
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. RMČ44
konané dne 07.07.2020

Přítomni: dle prezenční listiny 

Ověřovatel : radní MČ Praha 21 - JUDr. Hana Pelčáková

Program jednání:

1. Kontrola plnění úkolů
2. Úkoly ze ZMČ9 - 15.6.2020 pro RMČ
3. Shrnutí krizové situace "COVID-19" - MČ Praha 21
4. Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 6800110884 - pojištění vozidel

5.
Informace o obsahu žádosti o dotaci - pořízení kompostérů pro občany MČ Praha 21 z
Operačního programu životní prostředí, spec. cíl 3.1 - prevence vzniku odpadů (spol. TNT
Consulting s.r.o.)

6. Stažen z jednání

7.
Žádost  příspěvkových  organizací  MČ  Praha  21  o  schválení  přerozdělení  zlepšeného
výsledku hospodaření za rok 2019 do fondů.

8. Rozpočtová opatření č. 30 až č. 36: změny rozpočtu v roce 2020.
9. Majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 795 - pí Škvorová

10.
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor o výměře 18,5 m2 na střeše domu č.p.
1690, ulice Polesná, Praha 9, postaveném na pozemku parc. č. 1577/2, kat. území Újezd
nad Lesy.

11.Skončení nájmu pozemků parc. č. 2757 a 2758 v k. ú Újezd nad Lesy - výpověď
12.Uzavření a podepisování smluv o nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti v Jirnech

13.
Darovací smlouva pro JR RUNNING SPORT - intersport, štafetový běh pro připomenutí
tragických událostí II. světové války Kladno-Lidice-Včelákov-Ležáky

14.Zápis z jednání KŽP ze dne 27.5.2020
15.Zápis z 16. jednání Komise územního rozvoje dne 8.6.2020
16.Zápis ze zasedání Dopravní komise Rady MČ Praha 21 ze dne 03.06.2020
17.Změna tajemnice Komise Zdravé městské části a místní Agendy 21
18.Rezignace Mgr. Ivany Huttové na člena KVV.
19.Zápis z jednání KVV ze dne 17.6.2020.
20.Zápis z jednání Muzejní rady
21.Oprava chodníku v ul. Starokolínská (v úseku Pilovská - Plhovská) - změna smlouvy
22.Nájemní smlouva pro zařízení stavby akce "Rekonstrukce kanalizace Chmelická a okolí"

23.
Výsledek konkursního řízení na funkci ředitelky Mateřské školy Sluníčko, Praha 9 - Újezd
nad Lesy, Polesná 1690



Pan  starosta  zkonstatoval,  že  rada  byla  řádně  svolána  a  je  usnášeníschopná.  Z programu
jednání byl stažen bod č 6 a doplněny body: č. 21 Oprava chodníku v ul. Starokolínská (v
úseku Pilovská - Plhovská) - změna smlouvy, č. 22 Nájemní smlouva pro zařízení stavby akce
"Rekonstrukce kanalizace Chmelická a okolí", a č. 23 Výsledek konkursního řízení na funkci
ředitelky Mateřské školy Sluníčko, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690. Doplnění bodů
bylo schváleno /5 pro/. Program jednání jako celek byl schválen /5 pro/. 

1. Kontrola plnění úkolů
Usnesení číslo: RMČ44/0683/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

kontrolu plnění úkolů v intencích jednání rady

2) schvaluje

prodloužení termínů u úkolů:

-  Uk/00037/2020 -   Dělení  pozemků a směna pozemků v lokalitě  Druhanická  -  Dražická
- zahájit  se  společností  SPIRIT  FINANCE  a.s.  jednání  za  účelem vyhotovení  plánovací
smlouvy k zasmluvnění podoby území - záměru - do 31.12.2020.
-  Uk/00038/2020 -  Dělení  pozemků a  směna  pozemků v  lokalitě  Druhanická  -  Dražická
- zahájit  se  společností  SPIRIT  FINANCE  a.s.  jednání  za  účelem vyhotovení  plánovací
smlouvy k zasmluvnění podoby území - záměru - do 31.12.2020.
- Uk/00110/2019 - Investiční záměr - rozvojová plocha Blatov - Pilovská - příprava plánovací
smlouvy a jednáním s investorem - do  31.12.2020
- Uk/00140/2020 -  Oprava chodníku v ul.  Starokolínská (v úseku Pilovská -  Plhovská)  -
podpis smlouvy do 31.8.2020.
- Uk/00148/2020 - Návrh na bezúplatný převod správy majetku vstupní cedule k fit parku,
umístěném na pozemku parc.č.779/1 - podpis smlouvy - do 31.8.2020.
- Uk/00169/2020 - Žádost FK Újezd nad Lesy z.s. o poskytnutí individuální dotace na úhradu
provozních nákladů - podpis veřejnoprávní smlouvy - do 18.8.2020.
-  Uk/00174/2020 -  Žádost  základní  organizace  Českého zahrádkářského svazu Újezd nad
Lesy o poskytnutí individuální dotace na provoz a údržbu - podpis veřejnoprávní smlouvy -
do 18.8.2020.
-  Uk/00205/2018 -  Revokace  usnesení  RMČ6/0104/11 -  aktualizovat  směrnici  5/16  -  do
30.9.2020.
-  Uk/00222/2018 -  Rekonstrukce  "Křížku"  a  "Zvoničky"  na  Blatově  -  realizací opravy
pomníků "Křížku" a "Zvoničky" na Blatově - 31.12.2020.

