
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. RMČ17
konané dne 18.06.2019

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : radní MČ Praha 21 - JUDr. Hana Pelčáková

Program jednání:

1. Kontrola plnění úkolů
2. Dohoda o přistoupení k rámcové smlouvě Vodafone OneNet

3.
Rozpočtová opatření: č. 38, č. 39, č. 40, č. 41, č. 42, č. 43: změny rozpočtu v 
roce 2019.

4.
Bytová jednotka 1627/46 v domě čp. 1627 v KÚ Újezd nad Lesy, Žíšovská 
1627

5. Úkoly vyplývající z jednání bytové komise ze dne 29.5.2019

6.
„Sportovně rekreační areál při ulici Kácovská (ORG 0080930) – realizace 
volejbalového kurtu" - SoD

7.
Smlouva o zřízení věcného břemene s PREdistribuce, a.s.; parc.č. 557/1 v k.ú. 
Újezd nad Lesy, přeložka v rámci "Rekonstrukce komunikace Oplanská"

8. Stažen z jednání

9.
Žádost DOMY POD LÍPOU s.r.o. - Bydlení Újezd nad Lesy, stanovení výše 
náhrady za umístění inženýrských sítí znaleckým posudkem

10.Zápis z Komise životního prostředí ze dne 22.5.2019
11.Zápis ze zasedání Dopravní komise Rady MČ Praha 21 ze dne 15.05.2019
12.Stažen z jednání

Pan starosta zkonstatoval, že rada byla řádně svolána a je usnášeníschopná. Navržený 
program jednání byl schválen /5 pro/.



1. Kontrola plnění úkolů
Usnesení číslo: RMČ17/0288/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

kontrolu plnění úkolů v intencích jednání rady

2) schvaluje

prodloužení termínu u úkolu:

-Uk/00180/2019 - podání žádosti o změnu názvu dotace na MHMP z akce "Poliklinika Praha
21" na akci "Nákup nemovitosti Netušilská 1570" - do 21. 6. 2019

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

2. Dohoda o přistoupení k rámcové smlouvě Vodafone OneNet
Usnesení číslo: RMČ17/0289/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

zaslanou dohodu o přistoupení  k Rámcové smlouvě o prodeji  zboží a poskytování služeb
Vodafone OneNet č. 1-110736939584_0

2) schvaluje

dohodu o přistoupení k Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone
OneNet č. 1-110736939584_0

3) ukládá

starostovi MČ Praha 21 podepsat dohodu o přistoupení k Rámcové smlouvě o prodeji zboží a
poskytování služeb Vodafone OneNet č. 1-110736939584_0

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 28.06.2019 

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

3. Rozpočtová opatření: č. 38,č. 39, č. 40, č. 41, č. 42, č. 43: změny rozpočtu v roce 2019.



Usnesení číslo: RMČ17/0290/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

Rozpočtové opatření č. 38: změna rozpočtu v roce 2019 - Přijetí účelové neinvestiční dotace
ze SR z MPSV (1. splátka) ve výši 772,30 tis. Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s
výkonem sociálně - právní ochrany dětí pro rok 2019 - v kapitole 09 - Vnitřní správa. (Číslo
dokladu 2042).

Rozpočtové opatření č. 39: změna rozpočtu v roce 2019 - Přijetí finančních prostředků z OP
PPR z výzvy č. 37 ve výši  1 281,60 tis. Kč pro realizátora akce č.  2540943 Masarykovu
základní  školu,  Polesná  1690,  Praha  9  na  projekt  Modernizace  MZŠ  v  kapitole  0400  -
Školství,  mládež  a  sport  a  zaslání  finančních  prostředků  Masarykově  základní  škole  ,
Polesná 1690 formou inv. a neinv. příspěvku dle uvedené tabulky v kapitole 0400 - Školství,
mládež a sport. (Číslo dokladu 7005).

Rozpočtové opatření č. 40: změna rozpočtu v roce 2019 - Vratka účelové neinvestiční dotace
ze SR z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče dle Rozhodnutí 640511/19/AB ze dne
17.4.2019 - snížení státního příspěvku na výkon pěstounské péče o částku  36,00 tis. Kč v
kapitole 0500 - Zdravotnictví a sociální péče. (Č. dokladu 2039).

