
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI
jednání č. RMČ10

konané dne 01. 03. 2011

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : místostarosta - Stanislav Kyzlink

Program jednání:

1.  Návrh programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 21. 3. 2011
2.  Zápisy z jednání KSOZ a jejich sekcí
3.  Uspořádání dětského představení v sále Masarykovy ZŠ a hudebního koncertu v sále         

 polyfunkčního domu
4.  Dopravně inženýrské opatření na akci: "3140 - TV Újezd nad Lesy etapa 0005 – 

 kanalizace" - Čermák a Hrachovec, a.s.
5.  Zápis č. 3 z jednání Finančního výboru dne 21. 2. 2011
6.  Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2010
7.  Rozpočtový výhled MČ Praha 21 do roku 2016
8.  Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2011
9.  Žádost příspěvkové organizace MŠ Rohožník o změnu uživatele sporáku FACGE 9-41
10. Odpisové plány dlouhodobého majetku zřízených příspěvkových organizací MČ Praha 21 

na rok 2011
11. Dohody o převedení (svěření)a o výpůjčce movitého majetku zřízeným příspěvkovým 

organizacím MČ Praha 21
12. Rozpočtová opatření č. 1 a 2: změny rozpočtu v roce 2011
13. Zápis z jednání Dopravní komise ze dne 22.2.2011
14. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na uzavření rámcové smlouvy na opravy 

komunikací
15. Dílčí protikorupční opatření
16. Přehled žádostí o účelovou investiční dotaci z rezervy rozpočtu MHMP pro MČ Praha 21 

v roce 2011
17. Návrh p. Duchka na doplnění programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
18. Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 21
19. Doplnění školské rady
20. Různé

Pan starosta zkonstatoval, že rada byla řádně svolána a je usnášeníschopná. Pan starosta podal
návrh na doplnění programu o body č. 16, 17,18 a pí radní Čechová o bod č. 19. Projednávání
jednotlivých bodů bylo pozměněno a to: bod č. 8 byl projednán jako druhý v pořadí a bod č.
17 jako třetí v pořadí. Ostatní body byly projednány dle svého pořadí.  Body č. 9, 10, 11 byly
staženy z projednávání. Takto navržený program 10. schůze rada schválila (hlasování 5:0).
V průběhu  jednání  rady  (v  10.00  hod)  po  předchozí  omluvě  p.  Slezák  opustil  jednání.
Projednávání bodu č. 14 bylo odloženo na příští radu.



1. Návrh programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 21. 3. 2011
Usnesení číslo: RMČ10/0151/11
Rada městské části
1) schvaluje
program jednání  Zastupitelstva  MČ Praha  21  dle  předloženého návrhu,  který  je  nedílnou
součástí tohoto usnesení
2) souhlasí
s  doplněním  programu  o  body  z  dalších  jednání  Rady  MČ  Praha  21  do  doby  konání
Zastupitelstva MČ Praha 21

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

2. Zápisy z jednání KSOZ a jejich sekcí

Rada městské části
1) bere na vědomí
zápis z jednání KSOZ č. 2/2011 ze dne 16. 2. 2011
2) bere na vědomí
zápis z jednání Sekce pro posouzení možnosti výstavby domova pro seniory a hospice v rámci
KSOZ č. 1/2011 ze dne 16. 2. 2011
3) bere na vědomí
zápis z jednání Sekce pro sociální a občanské záležitosti ze dne 1. 2. 2011 a plán akcí na rok
2011

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

3. Uspořádání dětského představení v sále Masarykovy ZŠ a hudebního koncertu v sále
polyfunkčního domu
Usnesení číslo: RMČ10/0152/11
Rada městské části
1) schvaluje
uspořádání pohádkového představení o Kačence a Raráškovi v sále Masarykovy ZŠ
2) schvaluje

    uspořádání koncertu ETC v sále polyfunkčního domu
3) schvaluje

   uvolnění finančních prostředků na pohádkové představení O Kačence a Raráškovi ve     
   výši 5.500,-- Kč a prodej vstupenek ve výši 60,--Kč. Finanční prostředky budou     
   uvolněny z VHČ.

