
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. RMČ13
konané dne 23.04.2019

Přítomni: dle prezenční listiny 

Ověřovatel: radní MČ Praha 21 - Ing. Lucie Ponicová

Program jednání:

1. Kontrola plnění úkolů
2. Oprava SPLIT OSV - Výběr zhotovitele
3. Stažen z jednání
4. "Rekonstrukce tělocvičen a exteriérů MZŠ" - zadání pro výběr zhotovitele
5. Stažen z jednání
6. Smlouva o výpůjčce systému Fireport

7.
Revokace  usnesení  RMČ12/0205/19  "Darovací  smlouvy  na  akci  Duben,  měsíc
bezpečnosti na silnicích a Den Země 2019"

8. Žádost o splátkový kalendář
9 Rozpočtová opatření 23,24: změny rozpočtu v roce 2019

10.
Zápis z jednání Komise volnočasových aktivit a Komise pro udělování čestných titulů ze
dne 9. 2. 2019

11.Stažen z jednání
12.Stažen z jednání
13.Zápis z jednání Muzejní rady ze dne 25.3.2019

14.
Rezignace Bc.  Radky Lipanovičové na člena  Bytové komise a  Lucie  Nedomlelové  na
tajemníka Bytové komise

15.
Odvolání  z  funkce  tajemníka  Komise  pro  udělování  čestných  titulů  "Čestný občan"  a
"Občan roku" a návrh nové tajemnice

16.
Rozšíření  pojistné  smlouvy  s  UNIQUA  pojišťovnou  a.s.  o  odpovědnost  za  škodu
způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a
o odpovědnost zastupitelů

Pan starosta zkonstatoval,  že rada byla řádně svolána a je usnášeníschopná. Do programu
jednání byl doplněn bod č. 16 „Rozšíření pojistné smlouvy s UNIQUA pojišťovnou a.s. o
odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným
úředním  postupem  a  o  odpovědnost  zastupitelů“.  Takto  doplněný  program  jednání  byl
schválen /5 pro/.



1. Kontrola plnění úkolů
Usnesení číslo: RMČ13/0210/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

kontrolu plnění úkolů v intencích jednání rady

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

2. Oprava SPLIT OSV - Výběr zhotovitele
Usnesení číslo: RMČ13/0211/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

Předložené nabídky na "Oprava SPLIT OSV", poptané na základě vnitřní směrnice ÚMČ P21
č. 2/18, zakázka malého rozsahu II. kategorie a protokol včetně doporučení hodnotící komise

2) schvaluje

výběr nabídky vítězného uchazeče na realizaci akce "Oprava SPLIT OSV" firmy Pragoclima
spol. s r.o. ve výši 425 028 Kč bez DPH, 514 284 Kč vč. DPH.

3) pověřuje

Starostu MČ Praha Praha 21 podpisem objednávky na realizaci akce "Oprava SPLIT OSV",
na základě předložené cenové nabídky uchazeče

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 31.05.2019 

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

3. Stažen z jednání

Bod č. 3 byl stažen z jednání.

4. "Rekonstrukce tělocvičen a exteriérů MZŠ" - zadání pro výběr zhotovitele
Navržené usnesení:
Rada městské části
1) bere na vědomí

předložené  materiály  pro  akci  „Rekonstrukce  tělocvičen  a  exteriérů  MZŠ“  -  zadávací
dokumentace  pro  výběr  zhotovitele  stavby.  Tyto zadání  řeší  výběr  zhotovitele  pro  stavbu
přístavby, stavební úpravy a rekonstrukci podlah, obkladů stěn a technického vybavení v malé
a velké tělocvičně budovy MZŠ Polesná 1690, Praha 9



2) schvaluje

předložené  materiály  pro  akci  „Rekonstrukce  tělocvičen  a  exteriérů  MZŠ“  -  zadávací
dokumentace  pro  výběr  zhotovitele  stavby.  Tyto zadání  řeší  výběr  zhotovitele  pro  stavbu
přístavby, stavební úpravy a rekonstrukci podlah, obkladů stěn a technického vybavení v malé
a velké tělocvičně budovy MZŠ Polesná 1690, Praha 9

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 jmenováním členů sloučené komise pro otevírání obálek a hodnotící
komise na podlimitní veřejnou zakázku „Rekonstrukce tělocvičen a exteriérů MZŠ"

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 31.05.2019

Hlasování - (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 3) Usnesení nebylo přijato.

5. Stažen z jednání

Bod č. 5 byl stažen z jednání.

6. Smlouva o výpůjčce systému Fireport
Usnesení číslo: RMČ13/0212/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

Smlouvu č.  VYP32/03000029/2019  o  bezplatné  výpůjčce  dovybavení  technickými
komponenty a licencí systému Fireport

2) schvaluje

Smlouvu  VYP/32/03/000029/2019  o  bezplatné  výpůjčce  dovybavení  technickými
komponenty s licencí systému Fireport

3) pověřuje

Starostu  MČ Praha  21  podpisem smlouvy VYP/32/03/000029/2019  o  bezplatné  výpůjčce
dovybavení technickými komponenty s licencí systému Fireport

