
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. RMČ33
konané dne 14.02.2020

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : místostarostka MČ Praha 21 - Ing. Kristýna Kopecká

Program jednání:

1. Kontrola plnění úkolů

2.
Návrh revokace usnesení ZMČ7/0099/19 Schválený rozpočet MČ Praha 21 na rok 2020 a 
nový Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2020.

3. Rozpočtová opatření č. 3 a č.4: změny rozpočtu v roce 2020

4.
Informace o kontrolní činnosti MČ Praha 21 a na ÚMČ Praha 21 za rok 2019, plán 
kontrolní činnosti pro rok 2020

5.
Zajištění veřejnosprávní kontroly u zřízených příspěvkových organizací MČ Praha 21 v 
roce 2020.

6. Přezkum hospodaření MČ Praha 21 za rok 2020
7. Aktualizace směrnice č. 7/13 O schvalování účetní závěrky

8.
Připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje provozování hazardních
her na území hl. m. Prahy

9. Stažen z jednání

10.
Změna ceníku nájemného za užívání místa na veřejném pohřebišti Praha 9 - Újezd nad 
Lesy

11.Koncepce prevence kriminality MČ Praha 21 pro období 2018-2022
12.Zápis z jednání č. 1 komise Zdravé městské části a místní Agendy 21 ze dne 27. 1. 2020
13.Návrh pravidel pilotního participativního rozpočtu MČ Praha 21
14.Smlouva o vypořádání závazků - Bonita Group Service s.r.o.
15.Aktualizovaná smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod s PVK a.s.
16.Výběrové řízení na dodavatele akce "Oprava WC Staroklánovická 260"

17.
Žádost o poskytnutí dotací z investiční rezervy pro MČ ve schváleném rozpočtu hl. m. 
Prahy na rok 2020 - Praha 21

18.
Smlouva o poskytování servisních služeb Xertec a dohoda s Českou poštou a.s. o 
používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby

19.Zápis z 1.jednání Komise sociální politiky a zdravotnictví ze dne 13.1.2020
20.Zápis ze 7. jednání Komise vzdělávání a výchovy ze dne 15.1.2020.
21.Zápis z jednání Komise volnočasových aktivit ze dne 8.1.2020
22.Rezignace pana Petra Kočího na funkci člena Dopravní komise Rady MČ Praha 21



Pan starosta zkonstatoval, že rada byla řádně svolána a je usnášeníschopná. Z programu 
jednání byl stažen bod č. 9. Do programu byl doplněn bod č. 22 Rezignace pana Petra Kočího 
na funkci člena Dopravní komise Rady MČ Praha 21. Doplnění bodu č. 22 do programu byl 
schválen /5pro/. Program jednání jako celek byl schválen /5pro/.

1. Kontrola plnění úkolů
Usnesení číslo: RMČ33/0512/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

kontrolu plnění úkolů v intencích jednání rady

2) schvaluje

prodloužení termínu u úkolů:

Uk/00005/2020 - Zápis č. 5 z jednání Bytové komise Rady městské části Praha 21 a uzavření
smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 1626/37.Podepsat smlouvu o nájmu bytové jednotky č.
1626/37 - do 28. 2. 2020

Uk/00039/2020 - Pojištění objektu hasičské zbrojnice, podepsat Dodatek pojistné smlouvy -
do 28.2.2020

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

2. Návrh revokace usnesení ZMČ7/0099/19 Schválený rozpočet MČ Praha 21 na rok 
2020 a nový Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2020.
Usnesení číslo: RMČ33/0513/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

Návrh revokace Usnesení ZMČ7/0099/19 Schválený rozpočet MČ Praha 21 na rok 2020 ze
dne 18.12.2019.

2) souhlasí

s  předložením  návrhu  revokace  usnesení  ZMČ7/0099/19  ze  dne  18.12.2020  na  nejbližší
termín ZMČ.

3) bere na vědomí

předložený nový " Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2020", který je schodkový v objemu
příjmů 90 851,00 tis. Kč a výdajů v objemu 100 114,50 tis. Kč, v podobě závazných ukazatelů
rozpočtu v příloze č. 1 a v příloze č. 2, které jsou nedílnou součástí usnesení. Do rozpočtu na
rok 2020 jsou položkou  8115 -  Financování  zapojeny nevyčerpané finanční  prostředky z
výsledků  hospodaření  předcházejících  účetních  období  ve  výši  9  263,50  tis.  Kč,  které
dokrývají schodek rozpočtu.



