
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. RMČ40
konané dne 05.05.2020

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : místostarostka MČ Praha 21 - Ing. Kristýna Kopecká

1. Kontrola plnění úkolů
2. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. Q. 2020.
3. Rozpočtové opatření č. 19, č. 20: změny rozpočtu v roce 2020.

4.
Posunutí termínů realizací projektů žadatelů o programové dotace v roce
2020

5. Záměna finančních jistin za bankovní záruky - Jílek Stavby s.r.o.

6.
Pronájem  části  pozemku  č.  parc.  2267  a  2268  -  zařízení  staveniště
Svojšická - prodloužení pronájmu na dobu určitou

7. Sekání trávy v ulicích Starokolínská a Novosibřinská
8. Servisní smlouva - GORDIC
9. Stažen z jednání
10
.

Zápis ze zasedání Dopravní komise Rady MČ Praha 21 ze dne 04.03.2020

11.
Stanovisko člena redakční rady zpravodaje a zastupitele MČ ke stížnosti
Jiřího Lameše s rozborem ÚZ, resp.  porušování "Pravidel pro vydávání
ÚZ", případně "Tiskového zákona" a "Zák. o hl. m. Praze"

12
.

Doporučení zřizovatele MČ Praha 21 k otevření MŠ a ZŠ v období do
konce školního roku 2019/2020

Pan starosta zkonstatoval,  že rada byla řádně svolána a je usnášeníschopná. Do programu
jednání byly doplněny body: č. 11 Stanovisko člena redakční rady zpravodaje a zastupitele
MČ ke stížnosti Jiřího Lameše s rozborem ÚZ, resp. porušování "Pravidel pro vydávání ÚZ",
případně "Tiskového zákona" a "Zák. o hl. m. Praze" a č. 12 Doporučení zřizovatele MČ
Praha 21 k otevření MŠ a ZŠ v období do konce školního roku 2019/2 020. /Pro: 5, Proti: 0,
Zdržel se: 0/. Program jednání jako celek byl schválen /Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0/.



1. Kontrola plnění úkolů
Usnesení číslo: RMČ40/0614/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

kontrolu plnění úkolů v intencích jednání rady

2) schvaluje

prodloužení termínu u úkolu:

-Uk/00098/2020 Návrh  na zapojení  MČ Praha  21  do pilotního  programu participativního
plánování - do 31.5.2020

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

2. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. Q. 2020.
Usnesení číslo: RMČ40/0615/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

předložený materiál Zhodnocení plnění rozpočtu za 1. Q. 2020 MČ Praha 21 včetně příloh.

2) souhlasí

s materiálem Zhodnocení plnění rozpočtu za 1. Q. 2020 MČ Praha 21 včetně příloh.

3) ukládá

místostarostce Ing. Kristýně Kopecké předložit materiál Zhodnocení plnění rozpočtu za 1. Q.
2020 MČ Praha 21 včetně příloh ke schválení na nejbližší jednání Zastupitelstva MČ Praha
21.

Zodpovídá 

1. Ing. Kristýna Kopecká, místostarostka MČ Praha 21 
Termín: 15.06.2020 

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



3. Rozpočtové opatření č. 19, č. 20: změny rozpočtu v roce 2020.
Usnesení číslo: RMČ40/0616/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

Rozpočtové opatření č. 19: změna rozpočtu v roce 2020 - Přesun ve výdajích bez vlivu na
celkovou  výši  příjmů  a  výdajů  rozpočtu  mezi  kapitolami,  oddíly,  paragrafy  a  položkami
finančních prostředků na Programové dotace 2020 z rozpočtu MČ Praha 21 dle skutečného
výstupu  z  Dotační  komise  a  dle  schválení  poskytnutí  jednotlivých  programových  dotací
Radou MČ Praha 21 - v kapitolách 0400 - Školství, mládež a sport,  0600 - Kultura a cestovní
ruch.

Rozpočtové opatření č. 20: změna rozpočtu v roce 2020 - přesun ve výdajích ve výši  42,4
tis.  Kč,  vytvoření  nové investiční  výdajové  položky v  kapitole  03  -  Doprava  v  ODPA -
Ostatní záležitosti pozemních komunikací na dokončení projektové dokumentace Cyklotrasa
Staroklánovická snížením výdajů v kapitole 10 - Pokladní správa, v ODPA 6409 - Ostatní
činnosti jinde nezařazené z nespecifikovaných rezerv pro rok 2020 v rozpočtu.

2) schvaluje

Rozpočtové opatření  č.  19 a  č.  20: změny rozpočtu v roce 2020 v souladu s přiloženými
tabulkami, které jsou součástí tohoto usnesení.

3) ukládá

místostarostce Ing.  Kristýně Kopecké předložit  rozpočtové  opatření  č.  19 a  č.  20:  změny
rozpočtu v roce 2020 na příští jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 na vědomí, v souladu s
přiloženými tabulkami, která jsou součástí tohoto usnesení.

Zodpovídá 

1. Ing. Kristýna Kopecká, místostarostka MČ Praha 21 
Termín: 15.06.2020

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

4. Posunutí termínů realizací projektů žadatelů o programové dotace v roce 2020
Usnesení číslo: RMČ40/0617/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádosti o posunutí termínů realizací projektů žadatelům o programové dotace v roce 2020.

