
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. RMČ41
konané dne 19.05.2020

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : radní MČ Praha 21 - Ing. Lucie Ponicová

Program jednání:

1.  Kontrola plnění úkolů
2.  Vyjádření RR ke stížnosti č. 3/20 
3.  Roční zpráva o poskytnutých dotacích za rok 2019
4.  Zápis z 10. jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 11. 3. 2020

5.
 Dodatek ke smlouvě „Rekonstrukce tělocvičen a interiérů MZŠ - opakovaná VZ" - změna
termínu

6.  Výstavba klimatizace v budově HZS Újezd nad Lesy

7.
 Žádost TJ Sokol Újezd nad Lesy, z.s. o změnu výše nájemného - pronájem pozemků parc.
č. 1821, 1822 a 1823, k. ú. Újezd nad Lesy

8.
 Koupě materiálu na výstavbu osvětlení multifunkčního hřiště na pozemku parc. č. 2752/1,
k. ú. Újezd nad Lesy

9.
 Návrh výše odměn za ekonomickou oblast za rok 2019 ředitelkám zřízených mateřských
školek

1
0

. Stažen z jednání

11. Pořízení zahradních kompostérů pro občany MČ Praha 21 zdarma
1
2

. Oprava chodníku v ul. Starokolínská (v úseku Pilovská - Plhovská)

1
3

 Vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance - ředitelka MŠ Sluníčko - vyhlášení
.konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
MŠ Sluníčko

1
4

. Náhradní termín konání akce "Den Země"

1
5

. Převzetí díla "Revitalizace izolační zeleně u sídliště Rohožník I. etapa"

Pan starosta zkonstatoval,  že rada byla řádně svolána a je usnášeníschopná. Do programu
jednání byly doplněny body: č. 12 Oprava chodníku v ul. Starokolínská (v úseku Pilovská -
Plhovská), č. 13 Vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance - ředitelka MŠ Sluníčko
-  vyhlášení  konkursního  řízení  na  vedoucí  pracovní  místo  ředitele/ředitelky  příspěvkové



organizace MŠ Sluníčko, č. 14 Náhradní termín konání akce "Den Země" a č. 15 Převzetí díla
"Revitalizace izolační zeleně u sídliště Rohožník I.  etapa". /Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0/.
Program jednání jako celek byl schválen /Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0/.

1. Kontrola plnění úkolů
Usnesení číslo: RMČ41/0625/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

kontrolu plnění úkolů v intencích jednání rady

2) schvaluje

prodloužení termínu u úkolu:

- Uk/00122/2020 podpis Smlouvy o zajištění podpory provozu počítačového systému GINIS
MC21 se společností GORDIC spol. s r. o. - do 29.5.2020

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

2. Vyjádření RR ke stížnosti č. 3/20 
Usnesení číslo: RMČ41/0626/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

předložené vyjádření Redakční rady ke stížnosti pro porušování Pravidel ÚZ - Stížnost č. 3/20
č.j. UMCP21/04423/2020

2) konstatuje, že

došlo k porušení Pravidel pro vydávání Újezdského zpravodaje

3) ukládá

tajemnici ÚMČ Praha 21, Ing. Šárce Zátkové, předat výslednou informaci stěžovateli

Zodpovídá 

1. Ing. Šárka Zátková, tajemnice Úřadu městské části Praha 21 
Termín: 22.05.2020 

V době od 10:41 hodin do 10:42 nebyla přítomna pí Kristýna Kopecká. 

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

3. Roční zpráva o poskytnutých dotacích za rok 2019
Usnesení číslo: RMČ41/0627/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

roční zprávu o poskytnutých dotacích za rok 2019



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

4. Zápis z 10. jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 11. 3. 2020
Usnesení číslo: RMČ41/0628/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

zápis z 10. jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 11. 3. 2020

2) ukládá

předsedkyni Finančního  výboru  ZMČ  Praha  21, Zdeňce  Hubínkové, předložit  zápis  z  10.
jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 11. 3. 2020 na nejbližší jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21

Zodpovídá 

1. Zdeňka Hubínková, předseda Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 
Termín: 29.06.2020 

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

5. Dodatek ke smlouvě „Rekonstrukce tělocvičen a interiérů MZŠ - opakovaná VZ" -
změna termínu
Usnesení číslo: RMČ41/0629/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh dodatku č.1 ke smlouvě č. SML/0192/2020/OMI

2) schvaluje

návrh dodatku č.1 ke smlouvě č. SML/0192/2020/OMI

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem dodatku č.1 ke smlouvě č. SML/0192/2020/OMI

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 20.05.2020 

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



6. Výstavba klimatizace v budově HZS Újezd nad Lesy
Usnesení číslo: RMČ41/0630/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

záměr objednání a montáže klimatizace na HZS Újezd nad Lesy od firmy Jílek s.r.o.  dle
cenové nabídky

