
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. RMČ48
konané dne 08.09.2020

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : místostarostka MČ Praha 21 - Ing. Kristýna Kopecká

1. Kontrola plnění úkolů

2.
Stížnost na článek v ÚZ červenec - srpen 2020 - Stížnost č. 12/20 č.j. 
UMCP21/11602/2020

3. Jmenování koordinátora MA21

4.
Výběrové řízení na dodavatele "Projekční a inženýrské činnosti - 
Rekonstrukce komunikace ul. Hulická"

5.
Záměr výstavby 6 řadových RD v ul. Barchovická, parc.č. 1030 a 1031 v 
k.ú. Újezd nad Lesy - návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti

6. Směnná smlouva pozemků na rohu ulic Zaříčanská a Novosibřinská
7. Stažen z jednání
8. Odstranění graffiti - Novosibřinská 2295, Praha 9

9.

Vyhodnocení záměru na pronájem prostor se samostatným vchodem v 1. 
nadzemním podlaží o výměře 15,7 m2 v objektu č. p. 2295, ulice 
Novosibřinská, Praha 9, postaveném na pozemku parc. č. 4352/10, kat. 
území Újezd nad Lesy.

10
.

Rozpočtové opatření č. 45 až č. 50: změna rozpočtu v roce 2020.

11.Zápis z 17. jednání Komise územního rozvoje dne 10.8.2020
12
.

Návrh programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 
23.9.2020

Pan starosta zkonstatoval, že rada byla řádně svolána a je usnášeníschopná. Z jednání rady 
byla omluvena Ing. Lucie Ponicová. Z programu jednání byl stažen bod č. 7. Navržený 
program jednání byl schválen /4pro/.



1. Kontrola plnění úkolů
Usnesení číslo: RMČ48/0730/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

kontrolu plnění úkolů v intencích jednání rady

2) schvaluje

prodloužení termínu u úkolu:

- Uk/00148/2020 - Návrh na bezplatný převod správy majetku vstupní cedule  k  fitparku -
podpis smlouvy - do 30.9.2020

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

2. Stížnost na článek v ÚZ červenec - srpen 2020 - Stížnost č. 12/20 č.j. 
UMCP21/11602/2020
Usnesení číslo: RMČ48/0731/20

Rada městské části
1) bere na vědomí

předloženou stížnost na článek v ÚZ červenec - srpen 2020 na porušení pravidel pro vydávání
ÚZ v několika bodech, kterou úřad eviduje pod číslem 12/20 samostatné evidence a č.j. 
UMCP21/11602/2020
 

2) ukládá

Redakční  radě  Újezdského  zpravodaje  projednat  předmětnou  stížnost  na  článek  v  ÚZ
červenec - srpen 2020 a své stanovisko předat tajemnici ÚMČ Praha 21 Ing. Šárce Zátkové

 Zodpovídá 

1. Ing. Šárka Zátková, tajemnice Úřadu městské části Praha 21 
Termín: 25.09.2020 



3) ukládá

tajemnici ÚMČ Praha 21 Ing. Šárce Zátkové předat předmětnou stížnost Reakční radě k 
posouzení

Zodpovídá 

1. Ing. Šárka Zátková, tajemnice Úřadu městské části Praha 21 
Termín: 11.09.2020 

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

3. Jmenování koordinátora MA21
Usnesení číslo: RMČ48/0732/20
Rada městské části
1) jmenuje

Helenu Gryčovou, Dis. koordinátorkou MA21 MČ Praha 21

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

4. Výběrové řízení na dodavatele "Projekční a inženýrské činnosti - Rekonstrukce 
komunikace ul. Hulická"
Usnesení číslo: RMČ48/0733/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

výsledek provedeného výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace vč. vyřízení
stavebního povolení na akci "Rekonstrukce komunikace ul. Hulická"

2) schvaluje

výsledek výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace vč. vyřízení stavebního
povolení na akci "Rekonstrukce komunikace ul. Hulická" včetně návrhu smlouvy o dílo

3) ukládá

informovat o výsledku účastníky řízení

Zodpovídá 

1. Ing. Josef Roušal, vedoucí odboru majetku a investic 
Termín: 30.09.2020 

4) pověřuje



starostu  MČ Praha  21  podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem Ing.  Jiřím Surovcem,
Ph.D

