
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. RMČ54
konané dne 26.11.2020

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : radní MČ Praha 21 - Ing. Lucie Ponicová

Program jednání:

1.
Souhlas MČ Praha 21 s podáním žádosti na "Rekonstrukci kabin FK Újezd   nad Lesy",
Čentická ulice v rámci  vyhlášeného Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním
městě Praze pro rok 2021

2.
Souhlas MČ Praha 21 s podáním žádosti na "Rekonstrukci atletického oválu v areálu MZŠ,
Praha 9 -  Újezd nad Lesy,  Polesná 1690" v rámci  vyhlášeného dotačního programu na
podporu sportu a tělovýchovy v hl.m.Praze pro rok 2021

3.Rozpočtová opatření č. 78 až č. 80: změny rozpočtu v roce 2020.
4.Smlouva o poskytování služeb se společností Jablotron Security, IČ 28501861
5.Realizace akce "Budova MŠ Sluníčko" - zadání pro výběr zhotovitele

Pan starosta zkonstatoval, že rada byla řádně svolána a je usnášeníschopná. Z jednání rady byl
omluven pan místostarosta Zdeněk Růžička. Program jako celek byl schválen /4 pro/.

1.  Souhlas  MČ Praha 21 s podáním žádosti  na "Rekonstrukci  kabin FK Újezd nad
Lesy", Čentická ulice v rámci vyhlášeného Programu podpory sportu a tělovýchovy v
hlavním městě Praze pro rok 2021
Usnesení číslo: RMČ54/0807/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

záměr  na  "Rekonstrukci  kabin  FK Újezd  nad  Lesy"  v  Čentické  ulici  v  rámci  Programu
podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2021

2) souhlasí

s podáním žádosti  na "Rekonstrukci  kabin  FK Újezd nad Lesy"  v Čentické  ulici  v  rámci
Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2021, stavba stojí na
pozemku parc. č. 1584 v k.ú. Újezd nad Lesy ve svěřené správě MČ Praha 21



3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem souhlasu s podáním žádosti projektu

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 27.11.2020
 
4) požaduje

předložení projektové dokumentace a všech nezbytných dokumentů k odsouhlasení realizace 
projektu

2. Souhlas MČ Praha 21 s podáním žádosti na "Rekonstrukci atletického oválu v areálu
MZŠ,  Praha  9  -  Újezd  nad  Lesy,  Polesná  1690"  v  rámci  vyhlášeného  dotačního
programu na podporu sportu a tělovýchovy v hl.m.Praze pro rok 2021
Usnesení číslo: RMČ54/0808/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

záměr na "Rekonstrukci  atletického oválu v areálu Masarykovy základní školy,  Praha 9 -
Újezd nad Lesy, Polesná 1690" v rámci vyhlášeného dotačního programu na podporu sportu a
tělovýchovy v hl.m. Praze pro Školní sportovní klub při základní škole

2) souhlasí

s podáním žádosti na "Rekonstrukci atletického oválu v areálu Masarykovy základní školy,
Praha  9  -  Újezd  nad  Lesy,  Polesná  1690"  v  rámci  vyhlášeného  dotačního  programu  na
podporu sportu a tělovýchovy v hl.m. Praze na pozemcích parc. č. 1577/1 a 1578 v k.ú. Újezd
nad Lesy, ve svěřené správě MČ Praha 21.

3) pověřuje

starostu  MČ Praha  21  podpisem souhlasu s podáním žádosti  na "Rekonstrukci  atletického
oválu v areálu Masarykovy základní školy, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690" v rámci
vyhlášeného dotačního programu na podporu sportu a tělovýchovy v hl.m.Praze

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 27.11.2020
 
4) požaduje

předložení projektové dokumentace a všech nezbytných dokumentů k odsouhlasení realizace
projektu



3. Rozpočtová opatření č. 78 až č. 80: změny rozpočtu v roce 2020.
Usnesení číslo: RMČ54/0809/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

Rozpočtové opatření č. 78: změna rozpočtu v roce 2020 - Zvýšení příjmů a zvýšení výdajů
rozpočtu  -  Příjem dotace z  HMP na podporu projektů  v oblasti  řešení  bezdomovectví  na
lokální  úrovni  o  částku  70,0  tis.  Kč v  kapitole  05  -  Zdravotnictví  a  sociální  péče,  a  ve
výdajích ve stejné výši v ODPA 4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím
na nákup služeb na Projekt Sociální začleňování a prevence - Křižovatka. (Zaúčtováno do
období listopad 2020 - číslo dokladu 3094).