Zodpovídá 

1. Mrázová Irena, referent _ VHČ 
   viz usnesení
Termín: 29.03.2011    
4) schvaluje
uvolnění finančních prostředků na uspořádání koncertu skupiny ETC ve výši 39.600,-- Kč a 
prodej vstupenek ve výši 350,-- Kč. Finanční prostředky budou uvolněny z VHČ.
Zodpovídá 



1. Mrázová Irena, referent _ VHČ 
   viz usnesení
Termín: 16.06.2011    

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

4. Dopravně inženýrské opatření na akci: "3140 - TV Újezd nad Lesy etapa 0005 - 
kanalizace" - Čermák a Hrachovec, a.s.
Usnesení číslo: RMČ10/0153/11
Rada městské části
1) schvaluje
předložené dopravně inženýrské opatření:  Doprava bude vedena v jižní polovině vozovky
Novosibřinské  tak,  že  do  centra  bude  jezdit  veškerá  doprava  kromě  dopravy  nákladní.
Nákladní  doprava  bude jezdit  z  centra  i  do centra  po objízdné trase  po dálnici  D 11 (tj.
Pražský okruh - D 11 - Exit 18 Bříství - silnice II/2723 přes Kounice do Č.Brodu a do obce
Přistoupim - zpět na silnici I/12 - směr Kolín, resp. Úvaly). Z centra bude jezdit uzavírkou
pouze BUS MHD po Novosibřinské. Osobní doprava z centra bude vedena objízdnou trasou:
Zaříčanská-Rohožnická  a  zpět  na  ul.  Novosibřinskou.  Komunikace  Zaříčanská  bude,  jako
dosud  obousměrná,  komunikace  Rohožnická  bude  od  křižovatky  s  ul.  Zaříčanskou
jednosměrná od Sibřiny. Komunikace Rohožnická bude v místech zástavby opět obousměrná
a v celé této části budou po obou stranách osazeny DZ B 28 - zákaz zastavení. Na místních
komunikacích  /podél Rohožnické/ v zástavbě bude osazeno DZ omezující průjezd vozidel
mimo dopravní  obsluhu, kromě Zbýšovské.  Osobní doprava od Úval směřující  do Sibřiny
bude  vedena  objízdnou  trasou  po  Zaříčanské,  křižovatka  Zaříčanská-Rohožnická  bude
upravena DZ tak, aby byl urychlen provoz po objízdné trase, tj.změněna přednost v jízdě.
Parkoviště pro školku zůstane zachováno. Doprava na Novosibřinské bude řízena kyvadlovou
dynamicky řízenou světelnou signalizací, ve špičkách pracovníky s praporky. Předložené DIO
bude doplněno takto: Na místní komunikace od Všenské po Sulovickou bude osazeno DZ
omezující průjezd vozidel mimo dopravní obsluhu tak, aby nedocházelo k objíždění severní
rezidenční částí Ú/L; výjezd ze sídliště Rohožník bude umožněn Zbýšovskou ulicí -  z návrhu
DIO  bude odstraněno DZ B1 + E13 s dodat. tabulkou ve Zbýšovské; v případě akutní potřeby
dojde  k  uzavření  některých  místních  komunikací  a bude  vydáno dodatečné  stanovení
přechodné  dopravní  úpravy;  v  případě  dopravní  havárie  na  Novosibřinské  bude  zvolena
objízdná trasa pro kloubový autobus přes Sibřinu a Květnici; účinnost DIO bude stanovena od
úterý s  tím, že do konce týdne budou zahájeny přípravné práce -  nikoliv zemní práce na
komunikaci, dojde k vyhodnocení situace a k příp. přijetí dalších dopravních opatření.
2) ukládá
ved.  OŽPD předat  usnesení  RMČ P21 žadateli,  tj.  spol.  Čermák a  Hrachovec,  a.s.  Spol.
Čermák a Hrachovec, a.s upraví návrh DIO dle usnesení RMČ P21 a zajistí projednání věci s
dotčenými orgány a vydání rozhodnutí o zvl. užívání komunikací na odboru dopravy MHMP.
Zodpovídá 

1. JUDr. Kozáková Vladimíra, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
   viz usnesení
Termín: 15.03.2011    



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

5. Zápis č. 3 z jednání Finančního výboru dne 21. 2. 2011
Usnesení číslo: RMČ10/0154/11
Rada městské části
1) bere na vědomí
zápis č. 3 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 21. 2. 2011

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

6. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2010
Usnesení číslo: RMČ10/0155/11
Rada městské části
1) souhlasí
s  "Plněním  rozpočtu  MČ  Praha  21  za  rok  2010"  v  souladu  s  přiloženým  materiálem  -
komentáře, tabulky, výkazy a sestavy, které jsou nedílnou součástí originálu tohoto usnesení
2) ukládá
starostovi  MČ Praha  21  předložit  "Plnění  rozpočtu  MČ Praha  21  za  rok  2010"  na  příští
jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Zodpovídá 

1. RNDr. Roušar Pavel, Starosta 
   
Termín: 21.03.2011    

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

7. Rozpočtový výhled MČ Praha 21 do roku 2016
Usnesení číslo: RMČ10/0156/11
Rada městské části
1) souhlasí
s "Rozpočtovým výhledem MČ Praha 21 do roku 2016" v souladu s přiloženým materiálem,
který je nedílnou součástí originálu tohoto usnesení
2) ukládá
starostovi MČ Praha 21 předložit "Rozpočtový výhled MČ Praha 21 do roku 2016" na jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21
Zodpovídá 