Rozpočtové opatření č. 41: změna rozpočtu v roce 2019 - Přijetí neinvestiční účelové dotace
z rozpočtu HNP pro školu a školky zřízené MČ Praha 21 ve výši 5 763,80 tis. Kč na posílení
mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve
stravování  v  oblasti  obecního  školství  a  zaslání  finančních  prostředků  formou  účelového
neinv. příspěvku jednotlivým příspěvkovým organizací v kapitole 0400 - Školství, mládež a
sport. (Č dokladu 3030).

Rozpočtové opatření č. 42: změna rozpočtu v roce 2019 - Přijetí účelové neinvestiční dotace
ze státního rozpočtu z MF ČR na úhradu výdajů vzniklých  MČ P21 v souvislosti s konáním
voleb do Evropského Parlamentu v roce 2019 ve výši 286,70 tis. Kč v kapitole 09 - Vnitřní
správa.(Č. dokladu 2047).

Rozpočtové opatření č.  43  : změna rozpočtu v roce 2019 - Navýšení výdajové položky v
ODPA 3412, označení akce ORG 74 - Údržba dětských hřišť na položce opravy a udržování v
kapitole 0400 - Školství, mládež a sport ve výši 300,00 tis. Kč za účelem komplexní údržby
(nátěry) herních prvků na dětských hřištích ve správě celé Městské části Praha 21 zapojením
finančních prostředků z dotace MHMP z VHP a jiných technických zařízení z roku 2018
převedených do roku 2019.

2) schvaluje

Rozpočtová opatření č. 38, č. 39, č. 40, č. 41, č. 42 a č. 43: 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 č. 38, č. 39,
č. 40, č. 41. č. 42, č. 43: změny 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: 09.09.2019

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

4. Bytová jednotka 1627/46 v domě čp. 1627 v KÚ Újezd nad Lesy, Žíšovská 1627
Usnesení číslo: RMČ17/0291/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost  o  prodloužení  nájemní  smlouvy  a  informaci  ohledně  užívání  bytové  jednotky  č.
1627/46 v osmém NP domu čp.1627 KÚ Újezd nad Lesy ul. Žíšovská

2) schvaluje

uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 1627/46 v osmém NP domu čp. 1627 KÚ
Újezd nad Lesy v ulici Žíšovská, se Simonou Haanovou a to na dobu určitou od 1.3.2019 do
29.2.2020, nájemné 110,-Kč/m2/měsíc  

3) ukládá

starostovi MČ Praha 21, panu Samcovi, podepsat smlouvu dle bodu dvě tohoto usnesení

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 21.06.2019 

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

5. Úkoly vyplývající z jednání bytové komise ze dne 29.5.2019
Usnesení číslo: RMČ17/0292/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost o výměnu bytu č. 63 v ul. Živonínská 1629

2) neschvaluje

výměnu bytové jednotky č. 63 v ul. Živonínská 1629

3) ukládá

vedoucí odboru VHČ odpovědět nájemkyni v bytové jednotce č. 63 v ul. Živonínská 1629



Zodpovídá 

1. Jitka Heřmánková, vedoucí odboru VHČ, správy bytů a údržby 
Termín: 03.07.2019
4) bere na vědomí

žádost o nájem bytu paní Mgr. Hany Cermonové

5) schvaluje

přidělení služebního bytu č. 1 v ulici Žárovická 1653 v kat. území Újezd nad Lesy, po dobu
pracovního poměru Mgr. Hany Cermonové v ZŠ Masarykova, nájemné ve výši 110,-Kč na
m2/měs

6) ukládá

starostovi MČ Praha 21, panu Samcovi, podepsat smlouvu dle bodu č. 4 tohoto usnesení

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 21.06.2019 

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

6. „Sportovně rekreační areál při ulici Kácovská (ORG 0080930) – realizace 
volejbalového kurtu" - SoD
Usnesení číslo: RMČ17/0293/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

předložené cenové nabídky firem SPORT -  TECHNIK BOHEMIA s.r.o.  a  Petr  Knor,  na
realizaci  volejbalového kurtu v rámci  akce  "Sportovně rekreační  areál  při  ulici  Kácovská
(ORG 0080930)"

