
 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 

Pozvánka 

 

Zastupitelstvo městské části 9. jednání 14.12.2015 

Místo konání: Divadelní sál MZŠ 

 

Začátek jednání: 16:00 hod 

 

Navržený program jednání: 

18:00-18:45 Interpelace občanů  

18:45-19:30 Interpelace členů zastupitelstva 

Pořadí Věc 
Číslo 

materiálu 
Značka Předkládá 

1 Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů BJ/00525/2015  Ing. Šárka 

Zátková 

2 Volba mandátového a volebního výboru BJ/00526/2015  Ing. Šárka 

Zátková 

3 Volba návrhového výboru BJ/00527/2015  Ing. Šárka 

Zátková 

4 Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ 

Praha 21 

BJ/00528/2015  Iva Šimková 

Ing. Šárka 

Zátková 

5 Projednání a schválení způsobu voleb BJ/00551/2015  Ing. Šárka 

Zátková 

6 Stanovení počtu uvolněných členů ZMČ Praha 21 

a počtu členů rady 

BJ/00552/2015  Ing. Šárka 

Zátková 

7 Volba starosty MČ Praha 21 BJ/00553/2015  Ing. Šárka 

Zátková 

8 Volba místostarostů MČ Praha 21 BJ/00554/2015  Ing. Šárka 

Zátková 

9 Volba radních MČ Praha 21 BJ/00555/2015  Ing. Šárka 

Zátková 

10 Kontrola plnění usnesení BJ/00530/2015  Iva Šimková 

Ing. Šárka 

Zátková 

11 Zpráva o činnosti rady BJ/00531/2015  Dana 

Kartousová 

Ing. Šárka 

Zátková 

12 Žádost MZŠ Polesná o přesun z rezervního do BJ/00532/2015  Ing. Vlasta 



investičního fondu Berková 

Ing. Šárka 

Zátková 

13 Rozpočtová opatření č. 54 - 59, 67 - 72, 94 - 98: 

změny rozpočtu v roce 2015 

BJ/00541/2015  Ing. Vlasta 

Berková 

Ing. Šárka 

Zátková 

14 Oprávnění pro Finanční odbor MČ Praha 21 BJ/00542/2015  Ing. Vlasta 

Berková 

Ing. Šárka 

Zátková 

15 Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. - 3. čtvrtletí 

2015 

BJ/00538/2015  Ing. Vlasta 

Berková 

Ing. Šárka 

Zátková 

16 Dohoda o převedení technického zhodnocení 

nemovitého majetku 

BJ/00547/2015  Ing. Vlasta 

Berková 

Ing. Šárka 

Zátková 

17 Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na 

rok 2016 včetně zásad pro hospodaření v období 

rozpočtového provizoria 

BJ/00539/2015  Ing. Vlasta 

Berková 

Ing. Šárka 

Zátková 

18 Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do 

roku 2021 

BJ/00540/2015  Ing. Vlasta 

Berková 

Ing. Šárka 

Zátková 

19 Žádost 1. MŠ Čentická o schválení rozpočtového 

opatření č. 2 - přesun částky 20.000,- Kč z účtu 

energie na účet drobný hmotný dlouhodobý 

majetek 

BJ/00503/2015  Ing. Vlasta 

Berková 

Ing. Šárka 

Zátková 

20 Žádost MŠ Sluníčko o schválení rozpočtového 

opatření - přesun z účtu drobný hmotný 

dlouhodobý majetek na účet odpisů v rámci 

rozpočtu bez navýšení příspěvku z MČ 

BJ/00496/2015  Ing. Vlasta 

Berková 

Ing. Šárka 

Zátková 

21 Žádost o odkoupení části pozemku č. parc. 

537/34 v k.ú. Újezd nad Lesy 

BJ/00524/2015  Ing. Josef 

Roušal 

Ing.Šárka 

Zátková 

22 Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o 

zřízení služebnosti pro společnost G- Reality, 

s.r.o. 

BJ/00545/2015  Ing. Josef 

Roušal 

Ing. Šárková 

Zátková 

23 Studie modifikace změny územního plánu hl. m. 

Prahy č. Z2869/00 

BJ/00546/2015  Ing. Josef 

Roušal 

Ing. Šárka 

Zátková 

24 Žádost o finanční příspěvek na realizaci 

vánočního koncertu Ireny Budweiserové 

BJ/00544/2015  Ing. Lucie 

Ponicová 

Ing. Šárka 



Zátková 

25 Grantové programy vyhlášené MČ Praha 21 pro 

rok 2016 

BJ/00556/2015  Ing. Lucie 

Ponicová 

Ing. Šárka 

Zátková 

26 Zápis Bytové komise RMČ č. 08 a prodloužení 

nájemních smluv na byty č. 673/6 a 1612/17 

BJ/00548/2015  Pavel Zeman 

Ing. Šárka 

Zátková 

27 Návrh na poskytnutí odměn ředitelkám MŠ 

zřizovaných MČ Praha 21 za oblast 

pedagogickou a řídící ve šk. roce 2014/15 

BJ/00497/2015  Bc. Hana 

Kořínková 

Ing. Šárka 

Zátková 

28 Omezení a přerušení provozu v mateřských 

školách zřizovaných MČ Praha 21 

BJ/00550/2015  Bc. Hana 

Kořínková 

Ing. Šárka 

Zátková 

29 Žádost o schválení darovacích smluv týkajících 

se osazení vánočního stromu 

BJ/00549/2015  Ing. Roman 

Březina 

Ing. Šárka 

Zátková 

30 Schvalování ročních plánů VHČ vždy před 

začátkem roku 

BJ/00557/2015  Ing. Michael 

Hartman 

Ing. Michael 

Hartman 

 

 

Ing. Šárka Zátková v.r. 

pověřená výkonem funkce starostky 

 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   2 1
 

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00525/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 9. jednání dne 14.12.2015
 

Ing. Šárka Zátkovápředkládá:
pověřená výkonem funkce starostky

 
 

Věc: Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 
 

Dne 07.12.2015
 
 

Ing. Šárka Zátková
pověřená výkonem funkce starostky

 
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   2 1
 

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00526/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 9. jednání dne 14.12.2015
 

Ing. Šárka Zátkovápředkládá:
pověřená výkonem funkce starostky

 
 

Věc: Volba mandátového a volebního výboru
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) v o l í
 mandátový a volební výbor ve složení: 

 
 
 
 

Dne 07.12.2015
 
 

Ing. Šárka Zátková
pověřená výkonem funkce starostky

 
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   2 1
 

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00527/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 9. jednání dne 14.12.2015
 

Ing. Šárka Zátkovápředkládá:
pověřená výkonem funkce starostky

 
 

Věc: Volba návrhového výboru
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) v o l í
 návrhový výbor ve složení:

 
 
 
 

Dne 07.12.2015
 
 

Ing. Šárka Zátková
pověřená výkonem funkce starostky

 
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   2 1
 

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00528/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 9. jednání dne 14.12.2015
 

Ing. Šárka Zátkovápředkládá:
pověřená výkonem funkce starostky

 
Iva Šimkovázpracoval:
Vedoucí oddělení kanceláře starosty

 
 

Věc: Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
 program 9. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.1: 02_program_ZMC9

 
 

Dne 07.12.2015
 
 

Ing. Šárka Zátková
pověřená výkonem funkce starostky

 
 



 

 

Program 
 
 

18:00-18:45 Interpelace občanů  

18:45-19:30 Interpelace členů zastupitelstva 

 

1.   Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů  
2.   Volba mandátového a volebního výboru 
3.   Volba návrhového výboru 
4.   Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 
5.   Projednání a schválení způsobu voleb 
6.   Stanovení počtu uvolněných členů ZMČ Praha 21 a počtu členů rady 
7.   Volba starosty MČ Praha 21 
8.   Volba místostarostů MČ Praha 21 
9.   Volba radních MČ Praha 21 
10. Kontrola plnění usnesení 
11. Zpráva o činnosti rady 
12. Žádost MZŠ Polesná o přesun z rezervního do investičního fondu 
13. Rozpočtová opatření č. 54 - 59, 67 - 72, 94 - 98: změny rozpočtu v roce 2015 
14. Oprávnění pro Finanční odbor MČ Praha 21 
15. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. - 3. čtvrtletí 2015 
16. Dohoda o převedení technického zhodnocení nemovitého majetku 
17. Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2016 včetně zásad pro hospodaření  
      v období rozpočtového provizoria 
18. Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2021 
19. Žádost 1. MŠ Čentická o schválení rozpočtového opatření č. 2 - přesun částky 20.000,- Kč  
      z účtu energie na účet drobný hmotný dlouhodobý majetek 
20. Žádost MŠ Sluníčko o schválení rozpočtového opatření - přesun z účtu drobný hmotný  
      dlouhodobý majetek na účet odpisů v rámci rozpočtu bez navýšení příspěvku z MČ 
21. Žádost o odkoupení části pozemku č. parc. 537/34 v k.ú. Újezd nad Lesy 
22. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro společnost  
      G- Reality, s.r.o. 
23. Studie modifikace změny územního plánu hl. m. Prahy č. Z2869/00 
24. Žádost o finanční příspěvek na realizaci vánočního koncertu Ireny Budweiserové 
25. Grantové programy vyhlášené MČ Praha 21 pro rok 2016 
26. Zápis Bytové komise RMČ č. 08 a prodloužení nájemních smluv na byty č. 673/6 
      a  1612/17 
27. Návrh na poskytnutí odměn ředitelkám MŠ zřizovaných MČ Praha 21 za oblast   
      pedagogickou a řídící ve šk. roce 2014/15 
28. Omezení a přerušení provozu v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 21 
29. Žádost o schválení darovacích smluv týkajících se osazení vánočního stromu 
30. Schvalování ročních plánů VHČ vždy před začátkem roku 
                                       
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   2 1
 

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00551/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 9. jednání dne 14.12.2015
 

Ing. Šárka Zátkovápředkládá:
pověřená výkonem funkce starostky

 
 

Věc: Projednání a schválení způsobu voleb
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
 veřejné hlasování při volbě starosty, místostarosty, radních

 
 
 
 

Dne 07.12.2015
 
 

Ing. Šárka Zátková
pověřená výkonem funkce starostky

 
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   2 1
 

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00552/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 9. jednání dne 14.12.2015
 

Ing. Šárka Zátkovápředkládá:
pověřená výkonem funkce starostky

 
 

Věc: Stanovení počtu uvolněných členů ZMČ Praha 21 a počtu členů rady
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
 celkový počet členů Rady MČ Praha 21 v počtu 5-ti členů - uvolněného starostu, dva

neuvolněné místostarosty a dva neuvolněné radní   
 
 
 
 

Dne 07.12.2015
 
 

Ing. Šárka Zátková
pověřená výkonem funkce starostky

 
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   2 1
 

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00553/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 9. jednání dne 14.12.2015
 

Ing. Šárka Zátkovápředkládá:
pověřená výkonem funkce starostky

 
 

Věc: Volba starosty MČ Praha 21
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) v o l í
 pana/paní...................................starostou/starostkou MČ Praha 21

 
 
 
 

Dne 07.12.2015
 
 

Ing. Šárka Zátková
pověřená výkonem funkce starostky

 
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   2 1
 

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00554/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 9. jednání dne 14.12.2015
 

Ing. Šárka Zátkovápředkládá:
pověřená výkonem funkce starostky

 
 

Věc: Volba místostarostů MČ Praha 21
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) v o l í
 neuvolněné zástupce starosty.........................

 
 
 
 

Dne 07.12.2015
 
 

Ing. Šárka Zátková
pověřená výkonem funkce starostky

 
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   2 1
 

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00555/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 9. jednání dne 14.12.2015
 

Ing. Šárka Zátkovápředkládá:
pověřená výkonem funkce starostky

 
 

Věc: Volba radních MČ Praha 21
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) v o l í
 členy Rady MČ Praha 21:

 
 
 
 

Dne 07.12.2015
 
 

Ing. Šárka Zátková
pověřená výkonem funkce starostky

 
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   2 1
 

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00530/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 9. jednání dne 14.12.2015
 

Ing. Šárka Zátkovápředkládá:
pověřená výkonem funkce starostky

 
Iva Šimkovázpracoval:
Vedoucí oddělení kanceláře starosty

 
 

Věc: Kontrola plnění usnesení

Důvodová zpráva

Předkládám průběžné plnění úkolů ZMČ Praha 21 za rok 2015

ZMČ3 23. 3. 2015

Úkol 231  - ukládá starostovi MČ Praha 21 informovat veřejnost neprodleně po doručení výzvy
předvolání k soudu ohledně žaloby proti MČ Praha 21 a MHMP, která se budou konat  - úkol trvá
s termínem do 31. 12. 2015.  Do termínu 7. 12. 2015 MČ Praha 21 dosud neobdržela výzvu
předvolání soudu týkající se žaloby MČ a MHMP, proto v tuto chvíli nelze informovat veřejnost.
V této záležitosti MČ Praha 21 zastupuje advokátní kancelář Stránský a partneři. Žádáme o
prodloužení termínu do 30. 6. 2016 - viz příloha 02.

Ostatní úkoly z tohoto zastupitelstva byly splněny a jejich plnění bylo předloženo na ZMČ5 dne
21. 9. Vše bylo vzato na vědomí, vyjma úkolů pro pana Slezáka, které  ZMČ5 21. 9. 2015
znovuzařadilo do úkolů pro radu a ta je na svém jednání č. 25 dne 6. 10. 2015 dala za úkol p.
tajemníkovi – plnění je předkládáno na toto jednání - viz příloha 04.

 

ZMČ4 22. 6. 2015, 29. 6. 2015

Úkol 237 Bezúplatný převod pozemku parc. č. 171/1 v k. ú Újezd nad Lesy včetně stavby
komunikace do majetku hl. m. Prahy se správou pro MČ Praha 21 – ukládá starostovi MČ Praha
21 podepsat darovací smlouvu. Smlouvy nejsou podepsány - čeká se na stanoviska správců sítí,
žádáme o prodloužení termínu do 31. 3. 2016 - viz příloha 03.

Ostatní úkoly z tohoto zastupitelstva byly splněny a jejich plnění bylo předloženo na ZMČ5 dne
21. 9. 2015. – vše vzato na vědomí.

 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

ZMČ5 21. 9. 2015

Z tohoto jednání vzešly 2 úkoly a to úkol 290 a 291:

Úkol 290 starostovi MČ Praha 21 rozeslat zastupitelům v termínu do 14 dnů následující
písemné podklady:

-  varianty zpracování, autora těchto variant, výsledky kriteriálního hodnocení v požadovaných
parametrech

-  harmonogram dopravních opatření, jaká byla přijata, kdy a kým byla vydána 

-  veškeré zápisy ze všech jednání, která městská část konala ve smyslu zadaného úkolu

Úkol je splněn - odesláno zastupitelům mailem dne 5. 10. 2015 - plnění je předkládáno- viz
příloha 04.

 

Úkol 291 - znovu zařadit do úkolů pro RMČ úkol č. 0038/15 a 0040/15 ze ZMČ č. 3, ze dne
23.3.2015 v tomto znění:

- zrevidovat a případně upravit a nastavit nájemní smlouvy podle nového občanského zákoníku
a potřeb MČ Praha 21, účelem je co nejlépe ochránit zájmy a majetek MČ 

- vypracovat metodiku a standardní postup vymáhání pohledávek za účelem minimalizace rizik
spojených s vymáháním pohledávek (směrnice pro práci s pohledávkami)

- provést analýzu nájemních smluv ve zdravotním středisku a informovat zastupitele na jeho
dalším jednání

Tento úkol 291 byl zařazen do úkolů pro radu pod číslem 298, 299 a 300 a ta je na svém
jednání č. 25 dne 6. 10. 2015 dala za úkol p. tajemníkovi – plnění je předkládáno - viz příloha
04.

 

 

ZMČ6 5. 10. 2015

Z tohoto jednání nevzešel žádný úkol.

 

ZMČ7 23. 3. 2015

Z tohoto zastupitelstva vzešel jeden úkol a to:

Úkol 328 – ukládá budoucí RMČ Praha 21 zapracovat změny související s ukončením realizace
projektu eÚjezd do JŘ ZMČ Praha 21 a předložit návrhy změn JŘ ZMČ Praha 21 na řádné zasedání
ZMČ Praha 21. Vzhledem ke skutečnosti, že dosud nebyla zvolena nová RMČ Praha 21, žádáme
o prodloužení úkolu do 30. 6. 2016 - viz příloha 05.



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

ZMČ8 23. 11. 2015

Z tohoto zastupitelstva vzešlo 7 úkolů – všechny jsou splněné – viz příloha 06.

 

 
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 kontrolu plnění usnesení

 
 
 

2) s c h v a l u j e
 prodloužení termínu u úkolů:

- Uk/00231/2015 do 30. 6. 2016

- Uk/00237/2015 do 31. 3. 2016

- Uk/00328/2015 do 30. 6. 2016
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_trvajici_ZMC3_s_zadosti_o_prodlouzeni

 
Příloha č.3: 03_po_terminu_ZMC4_s_zadosti_o_prodlouzeni

 
Příloha č.4: 04_splnene_ZMC5

 
Příloha č.5: 05_trvajici_ZMC7_s_zadosti_o_prodlouzeni

 
Příloha č.6: 06_splnene_ZMC8

 
 

Dne 07.12.2015
 
 

Ing. Šárka Zátková
pověřená výkonem funkce starostky

 
 



Přehled úkolů

Městská část Praha 21

Generováno: 04.12.2015 09:16 Vytiskl: Iva Šimková, organizator - organizator Strana: 1 / 1
Celkový počet záznamů tisku: 1

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
31.12.2015 KS_STA (Zdeněk Růžička) ZMČ3 Uk/00231/2015

Úkol z ZMČ3, č.usnesení ZMČ3/0035/15, ze dne 23.03.2015, bod 2,VĚC: Průběžná zpráva o činnosti
KV ZMČ Praha 21

Zadání
ukládá

starostovi MČ Praha 21 informovat veřejnost neprodleně po doručení výzvy předvolání k soudu ohledně žaloby
proti MČ Praha 21 a MHMP, která se budou konat

Řešení
Do termínu 7. 12. 2015 MČ Praha 21 dosud neobdržela výzvu předvolání soudu týkající se žaloby MČ a MHMP,
proto v tuto chvíli nelze informovat veřejnost. V této záležitosti MČ Praha 21 zastupuje advokátní kancelář
Stránský a partneři. Žádáme o prodloužení termínu do 30. 6. 2016.



Přehled úkolů

Městská část Praha 21

Generováno: 04.12.2015 09:22 Vytiskl: Iva Šimková, organizator - organizator Strana: 1 / 1
Celkový počet záznamů tisku: 1

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
30.10.2015 KS_STA (Zdeněk Růžička) ZMČ4 Uk/00237/2015

Úkol z ZMČ4, č.usnesení ZMČ4/0059/15, ze dne 22.06.2015, bod 2,VĚC: Bezúplatný převod
pozemku parc. č. 171/1 v k. ú Újezd nad Lesy včetně stavby komunikace do majetku hl. m. Prahy se
správou pro MČ Praha 21

Zadání
pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem darovací smlouvy

Řešení
3. 12. 2015 smlouvy nejsou podepsány - čeká se na stanoviska správců sítí,žádáme o prodloužení termínu do
31. 3. 2016







Přehled úkolů

Městská část Praha 21

Generováno: 04.12.2015 10:11 Vytiskl: Iva Šimková, organizator - organizator Strana: 1 / 1
Celkový počet záznamů tisku: 1

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
14.12.2015 KS_VED_SEKRET (Iva Šimková) ZMČ7 Uk/00328/2015

Úkol z ZMČ7, č.usnesení ZMČ7/0086/15, ze dne 11.11.2015, bod 3,VĚC: eÚjezd - elektronické
hlasování zastupitelů

Zadání
ukládá

budoucí RMČ Praha 21 zapracovat změny související s ukončením realizace projektu eÚjezd do JŘ ZMČ Praha 21
a předložit návrhy změn JŘ ZMČ Praha 21 na řádné zasedání ZMČ Praha 21

Řešení
Vzhledem ke skutečnosti, že dosud nebyla zvolena nová RMČ Praha 21, žádáme o prodloužení úkolu do 30. 6.
2016.



Přehled úkolů

Městská část Praha 21

Generováno: 04.12.2015 10:35 Vytiskl: Iva Šimková, organizator - organizator Strana: 1 / 3
Celkový počet záznamů tisku: 7

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
30.11.2015 organizator (organizator virtual) 01.12.2015 ZMČ8 Uk/00329/2015

Úkol z ZMČ8, č.usnesení ZMČ8/0103/15, ze dne 23.11.2015, bod 2,VĚC: Uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro T-Mobile Czech Republic a.s.

Zadání
pověřuje

pověřeného člena ZMČ Praha 21 Ing Šárku Zátkovou podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti

Řešení
smlouva podepsána 26. 11. 2015

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
14.12.2015 KS_VED_SEKRET (Iva Šimková)

organizator (organizator virtual)
01.12.2015 ZMČ8 Uk/00330/2015

Úkol z ZMČ8, č.usnesení ZMČ8/0097/15, ze dne 23.11.2015, bod 2,VĚC: Plnění rozpočtu MČ Praha
21 za 1. - 3. čtvrtletí 2015

Zadání
ukládá

starostovi MČ Praha 21 předložit "Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. - 3. čtvrtletí 2015" na příští jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21 ke schválení

Řešení
materiál předložen na ZMČ9 dne 14. 12. 2015

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
14.12.2015 KS_VED_SEKRET (Iva Šimková)

organizator (organizator virtual)
01.12.2015 ZMČ8 Uk/00331/2015

Úkol z ZMČ8, č.usnesení ZMČ8/0098/15, ze dne 23.11.2015, bod 2,VĚC: Návrh rozpočtového
provizoria MČ Praha 21 na rok 2016 včetně zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria

Zadání
ukládá

starostovi MČ Praha 21 předložit "Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2016" - příloha č. 1 - Závazné
ukazatele rozpočtového provizoria, včetně zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria, na jednání
příštího Zastupitelstva MČ Praha 21 ke schválení

Řešení
materiál předložen na ZMČ9 dne 14. 12. 2015



Přehled úkolů

Městská část Praha 21

Generováno: 04.12.2015 10:35 Vytiskl: Iva Šimková, organizator - organizator Strana: 2 / 3
Celkový počet záznamů tisku: 7

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
24.11.2015 KT_GMA21 (Ing. Lucie Ponicová)

organizator (organizator virtual)
03.12.2015 ZMČ8 Uk/00332/2015

Úkol z ZMČ8, č.usnesení ZMČ8/0101/15, ze dne 23.11.2015, bod 2,VĚC: Finanční příspěvek na
podporu aktivit Neposedy v Újezdě nad Lesy

Zadání
ukládá

ÚMČ Praha 21 (Granty a MA21) informovat ředitelku spolku Neposeda

Řešení
Ředitelka NEPOSEDY byla informovaná telefonicky 24.11.2015.

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
14.12.2015 organizator (organizator virtual) 01.12.2015 ZMČ8 Uk/00333/2015

Úkol z ZMČ8, č.usnesení ZMČ8/0099/15, ze dne 23.11.2015, bod 2,VĚC: Návrh rozpočtového
výhledu MČ Praha 21 do roku 2021

Zadání
ukládá

starostovi MČ Praha 21 předložit "Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2021" ke schválení na příští
jednání Zastupitelstva MČ Praha 21, v souladu s přiloženou tabulkou, přílohou č. 1 včetně komentáře, která je
součástí usnesení

Řešení
materiál předložen na ZMČ9 dne 14. 12. 2015

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
30.11.2015 VHC_VED (Pavel Zeman)

organizator (organizator virtual)
02.12.2015 ZMČ8 Uk/00334/2015

Úkol z ZMČ8, č.usnesení ZMČ8/0091/15, ze dne 23.11.2015, bod 2,VĚC: Záměr pronajmout ordinaci
pro děti a dorost

Zadání
pověřuje

ved. odboru VHČ, správy bytů a údržby MČ Praha 21 podpisem předloženého záměru a zajištěním jeho zveřejnění
na úřední desce
Popis
viz usnesení

Řešení
Záměr je zveřejněn od 24.11.2015. PZ



Přehled úkolů

Městská část Praha 21

Generováno: 04.12.2015 10:35 Vytiskl: Iva Šimková, organizator - organizator Strana: 3 / 3
Celkový počet záznamů tisku: 7

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
07.12.2015 VHC_VED (Pavel Zeman)

organizator (organizator virtual)
02.12.2015 ZMČ8 Uk/00335/2015

Úkol z ZMČ8, č.usnesení ZMČ8/0091/15, ze dne 23.11.2015, bod 5,VĚC: Záměr pronajmout ordinaci
pro děti a dorost

Zadání
ukládá

vedoucímu odboru VHČ, správy bytů a údržby MČ Praha 21 předložit Smlouvu o uzavření budoucí nájemní smlouvy
k podpisu oběma stranám
Popis
viz usnesení

Řešení
Smlouva byla podepsána za Městskou část Praha 21 dne 25.11.2015 a budoucím nájemcem dne 26.11.2015.
PZ



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00531/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 9. jednání dne 14.12.2015
 

Ing. Šárka Zátkovápředkládá:
pověřená výkonem funkce starostky

 
Dana Kartousovázpracoval:
asistentka

 
 

Věc: Zpráva o činnosti rady

Důvodová zpráva

Tímto předkládám Zastupitelstvu MČ Praha 21 zprávu o činnosti Rady MČ Praha 21 za období
červenec až prosinec 2015. V tomto období se jednání RMČ konalo 8x, tj. ve dnech 23.7., 14.8.,
25.8., 8.9., 22.9., 6.10., 20.10. a 3.11. Složení Rady MČ Praha 21 bylo v celém tomto období
proměnlivé. Po rezignaci pí Punové, která změnila trvalé bydliště a vypršel jí tak mandát, byla
RMČ čtyřčlenná. ZMČ dne 21.9. zvolilo pátého radního Mgr. Ing. Kopeckého, dne 22.9. se tedy
sešla kompletní rada. Dne 1.10. rezignoval p. Slezák, takže 6.10. se sešla rada čtyřčlenná, dne
14.10. rezignovala pí Jakob Čechová, takže 20.10. a 3.11. se sešla rada tříčlenná. Od 11.11.2015
MČ Praha 21 nemá radu MČ, dále vykonává funkci rady zastupitelstvo.
Seznam všech usnesení RMČ je přiložen v tabulce. Zápisy z jednání RMČ a kompletní usnesení
jsou předávána průběžně zastupitelům MČ Praha 21 v materiálech pro jednání zastupitelstva.
Kompletní zápisy a usnesení z jednání RMČ jsou pravidelně zveřejňována na webových stránkách
MČ. V následujícím popisu jsou vybrány nejdůležitější body, kterými se RMČ v uvedeném období
zabývala.
Zápisy z jednání komisí RMČ a výborů ZMČ
RMČ v uplynulém období brala na vědomí zápisy z jednání svých komisí i výborů ZMČ, v případě
definování problémů či požadavků na řešení se tímto dále zabývala, případně to uložila příslušným
odborům ÚMČ Praha 21. Všechny zápisy jsou uveřejněny na webových stránkách. RMČ se také
zabývala rezignací některých členů a jmenovala členy nové.
Přístavba Masarykovy ZŠ
V 1. pololetí bylo zajištěno financování akce, dne 9.7.2015 se sešla hodnotící komise pro otevírání
obálek, z jednání byl pořízen protokol, v požadovaném termínu bylo doručeno 24 nabídek
stavebních firem. Následně (16.7. a 27.7.) proběhlo jednání hodnotící komise, která posoudila
nabídky z hlediska splnění zák.požadavků a požadavků zadávacích podmínek a někteří uchazeči
byli vyzváni k dovysvětlení svých nabídek. Dne 10.8. se sešla komise k dokončení jednání
hodnocení nabídek. Základním kritériem byla nejnižší cena, komise sestavila pořadí uchazečů.
Nejvýhodnější nabídkou byla nabídka uchazeče DAKA Stav, s.r.o., Staré Město. RMČ vzala na
vědomí protokoly z jednání komise a schválila výběr vítězného uchazeče a uzavření smlouvy o
dílo s firmou DAKA Stav, s.r.o. V současné chvíli je stavba zahájena, bude požádáno o přesun
části prostředků do roku 2016. V listopadu bylo zajištěno financování pro vybavení přístavby.
Zimní údržba vozovek v Újezdě nad Lesy