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



2. Úkoly ze ZMČ9 - 15.6.2020 pro RMČ
Usnesení číslo: RMČ44/0684/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

úkoly ze ZMČ9 ze dne 15.6.2020: 

 zorganizovat pracovní setkání ke směně pozemků mezi Spirit Finance a MČ Praha 21
se zástupci  MČ Praha 21,  Spirit  Finance a  právních zástupců obou stran,  a  to  do
30.8.2020

 průběžně informovat zastupitele o situaci s parkováním u Klánovického nádraží

2) bere na vědomí

informaci starosty MČ Praha 21 o konání pracovního setkání ke směně pozemků mezi Spirit
Finance a MČ Praha 21 se zástupci MČ Praha 21, Spirit Finance a právních zástupců obou
stran, které se uskutečnilo dne 2.7.2020

3) ukládá

místostarostovi MČ Praha 21 Zdeňku Růžičkovi průběžně informovat zastupitele o situaci s
parkováním u Klánovického nádraží

Zodpovídá 

1. Zdeněk Růžička, místostarosta MČ Praha 21 

Termín: 28.10.2022 

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

3. Shrnutí krizové situace "COVID-19" - MČ Praha 21
Usnesení číslo: RMČ44/0685/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

Souhrnnou zprávu krizové situace "COVID-19" - MČ Praha 21

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

4. Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 6800110884 - pojištění vozidel
Usnesení číslo: RMČ44/0686/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 6800110884 - pojištění vozidel

2) schvaluje



dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 6800110884 - pojištění vozidel

3) pověřuje

starostu  MČ Praha  21 pana  Milana  Samce podpisem dodatku č.  1  k pojistné  smlouvě č.
68000110884 - pojištění vozidel

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 24.07.2020 

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

5. Informace o obsahu žádosti o dotaci - pořízení kompostérů pro občany MČ Praha 21 
z Operačního programu životní prostředí, spec. cíl 3.1 - prevence vzniku odpadů (spol. 
TNT Consulting s.r.o.)
Usnesení číslo: RMČ44/0687/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

předloženou  informaci  ve  věci  zpracovávání  podkladů pro  podání  žádosti  spol. TNT
Consulting  s.r.o.na  základě  uzavřené  příkazní  smlouvy  č.  1905202002 na  pořízení
kompostérů pro  občany  MČ  Praha  21,  vratných  kelímků  včetně  příslušenství a  dvou
knihobudek.

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

6. Stažen z jednání
Materiál byl stažen z jednání.

7. Žádost příspěvkových organizací MČ Praha 21 o schválení přerozdělení zlepšeného 
výsledku hospodaření za rok 2019 do fondů.
Usnesení číslo: RMČ44/0688/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

předložené  žádosti  jednotlivých  příspěvkových  organizací  MČ  Praha  21  o  přerozdělení
zlepšeného  výsledku  hospodaření  za  rok  2019  do  fondu  odměn  a  do  rezervního  fondu
příslušné příspěvkové organizace v souladu se žádostmi školek v příloze č. 3 a v souladu
s přiloženou tabulkou v příloze č. 2.

2) schvaluje

přerozdělení  zlepšeného výsledku hospodaření  za rok 2019 do fondu odměn a rezervního
fondu jednotlivých příspěvkových organizací MČ Praha 21: 1. MŠ, MŠ Sedmikráska, MŠ
Rohožník a MŠ Sluníčko v souladu se žádostmi školek v příloze č. 3 a v souladu s tabulkou v
příloze č. 2 a to do účetního období červen 2020 dle pokynů z MHMP.



