
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. RMČ14
konané dne 07.05.2019

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : radní MČ Praha 21 - JUDr. Hana Pelčáková

Program jednání:

1. Kontrola plnění úkolů
2. Plnění rozpočtu za 1. Q. 2019
3. Nákup stanu pro pořádání kulturních a sportovních akcí MČ Praha 21
4. Rozpočtová opatření č. 25,26,27,28
5. "Rekonstrukce tělocvičen a exteriérů MZŠ" - zadání pro výběr zhotovitele
6. Oprava hasičského vozidla T148
7. Stažen z jednání

8.
Žádost Sboru dobrovolných hasičů Praha 21 - Újezd nad Lesy o poskytnutí neinvestiční 
individuální dotace na akci Hasičský den

9. Jmenování vedoucí odboru vedlejší hospodářské činnosti a správy bytů
10.Návrh na jmenování nového tajemníka Bytové komise
11.Zápis ze zasedání Dopravní komise Rady MČ Praha 21 ze dne 03.04.2019
12.Zápis z 3. jednání Komise vzdělávání a výchovy ze dne 10.4.2019
13.Novela položky č. 464 přílohy č. 4 Statutu hl. m. Prahy

Pan starosta zkonstatoval, že rada byla řádně svolána a je usnášeníschopná. Do programu 
jednání byl doplněn bod č. 13 „Novela položky č. 464 přílohy č. 4 Statutu hl.  Prahy“. Takto 
doplněný program jednání byl schválen /5 pro/.



1. Kontrola plnění úkolů
Usnesení číslo: RMČ14/0221/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

kontrolu plnění úkolů v intencích jednání rady

2) schvaluje

prodloužení termínu u úkolu:

- Uk/00115/2019 pověřuje starostu jmenováním členů sloučené komise pro otevírání obálek a
hodnotící komise na podlimitní veřejnou zakázku “Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd
nad Lesy – dostavba II.b” do 10.5.2019

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

2. Plnění rozpočtu za 1. Q. 2019
Usnesení číslo: RMČ14/0222/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

dokument Zhodnocení plnění rozpočtu za 1. čtvrtletí 2019 včetně příloh.

2) souhlasí

s dokumentem Zhodnocení plnění rozpočtu za 1. čtvrtletí 2019 včetně příloh.

3) ukládá

místostarostce Ing. Kristýně Kopecké předložit dokument Zhodnocení plnění rozpočtu za 1.
čtvrtletí 2019 včetně příloh ke schválení na nejbližší jednání zastupitelstva MČ Praha 21.

Zodpovídá 

1. Ing. Kristýna Kopecká, místostarostka MČ Praha 21 
Termín: 10.06.2019

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

3. Nákup stanu pro pořádání kulturních a sportovních akcí MČ Praha 21
Usnesení číslo: RMČ14/0223/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

nákup stanu pro pořádání kulturních a sportovních akcí pořádaných ÚMČ Praha 21

2) schvaluje



nákup stanu pro pořádání kulturních a sportovních akcí pořádaných ÚMČ Praha 21

3) ukládá

ÚMČ Praha 21 /vedoucí FO/ vypracovat a předložit rozpočtové opatření - nákup stanu pro
pořádání sportovních a kulturních akcí ÚMČ Praha 21 v částce 70 000,- Kč v kapitole 06 -
Kultura, církev a sdělovací prostředky, převedením finančních prostředků z nespecifikované
rezervy z neinvestiční dotace MHMP z VHP  v roce 2019 v kapitole 10 - pokladní správa

Zodpovídá 

1. Ing. Jana Piknová, vedoucí finančního odboru 

Termín: 07.05.2019
4) ukládá

ÚMČ Praha 21 /vedoucí OŠK/ zajistit nákup stanu 

Zodpovídá 

1. Bc. Markéta Slavíková, vedoucí odboru školství a kultury 
Termín: 07.05.2019

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

4. Rozpočtová opatření č. 25,26,27,28
Usnesení číslo: RMČ14/0224/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

Rozpočtové  opatření  č.  25:  změna  rozpočtu  v  roce  2019  -  Vratka  nevyčerpaného
neinvestičního účelového příspěvku z MZŠ Polesná na Poznávání řemesel za rok 2018 ve výši
36 980,00 Kč (pro rozpočtové opatření zaokrouhleno na  36,90 tis.  Kč)  -  v kapitole  04 -
Školství,  mládež  a  sport  a  převedení  na  účet  zřizovatele  MČ  Praha  21  do  položky
nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa.

Rozpočtové opatření č. 26: změna rozpočtu v roce 2019 - Navýšení výdajů v ODPA Činnost
místní správy na položce pohoštění o částku  50,00 tis.  Kč v kapitole 09 - Vnitřní správa
převedením zdrojů z nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa.

Rozpočtové opatření č. 27: změna rozpočtu v roce 2019 - Navýšení výdajů na neinvestičních
položkách v ODPA 3412 ve výši  100,00 tis. Kč za účelem nákupu DHDM a materiálu na
dětská hřiště  v  kapitole  04 -  Školství,  mládež a  sport  snížením výdajů v ODPA 3412 na
investiční akci Dopravní hřiště na multifunkčním hřišti Čentická (nižší skutečné náklady než
rozpočtované) v kapitole 04 - Školství, mládež a sport.

