
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. RMČ65
konané dne 23.03.2021

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : místostarostka MČ Praha 21 - Ing. Kristýna Kopecká

Pořad
í
1. Kontrola plnění úkolů
2. Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva městské části Praha 21
3. Otevřený dopis doručený dne 11.03.2021
4. Realizace záměru vybudování dětského hřiště při ulici Druhanická

5.
Schválení odpisových plánů zřízených příspěvkových organizací MČ 
Praha 21 na rok 2021.

6. Členství Mgr. Hany Cermonové v KVV.

7.
Žádost o souhlas se zapojením Masarykovy základní školy do 
vyhlášené 7. výzvy Operačního programu Potravinové a materiální 
pomoci OP PMP č.30_20_011

8. Rozpočtová opatření č. 11 až č. 23: změny rozpočtu v roce 2021.

9.
Třístranná smlouva o zřízení věcného břemene mezi Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., Mgr. Matějem Röderem a MČ Praha 21

10. Zápis ze 7. jednání bytové komise ze dne 16. 2. 2021
11. Zápis z 22. jednání Komise územního rozvoje dne 8.3.2021
12. Pořízení kompostérů pro občany

13.
Uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě č. p. 1630, k. ú.
Újezd nad Lesy, ulice Živonínská, Praha 9

14.
Uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě č. p. 1630, k. ú.
Újezd nad Lesy, ulice Živonínská, Praha 9

15. Opravy místních komunikací turbo mechanizací v Újezdu nad Lesy

16.
Výběr zhotovitele VZ „Opravy místních komunikací v Praze - Újezdu 
nad Lesy"

17. Realizace přístřešku zastávky BUS Rápošovská směr z centra

18.
Možnost bezplatné inzerce v Újezdském zpravodaji pro místní 
podnikatele - prodloužení



Pan starosta zkonstatoval,  že rada byla řádně svolána a je usnášeníschopná. Do programu
jednání byl doplněn bod č. 12 Pořízení kompostérů pro občany, bod č. 13 Uzavření Smlouvy
o nájmu nebytových prostor v domě č. p. 1630, k. ú. Újezd nad Lesy, ulice Živonínská, Praha
9, bod č.14 Uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě č. p. 1630, k. ú. Újezd nad
Lesy, ulice Živonínská, Praha 9, bod č. 15 Opravy místních komunikací turbo mechanizací v
Újezdu nad Lesy, bod č. 16 Výběr zhotovitele VZ „Opravy místních komunikací v Praze -
Újezdu nad Lesy", bod č. 17 Realizace přístřešku zastávky BUS Rápošovská směr z centra,
bod  č.  18  Možnost  bezplatné  inzerce  v  Újezdském  zpravodaji  pro  místní  podnikatele  –
prodloužení.
 Doplnění  bodů  do  programu  jednání  bylo  schváleno  /4  pro/.  Program  jako  celek  byl
schválen /4 pro/. Paní Pelčáková jednala distančně.

1. Kontrola plnění úkolů
Usnesení číslo: RMČ65/0945/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

kontrolu plnění úkolů v intencích jednání rady

2) schvaluje

prodloužení termínu u úkolu:

- Uk/00040/2021 Záměr na vybudování boulderové stěny s úložným prostorem a sezením -
zajistit realizaci akce - do 15.5.2021

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

2. Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva městské části Praha 21
Usnesení číslo: RMČ65/0946/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

Návrh Dodatku č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva městské části Praha 21

2) doporučuje

ZMČ Praha 21 schválit Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva městské části Praha 21

 



3) ukládá

tajemnici  ÚMČ  Praha  21  Ing.  Šárce  Zátkové  předložit  Dodatek  č.  1  k  Jednacímu  řádu
Zastupitelstva městské části Praha 21 na nejbližším zasedání ZMČ

Zodpovídá 

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

Termín: 30.04.2021 

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

3. Otevřený dopis doručený dne 11.03.2021
Usnesení číslo: RMČ65/0947/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