1. RNDr. Roušar Pavel, Starosta 
   viz usnesení
Termín: 21.03.2011    

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

8. Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2011



Usnesení číslo: RMČ10/0157/11
Rada městské části
1) souhlasí
s "Návrhem rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2011" - příloha č. 1 - Závazné ukazatele rozpočtu
MČ Praha 21 na rok 2011 včetně komentáře v souladu s přiloženým materiálem, který je
nedílnou součástí originálu tohoto usnesení
2) ukládá
starostovi MČ Praha 21 předložit  "Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2011" - příloha č. 1 - 
Závazné ukazatele rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2011 včetně komentáře na příštím jednání 
Zastupitelstva MČ Praha 21
Zodpovídá 

1. RNDr. Roušar Pavel, Starosta 
   viz usnesení
Termín: 21.03.2011    
2. Ing. Berková Vlasta, vedoucí finančního odboru 
   upravit komentář v materiálu na zastupitelstvo v intencích jednání rady
Termín: 10.03.2011    

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

9. Žádost příspěvkové organizace MŠ Rohožník o změnu uživatele sporáku FACGE 9-41

- stažen z jednání, po přepracování předložit na další jednání rady

10. Odpisové plány dlouhodobého majetku zřízených příspěvkových organizací MČ 
Praha 21 na rok 2011

- stažen z jednání, po přepracování předložit na další jednání rady

11. Dohody o převedení (svěření) a o výpůjčce movitého majetku zřízeným 
příspěvkovým organizacím MČ Praha 21

- stažen z jednání, po přepracování předložit na další jednání rady

12. Rozpočtová opatření č. 1 a 2: změny rozpočtu v roce 2011
Usnesení číslo: RMČ10/0158/11
Rada městské části
1) souhlasí

s rozpočtovým opatřením č. 1 a 2 - změny rozpočtu v roce 2011 dle předloženého       
návrhu - tabulek, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení

2) ukládá
starostovi MČ Praha 21 předložit rozpočtová opatření č. 1 a 2 - změny rozpočtu v      
roce 2011 ke schválení na jednání příštího Zastupitelstva MČ Praha 21



Zodpovídá 

1. RNDr. Roušar Pavel, Starosta 
   
Termín: 21.03.2011    

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

13. Zápis z jednání Dopravní komise ze dne 22.2.2011

Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis z jednání Dopravní komise ze dne 22. 2. 2011

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

14. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na uzavření rámcové smlouvy na opravy 
komunikací

- odložen na další jednání rady

Materiál OMI doplní v intencích jednání rady (o další možné technologie, o rozšíření počtu
firem a o kritéria výběru dodavatele).

15. Dílčí protikorupční opatření
Usnesení číslo: RMČ10/0159/11
Rada městské části
1) ukládá

radní  Karle Jakob Čechové
• zpracovat pravidla pro zveřejňování názorů politických stran působících v MČ

Praha  21  -  Újezd  nad  Lesy  ve  Zpravodaji  a  na  webových  stránkách
www.praha21.cz a předložit je ke schválení RMČ Praha 21

• zpracovat  pravidla  pro  zveřejňování  příspěvků  občanů  ve  Zpravodaji  a  na
webových stránkách www.praha21.cz a předložit je ke schválení RMČ Praha 21

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, radní 
   viz usnesení
Termín: 31.03.2011    

2) ukládá
tajemníkovi ÚMČ Praha 21

• předložit RMČ ke schválení novelizovaná a aktualizovaná Pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek v podmínkách MČ Praha 21 s ohledem na:
• zajištění zapojení zástupců občanů do výběrových komisí pro veřejné zakázky,

vytvoření jejich registru



• zveřejnění  určených  dokumentů  týkajících  se  veřejných  zakázek  (  v  rozsahu
povoleném právními předpisy) na internetových stránkách

• stanovení způsobu zadávání veřejných zakázek při nákupu spotřebního materiálu
a služeb 

• zavedení  povinnosti  vedení  a  zveřejnění  tzv.  "rodného listu"  ke  každé  veřejné
zakázce

• zavedení výběrových kritérií  týkajících se záruční doby a servisních podmínek
dodavatele

Zodpovídá 

1. Saitz Vladimír, Tajemník úřadu 
   
Termín: 31.03.2011    

3) ukládá
tajemníkovi ÚMČ Praha 21

• zajistit  provedení  auditu  prověření  účinnosti  a  efektivity  nastaveného  vnitřního
kontrolního systému Úřadu MČ Praha 21

• zajistit zobecňování, vyhodnocování a zveřejňování stížností a podání učiněných na
ÚMČ Praha 21 ( s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů )

• zavést systém hodnocení vedoucích zaměstnanců MČ Praha 21 podle úrovně a kvality
prováděné kontrolní činnosti