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

RMČ schválila na základě doporučení hodnotící komise výběr vítězného uchazeče, firmu Vojtěch
Polidar, Jevany a schválila uzavření smlouvy o dílo. Smlouva je podepsána do r. 2017 (2 zimní
období).
Revitalizace rybníka v ul. Dubinská
V návaznosti na schválení projektové žádosti MČ Praha 21, RMČ schválila záměr vypsat výběrové
řízení pro výběr dodavatele na VZ. Na základě doporučení hodnotící komise schválila RMČ výběr
vítězného uchazeče, firmy NOWASTAV, a.s., Praha 3. Projekt byl financován z programu OPPK.
Stavební práce jsou ukončeny, monitorovací zprávy jsou odeslány.
Žaloba pro bezdůvodné obohacení – Ideal Lux
V souvislosti s řešením majetkoprávního vztahu se společností IDEAL LUX, která užívá pozemky
932/1, 932/2, 932/3 a 932/4, vše k.ú. Újezd nad Lesy, bez právního titulu, RMČ souhlasila
s podáním žaloby na vydání bezdůvodného obohacení a to nejprve na 6 měsíců, které by
mohly být v tuto chvíli promlčovány. Pokud nedojde k dohodě, pak budou „přižalovány“ další
měsíce. Městskou část bude v tomto řízení zastupovat smluvní právní kancelář, která nyní
připravuje návrh žaloby ke schválení.
Polyfunkční dům LEVEL
RMČ schválila pronájem sálu v PFD Level pro tréninky Taekwondo v měsíci srpnu, a dále RMČ
schválila záměry na krátkodobé pronájmy v sále PFD LEVEL a to pro Sportovní taneční klub
PRAHA (nedělní taneční kurzy) a Kangsim Dojang TAEKWONDO (úterní a čtvrteční tréninky
TAEKWONDO). Následně byly podepsány smlouvy s výše uvedenými. MČ inzeruje možnost
pronájmu sálu v PFD Level. Vzhledem k nefunkčnosti RMČ není v současné chvíli pokračováno
v řešení dalšího využití PFD LEVEL.
Konkurzní řízení na ředitele/ku MZŠ, jmenování ředitelky MZŠ
Dne 20. 8. 2015 proběhlo konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky MZŠ v
Újezdě nad Lesy. RMČ Praha 21 vyhlásila konkurzní řízení a následně jmenovala konkurzní
komisi složenou ze zástupců ČŠI, MHMP, MČ odboru školství, školské rady, pedagoga MZŠ a
zřizovatele. Oznámení o konkurzu bylo vyvěšeno na úřední desce, webových stránkách MČ
Praha 21, ostatních pražských městských částí a Magistrátu HMP, dále na webech přilehlých
obcí středočeského kraje a inzerát byl také uveřejněn v Učitelských novinách. Městská část
jako zřizovatel obdržela celkem 5 přihlášek, přičemž všichni uchazeči postoupili do konkurzního
řízení. Jedna uchazečka se před konkurzem omluvila a odstoupila. Další 4 uchazečky se konkurzu
zúčastnily. Konkurzní komise doporučila 3 z nich jako vhodné, tj. splňující daná kritéria. Poté určila
pořadí uchazečů. Na prvním místě se umístila Mgr. et. Bc. Alena Sochůrková. Rada se rozhodla
vítěznou uchazečku před jmenováním do funkce pozvat na své jednání, následně RMČ na základě
doporučení výběrové komise jmenovala Mgr. et. Bc. Alenu Sochůrkovou do funkce ředitelky MZŠ.
Bytové hospodářství – nájemní smlouvy
RMČ schválila novelu pravidel pro pronajímání bytů ve správě MČ Praha 21. Pravidla byla
upravena tak, aby neodporovala NOZ, hodnotící systém se neměnil. RMČ na doporučení bytové
komise schvalovala pronájmy bytů, bytová komise postupovala dle pořadníku a byty byly
pronajaty dle schváleného nájemného, tj. 80.- Kč/m2 + služby u nezrekonstruovaných bytů a
110.- Kč/m2 + služby u rekonstruovaných bytů.
Osazení dopravního značení pro „zónu 30“
V souvislosti s realizací opatření plynoucích z generelu dopravy, který byl zpracován Janem
Šilarem a schválen usnesením ZMČ17/0212/13 dne 16.12.2013 a dále v návaznosti na usnesení
RMČ20/0340/15 ze dne 1.7.2015, kterým rada uložila pokračovat ve zřizování „zón 30“, RMČ
schválila záměr na realizaci akce a zadávací dokumentaci.
RMČ následně schválila, na základě doporučení hodnotící komise, uzavření smlouvy o dílo na akci
"Dodávka a osazení dopravního značení Zóny - 30" se společností SAFEROAD Czech Republic
s.r.o., a to za celkovou cenu cca 289 590.- Kč vč. DPH. Práce byly zahájeny, předpokládané
dokončení do 31.12.2015.
Újezdský zpravodaj



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

RMČ odvolala k 31.12.2015 p. Varyše z funkce šéfredaktora ÚZ (dvouměsíční výpovědní lhůta)
a zároveň odvolala ke dni 31.12.2015 redakční radu ÚZ. Vše proběhlo na základě usnesení ZMČ
Praha 21. Do této chvíle nebylo vypsáno výběrové řízení a to z důvodu nevyřešené politické
situace v Újezdě n.L. S výběrovým řízením je vyčkáváno na novou radu
Ostatní
- RMČ uložila starostovi MČ zaslat nesouhlasné stanovisko k návrhu finančních vztahů k městským
částem hl.m. Prahy z rozpočtu HMP pro rok 2016, bylo zasláno
- RMČ nesouhlasila na základě doporučení Komise územního rozvoje se změnou územního plánu
hl.m. Prahy (ppč 4262/3, 4262/4, 4262/5, 4262/6, 4262/17 a 4262/18, k.ú. Újezd nad Lesy) z
OP/LR orná půda na VN nerušící výroby a služby a trvá na zalesnění území za účelem odhlučnění
obytné zástavby od budoucí rychlostní komunikace R12.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 zprávu o činnosti rady

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_materialy_RMC_Cervenec_Prosinec

 
 

Dne 04.12.2015
 
 

Ing. Šárka Zátková
pověřená výkonem funkce starostky

 
 



Číslo Věc Stav z Jednání

BJ/00485/2015 Žádost o konání mimořádného zasedání zastupitelstva Schváleno RMČ27

BJ/00483/2015 Rozpočtová opatření č. 71 a 72: změny rozpočtu v roce 2015 Schváleno RMČ27
BJ/00482/2015 Požadavek kontrolního výboru na doplnění jeho členů Schváleno RMČ27

BJ/00481/2015

Pronájem bytu č. 36 v Miletické ul. čp. 1626 a bytu č. 63 v Žíšovské 

ul. čp. 1627; zápis BK č. 07 Schváleno RMČ27

BJ/00480/2015

Zápis z jednání Komise volnočasových aktivit, konané dne 14. 10. 

2015 Schváleno RMČ27

BJ/00479/2015 Žádost MZŠ Polesná o souhlas s přijetím daru - tiskárny Schváleno RMČ27

BJ/00477/2015

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro 

Pražskou plynárenskou Distribuci, a.s. na akci "Stavební úpravy STL 

plynovodů v ul. Rápošovská a okolí, Praha 21 - Újezd nad Lesy" Schváleno RMČ27

BJ/00475/2015 Kontrola plnění úkolů Schváleno RMČ27

BJ/00474/2015

Žádost o informaci ve věci možnosti změny ÚP na pozemcích 

4262/3, 4262/4, 4262/5, 4262/6, 4262/17 a 4262/18 v k.ú. Újezd 

nad Lesy Schváleno RMČ27

BJ/00473/2015 Zápis z 8. jednání Komise územního rozvoje Schváleno RMČ27

BJ/00476/2015

Zápis z pracovního setkání zastupitelů, zápisy z jednání ZMČ, 

předkládání bodů do programu ZMČ Schváleno RMČ26

BJ/00472/2015 Zápis z jednání Muzejní rady ze dne 3. 9. 2015 Schváleno RMČ26

BJ/00471/2015 Prázdninový provoz v mateřských školách ve šk. roce 2014-15 Schváleno RMČ26

BJ/00470/2015

Finanční vztahy k městským částem hl.m. Prahy z rozpočtu hl.m. 

Prahy na rok 2016 Schváleno RMČ26

BJ/00469/2015

Rezignace paní Karly Jakob Čechové na pozici místostarostky Rady 

MČ Praha 21, na pozici člena Komise vzdělávání a výchovy, na 

pozici předsedy Školské rady Masarykovy ZŠ a na pozici člena 

Komise životního prostředí Schváleno RMČ26

BJ/00468/2015

Zápis ze 4. jednání komise Zdravé městské části a místní Agendy 21 

ze dne 30. září 2015 Schváleno RMČ26

BJ/00467/2015 Zápis z jednání Dopravní komise ze dne 07. října 2015 Schváleno RMČ26

BJ/00466/2015

Žádost pana zastupitele MUDr. Jaroslava Jeníčka, CSc. o zařazení 

bodu na jednání Rady MČ dne 20. 10. 2015 Schváleno RMČ26

BJ/00465/2015

Dlouhodobý pronájem sálu polyfunkčního domu pro tréninky 

Taekwondo Schváleno RMČ26

BJ/00464/2015

Dohoda o narovnání závazků za užívání prostor v polyfunkčním 

domě Schváleno RMČ26

BJ/00463/2015

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Dodávka a osazení 

dopravního značení Zóny - 30"- hodnocení Schváleno RMČ26

BJ/00462/2015 Odvolání šéfredaktora a redakční rady Újezdského zpravodaje Schváleno RMČ26

BJ/00461/2015

Rozpočtová opatření č. 66 až 70: úprava č. 66 a změny rozpočtu č. 

67 až 70 v roce 2015 Schváleno RMČ26

BJ/00459/2015

Žádost o odkoupení části pozemku č. parc. 537/34 v k.ú. Újezd nad 

Lesy Schváleno RMČ26

BJ/00458/2015 Umístění sídla společnosti MUDr. Roman Procházka s.r.o. Schváleno RMČ26

BJ/00457/2015 Zápis z Komise životního prostředí Schváleno RMČ26

BJ/00456/2015 Smlouva s firmou Wolters Kluwer, a.s. na dodávku ASPI Schváleno RMČ26

BJ/00455/2015 Kontrola plnění úkolů Schváleno RMČ26



BJ/00454/2015

Rezignace pana Slezáka na funkci člena Rady MČ Praha 21, na 

funkci člena Dopravní komise a Bytové komise Schváleno RMČ25

BJ/00453/2015 Úkoly vzešlé z 5. jednání ZMČ Praha 21 Schváleno RMČ25

BJ/00452/2015

Plán zlepšování procesu místní Agendy 21 na rok 2015 s 

vyhodnocením roku 2014 Schváleno RMČ25

BJ/00451/2015 Pronájem vývěsní skříňky Újezdskému STROMu Schváleno RMČ25

BJ/00450/2015 Nabídka vánoční výzdoby od firmy ELTODO Schváleno RMČ25

BJ/00449/2015 Pronájem bytu č. 13 v Žiželické ul. čp. 1613 Schváleno RMČ25

BJ/00446/2015

Žádost MZŠ Polesná o souhlas s převodem finančních prostředků z 

rezervního fondu do investičního fondu Schváleno RMČ25

BJ/00445/2015 Odsouhlasení přijetí daru Masarykova základní škola Polesná Schváleno RMČ25

BJ/00444/2015

Rozpočtová opatření č. 58 a 59: změny a č. 60: úprava rozpočtu v 

roce 2015 Schváleno RMČ25

BJ/00439/2015 Kontrola plnění úkolů Schváleno RMČ25

BJ/00443/2015 ZMČ6, 5. 10. 2015 Schváleno RMČ24

BJ/00434/2015 Rozpočtová opatření č. 54 - 57: změny rozpočtu v roce 2015 Schváleno RMČ24

BJ/00433/2015

Záměr dlouhodobého pronájmu sálu polyfunkčního domu pro 

taneční kurzy Schváleno RMČ24

BJ/00512/2014

Studie modifikace změny územního plánu hlavního města Prahy č. 

Z 2869/00 Schváleno RMČ24

BJ/00432/2015

Prodej pozemků č. parc. 932/1, 932/2, 932/3 a 932/4 v k.ú. Újezd 

nad Lesy - předem známému zájemci Schváleno RMČ24

BJ/00431/2015

Záměr dlouhodobého pronájmu sálu polyfunkčního domu pro 

tréninky Taekwondo Schváleno RMČ24

BJ/00430/2015 Pronájem bytu č. 67 v Žíšovské ul. čp. 1627, zápis BK č. 06 Schváleno RMČ24

BJ/00428/2015

Žádost o odkoupení části pozemku č. parc. 4268/8 v ulici 

Velebného před čp. 2670 v k.ú. Újezd nad Lesy Schváleno RMČ24

BJ/00421/2015 Zápis ze 4. jednání Grantové komise Schváleno RMČ24

BJ/00427/2015

Zápis z 2. a 3. jednání komise Zdravé městské části a místní Agendy 

21, rezignace člena a jmenování nového člena Schváleno RMČ24

BJ/00426/2015

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Dodávka a osazení 

dopravního značení - Zóna 30" Schváleno RMČ24

BJ/00425/2015 Zápis ze 7. jednání KÚR ze dne 14. 9. 2015 Schváleno RMČ24

BJ/00424/2015 Zápis z Komise životního prostředí Schváleno RMČ24

BJ/00423/2015 Pronájem sálu a baru polyfunkčního domu pro taneční kurzy Schváleno RMČ24

BJ/00422/2015 Nabídka právních předpisů ASPI a CODEXIS Schváleno RMČ24

BJ/00421/2015 Zápis ze 4. jednání Grantové komise Schváleno RMČ24

BJ/00419/2015

Masarykova základní škola, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690, 

změna zápisu v rejstříku škol od 1. 9. 2016 Schváleno RMČ24

BJ/00418/2015

Zápis z jednání Komise vzdělávání a výchovy (KVV) ze dne 2. 9. 

2015 Schváleno RMČ24

BJ/00414/2015 Zápis z jednání Dopravní komise ze dne 02. září 2015 Schváleno RMČ24

BJ/00413/2015

Zápis z mimořádného jednání Dopravní komise ze dne 26. srpna 

2015 Schváleno RMČ24

BJ/00412/2015 Kontrola plnění úkolů Schváleno RMČ24

BJ/00394/2015 Rozpočtové opatření č. 53: změna rozpočtu v roce 2015 Schváleno RMČ23

BJ/00393/2015 Podnájem bytu č. 1628/53 Schváleno RMČ23

BJ/00392/2015

Oprava komunikace ul. Druhanická v úseku mezi ul. Oplanská a 

Rožmitálská Schváleno RMČ23



BJ/00391/2015 Platový výměr Mgr. et Bc. Aleny Sochůrkové Schváleno RMČ23

BJ/00390/2015 Platový výměr PaedDr. Marii Hlaváčkové Schváleno RMČ23

BJ/00389/2015

Oprávnění pro Radu MČ Praha 21 ke schvalování rozpočtových 

opatření Schváleno RMČ23

BJ/00388/2015

Otevřený dopis členkám a členům zastupitelstev měst a obcí v ČR o 

možnostech regulace hazardu obecními vyhláškami /Transparency 

International - Česká republika, o.p.s./ Schváleno RMČ23

BJ/00387/2015

Návrh programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného 

dne 21. 09. 2015 Schváleno RMČ23

BJ/00386/2015 Kontrola plnění úkolů Schváleno RMČ23

BJ/00385/2015 Změny v Bytové komisi Schváleno RMČ22

BJ/00384/2015 Změna v Komisi vzdělávání a výchovy (KVV) Schváleno RMČ22

BJ/00383/2015 Přestěhování nájemce bytu č. 1613/13 do bytu č. č. 1627/65 Schváleno RMČ22

BJ/00382/2015 Úkoly vzešlé ze 4. jednání ZMČ Praha 21 Schváleno RMČ22

BJ/00381/2015

Návrh smlouvy s firmou První certifikační autorita, a.s. o 

elektronickém podpisu Schváleno RMČ22

BJ/00380/2015 Změna nájemce bytu č. 1629/66 a bytu č. 1629/62 Schváleno RMČ22

BJ/00379/2015

Žádost Pražské plynárenské Distribuce, a.s. ve věci uzavírání 

bezúplatných smluv o zřízení věcného břemene Schváleno RMČ22

BJ/00378/2015 Darovací smlouva na pozemek č. parc. 97 v k.ú. Újezd nad Lesy Schváleno RMČ22

BJ/00377/2015

Smlouva o výpůjčce "Stavba č. 3140, TV Újezd nad Lesy, etapa 005, 

Komunikace Starokolínská a Novosibřinská - kanalizace - 

kanalizační řad v ul. Onšovecká Schváleno RMČ22

BJ/00376/2015

Zápis z jednání Redakční rady Újezdského zpravodaje, ze dne 11. 8. 

2015 Schváleno RMČ22

BJ/00375/2015

Výsledky konkurzního řízení vyhlášeného na vedoucí pracovní 

místo ředitele/ky Masarykovy základní školy, Praha 9 - Újezd nad 

Lesy, Polesná 1690 Schváleno RMČ22

BJ/00374/2015 Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. pololetí 2015 Schváleno RMČ22

BJ/00373/2015 Zápis z jednání Finančního výboru č. 5 ze dne 10. 8. 2015 Schváleno RMČ22

BJ/00370/2015

Energetická optimalizace Úřadu MČ Praha 21 a zřizovaných 

organizací Schváleno RMČ22

BJ/00369/2015 Výroční zpráva za rok 2014 Schváleno RMČ22

BJ/00368/2015 Rozpočtové opatření č. 50: změna rozpočtu v roce 2015 Schváleno RMČ22

BJ/00367/2015 Zrušení směrnice 1/12 o odměňování vedoucích zaměstnanců Schváleno RMČ22

BJ/00366/2015 Odsouhlasení přijetí daru MŠ Rohožník Schváleno RMČ22

BJ/00365/2015 Kontrola plnění úkolů Schváleno RMČ22

BJ/00346/2015

Majetkoprávní vypořádání pozemku č. parc. 4356/97 v k.ú. Újezd 

nad Lesy formou prodeje předem známému zájemci Schváleno RMČ22

BJ/00345/2015

Informace o připlocených pozemcích u řadových domů v ulici 

Machovické Schváleno RMČ22

BJ/00372/2015

Vyhodnocení a schválení vítězného uchazeče  podlimitní veřejné 

zakázky na "Přístavbu MZŠ Polesná" Schváleno RMČ21

BJ/00371/2015

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Revitalizace rybníka v ul. 

Dubinská - vyhodnocení Schváleno RMČ21

BJ/00364/2015

Smlouva o financování v rámci Operačního programu Praha - 

konkurenceschopnost - Revitalizace rybníka v ul. Dubinská Schváleno RMČ20



BJ/00363/2015 Pronájem služebního bytu č. 5 v Žiželické ul. čp. 1612 Schváleno RMČ20

BJ/00362/2015

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Zimní údržbu vozovek v 

Újezdě nad Lesy pro zimní období 2015- 2017 - II" Schváleno RMČ20

BJ/00361/2015 Pronájem bytu č. 6 v Žiželické ul. čp. 1612 Schváleno RMČ20

BJ/00360/2015 Požadavky na investiční dotace z MHMP na rok 2016 a další roky Schváleno RMČ20

BJ/00359/2015

Pronájem sálu polyfunkčního domu pro srpnové tréninky 

Taekwondo Schváleno RMČ20

BJ/00358/2015 Rezignace na členství v komisích a jmenování nových členů komisí Schváleno RMČ20

BJ/00357/2015 Prodej meteostaničky Schváleno RMČ20

BJ/00356/2015

Zápis z mimořádného jednání Dopravní komise ze dne 16.července 

2015 Schváleno RMČ20

BJ/00354/2015

Zápis z jednání Komise vzdělávání a výchovy (KVV) ze dne 

24.6.2015 Schváleno RMČ20

BJ/00353/2015 Rozpočtová opatření č. 42 - 44: změny rozpočtu v roce 2015 Schváleno RMČ20

BJ/00352/2015

Dohoda o finančním příspěvku na úhradu výdajů za žáka v ZŠ 

Nerudova, Říčany Schváleno RMČ20

BJ/00351/2015

Inspekční zpráva České školní inspekce k provedené inspekci v MŠ 

Rohožník, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Žárovická 1653 Schváleno RMČ20

BJ/00350/2015

Inspekční zpráva České školní inspekce k provedené inspekci v MŠ 

Sluníčko, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690 Schváleno RMČ20

BJ/00349/2015

Bezdůvodné obohacení za užívání pozemků 932/1, 932/2, 932/3 a 

932/4 v k.ú. Újezd nad Lesy společností IDEAL LUX Schváleno RMČ20

BJ/00348/2015

Zápis z jednání Komise volnočasových aktivit, konané dne 

24.6.2015 Schváleno RMČ20

BJ/00344/2015

Žádost o poskytnutí finančních prostředků na nákup termo 

jídlonosičů pro klienty pečovatelské služby ÚMČ Praha 21 Schváleno RMČ20

BJ/00343/2015 Zápis z jednání Dopravní komise ze dne 01.července 2015 Schváleno RMČ20

BJ/00342/2015 Smlouva o zajišťování služeb sociální péče v oblasti stravování Schváleno RMČ20

BJ/00341/2015 Jmenování člena redakční rady Schváleno RMČ20

BJ/00340/2015 Návrh ceníku a rozměrů inzerátů v Újezdském zpravodaji Schváleno RMČ20

BJ/00337/2015 Kontrola plnění úkolů Schváleno RMČ20
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BJ/00532/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 9. jednání dne 14.12.2015
 

Ing. Šárka Zátkovápředkládá:
pověřená výkonem funkce starostky

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Žádost MZŠ Polesná o přesun z rezervního do investičního fondu

Důvodová zpráva

Na základě zákona č. 250/2000 § 30 (4) o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů MZŠ
Polesná ve své žádosti předložila návrh na přesun částky 676.461,39 Kč ze svého rezervního
fondu do investičního fondu, tak aby mohlo dojít k správnému zaúčtování vystavených faktur
za již provedené práce v budově Polesná. Faktury na rekonstrukci učebny na kmenovou třídu
( částka 560.381,25 Kč) a rekonstrukci nouzového schodiště (116.080,14 Kč) byly školou již
uhrazeny.Touto operací tak dojde jen k účetnímu zajištění zdrojů na profinancování těchto
stavebních prací.

V současné chvíli MČ Praha 21 dokončuje kontrolní audit v MZŠ Polesná. V návaznosti na to se
bude připravovat  úprava zřizovací listiny příspěvkové organizace MZŠ Polesná a úprava směrnice
pro zřízené příspěvkové organizace.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 přesun částky 676.461,39 Kč z rezervního fondu školy MZŠ Polesná do investičního fondu

školy pro účely odúčtování faktur za rekonstrukci učebny v pav. 05 ve výši 560.381,25 Kč a
faktury za rekonstrukci únikového schodiště v hlavní budově v Polesné ve výši 116.080,14
Kč na základě žádosti školy, která je součástí originálu usnesení

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: MZS_Polesna_Presun_Do_RF_2
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Dne 03.12.2015

 
 

Ing. Šárka Zátková
pověřená výkonem funkce starostky
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BJ/00541/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 9. jednání dne 14.12.2015
 

Ing. Šárka Zátkovápředkládá:
pověřená výkonem funkce starostky

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Rozpočtová opatření č. 54 - 59, 67 - 72, 94 - 98: změny rozpočtu v roce 2015

Důvodová zpráva

Rozpočtové opatření č. 54: změna rozpočtu v roce 2015 - přijetí účelové investiční dotace z MHMP
z rezervy na spolufinancování projektů UE/HMP ve výši 724,9 tis. Kč na investiční akci č. 10236
EU - Zateplení MŠ Rohožník v kapitole 04 - Školství, mládež a sport (usnesení RMČ24/0395/15).

Rozpočtové opatření č. 55: změna rozpočtu v roce 2015 - přijetí účelové neinvestiční dotace z
MHMP na podporu projektů v oblasti řešení bezdomovectví ve výši 70,0 tis. Kč a na mapování
bezbariérovosti na lokální úrovni ve výši 50,0 tis. Kč - v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální
oblast  (usnesení RMČ24/0395/15).

Rozpočtové opatření č. 56: změna rozpočtu v roce 2015 - účelová neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu (MPSV) ve výši 54 tis. Kč na poskytování sociálních služeb na území hl.m.Prahy -
Pečovatelská služba (2. splátka) v kapitole 09 - Vnitřní správa s využitím na platy a pojištění v
pečovatelské službě  (usnesení RMČ24/0395/15).

Rozpočtové opatření č. 57: změna rozpočtu v roce 2015 - účelová investiční a neinvestiční dotace
spolupodílů z EU a HMP ve výši  3 958 337,45 Kč (pro rozpočtové opatření zaokrouhleno na  3
958,4 tis. Kč) na projekt v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost - na akci
číslo 25564 Revitalizace rybníka v ul. Dubinská - v kapitole 02 - Městská infrastruktura  (usnesení
RMČ24/0395/15).

Rozpočtové opatření č. 58: změna rozpočtu v roce 2015 - vrácení finančních prostředků ve výši
724,9 tis. Kč na položku nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa z důvodu přijetí
účelové investiční dotace z MHMP z rezervy na spolufinancování projektů  EU/EHM ve výši 724,9
tis. Kč na investiční akci č. 10236 EU - Zateplení MŠ Rohožník v kapitole 04 - Školství, mládež
a sport  (usneseníRMČ25/0400/15).

Rozpočtové opatření č. 59: změna rozpočtu v roce 2015 - spoluúčast MČ Praha 21 ve výši
7,5% t.j. 321,0 tis. Kč z celkových způsobilých výdajů  4 279,28 tis. Kč (z toho spolupodíl EU
a MHMP neinvest.a investiční účelové dotace ve výši 3 958,4 tis. Kč) na projekt v rámci OPPK
na akci číslo 25564 Revitalizace rybníku v ul. Dubinská - v kapitole 02 - Městská infrastruktura,



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

převedením finančních prostředků z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní
správa  (usnesení RMČ25/0400/15).