Otevřený dopis č.j. UMCP21/04120/2021, doručený na ÚMČ Praha 21 dne 11.03.2021

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

4. Realizace záměru vybudování dětského hřiště při ulici Druhanická
Usnesení číslo: RMČ65/0948/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh na vybavení dětského hřiště při ulici Druhanická včetně předběžného rozpočtu

2) schvaluje

podobu dětského hřiště při ulici Druhanická ve variantě A v částce 330 000,- Kč

   3) ukládá

ÚMČ Praha 21/FO/ vypracovat a předložit rozpočtové opatření ve výši 330 000,- Kč z dotace
HMP z obdrženého odvodu podílu výherních hracích přístrojů a jiných zařízení

Zodpovídá 

1. Ing. Jana Piknová, vedoucí finančního odboru 
Termín: 25.03.2021 



4) ukládá

ÚMČ Praha 21/OŠK/ zajistit realizaci

Zodpovídá 

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

Termín: 30.07.2021 

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

5. Schválení odpisových plánů zřízených příspěvkových organizací MČ Praha 21 na rok 
2021.
Usnesení číslo: RMČ65/0949/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

předložené odpisové plány dlouhodobého majetku zřízených příspěvkových organizací MČ
Praha 21 na rok 2020 a to MZŠ Polesná,  1. MŠ Čentická, MŠ Sedmikráska Lišická, MŠ
Rohožník Žárovická, MŠ Sluníčko Polesná.

2) schvaluje

odpisové plány dlouhodobého majetku zřízených příspěvkových organizací MČ Praha 21 na
rok  2021  dle  jednotlivých  tabulek  v  příloze,  v  souladu  se  zákonem  č.  250/2000 Sb.  o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

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

6. Členství Mgr. Hany Cermonové v KVV.
Usnesení číslo: RMČ65/0950/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh na ukončení členství v KVV v souvislosti s odvoláním z funkce vedoucího pracovníka -
ředitelky Masarykovy základní školy, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690 Mgr. Hany
Cermonové ke dni 1.3.2021.

2) odvolává

Mgr. Hanu Cermonovou z členství v KVV ke dni 23.3.2021.

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



7. Žádost o souhlas se zapojením Masarykovy základní školy do vyhlášené 7. výzvy 
Operačního programu Potravinové a materiální pomoci OP PMP č.30_20_011
Usnesení číslo: RMČ65/0951/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost o souhlas zřizovatele se zapojením Masarykovy základní školy, Praha 9 - Újezd nad
Lesy, Polesná 1690 do vyhlášené 7. výzvy Operačního programu Potravinové a materiální
pomoci OP PMP č. 30_20_011. 

2) souhlasí

se  zapojením  Masarykovy  základní  školy,  Praha  9  -  Újezd  nad  Lesy,  Polesná  1690
do vyhlášené 7. výzvy Operačního programu Potravinové a materiální pomoci OP PMP č.
30_20_011. 

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem souhlasu 

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 25.03.2021 

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

8. Rozpočtová opatření č. 11 až č. 23: změny rozpočtu v roce 2021.
Usnesení číslo: RMČ65/0952/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

Rozpočtové opatření č. 11: změna rozpočtu v roce 2021 - Zvýšení výdajů rozpočtu v kapitole
04 - Školství, mládež a sport, v ODPA 3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce ve výši
36,0 tis. Kč na nákup 3 ks venkovních dezinfekčních stojanů na hřiště a sportoviště v MČ
Praha 21 zapojením finančních prostředků z dotace z HMP z VHP a jiných techn. herních
zařízení z roku 2020 do roku 2021 v kapitole 10 - Pokladní správa. (Záměr schválen na RMČ
9.3.2021).

