
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. RMČ29
konané dne 16. 02. 2016

Přítomni: dle prezenční listiny

Ověřovatel: radní – RNDr. Jitka Jenšovská  

Program jednání:

1. Kontrola plnění úkolů
2. Úkol pro radu z jednání ZMČ10 dne 1. 2. 2016

3.
Návrh smlouvy s firmou Consultum s.r.o. na zápis změn v budově 1629 Živonínská do
katastru nemovitostí

4. Revokace usnesení č. RMČ9/0106/15
5. Smlouva o výpůjčce stožáru veřejného osvětlení
6. Dodatek ke smlouvě o dílo na úklidové služby úřadu
7. Rezignace Mgr. Ing. Martina Kopeckého na funkci člena KVA a KSPZ
8. Stažen z jednání
9 Rozpočtová opatření č. 1 - 3: změny rozpočtu v roce 2016
10
.

Dohoda o převedení (svěření) movitého majetku č. 1/2015

11.Odsouhlasení přijetí věcného daru Masarykova základní škola Polesná

12
.

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti  pro Pražskou plynárenskou
Distribuci,  a.s.  na  akci  "Stavební  úpravy STL plynovodů  ul.  Budčická,  Nadějovská  a
přilehlé ulice Praha 21

13
.

Darovací smlouva - bezúplatný převod pozemku č. parc. 171/1 a stavby komunikace v k.ú.
Újezd nad Lesy od spol. AGIMM

14
.

Stažen z jednání

15
.

Stažen z jednání

16
.

Stažen z jednání

17
.

Stažen z jednání

18
.

Projektová dokumentace na akci "zastávky BUS MHD - Plhovská"

19
.

Zápisy KÚR z 9. jednání ze dne 9.11.2015, z 10. jednání ze dne 7.12.2015 a z 11. jednání
ze dne 18.1.2016

20
.

Dodatek č. 1 k vnitřní směrnici č. 2/15 Podrozvahové účty

21
.

Doložka ve smyslu § 43 Zákona č. 131/2000 Sb.

22
.

Prominutí poplatku z prodlení úhrad za nájemné a služby

23
.

Žádost skautského střediska Douglaska o prominutí nájemného



24
.

Stažen z jednání

25
.

Kampaně a slavnosti obce v roce 2016

26
.

Žádost občanského spolku Veselý újezd o individuální dotaci na pořádání kulturní akce
Čarodějnice 2016

27
.

Zápis  z  jednání  Dopravní  komise  ze  dne  03.února  2016  a  jmenování  nových  členů
Dopravní komise

28
.

Zápis z jednání Komise sociální politiky a zdravotnictví ze dne 26.10.2015, zápis z jednání
Komise sociální politiky a zdravotnictví ze dne 7.12.2015, zápis z jednání Komise sociální
politiky a zdravotnictví ze dne 27.1.2016

29
.

Zápis  z  jednání  Komise  volnočasových aktivit,  konané dne  9.12.2015,  zápis  z  jednání
Komise volnočasových aktivit, konané dne 6.1.2016, zápis z jednání Muzejní rady, ze dne
7.1.2016

Paní starostka zkonstatovala, že rada byla řádně svolána a je usnášeníschopná. Z programu
jednání byly staženy body č. 8, 14, 15, 16, 17 a 24. Takto navržený program jednání byl
schválen /5 pro/.

1. Kontrola plnění úkolů
Usnesení číslo: RMČ29/0439/16
Rada městské části
1) bere na vědomí
kontrolu plnění úkolů v intencích jednání rady

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

2. Úkol pro radu z jednání ZMČ10 dne 1. 2. 2016
Usnesení číslo: RMČ29/0440/16
Rada městské části
1) ukládá
ÚMČ Praha 21 zpracovat přehled konzultačních a právních služeb

Zodpovídá 

1. Vladimír Saitz, Tajemník úřadu 
   
Termín: 01.03.2016    

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

3. Návrh smlouvy s firmou Consultum s.r.o. na zápis změn v budově 1629 Živonínská do 
katastru nemovitostí
Usnesení číslo: RMČ29/0441/16
Rada městské části
1) schvaluje
smlouvu  o  provedení  služeb s  firmou Consultum spol.  s.r.o.  IČ:  27388069 na  provedení
zápisu změny Prohlášení vlastníka domu Živonínská 1629 do katastru nemovitostí



Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka 
   podepsat smlouvu
Termín: 19.02.2016    

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

4. Revokace usnesení č. RMČ9/0106/15
Usnesení číslo: RMČ29/0442/16
Rada městské části
1) revokuje
usnesení RMČ9/0106/15 v plném rozsahu a ruší tím dodatek č. 7 Organizačního řádu MČ
Praha 21, s účinností ke dni 31.3.2016

