
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. RMČ43
konané dne 16.06.2020

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : radní MČ Praha 21 - Ing. Lucie Ponicová

Program jednání:

1. Kontrola plnění úkolů
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené se společností Rentel a.s.
3. Změna jednacího řádu komisí RMČ Praha 21
4. Úprava obchodních podmínek vozového parku č. 6800110884

5.
Schválení účetní závěrky za rok 2019 1. Mateřská škola, Praha 9 - Újezd 
nad Lesy, Čentická 2222

6.
Schválení účetní závěrky za rok 2019 MŠ Sedmikráska, Praha 9 - Újezd 
nad Lesy, Lišická 1502

7.
Schválení účetní závěrky za rok 2019 MŠ Rohožník, Praha 9 - Újezd nad 
Lesy, Žárovická 1653

8.
Schválení účetní závěrky za rok 2019 MŠ Sluníčko, Praha 9 - Újezd nad 
Lesy, Polesná 1690

9.
Schválení účetní závěrky za rok 2019 Masarykova základní škola, Praha 9 -
Újezd nad Lesy, Polesná 1690

10.Rozpočtová opatření č. 27, č. 28 a č. 29: změny rozpočtu v roce 2020.
11.Udělení souhlasu s podnájmem stavby č. p. 2385 v k. ú. Újezd nad Lesy

12.
Výpověď z nájemní smlouvy ze strany vlastníka pozemků parc.č. 1821, 
1822, 1823 v k.ú. Újezd nad Lesy

13.
Žádost FK Újezd nad Lesy z.s. o poskytnutí individuální dotace na úhradu 
provozních nákladů

14.
Žádost základní organizace Českého zahrádkářského svazu Újezd nad Lesy 
o poskytnutí individuální dotace na provoz a údržbu

15.
Zápis z jednání komise Zdravé městské části a místní Agendy 21 dne 25. 5. 
2020

16.
Dodatek č. 1 k darovací smlouvě uzavřené s Českou spořitelnou, a.s. k 
zajištění projektu Den zdravé Země dne 11. září 2020

17.
Dodatek č. 1 k darovací smlouvě uzavřené s Pekařstvím Jaroslav Kollinger 
s.r.o. k zajištění projektu Den zdravé Země dne 11. září 2020

18.
DOMY POD LÍPOU - změny smluvních ujednání ve věci inženýrských sítí
- STL plyn



19.Stažen z jednání
20.Rámcová smlouva na opravy komunikací pro období 06/2020 až 03/2021

21.
Úprava přílohy č. 1 nařízení hl. m. Prahy č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým
se vydává tržní řád

22.
Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m.Prahy na realizaci projektu 
MČ v oblasti řešení problematiky bezdomovectví

Pan starosta zkonstatoval, že rada byla řádně svolána a je usnášeníschopná. Z jednání rady 
byla omluvena JUDr. Hana Pelčáková. Z programu jednání byl stažen bod č. 19 a doplněny 
byly body: č. 21 Úprava přílohy č. 1 nařízení hl. m. Prahy č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým 
se vydává tržní řád, č. 22 Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m.Prahy na realizaci 
projektu MČ v oblasti řešení problematiky bezdomovectví. Doplnění bodů č.21 a č. 22 do 
programu byl schválen /4pro/. Program jednání jako celek byl schválen /4pro/.

1. Kontrola plnění úkolů
Usnesení číslo: RMČ43/0662/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

kontrolu plnění úkolů v intencích jednání rady

2) schvaluje

prodloužení termínu u úkolu:

-  Uk/00140/2020 -  Oprava  chodníku  v  ul.  Starokolínská  (v  úseku  Pilovská  -  Plhovská),
podepsat smlouvu - do 30.6.2020

-Uk/00105/2020 - Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytové jednotky č. 1627/50 v 1. 
nadzemním podlaží domu č. p. 1627, ulice Žíšovská, o výměře 63,89 m2, postaveném na 
pozemku parc. č. 4303, kat. území Újezd nad Lesy, podepsat smlouvu o nájmu nebytové 
jednotky - do 30.6.2020
 

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

2. Dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené se společností Rentel a.s.
Usnesení číslo: RMČ43/0663/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřené dne 2.8.2019 se společností Rentel a.s.

2) schvaluje

dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené dne 2.8.2019 se společností Rentel a.s.