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 30.09.2020 
5) ukládá

vedoucí FO připravit rozpočtové opatření na dokrytí celé akce pro rok 2020

Zodpovídá 

1. Ing. Jana Piknová, vedoucí finančního odboru 
Termín: 30.09.2020 

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

5. Záměr výstavby 6 řadových RD v ul. Barchovická, parc.č. 1030 a 1031 v k.ú. Újezd 
nad Lesy - návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
Usnesení číslo: RMČ48/0734/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh SoSB o zřízení služebnosti v souvislosti se záměrem výstavby 6 řadových RD v ul. 
Barchovická, parc.č. 1030 a 1031 v k.ú. Újezd nad Lesy

2) schvaluje

návrh SoSB o zřízení služebnosti v souvislosti se záměrem výstavby 6 řadových RD v ul. 
Barchovická, parc.č. 1030 a 1031 v k.ú. Újezd nad Lesy

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem SoSB o zřízení služebnosti v souvislosti se 
záměrem výstavby 6 řadových RD v ul. Barchovická, parc.č. 1030 a 1031 v k.ú. Újezd nad 
Lesy

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 07.10.2020 

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

6. Směnná smlouva pozemků na rohu ulic Zaříčanská a Novosibřinská
Usnesení číslo: RMČ48/0735/20
Rada městské části
1) bere na vědomí



návrh předložené směnné smlouvy pozemků parc. č. 3834, parc. č. 3817 a parc. č. 3821/7 v
k.ú. Újezd nad Lesy

2) schvaluje

návrh předložené směnné smlouvy pozemků parc. č. 3834, parc. č. 3817 a parc. č. 3821/7 v
k.ú. Újezd nad Lesy

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem směnné smlouvy

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 20.11.2020 

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

7. Stažen z jednání

    

  Bod byl stažen z jednání.

8. Odstranění graffiti - Novosibřinská 2295, Praha 9
Usnesení číslo: RMČ48/0736/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

informaci ohledně stavu obvodových zdí budovy Novosibřinská 2295, Praha 9 - graffiti.

2) schvaluje

odstranění graffiti z budovy Novosibřinská 2295, Praha 9 a opravu obvodových zdí budovy
výmalbou, a to dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

3) ukládá

Jaroslavě  Bendové,  vedoucí  odboru  VHČ, správy bytů  a  údržby podepsat  objednávku na
odstranění graffiti na budově Novosibřinská 2295, Praha 9 dle bodu 2) tohoto usnesení.



Zodpovídá 

1. Jaroslava Bendová, vedoucí odboru VHČ, správy bytů a údržby 
Termín: 30.09.2020 

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

9. Vyhodnocení záměru na pronájem prostor se samostatným vchodem v 1. nadzemním 
podlaží o výměře 15,7 m2 v objektu č. p. 2295, ulice Novosibřinská, Praha 9, postaveném
na pozemku parc. č. 4352/10, kat. území Újezd nad Lesy.
Usnesení číslo: RMČ48/0737/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

1. záměr dle ust. § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze na pronájem prostor
se samostatným vchodem v 1. nadzemním podlaží o výměře 15,7 m2 v objektu č. p.
2295, ulice Novosibřinská, Praha 9, postaveném na pozemku parc. č. 4352/10, kat.
území Újezd nad Lesy,

2. žádost o pronájem prostor se samostatným vchodem v 1. nadzemním podlaží o výměře
15,7 m2 v objektu č. p. 2295, ulice Novosibřinská, Praha 9, postaveném na pozemku
parc. č. 4352/10, kat. území Újezd nad Lesy.

2) schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu části objektu č. p. 2295, ulice Novosibřinská, Praha 9, postaveném
na pozemku parc. č. 4352/10, kat. území Újezd nad Lesy - prostor se samostatným vchodem v
1.  nadzemním  podlaží o  výměře 15,7  m2, nájemce: Mogyorosiova  Pavla,  IČ:
08603600, nájemné ve výši 42 000,-Kč/rok bez DPH, nájemní smlouva na dobu neurčitou s
tříměsíční  výpovědní  dobou,  prodejna farmářských  výrobků,  rychlého  občerstvení  a
grilovaných kuřat.

