
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. RMČ67
konané dne 06.04.2021

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : místostarosta MČ Praha 21 - Zdeněk Růžička

1
. 

 Kontrola plnění úkolů

2
.

 Zrušení vnitřních směrnic č. 2/13 a č. 10/12

3
.

 Jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí             
pracovní   místo ředitele/ky Masarykovy základní školy, Praha 9 - Újezd 
nad      Lesy, Polesná 1690

4
.

 Souhlas MZŠ k podání trestního oznámení na protiprávní jednání při 
zpracování účetnictví

5
.

 Přerušení provozu v mateřských školách v době hlavních prázdnin 2021

6
.

 Uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor - boulderová stěna

7
.

 Jarní údržba zeleně a úklid komunikací v Újezdě nad Lesy v měsíci duben  
2021

8
. 

 Rozpočtová opatření č. 25 až č. 26: změny rozpočtu v roce 2021.

Pan starosta zkonstatoval,  že rada byla řádně svolána a je usnášeníschopná. Program jako
celek byl schválen /4 pro/. Paní Pelčáková jednala distančně.



1. Kontrola plnění úkolů
Usnesení číslo: RMČ67/0968/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

kontrolu plnění úkolů v intencích jednání rady

2) schvaluje

prodloužení termínu u úkolů:

Uk/00015/2021 Smlouva o předání práv a povinností stavebníka stavby nového přechodu pro 
chodce přes ulici Starokolínskou při křižovatce Plhovská x Starokolínská x Račiněveská - do 
31.5.2021

Uk/00023/2021 Realizace akce "Budova MŠ Sluníčko II" - zadání pro výběr zhotovitele - do 
30.4.2021

Uk/00051/2021 Výběrové řízení na opravy komunikací v Újezdu nad Lesy – do 30.4.2021

Uk/00090/2021 Výběr zhotovitele VZ „Opravy místních komunikací v Praze - Újezdu nad 
Lesy" - do 16.4.2021

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

2. Zrušení vnitřních směrnic č. 2/13 a č. 10/12
Usnesení číslo: RMČ67/0969/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

Návrh na zrušení vnitřní směrnice č. 2/13 a vnitřní směrnice č. 10/12

2) ruší

Vnitřní směrnici č. 2/13 a Vnitřní směrnici č. 10/12

Usnesení - (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 1)



3. Jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo 
ředitele/ky Masarykovy základní školy, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690
Usnesení číslo: RMČ67/0970/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh na složení konkursní komise dle vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního
řízení a konkursních komisích v platném znění,  pro konkursní řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele/ky Masarykovy základní školy, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy

2) schvaluje

složení konkursní komise dle vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a
konkursních  komisích  v  platném  znění,  pro  konkursní  řízení  na  vedoucí  pracovní  místo
ředitele/ky Masarykovy základní školy,  Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy,  v tomto
složení:

1)zástupce zřizovatele-předseda: Ing. Kristýna Kopecká
2) zástupce zřizovatele: Ing. Lucie Pelčáková, Dis.
3) odborník v oblasti státní správy a školství: Mgr. Šárka Vondrová
4) pedagogický pracovník příslušné školy: Mgr. Květoslava Bělohubá
5) člen školské rady: Ing. Petra Mašková
6) zástupce krajského úřadu: Bc. Jana Vlásenková
7) Inspektor České školní inspekce: Mgr. Vladimíra Melicharová
8) odborník v oblasti psychologie: Mgr. Pavla Kubíčková

Milan Samec-starosta MČ Praha 21 - s hlasem poradním

tajemník komise: Bc. Markéta Slavíková

3) ukládá

tajemnici komise seznámit členy konkursní komise s jejich jmenováním, místem a časem
zasedání konkursní komise

Zodpovídá 

1. Bc. Markéta Slavíková, vedoucí odboru školství a kultury 
Termín: 05.05.2021 

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



4. Souhlas MZŠ k podání trestního oznámení na protiprávní jednání při zpracování 
účetnictví
Usnesení číslo: RMČ67/0971/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost Masarykovy základní školy o souhlas k podání trestního oznámení na bývalou účetní
školy a žádosti o provedení dohledu nad postupem státního zastupitelství

2) souhlasí

s žádostí Masarykovy základní školy k podání trestního oznámení na bývalou účetní školy a s
žádostí o provedení dohledu nad postupem státního zastupitelství

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

5. Přerušení provozu v mateřských školách v době hlavních prázdnin 2021
Usnesení číslo: RMČ67/0972/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

zajištění letního provozu mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 21 a že situace
může být změněna v závislosti na aktuální epidemické situaci a platných vládních nařízeních.

