
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. RMČ62
konané dne 25. 07. 2017

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : místostarosta MČ Praha 21 - Jan Slezák

Program jednání:

1. Kontrola plnění úkolů
2. Dodatek ke Smlouvě o roznášce informačních/propagačních materiálů
3. Smlouva o umístění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného osvětlení
4. Smlouva o poskytnutí užívacích práv ke službě systému ASPI
5. Výměna telefonní ústředny, síťových adaptérů a telefonních přístrojů

6.
Dodatek č. 6 k Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet
č. 006087

7. Problematika pozemků kynologického cvičiště

8.
Sociologická studie mezi obyvateli Újezdu nad Lesy – ověření TOP problémů z Veřejného
fóra 2017

9. Návrh na zmírnění dopadů vandalismu v Újezdě nad Lesy

10.
Žádost  EDA cz,  z.ú.  o  poskytnutí  neinvestiční  individuální  dotace  na  zajištění  služby
sociální prevence - raná péče pro 2 rodiny s bydlištěm na území MČ Praha 21

11.
Žádost NADOSAH, o.p.s. o poskytnutí neinvestiční dotace na koncert Václava Neckáře a
Bacily

12.
Obnova herního prvku na dětském hřišti "Psí plácek" a pořízení nového externího skladu
pro umístění potřeb na údržbu TJ Sokol

13.Dodatek ke smlouvě s History o.s.
14.Informace o úhradě za praktické vzdělávání žáků Masarykovy ZŠ
15.Rekonstrukce skautské klubovny - dodatek č.3 k SoD
16.Modernizace vstupního prostoru MZŠ Polesná - projektová dokumentace

17.
Zadávací  dokumentace  k  veřejné  zakázce  "Rekonstrukce  komunikace  v  ul.  Oplanská"
zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.

18."Rekonstrukce jídelny v MZŠ Polesná 1690" - podlaha
19.Rekonstrukce chodníku v ul. Čentická - II. etapa
20.Broušení a lakování parket v polyfunkčním domě
21.Požadavky MČ Praha 21 na investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018

22.
Žádost  o  odsouhlasení  přijetí  věcného  daru  zahradního  altánu  pro  MŠ  Rohožník  od
organizace Maminy z újezdské roviny

23.
Odsouhlasení přijetí účelově určeného daru ve výši 62.080,- Kč pro MZŠ Polesnou od
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. na uhrazení stravného pro 12 žáků



24.Schválení Darovací smlouvy mezi POWER, a.s. a MČ Praha 21

25.
Rozpočtová opatření č. 74 - 88, 90,91,94 - 99: změny rozpočtu v roce 2017 a č. 92 a 93:
úpravy rozpočtu v roce 2017

26.Zápis ze 24. jednání KUR
27.Zápis z Komise životního prostředí č. 6

28.
Smlouva o právu provést stavbu na akci Cyklotrasa A50/A500, úsek Klánovice - Koloděje,
úsek "historické cesty Blatovská alej"

Paní starostka zkonstatovala, že rada byla řádně svolána a je usnášeníschopná. Do programu
jednání byl doplněn bod č. 28 Smlouva o právu provést stavbu na akci Cyklotrasa A50/A500,
úsek Klánovice - Koloděje, úsek "historické cesty Blatovská alej". Takto navržený program
jednání byl schválen /5 pro/. 

1. Kontrola plnění úkolů
Usnesení číslo: RMČ62/1058/17
Rada městské části
1) bere na vědomí

kontrolu plnění úkolů v intencích jednání rady

2) schvaluje

prodloužení termínu u úkolů:

- Uk/00089/2016 do 30. 9. 2017

- Uk/00098/2016 do 31. 12. 2017 

- Uk/00183/2016 do 31. 8. 2017 

- Uk/00184/2016 do 31. 8. 2017 

- Uk/00300/2016 do 31. 8. 2017 

- Uk/00015/2017 do 30. 9. 2017 

- Uk/00065/2017 do 31. 8. 2017 

- Uk/00154/2017 do 31. 8. 2017 

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



2. Dodatek ke Smlouvě o roznášce informačních/propagačních materiálů
Usnesení číslo: RMČ62/1059/17
Rada městské části
1) schvaluje

dodatek  ke  smlouvě  o  roznášce  informačních/propagačních  materiálů  číslo  982807-6018-
2014, E2017