Rozpočtové opatření č. 67: změna rozpočtu v roce 2015 - zařazení volnočasových aktivit
"Újezdská akademie volného času" v rámci vzdělávacích programů volnočasových aktivit v
kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch  (usnesení RMČ26/0420/15).

Rozpočtové opatření č. 68:  změna rozpočtu v roce 2015 - přijetí dotace v rámci OPŽP, Prioritní
osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 v celkové výši  1 089 972,80 Kč (pro
rozpočtové opatření zaokrouhleno na  1 090,00 tis. Kč) na spolufinancování akce  EU - Zateplení
MŠ Rohožník (č.akce 10236) v kapitole 04 - Školství, mládež a sport  (usnesení RMČ26/0420/15).

Rozpočtové opatření č. 69: změna rozpočtu v roce 2015 - spolufinancování MČ Praha 21 k
přijaté dotaci v rámci OPŽP, Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory
3.2 v celkové výši  121 108,10 Kč (pro rozpočtové opatření zaokrouhleno na 121,10 Kč) na
spolufinancování investiční akce EU - Zateplení MŠ Rohožník (ORG 10236) v kapitole 04 - Školství,
mládež a sport, převedením finančních prostředků z položky nespecifikované rezervy v kapitole
10 - Pokladní správa  (usnesení RMČ26/0420/15.

Rozpočtové opatření č. 70: změna rozpočtu v roce 2015 - profinancování neuznatelných nákladů
ve výši 54,5 tis. Kč v rámci projektu OPPK e  Újezd za zadávání veřejné zakázky firmou
Intenko v roce 2014 v kapitole 09 - Vnitřní správa, převedením finančních prostředků z položky
nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa  (usnesení RMČ26/0420/15).

Rozpočtové opatření č. 71: změna rozpočtu v roce 2015 - přijetí účelové neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu (MPSV) na výkon sociální práce ve výši 111 tis. Kč v kapitole 05 - Zdravotnictví
a sociální oblast na úhradu osobních výdajů spojených s činnostmi sociální práce v přenesené
působnosti  (usnesení RMČ27/0428/15).

Rozpočtové opatření č. 72: změna rozpočtu v roce 2015 - vrácení vlastních finančních zdrojů do
položky nespecifikované rezervy ve výši 1 090,00 tis. Kč v kapitole 10 - Pokladní správa, vlivem
přijetí dotace v rámci OPŽP, Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory
3.2 v celkové výši 1 089 972,80 Kč (pro rozpočtové opatření zaokrouhleno na 1 090,00 tis. Kč) na
spolufinancování akce EU-Zateplení MŠ Rohožník (č.akce 10236) v kapitole 04 - Školství, mládež
a sport  (usnesení RMČ27/0428/15).

Rozpočtové opatření č. 94: změna rozpočtu v roce 2015 - poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
1,0 tis. Kč spolku Neposeda za zajištění aktivit pro děti během Veřejného fóra dne 4. 11. 2015 - v
kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch - Místní agenda 21, převedením z položky nákup materiálu
j.n.  (usnesení ZMČ8/0101/15).

Rozpočtové opatření č. 95: změna rozpočtu v roce 2015 - poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
10,00 tis. Kč spolku OKO na zajištění kultirní akce - vánočního koncertu Ireny Budweiserové, z
neinvestiční účelové dotace z MHMP z VHP v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch a přeúčtování
neinvestičních příspěvků zrízeným PO (MŠ a ZŠ) na vánoční dárky též z neinvestiční účelové
dotace z MHMP z VHP - v kapitole 04 - Školství, mládež a sport.

Rozpočtové opatření č. 96: změna rozpočtu v roce 2015 - převedení nevyčerpaných finančních
prostředků z rozpočtu v roce 2015 ve výši  8 330,00 tis. Kč do Fondu rezerv a rozvoje pro využití
v roce 2016.

Rozpočtové opatření č. 97: změna rozpočtu v roce 2015 - přijetí investiční účelové dotace z MHMP
ve výši  11 000,00 tis. Kč na investiční akci č. 80020 - Přístavba MZŠ Polesná v kapitole 04 -
Školství, mládež a sport.



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Rozpočtové opatření č. 98: změna rozpočtu v roce 2015 - přijetí investiční účelové dotace z
MHMP ve výši 65,00 tis. Kč na investiční akci č. 80063 - Elektrocentrála pro JSDH Újezd nad
Lesy - v kapitole 07 - Bezpečnost. 

 
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 rozpočtová opatření č. 54, 56 - 59, 67 - 70 a 71: změny rozpočtu v roce 2015 dle

předložených tabulek, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení
 
 
 

2) s c h v a l u j e
 rozpočtová opatření č. 55, 72, 94 - 98: změny rozpočtu v roce 2015 dle předložených

tabulek, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_RO_c_54-59_67-72_94-98_zmeny_R2015

 
 

Dne 03.12.2015
 
 

Ing. Šárka Zátková
pověřená výkonem funkce starostky

 
 



MČ Praha 21

Rozpočtová opatření č. 54 - 59, 67 - 72, 94 - 98:  změny rozpočtu v roce 2015

pro jednání ZMČ Praha 21 dne 14. 12. 2015

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

54

Přijetí účelové investiční dotace z MHMP z

rezervy na spolufinancování projektů

EU/HMP ve výši 724,9 tis. Kč na investiční

akci č. 10236 EU-Zateplení MŠ Rohožník v

kapitole 04 - Školství, mládež a sport (č.

dokladu 3053)

změna R

Převody vl.fondům v rozpočtech územní

úrovně - přijetí investiční dotace z MHMP 231 63 30 4137 84 0400 10236 724 900,00

Inv.akce EU - Zateplení MŠ Rohožník 231 31 11 6121 84 0400 10236 724 900,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

55

Přijetí účelové neinvestiční dotace z MHMP

na podporu projektů v oblasti řešení

bezdomovectví ve výši 70,0 tis. Kč a na

mapování bezbariérovosti na lokální

úrovni ve výši 50,0 tis. Kč - v kapitole 05 -

Zdravotnictví a sociální oblast (č. dokladu

3056)

změna R

Převody vl.fondům v rozpočtech územní

úrovně - přijetí neinvestiční dotace z MHMP
231 63 30 4137 81 0500 120 000,00

Terénní soc.práce s osobami bez přístřeší v

rámci komunitního terénního programu

Křižovatka - neinvest.dotace sdružení

Neposeda 231 35 49 5222 81 0500 644 70 000,00

Mapování přístupnosti objektů v MČ Praha 21
231 43 19 5169 81 0500 542 50 000,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

56

Účelová neinvestiční dotace ze státního

rozpočtu (MPSV) ve výši 54 tis. Kč na

poskytování sociálních služeb na území

hl.m.Prahy - Pečovatelská služba

(2.splátka) v kapitole 09 - Vnitřní správa s

využitím na platy a pojištění v

pečovatelské službě (č. dokladu 3057)

změna R

Převody vl.fondům v rozpočtech územní

úrovně - přijetí neinvestiční dotace ze státního 

rozpočtu (MPSV) 231 63 30 4137 13305 0900 92 54 000,00

Platy zaměstnanců v pracovním poměru
231 61 71 5011 13305 0900 92 35 000,00

Povinné pojistné na sociální zabezpečení
231 61 71 5031 13305 0900 92 13 800,00

Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění
231 61 71 5032 13305 0900 92 5 200,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

57

Účelová investiční a neinvestiční dotace-

spolupodílů z EU a HMP ve výši 3 958

337,45 Kč (pro rozpočtové opatření ve výši

3 958,4 tis. Kč) na projekt v rámci

Operačního programu Praha -

Konkurenceschopnost - na akci číslo

25564 Revitalizace rybníku v ul. Dubinská -

v kapitole 02 - Městská infrastruktura (č.

dokladu 7042). 

změna R Příjem neinvestiční účel.dotace z EU 231 63 30 4137 00017030 0200 0025564000000 143 500,00

Příjem neinvestiční účel.dotace z MHMP 231 63 30 4137 00000088 0200 0025564000000 12 700,00
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Příjem investiční dotace z EU 231 63 30 4137 00017857 0200 0025564000000 3 493 900,00

Příjem investiční dotace z MHMP 231 63 30 4137 00000088 0200 0025564000000 308 300,00

Neinvestiční výdaje z účel.dotace z EU 231 143 500,00
z toho na: 

Mzdové výdaje  (OON) 231 23 41 5021 39517030 002556400 53 100,00

Právní, tech.,finančnní a ekonom.poradenství 231 23 41 5166 39517030 002556400 78 300,00

Výdaje na publicitu projektu 231 23 41 5169 39517030 002556400 12 100,00

Neinvest. výdaje z účel.dotace z MHMP 231 12 700,00

z toho na:

Mzdové výdaje  (OON) 231 23 41 5021 39100088 002556400 4 800,00

Právní, tech.,finančnní a ekonom.poradenství 231 23 41 5166 39100088 002556400 6 900,00

Výdaje na publicitu projektu 231 23 41 5169 39100088 002556400 1 000,00

Investiční výdaje z účel.dotace z EU 231 3 493 900,00

z toho na:

Pořízení stavby 231 23 41 6121 39517857 002556400 3 493 900,00

Investiční výdaje z účel.dotace z MHMP 231 308 300,00

z toho na:

Pořízení stavby 231 23 41 6121 39100088 002556400 308 300,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

58

Vrácení finačních prostředků ve výši 724,9

tis. Kč na položku nespecifikované rezervy

v kapitole 10 - Pokladní správa z důvodu

přijetí účelové investiční dotace z MHMP z

rezervy na spolufinancování projektů

EU/HMP ve výši 724,9 tis. Kč na investiční

akci č. 10236 EU-Zateplení MŠ Rohožník v

kapitole 04 - Školství, mládež a sport   

změna R Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 724 900,00

Inv.akce EU - Zateplení MŠ Rohožník 231 31 11 6121 0400 -724 900,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

59

Spoluúčast MČ Praha 21 ve výši 7,5% t.j.

321,00 tis. Kč z celkových způsobilých

výdajů 4 279,28 tis. Kč (z toho spolupodíl

EU a MHMP neinv.a investiční účlové

dotace ve výši 3 958,4 tis. Kč na projekt v

rámci Operačního programu Praha -

Konkurenceschopnost - na akci číslo

25564 Revitalizace rybníku v ul. Dubinská -

v kapitole 02 - Městská infrastruktura,

převedením finančních prostředků z

položky nespecifikované rezervy v kapitole

10 - Pokladní správa.

změna R Nespecifikovaná rezerva 231 64 09 5901 1000 -321 000,00

Neinvestiční výdaje - spoluúčast MČ Praha

21 231 13 000,00
z toho na: 

Mzdové výdaje  (OON) 231 23 41 5021 39100077 0200 002556400 5 000,00

Právní, tech.,finančnní a ekonom.poradenství 231 23 41 5166 39100077 0200 002556400 7 000,00

Výdaje na publicitu projektu 231 23 41 5169 39100077 0200 002556400 1 000,00
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Investiční výdaje - spoluúčast MČ Praha 21 231 308 000,00

z toho na:

Pořízení stavby 231 23 41 6121 39100077 0200 002556400 308 000,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

67

Zařazení volnočasových aktivit "Újezdská

akademie volného času" v rámci

vzdělávacích programů v kapitole 06 -

Kultura a cestovní ruch

změna R

Příjmy z poskytování služeb - Újezdská

akademie - Ostatní záležitosti kultury 231 33 19 2111 0600 662 20 300,00

Výdaje za poskytování služeb - přednášejícím

lektorům Újezdské akademie a za promítání

filmů v rámci této akce
231 33 19 5169 0600 662 16 200,00

Pohoštění v rámci Újezdské akademie

volného času 231 33 19 5175 0600 662 4 100,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

68

Přijetí dotace v rámci OPŽP, Prioritní osa 3

Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast

podpory 3.2 v celkové výši 1 089 972,80 Kč

(pro rozpočtové opatření zaokrouhleno na

1 090,00 tis. Kč) na spolufinancování akce

EU-Zateplení MŠ Rohožník (č.akce 10236)

v kapitole 04 - Školství, mládež a sport

(č.dokladu 2136)

změna R

Příjem investiční účelové dotace z EU na akci

"EU-Zateplení MŠ Rohožník" 231 63 30 4137 00015835 0400 001023600 1 029 400,00

Příjem investiční účelové dotace z SFŽP na

akci "EU-Zateplení MŠ Rohožník" 231 63 30 4137 00090877 0400 001023600 60 600,00

Investiční výdaj z účelové dotace z EU na

akci "EU-Zateplení MŠ Rohožník" 231 31 11 6121 54515835 0400 001023600 1 029 400,00

Investiční výdaj z účelové dotace z SFŽP na

akci "EU-Zateplení MŠ Rohožník" 231 31 11 6121 54190877 0400 001023600 60 600,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

69

Spolufinancování MČ Praha 21 k přijaté

dotace v rámci OPŽP, Prioritní osa 3

Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast

podpory 3.2 v celkové výši 121 108,10 Kč

(pro rozpočtové opatření zaokrouhleno na

121,10 tis. Kč) na spolufinancování akce

EU-Zateplení MŠ Rohožník (ORG 10236) v

kapitole 04 - Školství, mládež a sport,

převedením finančních prostředků z

položky nespecifikované rezervy v kapitole

10 - Pokladní správa 

změna R Nespecifikovaná rezerva 231 64 09 5901 1000 -121 100,00

Investiční výdaj - spoluúčast MČ Praha 21 na

financování akce "EU-Zateplení MŠ

Rohožník" 231 31 11 6121 54100077 0400 001023600 121 100,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal
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70

Profinancování neuznatelných nákladů ve

výši 54,50 tis. Kč v rámci projektu OPPK e-

Újezd za zadávání veřejné zakázky firmou

Intenko v roce 2014 v kapitole 09 - Vnitřní

správa, převedením finančních prostředků

z položky nespecifikované rezervy v

kapitole 10 - Pokladní správa

změna R
Nespecifikované rezervy

231 64 09 5901 1000 -54 500,00

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené -

projekt OPPK e-Újezd za zadávání veřejné

zakázky firmou Intenko, neuznatelné náklady
231 61 71 5909 0900 002155400 54 500,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

71

Přijetí účelové neinvestiční dotace ze

státního rozpočtu (MPSV) na výkon

sociální práce ve výši 111 tis. Kč v kapitole

05 - Zdravotnictví a sociální oblast na

úhradu osobních výdajů spojených s

činnostmi sociální práce v přenesené

působnosti (č. dokladu 2142)

změna R

Převody vl.fondům v rozpočtech územní

úrovně - přijetí neinvestiční účelové dotace z

MHMP na výkon sociální práce 231 63 30 4137 13015 0500 111 000,00

Ostatní soc.péče a pomoc ostatním skupinám

obyvat.- platy zaměstnanců v pracovním

poměru 231 43 49 5011 13015 0500 83 000,00

Povinné pojistné na sociální zabezpečení
231 43 49 5031 13015 0500 20 500,00

Povinné pojistně na veřejné zdrav.pojištění
231 43 49 5032 13015 0500 7 500,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

72

Vrácení vlastních finančních zdrojů do

položky nespecifikované rezervy ve výši 1

090,00 tis. Kč v kapitole 10 - Pokladní

správa, vlivem přijetí dotace v rámci OPŽP,

Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů

energie, oblast podpory 3.2 v celkové výši

1 089 972,80 Kč (pro rozpočtové opatření

zaokrouhleno na 1 090,00 tis. Kč) na

spolufinancování akce EU-Zateplení MŠ

Rohožník (č.akce 10236) v kapitole 04 -

Školství, mládež a sport.

změna R

Investiční akce "EU-Zateplení MŠ Rohožník" -

z vlastních zdrojů MČ Praha 21
231 31 31 6121 0400 001023600 -1 090 000,00

Nespecifikované rezervy
231 64 09 5901 1000 1 090 000,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

94

Poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1,0

tis. Kč spolku Neposeda za zajištění aktivit

pro děti během Veřejného fóra dne 4. 11.

2015 - v kapitole 06 - Kultura a cestovní

ruch - Místní agenda 21, převedením z

položky nákup materiálu j.n.

změna R Nákup materiálu j.n. - MA 21 231 33 19 5139 0600 83 -1 000,00

Neinvestiční dotace spolku Neposeda za

aktivity během Veřejného fóra - MA 21 231 33 19 5222 0600 83 1 000,00
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RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

95

Poskytnutí neinvestiční dotace ve výši

10,0 tis. Kč spolku OKO z

neinv.účel.dotace z MHMP z VHP na

zajištění kulturní akce v roce 2015 - v

kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch a

přeúčtování neinv.příspěvků zřízeným PO

(MŠ a ZŠ) na vánoční dárky též z

neinv.účel.dotace z MHMP z VHP - v

kapitole 04 - Školství, mládež a sport.

změna R

Neinv.dotace z VHP v oblasti zdrav.,školství a

kultury-převedená do nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 98 1000 -206 500,00

Neinvest.dotace spolku OKO na kulturní akci-

vánoční koncert 231 33 99 5222 98 0600 663 10 000,00

Neinv.přísp.1.MŠ Čentická na vánoč.dárky 231 31 11 5331 0400 55301 -30 000,00

Neinv.přísp.1.MŠ Čentická na vánoč.dárky - z

dotace z MHMP z VHP 231 31 11 5331 98 0400 55301 30 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 30 000,00

Neinv.přísp.MŠ Sedmikráska na vánoč.dárky 231 31 11 5331 0400 56302 -50 000,00

Neinv.přísp.MŠ Sedmikráska na vánoč.dárky

z dotace z MHMP z VHP 231 31 11 5331 98 0400 56302 50 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 50 000,00

Neinv.přísp. MŠ Rohožník na vánoč.dárky 231 31 11 5331 0400 57099 -30 000,00

Neinv.přísp. MŠ Rohožník na vánoč.dárky - z

dotace z MHMP z VHP 231 31 11 5331 98 0400 57099 30 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 30 000,00

Neinv.přísp. MŠ Sluníčko na vánoč.dárky 231 31 11 5331 0400 58304 -40 000,00

Neinv.přísp. MŠ Sluníčko na vánoč.dárky - z

dotace z MHMP z VHP 231 31 11 5331 98 0400 58304 40 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 40 000,00

Neinv.přísp. MZŠ Polesná na vánoč.dárky 231 31 13 5331 0400 59303 -46 500,00

Neinv.přísp. MZŠ Polesná na vánoč.dárky - z

dotace z MHMP z VHP 231 31 13 5331 98 0400 59303 46 500,00

Neinv.přísp. MZŠ Polesná na vánoč.dárky - z

položky nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 46 500,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

96

Převedení nevyčerpaných finančních

prostředků z rozpočtu v roce 2015 ve výši

8 330,00 tis. Kč do Fondu rezerv a rozvoje

pro využití v roce 2016

změna R

Odvádění a čištění odpadních vod-opravy a

udržování 231 23 21 5171 0200 -200 000,00

Doprava-Konzultač.,porad.a právní služby 231 22 12 5166 0300 -30 000,00

Silnice - Opravy a udržování 231 22 12 5171  0300 -400 000,00

Silnice - Projekt na zastávky BUS MHD 231 22 12 6121 0300 565 -150 000,00

Cyklotrasa Staroklánovická - proj.dokument. 231 22 19 6121 0300 647 -150 000,00

Spoluúčast na grantech MČ obč.sdružením 231 34 19 5222 0400 541 -500 000,00

EU Zateplení MŠ Sedmikráska 231 31 11 6121 0400 10130 -50 000,00

MA21 - Nákup ostatních služeb j.n. 231 33 19 5169 0600 83 -60 000,00

Komunální služby a územní rozvoj - Drobný

hmotný dlouhodobý majetek 231 36 39 5137 0800 -20 000,00

Komunální služby a územní rozvoj -

Konzultační, poradenské a právní služby 231 36 39 5166 0800 -130 000,00

Komunální služby a územní rozvoj - Nákup

ostatních služeb 231 36 39 5169 0800 -200 000,00
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Komunální služy a územní rozvoj -

Revital.sídliště Rohožník 231 36 39 6121 0800 649 -150 000,00

Výpočetní technika 231 61 71 6125 0900 -200 000,00

Kamerový systém 231 61 71 6122 0900 591 -300 000,00

Programové vybavení 231 61 71 5172 0900 -50 000,00

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 231 61 71 5011 0900 -1 900 000,00

Povinné pojištění na soc.zabezpeč. 231 61 71 5031 0900 -450 000,00

Povinné pojištění na zdrav.poj. 231 61 71 5032 0900 -190 000,00

Pokladní správa - Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 -3 200 000,00

Celková úspora fin.prostředků v r.2015 -8 330 000,00

Převody z rozpočtových účtů 236 4134 10 1000 8 330 000,00

Převody ve prospěch Fondu rezerv a rozvoje 231 63 30 5344 10 1000 8 330 000,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na

bankovních účtech 236 8115 10 1000 8 330 000,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

97

Přijetí investiční účelové dotace z MHMP

ve výši 11 000,00 tis. Kč na investiční akci

č. 80020 - Přístavba MZŠ Polesná v

kapitole 04 - Školství, mládež a sport (č.

dokladu 3077)

změna R

Převody vl.fondům v rozpočtech územní

úrovně - inv.transfer z MHMP 231 63 30 4137 84 1000 80020 11 000 000,00

Přístavba MZŠ Polesná - stavba 231 31 13 6121 84 0400 80020 9 000 000,00

Přístavba MZŠ Polesná - movité věci 231 31 13 6122 84 0400 80020 2 000 000,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

98

Přijetí investiční účelové dotace z MHMP

ve výši 65,00 tis. Kč na investiční akci č.

80063 - Elektrocentrála pro JSDH Újezd

nad Lesy - v kapitole 07 - Bezpečnost (č.

dokladu 3085)

změna R

Převody vl.fondům v rozpočtech územní

úrovně - inv.transfer z MHMP 231 63 30 4137 84 1000 80063 65 000,00

Elektrocentrála pro JSDH Újezd nad Lesy -

movitá věc (přístroj) 231 55 12 6122 84 0700 80063 65 000,00

Vypracovala: Ing. Vlasta Berková 

2.12.2015
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V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   2 1
 

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00542/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 9. jednání dne 14.12.2015
 

Ing. Šárka Zátkovápředkládá:
pověřená výkonem funkce starostky

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Oprávnění pro Finanční odbor MČ Praha 21

Důvodová zpráva

Vzhledem k tomu, že jsou avizovány z MHMP účelové dotace pro MČ Praha 21, a to ještě do
konce roku 2015, v období po jednání ZMČ a RMČ Praha 21, navrhuje vedoucí Finančního odboru
(správce rozpočtu) oprávnění pro Finanční odbor MČ Praha 21 přijímat neinvestiční a investiční
účelové dotace ke konci roku 2015.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 oprávnění pro Finanční odbor MČ Praha 21 přijímat neinvestiční a investiční účelové dotace z

MHMP, ze státního rozpočtu (včetně státních fondů - např. OPPA, OPPK, OPŽP) a z Evropské
unie do konce roku 2015. Příslušná rozpočtová opatření budou následně předložena Radě
a Zastupitelstvu ke schválení, eventuálně v roce 2016.

 
 
 
 

Dne 03.12.2015
 
 

Ing. Šárka Zátková
pověřená výkonem funkce starostky

 
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   2 1
 

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00538/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 9. jednání dne 14.12.2015
 

Ing. Šárka Zátkovápředkládá:
pověřená výkonem funkce starostky

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. - 3. čtvrtletí 2015

Důvodová zpráva

V souladu se všemi platnými zákony, předpisy, pokyny z MHMP, směrnicemi a Českými účetními
standardy, je vypracováváno čtvrtletně plnění rozpočtu MČ Praha 21.

K 30. 9. 2015 byly vykázány příjmy celkem ve výši 87 115,27 tis. Kč, tj. plnění k upravenému
rozpočtu na 80,48%. Celkové výdaje byly vykázány ve výši 52 344,49 tis. Kč (tj. plnění vůči
upravenému rozpočtu na 45,66%), z toho běžné výdaje 42 327,81 tis. Kč (plnění na 57,63%) a
kapitálové výdaje  10 016,68 tis. Kč (plnění na 24,31%).  Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
bylo vykázáno přebytkové, a to ve výši 34 770,78 tis. Kč vlivem vyššího plnění příjmů a nižšího
čerpání výdajů.

Výsledek hospodaření byl vykázán ve výši  36 171,84 tis. Kč, a to vlivem výnosů ve výši 76 463,40
tis. Kč  (především vlivem výnosů z transferů) a nákladů ve výši 40 291,56 tis. Kč (především
vlivem nákladů na transfery).

Ve vedlejší hospodářské činnosti byly docíleny výnosy ve výši  6 573,70 tis. Kč, náklady ve výši
 5 650,35 tis. Kč a z toho vyplývající výsledek hospodaření ve výši  923,35 tis. Kč.

Materiál byl odsouhlasen usnesením ZMČ8/0097/15.
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
 "Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. - 3. čtvrtletí 2015" v souladu s přiloženým materiálem,

který je součástí originálu usnesení
 
 
 
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Plneni_rozpoctu_MCP21_za_I_III_Q_2015

 
 

Dne 03.12.2015
 
 

Ing. Šárka Zátková
pověřená výkonem funkce starostky

 
 





































































V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   2 1
 

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00547/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 9. jednání dne 14.12.2015
 

Ing. Šárka Zátkovápředkládá:
pověřená výkonem funkce starostky

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Dohoda o převedení technického zhodnocení nemovitého majetku

Důvodová zpráva

MZŠ Polesná provedla v roce 2014 a 2015 rekonstrukce nemovitosti - objektu školy v Polesné.
Toto technické zhodnocení škola financovala a nyní na základě předávacích protokolů žádá o
převedení do majetku zřizovatele MČ Praha 21, tak, aby MČ mohla začít odepisovat. Dohodou se
převádí veškerá technická zhodnocení provedená v roce 2014 a 2015 a současně se škole toto
zhodnocení majetku vypůjčuje k užívání.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 Dohodu o převedení technického zhodnocení č. 1/2015 mezi MČ Praha 21 a MZŠ Polesná

a pověřuje starostu k podpisu této dohody
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Dohoda_O_Prevedeni_Technickeho_Zhodnoceni

 
 

Dne 02.12.2015
 
 

Ing. Šárka Zátková
pověřená výkonem funkce starostky

 
 







V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   2 1
 

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00539/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 9. jednání dne 14.12.2015
 

Ing. Šárka Zátkovápředkládá:
pověřená výkonem funkce starostky

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2016 včetně zásad pro
hospodaření v období rozpočtového provizoria

Důvodová zpráva

Vzhledm k tomu, že nelze zabezpečit schválení rozpočtu MČ Praha 21 do konce roku 2015, bude
se řídit rozpočtové hospodaření Městské části Praha 21, v době do schválení rozpočtu na rok
2016 Zastupitelstvem MČ Praha 21, pravidly rozpočtového provizoria v souladu se zákonem č.
250/2000 Sb., v platném znění.

