
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. RMČ21
konané dne 27.08.2019

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : místostarostka MČ Praha 21 - Ing. Kristýna Kopecká

Program jednání:

1. Kontrola plnění úkolů
2. Rozpočtová opatření č. 59 - č. 62: změny rozpočtu v roce 2019.
3. Výpověď smlouvy – monitoring vozidel
4. Relaxační místo s veřejným ohništěm

Pan starosta zkonstatoval, že rada byla řádně svolána a je usnášeníschopná. Z jednání rady
byla  omluvena JUDr.  Hana  Pelčáková.  Program jednání  jako celek  byl  schválen  /4  pro/.

1. Kontrola plnění úkolů
Usnesení číslo: RMČ21/0359/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

kontrolu plnění úkolů v intencích jednání rady

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

2. Rozpočtová opatření č. 59 - č. 62: změny rozpočtu v roce 2019.
Usnesení číslo: RMČ21/0360/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

Rozpočtové     opatření č. 59: změna rozpočtu v roce 2019 - Navýšení výdajové položky v
ODPA  6320  -  Pojištění  funkčně  nespecifikované  na  položce  služby  peněžních  ústavů
(pojištění UNIQA) v kapitole 10 - Pokladní správa ve výši 20,00 tis. Kč snížením výdajové
položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa.



Rozpočtové  opatření  č.  60: změna  rozpočtu  v  roce  2019  -  Poskytnutí  neinvestičního
transferu – účelového daru spolku Mladé Běchovice na pořádání 54. ročníku závodu Mladých
Běchovic ve výši 3,00 tis. Kč v kapitole 04 - Školství, mládež a sport zapojením finančních
prostředků z dotace z HMP z VHP a jiných tech. zařízení z roku 2018 převedených do roku
2019 z výsledků hospodaření předchozích období v kapitole 10 - Pokladní správa.

Rozpočtové opatření č.  61:  změna rozpočtu v roce 2019 - Navýšení výdajové kapitálové
položky  v  ODPA  2219  na  investiční  akci  Cyklotrasa  Staroklánovická  –  projektová
dokumentace v kapitole  03 -  Doprava o částku  60,00 tis.  Kč snížením výdajové položky
nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa.

Rozpočtové opatření  č.  62:  změna rozpočtu v roce 2019 -  Navýšení výdajové investiční
položky v ODPA 3429 v kapitole 04 - Školství, mládež a sport – akce Relaxační místo s
veřejným ohništěm o  částku  500,00  tis.  Kč snížením  výdajové  položky  nespecifikované
rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa.

2) schvaluje

Rozpočtová opatření č.  59 -  č.  62: změny rozpočtu v roce 2019 v souladu s přiloženými
tabulkami, které jsou součástí tohoto usnesení.

3) ukládá

místostarostce MČ Praha 21 Ing. Kristýně Kopecké předložit rozpočtová opatření č. 59 - č.
62: změny rozpočtu v roce 2019 na nejbližší možné 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: 31.12.2019 

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

3. Výpověď smlouvy – monitoring vozidel
Usnesení číslo: RMČ21/0361/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

informaci a návrh na změnu monitoringu + tankování služebních vozidel a strojů

2) schvaluje

výpověď smlouvy na monitoring vozidel uzavřené se společností All4Car s.r.o. dne 31.7.2017

3) ukládá



ÚMČ Praha 21 /OMI/ odeslat výpověď smlouvy společnosti All4Car s.r.o.

Zodpovídá 

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

Termín: 31.08.2019
 
4) ukládá

ÚMČ Praha 21 /OMI/ zajistit poptávkové řízení na zavedení monitoringu vozidel              a
strojů včetně tankovacích karet a výsledek předložit na další jednání rady

Zodpovídá 

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

Termín: 31.10.2019 

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

4. Relaxační místo s veřejným ohništěm
Usnesení číslo: RMČ21/0362/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

výsledek výběrového řízení VZMR "Relaxační místo s veřejným ohništěm"

2) schvaluje

výsledek  výběrového  řízení  VZMR  "Relaxační  místo  s  veřejným  ohništěm"  a  výběr
společnosti Citizen living s.r.o.

3) ukládá

odboru majetku a investic vyhotovit objednávku na dodání mobiliáře pro "Relaxační místo s
veřejným ohništěm" od společností Citizen Living, s.r.o.

Zodpovídá 

1. Odbor majetku a investic 

Termín: 16.09.2019
 

4) pověřuje



starostu MČ Praha 21 podpisem objednávky na dodávku mobiliáře pro "Relaxační místo s
veřejným ohništěm" od společnosti Citizen living s.r.o.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 18.09.2019 

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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