• zajistit  zpracování  plánů  kontrolní  činnosti  (  nejen  finanční  ),  jejich  dodržování  a
kontrolu plnění

• zajistit  zobecňování  výsledků  kontrolní  činnosti,  vyvozování  osobní  a  funkční
odpovědnosti za zjištěné nedostatky

• předložit  RMČ  ke  schválení  návrh  systému  veřejného  připomínkového  řízení  a
diskuse  k  připravovaným  důležitým  dokumentům  MČ  Praha  21  prostřednictvím
internetu, o kterých RMČ rozhodne, že budou předmětem veřejného připomínkování

Zodpovídá 

1. Saitz Vladimír, Tajemník úřadu 
   
Termín: 31.03.2011    

4) ukládá

tajemníkovi ÚMČ Praha 21
• předložit RMČ Praha 21 ke schválení pravidla upravující proces přípravy, projednávání

a schvalování smluv uzavíraných za MČ Praha 21
• stanovit způsob schvalovaní smluv na dobu delší než 4 roky nebo s finančním plněním

z rozpočtu MČ Praha 21 1 milión Kč, kdy bude zpracovatel především povinen zajistit
písemné stanovisko externího subjektu s ohledem na technické posouzení smlouvy

• vytvořit a spravovat registr vzorových smluv uzavíraných MČ Praha 21
• vytvořit a spravovat registr vzorových formulářů používaných MČ Praha 21



Zodpovídá 

1. Saitz Vladimír, Tajemník úřadu 
   
Termín: 31.03.2011    

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

16. Přehled žádostí o účelovou investiční dotaci z rezervy rozpočtu MHMP pro MČ 
Praha 21 v roce 2011
Usnesení číslo: RMČ10/0160/11
Rada městské části
1) schvaluje

přehled  žádostí  o  účelovou  investiční  dotaci  z  rezervy  pro  MČ  v  kapitole  1016
schváleného  rozpočtu  MHMP na  rok  2011  (1.  kolo)  v  celkové  výši  požadovaných
finančních prostředků 46 500 tis. Kč v souladu s přiloženou tabulkou, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení

2) ukládá
ÚMČ Praha 21 - finančnímu odboru ve spolupráci s odborem majetku a investic MČ
Praha 21 vyplnit jednotlivé tabulky s požadovanými investicemi a s průvodními dopisy
předložit na MHMP v souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 199 ze dne 22. 2.
2011

Zodpovídá 

1. Ing. Berková Vlasta, vedoucí finančního odboru 
   
Termín: 15.03.2011    
2. RNDr. Beroušková Soňa, vedoucí odboru majetku a investic 
   
Termín: 15.03.2011    

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

17. Návrh p. Duchka na doplnění programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Usnesení číslo: RMČ10/0161/11
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh p. Duchka na doplnění následujících bodů programu jednání nejbližšího 
Zastupitelstva MČ Praha 21

• Odvolání K. J. Čechové z funkce šéfredaktorky časopisu Újezdský zpravodaj
• Zvýšení počtu členů Redakční rady Újezdského zpravodaje
• Dodržování usnesení RMČ ohledně provozu mateřských škol, veřejné oznámení
• Zveřejňování zápisů z jednání RMČ a ZMČ



• Počet členů v komisích RMČ
2) neschvaluje

zařazení výše uvedených bodů do programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21, protože
toto patří do kompetencí Rady MČ Praha 21

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

18. Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 21
Usnesení číslo: RMČ10/0162/11
Rada městské části
1) bere na vědomí

změnu Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 21  a to doplněním bodů:
§ 8 č. 3  Členové Zastupitelstva, tajemník a občané se hlásí do rozpravy zdvižením ruky.
§ 8 č.  4  Občané,  kteří  nejsou členy Zastupitelstva,  mohou na zasedání Zastupitelstva
vyjadřovat  svá  stanoviska,  a  to  vždy  po  úvodním  slovu  předkladatele  materiálu.
Vystoupení může trvat nejvýše 3 minuty.

2) ukládá
starostovi MČ Praha 21 předložit tento návrh na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Zodpovídá 

1. RNDr. Roušar Pavel, Starosta 
   viz unesení
Termín: 21.03.2011    
2. Saitz Vladimír, Tajemník úřadu 
   vyvěsit Jednací řády Rady a Zastupitelstva MČ Praha 21 na webové stránky  ÚMČ Praha 21
Termín: 15.03.2011

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

19. Doplnění školské rady
Usnesení číslo: RMČ10/0163/11
Rada městské části
1) bere na vědomí

rezignaci Ing. Tomáše Vaníčka na člena školské rady
2) jmenuje

za člena školské rady Mgr. Věru Měšťánkovou

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

20. Různé



Stanislav Kyzlink
místostarosta

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

Zapsal : Vedoucí oddělení kanceláře starosty - Šimková Iva
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