Materiál byl odsouhlasen usnesením ZMČ8/0098/15.
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
 "Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2016" - příloha č. 1 - Závazné ukazatele

rozpočtového provizoria, včetně zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria,
v souladu s přiloženým materiálem, který je součástí tohoto usnesení

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Zavazne_ukazatele_rozpoc_provizor_MCP21_2016

 
Příloha č.3: 03_Navrh_zasad_rozpoc_provizor_MCP21_2016

 
 

Dne 03.12.2015
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

 
Ing. Šárka Zátková

pověřená výkonem funkce starostky
 

 







V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   2 1
 

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00540/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 9. jednání dne 14.12.2015
 

Ing. Šárka Zátkovápředkládá:
pověřená výkonem funkce starostky

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2021

Důvodová zpráva

Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2021 je předkládán v přiložené tabulce (příloha
č. 1 k usnesení) včetně komentáře a vychází z posledně známých skutečností, předpokladů a
posledně platných pokynů z MHMP.

Materiál byl odsouhlasen usnesením ZMČ8/0099/15.
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
 "Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2021", v souladu s přiloženou tabulkou,

přílohou č. 1 k usnesení včetně komentáře, která je nedílnou součástí usnesení
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Rozpoc_vyhled_MCP21_do_r_2021

 
 

Dne 03.12.2015
 
 

Ing. Šárka Zátková
pověřená výkonem funkce starostky

 
 





V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   2 1
 

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00503/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 9. jednání dne 14.12.2015
 

Ing. Šárka Zátkovápředkládá:
pověřená výkonem funkce starostky

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Žádost 1. MŠ Čentická o schválení rozpočtového opatření č. 2 - přesun částky
20.000,- Kč z účtu energie na účet drobný hmotný dlouhodobý majetek

Důvodová zpráva

1. MŠ Čentická žádá o schválení rozpočtového opatření č. 2 - přesun částky 20.000,- Kč z účtu 502
310 energie na účet 558 500 DDHM v souladu s vnitřní směrnicí č. 4/2014 odst. III, bod 9 a),
kdy se jedná o částku přesahující 10 % rozpočtované položky na účtu 502 310, tj. je nutné
schválení zřizovatelem.

Tímto přesunem nedochází k navýšení rozpočtovaného příspěvku zřizovatele, pouze k úpravě
rozpočtu v rámci položek.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 v souladu s vnitřní směrnicí MČ Praha 21 č. 4/14, oddíl III., bod 9 a) rozpočtové opatření

č. 2 1. MŠ Čentická - úprava rozpočtu přesun částky 20.000,- z účtu 502 310 energie na
účet 558 500 DDHM

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_MS_Centicka_rozpoctove_opatreni_2

 
 

Dne 03.12.2015
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

 
Ing. Šárka Zátková

pověřená výkonem funkce starostky
 

 







V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   2 1
 

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00496/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 9. jednání dne 14.12.2015
 

Ing. Šárka Zátkovápředkládá:
pověřená výkonem funkce starostky

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Žádost MŠ Sluníčko o schválení rozpočtového opatření - přesun z účtu drobný
hmotný dlouhodobý majetek na účet odpisů v rámci rozpočtu bez navýšení
příspěvku z MČ

Důvodová zpráva

MŠ Sluníčko žádá o schválení rozpočtového opatření - přesun částky 19.000,- Kč z účtu drobný
hmotný dlouhodobý majetek na účet odpisy. Tato částka přesahuje 10% rozpočtovaných
nákladů na účtu DDHM.  Tímto přesunem nedochází k navýšení rozpočtovaného příspěvku od
zřizovatele, pouze k úpravě rozpočtu v rámci účtů.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 v souladu s vnitřní směrnicí MČ Praha 21 č. 4/14, oddíl III., bod 9 a), rozpočtové opatření MŠ

Sluníčko - úprava rozpočtu v roce 2015, a to přesun částky 19.000,- Kč z účtu náklady na
pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku (účet 558) na účet odpisy (účet 551)
ve stejné výši 19.000,- Kč. Žádost MŠ Sluníčko a přložená tabulka s rozpočtovým opatřením
je součástí originálu usnesení.

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_MS_Slunicko_rozpoctove_opatreni

 
 

Dne 02.12.2015
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

 
Ing. Šárka Zátková

pověřená výkonem funkce starostky
 

 







V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   2 1
 

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00524/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 9. jednání dne 14.12.2015
 

Ing.Šárka Zátkovápředkládá:
pověřená výkonem funkce starostky

 
Ing. Josef Roušalzpracoval:
vedoucí odboru majetku a investic

 
 

Věc: Žádost o odkoupení části pozemku č. parc. 537/34 v k.ú. Újezd nad Lesy

Důvodová zpráva

Materiál je předkládán na základě žádosti manž. Novákových, kteří požádali o možnost odkoupit
část výše uvedeného pozemku za účelem rozšíření vjezdu na jejich pozemek č. parc. 537/33 o
cca 0,70 m (viz  příloha č. 2 - žádost,situace).

Předmětnou žádost projednala KÚR dne 14.9.2015 a následně RMČ dne 20.10.2015 a usnesením
RMČ26/0413/15 (viz příloha č. 3 - usnesení) uložila OMI zajistit zpracování znaleckého posudku
pro prodej části pozemku 537/34. Fakturu za posudek v souladu s tímto usnesením uhradili
manž. Novákovi.
V této souvislosti nyní předkládáme posudek č. 62-15-4096 vyhotovený stav. Františkem
Mrázem, dle kterého je cena obvyklá  pro odprodej stanovena ve výši 4.000Kč/m2 (viz příloha
č. 4 – posudek).

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s o u h l a s í
 se záměrem odprodat část pozemku č. parc. 537/34 v k.ú. Újezd nad Lesy předem

známému zájemci, manž. Novákovým, za cenu obvyklou stanovenou znaleckým
posudkem stav. Františka Mráze č. 62-15-4096, tj. 4.000Kč/m2 s tím, že zájemci  uhradí
veškeré náklady vzniklé s tímto odprodejem (geometrický plán, kupní smlouvu, správní
poplatek a daň z nabytí nem. věcí, příp. další)

 
 
 

2) u k l á d á
 ÚMČ (OMI) zveřejnit záměr v souladu s platnou legislativou

 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

 Zodpovídá:
 

 1. vedoucí odboru majetku a investic
 Termín:  29.01.2016
 

 
 

3) u k l á d á
 starostovi nebo pověřenému zástupci MČ Praha 21 předložit po uplynutí lhůty pro

zveřejnění záměru materiál ke schválení odprodeje části pozemku č. parc. 537/34 na
jednání zastupitelstva MČ

 
 Zodpovídá:

 
 1. pověřená výkonem funkce starostky
 Termín:  31.03.2016
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_zadost_situace.pdf

 
Příloha č.3: 03_usn.RMC26_0413_15

 
Příloha č.4: 04_znal.pos.Racineveska

 
 

Dne 03.12.2015
 
 

Ing.Šárka Zátková
pověřená výkonem funkce starostky

 
 























V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00545/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 9. jednání dne 14.12.2015
 

Ing. Šárková Zátkovápředkládá:
pověřená výkonem funkce starostky

 
Ing. Josef Roušalzpracoval:
vedoucí odboru majetku a investic

 
 

Věc: Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro
společnost G- Reality, s.r.o.

Důvodová zpráva

Materiál je předkládán v souvislosti s žádostí společnosti G-Reality s.r.o. o uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. Společnost G- Reality žádá o uložení inženýrských sítí v
ulici Bělušické parc. č. 943/1 a 943/6 v k.ú. Újezd nad Lesy, pozemky jsou ve svěřené správě MČ
Praha 21. Jedná se o inženýrské sítě pro výstavbu bytového domu na pozemku parc.č 957 v k.ú.
Újezd nad Lesy, a to  vodovodní přípojku v rozsahu 3,4 bm, kanalizační přípojku v rozsahu 5,2
bm, plynovodní přípojku v rozsahu 4,4 bm, plynovodní řad v rozsahu 40,7 bm a elektro přípojku
v rozsahu 1 bm.

Společnost  G-Reality s.r.o. má záměr vystavět na předmětném pozemku bytový dům. Záměr
na výstavbu bytového domu o 12 jednotkách byl předložen na 2. jednání Komise územního
rozvoje(KÚR). KÚR se záměrem nesouhlasil a doporučil stavebníkovi jej přehodnotit (viz zápis
KÚR ze dne 9.2.2015 v příloze). Stavebník přes doporučení komise podal ke stavebnímu úřadu
MČ Praha 21 žádost o vydání územního rozhodnutí na umístění bytového domu o 18 bytových
jednotkách a 20 parkovacích státní. V reakci na podání žádosti stavebníka o vydání územního
rozhodnutí na umístění bytového domu, KÚR opětovně záměr projednala a odsouhlasila  zaslání
nesouhlasné stanoviska MČ Praha 21 starostenským dopisem. Starostenský dopis byl zaslán
stavebníkovi dne 9.11.2015 (viz. příloha).

Předkládáme RMČ ke schválení návrh smlouvy o uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti
pro společnost G - Reality s.r.o.

 

 

 
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

 
 

1) s c h v a l u j e
 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro společnost G - Reality s.r.o., u

Nemocnice 4630, Kolín III. 280 02, na pozemcích parc.č. 943/1, 943/6 v k.ú. Újezd nad Lesy
 
 
 

2) p o v ě ř u j e
 pověřeného člena zastupitelstva výkonem funkce starosty podpisem smlouvy

 
 Zodpovídá:

 
 1. Zastupitel 1
 Termín:  31.12.2015
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_zais_c.2_KUR

 
Příloha č.3: 03_zais_c.9_KUR_

 
Příloha č.4: 04_nesouhlasne_stanovisko_MC_Praha_21

 
Příloha č.5: 05_navrh_smlouvy_

 
Příloha č.6: 06_situace

 
Příloha č.7: 07_zadost_G-Reality

 
 

Dne 07.12.2015
 
 

Ing. Šárková Zátková
pověřená výkonem funkce starostky

 
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00546/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 9. jednání dne 14.12.2015
 

Ing. Šárka Zátkovápředkládá:
pověřená výkonem funkce starostky

 
Ing. Josef Roušalzpracoval:
vedoucí odboru majetku a investic

 
 

Věc: Studie modifikace změny územního plánu hl. m. Prahy č. Z2869/00

Důvodová zpráva

MČ Praha 21 byla zaslána studie modifikace změny  ÚP HMP č. Z 2869/00 se žádostí aby
jižní polovina pozemku č. parc. 1399/1 v k.ú. Újezd nad Lesy  byla ponechána v ploše
OB-B (viz příloha č. 2 a č.6).

Modifikaci změny a žádost inicioval pan Otakar Ženíšek, který je novým vlastníkem pozemku č.
parc. 1399/1 v k.ú. Újezd nad Lesy.

Rekapitulace :

Zastupitelstvo MČ schválilo usn. ZMČ13/0170/13 ze dne 18.3.2013 (viz příloha č. 3) žádost
o změnu územního plánu rozvojové plochy Blatov - Pilovská – Čankovská, kterou iniciovala
Městská část Praha 21. Pozemek č. parc. 1399/1 byl v té době ve vlastnictví ČR, Státního
pozemkového úřadu. Na odboru územního plánu HMP je tato změna vedena pod č. Z 2869/00
(viz příloha č. 5). Podrobně byly změny popsány v iniciačním dokumentu (viz příloha č .4).
Konkrétně se jedná o pozemky č. prac. 1399/1, 1405, 1399, 1401, 1399/30, 1402/1, 1403,
1399/11 a 1399/15 v k.ú. Újezd nad Lesy.

Žádost byla nejdříve postoupena na jednání Komise územního rozvoje  kam byla pozvána
zástupkyně pracovatele studie, která představila modifikaci změny, jež vychází ze současného
územního plánu a informovala o záměrech nového vlastníka s využitím pozemku.

Komise doporučila radě MČ souhlasit s předloženou modifikací změny Z 2669/00 z důvodu změny
vlastnických vztahů k pozemku č. parc. 1399/1 a požádat pořizovatele, Magistrát hl.m. Prahy o
ukončení pořizování změny. Modifikace změny se týká pouze pozemku č. parc. 1399/1 a částečné
pořizování změny by bylo pro městskou část nevýhodné, neboť by přišla na pozemku č. parc.
1405/1 o plochu v současné době územním plánem stanovenou jako VV - veřejné vybavení.

Rada MČ souhlasila s předloženou modifikací změny Z 2869/00 usnesením RMČ24/0393/15
dne 22.9.2015 a uložila zaslat Odboru územního plánu HMP žádost o ukončení pořizování
změny. Žádost byla odeslána dne 5.10.2015.

 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
 předloženou modifikaci změny územního plánu HMP č. Z 2869/00 iniciovanou novým

vlastníkem pozemku č. parc. 1399/1 v k.ú. Újezd nad Lesy p. Ženíškem
 
 
 

2) s c h v a l u j e
 ukončení pořizování změny územního plánu Hlavního města Prahy Z 2869/00

 
 
 

3) u k l á d á
 ÚMČ Praha 21 (OMI) zaslat odboru územního plánu HMP předmětné usnesení ZMČ

 
 Zodpovídá:

 
 1. vedoucí odboru majetku a investic
 Termín:  29.01.2016
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_-_zadost

 
Příloha č.3: 03_usn.ZMC

 
Příloha č.4: 04-iniciacni_dokument

 
Příloha č.5: 05_Z_2869_00

 
Příloha č.6: 06-studie_modifikace_Z-2896_00

 
 

Dne 03.12.2015
 
 

Ing. Šárka Zátková
pověřená výkonem funkce starostky

 
 







INICIAČNÍ DOKUMENT MČ Praha 21
ETAPA 01_Blatov_rozvojové plochy  “Pilovská – Čankovská“

textová část:

ÚVOD:

MČ  Praha  21  předkládá  tento  dokument  jako  podkladovou  studii  za  účelem  ochrany
řešeného území pro budoucí rozvoj vybavenosti lokality severního Blatova (severozápadní část
MČ Praha 21). Cílem je ochrana a vytvoření ploch pro rozvoj veřejných prostranství a vybavenosti.

Vzhledem k faktu, že během posledních 20.let v mnoha případech proběhl neřízený rozvoj
území, který byl díky nepřipravenosti „předběhnut“ komerčními zájmy a na mnoha místech MČ
Praha  21  Újezd  nad  Lesy  bylo  z  urbanistického  hlediska  promarněno  několik  příležitostí  na
propojení  komunikační  sítě  a  udržitelný  rozvoj  urbanistické  struktury  obce,  která  je  historicky
koncipována  do  pravidelného,  všesměrově  prostupného  rastru.  Díky  nevhodné  parcelaci  a
následnému majetkoprávnímu nedořešení následné správy komunikací vzniklo mnoho případů,
kde  chybí  propojení  uliční  sítě  a  veřejná  prostranství  sekundárního  charakteru,  významných
zejména pro lokální potřeby obyvatel (veřejná prostranství pro oddech a setkávání)

Proto předkládáme koncept, který by měl sloužit jako podklad pro iniciaci kroků vedoucích k
ochraně dotčeného území tak, aby v budoucnu nedošlo ke zneužití plánovaného rozvoje veřejné
infrastruktury a vybavenosti MČ. Jedná se o rozvoj lokality v souhrnné výměře 6,5 ha.

HLAVNÍ BODY ZÁM ĚRU:

• ochrana území pro vznik lokálního centra Blatov sev er (severozápadní část Újezda nad
Lesy),  pro budoucí centrum sportu, aktivní činnosti, rekreace a sociálních služeb je  potřeba
udržet a reorganizovat plochy, určené pro VV (veřejné vybavení), jako rezervu pro další rozvoj
veřejného vybavení, který bude z hlediska perspektiv současné ekonomiky nezbytný (objekty
volnočasových aktivit, vybavení pro sport a rekreaci,  azylová zařízení, náhradní bydlení pro
sociálně  vyloučené  občany,  drobné  komerce  a  vybavenosti  vhodné  pro  potřeby  lokality  a
návštěvníků lesa).

• definice  trasy budoucích komunikací a plochy ve řejného prostranství , v tomto místě se
nachází  významná  urbanistická  “anomálie”,  která  pramení  již  z  historické  trasy  Koloděje,
Blatov, Horní Počernice. Dochazí zde k severozápadnímu zalomení Pilovské ulice, které tak
vybočuje ze standardu ostatních téměř severojižně  orientovaných ulic skeletu. V tomto místě
“odbočení”  zrcadlově  navazuje  pěší  trasa  do  rozsáhlého  lesního  území  a  Klánovic  v
severovýchodním  směru  k  železniční  stanici  Praha-Klánovice.  Tento  směr  by  též  pomohl
dořešit problém s napojením západního konce Čekanovské ulice. Toto rozcestí se jeví,  díky
směrové  anomálii  obou  tras,  jako  velmi  vhodné  místo  k  vymezení  plochy  veřejného
prostranství, jakožto místa urbanisticky dobře zapamatovatelného akcentu. V současné době
je zde situována i zastávka MHD. Jižní část pozemku 1399/1 (v majetku České republiky) má
ale  funkční  využití  OB-B.  Vzhledem  k  lepší  obslužnosti  a  výhodnější  poloze  pro  potřeby
rezidentů, by bylo vhodné i jižní část pozemku 1399/1 předefinovat na funkční plochu VV, jako
je  tomu  v  severní  části.  (situace  se  zákresem  řešeného  území  a  navrhovanou  úpravou
funkčních ploch ÚP SÚ hl.m.Prahy je vyhotovena ve stavájícím i navrhovaném stavu v grafické
příloze).

• akcent na vstup do Klánovického lesa , který zaujímá plochu na východním okraji Prahy na
území městských částí Horní Počernice, Újezd nad Lesy a Klánovice a středočeských obcí
Úvaly,  Šestajovice  a  Jirny  (část  Nové  Jirny).  Jedná  se  o  jednu  z  nejvýznamnějších  a
nejrozsáhlejších lesních ploch na území hlavního města Prahy. Újezd nad Lesy sousedí s touto
přírodní lokalitou při celém svém severním okraji. Z tohoto důvodu vnímáme jako velmi důležité



věnovat se otázkám příměstské rekreace a vstupy do tohoto přírodního parku řešit i z hlediska
infrastrukturální  vybavenosti.  Právě  lokální  centrum  Blatov  sever  se  může  stát  jedním  z
hlavních vstupů  do přírodního parku včetně  funkcí spojených s vybaveností pro příměstské
rekreanty.

•••• rekultivace území na p řírodní rekrea čně pobytový park , v severní části MČ na pozemcích
1405/1, 1406/1, 1406/2, 1408/1, které jsou dnes neudržovaným územím, by v budoucnu mohly
být  zrekultivovány  na  přírodní  park  s  okružní  trasou  pro  rekreaci.  V  případě  vhodnosti  z
hlediska  požadavků  na  ochranu  přírody  by  zde  vzhledem  k  častému  přemokření  mohla
vzniknout přírodní vodní plocha. Stávající strouhy by byly osázeny “čistícími” rostlinami, aby se
zabránilo případnému znečištění odpadními vodami, které se zde v extrémech vyskytují.

STRUČNÝ POPIS INICIAČNÍHO NÁVRHU:

Iniciační návrh lokálního centra Blatov sleduje hlavně  obecnou podobu možného vývoje
území.  Řešené  území  lze  rozdělit  do  třech  částí.  Náměstí  s  hlavní  vybaveností,  sportovně
rekreační část a přírodní park. Část 1 a 2 o celkové výměře 31738m2 a část 3 park o celkové
výměře 34 326m2 

První  část  území  vymezeného ulicemi  Pilovská,  Čenovická a  Čekanovská je  určeno k
hlavním  funkcím  lokality  dle  náplně  VV  ÚP.  Jeho  charakter  je  městského  typu  v  měřítku
odpovídajícímu  územnímu  celku  MČ  Praha  21.  Převažují  minerální  povrchy  a  doplňková
udržovaná zeleň,  álejové stromy, vodní prvek, lavičky a další prvky, které by měly být nedílnou
součástí kvalitního veřejného prostranství. Navrhované objekty by měly vymezit veřejný kompaktní
prostor.  Náplň  navrhovaných  objektů  by  měla  být  řešena  tak,  aby  bylo  možné  komplexně
poskytnout požadované potřeby lokality.  (tj.  Komunitní a vzdělávací prostory a služby,  drobnou
komerci,  domov důchodců  či  stacionář  nebo azylový  dům dle  propracované koncepce potřeb
vybavenosti MČ, občerstvovací zařízení, byt správce a jiné funkce související s celkovou koncepcí
založené  na  finančním  průzkumu  udržitelnosti.  Podél  nově  navrhované  komunikace  v
severovýchodním směru  povede  i  cyklostezka  vedoucí  k  lesu,  která  tak  bude  navazovat  na
regionální cyklotrasu z Koloděj. Komunikace pro automobily bude sloužit pro příjezd návštěvníků k
parkovacím  plochám  vedoucím  podel  komunikace  a  také  k  obsloužení  západního  okraje
Čekanovské ulice.  Režim pohybu by měl  být  do 30km/hod.,  úroveň  povrchu shodná s pěšími
komunikacemi, ale při jasném vymezení pomocí rozdílné barvy a strukrury povrchu, včetně dalších
“nástrojů” k tomu určených. 

Druhá část území tzv. sportovně  rekreační je vymezena ulicemi Pilovská, Čekanovská a
linií, která odpovídá úrovni ulice Čankovské. Jako hlavní osa území dále pokračuje nově vzniklá
severovýchodní komunikace ve zklidněném režimu, přičným parkováním a stromořadím po obou
stranách.  Dále  zde  pokračuje  i  cyklostezka  ve  vymezeném  koridoru.  Funkční  náplň  objektů
odpovídá potřebám sportu, zdravotním službám, relaxaci a aktivnímu odpočinku. (t.j. sportoviště a
zázemí pro jejich provoz, zdravotní a rehabilitační centrum s konceptem využití možností blízkého
lesa..,  dětské hřiště  a hřiště  pro seniory,  alternativně  objekt  stacionáře pro seniory či  osoby s
pohybovými problémy, kde se předpokládá možnost  využití  lesa a klidové zóny MČ.  Dále zde
může vzniknout například vzdělávací centrum pro děti a mládež se zaměřením na přírodní témata. 

Třetí část je předstupněm volné přírody. Na území, které je dnes hůře prostupné, by mohl
vzniknout  přírodní  rekreační park  s  okružní  trasou.  Přírodní  charakter  vhodný k záchování  by
zůstal  neporušen a  lokalita  by  byla  doplněna o  dřeviny  v  souladu s  ochranou  okolní  přírody.
Charakter  a  druhové  složení  parku  by  bylo  výsledkem  detailního  odborného  návrhu



konzultovaného s odbornými složkami. Vodní plocha, v případě, že by byla potvrzena vhodnost
jejího vzniku, by území výrazně dodala na atraktivitě v podobě příjemnějšího klimatu a estetické
atraktivity.

POPIS  POZEMKŮ DLE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ PLATNÉHO ÚP SÚ HMP :

Předmětná rozvojová plocha se nachází na severozápadním okraji MČ Praha 21, v lokalitě
Blatov.  Předmětem zásadních změn je pozemek č.  1399/1 (vlastnické právo: Česká republika,
svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: Pozemkový fond České republiky)   o výměře 15
519 m2, který je současně vymezen funkčními plochami dle ÚP SÚ HMP:  ZMK, VV v severní části
a OB-B v jeho jižní části. Cílem MČ Praha 21 je celý pozemek překvalifikovat na funkční plochu
VV.  Obzvláště  jeho jižní  část  je z  hlediska obslužnosti  lokálního centra klíčová. Jeho plošným
zastavěním bytovou výstavbou by byl zásadně  znemožněn další rozvoj  stávajících ploch VV v
severní části a plochy VV na pozemku č.  1405/1.  Plocha není cca 20 let obdělávána, je pokryta
přírodním travním porostem s náletovými dřevinami. Na více místech je znečištěna biologickým
odpadem v „černých skládkách“. Přes její pravý spodní roh vede v délce cca 150 metrů „na černo“
vybudovaná  komunikace  pro  potřeby  stavby  páteřního  kanalizačního  sběrače,  jejíž  povrch  je
tvořen uježděnou šotolinou o šířce cca 6 - 8 m. 

Stejně  by  bylo  vhodné  funkčně  překvalifikovat  jižní  části  liniových  pozemků  č.1399/29
(vlastnické právo: Česká republika, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: Pozemkový
fond České republiky)   o výměře 268 m2, č.1401  (vlastnické právo: Česká republika,  svěřená
správa nemovitostí ve vlastnictví obce: Pozemkový fond České republiky)  o výměře 2 746 m2 a
pozemek č.1399/30 (vlastnické právo: Česká republika, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví
obce: Pozemkový fond České republiky)   o výměře 24 m2, které přiléhají k pozemku 1399/1 by
bylo v rámci sjednocení plochy kompletně ponechat jako funkční plochy VV. 

Další úpravy vymezení funkcí jsou na pozemku č.  1402/1 (vlastnické právo: Hlavní město
Praha, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce:  Městská část Praha 21)  o výměře 2 706
m2,  který  je  funkčně  veden  jako  SP.  Vzhledem  k  jeho  centrální  orientaci  na  rozcestí  dvou
důležitých směrů je ideálním pro veřejné prostranství se stavbou pro drobnou komerci a potřeby
lokality včetně zázemí pro sport či komunitní služby. Navrhujeme tedy překvalifikování funkčního
využití na VV.

Severně  navazující  pozemek  č.1403 (vlastnické  právo:  Hlavní  město  Praha,  svěřená
správa nemovitostí ve vlastnictví obce: Městská část Praha 21)  o výměře 10 475 m2 je převážně
definován  funkční  plochou  SP.  Na  něm  se  nyní  nacházejí  dvě  sportovní  hřiště.  Fotbalové  s
travnatým povrchem a víceúčelové nově realizované sportoviště s umělým povrchem. V severní
části pozemku je funkční plocha definována jako ZMK. Tuto část navrhujeme překvalifikovat celou
jako SP.

V  severní  části  lokality  se  nachází  pozemek  č.1405/1 (vlastnické  právo:  Hlavní  město
Praha, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: Městská část Praha 21) o výměře 17 193
m2. Součástí pozemku jsou funkční plochy VV a ZMK. Navrhujeme plochu VV překvalifikovat na
ZMK a nahradit tak „obětované“ plochy ZMK na pozemcích č.1403 a 1399/1. Případná výstavba v
rámci  funkcí  plochy VV na tomto pozemku je vzhledem k míře zamokření a hlavně  vzdálené
poloze zcela nevhodná. 

Pozemky:  č.  1405/2,   1406/1,   1406/2,   1406/3,   1407,   1408/1,   1408/2  navrhujeme
ponechat ve stávajícím funkčním využití ZMK. 



Pozemky: č.  1405/2  (vlastnické právo:  SJM Houfek Vlastimil a Houfková Julie, č.1406/1
(vlastnické právo:  Hlavní město Praha, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce:  Městská
část Praha 21) o výměře  1 125 m2, č.1406/2 (vlastnické právo:  Hlavní město Praha, svěřená
správa nemovitostí  ve  vlastnictví  obce:  Městská část  Praha 21) o  výměře  150 m2,  č1406/3
(vlastnické právo: SJM Houfek Vlastimil a Houfková Julie, č.1408/1 (vlastnické právo: Hlavní město
Praha, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: Městská část Praha 21) o výměře  14 608
m2,  č.  1407 (vlastnické právo:  Hlavní město Praha, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví
obce: Městská část Praha 21) o výměře  1 250 m2.