Rozpočtové opatření č. 12: změna rozpočtu v roce 2021 - Snížení  a zvýšení výdajů rozpočtu
roku 2021  - zvýšení výdajů o částku 116,3 tis. Kč, v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch , v
ODPA 3399 -Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, na předfinancování
realizace  nákupu  opakovaně  použitelných  plastových  kelímků  včetně  přepravních  boxů  a
speciální  myčky  na  tyto  kelímky  dle  projektu  z  OP EU  a  SFŽP  -  projekt  -  Pořízení
kompostérů pro občany městské části  Praha 21,  číslo  CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0012987,
snížením  výdajů  v  kap.  10  -  Pokladní  správa  v  ODPA 6409  -  Ostatní  činnosti  jinde
nespecifikované, z položky nespecifikované rezervy ve stejné výši.

Rozpočtové opatření č. 13: změna rozpočtu v roce 2021 - Snížení  a zvýšení výdajů rozpočtu
roku 2021  - zvýšení výdajů o částku  89,0 tis. Kč , v kapitole 08 - Hospodářství , v ODPA
3639 -Komunální  služby a  rozvoj  jinde  nezařazené  na  získání  profesionálního  řidičského



oprávnění pro dva členy čety kategorie C a T, snížením výdajů v kapitole 10 - Pokladní správa
v ODPA - Ostatní činnosti jinde nezařazené  z položky nespecifikované rezervy ve stejné výši.

Rozpočtové opatření č. 14: změna rozpočtu v roce 2021 - Přesun ve výdajích bez vlivu na
celkovou  výši  příjmů  a  výdajů  rozpočtu  mezi  kapitolami,  oddíly,  paragrafy  a  položkami
finančních prostředků na Programové dotace 2021 z rozpočtu MČ Praha 21 dle skutečného
výstupu  z  Dotační  komise  a  dle  schválení  poskytnutí  jednotlivých  programových  dotací
Radou MČ Praha 21 - v kapitolách 0400 - Školství, mládež a sport,  0600 - Kultura a cestovní
ruch.

Rozpočtové  opatření  č.  15: změna  rozpočtu  v  roce  2021  -  Zvýšení  výdajů  rozpočtu  v
kapitole 04 - Školství, mládež a sport, v ODPA 3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
ve výši  330,0  tis.  Kč na  vybavení  hřiště  Druhanická  zapojením finančních  prostředků z
dotace z HMP z VHP a jiných techn. herních zařízení z roku 2020 do roku 2021 v kapitole 10
- Pokladní správa. (Záměr schválen na RMČ 23.3.2021).

Rozpočtové opatření č. 16: změna rozpočtu v roce 2021 - Zvýšení a snížení výdajů - zvýšení
výdajů rozpočtu v kapitole  03 -  Doprava,  v ODPA  2219 -  Ostatní  záležitosti  pozemních
komunikací  ve  výši  120,0  tis.  Kč na  projektovou  přípravu  cyklotrasy  Oplanská  -
Staroújezdská  snížením výdajů  v  kapitole  10  -  Pokladní  správa,  v  ODPA 6409 -  Ostatní
činnosti jinde nezařazené z položky 5901 nespecifikované rezervy.

Rozpočtové opatření č. 17: změna rozpočtu v roce 2021 - Zvýšení a snížení výdajů - zvýšení
výdajů rozpočtu v kapitole 03 - Doprava, v ODPA  2212 - Silnice ve výši 45,0 tis. Kč a to o
10,0 tis. na Rekonstrukci komunikace v ul. Zlivská na studii a o 35,0 tis. Kč na Rekonstrukci
komunikace v ul. Zbýšovská na studii snížením výdajů ve stejné výši v kapitole 10 - Pokladní
správa, v ODPA 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené z položky 5901 nespecifikované
rezervy.

Rozpočtové opatření č. 18: změna rozpočtu v roce 2021 – Zvýšení a snížení výdajů - zvýšení
výdajů rozpočtu v kapitole 03 - Doprava, v ODPA  2212 - Silnice ve výši 120,0 tis. Kč a to na
zpracování  revize  systému  dopravního  značení  a  jednosměrek  v  MČ  Praha  21  snížením
výdajů ve stejné výši v kapitole 10 - Pokladní správa, v ODPA 6409 - Ostatní činnosti jinde
nezařazené z položky 5901 nespecifikované rezervy.

