
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. RMČ45
konané dne 21.07.2020 

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : místostarosta MČ Praha 21 - Zdeněk Růžička

1
.

 Kontrola plnění úkolů

2
.

 Smlouva o výpůjčce s hl.m. Prahou - PC technika

3
. 

 Rozpočtová opatření č. 37 až č.41: změny rozpočtu v roce 2020.

4
. 

 Pumptrack Újezd nad Lesy

5
.

 Zápis z komise životního prostředí

6
.

 Zápis  z  3.  jednání  Komise  sociální  politiky  a  zdravotnictví  ze  dne
22.6.2020

7
. 

 Umístění přetlakové haly na pozemku parc. č. 2752/1, k. ú. Újezd nad Lesy
a      
 udělení souhlasu s umístěním sídla spolku na adrese Veletovská č. p. 2385
v              k. ú. Újezd nad Lesy

Pan starosta zkonstatoval, že rada byla řádně svolána a je usnášeníschopná. Do programu 
jednání byl doplněn bod č. 7 Umístění přetlakové haly na pozemku parc. č. 2752/1, k. ú. 
Újezd nad Lesy a udělení souhlasu s umístěním sídla spolku na adrese Veletovská č. p. 2385 v
k.ú. Újezd nad Lesy. Doplněný bod č. 7 do programu byl schválen /5pro/. Program jednání 
jako celek byl schválen /5pro/.

1. Kontrola plnění úkolů
Usnesení číslo: RMČ45/0705/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

kontrolu plnění úkolů v intencích jednání rady



2) schvaluje

prodloužení termínu u úkolu:

-Uk/00194/2020 -  Nájemní  smlouva  pro  zařízení  stavby  akce  "Rekonstrukce  kanalizace
Chmelická a okolí" - podpis nájemní smlouvy - do 31.7.2020.

 

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

2. Smlouva o výpůjčce s hl.m. Prahou - PC technika
Usnesení číslo: RMČ45/0706/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh smlouvy o výpůjčce č. sml. půjčitele VYP/32/03/000158/2020

2) schvaluje

smlouvu o výpůjčce č. sml. půjčitele VYP/32/03/000158/2020

3) pověřuje

starostu městské části Praha 21 Milana Samce podpisem smlouvy o výpůjčce č. sml. půjčitele
VYP/32/03/000158/2020

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 24.07.2020 

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

3. Rozpočtová opatření č. 37 až č.41: změny rozpočtu v roce 2020.
Usnesení číslo: RMČ45/0707/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

Rozpočtové opatření č. 37:  změna rozpočtu v roce 2020 - Zvýšení výdajů rozpočtu roku
2020 - Poskytnutí účelového daru ve výši 2,0 tis. Kč pro JR RUNNING SPORT - intersport



na 32. ročník štafetového běhu Kladno - Lidice - Včelákov - Ležáky v ODPA 3419 kapitole
0400 -  Školství,  mládež a sport,  zapojením finančních prostředků z neinvestiční  dotace z
HMP z obdrženého odvodu VHP a jiných tech. zařízení z roku 2019 převedených do roku
2020 v kapitole 10 - Pokladní správa.

Rozpočtové  opatření  č.  38:  změna  rozpočtu  v  roce  2020 -  Zvýšení  výdajů  rozpočtu  na
uzavření finančního vypořádání snížením výdajů v nespecifikované rezervě v kapitole 10 -
Pokladní správa. Uzavření finančního vypořádání za rok 2019: 1. FV se státním rozpočtem -
úprava rozpočtu odvod ve výši 1589,00 Kč (zaokrouhleno pro RO ve výši  1,7 tis. Kč)  v
kapitole 10 - Pokladní správa (č. dokladu 8018) - bylo již poukázáno na účet HMP. 2. FV s hl.
m. Prahou - úprava rozpočtu odvod ve výši 26 257,84 Kč (zaokrouhleno pro RO ve výši 26,2
tis. Kč) v kapitole 10 - Pokladní správa (č. dokladu 8019) bude převedeno na ZBÚ HMP do
24.7.2020.

Rozpočtové opatření č. 39: změna rozpočtu v roce 2020 - Zvýšení výdajů rozpočtu roku
2020 - V kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální péče, v ODPA 4339 - Ostatní sociální péče a
pomoc  rodině  a  manželství  ve  výši  163,-  Kč,  pro  RO  zaokrouhleno  na  0,2  tis.  Kč -
převedením a zapojením do rozpočtu roku 2020 nevyčerpaných fin. prostředků z neinvestiční
dotace ze SR na výkon pěstounské péče z roku 2019 do roku 2020 v kapitole 10 - Pokladní
správa.

Rozpočtové opatření č. 40: změna rozpočtu v roce 2020 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu
-  Přijetí  dotace  z  HMP  z  obdrženého  odvodu  z  výherních  hracích  přístrojů  a  jiných
technických  herních  zařízení  za  období  1.12.2019  -  31.12.2020  a  období  1.1.2020  -
31.5.2020 ve výši 842,0 tis. Kč určených na sport ve výši 421,0 tis. Kč a na kulturu, školství,
zdravotnictví  a  sociální  oblast  ve  výši  421,0  tis.  Kč  a  ve  výdajích  převedení  do
nespecifikované  rezervy z  VHP v  kapitole  10  -  Pokladní  správa.  (Číslo  dokladu  3041  -
červenec 2020).