V rámci korekcí je případně možné na pozemcích 1399/11 a 1399/15 překvalifikovat ty části
pozemků, které jsou definovány jako ZMK na OB-B či OB-C jelikož tyto pozemky jsou již zastavěny
v  místech,  kde  jsou  vymezeny  funkcemi   OB-B  a  OB-C.  (viz.  Mapa  v  grafické  příloze).  Na
překvalifikování  je  možné  přistoupit  pouze  bude-li  dohodnuto  řešení  pozemkových  nároků  na
zapádním okraji ulice Čekanovská, tak aby byla komunikace využitelná bez provozních nároků.

SEZNAM PŘEDMĚTNÝCH POZEMKŮ A JEJICH VLASTNICKÝCH POM ĚRŮ:

1401__1402/1__1403__1405/1__1406/1__1406/2__1407__1408/1
Vlastnické právo: 
Hlavní město Praha
Mariánské náměstí 2/2, Praha, Staré Město, 110 01
Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce:
Městská část Praha 21 
Staroklánovická 260, Praha, Újezd nad Lesy, 190 16 

1399/1__1399/29__1399/30
Vlastnické právo: 
Česká republika 
Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce:
Pozemkový fond České republiky 
Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 130 00 

1399/15
Vlastnické právo: 
Wajtr Vítězslav Ing. , 
Čekanovská 2521, Praha, Újezd nad Lesy, 190 16 

1399/11__1405/2__1406/3
Vlastnické právo: 
SJM Houfek Vlastimil a Houfková Julie
Houfek Vlastimil, 
Roudenská 467/8, České Budějovice, České Budějovice 7, 370 01
Houfková Julie, 
Roudenská 467/8, České Budějovice, České Budějovice 7, 370 01

1408/2
Vlastnické právo: 
SJM Jabbar Thair a Jabbarová Ouassila
Jabbar Thair
Tobrucká 713/25, Praha, Vokovice, 160 00
Jabbarová Ouassila
Roháčova 410/46, Praha, Žižkov, 130 00



GRAFICKÁ PŘÍLOHA:

MAPA – UMÍSTĚNÍ LOKALITY  M 1:25 000
SITUACE – MAPA LOKÁLNÍCH VZTAHŮ   M 1:10 000
SITUACE – VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ   M 1:5 000
SITUACE – LOKALITA DLE ÚZEMNÍHO PLÁNU   M 1:2 000
SITUACE – NÁVRH NA ZMĚNU FUNKČNÍHO VYUŽITÍ   M 1:2 000
SITUACE – IDEOVÝ KONCEPT_VARIANTA1_20130128   M 1:2 000
INSPIRACE – CHARAKTER ÚZEMÍ
NÁVRH ZÁKRESU ZMĚNY DO MAPY ÚP HMP

Zpracoval:  Ing.arch.Jan Záhora, V Praze dne 10.02. 2013
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ÚJEZD NAD LESY - LOKALITA  BLATOV

 Územní plán sídelního útvaru hl.m.Prahy 

NÁVRH ZÁKRESU ZMĚNY DO MAPY ÚP

STÁVAJÍCÍ STAV: 

DOTČENÉ POZEMKY:
Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce:
Městská část Praha 21: 
1401_(VV+OB-B+ZMK), 1402/1_(SP),
1403_(SP+ZMK), 1405/1_ (ZMK+VV), 
1406/1_(ZMK+VV), 1406/2_(ZMK), 1407_(OB-C), 
1408/1_(ZKM)
Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce:
Pozemkový fond České republiky 
1399/1_(VV+OB-B+ZMK),  1399/29_(VV+OB-B),
1399/30_(ZMK)
Vlastnické právo: SJM Houfek Vlastimil a Houfková 
Julie
1399/11_(OB-B+ZMK), 1405/2_(ZMK)_1406/3_ (ZMK)
Vlastnické právo: Wajtr Vítězslav Ing. ,  
1399/15_ (OB-B+ZMK)
Vlastnické právo: SJM Jabbar Thair a Jabbarová 
Ouassila
1408/2_(ZMK)

NÁVRH:

1401_(VV), 1402/1_(VV),
1403_(SP), 1405/1_ (ZMK), 
1406/1_(ZMK), 1406/2_(ZMK), 1407_(OB-C), 
1408/1_(ZKM)
_
1399/1_(VV),  1399/29_(VV),
1399/30_(VV)
_
1399/11_(OB-B), 1405/2_(ZMK)_1406/3_ (ZMK)
_
1399/15_ (OB-B)
_
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1.1.      ZÁKLADNÍ  ÚDAJE 
 
 
Název díla:  STUDIE MODIFIKACE ZMĚNY Č. 2869/00 
  ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ HL. M. PRAHY 
 
Místo:   Městská část Praha 21 Újezd nad Lesy, 
  katastrální území Újezd nad Lesy  
 
Objednatel / vlastník pozemků, kterých se modifikace změny týká:  
  OTAKAR ŽENÍŠEK, bydlištěm Záběhlická 69/129, Záběhlice, 106 00 Praha 10, 
  vlastník pozemku č. parc. 1399/1, k. ú. Újezd nad Lesy 

   
Zhotovitel:      UNITED ARCHITECT STUDIO, s.r.o. (dále jen UAS, s.r.o.) 
  sídlem v Praze 4, 140 00 Pod Vrstevnicí 494/8,    
  zastoupená: Ing. arch. Jaromírem Myškou, jednatelem společnosti 
                        IČ: 25734695, DIČ: CZ 25734695 
  zapsaná: dne 5. 2. 1999 KOS v Praze, oddíl C, vložka 65432 
  Tel.: + 420 603 436098, + 420 603 475812, 
  E-mail: jaromir.myska@atelieruas.cz 
  E-mail: radka.myskova@atelieruas.cz, 
  vypracoval: Ing. arch. Jaromír Myška, urbanista a autorizovaný architekt 
            
Výtisk číslo:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6  

 
Zakázka číslo:   

  
Místo a datum zpracování: Praha, 06/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

1.2.   ÚVOD  
 
V březnu roku 2013 schválilo Zastupitelstvo Městské části Prahy 21 Újezdu nad Lesy návrh 

změny územního plánu v lokalitě Blatov, jejíž podstatou bylo zrušení plochy veřejného vybavení VV 
vklíněné do plochy zeleně v blízkosti masívu lesa, respektive přesun plochy pro funkci VV na 
nezastavěný pozemek č. parc. 1399/1, k. ú. Újezd nad Lesy, který je dosud určen platným územním 
plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy pro situování čistě obytné zástavby s kódem míry 
využití území B (izolované rodinné domy). 

Na základě této skutečnosti požádala městská část o projednání a provedení změny územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy k tomu příslušný Magistrát hlavního města Prahy. 

Magistrát hlavního města Prahy zařadil tuto žádost do prvé části celoměstsky významných 
změn č. V. (CVZ – V, 1. část) pod číslem změny Z 2869/00.     

V roce 2014 byl celý pozemek č. parc. 1399/1, k. ú. Újezd nad Lesy, původně ve vlastnictví 
státu, na základě soudního rozhodnutí předán do vlastnictví fyzické osoby pana Otakara Ženíška, 
který však v této době nebyl o probíhajícím řízení o změnu jižní poloviny funkčního využití 
předmětného pozemku z plochy OB-B na plochu VV informován.  

V listopadu a prosinci roku 2014 proběhlo projednání návrhu zadání celoměstsky významných 
změn V – 1. část Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, a v současné době probíhá 
zpracování návrhu změny V – 1. část Územního plánu hlavního města Prahy. V rámci projednávání 
návrhu zadání změny vlastník pozemku neuplatnil připomínky, neboť projednávání probíhá formou 
veřejné vyhlášky, a o návrhu změny vlastník pozemku vůbec nic netušil, naopak zahájil jednání 
s projekční kanceláří o přípravě území v souladu s dosud platným územním plánem. 

V roce 2015 se vlastník pozemku č. parc. 1399/1, k. ú. Újezd nad Lesy dozvěděl náhodně o 
připravované změně využití tohoto pozemku a dne 24. 6. 2015 jednal s vedením MČ Praha 21 (s 
panem starostou Zdeňkem Růžičkou) o možnosti, aby návrh změny č. Z 2869/00 byl stažen 
z projednávání a pořizování změn, nebo alespoň modifikován v té části, kde je navrhováno plochu 
OB-B změnit na plochu VV. Bylo předběžně dojednáno, že tato změna by byla v zásadě možná, 
neboť není známo, že by bylo v této ploše mít rezervu pro VV; pan Ženíšek doloží studii, která bude 
obsahovat záměr, jakou výstavbu hodlá na této části pozemku realizovat, byla doporučena parcelace 
pro izolované rodinné domy, a pokud bude k tomuto požadavku MČ přihlédnuto, bude studie 
předložena do komise výstavby dne 14. 9. 2015 a následně bude rozhodnuto zastupitelstvem o 
vyloučení předmětné části ze změny č. Z 2869/00, a toto rozhodnutí bude doručeno pořizovateli 
změny, Magistrátu hlavního města Prahy. 

Následná studie je reakcí na toto jednání.         
 
 
1.3. VSTUPNÍ ÚDAJE 
 
Podkladem pro modifikaci projednávané změny je návrh této změny obsažený na webových 

stránkách Hlavního města Prahy, viz:   
http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_V/navrh_zadani.html: 

Změna č. Z 2869/00 byla v návrhu zadání definovaná takto (str. 1 až 3):  

 
LOKALITA - městská část: 

- katastrální území: 
- parcelní číslo: 

Praha 21 
Újezd nad Lesy 
1399/1, 1405, 1399, 1401, 1399/30, 1402/1, 1403, 1399/11, 
1399/5 

  

DRUH: - změna funkčního využití ploch 
PŘEDMĚT - přeuspořádání ploch – lokální centrum Blatov 
PLATNÝ STAV V ÚP: - zeleň městská krajinná (ZMK), čistě obytné (OB), veřejné 

vybavení (VV) sportu (SP), parky, historické zahrady a hřbitovy 
(ZP) – plovoucí značka 

NAVRHOVANÁ ZMĚNA - veřejné vybavení (VV), zeleň městská a krajinná (ZMK), sportu 
  (SP) čistě obytné (OB), parky, historické zahrady a hřbitovy 
  (ZP) – plovoucí značka  

PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH - 65073 m2 

 

 



 

 

 
  
 
 

1.4.   SOUČASNÝ MAJETKOVÝ STAV PROSTORU ZMĚNY 
 

Území změny je v současnosti nevyužité, v severní části obsahuje porosty vzrostlé dřevinné 
zeleně, jejíž existence zřejmě vedla k tomu, že místo severní plochy VV bylo navrženo doplnit zeleň a 
plochu celou vést jako ZMK.  

 

 

 
 
 Změna č. Z 2869/00 se týká zejména těchto větších pozemků: č. parc. 1399/1, č. parc. 1405/1, 
č. parc. 1408/1, vše k. ú. Újezd nad Lesy. Původně byly všechny pozemky ve vlastnictví města nebo 
státu, v současné době je významnou změnou vlastnictví fyzické osoby (Otakar Ženíšek).     
 
 Vlastnosti pozemku č. parc. 1399/1, k. ú. Újezd nad Lesy: vlastník: Otakar Ženíšek, 
Záběhlická 69/129, Záběhlice, 106 00 Praha 10, číslo LV: 4992, výměra: 15519 m2, typ parcely: 
parcela katastru nemovitosti, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany nemovitosti: zemědělský 
půdní fond, BPEJ 2.26.01 (3. třída ochrany). 

 Vlastnosti pozemku č. parc. 1405/1, k. ú. Újezd nad Lesy: vlastník: Hlavní město Praha, 
Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: 
Městská část Praha 21, Staroklánovická 260, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9; číslo LV: 2329, výměra 
17 193 m2, typ parcely: parcela katastru nemovitostí, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob 
ochrany nemovitosti: zemědělský půdní fond, BPEJ 2.26.01 (3. třída ochrany). 

 Vlastnosti pozemku č. parc. 1408/1, k. ú. Újezd nad Lesy: vlastník: Hlavní město Praha, 
Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: 
Městská část Praha 21, Staroklánovická 260, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9; číslo LV: 2329, výměra 
14 608 m2, typ parcely: parcela katastru nemovitostí, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob 
ochrany nemovitosti: zemědělský půdní fond, BPEJ 2.26.01 (3. třída ochrany). 

 Kromě jmenovaných pozemků je pro návrh možného řešení významný pozemek:  

č. parc. 1394/6, 1394/9, 1399/14, 1399/28, 1401, č. parc. 1402/1, 1403, vše vlastník: Hlavní město 



 

Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví 
obce: Městská část Praha 21, Staroklánovická 260, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9. 
 

 
 

 V situaci vlastnických vztahů (viz výše) znamená: barva světle žlutá: Hlavní město Praha, 
Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: 
Městská část Praha 21, Staroklánovická 260, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9, barva sytě žlutá: Hlavní 
město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, barva sytě zelená: Otakar Ženíšek, 
Záběhlická 69/129, Záběhlice, 106 00 Praha 10, barva světle zelená: ostatní fyzické osoby, barva 
červená: ČR – Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 50 008 Hradec Králové, barva světle 
modrá: právnická osoba (s.r.o.). 

 Pozemek č. parc. 1399/1, k. ú. Újezd nad Lesy, není zatížen žádným vedením inženýrských sítí 
a nejsou na něm (vyjma severního cípu) situovány žádné vzrostlé dřeviny. 

 

1.5.  SOUČASNÝ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ HL. MĚSTA PRAHY 
 

 Jedná se o tyto plochy s rozdílným způsobem využití: 

1a) OB - čistě obytné území 
 Území sloužící pro bydlení.  
 Funkční využití: stavby pro bydlení, byty v nebytových domech (viz výjimečně přípustné využití). 

Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, mateřské školy, ambulantní zdravotnická zařízení, zařízení sociální 
péče. Zařízení pro neorganizovaný sport, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m2 
prodejní plochy (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).  
 Doplňkové funkční využití: drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a 
prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení technického vybavení (dále jen 
TV). Parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily (to vše pro uspokojení potřeb území 
vymezeného danou funkcí). 
 Výjimečně přípustné funkční využití: lůžková zdravotnická zařízení, církevní zařízení, malá 
ubytovací zařízení, školy, školská a ostatní vzdělávací zařízení, kulturní zařízení, administrativa a veterinární 
zařízení v rámci staveb pro bydlení při zachování dominantního podílu bydlení, ambasády, sportovní 
zařízení, zařízení veřejného stravování, nerušící služby místního významu. Stavby, zařízení a plochy pro 
provoz Pražské integrované dopravy (dále jen PID).  Zahradnictví, doplňkové stavby pro chovatelství a 
pěstitelské činnosti, sběrny surovin. 

4a) SP -  sportu 

 Území sloužící pro umístění staveb a zařízení pro sport a tělovýchovu. 

 Funkční využití: Krytá i otevřená sportovní zařízení. Klubová zařízení, obchodní zařízení s 
celkovou plochou nepřevyšující 200 m2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, ubytovací 
zařízení do 50 lůžek, administrativní zařízení, kulturní zařízení, školská zařízení, služby, služební byty 
pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí (to vše související s vymezeným funkčním 
využitím a zároveň to vše do souhrnného rozsahu 20% plochy území vymezeného danou funkcí). 

 Doplňkové funkční využití: vodní plochy, zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce 
vodních ploch, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, nezbytná plošná zařízení a 
liniová vedení TV. Parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily, komunikace 
vozidlové (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). 

 Výjimečně přípustné funkční využití: jako výjimečně přípustné bude posuzováno překročení 
kapacitních limitů zařízení obchodních a ubytovacích a umístění souvisejících funkcí nesportovního 
charakteru  nad souhrnný rozsah 20% plochy území vymezeného danou funkcí.  

1a) VV – Veřejné vybavení 

 Plochy sloužící pro umístění zařízení a areálů veškerého veřejného vybavení města, tj. zejména 
pro školství a vzdělávání, pro zdravotnictví a sociální péči, veřejnou správu města, záchranný 
bezpečnostní systém a pro zabezpečení budoucích potřeb veřejného vybavení všeho druhu. Při 
umisťování veřejného vybavení na plochy VV musí být přednostně zohledněny základní potřeby 
obytných celků z oblasti školství, zdravotnictví a sociální péče s přihlédnutím k optimální  dostupnosti 
zařízení. Funkce související s vymezeným funkčním využitím a pro uspokojení potřeb území 
vymezeného danou funkcí nelze umístit v převažujícím podílu celkové kapacity.  

 Funkční využití: Školy a školská zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická 
zařízení, zařízení sociální péče, hygienické stanice, zařízení záchranného bezpečnostního systému, 
městské úřady, krematoria a obřadní síně, vysokoškolská zařízení. Sportovní zařízení, zařízení 
veřejného stravování, kulturní zařízení, kostely a modlitebny, služby (to vše související s vymezeným 
funkčním využitím). Služební byty a ubytovací zařízení, která jsou součástí zařízení veřejného 
vybavení (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). 

 Doplňkové funkční využití: Drobné vodní plochy, zeleň, pěší komunikace a prostory, 
komunikace vozidlové, cyklistické stezky, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV. Parkovací a 
odstavné plochy, garáže (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). Výjimečně 
přípustné funkční využití:  

Ostatní vzdělávací a školská zařízení, nezapsaná v rejstříku MŠMT škol a školských zařízení, ve 
smyslu § 7 školského zákona. Administrativní plochy, obchodní zařízení s celkovou plochou 
nepřevyšující 200 m2 prodejní plochy, čerpací stanice pohonných hmot a manipulační plochy, malé 
sběrné dvory (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). 



 

6b) ZP – parky, historické zahrady a hřbitovy  

 Záměrně založené architektonicky ztvárněné plochy zeleně. 
 Funkční využití: Parky, zahrady, sady, vinice to vše na rostlém terénu, plochy určené pro 
pohřbívání, urnové háje, kolumbária, rozptylové louky a plochy určené pro pohřbívání zvířat 
v domácích chovech. 
 Doplňkové funkční využití: Drobné vodní plochy, pěší komunikace. Prostory a nezbytná 
plošná zařízení a liniová vedení TV (sloužící stavbám a zařízením uspokojujícím potřeby území 
vymezeného danou funkcí). 
 Výjimečně přípustné funkční využití: Dětská hřiště, cyklistické stezky, jezdecké stezky, 
komunikace účelové. Zahradní restaurace, nekryté amfiteátry, hvězdárny, rozhledny, kostely, 
modlitebny, krematoria a obřadní síně, nekrytá sportovní zařízení bez vybavenosti, drobná zahradní 
architektura. Stavby a zařízení pro provoz a údržbu, ostatní stavby související s vymezeným funkčním 
využitím. Obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m2 prodejní plochy, nerušící 
služby (to vše platí jen pro hřbitovy). Podzemní parkoviště. Výjimečně přípustné umístění 
podzemního parkoviště bude možné za předpokladu závazně stanovené parkové kompozice, přijatelné 
druhové skladby a stanovení mocnosti terénu.  
 
    V navrhovaných polyfunkčních územích je plovoucí značkou   ZP  vyjádřen požadavek umístit 
souvislou parkovou plochu uvnitř jiné funkční plochy. Takto umístěná plocha se stává monofunkční 
plochou ZP - parkem.  
- do rozlohy 3 ha polyfunkčního území je požadováno umístění plochy ZP různorodého tvaru, není   
  však definována její minimální plocha ani poměr stran, 
- při rozloze 3 - 6 ha je požadována plocha 400 m2 při poměru stran plochy max. 1: 2, 
- při rozloze 6 - 9 ha je požadována plocha 1 600 m2 při poměru stran plochy max. 1: 2, 
- při rozloze 9 - 12 ha je požadována plocha min. 3 600 m2, kterou je přípustné rozdělit do dvou 
  lokalit při poměru stran plochy různorodého tvaru max. 1: 2 vzájemně provázaných parkovými pásy 
  či stromořadími, 
- při rozloze nad 12 ha je požadována plocha min. 6 400 m2, kterou je přípustné rozdělit do tří lokalit 
  při poměru stran plochy různorodého tvaru max. 1: 2 vzájemně provázaných parkovými pásy či 
  stromořadími. 

6c) ZMK - zeleň městská a krajinná   
 Zeleň s rekreačními aktivitami, které podstatně nenarušují přírodní charakter území.  
 Funkční využití: Přírodní krajinná zeleň, skupiny porostů, rozptýlené či liniové porosty dřevin 
i bylin, záměrně založené plochy a linie zeleně (parkové pásy), pobytové louky.  
 Doplňkové funkční využití: Veřejně přístupná hřiště přírodního charakteru, dětská hřiště, 
drobné vodní plochy, drobná zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních ploch, 
cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory a komunikace účelové. Nezbytná 
plošná zařízení a liniová vedení TV (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). 
 Výjimečně přípustné funkční využití: Zahradní restaurace, hvězdárny a rozhledny. Parkovací a 
odstavné plochy (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). Komunikace vozidlové, 
nadřazená plošná zařízení a liniová vedení TV, stavby a zařízení pro provoz PID. Stavby a zařízení 
pro provoz a údržbu (související s vymezeným funkčním využitím).  
 
 Následný obrázek je průmětem územního plánu do podrobné mapy katastru. Plocha SP je 
zatížena plovoucí značkou ZP, která stanovuje umístit zde souvislou parkovou plochu uvnitř této 
plochy. Vzhledem k tomu, že severní část je využita situováním stávajících dvou hřišť, je pro plochu 
ZP možno vymezit plochu v jižní části plochy SP, kde se také plovoucí značka ZP nachází. Vzhledem 
k tomu, že plocha SP je výměrou do 3 ha, není regulativem územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy definována ani její minimální plocha, ani poměr stran, plocha ZP může být různorodého 
tvaru. 

 

 
 

 

1.6.  NÁVRH MOŽNÉHO ALTERNATIVNÍHO ŘEŠENÍ (MODIFIKACE) ZMĚNY 

 

Pozn. 1.: Plocha SP je o výměře 1,2 ha, tedy plocha ZP dle plovoucí značky může být 
různorodého tvaru, není však definována její minimální plocha ani poměr stran. Plocha je umístěna 
v návrhu do zbytkové trojúhelné plochy pozemku 1402/1, k. ú. Újezd nad Lesy. Ze všech ploch 
území je k tomu účelu plocha urbanisticky nejvhodnější. 

Pozn. 2.: Plocha OB-B, určená pro výstavbu rodinných domů (cca jižní polovina pozemku 
č. parc. 1399/1, k. ú. Újezd nad Lesy a drobné části okolních pozemků), má výměru cca 0,718 ha. 
Dle tabulky míry využití území je možno na tomto území v kódu míry využití území B dosáhnout:  

 
směrná část informativní část 

kód míry 
využití území 

KPP KZ podlažnost KZP poznámka 

 
B 

 
0,3 

0,50   1 0,30 přízemní rozvolněná zástavba 
0,65   2 0,15 rozvolněná zástavba 
0,75     3+P, U 0,10 velmi rozvolněná zástavba 

   



 

KPP 0,3, tedy výměra podlažních ploch (HPP) = 7180 m2 x 0,3 = 2154 m2. Pokud bude 
v území situováno 6 rodinných domů, pak na jeden RD připadá 2154 : 6 = 359 m2 HPP. Pokud 
budeme předpokládat u každého RD 2 NP a podkroví, tedy například 2 x 150 m2 + 50 m2 (zbytek je 
například plné oplocení, apod.), lze uvažovat s půdorysem domu cca 12 x 12 či 12 x 13 m či 
podobným. Ve výkresové části je schematicky vyznačena plocha 12 x 12 s tím, že tvar se bude 
konkrétně měnit dle konkrétního projektu RD. Znamená to výstavbu 6 RD o hmotách, které se 
vyskytují na sousedních pozemcích. Podzemí se tím nevylučuje.  

Pokud by zastavěná plocha byla cca 12 x 13 m x 6 RD = 936 m2, tj. cca 1000 m2, a výměra 
6 pozemků pro RD celkem cca 7180 m2, pak plocha, aby byl zajištěn KZ 0,65 je 7180 m2 x 0,65 = 
4667 m2, přičemž plocha pozemků po odečtu zastavěné plochy (tedy plocha zeleně a plocha 
zpevněná) činí 7180 – 1000 = 6180 m2. Návrh 6 RD o výměře půdorysu (zastavěné plochy) cca 150 
m2 požadavku na splnění míry využití území vyhovuje.       

Na následném obrázku je orientačně vymezena plocha pro stavbu šesti nových rodinných 
domů: 

 
 
V souladu s platným územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy a jednáním na 

MČ Praha 21 dne 24. 6. 2015 byla jižní polovina pozemku č. parc. 1399/1, k. ú. Újezd nad Lesy 
navržena k zástavbě šesti izolovanými rodinnými domy. Velikost pozemků pro rodinné domy a 
velikost rodinných domů odpovídá sousední stávající zástavbě a splňuje předepsané regulativy – kód 
míry využití B. Pro obsluhu navrhované zástavby - severních tří rodinných domů - je navrženo 
prodloužit v přímém směru stávající místní obslužnou komunikaci Čekanovskou včetně sítí 
technické infrastruktury směrem západním o šíři veřejného prostoru shodné se stávající komunikací, 
tj. 8,2 m. Další tři rodinné domy při jižní hranici pozemku využijí k přístupu a příjezdu stávající 
komunikaci Čenovickou, u které současná šíře veřejného prostranství činí 12 m, v západní části 
v blízkosti napojení na komunikaci Pilovskou se současná šíře veřejného prostranství snižuje na 10,4 
m. Návrh proto umožňuje provést šíři komunikace Čenovické v celém průběhu 12 m.   

Pokračování prodloužené ulice Čekanovské se může posléze cca kolmo zaústit do ulice 

Pilovské, nebo by případně variantně tato komunikace mohla být vedena přímým směrem, a v tom 
případě by přesně navázala na stávající ulici Bělušickou. Tato regulace by však znamenala, že 
stávající fotbalové hřiště by muselo být nahrazeno jinou sportovní plochou nebo stavbou, nebo by 
muselo být delší stranou orientováno cca ve směru západ – východ, což je méně obvyklé a žádoucí 
situování otevřeného fotbalového hřiště, neboť v odpoledních hodinách svit slunce jednu stranu 
oslňuje a znevýhodňuje.      

V obou případech by však nové vedení komunikace Čekanovské vyloučilo současný 
nevhodný tvar křižovatky ulic Čekanovské, Čenovické a Pilovské.       

Návrh změny č. Z 2869/00 může být stažen z projednávání navrhovatelem změny, tedy MČ 
Praha 21 kdykoliv v procesu pořizování, nebo může být modifikován v té části, kde je navrhováno 
plochu OB-B změnit na plochu VV. Obě varianty jsou možné. Prvou možnost není třeba zobrazovat, 
územní plán by zůstal v současné podobě. Tato studie se ale proto ještě zabývala druhou možností, 
tedy změnou územního plánu, ale jen v části severní, při zachování plochy OB-B, tedy úpravou 
hranic funkčních ploch, aby lépe odpovídala současnému stavu vzrostlých porostů dřevin. Pokud by 
byly respektovány všechny dřevinné porosty, lze nalézt vhodné úpravy hranic a dokonce i zachovat 
část severní plochy VV, alespoň pro případ, že by byla tato plocha ve výhledu potřeba, neboť stavby 
by mohly být situovány na části pozemku, která není pokryta vzrostlou vegetací. Viz výkresová část.   

