
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. RMČ18
konané dne 09.07.2019

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : místostarostka MČ Praha 21 - Ing. Kristýna Kopecká

Program jednání:

1. Vyhodnocení záměru k pronájmu pozemků parc. č. 2752/1, 2752/2, k. ú. Újezd nad Lesy
2. Dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce se zřízenou příspěvkovou organizací MŠ Rohožník
3. Oprava WC Staroklánovická 260 - záměr a zadávací dokumentace

Pan starosta zkonstatoval, že rada byla řádně svolána a je usnášeníschopná. Z jednání rady 
byla omluvena Ing. Lucie Ponicová. Do programu byl doplněn bod č. 3 Oprava WC 
Staroklánovická 260 – záměr a zadávací dokumentace. Doplnění bodu č. 3 do programu 
jednání byl schválen /4 pro/. Program jednání jako celek byl schválen /4 pro/.

1. Vyhodnocení záměru k pronájmu pozemků parc. č. 2752/1, 2752/2, k. ú. Újezd nad 
Lesy
Usnesení číslo: RMČ18/0298/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

došlé nabídky k záměru na pronájem pozemků parc. č. 2752/1 a 2752/2 v k. ú. Újezd nad
Lesy.

2) schvaluje

uzavření smlouvy o dočasném užívání pozemku parc. č. 2752/1 o výměře 5 410 m2 a parc. č.
2752/2 o výměře 112 m2, včetně stavby č. p. 2385, k. ú. Újezd nad Lesy, nájem do 31. 10.
2019 za účelem provozování sportovního areálu - tenisových kurtů se zájemci v tomto pořadí
s tím, že pokud neuzavře nájemní smlouvu  1. v pořadí do 7 dnů od zaslání výzvy k podpisu
smlouvy, ztrácí právo na uzavření smlouvy a bude vyzván 2. v pořadí.

1) TJ  Sokol  Újezd  nad  Lesy,  z.s.,  IČ:  45773050,  nájemné  5,-Kč/m2/rok  s  tím,  že
součástí  smlouvy  bude  nabídka  dle  přihlášky  do  záměru
2) TK TOLA s.r.o., IČ: 24316890, nájemné 10,-Kč/m2/rok s tím, že součástí smlouvy
bude nabídka dle přihlášky do záměru.



3) ukládá

starostovi MČ Praha 21, panu Samcovi, podepsat smlouvu o dočasném užívání dle bodu 2) 
tohoto usnesení.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
 

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

2. Dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce se zřízenou příspěvkovou organizací MŠ Rohožník
Usnesení číslo: RMČ18/0299/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. SML/0051/2018 uzavřenou mezi MČ Praha 21 a
PO MŠ Rohožník dne 25.1.2018  

2) schvaluje

návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce SML/0051/2018 ze dne 25.1.2018

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem dodatku č.1

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 10.07.2019 

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

3. Oprava WC Staroklánovická 260 - záměr a zadávací dokumentace
Usnesení číslo: RMČ18/0300/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

"Grantový program v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy pro rok
2019"  a  projektovou  dokumentaci  pro  rekonstrukci  veřejného  WC v  přízemí  (č.m.  1.19.,
1.20., 1.21 a 1.22) budovy Staroklánovická 260

2) schvaluje

podání žádosti o Dotaci z programu dle usnesení Rady HMP č.763 ze dne 29.4.2019, dle bodu
D. III. přílohy č.1 usnesení



3) ukládá

ÚMČ P21 OMI zadat veřejnou zakázku podle vnitřní směrnice ÚMČ Praha 21 č. 2/2018, II.
kategorie, v případě že bude poskytnuta dotace

Zodpovídá 

1. Ing. Josef Roušal, vedoucí odboru majetku a investic 
Termín: 31.10.2019

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

Ing. Kristýna Kopecká
místostarostka MČ Praha 21

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

Zapsal : referent oddělení kanceláře starosty - Michala Brichová
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