2) ukládá

starostce MČ Praha 21 podepsat tento dodatek ke smlouvě

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21 
   
Termín: 31. 07. 2017    

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

3. Smlouva o umístění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného osvětlení
Usnesení číslo: RMČ62/1060/17
Rada městské části
1) schvaluje

smlouvu o umístění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného osvětlení

2) ukládá

starostce MČ Praha 21 podepsat tuto smlouvu

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21 
   
Termín: 31. 07. 2017    

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

4. Smlouva o poskytnutí užívacích práv ke službě systému ASPI
Usnesení číslo: RMČ62/1061/17
Rada městské části
1) schvaluje

smlouvu o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI

2) ukládá

starostce MČ Praha 21 podepsat tuto smlouvu

Zodpovídá 



1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21 
   
Termín: 31. 07. 2017    

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

5. Výměna telefonní ústředny, síťových adaptérů a telefonních přístrojů
Usnesení číslo: RMČ62/1062/17
Rada městské části
1) bere na vědomí

výsledek poptávkového řízení

2) ukládá

starostce MČ Praha 21 podepsat smlouvu s firmou JOYCE ČR, s.r.o.

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21 
   
Termín: 31. 07. 2017    

3) ukládá

vedoucí  finančního  odboru  předložit  rozpočtové  opatření:  změna  rozpočtu  v  roce  2017 –
navýšení finančních prostředků v položce drobný hmotný dlouhodobý majetek o  150.000,-
Kč z důvodu výměny telefonní ústředny, síťových adaptérů a telefonních přístrojů  v kapitole
09  –  Vnitřní  správa,  zapojením výsledku  hospodaření  předcházejících  účetních  období  v
kapitole 10 – Pokladní správa

Zodpovídá 

1. Ing. Vlasta Berková, vedoucí finančního odboru 
   
Termín: 31. 07. 2017    

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

6. Dodatek č. 6 k Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone  
    OneNet č. 006087
Usnesení číslo: RMČ62/1063/17
Rada městské části
1) schvaluje

dodatek č. 6 k Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet č.
006087

2) ukládá

starostce MČ Praha 21 podepsat tento dodatek



Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21 
   
Termín: 31. 07. 2017    

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

7. Problematika pozemků kynologického cvičiště
Usnesení číslo: RMČ62/1064/17
Rada městské části
1) bere na vědomí

a) důvodovou zprávu k problematice pozemků kynologického cvičiště

b) dopisy čj. DZ 09483/2017 Odboru ochrany prostředí,  čj. DZ 09622/2017 Odbor ochrany
prostředí  a  MHMP 975053/2017  Odbor  územního  rozvoje  a  informaci  o  nezákonnosti
provozu  kynologické  klubovny  na  pozemku  544/5  a  celého  kynologického  areálu  na
pozemcích 540, 544/4, 544/8, 544/9, 440 a 439, z důvodu nesouladu stavby a provozované
činnosti s Územním plánem Hlavního města Prahy

2) pověřuje

starostku Karlu Jakob Čechovou a radního pana Jeníčka (ve spolupráci s právní kanceláří
Stránský a partneři - Mgr. Pícha), aby prostřednictvím stavebního úřadu neprodleně zajistili
právní stav provozu kynologického cvičiště na předmětných pozemcích

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21 
   
Termín: 11. 09. 2017    
3) souhlasí

s  částečným využitím pozemku 544/5  ve  správě  MČ Praha  21  k potenciálnímu rozšíření
lesních  porostů  v  dané  oblasti  a  ve  spolupráci  s  Odborem  ochrany  prostředí  HMP
zpracováním projektu zalesnění části předmětných pozemků

4) schvaluje

text dopisu v příloze usnesení jako odpověď na dotaz z dopisu čj. DZ 09483/2017 Odboru
ochrany prostředí MHMP

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

8. Sociologická studie mezi obyvateli Újezdu nad Lesy – ověření TOP problémů z 
    Veřejného fóra 2017
Usnesení číslo: RMČ62/1065/17
Rada městské části
1) bere na vědomí



výsledky sociologické  studie  mezi  obyvateli  Újezdu nad Lesy ověřující  TOP problémy z
Veřejného fóra 2017

