/0908/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

informace k projednávání nového stavebního zákona v Poslanecké sněmovně

2) nesouhlasí

s  komplexním pozměňovacím návrhem předloženým poslancem Martinem Kolovratníkem
(ANO)  a  dalších  k  novému  stavebnímu  zákonu,  který  má  odejmout  výkon  přenesené
působnosti v oblasti stavebního řízení územním samosprávám včetně Hlavního města Prahy,
kde přenesenou působnost vykonávají úřady městských částí Praha 1-22 a Magistrát hlavního
města Prahy

3) žádá

zastupitelstvo  Hlavního  města  Prahy,  aby  iniciovalo  přijetí  jednoznačně  nesouhlasného
stanoviska ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu poslance Martina Kolovratníka dle bodu
I. a odeslalo své stanovisko poslancům Poslanecké sněmovny a vládě ČR

4) žádá

poslance zvolené za volební obvod Praha a senátory zvolené za volební obvody Hlavního
města Prahy, aby nehlasovali pro nový stavební zákon ve znění komplexního pozměňovacího
návrhu poslance Martina Kolovratníka dle bodu I. a naopak podpořili přijetí takového nového
stavebního zákona, který 

 zachová  výkon  přenesené  působnosti  na  územních  samosprávách  včetně  Hlavního
města  Prahy,  kde  přenesenou  působnost  by  nadále  vykonávaly  v  prvním  stupni
Městské části Praha 1-22 a v odvolacím řízení Magistrát hlavního města Prahy

 zakotví  a  posílí  samostatnou  působnosti  územních  samospráv  při  zpracování,
pořizování  a  schvalování  územně  plánovací  dokumentace  tak,  aby  se  mohly
rozhodnout, zda budou územně plánovací dokumentaci kraje nebo obce zpracovávat a
pořizovat samostatně nebo pověří zpracováním a pořízením dokumentace organizaci k
tomu účelu zřízenou obcí nebo třetí osobu, která splní zákonem stanovené podmínky
pro  výkon této  činnosti  nebo využijí  možnost  zpracování  a  pořízení  dokumentace
zákonem pověřenými orgány

 zakotví  závazné  principy  a  standardy  pro  zpracování,  pořizování  a  schvalování
územně plánovací dokumentace jednotně ve všech obcích a krajích České republiky

 umožní  maximální  možné  zkrácení  lhůt  pro  zpracování,  pořizování  a  schvalování
změn  územních  plánů  popř.  jiných  územně  plánovacích  dokumentů  ve  prospěch
bytové výstavby, občanské vybavenosti a veřejně prospěšných staveb v zastavitelných
územích obcí



 zachová možnost vydání podrobnější stavebních předpisů pro území Hlavního města
Prahy a dalších vybraných městech ČR.

5) ukládá

starostovi  městské  části Praha  21,  aby  s  tímto  usnesením  Rady  městské  části  seznámil
zastupitele Hlavního města Prahy a poslance zvolené za Hlavní město Prahu

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 26.02.2021 

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

5. Zajištění spolupráce hlavního města Prahy s městskými částmi v oblasti dopravy
Usnesení číslo: RMČ63/0909/21
Rada městské části
1) konstatuje, že

1. že na základě  ustanovení  zákona o pozemních komunikacích nejsou městské  části
součástí  rozhodovacího procesu  a  nijak  se nepřihlíží  k  vyjádřením či  stanoviskům
městských částí

2. že  samospráva  hlavního  města  Prahy  včetně  samosprávného  odboru  a  akciových
společností v majetku HMP v oblasti dopravy opakovaně neprojednávají s městskými
částmi opatření a změny na území městských částí, což popírá smysl městských částí a
jejich  přímého  vztahu  k  obyvatelům

2) žádá

o nastavení závazného systému samosprávného projednávání v oblasti dopravy:

1. obsahu zadání investičních akcí a oprav na komunikacích v majetku hlavního města
Prahy  vždy  s  těmi  městskými  částmi,  na  jejichž  území  se  příslušná  komunikace
nachází.