Rozpočtové opatření č. 19: změna rozpočtu v roce 2021 - Zvýšení a snížení výdajů - zvýšení
výdajů rozpočtu v kapitole 03 - Doprava, v ODPA  2212 - Silnice ve výši 180,0 tis. Kč a to na
položce nákup ostatních služeb (především zimní údržba silnic) v MČ Praha 21 snížením
výdajů ve stejné výši v kapitole 10 - Pokladní správa, v ODPA 6409 - Ostatní činnosti jinde
nezařazené z položky 5901 nespecifikované rezervy.

Rozpočtové opatření č. 20: změna rozpočtu v roce 2021 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu
- změna rozpočtu v roce 2021 - Přijetí účelové neinvestiční dotace z HMP ve výši 68,1 tis. Kč
v kapitole 04 - Školství, mládež a sport pro MZŠ Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy v
rámci  Programů  primární  prevence  ve  školách  a  školských  zařízeních  pro  rok  2021.  Ve
výdajích  bude  částka  68,1  tis.  Kč  přeposlána  formou  neinvestičního  příspěvku  zřízené



příspěvkové organizaci MZŠ Polesná v kapitole 04 - Školství, mládež a sport , v ODPA 3113 -
Základní školy (č. dokladu 3014 - březen).

Rozpočtové opatření č. 21: změna rozpočtu v roce 2021 – Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu
- Přijetí účelové neinvestiční dotace z HMP ve výši  100,0 tis. Kč v kapitole 04 - Školství,
mládež a sport na projekt v rámci Programu prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť
pro rok 2021 -  Hřiště Masarykovy základní školy.  Ve výdajích bude částka 100,0 tis.  Kč
narozpočtovaná v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, v ODPA 3412 - Sportovní zařízení ve
vlastnictví obce (č. dokladu 3015 - březen).

Rozpočtové opatření č. 22: změna rozpočtu v roce 2021 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu
- změna rozpočtu v roce 2021 - Přijetí účelové neinvestiční dotace z HMP ve výši 50,0 tis. Kč
v kapitole 04 - Školství, mládež a sport pro MZŠ Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy v
rámci Programu celoměstské podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2021 na projekt
Formativní  hodnocení  .  Ve  výdajích  bude  částka  50,0  tis.  Kč  přeposlána  formou
neinvestičního  příspěvku  zřízené  příspěvkové  organizaci  MZŠ  Polesná  v  kapitole  04  -
Školství, mládež a sport , v ODPA 3113 - Základní školy (č. dokladu 3016 - březen).

Rozpočtové opatření č. 23: změna rozpočtu v roce 2021 - Zvýšení výdajů rozpočtu v roce
2021 zapojením do rozpočtu  ponechaných nevyčerpaných účelových prostředků na stejný
účel usnesením HMP č. 25/20 ze dne 18.3.2021,  poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce
2020 ( 2019), k čerpání v roce 2021 v celkové výši 45 902 777,60 Kč  (pro RO zaokrouhleno
na 45 902,7 tis. Kč) v kapitole 02 - Městská infrastruktura,  04 - Školství, mládež a sport a 07
- Bezpečnost , O9 - Vnitřní správa na stejný účel (č. dokladu 3010 - březen).

2) schvaluje

rozpočtová opatření č. 11 až č. 23: změny rozpočtu v roce 2021 v souladu s přiloženými
tabulkami, které jsou součástí tohoto usnesení.

