
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. RMČ26
konané dne 05.11.2019

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : místostarostka MČ Praha 21 - Ing. Kristýna Kopecká

Program jednání:

1. Kontrola plnění úkolů
2. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny
3. Změna ve stanovení počtu uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 21.
4. Rozpočtové opatření č. 89: změna rozpočtu v roce 2019
5. Stažen z jednání
6. Návrh darovací smlouvy pro Nadační fond českého rozhlasu "Sbírka pro Světlušku"

7.
Poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ a
ZŠ) na zakoupení vánočních dárků

8. Stažen z jednání

9.
Podnět na změnu ÚP na pozemcích parc. č. 3748/8, 3748/9, 3748/10 a 3748/11 v k.ú. Újezd
nad Lesy podaný vlastníkem pozemku

1
0

. Odstoupení od smlouvy o údržbě veřejného osvětlení - přisvětlení přechodu ul. Čentické

11. Projekt Seniorská obálka
1
2

. Zápis ze zasedání Dopravní komise Rady MČ Praha 21 - říjnové zasedání

1
3

. Zápis č. 4 z jednání Bytové komise Rady městské části Praha 21

1
4

. Zápis z jednání škodní komise MČ Praha 21 ze dne 25.10.2019

1
5

. Vyhlášení programových dotací pro rok 2020

1
6

. Změna tajemnice Komise Zdravé městské části a místní Agendy 21

Pan starosta zkonstatoval, že rada byla řádně svolána a je usnášeníschopná. Z jednání rady byl
omluven pan Růžička. Do programu jednání byl doplněn bod č. 16, z jednání byly staženy
body 5 a 8. Program jednání jako celek byl schválen /4pro/.



1. Kontrola plnění úkolů
Usnesení číslo: RMČ26/0425/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

kontrolu plnění úkolů v intencích jednání rady

2) schvaluje

prodloužení termínu u úkolu:

-Uk/00211/2019 - OMI ÚMČ Praha 21 zajistit úpravu projektové dokumentace v komunikaci
s vedením MZŠ a zároveň připravit VŘ na zhotovitele pro vypsání nového výběrového řízení
veřejné zakázky na rekonstrukci tělocvičen a interiérů MZŠ, zahrnující i podhledy a další
části (v komunikaci s vedením MZŠ a zároveň připravit VŘ na zhotovitele) - do 30.11.2019.

-Uk/00202/2019 - ÚMČ P21 OMI zadat veřejnou zakázku, oprava WC Staroklánovická 260 -
záměr  a  zadávací  dokumentace, podle  vnitřní  směrnice  ÚMČ  Praha  21  č.  2/2018,  II.
kategorie, v případě že bude poskytnuta dotace do 30.11.2019.

-Uk/00222/2018 - ÚMČ Praha 21 /OMI/ realizací opravy pomníků "Křížku" a "Zvoničky" na
Blatově, dle předložených návrhů do 30.11.2019

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

2. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny
Usnesení číslo: RMČ26/0426/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

Návrh smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č. 3510036840/EE/201901, který
navazuje na akceptaci nabídek spol. PRE schválených na jednání RMČ 19 dne 16.7.2019

2) schvaluje

Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č. 3510036840/EE/201901



3) ukládá

starostovi  MČ  Praha  21  p.  Milanovi  Samcovi  podepsat  smlouvu  o  sdružených  službách
dodávky elektřiny č. 3510036840/EE/201901

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 15.11.2019 

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

3. Změna ve stanovení počtu uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 21.
Usnesení číslo: RMČ26/0427/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

Návrh  na  změnu  funkce  neuvolněné  místostarostky  Ing.  Kristýny  Kopecké  na  funkci
uvolněné místostarostky, a to od 1.12.2019

2) souhlasí

se  změnou  funkce  neuvolněné  místostarostky  Ing.  Kristýny Kopecké  na  funkci  uvolněné
místostarostky, a to od 1.12.2019

3) doporučuje

Zastupitelstvu MČ Praha 21 schválit změnu funkce neuvolněné místostarostky Ing. Kristýny
Kopecké na funkci uvolněné místostarostky, a to od 1.12.2019

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

4. Rozpočtové opatření č. 89: změna rozpočtu v roce 2019
Usnesení číslo: RMČ26/0428/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

Rozpočtové opatření č. 89: změna rozpočtu 2019 - Navýšení výdajů na investiční položce
Rekonstrukce hřbitovních kolumbárních schránek v kapitole 08 - Hospodářství, ODPA 3632 -
Pohřebnictví ve výši 20,0 tis. Kč převedením prostředků z nespecifikované rezervy z převodu
částky z daně z příjmu za rok 2018 v kapitole 10 - Pokladní správa.