Rozpočtové opatření  č.  28.  změna rozpočtu v roce 2019 -  Navýšení  výdajové investiční
položky v ODPA 3399 za účelem nákupu stanu pro pořádání  kulturních,  společenských a
sportovních akcí ve výši 70,00 tis. Kč v kapitole 06 - Kultura, církev a sdělovací prostředky
zapojením položky z nespecifikované rezervy z dotace z MHMP z VHP a jiných technických
zařízení v roce 2019 v kapitole 10 - Pokladní správa.



2) schvaluje

Rozpočtová opatření č. 25, č. 26, č. 27 a č. 28: 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. 25, č. 26,
č. 27 a č. 28: 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 )

5. "Rekonstrukce tělocvičen a exteriérů MZŠ" - zadání pro výběr zhotovitele
Usnesení číslo: RMČ14/0225/19
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.

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 
4) ukládá

ÚMČ P21 /OMI/  v  rámci  realizace  akce  zajistit  maximalizaci  prostoru  nářaďoven  oproti
návrhu

Zodpovídá 

1. Ing. Josef Roušal, vedoucí odboru majetku a investic 
Termín: 31.08.2019 



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

6. Oprava hasičského vozidla T148
Usnesení číslo: RMČ14/0226/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

výsledek poptávkového řízení na opravu hasičského automobilu CAS 32 T148

2) pověřuje

ÚMČ Praha 21 /OMI/ vypracováním objednávky na opravu hasičského automobilu CAS 32
T148; zhotovitel: KOMET s.r.o.

Zodpovídá 

1. Ing. Josef Roušal, vedoucí odboru majetku a investic 
Termín: 07.06.2019
3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem objednávky na opravu hasičského automobilu CAS 32 T148;
zhotovitel: KOMET s.r.o.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 01.07.2019 

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

7. Stažen z jednání

Bod č. 7 byl stažen z jednání.

8. Žádost Sboru dobrovolných hasičů Praha 21 - Újezd nad Lesy o poskytnutí 
neinvestiční individuální dotace na akci Hasičský den
Usnesení číslo: RMČ14/0227/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

žádost  Sboru  dobrovolných  hasičů  Praha  21  -  Újezd  nad  Lesy o  poskytnutí  neinvestiční
individuální dotace na akci Hasičský den

2) schvaluje



poskytnutí neinvestiční individuální dotace ve výši 30 000,- Kč pro Sbor dobrovolných hasičů
Praha 21 - Újezd nad Lesy

3) schvaluje

veřejnoprávní  smlouvu o poskytnutí  dotace pro Sdružení  dobrovolných hasičů Praha 21 -
Újezd nad Lesy ve výši 30 000,- Kč

4) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Sdružení
dobrovolných hasičů Praha 21 - Újezd nad Lesy

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 24.05.2019 
5) ukládá

vedoucí  finančního odboru předložit  Radě MČ Praha 21 rozpočtové opatření -  poskytnutí
neinvestiční účelové dotace ve výši 30 000,- pro Sdružení dobrovolných hasičů Praha 21 -
Újezd nad Lesy na akci Hasičský den

Zodpovídá 

1. Ing. Jana Piknová, vedoucí finančního odboru 
Termín: 21.05.2019

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

9. Jmenování vedoucí odboru vedlejší hospodářské činnosti a správy bytů
Usnesení číslo: RMČ14/0228/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

zprávu výběrové komise na obsazení místa vedoucí vedlejší hospodářské činnosti a správy
bytů

2) jmenuje

do funkce vedoucí odboru vedlejší hospodářské činnosti a správy bytů Úřadu městské části
Praha 21 paní Jaroslavu Bendovou ke dni 1.7.2019

3) pověřuje

paní Jaroslavu Bendovou správou účtu a účetnictví odboru VHČ a údržby a hospodařením v
souladu se schváleným plánem ke dni 1.7.2019

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



10. Návrh na jmenování nového tajemníka Bytové komise
Usnesení číslo: RMČ14/0229/19
Rada městské části
1) jmenuje

Petra Havlíka do funkce tajemníka Bytové komise od 1. 5. 2019

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

11. Zápis ze zasedání Dopravní komise Rady MČ Praha 21 ze dne 03.04.2019
Usnesení číslo: RMČ14/0230/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis ze zasedání DK ze dne 03.04.2019

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

12. Zápis z 3. jednání Komise vzdělávání a výchovy ze dne 10.4.2019
Usnesení číslo: RMČ14/0231/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis z jednání Komise vzdělávání a výchovy konaného 10.4.2019.

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

13. Novela položky č. 464 přílohy č. 4 Statutu hl. m. Prahy
Usnesení číslo: RMČ14/0232/19
Rada městské části
1) bere na vědomí

dopis JUDr. Hany Kordové Marvanové ze dne 30. dubna 2019

2) ukládá

tajemnici ÚMČ Praha 21 odeslat připomínky na MHMP

Zodpovídá 

1. Ing. Šárka Zátková, tajemnice Úřadu městské části Praha 21 
Termín: 30.05.2019

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



JUDr. Hana Pelčáková
radní MČ Praha 21

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

Zapsal : referent oddělení kanceláře starosty - Michala Brichová
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