
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. RMČ64
konané dne 09.03.2021

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : místostarostka MČ Praha 21 - Ing. Kristýna Kopecká

Program jednání:

1. Kontrola plnění úkolů

2.
Rezignace na funkci radní, rezignace na funkci politika MA21, rezignace na členství v
komisi ZMČ a MA21 a rezignace na členství ve školské radě

3. Stažen z jednání

4.
Jmenování člena školské rady Masarykovy základní školy, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd
nad Lesy, za zřizovatele

5.
Platový  výměr  dočasně  jmenovanému na  vedoucí  pracovní  místo  ředitele  příspěvkové
organizace Masarykova základní škola, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy

6.
Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace Masarykova základní škola, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad
Lesy

7.
Petice občanů proti odvolání ředitelky Masarykovy základní školy, Praha 9 - Újezd nad
Lesy, Polesná 1690

8.
Pořízení  opětovně  použitelných  nápojových  kelímků  a  myčky  z  operačního  programu
životního prostředí

9. Výběr zhotovitele VZ "Budova MŠ Sluníčko II"

10.
Uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě č. p. 1630, k. ú. Újezd nad Lesy,
ulice Živonínská, Praha 9

11.
Uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě č. p. 1630, k. ú. Újezd nad Lesy,
ulice Živonínská, Praha 9

12.Nemovitost ev. č. 97, ulice Kácovská, na pozemku parc. č. 2757 v k. ú. Újezd nad Lesy

13.
Skončení nájmu bytu v domě č. p. 1653, ulice Žárovická, k. ú. Újezd nad Lesy, Praha 9 -
dohoda

14.Rozpočtová opatření č. 7 až č. 10: změny rozpočtu v roce 2021.
15.Dohoda o narovnání
16.Zápisy z jednání Dotační komise ze dne 13.1.2021, 15.2.2021 a 3.2.2021
17.Výsledky hodnocení žádostí v rámci Programových dotací pro rok 2021
18.Pořízení venkovních dezinfekčních stojanů



Pan starosta zkonstatoval,  že rada byla řádně svolána a je usnášeníschopná. Do programu
jednání byl doplněn bod č. 18. Pořízení venkovních dezinfekčních stojanů. Doplnění bodu do
programu jednání bylo schváleno /4 pro/. Program jako celek byl schválen /4 pro/. Jednání
rady proběhlo distančně.

1. Kontrola plnění úkolů
Usnesení číslo: RMČ64/0928/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

kontrolu plnění úkolů v intencích jednání rady

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

2. Rezignace na funkci radní, rezignace na funkci politika MA21, rezignace na členství v
komisi ZMČ a MA21 a rezignace na členství ve školské radě
Usnesení číslo: RMČ64/0929/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

rezignaci Ing. Lucie Ponicové na funkci radní, rezignaci na funkci politika MA21, rezignaci
na členství  v  komisi  ZMČ a  MA21 a rezignaci  na členství  ve  školské radě,  a  to  ke dni
28.2.2021

2) ukládá

tajemnici ÚMČ Praha 21 předložit body: "volba radní/radního" a "jmenování politika MA21"
na jednání ZMČ Praha 21

Zodpovídá 

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

Termín: 30.04.2021

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

3. Stažen z jednání

Materiál by stažen z jednání.

4. Jmenování člena školské rady Masarykovy základní školy, Polesná 1690, Praha 9 -
Újezd nad Lesy, za zřizovatele
Usnesení číslo: RMČ64/0930/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

rezignaci  Ing.  Ponicové na pozici  člena školské rady příspěvkové organizace Masarykovy
základní školy, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy, za zřizovatele



2) jmenuje

pana Milana Samce členem školské rady příspěvkové organizace, Masarykovy základní školy,
Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy, za zřizovatele, a to s účinností ode dne jmenování

3) ukládá

ÚMČ  Praha  21/odboru  školství  a  kultury  informovat  školskou  radu  prostřednictvím
statutárního zástupce Masarykovy základní školy

Zodpovídá 

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

Termín: 15.03.2021

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

5. Platový výměr dočasně jmenovanému na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové
organizace Masarykova základní škola, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy
Usnesení číslo: RMČ64/0931/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

platový výměr dočasně jmenovaného ředitele příspěvkové organizace Masarykova základní
škola  pana  Mgr.  Libora  Skaly  v  souladu  s  NV  č.  341/2017Sb.,  o  platových  poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona
č.262/2006Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 2.3.2021