2. obsahu zadání dopravních studií a studií na úpravy či změny komunikací a dopravních
režimů  vždy s  těmi  městskými  částmi,  na  jejichž  území  se  příslušná  komunikace
nachází a se všemi sousedními městskými částmi.

3. projektů investičních akcí a oprav na komunikacích majetku hlavního města Prahy
před zahájením povolovacího procesu státní  správy,  či  před zahájením výběrového
řízení tam, kde není nutný povolovací proces státní správy.

4. obsahu zadání pro změnu pravidel daných nařízeními zónám placeného stání



5. obsahu zadání pro tvorbu opatření obecné povahy pro všechny komunikace I.třídy na
území hlavního města Prahy.

3) žádá

 o nastavení systému informování rad městských částí  hlavního města Prahy a následného
projednání stanovisek městských částí, v případě:

1. všech  návrhů  na  opatření  obecné  povahy  pro  komunikace  první  třídy  na  území
hlavního města Prahy s výjimkou havarijní situace

2. návrhů na opatření obecné povahy pro komunikace druhé třídy, tam kde žadatelé o
opatření  obecné  povahy  u  komunikace  druhé  třídy  je  hlavní  město  Praha,  odbor
magistrátu hlavního města  Prahy či  organizace v majetku hlavního města  Prahy,  s
výjimkou havarijní situace

3. návrhy nařízení hlavního města Prahy k zónám placeného stání

4. nastavit  závazný  mechanismus  informování  rady  městských  částí  hlavního  města
Prahy tak,  že o návrzích dle  bodů III.  1-3 bude prokazatelně informována rada té
městské části, na jejímž území se nachází komunikace, které se týkají návrhy dle bodů
III. 1-3 a všechny sousední městské části.

5. nastavit závazný mechanismus tak, že v případě obdržení nesouhlasných stanovisek či
vyjádření městské části dle bodu III. 4. ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení informace
městské části dle bodu III. 4. bude svoláno jednání se všemi městskými částmi, které
dali  nesouhlasné  stanovisko  či  vyjádření  a  to  tak,  aby  se  konalo  v  dostatečném
předstihu před zahájením projednávání návrhů dle bodů III. 1-3.

4) žádá

zastupitele hlavního města Prahy zajistit usneseními rady či zastupitelstva nastavení systému
dle bodů II.  a III. tohoto usnesení tak, aby byl tento systém závazný pro HMP, MHMP a
všechny organizace zřizované hlavním městem Prahou a organizace v majetku hlavního města
Prahy.

5) ukládá

starostovi  městské  části Praha  21 předat  toto usnesení  členům rady HMP, řediteli  MHMP,
ředitelům odborů  MHMP s  působností  v  oblasti  dopravy,  předsedům klubů zastupitelstva
hlavního města Prahy, ředitelům organizací zřizovaných HMP a organizací v majetku HMP s
působností v oblasti dopravy.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 26.02.2021 

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



6. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"
Usnesení číslo: RMČ63/0910/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"

2) souhlasí

s připojením k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"

3) ukládá

tajemnici ÚMČ Praha 21 vyvěsit "Vlajku pro Tibet"

Zodpovídá 

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

Termín: 10.03.2021

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

7. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. až 4. čtvrtletí roku 2020.
Usnesení číslo: RMČ63/0911/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

předložený  materiál  Zhodnocení  plnění  rozpočtu  MČ Praha  21  za  1.  až  4.  čtvrtletí  2020
včetně příloh.

2) souhlasí

s  materiálem Zhodnocení  plnění  rozpočtu MČ Praha  21 za 1.  až  4.  čtvrtletí  2020 včetně
příloh.

3) ukládá

místostarostce  Ing.  Kristýně  Kopecké  předložit  materiál  Zhodnocení  plnění  rozpočtu  MČ
Praha  21  za  1.  až  4.  čtvrtletí  2020  včetně  příloh  ke  schválení  na  nejbližší  jednání
zastupitelstva MČ Praha 21.

