
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. RMČ58
konané dne 30.12.2020

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : místostarostka MČ Praha 21 - Ing. Kristýna Kopecká

Program jednání:
1.Rozpočtová opatření č. 85 až č. 87: změny rozpočtu v roce 2020.

2.
Vypořádání připomínek k novele statutu hl. m. Prahy - zákon o odpadech, zákon o 
výrobcích s ukončenou živostností

3.Vyjádření k dopisu paní ředitelky MZŠ Polesná ze dne 17.12.2020

Pan starosta zkonstatoval,  že rada byla řádné svolána a je usnášeníschopná. Do programu
jednání  byl  doplněn  bod  č.  3  Vyjádření  k  dopisu  paní  ředitelky  MZŠ  Polesná  ze  dne
17.12.2020.
Doplnění programu jednání bylo schváleno /5 pro/. Program jednání byl schválen /5 pro/.
Jednání rady proběhlo on-line.

1. Rozpočtová opatření č. 85 až č. 87: změny rozpočtu v roce 2020.
Usnesení číslo: RMČ58/0850/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

Rozpočtové opatření č. 85: změna rozpočtu v roce 2020 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu 
- Přijetí účelové investiční dotace z HMP schváleno usnesením č. 22/37 ze dne 17 12.2020 z 
rezervy pro MČ na rok 2020 na akci Budova MŠ Sluníčko ORG 0081245 ve výši 25 000,0
tis. Kč v kapitole 04 - Školství , mládež a sport a ve výdajích na investiční akci Budova MŠ
Sluníčko v ODPA 3111 - Mateřské školy v kap. 04 - Školství, mládež a sport. (Číslo dokladu
3108 – prosinec 2020).

Rozpočtové opatření č. 86: 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 1.6.2020 - 30.11.2020  ve výši 846,0 tis. Kč určených
na sport ve výši 423,0 tis. Kč a na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast ve výši
423,0 tis.  Kč a ve výdajích převedení do nespecifikované rezervy z VHP v ODPA 6409 -
Činnosti jinde nezařazené v kapitole 10 - Pokladní správa. (Číslo dokladu 3109 - prosinec
2020).



Rozpočtové opatření č. 87: změna rozpočtu v roce 2020 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu
- Zvýšení příjmů v kapitole 09 - Vnitřní správa o dotaci z MPSV pro pracovníky orgánů
OSPOD za  období  13.3  -  30.5.2020  v  souvislosti  se  stíženým výkonem práce  při  šíření
nemoci COVID-19 ve výši 91 572,72 Kč, pro RO zaokrouhleno na 91,6 tis. Kč a ve výdajích
v kapitole 09 -Vnitřní správa, v ODPA 6171 - Činnost místní správy ve stejné výši. (Číslo
dokladu 2154 - prosinec 2020).

 

2) schvaluje

Rozpočtová opatření č. 85 až č. 87: 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. 85 až č.
87: změny rozpočtu v roce 2020 na příští jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 v souladu s
přiloženými tabulkami, které jsou součástí tohoto usnesení.

Zodpovídá 

1. Ing. Kristýna Kopecká, místostarostka MČ Praha 21 
Termín: 15.03.2021 

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

2. Vypořádání připomínek k novele statutu hl. m. Prahy - zákon o odpadech, zákon o 
výrobcích s ukončenou živostností
Usnesení číslo: RMČ58/0851/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

vypořádání připomínek předkladatelem novely statutu hl. m. Prahy - zákon o odpadech, zákon
o výrobcích s ukončenou životností

2) trvá

na svých připomínkách k novele statutu hl. m. Praha - zákon o odpadech, zákon o výrobcích s
ukončenou životností

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

3. Vyjádření k dopisu paní ředitelky MZŠ Polesná ze dne 17.12.2020



Usnesení číslo: RMČ58/0852/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

dopis paní ředitelky MZŠ ze dne 17.12.2020

2) pověřuje

starostu MČ Praha 21 odpovědět na dopis MZŠ

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 31.12.2020 

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

Ing. Kristýna Kopecká
místostarostka MČ Praha 21

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

Zapsal : referent oddělení kanceláře starosty - Michala Brichová
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