3) ukládá

starostovi,  Milanu  Samcovi,  podepsat  smlouvu  o  nájmu  části objektu  č.  p.  2295,  ulice
Novosibřinská, Praha 9 v souladu s bodem 2) tohoto usnesení.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 30.09.2020 

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

10. Rozpočtové opatření č. 45 až č. 50: změna rozpočtu v roce 2020.
Usnesení číslo: RMČ48/0738/20
Rada městské části
1) bere na vědomí



Rozpočtové  opatření  č.  45:  změna  rozpočtu  v roce  2020  –  Zvýšení  výdajů  rozpočtu  -
Poskytnutí neinvestičního transferu - účelového daru spolku Mladé Běchovice na pořádání 55.
ročníku závodu Mladých Běchovic ve výši  3,0 tis. Kč v  ODPA 3419 - Ostatní sportovní
činnost  - kapitole 04 - Školství, mládež a sport zapojením finančních prostředků z dotace z
HMP z VHP a jiných technických zařízení z roku 2019 převedených do roku 2020 z výsledků
hospodaření předchozích období v kapitole 10 - Pokladní správa (Z části  podpora činnosti
spolků). Schváleno na RMČ 13.8.2020.

Rozpočtové  opatření  č.  46:  změna  rozpočtu  v roce  2020  -  Zvýšení  výdajů  rozpočtu  v
kapitole  04  -  Školství,  mládež  a  sport  v  ODPA  3113  -  Základní  školy  na  položce
Rekonstrukce tělocvičen a interiérů MZŠ Polesná o částku 2 469,0 tis. Kč na dofinancování
navýšení  výdajů  u  investiční  akce,  zapojením finančních  prostředků  z  úspor  z  minulých
účetních období v kapitole 10 - Pokladní správa. (Schváleno na RMČ P21 dne 13.8.2020).

Rozpočtové opatření č. 47: změna rozpočtu v roce 2020 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu
o dotaci ze SR z MPSV na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem
povolání v období epidemie koronaviru o částku 130 411,- Kč pro RO zaokrouhleno na 130,4
tis. Kč v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální péče a ve výdajích do kapitoly 10 - Pokladní
správa,  na ODPA 6409 -  Ostatní  činnosti  jinde nezařazené,  POL 5901 -  Nespecifikované
rezervy (účtováno do období srpen 2020) do doby schválení výdajů RMČ P21. Číslo dokladu
2084 - srpen 2020.

Rozpočtové  opatření  č.  48:  změna  rozpočtu  v roce  2020  –  Zvýšení  a  snížení  výdajů
rozpočtu - Zvýšení výdajů v kap. 05 - Zdravotnictví a sociální péče v ODPA 4351 - Osobní
asistence,  pečovatelská  služba  a  podpora  samostatného  bydlení,  rozpis  do  položek  dle
podmínek dotace ze SR z MPSV na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s
výkonem povolání v období epidemie koronaviru ve výši  130,4 tis. Kč, snížením výdajové
položky ve  stejné  výši  z  nespecifikované  rezervy v  ODPA 6409 -  Ostatní  činnosti  jinde
nezařazené v kapitole 10 - Pokladní správa, kam byla dotace přesunuta do doby schválení
výdajů z této dotace.

Rozpočtové opatření č. 49: změna rozpočtu v roce 2020 - Zvýšení a snížení výdajů rozpočtu
- Zvýšení výdajů v kap. 09 - Vnitřní správa v ODPA 6121 - Činnost místní správy o částku
150,0 tis. Kč, v ORG IT 720 snížením výdajové položky v kapitole 10 - Pokladní správa, v
ODPA ostatní činnosti jinde nezařazené z položky nespecifikované rezervy z vratky daně z
příjmů z HMP ve výši 150,0 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 50: změna rozpočtu v roce 2020 - Zvýšení a snížení výdajů rozpočtu
- zvýšení výdajů rozpočtu v kapitole 09 -  Vnitřní správa,  v ODPA 6171 -  Činnost místní
správy na akci Bezdotykové posuvné dveře Úřad MČ ve výši 73,0 tis. Kč snížením výdajů ve
stejné  výši  v  kapitole  10  -  Pokladní  správa,  v  ODPA 6409-  Činnosti  jinde  nezařazené  z
položky nespecifikované rezervy z vratky daně z příjmů z MHMP.

2) schvaluje

rozpočtová opatření č. 45 až č.  50: změny rozpočtu v roce 2020 v souladu s přiloženými
tabulkami, které jsou součástí tohoto usnesení.



3) ukládá

místostarostce Ing. Kristýně Kopecké předložit rozpočtová opatření č. 45 až č.  50: 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: 23.09.2020 

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

11. Zápis z 17. jednání Komise územního rozvoje dne 10.8.2020
Usnesení číslo: RMČ48/0739/20

Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis z 17. jednání KÚR ze dne 10.8.2020

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

12. Návrh programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 23.9.2020
Usnesení číslo: RMČ48/0740/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

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: 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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