2) schvaluje

platový výměr dočasně jmenovaného ředitele příspěvkové organizace Masarykova základní
škola  pana  Mgr.  Libora  Skaly  v  souladu  s  NV  č.  341/2017Sb.,  o  platových  poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona
č.262/2006Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 2.3.2021

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem platového výměru

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 11.03.2021

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

6.  Vyhlášení  konkursního  řízení  na  obsazení  vedoucího  pracovního  místa
ředitele/ředitelky  příspěvkové  organizace  Masarykova  základní  škola,  Polesná  1690,
Praha 9 - Újezd nad Lesy



Usnesení číslo: RMČ64/0932/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

a)  návrh  na  vyhlášení  konkursního  řízení  na  vedoucí  pracovní  místo  ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace Masarykova základní škola, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690

b) návrh textu veřejného oznámení konkursního řízení  

2) schvaluje

vyhlášení  konkursního  řízení  na  obsazení  vedoucího  pracovního  místa  ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace Masarykova základní škola, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690,
s předpokládaným nástupem od 1.8.2021

3) schvaluje

text veřejného oznámení o vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního
místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Masarykova základní škola, Praha 9 - Újezd
nad Lesy, Polesná 1690

4) souhlasí

s uveřejněním inzerátu v Učitelských novinách, na portálu edujob.cz a portálu jobs.cz

Zodpovídá 

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

Termín: 15.03.2021

5) ukládá

ÚMČ Praha 21/vedoucí OŠK/ předložit na příští jednání RMČ Praha 21 návrh na složení
konkursní komise v souladu s vyhláškou č. 54/ 2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a
konkursních komisích

Zodpovídá 

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

Kontrolní termín: 30.04.2021

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

7. Petice občanů proti odvolání ředitelky Masarykovy základní školy, Praha 9 - Újezd
nad Lesy, Polesná 1690



Usnesení číslo: RMČ64/0933/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

petici podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním ve věci: Nesouhlas s odvoláním
ředitelky  školy  Mgr.  Hany  Cermonové  k  1.  3.  2021  za  dlouhodobé  závažné  porušování
právních povinností.

2) ukládá

Kanceláři tajemníka ÚMČ Praha 21 informovat podatele petice

Zodpovídá 

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

Termín: 31.03.2021

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

8. Pořízení opětovně použitelných nápojových kelímků a myčky z operačního programu 
životního prostředí
Usnesení číslo: RMČ64/0934/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

pořízení použitelných nápojových kelímků a myčky z operačního programu Životní prostředí
2014-2020

2) souhlasí

s pořízením znovupoužitelných kelímků v celkové částce 116 227,76 Kč včetně DPH

3) schvaluje

variantu loga MČ Praha 21 "B" na kelímek o objemu 0,5l a variantu loga MČ Praha 21 "B"
na kelímek o objemu 0,3l

4) ukládá
zajistit realizaci pořízení znovupoužitelných kelímků z programu Životní prostředí 2014-
2020

Zodpovídá 

1. Bc. Markéta Slavíková, vedoucí odboru školství a kultury
Termín: 30.06.2021

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

9. Výběr zhotovitele VZ "Budova MŠ Sluníčko II"



Usnesení číslo: RMČ64/0935/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

výsledek výběrového řízení na stavbu "Budova MŠ Sluníčko II"

2) schvaluje

výsledek  výběrového  řízení  na  stavbu "Budova  MŠ Sluníčko  II"  a  výběr  společnosti  BH
stavby a konstrukce,  s.r.o.,  se  sídlem Belgická 196/38,  120 00 Praha  2 -  Vinohrady, IČO
07023260

3) schvaluje

uzavření smlouvy o dílo na stavbu "Budova MŠ Sluníčko II" se společností  BH stavby a
konstrukce, s.r.o., se sídlem Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČO 07023260

4) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 12.03.2021

5) pověřuje

starostu  MČ Praha  21 podpisem smlouvy o  dílo  na  stavbu "Budova  MŠ Sluníčko  II"  se
společností  BH stavby a konstrukce,  s.r.o.,  se  sídlem Belgická  196/38,  120 00 Praha 2 -
Vinohrady, IČO 07023260

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 14.04.2021

6) ukládá

odboru majetku a investic informovat účastníky výběrového řízení o jeho výsledku

Zodpovídá 

1. Ing. Josef Roušal, vedoucí odboru majetku a investic
Termín: 19.03.2021

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



10. Uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě č. p. 1630, k. ú. Újezd nad 
Lesy, ulice Živonínská, Praha 9
Usnesení číslo: RMČ64/0936/21
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  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.