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

9. Návrh na zmírnění dopadů vandalismu v Újezdě nad Lesy
Usnesení číslo: RMČ62/1066/17
Rada městské části
1) schvaluje

návrh projektu na zmírnění dopadů vandalismu v MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy

2) ukládá

vedoucí  finančního odboru zpracovat rozpočtové opatření,  změnu rozpočtu v roce 2017 –
Zpracování a realizace projektu na zmírnění dopadů vandalismu v Újezdě nad Lesy v částce
24 000,- Kč (formou objednávky u spolku Neposeda) v kapitole 05 – Zdravotnictví a soc.
oblast, zapojením finančních prostředků z dotace z MHMP z výherních hracích přístrojů a
jiných tech. zařízení z roku 2016 do roku 2017

Zodpovídá 

1. Ing. Vlasta Berková, vedoucí finančního odboru 
   
Termín: 15. 08. 2017    

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

10. Žádost EDA cz, z.ú. o poskytnutí neinvestiční individuální dotace na zajištění služby  
      sociální prevence - raná péče pro 2 rodiny s bydlištěm na území MČ Praha 21
Usnesení číslo: RMČ62/1067/17
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost EDA cz, z.ú. o poskytnutí neinvestiční individuální dotace na zajištění služby sociální
prevence - rané péče

2) schvaluje

poskytnutí neinvestiční individuální dotace ve výši 9 000,- Kč pro EDA cz, z.ú. na zajištění
služby sociální prevence - rané péče

3) schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro EDA cz, z.ú. ve výši 9 000,- Kč

4) ukládá

starostce MČ Praha 21 podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro EDA cz, z.ú



Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21 
   
Termín: 28. 08. 2017    

5) ukládá

vedoucí  finančního odboru zpracovat  rozpočtové opatření,  změnu rozpočtu v roce  2017 -
poskytnutí neinvestiční dotace zapsanému ústavu EDA cz ve výši 9 000 Kč na sociální a
zdravotní služby, prorodinné aktivity (pro rodiny dětí se zrakovým postižením) - v kapitole 05
- Zdravotnictví a sociální oblast,  zapojením nevyčerpaných  prostředků z dotace MHMP z
výherních hracích přístrojů a jiných tech. zařízení z roku 2017 do roku 2017 v kapitole 10 -
Pokladní správa

Zodpovídá 

1. Ing. Vlasta Berková, vedoucí finančního odboru 
   
Termín: 28. 08. 2017    

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

11. Žádost NADOSAH, o.p.s. o poskytnutí neinvestiční dotace na koncert Václava   
      Neckáře a Bacily

Návrh na usnesení:
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost NADOSAH, o.p.s. o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt: Koncert Václav Neckář
a Bacily

2) schvaluje

poskytnutí neinvestiční individuální dotace ve výši 40 000,- Kč pro NADOSAH, o.p.s. na
projekt: Koncert Václav Neckář a Bacily

3) schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro NADOSAH, o.p.s. ve výši 40 000,- Kč

4) ukládá

starostce MČ Praha 21 podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro NADOSAH,
o.p.s.



5) ukládá

vedoucí finančního odboru předložit rozpočtové opatření - poskytnutí neinvestiční účelové
dotace  ve  výši  40  000,-  Kč  pro  NADOSAH pro  úhradu  nákladů  spojených  s  koncertem
Václava  Neckáře.  V  kapitole  06  -  Kultura  a  cestovní  ruch,  zapojením  nevyčerpaných
finančních prostředků z MHMP z výherních přístrojů a jiných tech. zařízení z roku 2016 do
roku 2017 v kapitole 10 - Pokladní správa

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

12. Obnova herního prvku na dětském hřišti "Psí plácek" a pořízení nového externího 
      skladu pro umístění potřeb na údržbu TJ Sokol
Usnesení číslo: RMČ62/1068/17
Rada městské části
1) schvaluje

využití  finančních prostředků z dotace MHMP z obdrženého odvodu z Výherních hracích
přístrojů a jiných technických zařízení ke koupi a instalaci nového herního prvku na dětské
hřiště "Psí plácek" a pořízení externího skladu TJ Sokol