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

8. Rozpočtová opatření č. 30 až č. 36: změny rozpočtu v roce 2020.
Usnesení číslo: RMČ44/0689/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

Rozpočtové  opatření  č.  30:  změna  rozpočtu  v roce  2020  -  Navýšení  výdajů  rozpočtu  -
Poskytnutí individuální neinvestiční účelové dotace FK Újezd nad Lesy ve výši 50, 0 tis Kč
na  úhradu  nákladů  spojených  s  odběrem  energií,  případně  nákladů  nutných  na  provoz
fotbalového klubu v ODPA 3419 - Ostatní sportovní činnost  v kapitole 04 - Školství, mládež
a sport zapojením fin. prostředků z dotace HMP z VHP a jiných tech. herních zařízení z roku
2019  - převedeno do roku 2020 do rozpočtu v kapitole 10 - Pokladní správa.

Rozpočtové  opatření  č.  31:  změna  rozpočtu  v roce  2020  -  Zvýšení  výdajů  rozpočtu  -
Poskytnutí  individuální  neinvestiční  dotace  Základní  organizaci  Českého  zahrádkářského
svazu Újezd nad Lesy ve výši 10,0 tis. Kč v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, v ODPA
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace na provozní náklady, údržbu areálu a  podzimní
výstavu , zapojením finančních prostředků z dotace HMP z VHP a jiných technických herních
zařízení z roku 2019 ponecháno do roku 2020 v kapitole 10 - Pokladní správa. 

Rozpočtové opatření č. 32: změna rozpočtu v roce 2020 – Zvýšení výdajů rozpočtu v ODPA
2212 - Silnice v kapitole 03 - Doprava o částku 2.000,0 tis. Kč na opravy silnic na území MČ
Praha 21 , zapojením částky 2.000,0 tis. kč z výsledků hospodaření předcházejících účetních
období  do  rozpočtu  roku  2020  v  kapitole  10  -  Pokladní  správa  (viz  Usnesení  č.
RMČ43/0680/20).

Rozpočtové opatření č. 33: změna rozpočtu v roce 2020 - Zvýšení a snížení výdajů rozpočtu
roku 2020 - Zvýšení běžných výdajů v ODPA 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň v
kapitole 02 - Městská infrastruktura o částku 500,0 tis. Kč z důvodu zajištění potřebné péče o
stávající i novou zeleň a ostatních služeb s tím souvisejících do konce roku 2020, snížením
výdajové neinvestiční položky Nespecifikované rezervy v ODPA 6409 - Ostatní činnosti jinde
nezařazené v kapitole 10 - Pokladní správa ve stejné výši 500,0 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 34: změna rozpočtu v roce 2020 - Zvýšení a snížení výdajů rozpočtu
- Zvýšení výdajů rozpočtu v nové investiční položce na akci Rekonstrukce komunikace ul.
Nadějovská  v  ODPA 2212 -  Silnice  v  kapitole  03  -  Doprava  o  částku  120,0  tis.  Kč na
projektovou studii, snížením výdajové položky o částku 120,0 tis. Kč v ODPA 6409 - Činnosti
jinde nezařazené v položce Nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa.

Rozpočtové opatření č. 35: změna rozpočtu v roce 2020 - Zvýšení a snížení výdajů rozpočtu
-  Snížení  výdajů  rozpočtu  z  investiční  (kapitálové)  položky Nákup  výpočetní  techniky v
ODPA 6171  -  Činnost  místní  správy v  kapitole  09  -  Vnitřní  správa  a  zvýšení  výdajů  v
neinvestiční položce v ODPA 6171 - Činnost místní správy v kapitole 09 - Vnitřní správa o
částku 200,0 tis. Kč v ORG 720 Informační technologie.

Rozpočtové  opatření  č.  36:  změna  rozpočtu  v  roce  2020  -  Zvýšení  výdajů  rozpočtu  v
kapitole 10 - Pokladní správa  v ODPA 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní
úrovně  o částku 1,0 tis. Kč na vratku dotace poskytnutou v roce 2019 z MF na došetřování



technickoekonomických atributů v MČ  na Sčítání lidu, bytů a domů v roce 2021, snížením
výdajů v kap. 10 - Pokladní správa  ODPA 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, z položky
nespecifikované rezervy ves tejné výši. (Číslo dokladu 8016 - červenec).

2) schvaluje

Rozpočtová opatření č. 30 až č. 36: 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. 30 až č.
36: 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: 29.09.2020 

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

9. Majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 795 - pí Škvorová
Usnesení číslo: RMČ44/0690/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 795 v k.ú. Květnice

2) schvaluje

návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 795 v k.ú. Květnice

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 795 v k.ú.
Květnice

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 01.09.2020 

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

10. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor o výměře 18,5 m2 na střeše domu
č.p. 1690, ulice Polesná, Praha 9, postaveném na pozemku parc. č. 1577/2, kat. území
Újezd nad Lesy.