2) 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.

3) ukládá

starostovi, Milanu Samcovi,  podepsat smlouvu o nájmu nebytových prostor se společností
LINK-MED s.r.o. v souladu s bodem 2) tohoto usnesení.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 31.03.2021 

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

11. Uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě č. p. 1630, k. ú. Újezd nad 
Lesy, ulice Živonínská, Praha 9
Usnesení číslo: RMČ64/0937/21
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  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.

2) 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.

3) ukládá

starostovi, Milanu Samcovi,  podepsat smlouvu o nájmu nebytových prostor se společností
Všeobecná lékařka Újezd s.r.o. v souladu s bodem 2) tohoto usnesení.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 31.03.2021

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

12. Nemovitost ev. č. 97, ulice Kácovská, na pozemku parc. č. 2757 v k. ú. Újezd nad
Lesy
Usnesení číslo: RMČ64/0938/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

1. informaci k nemovitosti ev. č. 97, ulice Kácovská, na pozemku parc. č. 2757 v k. ú.
Újezd nad Lesy.

2. Cenovou nabídku na koupi nemovitosti ev. č. 97, ulice Kácovská, na pozemku parc. č.
2757 v k. ú. Újezd nad Lesy od stávajícího vlastníka stavby.

2) bere na vědomí

špatný stavebně technický stav nemovitostí zjištěný šetřením na místě

3) revokuje

usnesení RMČ59/0859/21 ze dne 12.1.2021

4) ukládá

ÚMČ Praha 21 /vedoucí odboru VHČ/ informovat vlastníka nemovitosti

Zodpovídá 

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



Termín: 23.03.2021

Usnesení - (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 1)
13. Skončení nájmu bytu v domě č. p. 1653, ulice Žárovická, k. ú. Újezd nad Lesy, 

Praha 9 - dohoda
Usnesení číslo: RMČ64/0939/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost o skončení nájmu bytu v domě č. p. 1653, ulice Žárovická, k. ú. Újezd nad Lesy, Praha
9.

2) schvaluje

uzavření dohody o skončení nájmu bytu v domě č. p. 1653, ulice Žárovická, k. ú. Újezd nad
Lesy, Praha 9 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

3) ukládá

starostovi, Milanu Samcovi, podepsat dohodu o skončení nájmu bytu v domě č. p. 1653, ulice
Žárovická, k. ú. Újezd nad Lesy, Praha 9 v souladu s bodem 2) tohoto usnesení.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 31.03.2021 

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

14. Rozpočtová opatření č. 7 až č. 10: změny rozpočtu v roce 2021.
Usnesení číslo: RMČ64/0940/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

Rozpočtové opatření č. 7: změna rozpočtu v roce 2021 – Zvýšení příjmů a výdajů - Přijetí
dotací  pro MZŠ a MŠ z OP PPR celkem  3 333,3 tis.  Kč -  Přijetí  průtokové investiční  a
neinvestiční dotace pro MZŠ Polesná na projekt Modernizace MZŠ číslo akce 2540943 v
rámci  OP PPR v  celkové  výši  1  028,9  tis.  Kč,  dále  přijetí  investiční  dotace  pro  1.  MŠ
Čentická na projekt Venkovní učebna se zázemím č. akce 2541117 ve výši 1035,0 tis. Kč, dále
přijetí nein. dotace pro MŠ Rohožník na projekt Cesty Evropou č. akce 2661549 ve výši 170,4
tis. Kč, dále přijetí neinvestiční dotace pro MZŠ Polesná na projekt Rovný přístup na MZŠ
Polesná č. akce 2661582 ve výši 1 099, 0 tis. Kč v kapitole 04 - Školství, mládež a sport a ve
výdajích zaslání příspěvků příspěvkovým organizacím v kapitole 4 v ODPA 3113 u projektů
MZŠ Polesná a ODPA 3111 u 1. MŠ Čentická a MŠ Rohožník ve stejné výši. (Číslo dokladu
7001 - zaúčtováno do období únor 2021).