2) schvaluje

uzavření smlouvy s firmou SPORT - TECHNIK BOHEMIA s.r.o. ve výši 803.499,- Kč bez
DPH, 972.233,- Kč vč. DPH, na realizaci volejbalového kurtu, jež je součástí akce "Sportovně
rekreační areál při ulici Kácovská (ORG 0080930)"

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem smlouvy s firmou SPORT - TECHNIK BOHEMIA s.r.o.

Zodpovídá 



1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 31.07.2019 

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

7. Smlouva o zřízení věcného břemene s PREdistribuce, a.s.; parc.č. 557/1 v k.ú. Újezd 
nad Lesy, přeložka v rámci "Rekonstrukce komunikace Oplanská"
Usnesení číslo: RMČ17/0294/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene s PREdistribuce, a.s.; parc.č. 557/1 v  k.ú. Újezd
nad Lesy, přeložka v rámci "Rekonstrukce komunikace Oplanská"

2) schvaluje

návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene s PREdistribuce, a.s.; parc.č. 557/1 v  k.ú. Újezd
nad Lesy, přeložka v rámci "Rekonstrukce komunikace Oplanská"

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene s PREdistribuce, a.s.;
parc.č. 557/1 v  k.ú. Újezd nad Lesy, přeložka v rámci "Rekonstrukce komunikace Oplanská"

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 31.07.2019 

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

8. Stažen z jednání

          Bod č. 8 byl stažen z jednání

9. Žádost DOMY POD LÍPOU s.r.o. - Bydlení Újezd nad Lesy, stanovení výše náhrady 
za umístění inženýrských sítí znaleckým posudkem
Usnesení číslo: RMČ17/0295/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost  DOMY POD  LÍPOU  s.r.o.  -  Bydlení  Újezd  nad  Lesy,  stanovení  výše  náhrad  za
umístění inženýrských sítí znaleckým posudkem



2) souhlasí

se  stanovením  výše  jednorázové  náhrady  za  umístění  inženýrských  sítí  v  rámci záměru
Bydlení Újezd nad Lesy znaleckým posudkem

3) pověřuje

odbor majetku a investic zpracováním návrhu smlouvy o umístění IS a předložením návrhu
investorovi k odsouhlasení

Zodpovídá 

1. Odbor majetku a investic 
Termín: 31.07.2019 

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

10. Zápis z Komise životního prostředí ze dne 22.5.2019
Usnesení číslo: RMČ17/0296/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis č. 4/2019 z jednání KŽP ze dne 22.5.2019

2) ukládá

OŽPD ÚMČ Praha 21 zajistit finanční rozvahu na pilotní projekt na umístění 2 stanovišť na
nádoby na separovaný olej

Zodpovídá 

1. JUDr. Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Termín: 15.07.2019 

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

11. Zápis ze zasedání Dopravní komise Rady MČ Praha 21 ze dne 15.05.2019
Usnesení číslo: RMČ17/0297/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis ze zasedání DK ze dne 15.05.2019

2) souhlasí

se zrušením Dopravního generelu a generelu cyklistické dopravy v MČ Praha 21. 



3) doporučuje

ZMČ Praha 21 zrušit dopravní generel a generel cyklistické dopravy v MČ Praha 21

4) ukládá

místostarostovi,  radnímu za dopravu panu Z. Růžičkovi předložit  materiál  ve věci zrušení
Dopravního generelu a generel cyklistické dopravy v MČ Praha 21 na nejbližším zasedání
ZMČ Praha 21

Zodpovídá 

1. Zdeněk Růžička, místostarosta MČ Praha 21 
Termín: 02.09.2019

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

12. Stažen z jednání

         Bod č. 12 byl stažen z jednání

JUDr. Hana Pelčáková
radní MČ Praha 21

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

Zapsal : referent oddělení kanceláře starosty - Michala Brichová
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