Rozpočtové opatření č. 79: změna rozpočtu v roce 2020 - Zvýšení a snížení výdajů rozpočtu
- Zvýšení rozpočtu v kap. 09 - Vnitřní správa, v ODPA 3900  - Ostatní činnost související se
službami pro obyvatelstvo na projekt IPR Koordinátoři participace na položky schválené IPR
- mzdové náklady, pojištění a ostatní položky (předfinancování)  ve výši  620,0 tis. Kč a to
sníženích výdajů o 320,0 tis. Kč v kapitole 09 - Vnitřní správa v ODPA 6171 - Činnost místní
správy na příslušných položkách a snížení výdajů ve výši 300,0 tis. v kapitole 10 - Pokladní
správa, v ODPA 6409 - Činnosti jinde nezařazené z nespecifikovaných rezerv.

Rozpočtové opatření č. 80: změna rozpočtu v roce 2020 - Zvýšení příjmů a zvýšení výdajů
rozpočtu - Zvýšení příjmů v kap. 04 - Školství, mládež a sport v ODPA 3113 - Základní školy 
o částku 28 035,-  Kč pro RO zaokrouhleno na  28,0 tis.  Kč jako vratka z  projektu EU -
Šablony  I  MZŠ  Polesná  ORG  projektu  10628,  č.  projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005333 a ve výdajích zvýšení v ODPA 6330 - Převody vlastním
fondům v rozpočtech územní úrovně v kapitole 04 - Školství, mládež a sport ve stejné výši,
vratka byla již na účet HMP zaslána. (Číslo dokladu 8036 - listopad).

2) schvaluje

Rozpočtová opatření č. 78 až č. 80: změny rozpočtu v roce 2020 v souladu s přiloženými
tabulkami, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.

3) ukládá

místostarostce MČ Praha 21 Ing. Kristýně Kopecké předložit rozpočtová opatření č.78 až č.
80: změny rozpočtu v roce 2020 na nejbližší jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 na vědomí i
s přiloženými tabulkami, které jsou nedílnou součástí usnesení.

Zodpovídá 

1. Ing. Kristýna Kopecká, místostarostka MČ Praha 21 

Termín: 21.12.2020 

4. Smlouva o poskytování služeb se společností Jablotron Security, IČ 28501861



Usnesení číslo: RMČ54/0810/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh smlouvy o poskytování služeb se společností Jablotron Security a.s., IČO 28501861

2) schvaluje

návrh smlouvy o poskytování služeb se společností Jablotron Security a.s., IČ 28501861

3) pověřuje

starostu  MČ Praha  21  podpisem smlouvy  o  poskytování  služeb  se  společností  Jablotron
Security a.s., IČ 28501861

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 27.11.2020 

5. Realizace akce "Budova MŠ Sluníčko" - zadání pro výběr zhotovitele
Usnesení číslo: RMČ54/0811/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele na realizaci akce "Budova MŠ Sluníčko"

2) schvaluje

zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele na realizaci akce "Budova MŠ Sluníčko"

3) ukládá

odboru  majetku  a  investic  ve  spolupráci  s  externím administrátorem zajistit  realizaci  VZ
"Budova MŠ Sluníčko"

Zodpovídá 

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

Termín: 29.01.2021 



4) pověřuje

starostu MČ Praha 21 jmenováním členů sloučené komise pro otevírání obálek a hodnotící
komise na VZ na realizaci akce "Budova MŠ Sluníčko"

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 09.12.2020 

Ing. Lucie Ponicová
radní MČ Praha 21

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

Zapsal: vedoucí oddělení kanceláře starosty - Dana Kartousová
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