4) souhlasí

s novým "Návrhem rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2020", který je navrhován jako schodkový
v objemu příjmů 90 851,00 tis. Kč a objemu výdajů ve výši 100 114,50 tis. Kč, v podobě
závazných ukazatelů v příloze č. 1 a v příloze č. 2, které jsou nedílnou součástí usnesení. Do
rozpočtu  na  rok  2020  jsou  položkou  8115  -  Financování  zapojeny nevyčerpané  finanční
prostředky z výsledků hospodaření předcházejících účetních období ve výši 9 263,50 tis. Kč.

5) souhlasí

s Plánem vedlejší hospodářské činnosti a bytového hospodářství v objemu nákladů ve výši 9
303,01  tis.  Kč  a  objemu  výnosů  9  370,80  tis.  Kč  a  z  toho  vyplývajícím hospodářským
výsledkem ve výši 67,79 tis. Kč.

6) ukládá

místostarostce  MČ Praha  21  Ing.  Kristýně  Kopecké  předložit  nový "Návrh  rozpočtu  MČ
Praha 21 na rok 2020", včetně Plánu VHČ a bytového hospodářství na rok 2020, na jednání
příštího Zastupitelstva MČ Praha 21 ke schválení.

Zodpovídá 

1. Ing. Kristýna Kopecká, místostarostka MČ Praha 21 
Termín: 16.03.2020 

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

3. Rozpočtová opatření č. 3 a č.4: změny rozpočtu v roce 2020
Usnesení číslo: RMČ33/0514/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

Rozpočtové opatření č. 3: změna rozpočtu v roce 2020 - Poskytnutí účelového daru  ve výši
15,0 tis. Kč spolku SOSák na uspořádání tradičního Masopustu 2020 v kap. 06 - Kultura a
cestovní ruch v ODPA 3319 - Ostatní záležitosti kultury zapojením finančních prostředků z
dotace z HMP z VHP a jiných techn. herních zařízení z roku 2019 do roku 2020 v kapitole 10
- Pokladní správa.

Rozpočtové opatření č. 4: změna rozpočtu v roce 2020 - Převedení finančních prostředků z
depozitního  mimorozpočtového  účtu  MČ  Praha  21  ve  výši  173  671,-  Kč  (  pro  RO
zaokrouhleno na 173,7 tis. Kč) na základní běžný rozpočtový účet MČ Praha 21 v kapitole 10
- Pokladní správa v ODPA 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a
vrácení  finančních  prostředků  do  rezervy  hospodaření  minulých  účetních  období,  tj.
nezapojení do výdajů roku 2020 v kapitole 10 - Pokladní správa.

2) schvaluje



Rozpočtová  opatření  č.  3  a  č.4: 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. 3 a č. 4:
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: 16.03.2020 

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

4. Informace o kontrolní činnosti MČ Praha 21 a na ÚMČ Praha 21 za rok 2019, plán 
kontrolní činnosti pro rok 2020
Usnesení číslo: RMČ33/0515/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

informaci o kontrolní činnosti v MČ Praha 21 a na ÚMČ Praha 21 za rok 2019

2) bere na vědomí

plán veřejnosprávních a vnitřních kontrol na rok 2020

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

5. Zajištění veřejnosprávní kontroly u zřízených příspěvkových organizací MČ Praha 21
v roce 2020.
Usnesení číslo: RMČ33/0516/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh na provedení veřejnosprávní kontroly u zřízených příspěvkových organizací MČ Praha
21 firmou MIRÓ Audit Services s.r.o. v roce 2020 a návrh Smlouvy o kontrolní činnosti se
společností MIRÓ Audit Services s.r.o.

2) schvaluje

provedení  veřejnosprávní  kontroly  u  zřízených  příspěvkových  organizací  MČ  Praha  21
firmou MIRÓ Audit Services s.r.o. v roce 2020.

3) schvaluje

Smlouvu o kontrolní činnosti se společností MIRÓ Audit Services s.r.o.