2) schvaluje

záměr objednání a montáže klimatizace na HZS Újezd nad Lesy od firmy Jílek s.r.o.  dle
cenové nabídky

3) pověřuje

starostu MČ Prahy 21 podpisem objednávky

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 01.07.2020 

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

7. Žádost TJ Sokol Újezd nad Lesy, z.s. o změnu výše nájemného - pronájem pozemků
parc. č. 1821, 1822 a 1823, k. ú. Újezd nad Lesy
Usnesení číslo: RMČ41/0631/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh vlastníka pozemků parc. č. 1821, 1822 a 1823, k. ú. Újezd nad Lesy ve věci změny výše
nájmu

2) nesouhlasí

se změnou výše nájemného za užívání pozemků parc. č. 1821, 1822 a 1823, k. ú. Újezd nad
Lesy

3) ukládá

vedoucí odboru VHČ, správy bytů a údržby, Jaroslavě Bendové, informovat žadatele dle bodu
2) tohoto usnesení

Zodpovídá 

1. Jaroslava Bendová, vedoucí odboru VHČ, správy bytů a údržby 
Termín: 19.06.2020 

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



8. Koupě materiálu na výstavbu osvětlení multifunkčního hřiště na pozemku parc. č.
2752/1, k. ú. Újezd nad Lesy
Usnesení číslo: RMČ41/0632/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

nabídku  TJ  Sokol  Újezd  nad  Lesy,  z.s.,  IČ:  45773050  na  prodej  materiálu  na  výstavbu
osvětlení multifunkčního hřiště na pozemku parc. č. 2752/1, k. ú. Újezd nad Lesy

2) schvaluje

odkoupení materiálu na výstavbu osvětlení multifunkčního hřiště na pozemku parc. č. 2752/1,
k. ú. Újezd nad Lesy, od TJ Sokol Újezd nad Lesy, z.s., IČ: 45773050 za cenu 33 000,-Kč
včetně  DPH. Druh  a  množství  odkoupeného  majetku  vyplývá  z  faktur  č.  20140119  a  č.
2016297, jež tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení, za podmínky bezúplatného předání projektu
na výstavbu osvětlení  multifunkčního hřiště na pozemku parc.  č.  2752/1,  k.  ú.  Újezd nad
Lesy, od TJ Sokol Újezd nad Lesy, z.s., IČ: 45773050

3) ukládá

vedoucímu odboru majetku a investic, Ing. Josefu Roušalovi, vystavit objednávku na koupi
materiálu na výstavbu osvětlení multifunkčního hřiště dle bodu 2) tohoto usnesení

Zodpovídá 

1. Ing. Josef Roušal, vedoucí odboru majetku a investic 
Termín: 30.06.2020 

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

9. Návrh výše odměn za ekonomickou oblast za rok 2019 ředitelkám zřízených 
mateřských školek
Usnesení číslo: RMČ41/0633/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh výše odměn ředitelkám mateřských škol za ekonomickou oblast za rok 2019

2) schvaluje

výši odměn ředitelkám mateřských škol za ekonomickou oblast za rok 2019

3) ukládá



ÚMČ Praha 21/OŠK informovat ředitelky příspěvkových organizací o přijatém usnesení

Zodpovídá 

1. Bc. Markéta Slavíková, vedoucí odboru školství a kultury 
Termín: 28.05.2020 

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

10. Stažen z jednání

Materiál byl stažen z jednání.

11. Pořízení zahradních kompostérů pro občany MČ Praha 21 zdarma
Usnesení číslo: RMČ41/0634/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

předložený  materiál  o  zahradních  kompostérech  pro  občany  MČ  Praha  21,  které  budou
pořízeny  z  programu OPŽP,  č.  výzvy  122,  prioritní  osa  3.  Odpady  a  materiálové  toky,
ekologické zátěže a rizika, specifický cíl 3.1 Prevence vzniku odpadů

2) bere na vědomí

informaci o průběhu ankety: "Zahradní kompostéry zdarma pro občany Prahy 21" a nabídku
společnosti  TNT  Consulting  s.r.o.,  IČO  25528114,  ze  dne  13.5.2020  na  kompletní
administraci  dotačního  programu  OPŽP,  č.  výzvy  122  -  Odpady  a  materiálové  toky,
ekologické  zátěže  a  rizika  (zpracování  a  podání  žádosti  o  dotaci,  vypracování  analýzy
potenciálu produkce odpadu, zajištění výběrového řízení a administraci dotace)

3) schvaluje

zpracování a podání žádosti o dotaci na akci pořízení kompostérů pro občany městské části
Praha 21 v rámci programu OPŽP, č. výzvy 122, prioritní osa 3. Odpady a materiálové toky,
ekologické zátěže a rizika, specifický cíl 3.1 Prevence vzniku odpadů