Usnesení číslo: RMČ44/0691/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

1. informaci ohledně užívání prostor o výměře 18,5 m² na střeše domu č.p. 1690, ulice
Polesná, Praha 9, postaveném na pozemku parc. č. 1577/2, kat. území Újezd nad Lesy,

2. záměr dle ust. § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze na pronájem prostor
o výměře 18,5 m² na střeše domu č.p. 1690, ulice Polesná, Praha 9, postaveném na
pozemku parc. č. 1577/2, kat. území Újezd nad Lesy.

2) schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu prostor o výměře 18,5 m² na střeše domu č.p. 1690, ulice Polesná,
Praha  9,  postaveném na  pozemku parc.  č.  1577/2,  kat.  území  Újezd  nad Lesy,  nájemce:
CETIN a.s., IČ 04084063, účel nájmu: umístění technologie pro základnovou stanici veřejné
radiotelefonní sítě, nájemné: 155 000,-Kč/rok bez DPH, nájem na dobu určitou od 1. 7. 2020
do 31. 8. 2023 s tříměsíční výpovědní dobou.

3) ukládá

starostovi, Milanu Samcovi, podepsat smlouvu o nájmu prostor na střeše domu č. p. 1690,
ulice Polesná v souladu s bodem 2) tohoto usnesení.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 31.07.2020 

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

11. Skončení nájmu pozemků parc. č. 2757 a 2758 v k. ú Újezd nad Lesy - výpověď
Usnesení číslo: RMČ44/0692/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

informaci ohledně užívání pozemků parc. č. 2757 a 2758 v k. ú. Újezd nad Lesy.
2) rozhodla

udělit výpověď z nájmu pozemků parc. č. 2757 a 2758 v k. ú. Újezd nad Lesy dle přílohy č. 2
tohoto usnesení.

3) ukládá



starostovi,  Milanu  Samcovi,  podepsat  výpověď  z  nájmu  pozemků,  v  souladu
s bodem 2) tohoto usnesení.

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

12. Uzavření a podepisování smluv o nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti v 
Jirnech
Usnesení číslo: RMČ44/0693/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

informaci o nutnosti uzavírání smluv o nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti, kde je
povoleno pohřbívání nezpopelněných lidských pozůstatků.

2) pověřuje

paní Jaroslavu Bendovou, vedoucí odboru VHČ, správy bytů a údržby, po dobu trvání její
pracovní funkce, k uzavírání a podepisování smluv o nájmu hrobového místa na veřejném
pohřebišti v Jirnech v případech, kdy nebude možné zajistit pohřbení na veřejném pohřebišti v
Praze 9 - Újezd nad Lesy.

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

13. Darovací smlouva pro JR RUNNING SPORT - intersport, štafetový běh pro 
připomenutí tragických událostí II. světové války Kladno-Lidice-Včelákov-Ležáky
Usnesení číslo: RMČ44/0694/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost o podporu tradičního štafetového běhu k připomenutí tragických událostí II. světové
války a pietního aktu

2) schvaluje

darovací  smlouvu  na  finanční  podporu  ve  výši 2  000,--Kč  se  společností  JR  RUNNING
SPORT - intersport  na štafetový běh v kapitole 04 - Školství,  mládež a sport,  převedením
finančních prostředků z neinvestiční dotace z MHMP z obdrženého odvodu VHP a jiných
technických zařízení v kapitole 10 - Pokladní správa

3) ukládá

vedoucí finančního odboru Ing. Piknové předložit rozpočtové opatření v souladu s usnesením

Zodpovídá 

1. Ing. Jana Piknová, vedoucí finančního odboru



Termín: 04.08.2020

4) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem darovací smlouvy na finanční podporu pro štafetový běh

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 18.08.2020 

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

14. Zápis z jednání KŽP ze dne 27.5.2020
Usnesení číslo: RMČ44/0695/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis z jednání komise životního prostředí dne 27.5.2020

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

15. Zápis z 16. jednání Komise územního rozvoje dne 8.6.2020
Usnesení číslo: RMČ44/0696/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis z 16. jednání Komise územního rozvoje dne 8.6.2020

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

16. Zápis ze zasedání Dopravní komise Rady MČ Praha 21 ze dne 03.06.2020
Usnesení číslo: RMČ44/0697/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis ze zasedání DK ze dne 03.06.2020

