
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. RMČ24
konané dne 08.10.2019

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : místostarostka MČ Praha 21 - Ing. Kristýna Kopecká

Program jednání:

1. Kontrola plnění úkolů
2. Dodatek č. 1 k Vnitřní směrnici č. 3/19 "Podpisový řád"

3.
Uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu prostor v domě č. p. 2 300, k. ú. Újezd nad 
Lesy, ulice Staroújezdská

4.
Žádost FK Újezd nad Lesy o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu nákladů spojených 
s fungováním fotbalového klubu

5.
Žádost ČRS MO Újezd nad Lesy o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu nákladů 
spojených s rybářskými závody

6. Rozpočtová opatření č. 69 - č. 82: změny rozpočtu v roce 2019
7. Jmenování člena Škodní komise
8. Zápis ze zasedání Dopravní komise Rady MČ Praha 21 ze dne 04.09.2019
9. Zápis 4. jednání Komise sociální politiky a zdravotnictví ze dne 16.9.2019
10.Zápis z jednání Komise volnočasových aktivit ze den 4.9.2019
11.Zápis č. 8 z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 ze dne 13.08.2019
12.Zápis z jednání Muzejní rady ze dne 16.9.2019

13.
Návrh na podání žádosti o provedení změny v obecně závazné vyhlášce o školských 
obvodech základních škol č. 3/2019 Sb.

Pan starosta zkonstatoval, že rada byla řádně svolána a je usnášeníschopná. Do programu byl 
doplněn bod č. 13 Návrh na podání žádosti o provedení změny v obecně závazné vyhlášce o 
školských obvodech základních škol č. 3/2019 Sb. Doplnění bodu č. 13 do programu jednání 
byl schválen /5 pro/. Program jednání jako celek byl schválen /5 pro/.



1. Kontrola plnění úkolů
Usnesení číslo: RMČ24/0386/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

kontrolu plnění úkolů v intencích jednání rady

2) schvaluje

prodloužení termínů u úkolů

Úk/00212/2019 do 31.12.2019 - Zrušení VZ "Rekonstrukce tělocvičen a interiérů MZŠ"

Úk/00110/2019 do 30.6.2020 - Investiční záměr- rozvojová plocha Blatov - Pilovská

Úk/00222/2018 do 31.10.2019 - Rekonstrukce "Křížku" a "Zvoničky" na Blatově

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

2. Dodatek č. 1 k Vnitřní směrnici č. 3/19 "Podpisový řád"
Usnesení číslo: RMČ24/0387/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

navržený Dodatek č. 1 k Vnitřní směrnici č. 3/19 "Podpisový řád"

2) schvaluje

Dodatek č. 1 k Vnitřní směrnici č. 3/19 "Podpisový řád"

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

3. Uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu prostor v domě č. p. 2 300, k. ú. Újezd 
nad Lesy, ulice Staroújezdská
Usnesení číslo: RMČ24/0388/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

souhlas  nájemce,  Dům děti  a  mládeže  Praha  10 –  Dům UM, IČ: 45241945 k  poskytnutí
parkovacích stání v 1. podzemním podlaží domu č. p. 2 300, k. ú. Újezd nad Lesy,  ulice
Staroújezdská pro potřeby pronajímatele.

2) schvaluje



uzavření dodatku k Nájemní smlouvě č. SML/0157/2016 ze dne 28. 8. 2016, nájemce - Dům
děti a mládeže Praha 10 – Dům UM, IČ: 45241945, pronajímatel - městská část Praha 21, dle
přílohy tohoto usnesení.

3) ukládá

starostovi, Milanu Samcovi, podepsat s nájemcem - Dům děti a mládeže Praha 10 – Dům UM
dodatek k Nájemní smlouvě v souladu s bodem 2) tohoto usnesení.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 29.11.2019 

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

4. Žádost FK Újezd nad Lesy o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu nákladů 
spojených s fungováním fotbalového klubu
Usnesení číslo: RMČ24/0389/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost FK Újezd nad Lesy o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu nákladů spojených s
fungováním fotbalového klubu

2) schvaluje

poskytnutí neinvestiční individuální dotace ve výši 50 000,- Kč pro FK Újezd nad Lesy na
úhradu spojených s fungováním fotbalového klubu

3) schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro FK Újezd nad Lesy ve výši 50 000,- Kč

4) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro FK Újezd
nad Lesy

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 18.10.2019

5) ukládá



vedoucí finančního odboru předložit rozpočtové opatření - poskytnutí neinvestiční účelové
dotace ve výši 50 000,- Kč pro FK Újezd nad Lesy na úhradu nákladu spojených s fungování
fotbalového klubu

Zodpovídá 

1. Ing. Jana Piknová, vedoucí finančního odboru 
Termín: 22.10.2019

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

5. Žádost ČRS MO Újezd nad Lesy o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu nákladů 
spojených s rybářskými závody
Usnesení číslo: RMČ24/0390/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost ČRS MO Újezd nad Lesy o poskytnutí  neinvestiční  individuální dotace na úhradu
nákladů spojených s rybářskými závody

2) schvaluje

poskytnutí neinvestiční individuální dotace ve výši 5 000,- Kč pro ČRS MO Újezd nad Lesy
na úhradu spojených s rybářskými závody

3) schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro ČRS MO Újezd nad Lesy ve výši 5 000,- Kč

4) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro ČRS MO
Újezd nad Lesy

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 18.10.2019 

5) ukládá



vedoucí finančního odboru předložit rozpočtové opatření - poskytnutí neinvestiční účelové
dotace  ve  výši 5 000,-  Kč pro ČRS MO Újezd nad Lesy na úhradu nákladů spojených s
rybářskými závody v souladu s usnesením

Zodpovídá 

1. Ing. Jana Piknová, vedoucí finančního odboru 
Termín: 22.10.2019 

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

6. Rozpočtová opatření č. 69 - č. 82: změny rozpočtu v roce 2019
Usnesení číslo: RMČ24/0391/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

Rozpočtové opatření č. 69: změna rozpočtu v roce 2019 - Úprava rozpočtu u projektu z OP
Praha Pól Růstu pro realizátora akce MZŠ Polesná - Modernizace MZŠ č. akce 2540943 -
přesun z investičních položek na neinvestiční položky v kap. 0400 - Školství, mládež a sport a
přesun do výdajů do nespecifikovaných rezerv do doby schválení nejbližší Radou MČ Praha
21. (Číslo dokladu 7007).

Rozpočtové opatření  č.  70:  změna rozpočtu v roce 2019 -  Převedení  úpravy rozpočtu v
dotaci z OP PPR pro realizátora akce MZŠ Polesná č. akce 2540943 z výdajové položky
nespecifikované rezervy v kap. 10 - Pokladní správa do výdajových položek dle pokynů z
MHMP v kap. 04  - Školství, mládež a sport.

Rozpočtové opatření č. 71: změna rozpočtu v roce 2019 - Přijetí dotace z OP Praha pól růstu
z EU výzva č. 49 pro realizátora MZŠ Polesná na akci Rovný přístup na MZŠ Polesná č. akce
2661477 v kapitole 04 - Školství mládež a sport ve výši 598,6 tis. Kč a přesun ve výdajích do
položky nespecifikované rezervy v kap. 10 - Pokladní správa (č. dokladu 7007).

Rozpočtové opatření č. 72: změna rozpočtu v roce 2019 - Přijetí neinvestiční účelové dotace
ze SR z MPSV ve výši 300,0 tis. Kč na podporu registrovaných sociálních služeb na území
hl. města Prahy II a to na pečovatelskou službu v kap. 05 - Zdravotnictví a sociální oblast (č.
dokladu 2108). Převedeno do nespecifikované rezervy do doby schválení Radou MČ Praha 21
dle pokynu z MHMP.

Rozpočtové opatření č. 73: změna rozpočtu v roce 2019 - Převedení neinv. účelové dotace ze
SR z MPSV ve výši  300,0 tis. Kč z položky nespecifikované rezervy v kap. 10 - Pokladní
správa, ODPA 6409 do výdajových položek v ODPA 4351 - Pečovatelská služba v kap. 05 -
Zdravotnictví a sociální oblast.

Rozpočtové opatření č. 74: změna rozpočtu v roce 2019 - Přijetí neinvestiční účelové dotace
ze SR z MPSV na podporu sociálních služeb na území HMP ve výši 23,2 tis. Kč v kap. 05 -
Zdravotnictví a sociální péče a převedení této částky do nespecifikované rezervy v ODPA
6409 v kap. 10 - Pokladní správa do doby schválení RMČ Praha 21 dle pokynu z MHMP
(číslo dokladu 2109).