2) schvaluje



Rozpočtové opatření  č.  89: změna rozpočtu v roce 2019 v souladu s přiloženou tabulkou,
která je součástí tohoto usnesení.

3) ukládá

místostarostce  MČ Praha  21  Ing.  Kristýně  Kopecké  předložit  rozpočtové  opatření  č.  89:
změna rozpočtu v roce 2019 na prosincové jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 na vědomí, v
souladu s přiloženou tabulkou, která je součástí tohoto usnesení.

Zodpovídá 

1. Ing. Kristýna Kopecká, místostarostka MČ Praha 21
Termín: 18.12.2019 

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

5. Stažen z jednání

Bod č. 5 byl stažen z jednání

6. Návrh darovací smlouvy pro Nadační fond českého rozhlasu "Sbírka pro Světlušku"
Usnesení číslo: RMČ26/0429/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh darovací smlouvy ve prospěch Nadačního fondu Českého rozhlasu v rámci rozsvícení
vánočního stromu v MČ Praha 21 ve výši 5000,--Kč

2) schvaluje

návrh darovací smlouvy ve prospěch Nadačního fondu Českého rozhlasu v rámci rozsvícení
vánočního stromu MČ Praha 21 ve výši 5000,--Kč

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem této smlouvy

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 26.11.2019 

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



7. Poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím
(MŠ a ZŠ) na zakoupení vánočních dárků
Usnesení číslo: RMČ26/0430/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

poskytnutí  účelového  neinvestičního  příspěvku  zřízeným  příspěvkovým  organizacím  MČ
Praha 21 (MŠ a MZŠ) v celkové výši 240,0 tis. Kč na nákup hraček, didaktických pomůcek,
stavebnic a to po 10,0 tis. Kč pro každou třídu MŠ a po 5,0 tis. Kč pro každé oddělení školní
družiny MZŠ Polesná a 20,0 tis. Kč pro školní klub 

2) schvaluje

poskytnutí  účelového  neinvestičního  příspěvku  zřízeným  příspěvkovým  organizacím  MČ
Praha 21 (MŠ a MZŠ) v celkové výši 240,0 tis. Kč na nákup hraček, didaktických pomůcek,
stavebnic a to po 10,0 tis. Kč pro každou třídu MŠ a po 5,0 tis. Kč pro každé oddělení školní
družiny MZŠ Polesná a 20,0 tis. Kč pro školní klub

3) ukládá

ÚMČ  Praha  21  vedoucí  FO  předložit  rozpočtové  opatření  v  souladu  s  výše  uvedeným
usnesením

Zodpovídá 

1. Ing. Jana Piknová, vedoucí finančního odboru 

Termín: 26.11.2019 

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

8. Stažen z jednání

Bod č. 8 byl stažen z jednání

9. Podnět na změnu ÚP na pozemcích parc. č. 3748/8, 3748/9, 3748/10 a 3748/11 v k.ú.
Újezd nad Lesy podaný vlastníkem pozemku
Usnesení číslo: RMČ26/0431/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

podnět na změnu ÚP na pozemcích parc. č. 3748/8, 3748/9, 3748/10 a 3748/11 v k.ú. Újezd
nad Lesy podaný vlastníkem pozemku

2) trvá

na usnesení ZMČ Praha 21 č. 100/2007 ze dne 17.12.2007, kde, již bylo o věci rozhodnuto



3) ukládá

odboru majetku a investic zaslat odboru územního rozvoje MHMP stanovisko MČ Praha 21 k
podnětu na změnu ÚP na pozemcích parc. č. 3748/8, 3748/9, 3748/10 a 3748/11 v k.ú. Újezd
nad  Lesy  podanému  vlastníkem  pozemku  a  informovat  žadatele
 

Zodpovídá 

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

Termín: 29.11.2019 

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

10.  Odstoupení  od  smlouvy  o  údržbě  veřejného  osvětlení  -  přisvětlení  přechodu  ul.
Čentické
Usnesení číslo: RMČ26/0432/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

ukončení  smlouvy  o  provozu  a  údržbě  veřejného  osvětlení  uzavřené  k  předmětnému
přisvícení přechodu pro chodce se společností ELTODO - CITELUM, s.r.o. ze dne 19.1.2009