Zodpovídá 

1. starosta MČ Praha 21 

Termín: 23.06.2019 

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



7. Revokace usnesení RMČ12/0205/19 "Darovací smlouvy na akci Duben, měsíc 
bezpečnosti na silnicích a Den Země 2019"
Usnesení číslo: RMČ13/0213/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

předložený materiál  -  darovací  smlouvy na akci  (ve zkratce)  "Den Země 2019",  která  se
uskuteční dne 23.04.2019 v MČ Praha 21

2) revokuje

usnesení RMČ12/0205/19 ze dne 9.  4. 2019 v plném rozsahu, z důvodu změny Darovací
smlouvy s "Výzkumným ústavem včelařským" na bezplatnou zápůjčku

3) schvaluje

předložené darovací smlouvy: Spol. ABAK, s.r.o. finanční dar ve výši 3.000,-Kč; spol. PETR
CAR a.s. finanční dar ve výši 10.000,-Kč; spol. Pekařství Jaroslav Kollinger s.r.o. finanční dar
ve výši 10.000,- Kč

4) pověřuje

pana Milana Samce, starostu MČ Praha 21 podpisem darovacích smluv

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 30.04.2019
 
5) ukládá

ÚMČ Praha 21, vedoucí finančního odboru paní Ing. Janě Piknové vypracovat rozpočtové
opatření

Zodpovídá 

1. Ing. Jana Piknová, vedoucí finančního odboru 

Termín: 30.04.2019

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



8. Žádost o splátkový kalendář
Usnesení číslo: RMČ13/0214/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost nájemce bytu č. 1627/46 o splátkový kalendář ze dne 20.3.2019 a předloženou Dohodu
o úhradě dluhu.

2) schvaluje

předloženou Dohodu o úhradě dluhu mezi MČ Praha 21 a nájemcem bytu č. 1627/46.

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 Milana Samce podpisem přiložené Dohody o úhradě dluhu.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 30.04.2019

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

9. Rozpočtová opatření 23,24: změny rozpočtu v roce 2019
Usnesení číslo: RMČ13/0215/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

Rozpočtové opatření č. 23: změny rozpočtu v roce 2019 - Přijetí sponzorských darů ve výši
23,0 tis. Kč na účelové využití pro akci "Den země" v Újezdě nad Lesy - v kapitole 02 -
Městská infrastruktura.

Rozpočtové opatření č. 24: změny rozpočtu v roce 2019 - Přijetí sponzorského daru ve výši
10,0 tis.  Kč na účelové využití  pro akci "Pálení čarodějnic 2019" v Újezdě nad Lesy -  v
kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch.

2) schvaluje

Rozpočtová opatření 23, 24: změny rozpočtu v roce 2019 v souladu s přiloženými tabulkami,
které jsou součástí tohoto usnesení.

3) ukládá

místostarostce MČ Praha 21 Ing. Kristýně Kopecké předložit rozpočtová opatření č. 23 a č.
24: změny rozpočtu v roce 2019 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: 10.06.2019 

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

10. Zápis z jednání Komise volnočasových aktivit a Komise pro udělování čestných 
titulů ze dne 9. 2. 2019
Usnesení číslo: RMČ13/0216/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis z jednání Komise volnočasových aktivit a Komise pro udělování čestných titulů ze dne
9. 2. 2019

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

11. Stažen z jednání

 Bod č. 11 byl stažen z jednání.

12. Stažen z jednání

Bod č. 12 byl stažen z jednání.

13. Zápis z jednání Muzejní rady ze dne 25.3.2019
Usnesení číslo: RMČ13/0217/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis z jednání Muzejní rady ze dne 25.3.2019

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



14. Rezignace Bc. Radky Lipanovičové na člena Bytové komise a Lucie Nedomlelové na 
tajemníka Bytové komise
Usnesení číslo: RMČ13/0218/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

předloženou rezignaci Bc. Radky Lipanovičové na člena Bytové komise ke dni 1.4.2019 a
předloženou rezignaci Lucie Nedomlelové na tajemníka Bytové komise ke dni 12.4.2019.

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

15. Odvolání z funkce tajemníka Komise pro udělování čestných titulů "Čestný občan" 
a "Občan roku" a návrh nové tajemnice
Usnesení číslo: RMČ13/0219/19
Rada městské části
1) odvolává

Zdeňka Voříška z funkce tajemníka Komise pro udělování čestných titulů "Čestný občan" a
"Občan roku" ke dni 31. 3. 2019

2) jmenuje

Markétu Zahradníkovou do funkce tajemnice Komise pro udělování čestných titulů "Čestný
občan" a "Občan roku" od 1. 4. 2019

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

16. Rozšíření pojistné smlouvy s UNIQUA pojišťovnou a.s. o odpovědnost za škodu 
způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
a o odpovědnost zastupitelů
Usnesení číslo: RMČ13/0220/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

rozšíření  předložené pojistné  smlouvy -  UNIQA pojišťovna,  a.s.  o  odpovědnost  za  škodu
způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o
odpovědnost zastupitelů

2) schvaluje

rozšíření  předložené  pojistné  smlouvy -  UNIQA pojišťovna,  a.s.  o  odpovědnost  za  škodu
způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o
odpovědnost zastupitelů



3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem rozšířené pojistné smlouvy - UNIQA pojišťovna, a.s.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 31.05.2019

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

Ing. Lucie Ponicová
radní MČ Praha 21

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

Zapsal: vedoucí oddělení kanceláře starosty - Dana Kartousová
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