Rozpočtové opatření č. 75: změna rozpočtu v roce 2019 - Převedení neinv. účelové dotace ze
SR  z  MPSV  ve  výši  23,2  tis.  Kč  pro  poskytovatele  služby  MČ  Praha  21  z  položky



nespecifikované rezervy v kap. 10 - Pokladní správa, ODPA 6409 do výdajových položek v
ODPA 4351 - Pečovatelská služba v kap. 05 - Zdravotnictví a sociální oblast.

Rozpočtové opatření č. 76: změna rozpočtu v roce 2019 - Přijetí neinvestiční účelové dotace
z HMP na podporu projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví na lokální úrovni -
Sociální začleňování a prevence - Křižovatka ve výši 70,0 tis. Kč v kap. 05 - Zdravotnictví a
sociální péče a převedení do položky nespecifikované rezervy v kap. 10 - Pokladní správa do
doby schválení RMČ Praha 21 na pokyn MHMP (číslo dokladu 3067).

Rozpočtové opatření č.  77: změna rozpočtu v roce 2019 -  Převedení přijaté neinvestiční
účelové dotace z HMP na podporu projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví na
lokální  úrovni  -  Sociální  začleňování  a  prevence  -  Křižovatka  ve  výši  70,0  tis.  Kč  z
nespecifikované rezervy v kap. 10 - Pokladní správa do výdajů kapitoly 05 - Zdravotnictví a
sociální péče v ODPA 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím do položky
nákup ostatních služeb.

Rozpočtové  opatření  č.  78:  změna  rozpočtu  v  roce  2019  -  Navýšení  výdajové  položky
rozpočtu v kap. 04 -Školství, mládež a sport v ODPA 3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví
obce ve výši  100,0 tis. Kč na položce opravy a udržování převedením - snížením výdajové
položky nespecifikované rezervy z dotace HMP z VHP a jiných technických zařízení v roce
2019 v kap. 10 - Pokladní správa.

Rozpočtové opatření č. 79: změna rozpočtu v roce 2019 - Navýšení výdajové položky v kap.
09 - Vnitřní správa, v ODPA 6171 - Činnost místní správy v položce programové vybavení
neinvestiční ve výši  30,0 tis. Kč snížením výdajové položky v kap. 09 - Vnitřní správa v
ODPA 6171 v položce programové vybavení - kapitálový výdaj.

Rozpočtové  opatření  č.  80:  změna  rozpočtu  v  roce  2019  -  Poskytnutí  individuální
neinvestiční dotace Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Újezd nad Lesy ve
výši  5,0 tis. Kč v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch, v ODPA 3429 - Ostatní zájmová
činnost a rekreace snížením výdajové položky nespecifikované rezervy z dotace HMP z VHP
a jiných technických zařízení poskytnutých v roce 2019 v kap. 10 - Pokladní správa. 

Rozpočtové opatření č. 81: změna rozpočtu v roce 2019 - Navýšení výdajové položky nákup
materiálu  j.  n.  v  kapitole  05  -  Zdravotnictví  a  sociální  oblast  v  ODPA 4351  -  Ostatní
pečovatelská  služba  a  podpora  samostatného  plnění  ve  výši  15,0  tis.  Kč  na  nákup
termonosičů, snížením výdajové položky v kapitole 10- Pokladní správa ODPA 6409 - Ostatní
činnosti  jinde nezařazené z  nespecifikované rezervy z  dotace HMP z VHP a jiných tech.
zařízení z roku 2019.

Rozpočtové  opatření  č.  82:  změna  rozpočtu  v  roce  2019 -Navýšení  výdajové  položky v
kapitole 10 - Pokladní správa v ODPA 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované ve výši 1,3
tis. Kč v položce 5163 - služby peněžních ústavů snížením výdajové položky v kapitole 10-
Pokladní správa ODPA 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené z nespecifikované rezervy.

2) schvaluje



rozpočtová  opatření  č.  69 -  č.  82:  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. 69 - č.
82: změny rozpočtu v roce 2019 na příští jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 v souladu s
přiloženými tabulkami, které jsou součástí tohoto usnesení.