3) pověřuje

starostu městské části Praha 21 Milana Samce podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřené
dne 2.8.2019 se společností Rentel a.s.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 19.06.2020

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

3. Změna jednacího řádu komisí RMČ Praha 21
Usnesení číslo: RMČ43/0664/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh na doplnění jednacího řádu komisí RMČ Praha 21 tak, aby bylo možno v mimořádných
případech konat jednání komise prostřednictvím prostředku dálkové komunikace

2) souhlasí

s návrhem na doplnění jednacího řádu tak, aby bylo možno v mimořádných případech konat
jednání komise RMČ Praha 21 prostřednictvím prostředku dálkové komunikace

3) schvaluje

doplnění čl. 2 jednacího řádu komisí RMČ Praha 21 ze dne 4.6.2019 s okamžitou účinností o
bod č.  15 ve znění  -  "V nezbytně nutných případech je  umožněno jednání  členů komise
prostřednictvím  prostředku  dálkové  komunikace.  Takový  prostředek  dálkové  komunikace
musí  být  způsobilý umožnit  bezprostřední  interakci  s  ostatními členy komise.  Podmínkou
využití prostředku dálkové komunikace je dostatečná prokazatelnost totožnosti člena komise
a vlastní  technická  způsobilost  všech  členů  komise  se  k  prostředku  dálkové  komunikace
připojit."

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

4. Úprava obchodních podmínek vozového parku č. 6800110884
Usnesení číslo: RMČ43/0665/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

dopis oznamující úpravu obchodních podmínek vozového parku

2) nesouhlasí



s úpravou obchodních podmínek pro období od 17. 8. 2020 - do 16. 8. 2021

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 Milana Samce podpisem dopisu

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 19.06.2020 

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

5. Schválení účetní závěrky za rok 2019 1. Mateřská škola, Praha 9 - Újezd nad Lesy, 
Čentická 2222
Usnesení číslo: RMČ43/0666/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

Zápis z jednání Výboru pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky MČ Praha 21
za rok 2019,  Usnesení  tohoto výboru a  současně doporučení  Radě MČ Praha 21 ve věci
schválení účetní závěrky příspěvkové organizace 1. Mateřská škola, Praha 9 - Újezd nad Lesy,
Čentická 2222 za rok 2019.

2) schvaluje

účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace 1. Mateřská škola, Praha 9 - Újezd nad Lesy,
Čentická 2222, IČ: 49371665 za rok 2019. Protokol o schvalování účetní závěrky je nedílnou
součástí tohoto usnesení.

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

6. Schválení účetní závěrky za rok 2019 MŠ Sedmikráska, Praha 9 - Újezd nad Lesy, 
Lišická 1502
Usnesení číslo: RMČ43/0667/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

Zápis z jednání Výboru pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky MČ Praha 21
za rok 2019,  Usnesení  tohoto výboru a  současně doporučení  Radě MČ Praha 21 ve věci
schválení účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Sedmikráska,         Praha 9 - Újezd nad
Lesy, Lišická 1502 za rok 2019.

2) schvaluje

účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace MŠ Sedmikráska, Praha 9 - Újezd nad Lesy,
Lišická 1502, IČ: 49367820 za rok 2019. Protokol o schvalování účetní závěrky je nedílnou
součástí tohoto usnesení.



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

7. Schválení účetní závěrky za rok 2019 MŠ Rohožník, Praha 9 - Újezd nad Lesy, 
Žárovická 1653
Usnesení číslo: RMČ43/0668/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

Zápis z jednání Výboru pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky MČ Praha 21
za rok 2019,  Usnesení  tohoto výboru a  současně doporučení  Radě MČ Praha 21 ve věci
schválení účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Rohožník, Praha 9 - Újezd nad Lesy,
Žárovická 1653 za rok 2019.

2) schvaluje

účetní  závěrku zřízené příspěvkové organizace  MŠ Rohožník,  Praha  9 -  Újezd nad Lesy,
Žárovická  1653,  IČ:  63832372  za  rok  2019.  Protokol  o  schvalování  účetní  závěrky  je
nedílnou součástí tohoto usnesení.

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

8. Schválení účetní závěrky za rok 2019 MŠ Sluníčko, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 
1690
Usnesení číslo: RMČ43/0669/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

Zápis z jednání Výboru pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky MČ Praha 21
za rok 2019,  Usnesení  tohoto výboru a  současně doporučení  Radě MČ Praha 21 ve věci
schválení účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Sluníčko, Praha 9 - Újezd nad Lesy,
Polesná 1690 za rok 2019.

2) schvaluje

účetní  závěrku  zřízené  příspěvkové  organizace  MŠ Sluníčko,  Praha  9  -  Újezd nad  Lesy,
Polesná 1690, IČ: 75113961 za rok 2019. Protokol o schvalován účetní závěrky je nedílnou
součástí tohoto usnesení.

