
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. RMČ59
konané dne 12.01.2021

Přítomni: dle prezenční listiny 

Ověřovatel: místostarostka MČ Praha 21 - Ing. Kristýna Kopecká

Program jednání:

1. Kontrola plnění úkolů
2. Možnost bezplatné inzerce v Újezdském zpravodaji pro místní podnikatele
3. Aktualizace Nařízení č. 9/2011 Sb. hl.m. Prahy, kterým se vydává tržní řád
4. Úklid budovy Úřadu MČ Praha 21
5. Dohoda o bezúplatném převedení technického zhodnocení nemovitého majetku

6.
Skončení nájmu bytové jednotky č. 1621/44 v domě č. p. 1621, ulice Žlebská, k. ú. Újezd
nad Lesy, Praha 9 - dohoda

7.
Uplatnění předkupního práva - Kácovská ev. č. 97 na pozemku parc. č. 2757, k. ú. Újezd
nad Lesy

8. Převzetí nemovitostí do správy MČ Praha 21 na základě protokolu PP/36/02/513/2018

9.
Žádost o poskytnutí dotací z investiční rezervy pro MČ ve schváleném rozpočtu hl. m.
Prahy na rok 2021 - Praha 21

10.
Souhlas zřizovatele s podáním žádosti na realizaci projektů v rámci vyhlášeného programu
hl. m. Prahy v oblasti životního prostředí pro Masarykovu ZŠ

11.
Souhlas zřizovatele s podáním žádosti na realizaci projektů v rámci vyhlášeného programu
hl. m. Prahy v oblasti životního prostředí pro MŠ Rohožník

12.
Souhlas  zřizovatele  s  podáním  žádosti  na  realizaci  projektu  "Zeleň  do  zahrady  MŠ
Sedmikráska" v rámci vyhlášeného programu hl. m. Prahy v oblasti životního prostředí

13.
Podání žádosti o dotaci z Programu hl.m. Prahy - otevírání hřišť pro MČ HMP pro rok
2021

14.
Souhlas MČ Praha 21 s podáním žádosti na realizaci projektu „Revitalizace izolační zeleně
u sídliště Rohožník“ – II. etapa v rámci Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu
životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2021

15.Stažen z jednání
16.Zpráva o činnosti Muzejní rady 10-12/2020
17.Havarijní pojištění traktor Zetor Major 80 CL včetně povinného pojištění
18.VZ "Budova MŠ Sluníčko" - zrušení zadávacího řízení
19.Uzavření smlouvy o výpůjčce elektromobilu O1001753 smart EQ forfour

20.
Smlouva o předání práv a povinností stavebníka stavby nového přechodu pro chodce přes
ulici Starokolínskou při křižovatce Plhovská x Starokolínská x Račiněveská

21.Den Země 2022



Pan starosta zkonstatoval, že rada byla řádné svolána a je usnášeníschopná. Z jednání rady
byla  omluvena  paní  radní  Pelčáková.  Z programu  jednání  byl  stažen  bod  č.  15  a  byly
doplněny body: 
17.Havarijní pojištění traktor Zetor Major 80 CL včetně povinného pojištění
18.VZ "Budova MŠ Sluníčko" - zrušení zadávacího řízení
19.Uzavření smlouvy o výpůjčce elektromobilu O1001753 smart EQ forfour

20.
Smlouva o předání práv a povinností stavebníka stavby nového přechodu pro chodce přes
ulici Starokolínskou při křižovatce Plhovská x Starokolínská x Račiněveská

21.Den Země 2022
Takto  upravený  program  jednání  byl  schválen  /4  pro/.  Program  jednání  jako  celek  byl
schválen /4pro/. 

