
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. RMČ32
konané dne 28.01.2020

Přítomni: dle prezenční listiny 

Ověřovatel: radní MČ Praha 21 - Ing. Lucie Ponicová

Program jednání:

1. Kontrola plnění úkolů
2. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"
3. Členský příspěvek NSZM ČR 2020

4.
Pronájem reklamních ploch umístěných na budově č. p. 2 300, ulice Starokolínská, Praha
9, k. ú. Újezd nad Lesy

5. Pronájem nemovitosti č. p. 2304 (Toušická x Chabeřická), Praha 9 - Újezd nad Lesy
6. Stažen z jednání
7. Žádost spolku SOSák o poskytnutí finančního daru na akci Masopust 2020
8. Podklady pro zpracování Plánu rozvoje sportu v hl.m.Praze 2021-2023
9. Zápis z 12. jednání Komise územního rozvoje dne 13.1.2020
10. Dělení pozemků a směna pozemků v lokalitě Druhanická - Dražická

11.
Záměr výstavby 6 řadových RD v ul. Barchovická, parc.č. 1030 a 1031 v k.ú. Újezd nad
Lesy

12.Dostavba hasičské zbrojnice - dofinancování
13.Pojištění objektu hasičské zbrojnice
14.Žádost o připojení objektu hasičské zbrojnice na PMS

15.
Rozpočtové opatření č. 103: změna rozpočtu v roce 2019 a rozpočtová opatření č. 1 a č. 2:
změny rozpočtu v roce 2020.

16.
Příkazní smlouva - daňový poradce - zpracování daňového přiznání za daň z příjmu za rok
2019.

17.Dodatek ke smlouvě sběr olejů z domácností ze dne 30. 7. 2019 č. SML_0225_2019V
18.Zápis ze zasedání Dopravní komise Rady MČ Praha 21 ze dne 08.01.2020

Pan starosta zkonstatoval, že rada byla řádné svolána a je usnášeníschopná. Z jednání rady
byla omluvena JUDr. Pelčáková. Z programu jednání byl stažen bod č. 6. Program jednání byl
schválen /4 pro/.



1. Kontrola plnění úkolů
Usnesení číslo: RMČ32/0495/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

kontrolu plnění úkolů v intencích jednání rady

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

2. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"
Usnesení číslo: RMČ32/0496/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"

2) souhlasí

s připojením k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"

3) ukládá

tajemnici ÚMČ Praha 21 vyvěsit "Vlajku pro Tibet"

Zodpovídá 

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

Termín: 10.03.2020 

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

3. Členský příspěvek NSZM ČR 2020
Usnesení číslo: RMČ32/0497/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

Výzvu k úhradě členských příspěvků NSZM ČR 2020

2) souhlasí

s úhradou členského příspěvku NSZM ČR pro rok 2020

3) ukládá

vedoucí finančního odboru ÚMČ Praha 21 zajistit uhrazení členského příspěvku NSZM na
rok 2020 ve výši 20 562,- Kč



Zodpovídá 

1. Ing. Jana Piknová, vedoucí finančního odboru 

Termín: 31.01.2020 

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

4. Pronájem reklamních ploch umístěných na budově č. p. 2 300, ulice Starokolínská,
Praha 9, k. ú. Újezd nad Lesy
Usnesení číslo: RMČ32/0498/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

informaci ohledně možnosti pronájmu 6 ks reklamních ploch umístěných na budově č. p. 2
300, ulice Starokolínská, Praha 9 - Újezd nad Lesy.

2) schvaluje

1. Ceník  nájemného  za  pronájem  reklamní  plochy,  který  je  přílohou  č.  2)  tohoto
usnesení.

2. Vzorovou smlouvu o nájmu reklamní plochy, která je přílohou č. 3) tohoto usnesení.

3. Zveřejnění záměru na pronájem 6 ks reklamních ploch o rozměru 58 cm x 83 cm
umístěných na budově č. p. 2 300, ulice Starokolínská, pozemky parc. č. 12/1, 12/2 a
12/3, k. ú. Újezd nad Lesy, Praha 9, dle přílohy č. 4) tohoto usnesení.

3) pověřuje

paní Jaroslavu Bendovou, vedoucí odboru VHČ, správy bytů a údržby, po dobu trvání její
funkce, k uzavírání a podepisování smluv o nájmu reklamní plochy dle schválené vzorové
smlouvy na  pronájem reklamní  plochy a dle  schváleného ceníku nájemného za  pronájem
reklamní plochy.

4) ukládá

místostarostovi, Zdeňku Růžičkovi, zveřejnit záměr, vzorovou smlouvu a ceník na pronájem
reklamních ploch dle bodu 2) tohoto usnesení.