2) schvaluje

posunutí termínů realizací projektů žadatelům o programové dotace v roce 2020



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

5. Záměna finančních jistin za bankovní záruky - Jílek Stavby s.r.o.
Usnesení číslo: RMČ40/0618/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost o záměnu finanční jistiny za bankovní záruky

2) schvaluje

návrh dodatku č.2 ke smlouvě SML/0175/20019/OMI a návrh dodatku č.5 ke smlouvě 
SML/0216/2018

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem dodatku č.2 ke smlouvě SML/0175/20019/OMI a dodatku č.5
ke smlouvě SML/0216/2018

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 29.05.2020 

Usnesení - (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 2)

6.  Pronájem  části  pozemku  č.  parc.  2267  a  2268  -  zařízení  staveniště  Svojšická  -
prodloužení pronájmu na dobu určitou
Usnesení číslo: RMČ40/0619/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

záměr na prodloužení pronájmu části pozemků č. parc. 2267 a 2268 v k.ú. Újezd nad Lesy pro
společnost D&Z spol. s r.o. na dobu určitou 16.5.2020 - 14.6.2020

2) souhlasí

se záměrem na prodloužení pronájmu části pozemků č. parc. 2267 a 2268 v k.ú. Újezd nad
Lesy pro společnost D&Z spol. s r.o. na dobu určitou 16.5.2020 - 14.6.2020

3) schvaluje

návrh smlouvy na pronájem části pozemků č. parc. 2267 a 2268 v k.ú. Újezd nad Lesy se
společností D&Z spol. s r.o. na dobu určitou 16.5.2020 - 14.6.2020

4) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem smlouvy na pronájem části pozemků č. parc. 2267 a 2268 v
k.ú. Újezd nad Lesy se společností D&Z spol. s r.o. na dobu určitou 16.5.2020 - 14.6.2020



Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 15.05.2020 

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

7. Sekání trávy v ulicích Starokolínská a Novosibřinská
Usnesení číslo: RMČ40/0620/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

výsledek  poptávkového  řízení  na  zajištění  seče podél  komunikace Starokolínská  a
Novosibřinská

2) schvaluje

na  základě  poptávkového  řízení  uzavření  objednávky  na  provedení  seče  trávy  podél
komunikace v ulici  Starokolínská a Novosibřinská se společností  URBANstav s.r.o.,  která
podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku

3) ukládá

ÚMČ  Praha  21  /OMI/  zajistit  sekání  trávy  podél  komunikace  v  ulici  Starokolínská  a
Novosibřinská v roce 2020 ve spolupráci s vybraným dodavatelem

Zodpovídá 

1. Ing. Josef Roušal, vedoucí odboru majetku a investic 
Termín: 30.11.2020
4) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem objednávky na provedení seče trávy podél komunikace v
ulici Starokolínská a Novosibřinská se společností URBANstav s.r.o.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 15.05.2020 

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

8. Servisní smlouva - GORDIC
Usnesení číslo: RMČ40/0621/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh na uzavření Smlouvy o zajištění podpory provozu počítačového systému GINIS MC21

2) schvaluje



návrh Smlouvy o zajištění podpory provozu počítačového systému GINIS MC21

3) ukládá

starostovi  MČ P21 podepsat  Smlouvu o zajištění  podpory provozu počítačového systému
GINIS MC21 se společností GORDIC spol. s r. o.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 08.05.202 

Usnesení - (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 2)

9. Stažen z jednání
  

                Materiál byl stažen z jednání.

10. Zápis ze zasedání Dopravní komise Rady MČ Praha 21 ze dne 04.03.2020
Usnesení číslo: RMČ40/0622/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis ze zasedání DK ze dne 04.03.2020

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

11. Stanovisko člena redakční rady zpravodaje a zastupitele MČ ke stížnosti Jiřího 
Lameše s rozborem ÚZ, resp. porušování "Pravidel pro vydávání ÚZ", případně 
"Tiskového zákona" a "Zák. o hl. m. Praze"
Usnesení číslo: RMČ40/0623/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

 rozbor zastupitele Duchka ohledně porušování Pravidel v Újezdském zpravodaji, zák.
o hl. m. Praze a Tiskového zákona

 stanovisko ke stížnosti J. Lameše



 doporučení resp.  žádost pověřit  KV ZMČ Praha 21 kontrolou dodržování usnesení
RMČ18/0284/15,  kterým  byla  schválena  Pravidla  pro  ÚZ  a  návazně  Všeobecné
obchodní  podmínky a ceník inzerce ÚZ k účtované inzerci  pro Kavárnu a Galerii
Zelený dům.

Usnesení - (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 2)

12. Doporučení zřizovatele MČ Praha 21 k otevření MŠ a ZŠ v období do konce školního
roku 2019/2020
Usnesení číslo: RMČ40/0624/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

informaci k otevření MŠ a ZŠ v MČ Praha 21

2) doporučuje

ředitelkám MŠ otevřít mateřské školy od 11.5.2020 v plném rozsahu podle právních předpisů
s  přihlédnutím  k  vydanému  manuálu  MŠMT  vydanému  pro  potřeby  dodržování
epidemiologických opatření a doporučení

3) doporučuje

ředitelce Masarykovy základní školy otevření 9. tříd v souladu s nařízením MŠMT č. 491 ze
dne  30.4.2020  a  zároveň  zajištění  řádného  školního  stravování  formou  vydávání  teplých
obědů

4) doporučuje

ředitelce Masarykovy základní školy otevření I. stupně ZŠ dle harmonogramu pro uvolnění
škol a školských zařízení ze dne 30.4.2020 s přihlédnutím k vydanému manuálu MŠMT a
zároveň zajištění řádného školního stravování formou vydávání teplých obědů

5) pověřuje

radní  pro  školství  pí  Lucii  Ponicovou  informovat  ředitelky  MŠ  a  ZŠ  o  tomto  přijatém
usnesení

Zodpovídá 

1. Ing. Lucie Ponicová, radní MČ Praha 21 
Termín: 06.05.2020

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



Ing. Kristýna Kopecká
místostarostka MČ Praha 21

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

Zapsal: vedoucí oddělení kanceláře starosty - Dana Kartousová
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