1.7. - 30.7. 2021 - MŠ Sluníčko pro kmenové děti

1.7. - 16.7. 2021 - 1. MŠ

19.7.- 30.7. 2021 - MŠ Rohožník   

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



6. Uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor - boulderová stěna
Usnesení číslo: RMČ67/0973/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

1. záměr dle ust. § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze na pronájem prostor 
se samostatným vstupem o výměře cca 11,7 m2 v boulderové stěně, postavené na 
pozemku parc. č. 2752/4, kat. území Újezd nad Lesy.

2) schvaluje

uzavření Smlouvy  o  nájmu  nebytových  prostor  se  samostatným  vstupem  v  boulderové
stěně, postavené na pozemku parc. č. 2752/4, kat. území Újezd nad Lesy, o výměře cca 11,7
m2, nájemce: TK TOLA s.r.o., IČ: 24316890, nájemné ve výši 73 000,-Kč bez DPH za celou
dobu nájmu, nájem na dobu určitou od 15. 4. 2021 do 30. 4. 2025, účel nájmu: sklad, která je
přílohou č. 2 tohoto usnesení.

3) ukládá

starostovi, Milanu Samcovi, podepsat smlouvu o nájmu nebytových prostor se společností TK
TOLA s.r.o. v souladu s bodem 2) tohoto usnesení.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 15.04.2021 

Usnesení - (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 1)

7. Jarní údržba zeleně a úklid komunikací v Újezdě nad Lesy v měsíci duben 2021
Usnesení číslo: RMČ67/0974/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

pokračování úklidu veřejných prostor, komunikací a zeleně společností URBANstav s.r.o. v
Újezdě nad Lesy na měsíc duben 2021 formou objednávky.

2) schvaluje

pokračování úklidu veřejných prostor, komunikací a zeleně společností URBANstav s.r.o. v 
Újezdě nad Lesy na měsíc duben 2021 formou objednávky.



3) pověřuje

vedoucího odboru majetku a investic Ing. Josefa Roušala podpisem objednávky se společností
URBANstav s.r.o.

Zodpovídá 

1. Ing. Josef Roušal, vedoucí odboru majetku a investic 
Termín: 13.04.2021 

Usnesení - (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 1)

8. Rozpočtová opatření č. 25 až č. 26: změny rozpočtu v roce 2021.
Usnesení číslo: RMČ67/0975/21
Rada městské části

1) bere na vědomí

Rozpočtové opatření č.  25:  změna rozpočtu v roce 2021 - Zvýšení výdajů rozpočtu roku
2021 - zvýšení výdajů o částku  1 420,6 tis. Kč,  v kapitole 02 - Městská infrastruktura, v
ODPA 3745 -  Péče o vzhled obcí  a  veřejnou zeleň,  na předfinancování  realizace nákupu
kompostérů na výpůjčku občanům MČ Praha 21 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,  zapojením  finančních  prostředků  z  výsledků
hospodaření  předchozích  účetních  období  v  kap.  10  -  Pokladní  správa  položkou  8115  -
financování ve stejné výši.

Rozpočtové opatření č. 26: změna rozpočtu v roce 2021 - Zvýšení výdajů rozpočtu - Zvýšení
výdajů na spolufinancování  50 % výdajů v kapitole 04 - Školství, mládež a sport  ve výši
100,0  tis.  Kč v  ODPA 3412 -  Sportovní  zařízení  ve  vlastnictví  obce  na  projekt  v  rámci
Programu prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť pro rok 2021 - Hřiště Masarykovy
základní školy zapojením finančních prostředků z výsledků hospodaření předchozích účetních
období z dotace z VHP a jiných technických herních zařízení z roku 2020 do roku 2021 ve
výši 100,0 tis. Kč  v kapitole 04 - Školství, mládež a sport.



2) schvaluje

Rozpočtová opatření č. 25 až č. 26: 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. 25 až č.
26: změny rozpočtu v roce 2021 na příští jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 v souladu s
přiloženými tabulkami, které jsou součástí tohoto usnesení.

Zodpovídá 

1. Ing. Kristýna Kopecká, místostarostka MČ Praha 21 
Termín: 26.04.2021 

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

Zdeněk Růžička
místostarosta MČ Praha 21

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

Zapsal : referent oddělení kanceláře starosty - Michala Brichová
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