1. Kontrola plnění úkolů
Usnesení číslo: RMČ59/0853/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

kontrolu plnění úkolů v intencích jednání rady

2) schvaluje
prodloužení termínu u úkolů:
-  UK/00037/2020 - Dělení pozemků a směna pozemků v lokalitě Druhanická - Dražická -
 jednání se společností SPIRIT FINANCE (starosta MČ Praha 21) - do 30.6.2021
-  UK/00038/2020 - Dělení  pozemků a  směna  pozemků v  lokalitě  Druhanická  -  Dražická
jednání se společností SPIRIT FINANCE (OMI) - do 30.6.2021
- Uk/00110/2019 - Investiční záměr - rozvojová plocha Blatov - Pilovská - příprava plánovací
smlouvy a jednání s investorem - do 30.6.2021
- Uk/00222/2018 - Rekonstrukce "Křížku" a "Zvoničky" na Blatově - realizace opravy -  do
30.6.2021.

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

2. Možnost bezplatné inzerce v Újezdském zpravodaji pro místní podnikatele
Usnesení číslo: RMČ59/0854/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh možnosti bezplatné inzerce v Újezdském zpravodaji pro místní podnikatele v městské
části Praha 21 v měsících 02 – 03/2021 za následujících podmínek:

 za obsah inzerátů odpovídají jejich inzerenti,  kterými jsou výhradně fyzické osoby
podnikající (OSVČ)  nebo právnické osoby, které mají své sídlo, resp. adresu trvalého
pobytu nebo svou provozovnu na území městské části Praha 21

 inzerce  se  zasílá  v  elektronické  podobě  na  email:  podnikatel@praha21.cz vždy
nejpozději do 15. v měsíci

 maximální rozsah je definován šablonou  pro zadávání inzerce
 tímto  není  dotčen  článek  9  Pravidel  pro  vydávání  Újezdského  zpravodaje

 

mailto:podnikatel@praha21.cz


2) schvaluje

možnost bezplatné inzerce v Újezdském zpravodaji pro místní podnikatele v městské části
Praha 21 v měsících 02 – 03/2021 za následujících podmínek:

 za obsah inzerátů odpovídají jejich inzerenti,  kterými jsou výhradně fyzické osoby
podnikající (OSVČ) nebo právnické osoby, které mají své sídlo, resp. adresu trvalého
pobytu nebo svou provozovnu na území městské části Praha 21

 inzerce  se  zasílá  v  elektronické  podobě  na  email:  podnikatel@praha21.cz vždy
nejpozději do 15. v měsíci

 maximální rozsah je definován šablonou pro zadávání inzerce
 tímto  není  dotčen  článek  9  Pravidel  pro  vydávání  Újezdského  zpravodaje

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

3. Aktualizace Nařízení č. 9/2011 Sb. hl.m. Prahy, kterým se vydává tržní řád
Usnesení číslo: RMČ59/0855/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

Návrh  novely  nařízení  hlavního  města  Prahy,  kterým  se  vydává  tržní  řád,  resp.
návrh novelizace přílohy č. 1 tržního řádu dle přílohy č. 4 k tomuto materiálu

2) konstatuje, že

nemá připomínky k návrhu novely přílohy č. 1 Nařízení hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní
řád a požaduje vložení nových tržních míst pro Prahu 21, jak je v novelizaci přílohy č. 1
uvedeno.

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

4. Úklid budovy Úřadu MČ Praha 21
Usnesení číslo: RMČ59/0856/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

Výsledek průzkumu trhu a poptávkového řízení společností zajišťujících úklidové služby

2) ukládá

tajemnici  ÚMČ  Praha  21  Ing.  Šárce  Zátkové  připravit  Dodatek  č.  1 ke  smlouvě  se
společností Pohoda  -  úklidová  a  správcovská  firma  s.r.o.,  Poděbradská  781/61,  19800
Praha 9

Zodpovídá 

1. Ing. Šárka Zátková, tajemnice Úřadu městské části Praha 21 

Termín: 09.02.2021 
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Usnesení - (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)

5. Dohoda o bezúplatném převedení technického zhodnocení nemovitého majetku
Usnesení číslo: RMČ59/0857/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

předloženou Dohodu o bezúplatném převedení technického zhodnocení nemovitého majetku
mezi Masarykovou základní školou, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy a MČ Praha 21 z
důvodu narovnání majetku formou převedení technického zhodnocení nemovitého majetku:

Předmětem této dohody je toto technické zhodnocení:

a) V 12/2006 byl pořízen atletický ovál v hodnotě 2.089.492,- (datum zahájení odepisování od
01. 01.  2007),  zůstatková cena k 31.  12.  2020 je 1.513.804,22 Kč.  Součástí  předávacího
protokolu k převodu majetku bude doložení kopie účetních výkazů z evidence předávající k
danému technickému zhodnocení.

b) V 09/2007  bylo  pořízeno  víceúčelové  hřiště  v  hodnotě  1.173.000,-Kč  (datum zahájení
odepisování  od  01.  10.  2007),  zůstatková  cena  k  31.  12.  2020  je  470.575,-Kč.  Součástí
předávacího protokolu k převodu majetku bude doložení kopie účetních výkazů z evidence
předávající k danému technickému zhodnocení.

c) V 09/2007 bylo pořízeno osvětlení atletické dráhy v hodnotě 98.810,50-Kč (datum zahájení
odepisování  od  01.  10.  2007),  zůstatková  cena  k  31.  12.2020  je  27.105,-Kč.  Součástí
předávacího protokolu k převodu majetku bude doložení kopie účetních výkazů z evidence
předávající k danému technickému zhodnocení.

d) V 09/2009  bylo  pořízeno  basketbalové  hřiště  v  hodnotě  556.000,-Kč  (datum zahájení
odepisování  od  01.  10.  2009),  zůstatková  cena  k  31.  12.  2020  je  292.412,-Kč.  Součástí
předávacího protokolu k převodu majetku bude doložení kopie účetních výkazů z evidence
předávající k danému technickému zhodnocení.

2) schvaluje

předloženou Dohodu o bezúplatném převedení technického zhodnocení nemovitého 
majetku č. 1/2021 mezi Masarykovou základní školou, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad 
Lesy a MČ Praha 21 z důvodu narovnání majetku formou převedení technického zhodnocení 
nemovitého majetku, jejíž součástí je předávací protokol o bezúplatném převedení 
technického zhodnocení nemovitého majetku s přílohou inventurního seznamu majetku.

3) pověřuje
starostu MČ Praha 21 podpisem této Dohody.
Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 28.02.2021 

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



6. Skončení nájmu bytové jednotky č. 1621/44 v domě č. p. 1621, ulice Žlebská, k. ú. 
Újezd nad Lesy, Praha 9 - dohoda
Usnesení číslo: RMČ59/0858/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost o skončení nájmu bytové jednotky č. 1621/44 v domě č. p. 1621, ulice Žlebská, k. ú.
Újezd nad Lesy, Praha 9.

2) schvaluje

uzavření  dohody o skončení  nájmu bytové jednotky č.  1621/44 v domě č.  p.  1621, ulice
Žlebská, k. ú. Újezd nad Lesy, Praha 9 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

3) ukládá

starostovi, Milanu Samcovi, podepsat dohodu o skončení nájmu bytové jednotky č. 1621/44 v
domě č. p. 1621, ulice Žlebská, k. ú. Újezd nad Lesy, Praha 9 v souladu s bodem 2) tohoto
usnesení.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 29.01.2021 

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

7. Uplatnění předkupního práva - Kácovská ev. č. 97 na pozemku parc. č. 2757, k. ú. 
Újezd nad Lesy
Usnesení číslo: RMČ59/0859/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

informaci ve věci změny vlastnictví stavby ev. č. 97, ulice Kácovská, na pozemku parc. č.
2757 v k. ú. Újezd nad Lesy.

2) rozhodla

uplatnit předkupní právo k nemovitosti ev. č. 97, ulice Kácovská, na pozemku parc. č. 2757 v
k. ú.  Újezd nad Lesy,  v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,  občanský zákoník,  ve znění
pozdějších předpisů.

3) ukládá

vedoucí VHČ ÚMČ Praha 21, p. Jaroslavě Bendové, vyzvat současného vlastníka k převodu
stavby v souladu s bodem 2) tohoto usnesení.