2) ukládá

vedoucí finančního odboru předložit rozpočtové opatření – změnu rozpočtu v roce 2017:
1. pořízení hracího prvku na dětském hřišti  „Psí plácek“ za  230 000,- Kč v kapitole 04 – 
Školství, mládež a sport, zapojením nevyčerpaných finančních prostředků z dotace z MHMP z
obdrženého odvodu z Výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení
2. pořízení nového skladu v objektu TJ Sokol v částce 150 000,- Kč v kapitole 04 – Školství, 
mládež a sport, zapojením nevyčerpaných finančních prostředků z dotace z MHMP z 
obdrženého odvodu z VHP a jiných technických zařízení

 

Zodpovídá 

1. Ing. Vlasta Berková, vedoucí finančního odboru 
   
Termín: 25. 07. 2017    

3) ukládá

ÚMČ Praha 21 /OMI/ zajistit realizaci obou výše uvedených akcí

Zodpovídá 

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



   
Termín: 31. 10. 2017    

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

13. Dodatek ke smlouvě s History o.s.
Usnesení číslo: RMČ62/1069/17
Rada městské části
1) schvaluje

dodatek ke Smlouvě s History o.s. ze dne 26. 1. 2017

2) pověřuje

starostku MČ Praha 21 podpisem Dodatku ke Smlouvě s History o.s. ze dne 26. 1. 2017

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21 
   
Termín: 11. 08. 2017    

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

14. Informace o úhradě za praktické vzdělávání žáků Masarykovy ZŠ
Usnesení číslo: RMČ62/1070/17
Rada městské části
1) bere na vědomí

úhradu  poplatku  za  praktické  vzdělávání  žáků  MZŠ ve  školním roce  2017/2018  v  rámci
spolupráce Masarykovy ZŠ a SOU stavebního a zahradnického, Učňovská 1, Praha 9, ve výši
cca 50 000,- Kč, který bude uhrazen z finančních zdrojů Masarykovy ZŠ

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

15. Rekonstrukce skautské klubovny - dodatek č.3 k SoD
Usnesení číslo: RMČ62/1071/17
Rada městské části
1) schvaluje

provedení dodatečných stavebních prací - změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na
akci "Rekonstrukce skautské klubovny" dle změnového listu č.08 a č.09

2) schvaluje

dodatek č.3 ke smlouvě o dílo na akci "Rekonstrukce skautské klubovny"

3) pověřuje



starostku  MČ Praha  21  podpisem dodatku  č.3  ke  smlouvě o  dílo  na  akci  "Rekonstrukce
skautské klubovny"

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21
      
Termín: 15. 08. 2017    

4) ukládá

ÚMČ Praha 21 /OMI/ učinit administrativní kroky požadované zákonem č.134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek, nezbytné k provádění víceprací dle změnového listu č. 08 a č. 09
a podpisu dodatku č.3 ke smlouvě o dílo na akci "Rekonstrukce skautské klubovny"

Zodpovídá 

1. Ing. Josef Roušal, vedoucí odboru majetku a investic 
   
Termín: 15. 08. 2017    

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

16. Modernizace vstupního prostoru MZŠ Polesná - projektová dokumentace
Usnesení číslo: RMČ62/1072/17
Rada městské části
1) schvaluje

pokračování v projektové přípravě na akci "Modernizace vstupního prostoru MZŠ Polesná" -
zpracování  dokumentace  pro stavební  řízení  a  dokumentace  pro  provedení  stavby,  včetně
výkazu výměr

2) ukládá

ÚMČ Praha 21 (OMI) zajistit zhotovení projektové dokumentace pro akci "Modernizace 
vstupního prostoru MZŠ Polesná" ve stupních dokumentace pro stavební povolení a 
dokumentace pro provedení stavby, včetně výkazu výměr

Zodpovídá 

1. Ing. Josef Roušal, vedoucí odboru majetku a investic 
   
Termín: 31. 05. 2018    

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

17. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce "Rekonstrukce komunikace v ul. 
     Oplanská" zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 



     Sb.
Usnesení číslo: RMČ62/1073/17
Rada městské části
1) schvaluje

zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce na akci "Rekonstrukce 
komunikace v ul. Oplanská"

2) jmenuje

komisi pro otevírání a hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na akci 
"Rekonstrukce komunikace v ul. Oplanská" ve složení:

Ing. Josef Roušal, člen komise (náhradník Karla Jakob Čechová)

Ing. Tomáš Gross, člen komise (náhradník Ing. Josef Orlovský)

Ing. Milan Hájek, člen komise (náhradník JUDr. Vladimíra Kozáková)

Ing. Petr Bujárek, člen komise (náhradník Ing. Petr Broukal)

Ing. Pavel Přikryl, člen komise (náhradník Miloslav Bonner)

3) ukládá

ÚMČ Praha  21/OMI/zajistit  zadání  podlimitní  veřejné  zakázky na  stavební  práce  na  akci
"Rekonstrukce  komunikace  v  ul.  Oplanská",  ve  spolupráci  se  smluvním  partnerem
zajišťujícím administraci zakázky

Zodpovídá 

1. Ing. Josef Roušal, vedoucí odboru majetku a investic 
   
Termín: 31. 08. 2017    

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

18. "Rekonstrukce jídelny v MZŠ Polesná 1690" - podlaha
Usnesení číslo: RMČ62/1074/17
Rada městské části
1) schvaluje



provedení dodatečných stavebních prací - změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
"Rekonstrukce jídelny v MZŠ Polesná" spočívajících ve změně skladby podlahy jídelny dle
Změnového listu a úpravou termínu dokončení stavby

2) ukládá

ÚMČ Praha 21 /OMI/ připravit na příští RMČ návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci
"Rekonstrukce jídelny v MZŠ Polesná"

Zodpovídá 

1. Ing. Josef Roušal, vedoucí odboru majetku a investic 
   
Termín: 29. 08. 2017    

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

19. Rekonstrukce chodníku v ul. Čentická - II. etapa
Usnesení číslo: RMČ62/1075/17
Rada městské části
1) bere na vědomí

výsledky poptávkového řízení na akci "Rekonstrukce chodníku v ul. Čentická - II. etapa"

2) schvaluje

uzavření  smlouvy o  dílo  na  akci  "Rekonstrukce  chodníku  v  ul.  Čentická  -  II.  etapa"  se
společností Martin Bajer - ZEMNÍ PRÁCE

3) pověřuje

starostku  MČ  Praha  21  podpisem  smlouvy  o  dílo  na  akci  "Rekonstrukce  chodníku  ul.
Čentická - II. etapa"

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21 
   
Termín: 31. 07. 2017    

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

20. Broušení a lakování parket v polyfunkčním domě
Usnesení číslo: RMČ62/1076/17
Rada městské části
1) bere na vědomí

broušení  a  lakování  parket  v  polyfunkčním  domě,  Staroújezdská  2300,  Praha  9,  firmou
Zuzana Zídková - AGELENA, IČ 11243546 za cenu bez DPH 82.639,- Kč



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

21. Požadavky MČ Praha 21 na investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018
Usnesení číslo: RMČ62/1077/17
Rada městské části
1) schvaluje

Přehled požadavků MČ Praha 21 na investiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na rok
2018, v souladu s přiloženými tabulkami dle jednotlivých radních HMP

2) ukládá

vedoucí finančního odboru zaslat schválené požadavky, v podobě wordovských tabulek, MČ 
Praha 21 na investiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2018 na Magistrát hl.m.
Prahy (odbor rozpočtu)

Zodpovídá 

1. Ing. Vlasta Berková, vedoucí finančního odboru 
   
Termín: 31. 07. 2017    

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

22. Žádost o odsouhlasení přijetí věcného daru zahradního altánu pro MŠ Rohožník od 
      organizace Maminy z újezdské roviny
Usnesení číslo: RMČ62/1078/17
Rada městské části
1) schvaluje

přijetí  věcného daru -  zahradního altánu v ceně 1.000,-  Kč od dárce  -  spolku Maminy z
újezdské roviny pro potřeby MŠ Rohožník v souladu se Zákonem č. 250/2000 Sb., § 27 (7) b)

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

23. Odsouhlasení přijetí účelově určeného daru ve výši 62.080,- Kč pro MZŠ Polesnou 
      od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. na uhrazení stravného pro 12 žáků
Usnesení číslo: RMČ62/1079/17
Rada městské části
1) souhlasí

s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 62.080,- Kč pro MZŠ Polesnou od 
organizace WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. na uhrazení stravného pro 12 žáků MZŠ Polesné 
na období od 1. 9. 2017 do 29. 6. 2018