Zodpovídá 

1. Ing. Kristýna Kopecká, místostarostka MČ Praha 21 

Termín: 15.03.2021

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

8. Změna zdroje vytápění zdravotního střediska na Rohožníku



Usnesení číslo: RMČ63/0912/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

oznámení společnosti Veolia Energie ČR, a.s. o ukončení provozu centrální kotelny Rohožník
ke dni 31.12.2021 a zpracovanou analýzu proveditelnosti a výhodnosti zdrojů tepla pro objekt
zdravotního střediska v ul. Živonínská 1630

2) rozhodla

na základě "Analýzy proveditelnosti a výhodnosti variant zdrojů tepla pro objekt Zdravotního
střediska  Živonínská  1630",  zpracované Ing.  Michalem  Čermákem  v  listopadu  2020,  o
realizaci  zdroje  tepla  s vlastní  plynovou  kotelnou  v  objektu  zdravotního  střediska  v  ul.
Živonínská 1630

3) ukládá

ÚMČ Praha 21 /OMI/ zajistit realizaci akce

Zodpovídá 

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

Termín: 31.10.2021

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

9. Výběr TDI pro akci "Budova MŠ Sluníčko II"
Usnesení číslo: RMČ63/0913/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

výsledek poptávkového řízení na výběr technického dozoru investora pro akci "Budova MŠ
Sluníčko II"

2) schvaluje

výběr společnosti Ing. Tomáš Richtr, IČO 87322161 pro výkon technického dozoru investora
pro akci "Budova MŠ Sluníčko II"

3) schvaluje

návrh příkazní smlouvy na výkon technického dozoru investora pro akci "Budova MŠ 
Sluníčko II"

4) pověřuje



starostu MČ Praha  21 podpisem příkazní  smlouvy se společností  Ing.  Tomáš  Richtr,  IČO
87322161 na výkon technického dozoru investora pro akci "Budova MŠ Sluníčko II" 

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 02.03.2021

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

10. Výběrové řízení na opravy komunikací v Újezdu nad Lesy
Usnesení číslo: RMČ63/0914/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh  zadávací  dokumentace  na veřejnou  zakázku  akce "Opravy  místních  komunikací  v
Praze-Újezdu nad Lesy" pro období 1.4.2021 až 31.3.2023

2) schvaluje

zadávací  dokumentaci  na veřejnou  zakázku  akce "Opravy  místních  komunikací  v  Praze-
Újezdu nad Lesy" pro období 1.4.2021 až 31.3.2023

3) ukládá

odboru majetku a investic ÚMČ Praha 21 ve spolupráci s externím administrátorem zajistit
administraci veřejné zakázky akce "Opravy místních komunikací v Praze - Újezdu nad Lesy"

Zodpovídá 

1. Ing. Josef Roušal, vedoucí odboru majetku a investic
Termín: 31.03.2021

4) pověřuje

starostu MČ Praha 21 jmenováním členů sloučené komise pro otevírání obálek a hodnotící
komise veřejné zakázky akce "Opravy místních komunikací v Praze-Újezdu nad Lesy"

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 15.03.2021

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

11. Nabídka k odkoupení pozemku parc.č. 888/11 a parc.č. 888/10
Usnesení číslo: RMČ63/0915/21
Rada městské části
1) bere na vědomí



nabídku od likvidátora Mgr. Roberta Hynka na odkup pozemků v k.ú. Újezd nad Lesy parc.č. 
888/10 o výměře 21m2 a parc.č. 888/11 o výměře 3 m2

2) souhlasí

s úplatným nabytím pozemků parc.č. 888/10 o výměře 21 m2  a parc.č. 888/11 o výměře 3 m2

v  k.ú.Újezd  nad  Lesy  za  cenu  stanovenou  znaleckýcm  posudkem  4.4307-04/2021  a  to
15.000,-Kč do vlastnictví Hl.m.P. se svěřenou správou pro MČ Praha 21  

3) ukládá

starostovi MČ Praha 21 předložit na nejbližší ZMČ ke schválení záměr na odkup pozemků
parc.č. 881/10 o výměře 21 m2 a parc.č.888/11 o výměře 3 m2 v k.ú. Újezd nad Lesy za částku
15.000,-Kč stanovenou dle znaleckého posudku č. 4307-04/2021

 Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 15.03.2021 

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

12. Uzavření dohody o narovnání s TJ SOKOL Újezd nad Lesy, z.s., IČ: 45773050
Usnesení číslo: RMČ63/0916/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

upravený návrh Dohody o narovnání mezi MČ Praha 21 a TJ SOKOL Újezd nad Lesy, z.s.,
IČ: 45773050.