 

 
 

Návrh upřesňuje situování plovoucí plochy ZP o dostatečné rozloze (977 m2) severně od 
křižovatky ulic Pilovská a Čenovická, severně od této plochy se doporučuje situovat parkoviště 
osobních vozidel pro návštěvníky sportovní plochy. V návrhu je orientačně obsaženo i zastavění 
plochy VV severně od šesti navrhovaných rodinných domů. Ke znázornění zástavby severní části 
předmětného pozemku č. parc. 1399/1, k. ú. Újezd nad Lesy, byla použita studie domova důchodců 



 

či domu s pečovatelskou službou „Dům u lesa“ projektanta PM Group, Sokolovská 192/79, Praha 8, 
z roku 2014 (studie ve vlastnictví objednatele).  

Následný obrázek je složen ze stávajícího platného územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy (horní část) a návrhu možné změny, spočívající v úpravě ploch dle dřevinných 
porostů. Vzhledem k tomu, že není deklarována potřeba tak velké plošné rezervy v ploše VV, 
severní plocha VV se nenavrhuje celá k likvidaci, pouze ta její část, která je výrazněji pokryta 
vzrostlou zelení a zasahuje do hloubky lesa. Jižní část pozemku č. parc. 1399/1, k. ú. Újezd nad 
Lesy, kterou bylo ve změně č. Z 2869/00 navrhováno změnit z OB-B na VV, zůstává zachována pro 
bydlení v rodinných domech. 

 
 

 Výše zobrazený návrh změny územního plánu, který by modifikoval změnu Z 2869/00, je 
doložen průmětem ortofotomapy do návrhu změn územního plánu vytvořený v této studii, viz 
obrázek na další straně: 

 
 

 Následný obrázek ukazuje teoretický stav rozsahu veřejných prostranství pro komunikace a 
jejich křížení, kdyby došlo k dříve uvažovanému propojení ulic Bělušické a Čekanovské. Stávající 
fotbalové hřiště by nebylo možno zachovat, prostor plochy pro sport by bylo nutno využít k jinému 
druhu sportu, neboť pro otočení fotbalového hřiště by bylo nutno zabírat část plochy VV, a navíc by 
nebylo toto hřiště podélnou osou situováno ve směru sever – jih. Proto byla varianta přímého 
propojení výše jmenovaných ulic v návrhu regulace této studie zatím opuštěna, navržená parcelace 
pro šest rodinných domů nevylučuje pokračování ulice Čekanovské ani přímým směrem na západ, 
jak je viditelné z následného obrázku:    
 

 



 

 

1.7.  ZÁVĚR: 

 

    Tato studie navrhuje modifikaci změny č. Z 2869/00 v tom smyslu, že navrací jižní polovinu 
pozemku č. parc. 1399/1, k. ú. Újezd nad Lesy, zpět pro funkci OB-B tak, jak je dosud vedena 
v platném územním plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, a současně nabízí a ověřuje 
alternativní uspořádání (drobné změny) funkčních ploch, které byly předmětem změny Z 2869/00, 
pokud by Městská část Újezd nad Lesy usoudila, respektive rozhodla, že nechce zrušit návrh na 
změnu Z 2869 v celém rozsahu, ale že by bylo vhodné část severní plochy VV ponechat pro případ 
potřeby situování funkce VV ve výhledu, když nebude jižní část pozemku č. parc. 1399/1. k. ú. 
Újezd nad Lesy, pro funkci VV změněna. Stávající severní plochu VV tato studie navrhuje zmenšit 
cca na polovinu, neboť její severní polovina je již značně zarostlá dřevinným porostem, v jižní půli 
je část prostoru bez vzrostlých dřevin, kde by stavba pro VV mohla být realizována při zachování 
dřevin. V případě, že by nebyla potřeba na tomto pozemku situovat stavbu pro VV, regulativy 
plochy VV umožňují zde situovat či ponechat zeleň, případně cesty a vodní plochy jakožto stávající 
stav, nebo jako doplňkové využití plochy VV. To umožňuje například i realizaci parkových úpravy 
plochy, pokud by o takovém využití MČ uvažovala.  
 

 Základním účelem studie je však ve smyslu jednání s MČ Újezd nad Lesy vyjádření záměru 
vlastníka pozemku č. parc. 1399/1, k. ú. Újezd nad Lesy, pana Otakara Ženíška, jak hodlá jižní 
polovinu jmenovaného pozemku využít, tj. pro situování 6 RD o velikosti obvyklé rodinným domům 
v sousedství plochy, a pro veřejnou komunikaci (prodloužení komunikace Čekanovské), která by 
byla současně obslužnou a přístupovou komunikací pro 3 navrhované RD a pro případnou stavbu 
VV na severní části jmenovaného pozemku. Studie navrhuje prodloužením komunikace Čekanovské 
západním směrem logické napojení na ulici Pilovskou a tedy zkrácení jízd obytným územím.        
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1.1.      ZÁKLADNÍ  ÚDAJE 

 

 

Název díla:  STUDIE MODIFIKACE ZMĚNY Č. 2869/00 

  ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ HL. M. PRAHY 

 

Místo:   Městská část Praha 21 Újezd nad Lesy, 

  katastrální území Újezd nad Lesy  

 

Objednatel / vlastník pozemků, kterých se modifikace změny týká:  

  OTAKAR ŽENÍŠEK, bydlištěm Záběhlická 69/129, Záběhlice, 106 00 Praha 10, 

  vlastník pozemku č. parc. 1399/1, k. ú. Újezd nad Lesy 

   

Zhotovitel:      UNITED ARCHITECT STUDIO, s.r.o. (dále jen UAS, s.r.o.) 

  sídlem v Praze 4, 140 00 Pod Vrstevnicí 494/8,    

  zastoupená: Ing. arch. Jaromírem Myškou, jednatelem společnosti 

                        IČ: 25734695, DIČ: CZ 25734695 

  zapsaná: dne 5. 2. 1999 KOS v Praze, oddíl C, vložka 65432 

  Tel.: + 420 603 436098, + 420 603 475812, 

  E-mail: jaromir.myska@atelieruas.cz 

  E-mail: radka.myskova@atelieruas.cz, 

  vypracoval: Ing. arch. Jaromír Myška, urbanista a autorizovaný architekt 

            

Výtisk číslo:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6  

 

Zakázka číslo:   

  

Místo a datum zpracování: Praha, 06/2015 
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1.2.   ÚVOD  

 

V březnu roku 2013 schválilo Zastupitelstvo Městské části Prahy 21 Újezdu nad Lesy návrh 

změny územního plánu v lokalitě Blatov, jejíž podstatou bylo zrušení plochy veřejného vybavení VV 

vklíněné do plochy zeleně v blízkosti masívu lesa, respektive přesun plochy pro funkci VV na 

nezastavěný pozemek č. parc. 1399/1, k. ú. Újezd nad Lesy, který je dosud určen platným územním 

plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy pro situování čistě obytné zástavby s kódem míry 

využití území B (izolované rodinné domy). 

Na základě této skutečnosti požádala městská část o projednání a provedení změny územního 

plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy k tomu příslušný Magistrát hlavního města Prahy. 

Magistrát hlavního města Prahy zařadil tuto žádost do prvé části celoměstsky významných 

změn č. V. (CVZ – V, 1. část) pod číslem změny Z 2869/00.     

V roce 2014 byl celý pozemek č. parc. 1399/1, k. ú. Újezd nad Lesy, původně ve vlastnictví 

státu, na základě soudního rozhodnutí předán do vlastnictví fyzické osoby pana Otakara Ženíška, 

který však v této době nebyl o probíhajícím řízení o změnu jižní poloviny funkčního využití 

předmětného pozemku z plochy OB-B na plochu VV informován.  

V listopadu a prosinci roku 2014 proběhlo projednání návrhu zadání celoměstsky významných 

změn V – 1. část Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, a v současné době probíhá 

zpracování návrhu změny V – 1. část Územního plánu hlavního města Prahy. V rámci projednávání 

návrhu zadání změny vlastník pozemku neuplatnil připomínky, neboť projednávání probíhá formou 

veřejné vyhlášky, a o návrhu změny vlastník pozemku vůbec nic netušil, naopak zahájil jednání 

s projekční kanceláří o přípravě území v souladu s dosud platným územním plánem. 

V roce 2015 se vlastník pozemku č. parc. 1399/1, k. ú. Újezd nad Lesy dozvěděl náhodně o 

připravované změně využití tohoto pozemku a dne 24. 6. 2015 jednal s vedením MČ Praha 21 (s 

panem starostou Zdeňkem Růžičkou) o možnosti, aby návrh změny č. Z 2869/00 byl stažen 

z projednávání a pořizování změn, nebo alespoň modifikován v té části, kde je navrhováno plochu 

OB-B změnit na plochu VV. Bylo předběžně dojednáno, že tato změna by byla v zásadě možná, 

neboť není známo, že by bylo v této ploše mít rezervu pro VV; pan Ženíšek doloží studii, která bude 

obsahovat záměr, jakou výstavbu hodlá na této části pozemku realizovat, byla doporučena parcelace 

pro izolované rodinné domy, a pokud bude k tomuto požadavku MČ přihlédnuto, bude studie 

předložena do komise výstavby dne 14. 9. 2015 a následně bude rozhodnuto zastupitelstvem o 

vyloučení předmětné části ze změny č. Z 2869/00, a toto rozhodnutí bude doručeno pořizovateli 

změny, Magistrátu hlavního města Prahy. 

Následná studie je reakcí na toto jednání.         

 

 

1.3. VSTUPNÍ ÚDAJE 

 

Podkladem pro modifikaci projednávané změny je návrh této změny obsažený na webových 

stránkách Hlavního města Prahy, viz:   

http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_V/navrh_zadani.html: 

Změna č. Z 2869/00 byla v návrhu zadání definovaná takto (str. 1 až 3):  

 

LOKALITA - městská část: 

- katastrální území: 

- parcelní číslo: 

Praha 21 

Újezd nad Lesy 

1399/1, 1405, 1399, 1401, 1399/30, 1402/1, 1403, 1399/11, 

1399/5 

  

DRUH: - změna funkčního využití ploch 

PŘEDMĚT - přeuspořádání ploch – lokální centrum Blatov 

PLATNÝ STAV V ÚP: - zeleň městská krajinná (ZMK), čistě obytné (OB), veřejné 

vybavení (VV) sportu (SP), parky, historické zahrady a hřbitovy 

(ZP) – plovoucí značka 

NAVRHOVANÁ ZMĚNA - veřejné vybavení (VV), zeleň městská a krajinná (ZMK), sportu 

  (SP) čistě obytné (OB), parky, historické zahrady a hřbitovy 

  (ZP) – plovoucí značka  

PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH - 65073 m
2 

 

 

http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_


 

 

 
  

 

 

1.4.   SOUČASNÝ MAJETKOVÝ STAV PROSTORU ZMĚNY 

 

Území změny je v současnosti nevyužité, v severní části obsahuje porosty vzrostlé dřevinné 

zeleně, jejíž existence zřejmě vedla k tomu, že místo severní plochy VV bylo navrženo doplnit zeleň a 

plochu celou vést jako ZMK.  

 

 

 
 

 Změna č. Z 2869/00 se týká zejména těchto větších pozemků: č. parc. 1399/1, č. parc. 1405/1, 

č. parc. 1408/1, vše k. ú. Újezd nad Lesy. Původně byly všechny pozemky ve vlastnictví města nebo 

státu, v současné době je významnou změnou vlastnictví fyzické osoby (Otakar Ženíšek).     

 

 Vlastnosti pozemku č. parc. 1399/1, k. ú. Újezd nad Lesy: vlastník: Otakar Ženíšek, 

Záběhlická 69/129, Záběhlice, 106 00 Praha 10, číslo LV: 4992, výměra: 15519 m
2
, typ parcely: 

parcela katastru nemovitosti, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany nemovitosti: zemědělský 

půdní fond, BPEJ 2.26.01 (3. třída ochrany). 

 Vlastnosti pozemku č. parc. 1405/1, k. ú. Újezd nad Lesy: vlastník: Hlavní město Praha, 

Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: 

Městská část Praha 21, Staroklánovická 260, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9; číslo LV: 2329, výměra 

17 193 m
2
, typ parcely: parcela katastru nemovitostí, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob 

ochrany nemovitosti: zemědělský půdní fond, BPEJ 2.26.01 (3. třída ochrany). 

 Vlastnosti pozemku č. parc. 1408/1, k. ú. Újezd nad Lesy: vlastník: Hlavní město Praha, 

Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: 

Městská část Praha 21, Staroklánovická 260, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9; číslo LV: 2329, výměra 

14 608 m
2
, typ parcely: parcela katastru nemovitostí, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob 

ochrany nemovitosti: zemědělský půdní fond, BPEJ 2.26.01 (3. třída ochrany). 

 Kromě jmenovaných pozemků je pro návrh možného řešení významný pozemek:  

č. parc. 1394/6, 1394/9, 1399/14, 1399/28, 1401, č. parc. 1402/1, 1403, vše vlastník: Hlavní město 



 

Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví 

obce: Městská část Praha 21, Staroklánovická 260, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9. 

 

 
 

 V situaci vlastnických vztahů (viz výše) znamená: barva světle žlutá: Hlavní město Praha, 

Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: 

Městská část Praha 21, Staroklánovická 260, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9, barva sytě žlutá: Hlavní 

město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, barva sytě zelená: Otakar Ženíšek, 

Záběhlická 69/129, Záběhlice, 106 00 Praha 10, barva světle zelená: ostatní fyzické osoby, barva 

červená: ČR – Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 50 008 Hradec Králové, barva světle 

modrá: právnická osoba (s.r.o.). 

 Pozemek č. parc. 1399/1, k. ú. Újezd nad Lesy, není zatížen žádným vedením inženýrských sítí 

a nejsou na něm (vyjma severního cípu) situovány žádné vzrostlé dřeviny. 

 

1.5.  SOUČASNÝ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ HL. MĚSTA PRAHY 

 

 Jedná se o tyto plochy s rozdílným způsobem využití: 

1a) OB - čistě obytné území 

 Území sloužící pro bydlení.  

 Funkční využití: stavby pro bydlení, byty v nebytových domech (viz výjimečně přípustné využití). 

Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, mateřské školy, ambulantní zdravotnická zařízení, zařízení sociální 

péče. Zařízení pro neorganizovaný sport, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m
2
 

prodejní plochy (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).  

 Doplňkové funkční využití: drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a 

prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení technického vybavení (dále jen 

TV). Parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily (to vše pro uspokojení potřeb území 

vymezeného danou funkcí). 

 Výjimečně přípustné funkční využití: lůžková zdravotnická zařízení, církevní zařízení, malá 

ubytovací zařízení, školy, školská a ostatní vzdělávací zařízení, kulturní zařízení, administrativa a veterinární 

zařízení v rámci staveb pro bydlení při zachování dominantního podílu bydlení, ambasády, sportovní 

zařízení, zařízení veřejného stravování, nerušící služby
 
místního významu. Stavby, zařízení a plochy pro 

provoz Pražské integrované dopravy (dále jen PID).  Zahradnictví, doplňkové stavby pro chovatelství a 

pěstitelské činnosti, sběrny surovin. 

4a) SP -  sportu 

 Území sloužící pro umístění staveb a zařízení pro sport a tělovýchovu. 

 Funkční využití: Krytá i otevřená sportovní zařízení. Klubová zařízení, obchodní zařízení s 

celkovou plochou nepřevyšující 200 m
2
 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, ubytovací 

zařízení do 50 lůžek, administrativní zařízení, kulturní zařízení, školská zařízení, služby, služební byty 

pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí (to vše související s vymezeným funkčním 

využitím a zároveň to vše do souhrnného rozsahu 20% plochy území vymezeného danou funkcí). 

 Doplňkové funkční využití: vodní plochy, zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce 

vodních ploch, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, nezbytná plošná zařízení a 

liniová vedení TV. Parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily, komunikace 

vozidlové (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). 

 Výjimečně přípustné funkční využití: jako výjimečně přípustné bude posuzováno překročení 

kapacitních limitů zařízení obchodních a ubytovacích a umístění souvisejících funkcí nesportovního 

charakteru  nad souhrnný rozsah 20% plochy území vymezeného danou funkcí.  

1a) VV – Veřejné vybavení 

 Plochy sloužící pro umístění zařízení a areálů veškerého veřejného vybavení města, tj. zejména 

pro školství a vzdělávání, pro zdravotnictví a sociální péči, veřejnou správu města, záchranný 

bezpečnostní systém a pro zabezpečení budoucích potřeb veřejného vybavení všeho druhu. Při 

umisťování veřejného vybavení na plochy VV musí být přednostně zohledněny základní potřeby 

obytných celků z oblasti školství, zdravotnictví a sociální péče s přihlédnutím k optimální  dostupnosti 

zařízení. Funkce související s vymezeným funkčním využitím a pro uspokojení potřeb území 

vymezeného danou funkcí nelze umístit v převažujícím podílu celkové kapacity.  

 Funkční využití: Školy a školská zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická 

zařízení, zařízení sociální péče, hygienické stanice, zařízení záchranného bezpečnostního systému, 

městské úřady, krematoria a obřadní síně, vysokoškolská zařízení. Sportovní zařízení, zařízení 

veřejného stravování, kulturní zařízení, kostely a modlitebny, služby (to vše související s vymezeným 

funkčním využitím). Služební byty
 
a ubytovací zařízení, která jsou součástí zařízení veřejného 

vybavení (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). 

 Doplňkové funkční využití: Drobné vodní plochy, zeleň, pěší komunikace a prostory, 

komunikace vozidlové, cyklistické stezky, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV. Parkovací a 

odstavné plochy, garáže (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). Výjimečně 

přípustné funkční využití:  

Ostatní vzdělávací a školská zařízení, nezapsaná v rejstříku MŠMT škol a školských zařízení, ve 

smyslu § 7 školského zákona. Administrativní plochy, obchodní zařízení s celkovou plochou 

nepřevyšující 200 m
2
 prodejní plochy, čerpací stanice pohonných hmot a manipulační plochy, malé 

sběrné dvory (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). 



 

6b) ZP – parky, historické zahrady a hřbitovy  

 Záměrně založené architektonicky ztvárněné plochy zeleně. 

 Funkční využití: Parky, zahrady, sady, vinice to vše na rostlém terénu, plochy určené pro 

pohřbívání, urnové háje, kolumbária, rozptylové louky a plochy určené pro pohřbívání zvířat 

v domácích chovech. 

 Doplňkové funkční využití: Drobné vodní plochy, pěší komunikace. Prostory a nezbytná 

plošná zařízení a liniová vedení TV (sloužící stavbám a zařízením uspokojujícím potřeby území 

vymezeného danou funkcí). 

 Výjimečně přípustné funkční využití: Dětská hřiště, cyklistické stezky, jezdecké stezky, 

komunikace účelové. Zahradní restaurace, nekryté amfiteátry, hvězdárny, rozhledny, kostely, 

modlitebny, krematoria a obřadní síně, nekrytá sportovní zařízení bez vybavenosti, drobná zahradní 

architektura. Stavby a zařízení pro provoz a údržbu, ostatní stavby související s vymezeným funkčním 

využitím. Obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m
2
 prodejní plochy, nerušící 

služby (to vše platí jen pro hřbitovy). Podzemní parkoviště. Výjimečně přípustné umístění 

podzemního parkoviště bude možné za předpokladu závazně stanovené parkové kompozice, přijatelné 

druhové skladby a stanovení mocnosti terénu.  

 

    V navrhovaných polyfunkčních územích je plovoucí značkou   ZP  vyjádřen požadavek umístit 

souvislou parkovou plochu uvnitř jiné funkční plochy. Takto umístěná plocha se stává monofunkční 

plochou ZP - parkem.  

- do rozlohy 3 ha polyfunkčního území je požadováno umístění plochy ZP různorodého tvaru, není   

  však definována její minimální plocha ani poměr stran, 

- při rozloze 3 - 6 ha je požadována plocha 400 m
2 

při poměru stran plochy max. 1: 2, 

- při rozloze 6 - 9 ha je požadována plocha 1 600 m
2 

při poměru stran plochy max. 1: 2, 

- při rozloze 9 - 12 ha je požadována plocha min. 3 600 m
2
, kterou je přípustné rozdělit do dvou 

  lokalit při poměru stran plochy různorodého tvaru max. 1: 2 vzájemně provázaných parkovými pásy 

  či stromořadími, 

- při rozloze nad 12 ha je požadována plocha min. 6 400 m
2
, kterou je přípustné rozdělit do tří lokalit 

  při poměru stran plochy různorodého tvaru max. 1: 2 vzájemně provázaných parkovými pásy či 

  stromořadími. 

6c) ZMK - zeleň městská a krajinná   

 Zeleň s rekreačními aktivitami, které podstatně nenarušují přírodní charakter území.  

 Funkční využití: Přírodní krajinná zeleň, skupiny porostů, rozptýlené či liniové porosty dřevin 

i bylin, záměrně založené plochy a linie zeleně (parkové pásy), pobytové louky.  

 Doplňkové funkční využití: Veřejně přístupná hřiště přírodního charakteru, dětská hřiště, 

drobné vodní plochy, drobná zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních ploch, 

cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory a komunikace účelové. Nezbytná 

plošná zařízení a liniová vedení TV (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). 

 Výjimečně přípustné funkční využití: Zahradní restaurace, hvězdárny a rozhledny. Parkovací a 

odstavné plochy (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). Komunikace vozidlové, 

nadřazená plošná zařízení a liniová vedení TV, stavby a zařízení pro provoz PID. Stavby a zařízení 

pro provoz a údržbu (související s vymezeným funkčním využitím).  

 

 Následný obrázek je průmětem územního plánu do podrobné mapy katastru. Plocha SP je 

zatížena plovoucí značkou ZP, která stanovuje umístit zde souvislou parkovou plochu uvnitř této 

plochy. Vzhledem k tomu, že severní část je využita situováním stávajících dvou hřišť, je pro plochu 

ZP možno vymezit plochu v jižní části plochy SP, kde se také plovoucí značka ZP nachází. Vzhledem 

k tomu, že plocha SP je výměrou do 3 ha, není regulativem územního plánu sídelního útvaru hlavního 

města Prahy definována ani její minimální plocha, ani poměr stran, plocha ZP může být různorodého 

tvaru. 

 

 

 

 

1.6.  NÁVRH MOŽNÉHO ALTERNATIVNÍHO ŘEŠENÍ (MODIFIKACE) ZMĚNY 

 

Pozn. 1.: Plocha SP je o výměře 1,2 ha, tedy plocha ZP dle plovoucí značky může být 

různorodého tvaru, není však definována její minimální plocha ani poměr stran. Plocha je umístěna 

v návrhu do zbytkové trojúhelné plochy pozemku 1402/1, k. ú. Újezd nad Lesy. Ze všech ploch 

území je k tomu účelu plocha urbanisticky nejvhodnější. 

Pozn. 2.: Plocha OB-B, určená pro výstavbu rodinných domů (cca jižní polovina pozemku 

č. parc. 1399/1, k. ú. Újezd nad Lesy a drobné části okolních pozemků), má výměru cca 0,718 ha. 

Dle tabulky míry využití území je možno na tomto území v kódu míry využití území B dosáhnout:  

 

směrná část informativní část 

kód míry 

využití území 

KPP KZ podlažnost KZP poznámka 

 

B 

 

0,3 

0,50   1 0,30 přízemní rozvolněná zástavba 

0,65   2 0,15 rozvolněná zástavba 

0,75     3+P, U 0,10 velmi rozvolněná zástavba 

   



 

KPP 0,3, tedy výměra podlažních ploch (HPP) = 7180 m
2
 x 0,3 = 2154 m

2
. Pokud bude 

v území situováno 6 rodinných domů, pak na jeden RD připadá 2154 : 6 = 359 m
2
 HPP. Pokud 

budeme předpokládat u každého RD 2 NP a podkroví, tedy například 2 x 150 m
2
 + 50 m

2
 (zbytek je 

například plné oplocení, apod.), lze uvažovat s půdorysem domu cca 12 x 12 či 12 x 13 m či 

podobným. Ve výkresové části je schematicky vyznačena plocha 12 x 12 s tím, že tvar se bude 

konkrétně měnit dle konkrétního projektu RD. Znamená to výstavbu 6 RD o hmotách, které se 

vyskytují na sousedních pozemcích. Podzemí se tím nevylučuje.  

Pokud by zastavěná plocha byla cca 12 x 13 m x 6 RD = 936 m
2
, tj. cca 1000 m

2
, a výměra 

6 pozemků pro RD celkem cca 7180 m
2
, pak plocha, aby byl zajištěn KZ 0,65 je 7180 m

2
 x 0,65 = 

4667 m
2
, přičemž plocha pozemků po odečtu zastavěné plochy (tedy plocha zeleně a plocha 

zpevněná) činí 7180 – 1000 = 6180 m
2
. Návrh 6 RD o výměře půdorysu (zastavěné plochy) cca 150 

m
2
 požadavku na splnění míry využití území vyhovuje.       

Na následném obrázku je orientačně vymezena plocha pro stavbu šesti nových rodinných 

domů: 

 
 

V souladu s platným územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy a jednáním na 

MČ Praha 21 dne 24. 6. 2015 byla jižní polovina pozemku č. parc. 1399/1, k. ú. Újezd nad Lesy 

navržena k zástavbě šesti izolovanými rodinnými domy. Velikost pozemků pro rodinné domy a 

velikost rodinných domů odpovídá sousední stávající zástavbě a splňuje předepsané regulativy – kód 

míry využití B. Pro obsluhu navrhované zástavby - severních tří rodinných domů - je navrženo 

prodloužit v přímém směru stávající místní obslužnou komunikaci Čekanovskou včetně sítí 

technické infrastruktury směrem západním o šíři veřejného prostoru shodné se stávající komunikací, 

tj. 8,2 m. Další tři rodinné domy při jižní hranici pozemku využijí k přístupu a příjezdu stávající 

komunikaci Čenovickou, u které současná šíře veřejného prostranství činí 12 m, v západní části 

v blízkosti napojení na komunikaci Pilovskou se současná šíře veřejného prostranství snižuje na 10,4 

m. Návrh proto umožňuje provést šíři komunikace Čenovické v celém průběhu 12 m.   

Pokračování prodloužené ulice Čekanovské se může posléze cca kolmo zaústit do ulice 

Pilovské, nebo by případně variantně tato komunikace mohla být vedena přímým směrem, a v tom 

případě by přesně navázala na stávající ulici Bělušickou. Tato regulace by však znamenala, že 

stávající fotbalové hřiště by muselo být nahrazeno jinou sportovní plochou nebo stavbou, nebo by 

muselo být delší stranou orientováno cca ve směru západ – východ, což je méně obvyklé a žádoucí 

situování otevřeného fotbalového hřiště, neboť v odpoledních hodinách svit slunce jednu stranu 

oslňuje a znevýhodňuje.      