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

24. Schválení Darovací smlouvy mezi POWER, a.s. a MČ Praha 21
Usnesení číslo: RMČ62/1080/17
Rada městské části
1) schvaluje

Darovací smlouvu mezi dárcem spol. POWER a.s. a obdarovaným MČ Praha 21 na finanční
dar ve výši 100.000,- Kč na financování veřejně prospěšných účelů v MČ Praha 21

2) pověřuje

starostku MČ Praha 21 paní Karlu Jakob Čechovou podpisem této Darovací smlouvy

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21 
   
Termín: 31. 08. 2017    

3) ukládá

vedoucí finančního odboru pí. Ing. Vlastě Berkové předložit Radě MČ rozpočtové opatření -
změnu rozpočtu v roce 2017- Příjem daru ve výši 100.000,- Kč od spol. POWER, a.s. na
veřejně prospěšné účely v MČ Praha 21 převedením do položky nespecifikované rezervy v
kapitole 10- Pokladní správa

Zodpovídá 

1. Ing. Vlasta Berková, vedoucí finančního odboru 
   
Termín: 31. 08. 2017    

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

25. Rozpočtová opatření č. 74 - 88, 90,91,94 - 99: změny rozpočtu v roce 2017 a č. 92 a 
      93: úpravy rozpočtu v roce 2017
Usnesení číslo: RMČ62/1081/17
Rada městské části
1) schvaluje

rozpočtová opatření č. 74 - 85,  87, 88, 90, 95 - 97 a 99: změny rozpočtu v roce 2017 a číslo
92 a 93: úprava rozpočtu v roce 2017 v souladu s přiloženými tabulkami, které jsou součástí
tohoto usnesení



2) ukládá

místostarostovi Janu Slezákovi předložit rozpočtová opatření č: 74 - 85, 87, 88, 90, 95 - 97 a 
99: změny rozpočtu v roce 2017 a č. 92 a 93: úpravy rozpočtu, na příští Zastupitelstvo MČ 
Praha 21 na vědomí

Zodpovídá 

1. Jan Slezák, místostarosta MČ Praha 21 
   
Termín: 18. 09. 2017    

3) souhlasí

s rozpočtovým opatřením č. 86, 91, 94 a 98: změny rozpočtu v roce 2017 dle přiložených
tabulek, které jsou součástí tohoto usnesení

4) ukládá

místostarostovi  Janu  Slezákovi  předložit  rozpočtové  opatření  č.  86,  91,  94  a  98:  změny
rozpočtu v roce 2017 na příští jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 ke schválení

Zodpovídá 

1. Jan Slezák, místostarosta MČ Praha 21 
   
Termín: 18. 09. 2017    

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

26. Zápis z 24. jednání KUR
Usnesení číslo: RMČ62/1082/17
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis z 24. jednání Komise územního rozvoje ze dne 26. 6. 2017

2) ukládá

ÚMČ  Praha  21  (OMI)  zaslat žadateli  k  bodu  2) stanovisko  v  intencích  jednání  komise
a souhlasná stanoviska žadatelům k bodům 4) a 5) zápisu

Zodpovídá 

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



   
Termín: 31. 08. 2017    

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

27. Zápis z Komise životního prostředí č. 6
Usnesení číslo: RMČ62/1083/17
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis č. 6/2017 z jednání KŽP dne 28. 6. 2017

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

28. Smlouva o právu provést stavbu na akci Cyklotrasa A50/A500, úsek Klánovice – 
      Koloděje, úsek "historické cesty Blatovská alej"
Usnesení číslo: RMČ62/1084/17
Rada městské části
1) schvaluje

uzavření smlouvy o Právu provést stavbu na pozemku parc.č. 557/1 v k.ú Újezd nad Lesy s
Technickou správou komunikací hl.m. Prahy a.s.

2) pověřuje

starostku MČ Praha 21 podpisem smlouvy

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21 
   
Termín: 04. 08. 2017    

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



Jan Slezák
místostarosta MČ Praha 21

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

Zapsal : vedoucí oddělení kanceláře starosty - Iva Šimková
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