2) revokuje

své usnesení č. RMČ52/0785/20 ze dne 3. 11. 2020.

3) doporučuje

Zastupitelstvu MČ Praha 21 schválit uzavření dohody o narovnání mezi MČ Praha 21 a TJ
SOKOL Újezd nad Lesy, z.s., IČ: 45773050, která je přílohou č. 2) a 3) tohoto usnesení.

4) ukládá

místostarostovi,  Zdeňku  Růžičkovi,  předložit  Zastupitelstvu  MČ  Praha  21  ke  schválení
dohodu o narovnání dle bodu 2) tohoto usnesení.

Zodpovídá 

1. Zdeněk Růžička, místostarosta MČ Praha 21 

Termín: 15.03.2021



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

13. Prodloužení funkčního období ředitelce 1. Mateřské školy, Praha 9 - Újezd nad Lesy,
Čentická 2222
Usnesení číslo: RMČ63/0917/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

informaci o končícím šestiletém funkčním období paní ředitelky 1. MŠ Praha 9 - Újezd nad
Lesy, Čentická 2222 k 30.6.2021 

2) souhlasí

s prodloužením funkčního období paní ředitelce 1. MŠ, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Čentická
2222 v  souladu  s  ustanovením  §  166  odst.3  zákona  č.  561/2004  Sb.,  o  předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

3) ukládá

vedoucí OŠK informovat paní ředitelku o prodloužení jejího funkčního období 

Zodpovídá 

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

Termín: 02.03.2021

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

14. Instalace pamětní desky
Usnesení číslo: RMČ63/0918/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

umístění pamětní desky včetně předběžného rozpočtu na výrobu a instalaci

2) souhlasí

s umístěním pamětní desky a předběžným rozpočtem na realizaci

3) ukládá



ÚMČ Praha 21 / vedoucí finančního odboru vypracovat a předložit rozpočtové opatření 
vytvoření investiční položky - realizace pamětní desky v částce 96 000,- Kč

Zodpovídá 

1. Ing. Jana Piknová, vedoucí finančního odboru 

Termín: 02.03.2021

4) ukládá

ÚMČ Praha 21/OŠK/zajistit realizaci

Zodpovídá 

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

Termín: 30.04.2021

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

15. Záměr na vybudování boulderové stěny s úložným prostorem a sezením
Usnesení číslo: RMČ63/0919/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

výsledek poptávkového řízení  na realizaci  boulderové stěny s možností  sezení  a  úložným
prostorem v Újezdě nad Lesy.

2) schvaluje

návrh smlouvy o dílo na realizaci boulderové stěny s možností sezení a úložným prostorem v
Újezdě nad Lesy

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem smlouvy o dílo

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 02.03.2021

4) ukládá

ÚMČ Praha  21/FO/  předložit  ke  schválení  rozpočtové  opatření  ve  výši  391  551,-  Kč  v
souladu s výše uvedeným materiálem na nejbližší jednání RMČ

Zodpovídá 



1. Ing. Jana Piknová, vedoucí finančního odboru 

Termín: 02.03.2021

5) ukládá

ÚMČ Praha 21 /OŠK/ zajistit realizaci akce

Zodpovídá 

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

Termín: 08.03.2021

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

16. Stažen z jednání

Materiál byl stažen z jednání.