3) ukládá

místostarostce MČ Praha 21 Ing. Kristýně Kopecké předložit rozpočtová opatření č. 11 až č.
23: změny rozpočtu v roce 2021 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: 28.06.2021 

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

9. Třístranná smlouva o zřízení věcného břemene mezi Pražská plynárenská Distribuce, 
a.s., Mgr. Matějem Röderem a MČ Praha 21
Usnesení číslo: RMČ65/0953/21
Rada městské části
1) bere na vědomí



žádost o uzavření třístranné smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Pražská plynárenská
Distribuce, a.s., Mgr. Matějem Röderem a MČ Praha 21

2) schvaluje

návrh třístranné smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Pražská plynárenská Distribuce,
a.s., Mgr. Matějem Röderem a MČ Praha 21

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem třístranné smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Pražská
plynárenská Distribuce, a.s., Mgr. Matějem Röderem a MČ Praha 21

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 15.06.2021 

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

10. Zápis ze 7. jednání bytové komise ze dne 16. 2. 2021
Usnesení číslo: RMČ65/0954/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis ze 7. jednání bytové komise ze dne 16. 2. 2021.

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

11. Zápis z 22. jednání Komise územního rozvoje dne 8.3.2021
Usnesení číslo: RMČ65/0955/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

Zápis z 22. jednání Komise územního rozvoje dne 8.3.2021

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

12. Pořízení kompostérů pro občany
Usnesení číslo: RMČ65/0956/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

předložený zápis z komise pro otevírání obálek včetně příloh, krycí list nabídky a předložený
návrh smlouvy týkající se pořízení kompostérů pro občany MČ Praha 21 z dotace SFŽP



2) schvaluje

předložený zápis z komise pro otevírání obálek včetně příloh, krycí list nabídky a předložený
návrh smlouvy týkající se pořízení kompostérů pro občany MČ Praha 21 z dotace SFŽP

3) ukládá

starostovi MČ Praha 21 podepsat dokumenty z uskutečněného výběrového řízení na nákup
kompostérů pro občany MČ Praha 21 a kupní smlouvu

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 31.03.2021 

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

13. Uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě č. p. 1630, k. ú. Újezd nad 
Lesy, ulice Živonínská, Praha 9
Usnesení číslo: RMČ65/0957/21
Rada městské části
1) revokuje

své usnesení ze dne 9. 3. 2021 č. RMČ64/0936/21.

2) 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  86,48  m2 v  objektu
zdravotního střediska,  Živonínská 1630, Praha 9,  postaveném na pozemku parc.  č.
4306/3, kat. území Újezd nad Lesy,

2. žádost společnosti LINK-MED s.r.o., IČ: 04451848 o prodloužení Smlouvy o nájmu
prostor sloužících k podnikání v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 1630, k. ú. Újezd
nad Lesy, ulice Živonínská, Praha 9.

3) schvaluje

uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor se samostatným vchodem v 1.  nadzemním
podlaží domu č. p. 1630, k. ú. Újezd nad Lesy, ulice Živonínská, Praha 9, postaveném na
pozemku parc. č. 4306/3, kat. území Újezd nad Lesy, o výměře 86,48 m2, nájemce: LINK-
MED s.r.o., IČ: 04451848, nájemné ve výši 103 776,-Kč/rok bez DPH, nájem na dobu určitou
do  31.  12.  2025,  účel  nájmu:  ordinace  praktického  lékaře  pro  děti  a  dorost  a  činnosti
související, která je přílohou č. 5 tohoto usnesení.



4) ukládá

starostovi, Milanu Samcovi,  podepsat smlouvu o nájmu nebytových prostor se společností
LINK-MED s.r.o. v souladu s bodem 3) tohoto usnesení.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 31.03.2021 

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

14. Uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě č. p. 1630, k. ú. Újezd nad 
Lesy, ulice Živonínská, Praha 9
Usnesení číslo: RMČ65/0958/21
Rada městské části
1) revokuje

své usnesení ze dne 9. 3. 2021 č. RMČ64/0937/21.

2) 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  101,2  m2 v  objektu
zdravotního střediska,  Živonínská 1630, Praha 9,  postaveném na pozemku parc.  č.
4306/3, kat. území Újezd nad Lesy,

2. žádost  společnosti  Všeobecná  lékařka  Újezd  s.r.o.,  IČ:  24808636  o  prodloužení
Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání v 1. nadzemním podlaží domu č. p.
1630,  k.  ú.  Újezd  nad  Lesy,  ulice  Živonínská,  Praha  9.
 