Zodpovídá 

1. Ing. Kristýna Kopecká, místostarostka MČ Praha 21 
Termín: 18.11.2019 

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

7. Jmenování člena Škodní komise
Usnesení číslo: RMČ24/0392/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh na jmenování nového člena Škodní komise Bc. Lenky Drdlové

2) jmenuje

Bc. Lenku Drdlovou do funkce člena Škodní komise od 8.10.2019

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

8. Zápis ze zasedání Dopravní komise Rady MČ Praha 21 ze dne 04.09.2019
Usnesení číslo: RMČ24/0393/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis ze zasedání DK ze dne 04.09.2019

2) schvaluje

Statut  Dopravní  komise  Rady MČ Praha  21  -  s  vymezením oblasti  činnosti  v  souladu  s
obsahem  JŘ  komisí  Rady  MČ  P21  a  usnesením  Rady  MČ  P21  ze  dne  04.06.2019  č.
RMČ16/0284/19

3) ukládá

tajemnici DK vyvěsit statut DK na webu MČ Praha 21

Zodpovídá 

1. JUDr. Vladimíra Kozáková, tajemník Dopravní komise 
Termín: 31.10.2019 



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

9. Zápis 4. jednání Komise sociální politiky a zdravotnictví ze dne 16.9.2019
Usnesení číslo: RMČ24/0394/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis KSPZ ze dne 16.9.2019

2) bere na vědomí

doporučení KSPZ zapojit MČ Praha 21 do projektu Taxík Maxík

3) ukládá

místostarostce Ing. Kristýně Kopecké zahájit jednání s Nadací Charta 77 o zapojení MČ Praha
21 do projektu Taxík Maxík 

Zodpovídá 

1. Ing. Kristýna Kopecká, místostarostka MČ Praha 21 
Termín: 31.12.2019 

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

10. Zápis z jednání Komise volnočasových aktivit ze den 4.9.2019
Usnesení číslo: RMČ24/0395/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis z jednání Komise volnočasových aktivit ze dne 4.9.2019

2) bere na vědomí

Statut Komise volnočasových aktivit, který byl schválen na jednání KVA dne 4.9.2019

3) schvaluje

Statut Komise volnočasových aktivit, který byl schválen na jednání KVA dne 4.9.2019 

4) bere na vědomí

rezignaci Ing. Lucie Ponicové na členství v Komisi volnočasových aktivit 

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

11. Zápis č. 8 z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 ze dne 13.08.2019



Usnesení číslo: RMČ24/0396/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh, předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21, na zařazení zápisu z
jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 č. 8 ze dne 13.08.2019 jako samostatného bodu
programu nejbližšímu zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21

2) ukládá

předsedkyni Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21, Ing. Marii Kučerové, předložit
zápis  z  jednání  Kontrolního  výboru  ZMČ  Praha  21  č.  8  ze  dne  13.08.2019  na  jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21

Zodpovídá 

1. Ing. Marie Kučerová, předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 
tajemnice KV ZMČ Praha 21 zpracuje a odevzdá do 05.11.2019
Termín: 18.11.2019 

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

12. Zápis z jednání Muzejní rady ze dne 16.9.2019
Usnesení číslo: RMČ24/0397/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis z jednání Muzejní rady ze dne 16.9.2019

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

13. Návrh na podání žádosti o provedení změny v obecně závazné vyhlášce o školských 
obvodech základních škol č. 3/2019 Sb.
Usnesení číslo: RMČ24/0398/19
Rada městské části
1) bere na vědomí



Návrh  na  podání  žádosti  o  zrušení  školského  obvodu  pro  2.  stupně  Základní  školy  a
mateřské školy Koloděje

2) schvaluje

Návrh na podání žádosti o zrušení školského obvodu pro 2. stupeň Základní školy a mateřské
školy Koloděje

3) ukládá

Odboru  školství  a  kultury  vypracovat  žádost  o  zrušení  školského  obvodu  pro  2.  stupeň
Základní školy a  mateřské školy Koloděje a  odeslat  žádost na Odbor školství,  mládeže a
sportu MHMP

Zodpovídá 

1. Bc. Markéta Slavíková, vedoucí odboru školství a kultury 
Termín: 15.10.2019 

4) ukládá

starostovi  Milanovi  Samcovi  podepsat  žádost  o  zrušení  školského  obvodu  pro  2.  stupeň
Základní školy a mateřské školy Koloděje

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 14.10.2019 

5) ukládá

radní pro školství vyvolat schůzku s vedením MČ Praha - Koloděje za účelem informovat o
podání žádosti o zrušení školského obvodu pro 2. stupeň Základní školy a mateřské školy
Koloděje 

Zodpovídá 



1. Ing. Lucie Ponicová, radní MČ Praha 21 
Termín: 09.10.2019 

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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