17. Výbor pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky MČ Praha 21, včetně
příspěvkových organizací, za rok 2020
Usnesení číslo: RMČ63/0920/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

informaci  o  nutnosti  zvolit  5  členů  a  tajemnici  Výboru  pro  hodnocení  podkladů  pro
schvalování účetní závěrky MČ Praha 21, včetně zřízených příspěvkových organizací, za rok
2020

2) ukládá

tajemnici Úřadu městské části Praha 21 předložit návrh na zvolení členů a tajemnice Výboru
pro schvalování účetní závěrky na nejbližší jednání Zastupitelstva městské části Praha 21

Zodpovídá 

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

Termín: 15.03.2021

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

18. Rozpočtová opatření č. 2 až č. 6: změny rozpočtu v roce 2021.
Usnesení číslo: RMČ63/0921/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

Rozpočtové opatření č. 2: změna rozpočtu v roce 2021 - Snížení  a zvýšení výdajů rozpočtu
roku 2021  - Zvýšení výdajů o částku 33,6 tis. Kč, v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch , v



ODPA  3314  -  Činnosti  knihovnické,  na  předfinancování  realizace  nákupu  dvou  kusů
knihobudek  dle  projektu  z  OP EU a  SFŽP -  projekt  -  Pořízení  kompostérů  pro  občany
městské části Praha 21, číslo CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0012987, snížením výdajů v kap. 10
-  Pokladní  správa  v  ODPA 6409  -  Ostatní  činnosti  jinde  nespecifikované,  z  položky
nespecifikované rezervy ve stejné výši.

Rozpočtové opatření č. 3: změna rozpočtu v roce 2021 - Snížení  a zvýšení výdajů rozpočtu
roku 2021  - zvýšení výdajů o částku 96,0 tis. Kč v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch, v
ODPA 3326  -  Pořízení,  zachování  a  obnova  hodnot  místního  kulturního,  národního  a
historického povědomí, v položce 6121, snížením výdajů v kap. 10 - Pokladní správa v ODPA
6409 - Ostatní  činnosti jinde nespecifikované, z položky nespecifikované rezervy ve stejné
výši.

Rozpočtové opatření č. 4. změna rozpočtu v roce 2021 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu  -
Příjem neinvestiční účelová dotace z HMP ve výši 66,9 tis. Kč pro Místní lidovou knihovnu v
Újezdu nad Lesy  - v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch (č. dokladu MHMP 3008 - únor) a
ve výdajích v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch v ODPA 3314  - Činnosti knihovnické.

Rozpočtové opatření č. 5: změna rozpočtu v roce 2021 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu -
Přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z MPSV ve výši  450,0 tis. Kč na
podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy na rok 2021 v
kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální oblast (č. dokladu 2002 - únor) a navýšení výdajů na
platy a odvody v kap. 05 - Zdravotnictví a sociální oblast v ODPA 4351 - Osobní asistence,
pečovatelská služba  a podpora samostatného bydlení .

Rozpočtové opatření č. 6: změna rozpočtu v roce 2021 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu  -
Přijetí účelové investiční dotace z HMP schváleno usnesením č. 24/19 ze dne 18 2.2021 z 
rezervy pro MČ na rok 2021 na akci Budova MŠ Sluníčko ORG 0081245 ve výši 9 500,0 tis.
Kč v kapitole 04 - Školství , mládež a sport a ve výdajích na investiční akci Budova MŠ
Sluníčko v ODPA 3111 - Mateřské školy v kap. 04 - Školství, mládež a sport (číslo dokladu
3004 - únor).

2) schvaluje

Rozpočtová  opatření  č.  2  až  č.  6:  změny rozpočtu  v roce  2021 v souladu s  přiloženými
tabulkami, které jsou součástí tohoto usnesení.