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



9. Schválení účetní závěrky za rok 2019 Masarykova základní škola, Praha 9 - Újezd 
nad Lesy, Polesná 1690
Usnesení číslo: RMČ43/0670/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

Zápis z jednání Výboru pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky MČ Praha 21
za rok 2019,  Usnesení  tohoto výboru a  současně doporučení  Radě MČ Praha 21 ve věci
schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Masarykova základní škola, Praha 9 - Újezd
nad Lesy, Polesná 1690 za rok 2019.

2) neschvaluje

účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Masarykova základní škola, Praha 9 - Újezd
nad Lesy, Polesná 1690, IČ: 47608579 za rok 2019. Protokol o neschválení účetní závěrky je
nedílnou součástí tohoto usnesení.

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

10. Rozpočtová opatření č. 27, č. 28 a č. 29: změny rozpočtu v roce 2020.
Usnesení číslo: RMČ43/0671/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

Rozpočtové opatření č. 27: změna rozpočtu v roce 2020 - Snížení výdajů rozpočtu v roce
2020 v kapitole 07 - Bezpečnost, v ODPA Požární ochrana - dobrovolná část na akci 0080147
ve  výši  2  300,0 tis.  Kč vrácením  položky  financování  do  výsledků  hospodaření
předcházejících  účetních  období  v  kapitole  10  -  Pokladní  správa  a  ve  výdajích  snížení
výdajové  položky  Výstavba  hasičské  zbrojnice  SDH  Újezd  nad  Lesy  v  kapitole  07  -
Bezpečnost z důvodu schválení ponechání účelové dotace z HMP ve finančním vypořádání na
výstavbu HZ JSDH z roku 2019 do roku 2020.

Rozpočtové opatření č. 28:  změna rozpočtu v roce 2020 - Zvýšení výdajů rozpočtu roku
2020 v kapitole 04 - Školství, mládež a sport v ODPA 3412 - Sportovní zařízení v majetku
obce o částku 90,5 tis. Kč na opravu plynového kotle na sportovišti fotbalového areálu v ulici
Čentická zapojením finančních prostředků z dotace HMP z VHP a jiných technických herních
zařízení z roku 2019 do roku 2020 v kapitole 10 - Pokladní správa - z VHP podpora sportu.

Rozpočtové opatření č. 29: změna rozpočtu v roce 2020 - Zvýšení příjmů i výdajů rozpočtu
roku 2020 -  Zvýšení  příjmů rozpočtu z  dotace  z  OP -  Praha pól  růstu na  projekt  1.  MŠ
Čentická název akce  1.MŠ -  venkovní  učebna se zázemím (polytechnika a  EVVO) ORG
2541117 ve výši 2 954,2 tis. Kč v kapitole 04 - Školství, mládež a sport  ve výdajích zaslání
finančních prostředků na projekt 1. MŠ Čentické dle pokynů z MHMP ve stejné výši v ODPA
3111 - Mateřské školy v kapitole 04 - Školství, mládež a sport. (Číslo dokladu 7003 - červen).
Skutečná  výše  dotace  na  projekt  je  nižší,  toto  je  pouze  změna  rozpočtu  bez  ohledu  na
schválenou výši dotace pro 1.MŠ pro tento projekt.



2) schvaluje

Rozpočtová opatření č. 27, č. 28 a č. 29: změny rozpočtu v roce 2020 v souladu s přiloženými
tabulkami, které jsou součástí tohoto usnesení.

3) ukládá

místostarostce MČ Praha 21 Ing. Kristýně Kopecké předložit rozpočtová opatření č. 27, č. 28
a č. 29: změny rozpočtu v roce 2020 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: 30.09.2020 

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

11. Udělení souhlasu s podnájmem stavby č. p. 2385 v k. ú. Újezd nad Lesy
Usnesení číslo: RMČ43/0672/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost společnosti TK TOLA s.r.o., IČ: 24316890 o udělení souhlasu s podnájmem stavby č.
p. 2385 v k. ú. Újezd nad Lesy.

2) schvaluje

nájemci TK TOLA s.r.o., IČ: 24316890 podnájem stavby č. p. 2385, k. ú. Újezd nad Lesy,
pro Michala Vrbu, IČ:09140441, účel podnájmu: hostinská činnost (občerstvení).