Zodpovídá 

1. Zdeněk Růžička, místostarosta MČ Praha 21 

Termín: 14.02.2020 

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



5. Pronájem nemovitosti č. p. 2304 (Toušická x Chabeřická), Praha 9 - Újezd nad Lesy
Usnesení číslo: RMČ32/0499/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

informaci ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v domě č.  p.  2304, ulice
Toušická, Praha 9 - Újezd nad Lesy, ze dne 19. 2. 2018, nájemce SatPro s.r.o., IČ: 26455102.

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

6. Stažen z jednání

Bod byl stažen z jednání.

7. Žádost spolku SOSák o poskytnutí finančního daru na akci Masopust 2020
Usnesení číslo: RMČ32/0500/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost spolku SOSák o poskytnutí finančního daru na akci Masopust 2020

2) schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 15 000,- Kč pro spolek SOSák na akci Masopust 2020

3) schvaluje

návrh darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru pro spolek SOSák na akci Masopust
2020 ve výši 15 000,- Kč

4) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem Darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru pro spolek
SOSák

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 31.01.2020
 
5) ukládá

vedoucí  finančního  odboru  předložit  rozpočtové  opatření v  souladu  se  zpracovaným
materiálem pro spolek SOSák na akci Masopust 2020



Zodpovídá 

1. Ing. Jana Piknová, vedoucí finančního odboru 

Termín: 18.02.2020 

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

8. Podklady pro zpracování Plánu rozvoje sportu v hl.m.Praze 2021-2023
Usnesení číslo: RMČ32/0501/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

podklady pro zpracování projektu "Plán rozvoje sportu v hl.m. Praze 2021-2023"

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

9. Zápis z 12. jednání Komise územního rozvoje dne 13.1.2020
Usnesení číslo: RMČ32/0502/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis z 12. jednání KÚR ze dne 13.1.2020

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

10. Dělení pozemků a směna pozemků v lokalitě Druhanická - Dražická
Usnesení číslo: RMČ32/0503/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

doporučení  KÚR souhlasit  se záměrem dělení a  směny pozemků MČ Praha 21 a SPIRIT
FINANCE a.s. dle předloženého návrhu

2) ukládá

starostovi MČ Praha 21 a ÚMČ Praha 21 /OMI/ zahájit se společností SPIRIT FINANCE a.s.
jednání  za  účelem vyhotovení  plánovací  smlouvy  k  zasmluvnění  podoby území  -
záměru (parcelace  území,  zasíťování pozemků,  napojení  pozemků  na  komunikace apod.) a
následně připravit návrhy jednotlivých smluv

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 30.06.2020 
2. Ing. Josef Roušal, vedoucí odboru majetku a investic 

Termín: 30.06.2020 



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

11. Záměr výstavby 6 řadových RD v ul. Barchovická, parc.č. 1030 a 1031 v k.ú. Újezd 
nad Lesy
Usnesení číslo: RMČ32/0504/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

záměr výstavby 6 řadových RD v ul. Barchovická, parc.č. 1030 a 1031 v k.ú. Újezd nad Lesy

2) pověřuje

starostu MČ Praha 21 a vedoucího odboru majetku a investic jednáním s investorem o dalších
podmínkách spolupráce

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 16.03.2020 
2. Ing. Josef Roušal, vedoucí odboru majetku a investic 

Termín: 16.03.2020 

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

12. Dostavba hasičské zbrojnice - dofinancování
Usnesení číslo: RMČ32/0505/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost o rozpočtové opatření ve výši 2.300.000,-Kč

2) ukládá

finančnímu odboru vytvoření rozpočtového opatření ve výši 2.300.000,-Kč

Zodpovídá 

1. Ing. Jana Piknová, vedoucí finančního odboru 

Termín: 14.02.2020 

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



13. Pojištění objektu hasičské zbrojnice
Usnesení číslo: RMČ32/0506/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh dodatku pojistné smlouvy za účelem pojištění hasičské zbrojnice

2) schvaluje

návrh dodatku pojistné smlouvy zahrnující pojištění hasičské zbrojnice

3) pověřuje

starostu  MČ  Praha  21  podpisem  dodatku  pojistné  smlouvy  zahrnující pojištění  hasičské
zbrojnice

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 31.01.2020 

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

14. Žádost o připojení objektu hasičské zbrojnice na PMS
Usnesení číslo: RMČ32/0507/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