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

5. Smlouva o výpůjčce stožáru veřejného osvětlení
Usnesení číslo: RMČ29/0443/16
Rada městské části
1) schvaluje
smlouvu o výpůjčce jednoho stožáru veřejného osvětlení s firmou Eltodo Citelum, s.r.o., IČ:
2571018, pro umístění informační tabule "MUZEUM" na dobu do 31.12.2016

Zodpovídá 

1. Karla Jakob, Starostka 
   podepsat smlouvu

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

6. Dodatek ke smlouvě o dílo na úklidové služby úřadu
Usnesení číslo: RMČ29/0444/16
Rada městské části
1) schvaluje
Dodatek č. 13 ke smlouvě o dílo poskytovaných prací a služeb č. 101/2002 s firmou Petr
Ženíšek, IČ: 45320322, na úklid budovy úřadu na rok 2016

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

7. Rezignace Mgr. Ing. Martina Kopeckého na funkci člena KVA a KSPZ



Usnesení číslo: RMČ29/0445/16
Rada městské části
1) bere na vědomí
rezignaci Mgr. Ing. Martina Kopeckého na funkci člena Komise volnočasových aktivit a člena
Komise sociální politiky a zdravotnictví ke dni 5.2.2016

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

8. Stažen z jednání

Materiál byl stažen z jednání.

9. Rozpočtová opatření č. 1 - 3: změny rozpočtu v roce 2016
Usnesení číslo: RMČ29/0446/16
Rada městské části
1) schvaluje
rozpočtová opatření č. 1 - 3: změny rozpočtu v roce 2016 dle předložených tabulek, které jsou
nedílnou součástí tohoto usnesení

2) ukládá
starostce MČ Praha 21 předložit rozpočtová opatření č. 1 - 3: změny rozpočtu v roce 2016 na
příští jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 na vědomí

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21 
   
Termín: 25.04.2016    

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

10. Dohoda o převedení (svěření) movitého majetku č. 1/2015
Usnesení číslo: RMČ29/0447/16
Rada městské části
1) souhlasí
s podpisem Dohody o převedení (svěření) movitého majetku č. 1/2015 mezi MČ Praha 21,
Staroklánovická 260, Praha 9, 190 16 a Masarykovou základní školou, Polesná 1690, Praha 9,
190 16.

2) pověřuje
starostku MČ Praha 21 podpisem této Dohody

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka 
   
Termín: 01.03.2016    



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

11. Odsouhlasení přijetí věcného daru Masarykova základní škola Polesná
Usnesení číslo: RMČ29/0448/16
Rada městské části
1) souhlasí
s  přijetím věcného daru -  již  používaného počítače se zůstatkovou hodnotou 2.500,-Kč v
souladu s §27, odst.5 písmeno b) a  § 39 odst.  1 zákona č.  250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Žádost příspěvkové organizace
MZŠ Polesná je součástí originálu usnesení.

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

12.  Uzavření  smlouvy  o  smlouvě  budoucí  o  zřízení  služebnosti  pro  Pražskou
plynárenskou Distribuci,  a.s. na akci "Stavební úpravy STL plynovodů ul. Budčická,
Nadějovská a přilehlé ulice Praha 21"
Usnesení číslo: RMČ29/0449/16
Rada městské části
1) schvaluje
uzavření  smlouvy  o  smlouvě  budoucí  o  zřízení  služebnosti  pro  Pražskou  plynárenskou
Distribuci a.s. na pozemcích parc.č. 730/1, 824, 794/4,773/1, 800/2, 800/3, 800/1 v k.ú. Újezd
nad Lesy

2) pověřuje
starostku MČ Praha 21 podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka 
   
Termín: 08.03.2016    

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

13. Darovací smlouva - bezúplatný převod pozemku č. parc. 171/1 a stavby komunikace
v k.ú. Újezd nad Lesy od spol. AGIMM
Usnesení číslo: RMČ29/0450/16
Rada městské části
1) schvaluje
darovací  smlouvu  na  převod  pozemku  č.  par.  171/1  v  k.ú.  Újezd  nad  Lesy a  stavby
komunikace

2) pověřuje
starostku MČ Praha 21 podpisem předmětné darovací smlouvy včetně předávacího protokolu

Zodpovídá 



1. Karla Jakob Čechová, starostka 
   
Termín: 04.03.2016    

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

14. Stažen z jednání

Materiál byl stažen z jednání. 

15. Stažen z jednání

Materiál byl stažen z jednání. 

16. Stažen z jednání

Materiál byl stažen z jednání. 

17. Stažen z jednání

Materiál byl stažen z jednání. 