Zodpovídá 

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

Termín: 15.01.2021

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

8. Převzetí nemovitostí do správy MČ Praha 21 na základě protokolu PP/36/02/513/2018
Usnesení číslo: RMČ59/0860/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost  o  předání  a  převzetí  stavby včetně příslušenství  v k.ú.  Újezd nad Lesy na základě
protokolu číslo PP/36/02/513/2018

2) souhlasí

s převzetím nemovitostí v k.ú. Újezd nad Lesy na základě protokolu číslo PP/36/02/513/2018

3) ukládá

starostovi MČ Praha 21 předložit návrh na svěření majetku dle protokolu PP/36/02/513/2018
hlavního města Prahy do správy nemovitostí  městské části  Praha 21, a to k projednání na
nejbližší jednání Zastupitelstva

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 26.05.2021 

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

9. Žádost o poskytnutí dotací z investiční rezervy pro MČ ve schváleném rozpočtu hl. m. 
Prahy na rok 2021 - Praha 21
Usnesení číslo: RMČ59/0861/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádosti o investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z rezervy pro MČ HMP v kap. 10 v roce
2021

2) schvaluje

žádosti o investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z rezervy pro MČ HMP v kap. 10 v roce
2021



3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem žádostí o investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z rezervy
pro MČ HMP v kap. 10 v roce 2021

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 29.01.2021 

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

10. Souhlas zřizovatele s podáním žádosti na realizaci projektů v rámci vyhlášeného 
programu hl. m. Prahy v oblasti životního prostředí pro Masarykovu ZŠ
Usnesení číslo: RMČ59/0862/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

záměr na realizaci projektu "Osvěžení do zahrady MZŠ" v rámci vyhlášeného programu hl.m.
Prahy pro Masarykovu základní školu, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy

2) souhlasí

s podáním žádosti na realizaci projektu "Osvěžení do zahrady MZŠ" v rámci vyhlášeného
programu hl.m. Prahy, na pozemcích 1651/2 a 1652 v k.ú. Újezd nad Lesy, ve svěřené správě
MČ Praha  21  pro  příspěvkovou organizaci  zřízenou  MČ Praha  21,  Masarykovu základní
školu, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem souhlasu potřebného pro podání žádosti na realizaci projektu
"Osvěžení do zahrady MZŠ"

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 13.01.2021 

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

11. Souhlas zřizovatele s podáním žádosti na realizaci projektů v rámci vyhlášeného 
programu hl. m. Prahy v oblasti životního prostředí pro MŠ Rohožník
Usnesení číslo: RMČ59/0863/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

Záměr na podání žádosti na realizaci projektů v rámci vyhlášeného programu hl. m. Prahy v
oblasti  životního  prostředí,  pro  příspěvkovou  organizaci  zřízenou  MČ  Praha  21,  MŠ



Rohožník, Žárovická 1653, Praha 9 - Újezd nad Lesy a výši spoluúčasti financovanou MŠ ze
svého rozpočtu

2) souhlasí

s podáním  žádosti  na  realizaci  projektů  "Tvořivá  hromada",  "Dětská  džungle"  a  "Vodní
kaskáda" v rámci vyhlášeného programu hl. m. Prahy na parcele č. 4354, zapsané na listu
vlastnictví č.: 2329, v k.ú. Újezd nad Lesy (773778) ve svěřené správě MČ Praha 21 pro
příspěvkovou organizaci zřízenou MČ Praha 21, MŠ Rohožník, Žárovická 1653, Praha 9 -
Újezd nad Lesy.

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem souhlasu potřebného pro podání žádosti na realizaci projektů
"Tvořivá hromada", "Dětská džungle" a "Vodní kaskáda" v rámci vyhlášeného programu hl.
m. Prahy v oblasti životního prostředí.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 13.01.2021 

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

12. Souhlas zřizovatele s podáním žádosti na realizaci projektu "Zeleň do zahrady MŠ 
Sedmikráska" v rámci vyhlášeného programu hl. m. Prahy v oblasti životního prostředí
Usnesení číslo: RMČ59/0864/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

záměr  na  podání  žádosti  na  realizaci  projektu  "Zeleň  do  zahrady  MŠ  Sedmikráska"  v
rámci vyhlášeného programu hl. m. Prahy, pro příspěvkovou organizaci zřízenou MČ Praha
21, Lišická 1502, Praha 9 - Újezd nad Lesy