4) pověřuje

starostu  MČ  Praha  21  podpisem  Smlouvy  o  kontrolní  činnosti  a  všech  souvisejících
potřebných dokumentů k provedení  veřejnosprávní  kontroly u jednotlivých příspěvkových
organizací.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 21.02.2020 

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

6. Přezkum hospodaření MČ Praha 21 za rok 2020
Usnesení číslo: RMČ33/0517/20
Rada městské části
1) schvaluje

podání žádosti MHMP o provedení přezkumu hospodaření MČ Praha 21 za rok 2020

2) ukládá

tajemnici  ÚMČ  Praha  21  Ing.  Šárce  Zátkové  zaslat  žádost  o  provedení  přezkumu
hospodaření za rok 2020 za MČ Praha 21 na MHMP, odbor kontrolní činnosti

Zodpovídá 

1. Ing. Šárka Zátková, tajemnice Úřadu městské části Praha 21 
Termín: 20.03.2020 

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

7. Aktualizace směrnice č. 7/13 O schvalování účetní závěrky
Usnesení číslo: RMČ33/0518/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh na aktualizaci vnitřní směrnice č. 7/13 O schvalování účetní závěrky

2) souhlasí

s aktualizací směrnice č. 7/13 O schvalování účetní závěrky dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

3) doporučuje

Zastupitelstvu  MČ  Praha  21  aktualizovat  vnitřní  směrnici  č.  7/13 o  schvalování  účetní
závěrky

4) ukládá



tajemnici ÚMČ Praha 21 předložit návrh na aktualizaci směrnice č. 7/13 o schvalování účetní
závěrky na nejbližší jednání ZMČ Praha 21

Zodpovídá 

1. Ing. Šárka Zátková, tajemnice Úřadu městské části Praha 21 
Termín: 16.03.2020 

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

8. Připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje provozování 
hazardních her na území hl. m. Prahy
Usnesení číslo: RMČ33/0519/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

Návrh  připomínek  k  návrhu  obecně  závazné  vyhlášky,  kterou  se  reguluje  provozování
hazardních her na území hl. m. Prahy, dle přílohy č. 5 tohoto usnesení

2) schvaluje

Připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje provozování hazardních
her  na  území  hl.  m.  Prahy,  dle  přílohy  č.  5  tohoto  usnesení a  v  souladu  s  usnesením
Zastupitelstva  MČ Praha  č.  ZMČ3/0039/19  ze  dne  18.3.2019 požaduje  nulovou toleranci
hazardu na území MČ Praha 21

3) ukládá

Starostovi  MČ Praha 21 p.  Milanovi  Samcovi odeslat připomínky MČ Praha 21 k návrhu
OZV na MHMP formou dopisu starosty

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 20.02.2020 

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

9. Stažen z jednání

          Bod byl stažen z jednání.

10. Změna ceníku nájemného za užívání místa na veřejném pohřebišti Praha 9 - Újezd 
nad Lesy
Usnesení číslo: RMČ33/0520/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

informaci k cenám nájemného za užívání místa na veřejném pohřebišti Praha 9 - Újezd nad
Lesy.



2) schvaluje

Ceník  nájemného  za  užívání  místa  na  veřejném pohřebišti  Praha  9  -  Újezd  nad  Lesy  s
účinností od 1. 3. 2020, který je přílohou č. 2 tohoto usnesení.

3) ukládá

starostovi, Milanu Samcovi, podepsat Ceník dle přílohy č. 2) tohoto usnesení.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 28.02.2020 
4) ukládá

vedoucí odboru VHČ, správy bytů a údržby, Jaroslavě Bendové, zveřejnit Ceník dle bodu 2)
tohoto usnesení na internetových stránkách MČ Praha 21.

Zodpovídá 

1. Jaroslava Bendová, vedoucí odboru VHČ, správy bytů a údržby 
Termín: 28.02.2020 

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

11. Koncepce prevence kriminality MČ Praha 21 pro období 2018-2022
Usnesení číslo: RMČ33/0521/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

Koncepci prevence kriminality MČ Praha 21 pro období 2018-2022

2) schvaluje

Koncepci prevence kriminality MČ Praha 21 pro období 2018-2022

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

12. Zápis z jednání č. 1 komise Zdravé městské části a místní Agendy 21 ze dne 27. 1. 
2020
Usnesení číslo: RMČ33/0522/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis z jednání č. 1 komise Zdravé městské části a místní Agendy 21 ze dne 27. 1. 2020

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



13. Návrh pravidel pilotního participativního rozpočtu MČ Praha 21
Usnesení číslo: RMČ33/0523/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh pravidel pilotního participativního rozpočtu MČ Praha 21

2) schvaluje

pravidla pilotního participativního rozpočtu MČ Praha 21

3) ukládá

radní MČ Praha 21 Ing. Lucii Ponicové zahájit realizaci pilotního participativního rozpočtu
MČ Praha 21 v návaznosti na schválená pravidla

Zodpovídá 

1. Ing. Lucie Ponicová, radní MČ Praha 21 
Termín: 01.04.2020 

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

14. Smlouva o vypořádání závazků - Bonita Group Service s.r.o.
Usnesení číslo: RMČ33/0524/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh smlouvy o vypořádání závazků s firmou Bonita Group Service s.r.o.