Rozpočtové opatření č. 8: změna rozpočtu v roce 2021 – Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu -
Přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce na výkon pěstounské
péče ve výši  480,0 tis. Kč v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální oblast a ve výdajích ve
stejné výši v ODPA  4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství v kapitole 05 -
Zdravotnictví a sociální péče (číslo dokladu 2004 – zaúčtováno do období únor 2021).

Rozpočtové opatření č. 9: změna rozpočtu v roce 2021 - Zvýšení výdajů rozpočtu v kapitole
03 - Doprava, v ODPA 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací o částku 200,0 tis.
Kč na  akci  BUS  přístřešek  Rápošovská  zapojením  finančních  prostředků  z  výsledků
hospodaření minulých účetních období ve stejné výši v kapitole 10 - Pokladní správa.

Rozpočtové opatření 10: 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
391,6 tis. Kč na akci: Boulderová stěna 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 23.2.2021).

2) schvaluje

Rozpočtová opatření č.  7 až č.  10: 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. 7 až č.
10: 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: 14.06.2021

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

15. Dohoda o narovnání
Usnesení číslo: RMČ64/0941/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

Dohodu o narovnání škody s panem J.S.

2) schvaluje

Dohodu o narovnání škody s panem J.S.



3) ukládá

starostovi MČ Prahy 21 podpisem Dohody o narovnání škody s panem J.S.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 31.03.2021

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

16. Zápisy z jednání Dotační komise ze dne 13.1.2021, 15.2.2021 a 3.2.2021
Usnesení číslo: RMČ64/0942/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápisy z jednání Dotační komise ze dne 13.1.2021, 3.2.2021 a 15.2.2021

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

17. Výsledky hodnocení žádostí v rámci Programových dotací pro rok 2021
Usnesení číslo: RMČ64/0943/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh výsledků hodnocení Dotační komise pro rok 2021 a návrh Dotační komise na přidělení
finančních  prostředků  dle  tabulky  "Výsledky  hodnocení  Dotační  komise  2021  -
DOPORUČENÉ"

2) schvaluje

návrh výsledků hodnocení Dotační komise pro rok 2021 a návrh Dotační komise na přidělení
finančních  prostředků  dle  tabulky  "Výsledky  hodnocení  Dotační  komise  2021  -
DOPORUČENÉ"

3) bere na vědomí

doporučení Dotační komise nepřidělit finanční prostředky dle tabulky "Výsledky hodnocení
Dotační komise 2021 - VYŘAZENÉ"

4) schvaluje

doporučení Dotační komise nepřidělit finanční prostředky dle tabulky "Výsledky hodnocení
Dotační komise 2021 - VYŘAZENÉ"



5) ukládá

Ing.  Karolíně  Šťastné  (referent  finančního  odboru)  připravit  Veřejnoprávní  smlouvy  o
poskytnutí  dotace  žadatelům  dle  tabulky  "Výsledky  hodnocení  Dotační  komise  2021  -
DOPORUČENÉ" dle schváleného vzoru smlouvy

Zodpovídá 

1. Ing. Karolína Šťastná, referent finančního odboru

Termín: 30.04.2021

6) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem jednotlivých Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Kontrolní termín: 30.04.2021

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

18. Pořízení venkovních dezinfekčních stojanů
Usnesení číslo: RMČ64/0944/21
Rada městské části
1) bere na vědomí

pořízení  3  ks venkovního stojanu na dezinfekci  provedení  ANTIVANDAL, k workoutu u
Blatovského rybníka, na hřiště do Luníkovské a na Rohožník k venkovní posilovně

 Cena za 1 ks je 11 737,- Kč včetně DPH.     

2) schvaluje

pořízení  3  ks venkovního stojanu na dezinfekci  provedení  ANTIVANDAL, k workoutu u
Blatovského rybníka, na hřiště v Luníkovské a k venkovní posilovně na Rohožníku  

3) ukládá

ÚMČ Praha 21 /FO/ předložit ke schválení rozpočtové opatření ve výši 36 000,- Kč včetně
DPH v souladu s výše uvedeným materiálem na nejbližší jednání RMČ

Zodpovídá 

1. Ing. Jana Piknová, vedoucí finančního odboru
Termín: 26.03.2021



4) ukládá

ÚMČ Praha21 /OŠK/ zajistit nákup venkovních dezinfekčních stojanů

Zodpovídá 

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

Termín: 31.03.2021

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

Ing. Kristýna Kopecká
místostarostka MČ Praha 21

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

Zapsal : vedoucí oddělení kanceláře starosty - Dana Kartousová
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