Žádost o připojení objektu na PMS

2) schvaluje

Žádost o připojení objektu na PMS

3) pověřuje

starostu MČ Prahy 21 podpisem žádosti o připojení objektu na PMS

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 04.02.2020 

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



15. Rozpočtové opatření č. 103: změna rozpočtu v roce 2019 a rozpočtová opatření č. 1 a
č. 2: změny rozpočtu v roce 2020.
Usnesení číslo: RMČ32/0508/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

Rozpočtové  opatření  č.  103  : změna  rozpočtu  v  roce  2019  -  Přesun  mezi  výdajovými
položkami v částce 173,70 tis. Kč - snížení výdajů kapitoly 09 - Vnitřní správa v ODPA 6171
- Činnost místní správy z položky 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru a navýšení
výdajů v kapitole 10 - Pokladní správa, ODPA 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech
územní úrovně na položce 5343 - Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů z
důvodu převedení vyšší odhadované částky na výplaty za 12/2019 na depozitní účet v prosinci
2019, než bylo skutečně dle rekapitulace mezd potřeba.

Rozpočtové opatření č. 1: změna rozpočtu v roce 2020 - Zvýšení výdajů rozpočtu na akci
0080147 v kapitole 07 - Bezpečnost, v ODPA Požární ochrana - dobrovolná část ve výši  2
300,00  tis.  Kč zapojením  položky  financování  z  výsledků  hospodaření  předcházejících
účetních období v kapitole 10 - Pokladní správa a ve výdajích navýšení položky Výstavba
hasičské zbrojnice SDH Újezd nad Lesy v kapitole 07 - Bezpečnost, do doby než bude možné
zapojit  do  rozpočtu  prostředky  z  finančního  vypořádání  s  MHMP z  dotace  na  výstavbu
hasičské zbrojnice za rok 2019.

Rozpočtové opatření č. 2: změna rozpočtu v roce 2020 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu
roku  2020  o  neinvestiční  účelovou  dotace  z  HMP  ve  výši  338,0  tis.  Kč na  podporu
registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2020 (granty)
- Pečovatelská služba MČ Praha 21 - v kapitole 05 - Zdravotnictví a soc. oblast, ODPA 4351 -
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (č. dokladu 3001).

2) schvaluje

Rozpočtové opatření č. 103: změna rozpočtu v roce 2019 v souladu s přiloženou tabulkou,
která je součástí tohoto usnesení.

Rozpočtová  opatření  č.  1  a  č.  2:  změny rozpočtu  v  roce  2020  v  souladu  s  přiloženými
tabulkami, která jsou součástí tohoto usnesení.

3) ukládá

místostarostce Ing. Kristýně Kopecké předložit rozpočtové opatření č. 103: změna rozpočtu v
roce 2019 a rozpočtové opatření č. 1 a č. 2: změny rozpočtu v roce 2020 na nejbližší 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: 16.03.2020 

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

16. Příkazní smlouva - daňový poradce - zpracování daňového přiznání za daň z příjmu
za rok 2019.
Usnesení číslo: RMČ32/0509/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh Příkazní smlouvy s daňovým poradcem pro zpracování daňového přiznání z daně z 
příjmu právnických osob za rok 2019.

2) schvaluje

příkazní smlouvu s daňovým poradcem Ing. Ladislavem Vrbským na zpracování DPPO za 
MČ Praha 21 za rok 2019.

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 Milana Samce podpisem Příkazní smlouvy s Ing. Ladislavem Vrbským 
na zpracování DPPO za rok 2019 a Plné moci k zastupování MČ Praha 21 Ing. Ladislavem 
Vrbským při zpracování podkladů pro přiznání k dani z příjmu právnických osob za 
zdaňovací období 2019.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 10.02.2020 

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

17. Dodatek ke smlouvě sběr olejů z domácností ze dne 30. 7. 2019 č. SML_0225_2019V
Usnesení číslo: RMČ32/0510/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

požadavek pana Libora Černohlávka a návrh dodatku ke smlouvě č. SML_0225_2019V, ze
dne 30. 7. 2019 o zpětném odběru použitého rostlinného oleje.

2) schvaluje

dodatek smlouvy č. SML_0225_2019V o zpětném odběru použitého rostlinného oleje.



3) pověřuje

starostu MČ  Praha  21 pana  Milana  Samce  podpisem  dodatku  ke  smlouvě  č.
SML_0225_2019V o zpětném odběru použitého rostlinného oleje.

Zodpovídá 

3. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 29.02.2020 

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

18. Zápis ze zasedání Dopravní komise Rady MČ Praha 21 ze dne 08.01.2020
Usnesení číslo: RMČ32/0511/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis ze zasedání DK ze dne 08.01.2020

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

Ing. Lucie Ponicová
radní MČ Praha 21

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

Zapsal: vedoucí oddělení kanceláře starosty - Dana Kartousová
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