2) souhlasí

s  podáním  žádosti  na  realizací  projektu  "Zeleň  do  zahrady  MŠ  Sedmikráska"  v
rámci vyhlášeného programu hl. m. Prahy, na pozemcích parc. č. 3749 a 3748/1 k.ú. Újezd
nad Lesy ve svěřené správě MČ Praha 21 pro příspěvkovou organizaci zřízenou MČ Praha 21,
MŠ Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 9 - Újezd nad Lesy

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem souhlasu potřebného pro podání žádosti na realizaci projektu
"Zeleň do zahrady MŠ Sedmikráska" v rámci vyhlášeného programu hl. m. Prahy v oblasti
životního prostředí

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 



Termín: 13.01.2021 

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

13. Podání žádosti o dotaci z Programu hl.m. Prahy - otevírání hřišť pro MČ HMP pro 
rok 2021
Usnesení číslo: RMČ59/0865/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

podmínky podání žádosti o dotaci z Programu prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť
pro MČ HMP pro rok 2021 a podání žádosti  za účelem otevření školních   hřišť  v areálu
Masarykovy základní školy, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy  pro širokou veřejnost

2) schvaluje

podání žádosti o dotaci z Programu prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť pro MČ
HMP pro  rok  2021,  Opatření  č. 7  :  Otevírání  hřišť  provozovaných  základními  školami
zřizovanými MČ za účelem mimoškolních aktivit pro širokou veřejnost na otevření školních
hřišť  v areálu Masarykovy základní školy, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy

Celkové náklady na projekt činí 258 910,- Kč a požadovaná výše dotace je 100 000,- Kč.  

3) ukládá

ÚMČ Praha 21/OŠK/ vypracovat a podat žádost o dotaci z Programu prevence sociálního
vyloučení  a  otevírání  hřišť  pro  MČ  HMP pro  rok  2021,  Opatření  č.  7:  Otevírání  hřišť
provozovaných základními  školami  zřizovanými MČ za  účelem mimoškolních  aktivit  pro
širokou veřejnost na otevření  školních hřišť v areálu Masarykovy základní  školy,  Polesná
1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy

Zodpovídá 

1. Bc. Markéta Slavíková, vedoucí odboru školství a kultury 

Termín: 15.01.2021

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

14. Souhlas MČ Praha 21 s podáním žádosti na realizaci projektu „Revitalizace izolační 
zeleně u sídliště Rohožník“ – II. etapa v rámci Programu na podporu projektů ke 
zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2021
Usnesení číslo: RMČ59/0866/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

záměr na realizaci projektu „Revitalizace izolační zeleně u sídliště Rohožník“ – II. etapa v
rámci Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro
rok 2021 pro Spolek Újezd nad Lesy: krajina pro život, z.s.



2) souhlasí

s podáním žádosti na realizaci projektu „Revitalizace izolační zeleně u sídliště Rohožník“ –
II. etapa v rámci Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m.
Prahy pro rok 2021 pro Spolek Újezd nad Lesy: krajina pro život, z.s. na pozemcích Újezd
nad Lesy - parc. č. 4306/1, 4310, k nimž má vlastnické právo Hlavní město Praha, se svěřenou
správou MČ Praha 21.

3) bere na vědomí

že po dokončení bude projekt protokolárně předán do péče MČ Praha 21

4) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem souhlasu potřebného k podání žádosti na realizaci projektu
„Revitalizace izolační zeleně u sídliště Rohožník“ v rámci Programu na podporu projektů ke
zlepšení stavu životního prostředí hl.  m. Prahy pro rok 2021 pro Spolek Újezd nad Lesy:
krajina pro život, z.s.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 13.01.2021 

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

15. Stažen z jednání

Materiál byl stažen z jednání.