18. Projektová dokumentace na akci "zastávky BUS MHD - Plhovská"
Usnesení číslo: RMČ29/0451/16
Rada městské části
1) schvaluje
oddělení  severní  zastávky BUS (do centra) včetně přilehlého přechodu pro chodce a dále
posun jižní zastávky BUS (z centra) do prostoru mezi ul. Račiněveská a výjezd z parkoviště
Penny, s tím, že zastávky budou řešeny odděleně

2) ukládá
ÚMČ Praha 21 /OMI/ poptat dodavatele (5 firem) projektové dokumentace zastávky MHD u
Penny Marketu 

Zodpovídá 

1. Ing. Josef Roušal, vedoucí odboru majetku a investic 
   
Termín: 15.03.2016    

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



19. Zápisy KÚR z 9. jednání ze dne 9.11.2015, z 10. jednání ze dne 7.12.2015 a z 11.
jednání ze dne 18.1.2016
Usnesení číslo: RMČ29/0452/16
Rada městské části
1) bere na vědomí
zápisy  Komise  územního  rozvoje  z  9.  jednání  ze  dne  9.11.2015,  z  10.  jednání  ze  dne
7.12.2015 a z 11. jednání ze dne 18.1.2016

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

20. Dodatek č. 1 k vnitřní směrnici č. 2/15 Podrozvahové účty
Usnesení číslo: RMČ29/0453/16
Rada městské části
1) schvaluje
předložený Dodatek č. 1 k vnitřní směrnici 2/15 Podrozvahové účty

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

21. Doložka ve smyslu § 43 Zákona č. 131/2000 Sb.
Usnesení číslo: RMČ29/0454/16
Rada městské části
1) pověřuje
vedoucího odboru VHČ, správy bytů a údržby podepisováním doložky, potvrzující splnění
podmínek  dle  §  43  Zákona  č.  131/2000  Sb.  Toto  pověření  se  vydává  výhradně  pro
potvrzování listin zpracovaných v odboru VHČ, správy bytů a údržby.

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

22. Prominutí poplatku z prodlení úhrad za nájemné a služby
Usnesení číslo: RMČ29/0455/16
Rada městské části
1) schvaluje
prominutí poplatků z prodlení úhrad nájemného a služeb, souvisejících s pronájmem bytové
jednotky č. 1612/5, v kat. území Újezd nad Lesy, vedené na LV č. 2950 Katastrálního úřadu
pro  hl.  m.  Prahu.  Dlužník  uhradil  dluh  z  období  2/2012  až  1/2014  i  veškeré  náklady,
související s vymáháním dluhu.

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

23. Žádost skautského střediska Douglaska o prominutí nájemného
Usnesení číslo: RMČ29/0456/16
Rada městské části
1) bere na vědomí



informaci odboru VHČ o využití sálu s barem a zázemím v polyfunkčním domě za období
listopad  2015  až  leden  2016  a  rezervace  těchto  prostor do  konce  prvního  čtvrtletí 2016.
Součástí přehledu jsou výnosy z nájmu a odhad nákladů za energie.

2) schvaluje
pronájem sálu s barem na skautský výroční ples dne 9. 4. 2016 za cenu 3 000,- Kč

3) schvaluje
bezplatné uveřejnění dvou pozvánek v Újezdském zpravodaji a vývěskách Prahy 21 na ples,
pořádaný z.s. Junák - Český skaut, 23. skautským střediskem Douglaska Praha, k 25. výročí
činnosti střediska v Újezdě nad Lesy

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

24. Stažen z jednání

Materiál byl stažen z jednání.

25. Kampaně a slavnosti obce v roce 2016
Usnesení číslo: RMČ29/0457/16
Rada městské části
1) schvaluje
pořádání akce Den Země v termínu 22. dubna 2016

2) schvaluje
pořádání akce Den zdraví v termínu 10. září 2016

3) schvaluje
pořádání Újezdského posvícení v termínu 17. září 2016

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

26. Žádost občanského spolku Veselý újezd o individuální dotaci na pořádání kulturní 
akce Čarodějnice 2016
Usnesení číslo: RMČ29/0458/16
Rada městské části
1) bere na vědomí
žádost spolku Veselý Újezd o individuální dotaci ve výši 50.000,- Kč pro pořádání kulturně
společenské akce Čarodějnice 2016



2) souhlasí
s  poskytnutím neinvestiční  dotace  spolku  Veselý  Újezd  ve  výši  50.000,-  Kč,  která  bude
převedena  z  rozpočtu  MČ Praha  21,  z položky  slavnosti  obce  v  kapitole  06  -  kultura  a
cestovní ruch

3) ukládá
ÚMČ Praha 21 /Granty a MA21/ spolupracovat s Veselým Újezdem o.s. při organizačním
zabezpečení akce dle požadavků spolku