3) schvaluje

uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor se samostatným vchodem v 1. nadzemním
podlaží domu č. p. 1630, k. ú. Újezd nad Lesy, ulice Živonínská, Praha 9, postaveném na
pozemku parc. č. 4306/3, kat. území Újezd nad Lesy, o výměře 101,2 m2, nájemce: Všeobecná
lékařka Újezd s.r.o., IČ: 24808636, nájemné ve výši 121 440,-Kč/rok bez DPH,  nájem na
dobu určitou do 31. 12. 2025, účel nájmu: ordinace praktického lékaře a činnosti související,
která je přílohou č. 5 tohoto usnesení.



4) ukládá

starostovi, Milanu Samcovi,  podepsat smlouvu o nájmu nebytových prostor se společností
Všeobecná lékařka Újezd s.r.o. v souladu s bodem 3) tohoto usnesení.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 31.03.2021 

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

15. Opravy místních komunikací turbo mechanizací v Újezdu nad Lesy
Usnesení číslo: RMČ65/0959/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

poptávkové řízení na zhotovitele oprav komunikací turbo mechanizací v Újezdu nad Lesy

2) schvaluje

výsledek poptávkového řízení na zhotovitele oprav komunikací turbo mechanizací v Újezdu 
nad Lesy

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem "Opravy komunikací 
Zoubek s.r.o." na období do 31.3.2023.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 02.04.2021 

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

16. Výběr zhotovitele VZ „Opravy místních komunikací v Praze - Újezdu nad Lesy"
Usnesení číslo: RMČ65/0960/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

výsledek výběrového řízení na „Opravy místních komunikací v Praze - Újezdu nad Lesy"



2) schvaluje

výsledek výběrového řízení na „Opravy místních komunikací v Praze - Újezdu nad Lesy" a
výběr  společnosti Stanislav Bílek, se sídlem Urešova 1384/6,148 00 Praha - Kunratice, IČO:
14906961

3) schvaluje

uzavření rámcové dohody se společností Stanislav Bílek, se sídlem Urešova 1384/6,148 00 
Praha - Kunratice, IČO: 14906961

4) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 31.03.2021 

5) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem rámcové dohody na „Opravy místních komunikací v Praze - 
Újezdu nad Lesy" se společností Stanislav Bílek, se sídlem Urešova 1384/6,148 00 Praha - 
Kunratice, IČO: 14906961

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 15.04.2021 

6) ukládá

odboru majetku a investic informovat účastníky výběrového řízení o jeho výsledku

Zodpovídá 

1. Ing. Josef Roušal, vedoucí odboru majetku a investic 
Termín: 02.04.2021 

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



17. Realizace přístřešku zastávky BUS Rápošovská směr z centra
Usnesení číslo: RMČ65/0961/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

nabídku na realizaci přístřešku zastávky BUS Rápošovská

2) schvaluje

realizaci přístřešku na základě předložené nabídky na realizaci přístřešku BUS Rápošovská

3) pověřuje

vedoucího odboru majetku a investic Ing. Josefa Roušala podpisem objednávky na realizaci 
přístřešku BUS Rápošovská

Zodpovídá 

1. Ing. Josef Roušal, vedoucí odboru majetku a investic 
Termín: 31.03.2021 

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

18. Možnost bezplatné inzerce v Újezdském zpravodaji pro místní podnikatele - 
prodloužení
Usnesení číslo: RMČ65/0962/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh  na  prodloužení  možnosti bezplatné  inzerce  v  Újezdském  zpravodaji  pro  místní
podnikatele v městské části Praha 21 v měsících 04-09/2021 za podmínek dle usnesení č.
RMČ 59/0854/21 ze dne 12.1.2021

2) schvaluje

prodloužení  možnosti bezplatné  inzerce  v  Újezdském zpravodaji  pro místní  podnikatele  v
městské části Praha 21 v měsících 04-09/2021 za podmínek dle usnesení č. RMČ 59/0854/21
ze dne 12.1.2021



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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