16. Zpráva o činnosti Muzejní rady 10-12/2020
Usnesení číslo: RMČ59/0867/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

zprávu o činnosti Muzejní rady za období 10-12/2020

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

17. Havarijní pojištění traktor Zetor Major 80 CL včetně povinného pojištění
Usnesení číslo: RMČ59/0868/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh dodatku č.23 na havarijní pojištění včetně pojištění odpovědnosti z provozu vozidel na
traktor  Zetor  Major 80 CL včetně příslušenství u společnosti  Kooperativa pojišťovna a.s.,
Vienna Insurance Group - pojištění vozidel.



2) schvaluje

uzavření dodatku č.23 na havarijní pojištění včetně pojištění odpovědnosti z provozu vozidel
na traktor Zetor Major 80 CL včetně příslušenství u společnosti Kooperativa pojišťovna a.s.,
Vienna Insurance Group - pojištění vozidel.

3) pověřuje

starostu  MČ  Praha  21  podpisem  dodatku  č.23  na  havarijní  pojištění  včetně  pojištění
odpovědnosti  z  provozu  vozidel  na  traktor  Zetor  Major  80  CL  včetně  příslušenství  u
společnosti Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group - pojištění vozidel.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 29.01.2021 

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

18. VZ "Budova MŠ Sluníčko" - zrušení zadávacího řízení
Usnesení číslo: RMČ59/0869/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

informaci k průběhu zadávacího řízení na akci "Budova MŠ Sluníčko"

2) schvaluje

zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Budova MŠ Sluníčko"

3) ukládá

ÚMČ Praha 21 /OMI/:

1)  zajistit administrativní kroky ke zrušení veřejné zakázky "Budova MŠ Sluníčko"

2) ve spolupráci se zpracovatelem projektové dokumentace na akci "Budova MŠ Sluníčko"
zajistit dopracování a úpravu projektové dokumentace pro výběr zhotovitele

3)  předložit  na  další  jednání  RMČ  Praha  21  upravenou  zadávací  dokumentaci  na  akci
"Budova MŠ Sluníčko"

Zodpovídá 

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

Termín: 26.01.2021



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

19. Uzavření smlouvy o výpůjčce elektromobilu O1001753 smart EQ forfour
Usnesení číslo: RMČ59/0870/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

smlouvu o výpůjčce elektromobilu O1001753 smart EQ forfour

2) schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce elektromobilu O1001753 smart EQ forfour

3) pověřuje

starostu  MČ  Praha  21  podpisem  smlouvy  o  výpůjčce elekromobilu  O1001753 smart  EQ
forfour

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 22.01.2021 

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

20. Smlouva o předání práv a povinností stavebníka stavby nového přechodu pro chodce
přes ulici Starokolínskou při křižovatce Plhovská x Starokolínská x Račiněveská
Usnesení číslo: RMČ59/0871/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

smlouvu o postoupení práv a povinností stavebníka na akci "zastávka BUS MHD - Plhovská
sever na Starokolínské ul., Praha 21"

2) schvaluje

smlouvu o postoupení práv a povinností stavebníka akce "zastávka BUS MHD - Plhovská
sever na Starokolínské ul., Praha 21"

3) pověřuje

starostu  MČ Praha  21  podpisem smlouvy o  předání  práv  a  povinností  stavebníka  akce  "
zastávka BUS MHD - Plhovská sever na Starokolínské ul., Praha 21"

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 



Termín: 31.03.2021

4) ukládá

ÚMČ Praha 21 (OMI) odeslat žádost spolu s návrhem smlouvy na předání práv a povinností
stavebníka na MHMP

Zodpovídá 

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

Termín: 22.01.2021 

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

21. Den Země 2022
Usnesení číslo: RMČ59/0872/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

záměr spolku Krajina pro život, z.s. na spolupořádání akce Den Země v Praze 21, Újezd nad
Lesy

2) souhlasí

s podáním žádosti spolku Krajina pro život z.s. na MHMP s názvem Den Země

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

Ing. Kristýna Kopecká
místostarostka MČ Praha 21

Milan Samec
starosta MČ Praha 21



Zapsal: vedoucí oddělení kanceláře starosty - Dana Kartousová
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