2) schvaluje

ukončení smlouvy o provozu a údržbě na předmětné přisvícení přechodu pro chodce

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem písemné dohody obou smluvních stran směřující k ukončení
smlouvy o  provozu a  údržbě  veřejného osvětlení  dle  čl.  IX.  odst.  1.2  smlouvy,  pokud k
dohodě nedojde, k podpisu výpovědi z předmětné smlouvy dle čl. IX. odst. 1.4

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

11. Projekt Seniorská obálka



Usnesení číslo: RMČ26/0433/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

projekt "Seniorská obálka"

2) schvaluje

zapojení MČ Praha 21 do projektu "Seniorská obálka"

3) ukládá

vedoucí OSV zajistit distribuci Oznámení o spolupráci a formulářů seniorské obálky

Zodpovídá 

1. Bc. Radka Lipanovičová, vedoucí odboru sociálních věcí 

Termín: 22.11.2019 

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

12. Zápis ze zasedání Dopravní komise Rady MČ Praha 21 - říjnové zasedání
Usnesení číslo: RMČ26/0434/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis ze zasedání DK ze dne 02.10.2019

2) bere na vědomí

návrh na změnu směrnosti na pozemní komunikaci ul. Dražicka, k.ú. Ú/L

3) souhlasí

se změnou směrnosti na pozemní komunikaci ul. Dražická

4) ukládá

ÚMČ Praha 21, ved. OMI připravit návrh na změnu směrnosti na pozemní komunikaci ul.
Dražická

Zodpovídá 

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

Termín: 29.11.2019 

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



13. Zápis č. 4 z jednání Bytové komise Rady městské části Praha 21
Usnesení číslo: RMČ26/0435/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis č. 4 z jednání Bytové komise Rady městské části Praha 21, které se uskutečnilo dne 9.
10. 2019.

2) schvaluje

1. Pravidla pro pronajímání bytů ve správě městské části Praha 21 dle přílohy č. 3 tohoto
usnesení, s účinností od 5. 11. 2019.

2. Čestné prohlášení žadatele o nájem bytu dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.

3. Žádost o pronájem bytu dle přílohy č. 5 tohoto usnesení.

3) ukládá

starostovi, Milanu Samcovi, podepsat Pravidla pro pronajímání bytů ve správě městské části
Praha 21, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 22.11.2019
 
4) ukládá

Jaroslavě  Bendové,  vedoucí  odboru  VHČ,  správy  bytů  a  údržby  zveřejnit Pravidla  pro
pronajímání  bytů,  čestné  prohlášení  a  žádost  o  pronájem  bytu  dle  bodu  2)  tohoto
usnesení na internetových stránkách MČ P21.

Zodpovídá 

1. Jaroslava Bendová, vedoucí odboru VHČ, správy bytů a údržby 

Termín: 29.11.2019 

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



14. Zápis z jednání škodní komise MČ Praha 21 ze dne 25.10.2019
Usnesení číslo: RMČ26/0436/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

Zápis z jednání škodní komise MČ Praha 21 ze dne 25.10.2019

2) schvaluje

Zápis z jednání škodní komise MČ Praha 21 ze dne 25.10.2019

3) schvaluje

Návrh škodní komise o úhradě vzniklé škody způsobené zaměstnancem.

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

15. Vyhlášení programových dotací pro rok 2020
Usnesení číslo: RMČ26/0437/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

Návrh programů pro poskytování dotací pro rok 2020 na území MČ Praha 21

2) schvaluje

Programy pro poskytování dotací pro rok 2020 na území MČ Praha 21

3) ukládá

Finančnímu odboru  zajistit  zveřejnění  Programů pro  poskytování  dotací  pro  rok  2020 na
úřední desce MČ Praha 21 nejpozději 30 dnů před termínem pro zahájení podávání žádostí.

Zodpovídá 

1. Ing. Karolína Šťastná, referent finančního odboru

Termín: 11.11.2019 

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



16. Změna tajemnice Komise Zdravé městské části a místní Agendy 21
Usnesení číslo: RMČ26/0438/19
Rada městské části
1) odvolává

Bc. Dominiku Červinkovou z funkce tajemnice Komise Zdravé městské části a místní Agendy
21 k 5. 11. 2019

2) jmenuje

Ing. Šárku Zátkovou tajemnici Komise Zdravé městské části a místní Agendy 21 od 6. 11.
2019

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

Ing. Kristýna Kopecká
místostarostka MČ Praha 21

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

Zapsal : asistentka oddělení kanceláře starosty - Ing. Alena Majerová
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