3) ukládá

místostarostce MČ Praha 21 Ing. Kristýně Kopecké předložit rozpočtová opatření č. 2 až č. 6:
změny rozpočtu  v  roce  2021 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: 15.03.2021

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



19. Zápis č. 14 z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 ze dne 15.12.2020
Usnesení číslo: RMČ63/0922/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21,  na zařazení  zápisu z
jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 č. 14 ze dne 15.12.2020 jako samostatného bodu
programu nejbližšího zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21

2) ukládá

předsedkyni  Kontrolního  výboru  ZMČ Praha  21,  Ing.  Marii  Kučerové,  předložit  zápis  z
jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 č. 14 ze dne 15.12.2020 na jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21

Zodpovídá 

1. Ing. Marie Kučerová, předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 
tajemnice KV zpracuje a odevzdá materiál do 02.03.2021 do 12.00 hod.
Termín: 15.03.2021

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

20. Zápis z 21. jednání Komise územního rozvoje dne 8.2.2021
Usnesení číslo: RMČ63/0923/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

Zápis z 21. jednání Komise územního rozvoje dne 8.2.2021

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

21. Návrh programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 15.3.2021
Usnesení číslo: RMČ63/0924/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

program jednání  Zastupitelstva  MČ Praha  21  dle  předloženého návrhu,  který  je  nedílnou
součástí tohoto usnesení

2) souhlasí

s  doplněním  programu  o  body  z  dalších  jednání  Rady  MČ  Praha  21  do  doby  konání
Zastupitelstva MČ Praha 21

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



22. Novelizace Statutu hl. m. Prahy - připomínky k návrhu
Usnesení číslo: RMČ63/0925/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

navrženou novelu Statutu hl.m. Prahy v návaznosti na zákon č. 501/2020 Sb. a připomínky
MČ Praha 21 k návrhu uvedené novely

2) schvaluje

připomínky MČ Praha 21 dle přílohy č. 6 k návrhu novely Statutu hl. m. Prahy v návaznosti
na zákon č. 501/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání,  ve znění pozdějších předpisů.  a zákon č.  634/2004 Sb.,  o správních poplatcích,  ve
znění pozdějších předpisů.

3) ukládá

starostovi MČ Praha 21 odeslat připomínky MČ Praha 21 dle bodu 2 tohoto usnesení

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 02.03.2021 

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

23. Návrh na podání trestního oznámení na neznámého pachatele
Usnesení číslo: RMČ63/0926/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

dostupné informace o závažném porušování povinností při vedení účetnictví MZŠ, Újezd nad
Lesy

2) ukládá

advokátní  kanceláři  Lichtenstein  Legal  s.r.o.  podat  za  MČ Praha  21  trestní  oznámení  na
neznámého pachatele ve věci Masarykovy základní školy, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná
1690.

3) ukládá

starostovi MČ Praha 21 předat AK Lichtenstein Legal s.r.o. podklady pro podání trestního
oznámení na neznámého pachatele ve věci Masarykovy základní školy, Praha 9 - Újezd nad
Lesy, Polesná 1690.



Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 26.02.2021

 
4) ukládá

tajemnici ÚMČ Praha 21 podepsat objednávku v souladu s bodem 2 tohoto usnesení a na
související činnost AK Lichtenstein Legal s.r.o.

Zodpovídá 

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

Termín: 26.02.2021

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

24. Dočasné jmenování ředitele Masarykovy základní školy, Praha 9 - Újezd nad Lesy, 
Polesná 1690
Usnesení číslo: RMČ63/0927/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

v souladu s ustanovením § 166 odst.10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním,  vyšším  odborném  a  jiném  vzdělání,  ve  znění  pozdějších  předpisů, návrh  na
jmenovaní pana Mgr. Libora Skaly na vedoucí pracovní místo ředitele Masarykovy základní
školy, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690, IČ 47608579 s účinností od 2.3.2021, a to na
dobu určitou do doby jmenování ředitele na základě vyhlášeného konkursního řízení

2) jmenuje

pana Mgr. Libora Skalu na vedoucí pracovní místo ředitele Masarykovy základní školy, Praha
9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690, IČ 47608579 s účinností od 2.3.2021 na dobu určitou do
doby jmenování ředitele na základě vyhlášeného konkursního řízení

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem jmenovací listiny

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 



Termín: 26.02.2021

4) pověřuje

ÚMČ  Praha  21  /vedoucí  OŠK/  připravit  konkursní  řízení  na  nového  ředitele/ředitelku
Masarykovy základní školy, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690, IČ 47608579

Zodpovídá 

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

Termín: 09.03.2021

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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