Rozpočtové  opatření  č.  41:  změna  rozpočtu  v  roce  2020  -  Zvýšení  příjmů  a  výdajů
rozpočtu roku 2020 -  Příjem finančních prostředků z HMP ve výši 100 % podílu MČ na
celkové daňové povinnosti HMP na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku
2019 ve výši 1 248 854,97 Kč (pro rozpočtové opatření zaokrouhleno na 1 248,9 tis. Kč) a ve
výdajích  převedení  těchto prostředků na  položku nespecifikované rezervy v kapitole  10 -
Pokladní správa (č. dokladu 3040 – červenec 2020).

2) schvaluje

Rozpočtová opatření č. 37 až č. 41: 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. 37 až č.
41: 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: 21.09.2020 

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

4. Pumptrack Újezd nad Lesy
Usnesení číslo: RMČ45/0708/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

výsledek poptávkového řízení na realizaci Pumptracku v Újezdě nad Lesy a výběr zhotovitele
BTCreators s.r.o., Voříškova 290/4, Brno 623 00

2) schvaluje

návrh  smlouvy  o  dílo  na  realizaci  Pumptrackové  dráhy  v Újezdě  nad  Lesy  s firmou
BTCreators s.r.o., Voříškova 290/4, Brno 623 00

3) pověřuje

starostu MČ Prahy 21 podpisem smlouvy o dílo

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 31.07.2020 
4) ukládá

ÚMČ Praha  21/FO/  předložit  ke  schválení  rozpočtové  opatření  ve  výši  536  600,-  Kč  v
souladu s výše uvedeným materiálem na nejbližší jednání RMČ

Zodpovídá 

1. Ing. Jana Piknová, vedoucí finančního odboru 
Termín: 04.08.2020 
5) ukládá

ÚMČ Praha 21/OMI/ zajistit realizaci akce

Zodpovídá 

1. Ing. Josef Roušal, vedoucí odboru majetku a investic 
Termín: 31.10.2020 

Usnesení - (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1)



5. Zápis z komise životního prostředí
Usnesení číslo: RMČ45/0709/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

bere na vědomí zápis komise životního prostředí ze dne 24.6.2020

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

6. Zápis z 3. jednání Komise sociální politiky a zdravotnictví ze dne 22.6.2020
Usnesení číslo: RMČ45/0710/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis Komise sociální politiky a zdravotnictví ze dne 22.6.2020

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

7. Umístění přetlakové haly na pozemku parc. č. 2752/1, k. ú. Újezd nad Lesy a udělení 
souhlasu s umístěním sídla spolku na adrese Veletovská č. p. 2385 v k. ú. Újezd nad Lesy
Usnesení číslo: RMČ45/0711/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

1. žádost společnosti  TK  TOLA s.r.o.,  IČ:  24316890  o  umístění  přetlakové  haly  na
pozemku parc. č. 2752/1, k. ú. Újezd nad Lesy,

2. žádost společnosti TK TOLA s.r.o., IČ: 24316890 o souhlas s umístěním sídla spolku
Tenis Újezd nad Lesy z. s. na adrese tenisových dvorců,

3. záměr  dle  ust.  §  36  odst.  1  zákona  č.  131/2000  Sb.  o  hl.  m.  Praze  na  umístění
přetlakové haly na náklady nájemce nad tenisovými kurty č. 1 a 2 o rozměru cca 36 m
x 36 m, teoretická výška 9 m na pozemku parc. č. 2752/1, k. ú. Újezd nad Lesy s tím,
že po dobu trvání nájemního vztahu v zimní sezoně zpravidla od 15. 10. do 15. 4. cena
za pronájem kurtu v hale nepřesáhne 450,-Kč/hodina.

2) souhlasí

1. s umístěním přetlakové haly na náklady nájemce TK TOLA s.r.o., IČ: 24316890 nad
tenisovými  kurty č.  1  a  2 o  rozměru  cca  36  m x 36  m,  teoretická  výška  9  m na
pozemku parc. č. 2752/1, k. ú. Újezd nad Lesy s tím, že po dobu trvání nájemního
vztahu v zimní sezoně zpravidla od 15. 10. do 15. 4. cena za pronájem kurtu v hale
nepřesáhne 450,-Kč/hodina,



2. s umístěním sídla spolku Tenis Újezd nad Lesy z.s. na adrese Veletovská č. p. 2385,
Praha 9 po dobu trvání nájemního vztahu s TK TOLA s.r.o., IČ: 24316890.

3) ukládá

starostovi, Milanu Samcovi, podepsat dodatek ke smlouvě o nájmu s nájemcem TK TOLA
s.r.o. a souhlas s umístěním sídla pro spolek Tenis Újezd nad Lesy z.s. v souladu s bodem 2)
tohoto usnesení.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 31.08.2020 

Usnesení - (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1)

Zdeněk Růžička
místostarosta MČ Praha 21

Milan Samec
starosta MČ Praha 21



Zapsal : referent oddělení kanceláře starosty - Michala Brichová
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