 

3) ukládá

starostovi, Milanu Samcovi, podepsat souhlas s podnájmem v souladu s bodem 2) tohoto 
usnesení.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 30.06.2020 

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



12. Výpověď z nájemní smlouvy ze strany vlastníka pozemků parc. č. 1821, 1822, 1823 v 
k.ú. Újezd nad Lesy
Usnesení číslo: RMČ43/0673/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

výpověď z nájmu pozemků parc. č. 1821,1822,1823 v k.ú. Újezd nad Lesy ze strany vlastníka
pozemků

2) souhlasí

s předloženým návrhem odpovědi

3) ukládá

ÚMČ Praha 21 /OŠK/ odeslat odpověď pronajímateli a zajistit jednání s TJ Sokol

Zodpovídá 

1. Bc. Markéta Slavíková, vedoucí odboru školství a kultury 
Termín: 30.06.2020 
4) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem odpovědi

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 30.06.2020 

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

13. Žádost FK Újezd nad Lesy z.s. o poskytnutí individuální dotace na úhradu 
provozních nákladů
Usnesení číslo: RMČ43/0674/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost  FK  Újezd  nad  Lesy  z.s.  o  poskytnutí  individuální  neinvestiční  dotace  na  úhradu
provozních nákladů klubu

2) schvaluje

poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 50 000,- Kč pro FK Újezd nad Lesy z.s. na
úhradu provozních nákladů

3) schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro FK Újezd nad Lesy z.s. ve výši 50 000,- Kč

4) pověřuje



starostu MČ Praha 21 podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro FK Újezd
nad Lesy z.s.

Zodpovídá 

1. starosta MČ Praha 21 
Termín: 30.06.2020 
5) ukládá

ÚMČ  Praha  21  /vedoucí  FO/  vypracovat  a  předložit  rozpočtové  opatření  -  poskytnutí
neinvestiční  účelové  dotace  ve  výši  50  000,-  Kč pro FK Újezd nad Lesy z.s.  na  úhradu
provozních nákladů klubu

Zodpovídá 

1. vedoucí finančního odboru 
Termín: 30.06.2020 

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

14. Žádost základní organizace Českého zahrádkářského svazu Újezd nad Lesy o 
poskytnutí individuální dotace na provoz a údržbu
Usnesení číslo: RMČ43/0675/20
Rada městské části

1) bere na vědomí

žádost  základní  organizace  Českého  zahrádkářského  svazu  Újezd  nad  Lesy  o  poskytnutí
individuální  neinvestiční  dotace na úhradu provozních nákladů,  údržbu areálu a  podzimní
odbornou výstavu

2) schvaluje

poskytnutí  individuální  neinvestiční  dotace  ve  výši  10  000,-  Kč  pro  základní  organizaci
Českého zahrádkářského svazu Újezd nad Lesy na úhradu provozních nákladů, údržbu areálu
a podzimní odbornou výstavu

3) schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro základní organizaci Českého zahrádkářského
svazu Újezd nad Lesy ve výši 10 000,- Kč

4) pověřuje



starostu MČ Praha 21 podpisem Veřejnoprávní  smlouvy o poskytnutí  dotace pro základní
organizaci Českého zahrádkářského svazu Újezd nad Lesy 

Zodpovídá 

1. starosta MČ Praha 21 
Termín: 30.06.2020 
5) ukládá

ÚMČ Praha  21/vedoucí  finančního  odboru  /vypracovat  a  předložit  rozpočtové  opatření  -
poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 10 000,- Kč pro základní organizaci Českého
zahrádkářského  svazu  Újezd  nad  Lesy  na  úhradu  provozních  nákladů,  údržbu  areálu  a
podzimní odbornou výstavu

Zodpovídá 

1. vedoucí finančního odboru 
Termín: 30.06.2020 

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

15. Zápis z jednání komise Zdravé městské části a místní Agendy 21 dne 25. 5. 2020
Usnesení číslo: RMČ43/0676/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

Zápis z jednání komise Zdravé městské části a místní Agendy 21 ze dne 25. 5. 2020.

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

16. Dodatek č. 1 k darovací smlouvě uzavřené s Českou spořitelnou, a.s. k zajištění 
projektu Den zdravé Země dne 11. září 2020
Usnesení číslo: RMČ43/0677/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh dodatku č.  1 darovací  smlouvy s Českou spořitelnou a.s.  k akci  Den zdravé Země
konané 11. září 2020.

2) schvaluje

dodatek č. 1 darovací smlouvy s Českou spořitelnou a.s. k akci Den zdravé Země konané 11.
září 2020.

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 Milana Samce podepsat dodatek č. 1 smlouvy.



Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Podepsat dodatek č. 1 darovací smlouvy.
Termín: 17.06.2020 
4) ukládá

koordinátorce MA21 Heleně Šmídové předat dárci písemnou zprávu, ze které bude vyplývat
způsob použití darovaných finančních prostředků.

Zodpovídá 

1. Helena Šmídová, referent kanceláře tajemníka 
Termín: 30.09.2020

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

17. Dodatek č. 1 k darovací smlouvě uzavřené s Pekařstvím Jaroslav Kollinger s.r.o. k 
zajištění projektu Den zdravé Země dne 11. září 2020
Usnesení číslo: RMČ43/0678/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh dodatku č. 1 darovací smlouvy s Pekařstvím Jaroslav Kollinger s.r.o. k akci Den zdravé
Země konané 11. září 2020.

2) schvaluje

dodatek č. 1 darovací smlouvy s Pekařstvím Jaroslav Kollinger s.r.o. k akci Den zdravé Země
konané 11. září 2020.

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 Milana Samce podepsat dodatek č. 1 smlouvy.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Podepsat dodatek č. 1 darovací smlouvy.
Termín: 17.06.2020 

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

18. DOMY POD LÍPOU - změny smluvních ujednání ve věci inženýrských sítí - STL 
plyn
Usnesení číslo: RMČ43/0679/20
Rada městské části
1) bere na vědomí



nutnost změny smluvních ujednání ve věci inženýrských sítí  -  přípojek STL plyn v rámci
investorského záměru DOMY POD LÍPOU

2) schvaluje

1. dodatek  č. 2  ke  smlouvě  o  uzavření  budoucí  smlouvy  o  zřízení  služebnosti  č.
SML/0205/2019/OMI

2. návrh  třístranné smlouvy o  uzavření  budoucí  smlouvy o  zřízení  věcného  břemene
s DOMY POD LÍPOU, s.r.o. a PPD a.s. - STL přípojka přeložka 

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem:

1. dodatek  č. 2  ke  smlouvě  o  uzavření  budoucí  smlouvy  o  zřízení  služebnosti  č.
SML/0205/2019/OMI

2. návrh  třístranné smlouvy o  uzavření  budoucí  smlouvy o  zřízení  věcného  břemene
s DOMY POD LÍPOU, s.r.o. a PPD a.s. - STL přípojka přeložka 

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 15.07.2020 

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

19. Stažen z jednání
 

Bod č. 19 byl stažen z jednání.

20. Rámcová smlouva na opravy komunikací pro období 06/2020 až 03/2021
Usnesení číslo: RMČ43/0680/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

předložený návrh rámcové smlouvy na opravy komunikací  v Újezdu nad Lesy a  žádost o
navýšení finančních prostředků na opravy komunikací

2) schvaluje

předložený návrh rámcové smlouvy na opravy komunikací v Újezdu nad Lesy

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem rámcové smlouvy na opravy komunikací v Újezdu nad Lesy



Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 30.06.2020 
4) ukládá

ÚMČ Praha  21  (FO)  připravit  a  předložit  ke  schválení  rozpočtové  opatření  na  navýšení
položky v rozpočtu MČ Praha 21 na opravy komunikací o 2.000.000,-Kč.

Zodpovídá 

1. Ing. Jana Piknová, vedoucí finančního odboru 
Termín: 30.06.2020 

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

21. Úprava přílohy č. 1 nařízení hl. m. Prahy č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se 
vydává tržní řád
Usnesení číslo: RMČ43/0681/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

Návrh na změnu přílohy (novelu) nařízení hl. m. Prahy č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se
vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů.

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

22. Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci projektu MČ v 
oblasti řešení problematiky bezdomovectví
Usnesení číslo: RMČ43/0682/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

záměr MČ k podání žádosti o finanční podporu projektu v oblasti řešení problematiky 
bezdomovectví

2) ukládá

odboru sociálních věcí zajistit zpracování a podání žádosti

Zodpovídá 



1. Bc. Radka Lipanovičová, vedoucí odboru sociálních věcí 
Termín: 30.06.2020 
3) pověřuje

místostarostku MČ Praha 21, v jejíž kompetenci je oblast sociální politiky, Ing. Kristýnu 
Kopeckou podpisem Žádosti o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hl.m. Prahy na 
realizaci projektu MČ v oblasti řešení problematiky bezdomovectví

Zodpovídá 

1. Ing. Kristýna Kopecká, místostarostka MČ Praha 21 
Termín: 29.06.2020 

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

Ing. Lucie Ponicová
radní MČ Praha 21

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

Zapsal : referent oddělení kanceláře starosty - Michala Brichová
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