2) schvaluje

návrh smlouvy o vypořádání závazků s firmou Bonita Group Service s.r.o.

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem Smlouvy o vypořádání závazků s firmou Bonita Group 
Service s.r.o.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 21.02.2020 
4) ukládá



ÚMČ P21/OŠK zveřejnění Smlouvy o vypořádání závazků s firmou Bonita Group Service 
s.r.o. v registru smluv

Zodpovídá 

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

        Termín: 28.02.2020

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

15. Aktualizovaná smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod s PVK a.s.
Usnesení číslo: RMČ33/0525/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod s PVK a.s.

2) schvaluje

návrh smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod s PVK a.s.

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod s PVK
a.s.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 21.02.2020 

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

16. Výběrové řízení na dodavatele akce "Oprava WC Staroklánovická 260"
Usnesení číslo: RMČ33/0526/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

výsledek výběrového řízení na akci "Oprava WC Staroklánovická 260"

2) schvaluje

výsledek výběrového řízení na dodavatele akce "Oprava WC Staroklánovická 260" a výběr
společnosti Jílek Stavby s.r.o., se sídlem V Břízkách 290, 282 01 Doubravčice



3) ukládá

odboru majetku a investic informovat účastníky výběrového řízení o jeho výsledku a připravit
návrh smlouvy s uchazečem společnost Jílek Stavby s.r.o., se sídlem V Břízkách 290, 282 01
Doubravčice

Zodpovídá 

1. Ing. Josef Roušal, vedoucí odboru majetku a investic 
Termín: 25.02.2020 

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

17. Žádost o poskytnutí dotací z investiční rezervy pro MČ ve schváleném rozpočtu hl. 
m. Prahy na rok 2020 - Praha 21
Usnesení číslo: RMČ33/0527/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádosti o investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z rezervy pro MČ HMP v kap. 10 v roce
2020

2) schvaluje

žádosti o investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z rezervy pro MČ HMP v kap. 10 v roce
2020

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem žádostí o investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z rezervy
pro MČ HMP v kap. 10 v roce 2020

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 24.02.2020 

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

18. Smlouva o poskytování servisních služeb Xertec a dohoda s Českou poštou a.s. o 
používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby
Usnesení číslo: RMČ33/0528/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh na uzavření smlouvy o poskytování servisních služeb se společností XERTEC a.s. a
návrh dohody s Českou poštou a.s. o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní
služby

2) schvaluje



smlouvu o poskytování  servisních služeb se společností  XERTEC a.s.  a dohodu s Českou
poštou a.s. o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby

3) ukládá

starostovi  městské  části  Praha  21 podepsat  smlouvu  o poskytování  servisních  služeb  se
společností  XERTEC a.s.  a  dohody s  Českou poštou a.s.  o  používání  výplatního stroje  k
úhradě cen za poštovní služby

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 28.02.2020 

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

19. Zápis z 1.jednání Komise sociální politiky a zdravotnictví ze dne 13.1.2020
Usnesení číslo: RMČ33/0529/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis Komise sociální politiky a zdravotnictví ze dne 13.1.2020

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

20. Zápis ze 7. jednání Komise vzdělávání a výchovy ze dne 15.1.2020.
Usnesení číslo: RMČ33/0530/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

rezignaci dvou členek KVV - Mgr. Alžběty Slavíčkové a Zdeňky Hubínkové ml. na práci v
komisi s okamžitou platností.

2) bere na vědomí

zápis ze 7. jednání KVV ze dne 15.1.2020.

3) ukládá

Bc. Markétě Slavíkové, předsedkyni KVV a vedoucí odboru OŠK předložit RMČ doporučení
KVV na prodloužení nájemní smlouvy v objektu MŠ Sedmikráska, Hulická o další 2 roky za
stejných podmínek.

Zodpovídá 

1. Bc. Markéta Slavíková, vedoucí odboru školství a kultury 
Termín: 10.03.2020 

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



21. Zápis z jednání Komise volnočasových aktivit ze dne 8.1.2020
Usnesení číslo: RMČ33/0531/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis z jednání Komise volnočasových aktivit ze dne 8.1.2020

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

22. Rezignace pana Petra Kočího na funkci člena Dopravní komise Rady MČ Praha 21
Usnesení číslo: RMČ33/0532/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

rezignaci pana Petra Kočího z funkce člena DK

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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