Zodpovídá 

1. Ing. Lucie Ponicová, Granty a MA21 
   
Termín: 30.04.2016  

4) ukládá
ÚMČ  Praha  /FO/ vypracovat rozpočtové  opatření  "změnu  rozpočtu  -  poskytnutí
neinvestiční dotace spolku Veselý Újezd ve výši 50.000,- Kč na zajištění akce Čarodějnice
2016" převedením finančních prostředků z položky slavnosti obce v kapitole 06 - kultura a
cestovní ruch

Zodpovídá 

1. Ing. Vlasta Berková, vedoucí finančního odboru 
   
Termín: 01.03.2016    

5) ukládá
ÚMČ Praha 21 /Granty a MA21/ vypracovat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace

Zodpovídá 

1. Ing. Lucie Ponicová, Granty a MA21 
   
Termín: 25.04.2016    
6) ukládá
starostce MČ Praha 21 předložit materiál  (veřejnoprávní smlouvu a rozpočtové opatření) ke
schválení na nejbližší jednání ZMČ Praha 21

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka 
   



Termín: 25.04.2016    

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

27. Zápis z jednání Dopravní komise ze dne 03. února 2016 a jmenování nových členů
Dopravní komise
Usnesení číslo: RMČ29/0459/16
Rada městské části
1) bere na vědomí
zápis z jednání Dopravní komise ze dne 03. února 2016

2) souhlasí

se  zahájením  rekonstrukce  STL plynovodního  řadu  na  Staroújezdské  v  předpokládaném
termínu od 15.03.2016 s tím, že první etapa bude umístěna cca 18 m od hlavní křižovatky (cca
od pozemku parc.č. 4092), bude probíhat v jednom jízdním pruhu a bude se posouvat od hl.
křižovatky směrem ke komunikaci V Lipách. Etap bude celkem osm, jedna etapa se bude
budovat cca deset prac. dnů, přípojky budou provedeny protlakem. První dva úseky budou
bez doč. SSZ, třetí a čtvrtý úsek bude s doč. SSZ. Ve směru z Koloděj bude zachován pouze
BUS, osobní doprava bude vedena po obj. trase  - Běchovice - Koloděje. Dopravní značení IP
22 bude osazeno v MČ Koloděje - jedná se o doplnění DZ. Komunikace bude řádně opravena
podle přijaté metodiky - viz usnesení RMČ Praha 21 ze dne 04.12.2012

3) ukládá
ÚMČ Praha 21 (ved. OŽPD) předat usnesení žadateli (spol. Moopex, s.r.o.) o zvláštní užívání
Staroújezdské, k.ú. Újezd nad Lesy

Zodpovídá 

1. Ing. Roman Březina, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
   
Termín: 29.02.2016  

  

4) jmenuje
I.  pana Ing. Martina Kňákala, vedoucího inženýringu spol. ELTODO, a.s.

II. pana Ing. Josefa Roušala, vedoucího OMI ÚMČ Praha 21;

    členy DK Rady MČ Praha 21



5) ukládá
tajemnici DK Rady MČ Praha 21 informovat nové členy o jejich jmenování do funkce

Zodpovídá 

1. JUDr. Vladimíra Kozáková, referent odboru životního prostředí a dopravy 5 
   
Termín: 29.02.2016    

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

28. Zápis z jednání Komise sociální politiky a zdravotnictví ze dne 26.10.2015, zápis z 
jednání Komise sociální politiky a zdravotnictví ze dne 7.12.2015, zápis z jednání 
Komise sociální politiky a zdravotnictví ze dne 27.1.2016

Usnesení číslo: RMČ29/0460/16
Rada městské části
1) bere na vědomí
zápis KSPZ ze dne 26. 10. 2015

2) bere na vědomí
zápis KSPZ ze dne 7. 12. 2015

3) bere na vědomí
zápis KSPZ ze dne 27. 1. 2016

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

29. Zápis z jednání Komise volnočasových aktivit, konané dne 9.12.2015, zápis z jednání
Komise volnočasových aktivit,  konané dne 6.1.2016, zápis z jednání Muzejní rady, ze
dne 7.1.2016
Usnesení číslo: RMČ29/0461/16
Rada městské části
1) bere na vědomí
zápis z jednání Komise volnočasových aktivit, konané dne 9.12.2015

2) bere na vědomí
zápis z jednání Komise volnočasových aktivit, konané dne 6.1.2016

3) bere na vědomí
zápis z jednání Muzejní rady, konané dne 7.1.2016

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



RNDr. Jitka Jenšovská
radní

Karla Jakob Čechová
starostka

Zapsal: asistentka - Dana Kartousová
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