2) bere na vědomí

návrh usnesení bod 4/ zápisu

3) ukládá



ÚMČ  Praha  21,  ved.  OŽPD  vznést  požadavek  na  HMP,  MHMP,  odbor  pozemních
komunikací a drah, aby došlo k úpravě řadiče SSZ 9.608 v hlavní křižovatce, k úpravě výběru
chodeckého volna obou přechodů na hlavní, automaticky, bez výzvy

Zodpovídá 

1. JUDr. Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 

Termín: 31.07.2020

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

17. Změna tajemnice Komise Zdravé městské části a místní Agendy 21
Usnesení číslo: RMČ44/0698/20
Rada městské části
1) odvolává

Bc. Helenu Šmídovou z funkce tajemnice Komise Zdravé městské části a místní Agendy 21 k
7. 7. 2020

2) jmenuje

Ing. Šárku Zátkovou tajemnicí Komise Zdravé městské části a místní Agendy od 8. 7. 2020

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

18. Rezignace Mgr. Ivany Huttové na člena KVV.
Usnesení číslo: RMČ44/0699/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

rezignaci paní Mgr. Ivany Huttové - ředitelky MŠ Sluníčko na členství v Komisi výchovy a 
vzdělávání ke dni 29.6.2020.

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

19. Zápis z jednání KVV ze dne 17.6.2020.
Usnesení číslo: RMČ44/0700/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis z 9. jednání Komise výchovy a vzdělávání ze dne 17.6.2020.

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

20. Zápis z jednání Muzejní rady



Usnesení číslo: RMČ44/0701/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis z jednání Muzejní rady ze dne 10.6.2020

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

21. Oprava chodníku v ul. Starokolínská (v úseku Pilovská - Plhovská) - změna smlouvy
Usnesení číslo: RMČ44/0702/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

informaci ke změně smlouvy o dílo na akci "Oprava chodníku v ul. Starokolínská (v úseku 
Pilovská - Plhovská)"

2) schvaluje

nové znění smlouvy o dílo na akci "Oprava chodníku v ul. Starokolínská (v úseku Pilovská - 
Plhovská)"

3) pověřuje

starostu podpisem smlouvy o dílo na akci "Oprava chodníku v ul. Starokolínská (v úseku 
Pilovská - Plhovská)"

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 31.07.2020 

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

22. Nájemní smlouva pro zařízení stavby akce "Rekonstrukce kanalizace Chmelická a 
okolí"
Usnesení číslo: RMČ44/0703/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh smlouvy o pronájmu části deponie ve Svojšické ulici.

2) schvaluje

návrh smlouvy o pronájmu části deponie ve Svojšické ulici

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem nájemní smlouvy na část deponie ve Svojšické ulici



Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 15.07.2020 

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

23. Výsledek konkursního řízení na funkci ředitelky Mateřské školy Sluníčko, Praha 9 - 
Újezd nad Lesy, Polesná 1690
Usnesení číslo: RMČ44/0704/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

a) výsledek konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Mateřské
školy Sluníčko, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690

b) návrh na jmenování paní Mgr. Simony Plašilové, DiS. na vedoucí pracovní místo ředitelky
Mateřské školy Sluníčko, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690

c) návrh platového výměru pro nově jmenovanou ředitelku Mateřské školy Sluníčko, Praha 9
- Újezd nad Lesy, Polesná 1690

2) jmenuje

paní Mgr.  Simonu  Plašilovou,  DiS.,  bytem  Krovova  1006,  Praha  9,  190  14  na obsazení
vedoucího pracovního  místa  ředitelky příspěvkové  organizace  Mateřské  školy  Sluníčko,
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690 s účinností od 1.8.2020

3) ukládá

předat jmenovací dekret paní Mgr. Simoně Plašilové DiS.

Zodpovídá 

1. Bc. Markéta Slavíková, vedoucí odboru školství a kultury 

Termín: 31.07.2020
4) schvaluje

platový výměr nově jmenované ředitelky Mateřské školy Sluníčko, Praha 9 - Újezd nad Lesy,
Polesná 1690

Zodpovídá 

1. Bc. Markéta Slavíková, vedoucí odboru školství a kultury 

Termín: 31.07.2020



5) ukládá

starostovi  MČ  Praha  21  podepsat  platový  výměr  a  jmenovací  dekret  nově  jmenované
ředitelky MŠ Sluníčko, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 31.07.2020 

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

JUDr. Hana Pelčáková
radní MČ Praha 21

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

Zapsal: vedoucí oddělení kanceláře starosty - Dana Kartousová
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