V obou případech by však nové vedení komunikace Čekanovské vyloučilo současný 

nevhodný tvar křižovatky ulic Čekanovské, Čenovické a Pilovské.       

Návrh změny č. Z 2869/00 může být stažen z projednávání navrhovatelem změny, tedy MČ 

Praha 21 kdykoliv v procesu pořizování, nebo může být modifikován v té části, kde je navrhováno 

plochu OB-B změnit na plochu VV. Obě varianty jsou možné. Prvou možnost není třeba zobrazovat, 

územní plán by zůstal v současné podobě. Tato studie se ale proto ještě zabývala druhou možností, 

tedy změnou územního plánu, ale jen v části severní, při zachování plochy OB-B, tedy úpravou 

hranic funkčních ploch, aby lépe odpovídala současnému stavu vzrostlých porostů dřevin. Pokud by 

byly respektovány všechny dřevinné porosty, lze nalézt vhodné úpravy hranic a dokonce i zachovat 

část severní plochy VV, alespoň pro případ, že by byla tato plocha ve výhledu potřeba, neboť stavby 

by mohly být situovány na části pozemku, která není pokryta vzrostlou vegetací. Viz výkresová část.   

 

 
 

Návrh upřesňuje situování plovoucí plochy ZP o dostatečné rozloze (977 m
2
) severně od 

křižovatky ulic Pilovská a Čenovická, severně od této plochy se doporučuje situovat parkoviště 

osobních vozidel pro návštěvníky sportovní plochy. V návrhu je orientačně obsaženo i zastavění 

plochy VV severně od šesti navrhovaných rodinných domů. Ke znázornění zástavby severní části 

předmětného pozemku č. parc. 1399/1, k. ú. Újezd nad Lesy, byla použita studie domova důchodců 



 

či domu s pečovatelskou službou „Dům u lesa“ projektanta PM Group, Sokolovská 192/79, Praha 8, 

z roku 2014 (studie ve vlastnictví objednatele).  

Následný obrázek je složen ze stávajícího platného územního plánu sídelního útvaru 

hlavního města Prahy (horní část) a návrhu možné změny, spočívající v úpravě ploch dle dřevinných 

porostů. Vzhledem k tomu, že není deklarována potřeba tak velké plošné rezervy v ploše VV, 

severní plocha VV se nenavrhuje celá k likvidaci, pouze ta její část, která je výrazněji pokryta 

vzrostlou zelení a zasahuje do hloubky lesa. Jižní část pozemku č. parc. 1399/1, k. ú. Újezd nad 

Lesy, kterou bylo ve změně č. Z 2869/00 navrhováno změnit z OB-B na VV, zůstává zachována pro 

bydlení v rodinných domech. 

 

 

 Výše zobrazený návrh změny územního plánu, který by modifikoval změnu Z 2869/00, je 

doložen průmětem ortofotomapy do návrhu změn územního plánu vytvořený v této studii, viz 

obrázek na další straně: 

 
 

 Následný obrázek ukazuje teoretický stav rozsahu veřejných prostranství pro komunikace a 

jejich křížení, kdyby došlo k dříve uvažovanému propojení ulic Bělušické a Čekanovské. Stávající 

fotbalové hřiště by nebylo možno zachovat, prostor plochy pro sport by bylo nutno využít k jinému 

druhu sportu, neboť pro otočení fotbalového hřiště by bylo nutno zabírat část plochy VV, a navíc by 

nebylo toto hřiště podélnou osou situováno ve směru sever – jih. Proto byla varianta přímého 

propojení výše jmenovaných ulic v návrhu regulace této studie zatím opuštěna, navržená parcelace 

pro šest rodinných domů nevylučuje pokračování ulice Čekanovské ani přímým směrem na západ, 

jak je viditelné z následného obrázku:    

 

 



 

 

1.7.  ZÁVĚR: 

 

    Tato studie navrhuje modifikaci změny č. Z 2869/00 v tom smyslu, že navrací jižní polovinu 

pozemku č. parc. 1399/1, k. ú. Újezd nad Lesy, zpět pro funkci OB-B tak, jak je dosud vedena 

v platném územním plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, a současně nabízí a ověřuje 

alternativní uspořádání (drobné změny) funkčních ploch, které byly předmětem změny Z 2869/00, 

pokud by Městská část Újezd nad Lesy usoudila, respektive rozhodla, že nechce zrušit návrh na 

změnu Z 2869 v celém rozsahu, ale že by bylo vhodné část severní plochy VV ponechat pro případ 

potřeby situování funkce VV ve výhledu, když nebude jižní část pozemku č. parc. 1399/1. k. ú. 

Újezd nad Lesy, pro funkci VV změněna. Stávající severní plochu VV tato studie navrhuje zmenšit 

cca na polovinu, neboť její severní polovina je již značně zarostlá dřevinným porostem, v jižní půli 

je část prostoru bez vzrostlých dřevin, kde by stavba pro VV mohla být realizována při zachování 

dřevin. V případě, že by nebyla potřeba na tomto pozemku situovat stavbu pro VV, regulativy 

plochy VV umožňují zde situovat či ponechat zeleň, případně cesty a vodní plochy jakožto stávající 

stav, nebo jako doplňkové využití plochy VV. To umožňuje například i realizaci parkových úpravy 

plochy, pokud by o takovém využití MČ uvažovala.  

 

 Základním účelem studie je však ve smyslu jednání s MČ Újezd nad Lesy vyjádření záměru 

vlastníka pozemku č. parc. 1399/1, k. ú. Újezd nad Lesy, pana Otakara Ženíška, jak hodlá jižní 

polovinu jmenovaného pozemku využít, tj. pro situování 6 RD o velikosti obvyklé rodinným domům 

v sousedství plochy, a pro veřejnou komunikaci (prodloužení komunikace Čekanovské), která by 

byla současně obslužnou a přístupovou komunikací pro 3 navrhované RD a pro případnou stavbu 

VV na severní části jmenovaného pozemku. Studie navrhuje prodloužením komunikace Čekanovské 

západním směrem logické napojení na ulici Pilovskou a tedy zkrácení jízd obytným územím.        



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Zastupitelstvo městské části 9. jednání dne 14.12.2015
 

Ing. Šárka Zátkovápředkládá:
pověřena výkonem funkce starostky

 
Ing. Lucie Ponicovázpracoval:
Granty a MA21

 
 

Věc: Žádost o finanční příspěvek na realizaci vánočního koncertu Ireny Budweiserové

Důvodová zpráva

ZMČ předkládám žádost spolku OKO o finanční příspěvek na realizaci vánočního koncertu Ireny
Budweiserové. Paní Irena Budweiserová se představí v pátek 18. prosince 2015 v Újezdě nad Lesy
se svojí doprovodnou skupinou a s programem plných spirituálů, gospelů a starých vánočních
písní z Francie, Španělska, Anglie i naší provinience. Před vlastním koncertem se návštěvníkům
navíc představí újezdský dětský sbor "Sovička" z Masarykovy ZŠ.

Tento koncert je součástí projektu újezdských hudebních slavností "Hvězdy v Újezdě" a je
již druhým v pořadí. Prvním úspěšně zrealizovaným koncertem byl koncert tenoristy Tomáše
Černého a dirigenta ND v Praze Davida Švece. MČ tento koncert podpořila úhradou nájmu za
divadelní sál.

Předpokládaný rozpočet akce je 35.000,- Kč. Předpokládaný výnos ze vstupného bude mezi 18
- 20 tisíci, proto by spolek OKO přivítal finanční příspěvek v maximálně  možné výši. Podle
předběžné kalkulace bude rozdíl mezi příjmem ze vstupného a celkovými náklady minimálně
10.000,- Kč, tak že i tato částka by významně pomohla v rozvíjení kulturních aktivit v naší
městské části.

Součástí žádosti je rozepsaný předběžný rozpočet a plakát koncertu. Spolek OKO se nemohl
zúčastnit vyhlášeného grantového programu pro rok 2015, jelikož žádosti bylo možné podávat
do 6. února 2015 a spolek vznikl až 24. dubna 2015.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 žádost spolku OKO o finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč na realizaci vánočního

koncertu Ireny Budweiserové



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

 
 
 

2) s c h v a l u j e
 neinvestiční dotaci spolku OKO ve výši 10.000,- Kč a to z neinvestiční účelové dotace z

MHMP - VHP a jiných technických zařízení, v kapitole 06, kultura a cestovní ruch
 
 
 

3) u k l á d á
 ÚMČ Praha 21 /FO/ vypracovat rozpočtové opatření dle rozhodnutí ZMČ Praha 21

 
 Zodpovídá:

 
 1. vedoucí finančního odboru
 Termín:  22.12.2015
 

 
 

4) u k l á d á
 ÚMČ Praha 21 /Granty a MA21/ informovat spolek OKO o výsledku rozhodnutí

 
 Zodpovídá:

 
 1. Granty a MA21
 Termín:  17.12.2015
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_zadost_oko

 
Příloha č.3: 03_rozpocet

 
Příloha č.4: 04_plakat

 
 

Dne 03.12.2015
 
 

Ing. Šárka Zátková
pověřena výkonem funkce starostky

 
 









V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Zastupitelstvo městské části 9. jednání dne 14.12.2015
 

Ing. Šárka Zátkovápředkládá:
pověřená výkonem funkce starostky

 
Ing. Lucie Ponicovázpracoval:
Granty a MA21

 
 

Věc: Grantové programy vyhlášené MČ Praha 21 pro rok 2016

Důvodová zpráva

ZMČ předkládám návrh Grantových programů pro rok 2016 a návrh úprav Grantového systému
MČ Praha 21 z důvodu organizačních změn (rozdělení na OŠK a Granty a MA21 - kancelář
tajemníka).

 

 
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
 Grantový systém a Grantové programy MČ Praha 21 pro rok 2016

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 03_Grantovy_system_2016_verze_GK_upravena

 
Příloha č.3: 02_Grantove_progamy_2016

 
 

Dne 03.12.2015
 
 

Ing. Šárka Zátková
pověřená výkonem funkce starostky



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 - ÚJEZD NAD LESY 

VYHLAŠUJE GRANTOVÉ PROGRAMY  

PRO ROK 2016 
 

 KULTURA, OSVĚTA, VZDĚLÁVÁNÍ 

 PREVENCE KRIMINALITY A UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK 

 EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY, PRORODINNÉ AKTIVITY 

 SPORTOVNÍ AKTIVITY 

Přijímání žádostí: 

od 14. 1. 2016 do 13. 3. 2016 zaslat žádost elektronicky na emailovou adresu 

podatelna@praha21.cz  a originální vyhotovení žádosti se všemi přílohami zaslat poštou 

nebo předat na podatelně Úřadu městské části Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9 – 

Újezd nad Lesy (při zasílání poštou je rozhodující datum podání na poště).  

 

Obálka bude zalepená a viditelně označena nápisem „GRANT – NEOTEVÍRAT“. 

 

Úplné znění Grantového systému MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy, žádost a další informace na 

http//: www.praha21.cz. 

 

Finanční prostředky na granty budou poskytnuty v souladu s rozpočtem Městské části Praha 

21 -  Újezd nad Lesy pro rok 2016. Jejich poskytnutí podléhá rozhodnutí Rady MČ Praha 21- 

Újezd nad Lesy. 

 

Cílem je  

 motivovat veřejnost ke zvýšení zodpovědnosti za vlastní zdraví a kvalitu životního 

prostředí 

 posilovat zdravotně i sociálně prospěšné návyky  

 motivovat veřejnost k větší účasti na společně organizovaných akcích  

 prohlubování aktivní spolkové činnosti 

 navazování mezigeneračních a vzájemných spolkových či sociálních kontaktů 

 

Kontaktní osoba pro grantové programy: 

Ing. Lucie Ponicová, tel.: 281 012 928, e-mail: lucie.ponicova@praha21.cz  

 

Harmonogram grantového řízení 

 

Vyhlášení grantového programu  15. prosince 2015 

Přijímání žádostí    od 14. ledna do 13. března 2016 

Evidence přijatých žádostí 

a jejich formální kontrola   od 14. ledna do 31. března 2016 

Hodnocení žádostí Grantovou komisí duben 2016 

Schválení RMČ    duben 2016 

Uveřejnění výsledků, uzavírání smluv,  

výplata finančních prostředků  květen - červen 2016  

mailto:podatelna@praha21.cz
mailto:lucie.ponicova@praha21.cz
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Názvy grantových programů 
 

 

 

Grantový program „Kultura, osvěta, vzdělávání“ 

 

Cílem programu je podporovat rozvoj místního kulturního života, nabídku kulturních či 

vzdělávacích akcí i aktivit pro obyvatele MČ Praha 21 a podporovat osvětu a společenský 

život v obci s mezigeneračním propojováním návštěvníků nebo organizátorů akce s prezentací 

zejména neprofesionálních umělců. 

 

 

 

 

Grantový program „Sportovní aktivity“ 

 

Cílem programu je podpořit rozvoj sportovních aktivit v MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy a 

aktivity vedoucí k podpoře zdravého životního stylu.  

 

 

 

 

Grantový program „Prevence kriminality a užívání návykových látek“ 
 

Cílem programu je podpora dílčích projektů v oblasti prevence kriminality a užívání 

návykových látek. 

 

Oblasti podpory: 

 

A. Sociální a situační oblast prevence – aktivity zaměřené na změnu nepříznivých 

společenských a životních podmínek, které jsou považovány za klíčové příčiny páchání 

trestné činnosti, předcházení rizikovým situacím a situacím, ve kterých je vysoká 

pravděpodobnost kriminálního činu. 

 

B. Občanská výchova – zlepšení informovanosti dětí i dospělých o právech i 

povinnostech občanů, zvyšování všímavosti a solidarity jako prevence trestných činů, 

výchova a motivace k zákonnému jednání dětí i dospělých. 

 

C. Specifická prevence užívání návykových látek – drog, tabáku, alkoholu. 

 

D. Závislost, resocializace - hráčství 
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Grantový program „Ekologie a životní prostředí“ 
 

 

Cílem programu je podpořit společnou péči o přírodu a veřejný prostor v Újezdě nad Lesy a 

jeho bezprostředním okolí, zlepšování informovanosti a vztahu občanů k životnímu prostředí. 

Je systémem finanční podpory organizacím, které chtějí přispět k péči o životní prostředí v 

městské části, k výchově a vzdělávání v uvedené oblasti. 

 

Oblasti podpory: 

 

A.  Ekologická - environmentální výchova a vzdělávání -  projekty zaměřené na výchovu 

a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých. 

 

B.  Aktivity v péči o životní prostředí obce a blízkého okolí - organizace veřejně 

prospěšných akcí a brigád s cílem úklidu a zvelebení okolí bydliště, školy, zajímavých 

či památných míst apod. Obnovování, vytváření a péče o přírodní prvky v městské části 

a jejím nejbližším okolí (stromořadí, vodní toky a plochy, lesíky, parky). 

 

 

 

 

Grantový program „Sociální a zdravotní služby, prorodinné aktivity“ 
 

 

Cílem programu je podpora dílčích projektů v oblasti rozvoje sociálních a zdravotních služeb 

a občanských aktivit.  

 

Oblasti podpory: 

 

A.  Projekty s preventivním charakterem - předcházení sociálnímu vyloučení osob z 

důvodů věku, onemocnění, zdravotního či sociálního handicapu se zaměřením na 

terénní sociální práci. 

 

B. Prorodinné aktivity a mezigenerační programy - podpora rodiny se zaměřením na 

domácí ošetřovatelskou péči a nabídku aktivit pro rodiny s dětmi 

 

 

C.  Projekty pokračující v dlouhodobých programech určených pro seniory, 

handicapované osoby či osoby v nepříznivé sociální situaci. 
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Grantový systém 

Městské části Praha 21 

Újezd nad Lesy 

 
 

 

Podporující rozvoj procesu místní Agendy 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MČ Praha 21 realizuje od roku 2011 metodu místní Agendy 21. Jedná se proces zapojování 

veřejnosti, organizací, soukromého a neziskového sektoru do zkvalitňování života v městské 

části a jejího dění. Velký důraz je kladen na vzájemnou spolupráci při společných aktivitách 

podporujících veřejně prospěšné činnosti. 

 

Tento Grantový systém byl schválen ZMČ Praha 21dne XXX a nabývá platnosti a účinnosti 

dne XXX. 
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Část A Obecná část 
 

Městská část Praha 21 (dále jen „MČ Praha 21“) poskytuje granty především za účelem 

vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů v Újezdě nad Lesy v souladu se 

zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Zastupitelstvo MČ Praha 21 (dále jen „ZMČ“) schvaluje Grantový systém MČ Praha 21 – 

Újezd nad Lesy (dále jen „GS“) a vyhlašuje Grantové programy pro příslušný rok. Rada MČ 

Praha 21 (dále jen „RMČ“) jmenuje Grantovou komisi složenou ze sedmi členů a tajemníka 

komise. Zároveň určí předsedu Grantové komise. Grantová komise hodnotí Žádosti o grant a 

připravuje podklady a doporučení pro jejich schválení RMČ. Grantová komise může podávat 

návrhy na změny v GS a předávat je k projednání v RMČ. 

 

Součástí Grantového systému MČ Praha 21 jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1  Žádost o grant 

Příloha č. 2 Čestné prohlášení 

Příloha č. 3  Zápis z hodnocení žádostí a souhrnné tabulky 

Příloha č. 4  Vzorová smlouva o účelovém poskytnutí veřejných finančních prostředků 

Příloha č. 5  Závěrečná zpráva a finanční vyúčtování projektu 

 

 

Část B Žadatelé o grant 
 

1. Předkladatelem Žádosti o grant může být: 

   právnická osoba, která je registrována v souladu s platným právním řádem ČR 

(nezisková organizace - obecně prospěšná společnost, občanský spolek, nadace, 

nadační fond, tělovýchovná jednota, nezisková organizace církve, jiná organizace 

prokazatelně nekomerčního charakteru aj.). 

   fyzická osoba 

 

2. Žádost o grant (příloha č. 1) předkládá právnická nebo fyzická osoba, se sídlem v MČ 

Praha 21 - Újezd nad Lesy. Pouze ve výjimečných případech může mít sídlo mimo MČ 

Praha 21- Újezd nad Lesy v případě, že cílovou skupinou ve smyslu předloženého 

projektu jsou obyvatelé MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy. 

 

3. Realizovaný projekt musí mít přínos pro zlepšení kvality života obyvatel v Újezdě nad 

Lesy. 

 

4. MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy si v případě udělení grantů vyhrazuje právo 

neposkytnout prostředky v plné výši, realizace grantů není nárokovou položkou a jeho 

poskytnutí nelze vymáhat právní cestou. 

 

5. Jeden žadatel může předložit nejvýše dva projekty v rámci grantového programu jedné 

výzvy. 
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6. Na jeden žádající subjekt a na jeden projekt je stanovena nejvyšší možná částka, kterou 

lze poskytnout: 

a) na jednorázovou akci na projekt max. 10 000 Kč, 

b) na celoroční podporu na projekt max. 30 000 Kč, 

c) na jeden žádající subjekt součtem ve všech vyhlášených programech max. 60 000 

Kč.  

7.  Žadateli o grant nevzniká nárok na náhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti 

s předložením Žádosti o grant, ani na náhradu jiných nákladů. 

 

8.  Grant nelze poskytnout, pokud nejsou vypořádány pohledávky poskytovatele grantu 

vůči žadateli za předchozí období ke dni podání Žádosti o grant. Grant nelze udělit 

žadatelům v případě nevyřešeného vyúčtování jakýchkoliv finančních prostředků 

poskytnutých MČ Praha 21. 

 

 

Část C Pravidla pro předkládání Žádosti o grant 
 

1. Žádost o grant se podává v termínu stanoveném ZMČ ve vyhlášené výzvě, kde je 

uvedeno místo a způsob podání. Vyhlášená výzva je zveřejněna obvyklým způsobem na 

úřední desce Úřadu MČ Praha 21 a na internetových stránkách MČ Praha 21. 

 

2. Žadatel o grant musí předložit žádost řádně vyplněnou na předepsaném formuláři 

(příloha č. 1) a zaslat jí elektronicky na emailovou adresu: podatelna@praha21.cz a 

v jednom originálním vyhotovení jí předat se všemi přílohami do podatelny ÚMČ Praha 

21. Obálka bude zalepená a viditelně označena nápisem „GRANT – NEOTEVÍRAT“. 

Předkladatel odpovídá za správnost a úplnost údajů v žádosti. Žádost musí obsahovat 

přesné údaje v souladu se zřizovací listinou, stanovami, smlouvou, zakládací listinou 

předkladatele. Žádost musí obsahovat popis projektu dle hodnotících kritérií v části F 

Grantového systému.  

 

3. Povinné přílohy k Žádosti o grant: 

a) Prostá kopie zřizovací listiny, smlouvy, zakládací listiny nebo stanov sdružení a 

navazující zápis, kde je stanovena osoba oprávněná jednat (jmenování, volba 

předsedy valnou hromadou nebo výkonným výborem v souladu se stanovami) – 

nepředkládá žadatel, pokud jde o fyzickou osobu. 

b) Prostá kopie výroční zprávy za předcházející kalendářní rok nebo zpráva o aktivitách 

žadatele v předchozím kalendářním roce – nepředkládá žadatel, pokud jde o fyzickou 

osobu. 

c) V případě uvedení bankovního spojení v žádosti prostou kopii dokladu o jeho 

zřízení. 

d) Plnou moc (není nutno úředně ověřená) v případě, že statutární orgán zmocní 

k zastupování jinou osobu - nepředkládá žadatel, pokud jde o fyzickou osobu. 

e) Pokud je žadatelem fyzická osoba, čestné prohlášení, že v oblasti, ve které žádá o 

grant, nemá předmět podnikání (viz příloha č. 2) 

 

mailto:podatelna@praha21.cz
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4.  V případě uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení fyzické osoby, nemůže tato 

osoba žádat o grant po tři následující roky a zavazuje se poskytnutý grant v daném roce 

vrátit do 30 dnů od doručení upozornění na porušení čestného prohlášení. 

 

5. Žadatel o grant je povinen zajistit realizaci schváleného projektu vždy do konce 

příslušného kalendářního roku.  

 

 

Část D Hodnocení Žádostí o grant 
 

1. Hodnocení Žádostí o grant provádí Grantová komise (dále jen „GK“). 

 

2. Při hodnocení nesmí být členové GK k podaným Žádostem o grant podjati, zejména se 

nesmí podílet na zpracování žádostí, nesmí mít osobní zájem na konečném rozhodnutí a 

s navrhovatelem je nesmí spojovat osobní poměr. 

 

3. Jednání GK je neveřejné, pokud GK nerozhodne jinak. Její jednání svolává podle 

potřeby předseda GS.  

 

4. Na jednání GK musí být její členové písemně pozváni (např. e-mailem) v souladu 

s Jednacím řádem komisí RMČ Praha 21 alespoň sedm pracovních dní před vlastním 

jednáním.  

 

5. Jednání GK řídí předseda nebo jím pověřený člen. 

 

6. GK je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. 

Závěry GK jsou přijaty, pokud se pro ně vyslovila nadpoloviční většina přítomných 

členů. 

 

7. Jednání GK včetně evidence dokumentů souvisejících s její činností zabezpečuje po 

administrativní stránce tajemník GK. Zároveň zpracovává a předkládá Zápis 

z hodnocení žádostí GK s dalšími podklady referentce /GRANTY a MA21/, ta připraví 

podklady k rozhodnutí RMČ na její nejbližší zasedání. 

 

8. Po uzavření termínu pro podání Žádostí o grant přidělí referentka /GRANTY a MA21/ 

žádostem evidenční číslo a provede formální kontrolu podaných žádostí za přítomnosti 

dvou členů GK, zda je žádost úplně a řádně vyplněná a obsahuje povinné přílohy. Zápis 

o provedené kontrole formálních náležitostí se všemi Žádostmi o grant předá referentka 

/GRANTY a MA21/ tajemníkovi GK do 10 pracovních dnů od uzavření termínu pro 

podání Žádostí o grant. Tajemník vše předá neprodleně předsedovi GK, který zajistí 

předání všem členům GK. 

 

9. Zápis o provedené kontrole formálních náležitostí obsahuje: číslo evidenční, název 

projektu, název grantového programu, název žadatele, soupis náležitostí dle části C 

tohoto Grantového systému s uvedením splněno x nesplněno a celkové zhodnocení 

formální kontroly. Informace o tom, zda je žádost předána k hodnocení GK nebo 

z hodnocení vyřazena. 
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10. Pokud jsou zjištěny při formální kontrole nedostatky, vyzve referentka /GRANTY a 

MA21/ zodpovědného řešitele projektu k doplnění s určením lhůty 5 pracovních dnů. 

Pokud nejsou do této lhůty nedostatky odstraněny, je žádost z dalšího hodnocení 

vyřazena. 

 

11. Po provedení formální kontroly zpracuje tajemník GK tabulku pro hodnocení žádostí 

dle kritérií v části F Grantového systému. Předá jí všem členům GK, kteří jí do 7 

kalendářních dnů předají vyplněnou zpět tajemníkovi GK a ten doplní konečné součty 

bodování žádostí. Takto připravenou jí předá předsedovi GK na jednání GK. 

 

12.  Z jednání GK pořizuje tajemník zápis, který obdrží členové GK nejdéle do 5 pracovních 

dnů.  

 

13.  Zápis GK obsahuje závěrečné tabulky (příloha č. 2) doporučených a nedoporučených 

projektů k poskytnutí veřejných finančních prostředků.  

 

14.  Projekty jsou hodnoceny dle kritérií uvedených na str. 7 tohoto Grantového systému.  

 

15.  O konečném výsledku hodnocení projektů GK rozhoduje RMČ, která nemusí 

přihlédnout k doporučením GK. Rozhodnutí RMČ je konečné a nelze se proti němu 

odvolat. 

 

16.  Výsledky grantového řízení jsou po projednání v RMČ zveřejněny na úřední desce 

Úřadu MČ Praha 21 a na internetových stránkách MČ Praha 21 do 14 dnů od 

rozhodnutí RMČ. 

 

17.  Všichni žadatelé jsou o výsledku grantového řízení písemně vyrozuměni na jimi 

uvedený e-mail nebo poštou nejdéle do 14 dnů od rozhodnutí RMČ. Úspěšní žadatelé 

jsou zároveň vyzváni k podpisu Smlouvy o účelovém poskytnutí veřejných finančních 

prostředků. Všechny podklady předložené k rozhodnutí RMČ Praha 21 jsou 

k nahlédnutí na ÚMČ Praha 21. 

 

18.  Za úkony stanovené ve výše uvedených odstavcích č. 16 a č. 17 je zodpovědná 

referentka /GRANTY a MA21/. 

 

19.  MČ Praha 21 je povinna sdělovat důvody nepřiznání grantu prostřednictvím referentky 

/GRANTY a MA21/ na základě zápisu GK. 

 

       

Část E Poskytnutí finančních prostředků 
 

1. Úspěšným žadatelům budou finanční prostředky uvolněny na základě Smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 21 – Újezdský (dále jen „smlouva“), která bude 

uzavřena mezi MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy a příjemcem grantu. 