4) schvaluje

nabídku  společnosti  TNT Consulting,  s.r.o.  ze  dne  13.05.2020  na  kompletní  administraci
dotačního programu OPŽP, č. výzvy 122 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a
rizika  (zpracování  a  podání  žádosti  o  dotaci,  vypracování  analýzy  potenciálu  produkce
odpadu, zajištění výběrového řízení a administraci dotace)

5) ukládá

vedoucí OŽPD zajistit zpracování a podání žádosti na akci pořízení zahradních kompostérů
pro občany MČ Praha 21 v rámci programu OPŽP č. výzvy 122 prostřednictvím společnosti
TNT Consulting, s.r.o. podle nabídky ze dne 13.5.2020



Zodpovídá 

4. JUDr. Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Termín: 30.07.2020 

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

12. Oprava chodníku v ul. Starokolínská (v úseku Pilovská - Plhovská)
Usnesení číslo: RMČ41/0635/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

výsledek  poptávkového  řízení  a  opravu chodníku  v  ul.  Starokolínská  v  úseku  Pilovská  -
Plhovská

2) schvaluje

uzavření smlouvy na opravu chodníku v ul. Starokolínská v úseku ulic Pilovská - Plhovská se
společností  LP Bau  spol.  s  r.o.,  Listopadová  613,  190 12 Praha  9,  která  podala  v  rámci
poptávkového řízení cenově nejvýhodnější nabídku

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem smlouvy

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 31.05.2020 

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

13.  Vzdání  se  pracovního  místa  vedoucího  zaměstnance  -  ředitelka  MŠ  Sluníčko  -
vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace MŠ Sluníčko
Usnesení číslo: RMČ41/0636/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

a) vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance - ředitelka MŠ Sluníčko, Polesná 1690,
Praha 9 - Újezd nad Lesy k datu 31.7.2020

b)  návrh  na  vyhlášení  konkursního  řízení  na vedoucí  pracovní  místo  ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace MŠ Sluníčko, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy 
c) návrh znění textu o vyhlášení konkursního řízení
d) návrh složení komise

2) schvaluje



vyhlášení  konkursního  řízení  na vedoucí  pracovní  místo  ředitele/ředitelky  příspěvkové
organizace MŠ Sluníčko, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy 

3) schvaluje

znění  textu  oznámení  o  vyhlášení  konkursního  řízení  na  vedoucí  pracovní  místo
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace MŠ Sluníčko, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad
Lesy

4) jmenuje

členy konkursní komise v souladu s vyhláškou č.54/2005 Sb.,o náležitostech konkursního
řízení a konkursních komisí ve složení :

zástupce zřizovatele - předseda: Ing. Lucie Ponicová
zástupce zřizovatele: Ing. Jana Piknová
zástupce krajského úřadu: bude delegován MHMP
odborník v oblasti st. správy: bude delegován ČŠI
odborník v oblasti st. správy: bude delegován ČŠI
pedagogický pracovník příslušné školy: Renata Veverková
školní inspektor ČŠI: bude delegován ČŠI
tajemník komise: Bc. Markéta Slavíková

5) ukládá

ÚMČ Praha 21/vedoucí OŠK zajistit realizaci konkursního řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace MŠ Sluníčko, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad
Lesy

Zodpovídá 

1. Bc. Markéta Slavíková, vedoucí odboru školství a kultury 
Termín: 31.07.2020 

6) ukládá

ÚMČ Praha 21/vedoucí OŠK připravit dopis s pokyny pro období do ukončení pracovního
poměru ředitelky v MŠ Sluníčko

Zodpovídá 

1. Bc. Markéta Slavíková, vedoucí odboru školství a kultury 
Termín: 22.05.2020 

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



14. Náhradní termín konání akce "Den Země"
Usnesení číslo: RMČ41/0637/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh náhradního termínu pro konání akce "Den Země"

2) souhlasí

s konáním akce "Den Země" v náhradním termínu 11.9.2020

3) ukládá

koordinátorce MA21 pí Heleně Šmídové ve spolupráci s OŽPD zajistit konání akce v daném
termínu 11.9.2020

Zodpovídá 

1. Helena Šmídová, referent kanceláře tajemníka 
Termín: 11.09.2020 

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

15. Převzetí díla "Revitalizace izolační zeleně u sídliště Rohožník I. etapa"
Usnesení číslo: RMČ41/0638/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

dokončení díla "Revitalizace izolační zeleně u sídliště Rohožník I. etapa"

2) souhlasí

s převzetím dokončeného díla "Revitalizace izolační zeleně u sídliště Rohožník I. etapa"

3) pověřuje

vedoucí OŽPD pí Vladimíru Kozákovou převzetím dokončeného díla "Revitalizace izolační
zeleně u sídliště Rohožník I. etapa"



Zodpovídá 

1. JUDr. Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Termín: 29.05.2020 

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

Ing. Lucie Ponicová
radní MČ Praha 21

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

Zapsal: vedoucí oddělení kanceláře starosty - Dana Kartousová
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