 

2. V případě, že žadatel o grant nepodepíše smlouvu do 30 dnů od obdržení výzvy k jejímu 

podpisu, platí, že grant nepřijal a finanční prostředky zůstávají v rozpočtu MČ Praha 21. 
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3. Příjemce finančních prostředků předloží poskytovateli MČ Praha 21 vyúčtování 

poskytnuté dotace do dvou měsíců od ukončení realizace projektu, nejpozději však do 

15. ledna následujícího kalendářního roku. Formulář pro vyúčtování dotace je součástí 

Závěrečné zprávy (příloha č. 4)  

 

4. Pokud příjemce dotace nepředloží vyúčtování v daném termínu, může poskytovatel 

příjemci vyúčtovat smluvní pokutu až do výše 50 % poskytnuté dotace.  

 

5. Řešitel projektu je povinen veřejnou akci konanou za finanční podpory MČ Praha 21 

viditelně označit vhodným způsobem (cedulky, plakáty, poutače, logo apod.) s textem: 

„Tato akce je finančně podpořena v rámci Grantového systému MČ Praha 21 – Újezd 

nad Lesy“ a logem MČ Praha 21. Řešitel projektu je povinen na výstupech projektu 

typu publikací, propagačních a informačních materiálů, internetových stránek či jiných 

uvést informace o jejich financování v rámci Grantového systému MČ (ve smyslu 

smlouvy mezi příjemcem grantu a MČ Praha 21). Zodpovědný řešitel projektu zároveň 

zajistí uveřejnění informace o proběhlé akci v periodiku MČ Praha 21, Újezdský 

zpravodaj (ÚZ), včetně fotografické dokumentace. 

 

6. Finanční prostředky jsou po podpisu smlouvy převedeny na účet žadatele nebo mohou 

být vyzvednuty v hotovosti v pokladně ÚMČ Praha 21, to po podpisu smlouvy do 7 

pracovních dnů. 

 

7. Použití grantu podléhá veřejnosprávní kontrole nakládání s přiděleným grantem, tj. 

s veřejnými prostředky. 

 

8. Příjemce grantu umožní zástupcům MČ Praha 21 průběžně sledovat realizaci projektu, a 

to jak po stránce věcného naplnění předmětu smlouvy, tak po stránce finanční. 

 

9. Neoprávněné použití nebo zadržení poskytnutých finančních prostředků bude 

považováno za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22, odst. 2 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

 

Z grantu lze hradit zejména:   

 materiál, údržbu, provoz, náklady nutné k zajištění projektu 

 služby, doprava 

 pronájmy prostor a techniky 

 poštovné, cestovné, kancelářské potřeby, telefony 

 náklady spojené s propagací projektu 

 jiné náklady prokazatelně související s projektem 

 mzdy, daně a odvody pouze v programu Sociální a zdravotní služby, prorodinné 

aktivity 

 

Z grantu nelze hradit:  

 komerční, podnikatelské aktivity 

 investiční náklady 

 daně a odvody 

 alkohol, cigarety a další výrobky vzhledem k cílům Grantového systému nevhodné 
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Část F Hodnotící kritéria 
 

Projekty budou posuzovány podle kritérií, která vycházejí z bodů projektu, jehož popis 

je součástí Žádosti o grant: 

 

1. Popis cíle projektu (maximálně 5 bodů) 

1.1. Popis cíle projektu body 0 - 5 

 

2. Popis projektu (maximálně 15 bodů) 

2.1. Popis projektu body 0 – 5  

2.2.          Realizační tým  body 0 – 5 

2.3. Harmonogram akce body 0 – 5  

 

3. Cílová skupina (maximálně 10 bodů) 

3.1.         Akce pro občany Újezda nad Lesy body 0 – 5  

3.2.         Velikost a popis cílové skupiny body 0 – 5  

 

 

4. Výstupy (maximálně 10 bodů) 

4.1.          Přínos projektu (inovativnost) body 0 – 5 

4.2.          Tradice body 0 – 5 

 

5. Medializace projektu (maximálně 2 body) 

5.3.          Způsob medializace a jejich výstupy body 0 – 2  

 

6. Rozpočet projektu (maximálně 8 bodů) 

6.3.          Reálnost rozpočtu a přiměřenost body 0 – 5 

6.4.          Vlastní podíl spoluúčasti body 0 – 3  

 

 

Část G Vyhodnocení realizovaných projektů 
 

1. Referentka interního auditu provede formální kontrolu závěrečných zpráv a finančního 

vyúčtování projektů („vyúčtování“) v návaznosti na povinnosti stanovené ve Smlouvě o 

poskytnutí dotace (viz příloha č. 4). O kontrole provede zápis, který předloží GK do 10 

pracovních dnů ode dne předložení vyúčtování žadatelem. V případě porušení některých 

povinností žadatele, navrhne referentka interního auditu GK případné sankce. 

 

2. GK posoudí zápis a doporučí případné sankce Radě MČ Praha 21. 

 

3. V případě udělení sankce Radou MČ Praha 21 vyhotoví referentka /GRANTY a MA21/ 

správní rozhodnutí o sankci a zajistí jeho předání statutárnímu zástupci organizace 

projektu. 
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4. V případě potřeby mohou členové GK průběžně nahlížet do kompletně předloženého 

vyúčtování. 

 

Část H Účinnost Grantového systému 
 

Tento Grantový systém byl schválen ZMČ Praha 21dne XXX a nabývá platnosti a účinnosti 

dne XXX. 
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Příloha č. 1 Žádost o grant 
(Vyplňuje žadatel o grant) 

 
1. Obecné údaje o projektu a žadateli  

 

Název projektu (uveďte výstižný název): 

 

 

Zatrhněte, o jakou akci se jedná a uveďte termín: 

jednorázová  - termín:                         zajištění celoročního provozu včetně údržby  - termín: 

Název Grantového programu: 

 

Předkladatel (nevyplňuje fyzická osoba) : 

Organizace (název v souladu s Administrativním registrem ekonomických subjektů): 

a) název organizace: 

b) sídlo organizace: 

c) adresa pro doručení: 

d) právní forma: 

e) IČ: 

f) datum vzniku organizace: 

g) www, e-mail: 

h) činnost a zaměření organizace (dle předmětu činnosti vymezené zřizovací listinou, popř. 

jiným dokumentem organizace - max. 5 řádků): 

 

Předkladatel a zodpovědný řešitel projektu: 

Fyzická osoba 

a) jméno, příjmení 

b) adresa trvalého pobytu 

c) kontaktní adresa 

d) kontaktní e-mail, telefon 

 

Statutární zástupce organizace (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail) – nevyplňuje fyzická 

osoba: 

 

 

Osoba oprávněná jednat za organizaci (její funkce, jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail), 

nutno doložit plnou mocí: 

 

 

Zodpovědný řešitel projektu (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, www stránky) – 

nevyplňuje fyzická osoba 

 

 

Celkové náklady na projekt: 
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Požadovaná částka grantu od MČ Praha 21: 

 

 

Peněžní ústav, číslo účtu předkladatele projektu (není povinnost mít zřízený účet): 

 

 

Jiné organizace přispívající na projekt/další finanční zdroje:   

 

 

Výše finanční podpory Výše finanční podpory, které žadatel získal za poslední 3 roky z jiných 

zdrojů včetně MČ Praha 21 (rozepište) 

 

2.   Popis projektu  

 

Uveďte strukturovaně dle uvedených bodů (ne delší jak dvě strany formátu A4): 

 

a) popis cíle projektu, jeho obsahu a motivace (uveďte, jaký má projekt cíl, co projekt 

řeší a co vás vede k jeho realizaci, eventuálně proč je právě váš projekt důležitý) 

b) realizační tým (kdo bude projekt koordinovat s popsáním týmu a jejich odpovědnosti a 

zkušeností) 

c) cílová skupina (popište skupinu s odhadem počtu návštěvníků, které především je váš 

projekt určen, jak skupinu oslovíte a zapojíte, na jaké další skupiny bude mít váš projekt 

dosah) 

d) časový harmonogram (kdy bude nebo byl váš projekt zahájen, jak dlouho bude trvat, 

etapy projektu) 

e) výstupy (zde popište výstupy vašeho projektu, jakými ukazateli je budete měřit a čím je 

projekt inovativní nebo přínosný pro cílovou skupinu i Újezd nad Lesy) 

f) medializace projektu (zde uveďte způsob propagace vašeho projektu a jeho výstupů) 

g) rozpočet projektu (jeho reálnost, přiměřenost a výše vlastního podílu či externích 

zdrojů) nutno dodržet členění v tabulce 

 

Náklady  
(rozepsat po jednotlivých 

položkách) 

Náklady 

celkem  

v Kč 

Výše 

spoluúčasti 

v Kč 

Výše 

z jiných 

zdrojů v Kč 

Požadováno 

od MČ 

Praha 21 

v Kč 

materiál a náklady nutné 

k zajištění projektu  

 

 

   

údržba, provoz 

 
    

služby, doprava 

 
    

pronájmy prostor a techniky 

 
    

poštovné, cestovné, telefony 

 
    

kancelářské potřeby 
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náklady spojené s propagací 

projektu 
    

jiné náklady prokazatelně 

související s projektem 

(specifikujte) 

    

 

Prohlašuji, že jsem se seznámil(a)  s Grantovým systémem MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy, že 

jsem mu porozuměl(a) a s jeho obsahem souhlasím. 

 

 

 

Datum: Jméno a podpis statutárního 

zástupce nebo fyzické osoby 

          (razítko, pokud je subjektem 

používáno) 
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Příloha č. 2 Čestné prohlášení pro žadatele, který je fyzickou osobou 
 

Prohlašuji, že v oblasti, ve které žádám o grant, nemám předmět podnikání. 

 

Datum: 

Jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu: 

Podpis: 
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Příloha č. 3 Zápis z hodnocení žádostí 
 

(vyplňuje Grantová komise) 

Součástí tohoto zápisu je zápis z formální kontroly provedené tajemníkem GK a pomocné 

tabulky sestavené GK pro posuzování základních a specifických kritérií (jejich struktura není 

pevně stanovena). 

 

Datum: 

Čas: 

 

Přítomni: 

Omluveni: 

Hosté: 

 

Celkem podáno projektů: 

Pro formální nedostatky vyřazeno z hodnocení celkem projektů: 

Celkové požadované finanční prostředky na realizaci všech projektů: 

Doporučená celková částka na realizaci podpořených projektů: 

 

Závěrečná tabulka podpořených projektů 

 

 
Evidenční 

číslo 

Žadatel Název 

projektu 

Název 

programu 

Cíl 

projektu 

Časové 

období 

projektu 

Celkový 

rozpočet 

projektu 

Požadovaná 

výše grantu 

Výsledek 

hodnocení 

projektu 

Doporučená 

výše grantu 

          

          

          

          

 

 

Závěrečná tabulka nepodpořených projektů 

 
Evidenční 

číslo 

Žadatel Název 

projektu 

Název 

programu 

Cíl 

projektu 

Časové 

období 

projektu 

Celkový 

rozpočet 

projektu 

Požadovaná 

výše grantu 

Výsledek 

hodnocení 

projektu 

Doporučená 

výše grantu 

          

          

          

          

 

Zpráva bude projednána na zasedání RMČ Praha 21 dne: 

 

Svým podpisem každý z hodnotitelů prohlašuje, že se bezprostředně nepodílel na přípravě 

některého z projektu a rozhodovacích pravomocech žádajících subjektů spojených s podáním 

projektu. 

 

Podpisy hodnotitelů (členů GK): 
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Příloha č. 4 Vzorová smlouva o účelovém poskytnutí veřejných finančních 

prostředků 

 
Evidenční číslo  

 

Městská část Praha 21 

 

Se sídlem:  Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy 

Zastoupen:  starostou Městské části Praha 21 

IČ:   00240923 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Novosibřinská 588 

   Praha 9 – Újezd nad Lesy 

Číslo účtu:  2000709369/0800 

(dále poskytovatel) 

 

a 

 

název organizace  

 

Se sídlem:    

Doručovací adresa:   

Zastoupené:    

IČ:    

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:   

Registrace č.:  

(dále jen příjemce) 

 

nebo 

 

Jméno a příjmení fyzické osoby: 

Doručovací adresa: 

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:  

  

 

Uzavírají dle § 1746, odst. 2  zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů, tuto smlouvu o účelovém poskytnutí veřejných finančních 

prostředků. 

 

 

I. Předmět a účel smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je účelové poskytnutí veřejných finančních prostředků  

na projekt(y): „………….“ – ………..ve výši ………..Kč (slovy ………….. korun 

českých) za podmínek uvedených v této smlouvě a ve smyslu projektu příjemce. 
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2. Finanční prostředky poskytovatel převede na účet žadatele nebo si je žadatel vyzvedne 

v hotovosti v pokladně ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9 – Újezd nad Lesy, 

a to do 7 pracovních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

 

3. Na poskytnutí finančních prostředků není právní nárok. 

 

II. Práva a povinnosti příjemce 

 

1. Příjemce finanční částky se zavazuje použít jí výhradně k účelu uvedenému v projektu 

(projektech) ve lhůtě do konce kalendářního roku, v němž byly finanční prostředky 

poskytnuty. 

 

2. Příjemce předloží vyúčtování poskytnuté dotace do dvou měsíců od ukončení realizace 

projektu. V případě projektu realizovaného před uzavřením této smlouvy, do dvou 

měsíců od jejího uzavření. U projektů ukončených nebo uskutečněných v měsíci 

listopad nebo prosinec příslušného roku, předloží příjemce toto vyúčtování nejpozději 

do 15. 1. následujícího roku. Vyúčtování dotace bude obsahovat kopie účetních 

dokladů. Toto vyúčtování, spolu se závěrečnou zprávou o projektu, předá příjemce 

poskytovateli MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy. Příjemce je povinen doložit vyúčtování 

na stanoveném formuláři. 

 

3. Finanční příspěvek nemůže být v průběhu realizace převeden na jiný subjekt. V případě, 

že se projekt neuskuteční, příspěvek se vrací v plné výši. 

 

4. Řešitel projektu je povinen veřejnou akci konanou za finanční podpory MČ Praha 21 – 

Újezd nad Lesy viditelně označit vhodným způsobem (cedulky, plakáty, poutače, logo 

apod.) s  textem: „Tato akce je finančně podpořena v rámci Grantového systému MČ 

Praha 21 – Újezd nad Lesy“. Řešitel projektu je povinen na výstupech projektu  

(publikace, propagační a informační materiály, internetové stránky atd.) uvést informace 

o jejich financování v rámci grantového systému MČ (ve smyslu smlouvy mezi 

příjemcem grantu a MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy). Toto doloží v rámci vyúčtování 

grantu fotografiemi, plakáty, článkem v Újezdském zpravodaji a jinými tiskovými 

výstupy. Při nedodržení této povinnosti se na příjemce vztahuje ustanovení č. III Práva a 

povinnosti poskytovatele. 

 

5. Spoluúčastí v jednotlivých grantových programech se rozumí nejen spoluúčast finanční, 

ale také dobrovolná práce či poskytnutí služeb. Pro výpočet spoluúčasti žadatel tyto 

položky finančně ohodnotí a vyčíslí. 

 

6. Příjemce se zavazuje v případě svého zrušení či likvidace vrátit nevyužitou část 

finančních prostředků poskytovateli do 31. 12. příslušného roku, ve kterém finanční 

prostředky obdržel. 

 

7. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli kontrolu svého účetnictví vztahujícího se 

k poskytnuté částce. 
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III.  Práva a povinnosti poskytovatele 

 

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci finanční prostředky ve výši a lhůtě 

uvedené v článku I. této smlouvy. Pokud příjemce závěrečnou zprávu a finanční 

vyúčtování v daném termínu nepředloží, případně předloží částečně, může poskytovatel 

příjemci vyúčtovat smluvní pokutu do výše 50 % poskytnuté dotace na doporučení 

Grantové komise. 

 

2. Grant nelze přidělit žadatelům v případě nevyřešeného vyúčtování jakýchkoliv 

finančních prostředků přidělených MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy. 

 

3. Poskytovatel je oprávněn provést kontrolu čerpání a využití poskytnuté finanční částky, 

zejména kontrolu v účetnictví příjemce, ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, v platném znění. 

 

4. V případě použití finančních prostředků v rozporu s účelem uvedeným v této smlouvě, 

je poskytovatel oprávněn požadovat vrácení poskytnuté finanční částky dle § 22 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

 

IV. Náhrada škody 

 

Obě smluvní strany se zavazují k náhradě škody vzniklé druhé straně v souvislosti 

s touto smlouvou, prokáží-li, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi 

vylučujícími odpovědnost. 

 

V. Ustanovení společná a závěrečná 

 

1. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy obou smluvních 

stran platným občanským zákoníkem. 

 

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze smluvními dodatky podepsanými zástupci 

obou smluvních stran. Dodatky budou chronologicky seřazeny v časovém sledu a 

číslovány. 

 

3. Nedílnou součástí je příloha konkretizující projekt příjemce. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za důvěrné 

a proto udělují souhlas k jejich zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

5. Obě smluvní strany svojí signací potvrzují respektování závazků vyplývajících z této 

smlouvy, dále z Grantového systému pro podání žádostí o grant a dalších podmínek 

zveřejněných při vyhlašování grantového programu poskytovatele. 

 

6. Tato smlouva byla uzavřena na základě pravdivých údajů obou smluvních stran a jejich 

určité a svobodné vůle. 
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7. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních stejné právní závaznosti, z nichž dvě 

obdrží poskytovatel a jednu příjemce. 

 

8. Finanční prostředky jsou poskytnuty na základě rozhodnutí RMČ Praha 21 usnesením 

č………. ze dne ……. 

 

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

V Praze dne……………….     V Praze dne ………………….. 

 

……………………………     ……………………………….. 

       za poskytovatele                      za příjemce 
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Příloha č. 5 Závěrečná zpráva a finanční vyúčtování projektu  
(Vyplňuje příjemce grantu po ukončení projektu) 

 

NÁZEV PROJEKTU: 

 

NÁZEV GRANTOVÉHO PROGRAMU: 

 

PŘÍJEMCE PODPORY: 

 

EVIDENČNÍ ČÍSLO SMLOUVY: 

 

Popis realizace projektu: uveďte, jak byl projekt realizován, co je jeho výsledkem, zda 

byly splněny cíle projektu, jeho výstupy a harmonogram, uveďte Vámi odhadovaný 

počet účastníků 

 

Skutečný začátek a konec realizace projektu: 

 

 

 

 

Poznámky a připomínky, jaká rizika se v rámci projektu vyskytla: 
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FINANČNÍ VYÚČTOVÁNÍ     

Evid. číslo:  Poskytnutá částka:  

Název projektu:  

Příjemce:  Statutární 

zástupce: 
 

Jméno, adresa a telefon osoby zodpovědné za vyúčtování projektu: 

 

 

 

 

 

 

 

Soupis účetních dokladů: 

Poř. 

číslo  

číslo 

účet

ního 

dokl

adu 

typ 

účetního 

dokladu 

datum 

zúčtování 

účel výdaje částka hrazeno 

z grantu 

hrazeno 

z jiných 

zdrojů  

        

        

        

        

        

 

CELKEM     

 

K vrácení na účet poskytovatele zbývá celkem:  

Tyto prostředky byly vráceny dne:  

z účtu č.:  

 

SKUTEČNÉ NÁKLADY NA REALIZACI 

PROJEKTU CELKEM 

 

 

Příjemce tímto potvrzuje, že veškeré prvotní účetní doklady uvedené ve vyúčtování tohoto 

grantu jsou součástí účetní dokumentace příjemce. 

 

 

V ............................ dne ....................... 
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Razítko příjemce (pokud je organizací používáno) a podpis osoby zodpovědné za vyúčtování 

grantu: 

 

                                                                                                          

.............................................................................................................. 

 

 

Příloha finančního vyúčtování projektu a závěrečné zprávy: 

1. Kopie souvisejících účetních dokladů řádně očíslovaných 

2. Kopie peněžního deníku nebo výpis z účetního software 

3. Fotografie nebo CD z pořádaných akcí  

4. Tiskové výstupy: plakáty, brožury aj. 

 

 

Datum a podpis řešitele projektu:…………………………………… 

 

 

….............………………………………………………………………… 

Datum a podpis statutárního zástupce organizace  

nebo osoby oprávněné jednat za organizaci  
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00548/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 9. jednání dne 14.12.2015
 

Ing. Šárka Zátkovápředkládá:
pověřená výkonem funkce starostky

 
Pavel Zemanzpracoval:
vedoucí odboru VHČ, správy bytů a údržby

 
 

Věc: Zápis Bytové komise RMČ č. 08 a prodloužení nájemních smluv na byty č. 673/6
a 1612/17

Důvodová zpráva

Oba žadatelé o prodloužení nájmu mají byty pronajaty od roku 2013. Uzavření nových
nájemních smluv, na místo dodatků, prodlužujících dobu nájmu, je z důvodu aktualizace textu
smluv dle nového občanského zákoníku a lepší ochrany práv pronajímatele. Ostatní informace
jsou v přiloženém zápisu č. 08 Bytové komise RMČ. Upozorňuji, že data, uvedená v tomto
materiálu, podléhají ochraně osobních údajů dle Zákona č. 101/2000 Sb., a nájemní smlouvy
se nezveřejňují.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 předložený zápis č. 08 Bytové komise RMČ ze dne 2. 12. 2015

 
 
 

2) s c h v a l u j e
 pronájem bytové jednotky č. 6 v 1. NP budovy čp. 673 v Novosibřinské ulici, Praha 9,

postavené na pozemku parc. č. 3771/1, za podmínek dle předložené nájemní smlouvy.
Nemovitost je vedena na LV č. 2329 Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, kat. území Újezd
nad Lesy.

 
 
 

3) s c h v a l u j e
 pronájem bytové jednotky č. 17 v 1. PP budovy čp. 1612 v Žíšovské ulici, Praha 9, postavené

na pozemku parc. č. 4306/22, za podmínek dle předložené nájemní smlouvy. Nemovitost
je vedena na LV č. 2950 Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, kat. území Újezd nad Lesy.



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

 
 
 

4) p o v ě ř u j e
 starostu MČ Praha 21 nebo osobu pověřenou výkonem této funkce podpisem předložených

nájemních smluv
 
 
 

5) u k l á d á
 vedoucímu odboru VHČ, správy bytů a údržby MČ Praha 21 předložit nájemní smlouvy k

podpisům oběma stranám
 

 Zodpovídá:
 

 1. vedoucí odboru VHČ, správy bytů a údržby
 viz usnesení
 Termín:  23.12.2015
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_zapis_08_bytove_komise

 
Příloha č.3: 03_zadost_najemce_bytu_673_6

 
Příloha č.4: 04_zadost_najemce_bytu_1612_17

 
Příloha č.5: 05_najemni_smlouva_673_6

 
Příloha č.6: 06_najemni_smlouva_na_byt_1612_17

 
 

Dne 02.12.2015
 
 

Ing. Šárka Zátková
pověřená výkonem funkce starostky

 
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00497/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 9. jednání dne 14.12.2015
 

Ing. Šárka Zátkovápředkládá:
pověřena výkonem funkce starostky

 
Bc. Hana Kořínkovázpracoval:
referent - školství

 
 

Věc: Návrh na poskytnutí odměn ředitelkám MŠ zřizovaných MČ Praha 21 za oblast
pedagogickou a řídící ve šk. roce 2014/15

Důvodová zpráva

ZMČ Praha 21 předkládám ke schválení návrh odměn ředitelkám mateřských škol paní
Heleně Kuprové, Bc. Naděždě Kosanové, Bc. Ivetě Průšové a Mgr. Ivaně Huttové za oblast
pedagogickou a řídící ve školním roce 2014/15 dle Pravidel pro poskytování odměn
řediteli/ce Masarykovy základní školy a ředitelům/kám mateřských škol a školských zařízení
zřizovaných MČ Praha 21 schválených usnesením RMČ 94/1732/14 ze dne 13.5.2014.

Ředitelce Masarykovy ZŠ Mgr. et Bc. Aleně Sochůrkové odměny nenavrhuji, protože do funkce
byla jmenovaná 1.9.2015 a odměny za školní rok 2014/2015 se na ni nevztahují.

Odměny budou vyplaceny z finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu příslušných
škol.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 výši odměn ředitelkám mateřských škol zřizovaných MČ Praha 21 za oblast pedagogickou

a řídící ve šk. roce 2014/15 dle návrhu, který je nedílnou součástí originálu usnesení
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Pravidla_pro_odmenovani_red_ZS_a_MS_2014

 
Příloha č.3: 03_Navrh_vyse_odmen_za_pedagogickou_a_ridici_oblast_reditelkam_MS_zrizovanych_MC_Praha_21_za_sk._rok_2014-15

 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Příloha č.4: 04_Navrh_vyse_odmen_reditelkam_MS_za_ped._cinnost_2014-15
 

 
Dne 03.12.2015

 
 

Ing. Šárka Zátková
pověřena výkonem funkce starostky
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Pravidla pro poskytování odměn řediteli/ce Masarykovy základní školy  

a ředitelům/kám mateřských škol a školských zařízení zřizovaných 

Městskou částí Praha 21.  

 
 

Čl. I. 

Základní ustanovení 

 

 V ustanovení § 122 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákoník práce“¨), je stanoveno, kdo je oprávněn určovat plat zaměstnanci, 

který je statutárním orgánem. Městská část jako zřizovatel příspěvkové organizace jmenuje 

ředitele škol a školských zařízení jako statutární orgán podle § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský 

zákon“). Statutární orgán pak vystupuje ve všech věcech zaměstnavatele samostatně, 

proto zákonná úprava svěřuje stanovení jeho platových záležitostí tomu, kdo statutární orgán 

do funkce jmenuje (tato kompetence je v § 94 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 

v platném znění, vyhrazena RMČ). V podmínkách školství v působnosti MČ Praha 21 

se statutárním orgánem příspěvkové organizace rozumí ředitel(ka) základní školy, mateřské 

školy nebo školského zařízení. Za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného 

pracovního úkolu může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci odměnu v návaznosti na 

ustanovení § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

 

 

Čl. II. 

Podmínky pro poskytování odměn 

 

Ředitelům škol lze poskytovat odměny při úspěšném plnění těchto činností: 

 

- řídící a pedagogická činnost 

 

-  prezentace školy, spolupráce se zákonnými zástupci a zřizovatelem 

 

- hospodaření s finančními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele  

 

- účelný rozsah doplňkové činnosti  

 

- způsob využití příjmů z doplňkové činnosti  

 

- správa movitého a nemovitého majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou  

 

- kvalitní plnění koncepce školství MČ Praha 21 v návaznosti na Strategický plán 

rozvoje MČ Praha 21 do roku 2022 

 

- pozitivní výsledek kontrol, převážně České školní inspekce, Hygienické stanice hl. m. 

Prahy a Finančního úřadu 
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A: Řídící a pedagogická oblast 
 

Hodnotí Odbor školství, kultury, MA21 (dále jen „OŠKMA21“) ÚMČ Praha 21 na základě 

vlastního sledování škol. Podkladem jsou převážně výroční zprávy, inspekční zprávy, vlastní 

hodnocení školy, hodnocení zřizovatelem a školskou radou. 

 

Podmínkou pro přiznání odměn je: 

 

1. Významné výchovně vzdělávací a mimoškolní aktivity (nabídka volnočasových aktivit, 

kurzů, kroužků, poznávacích pobytů). 

 

2. Plnění podmínek odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků dle 

zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 

v platném znění. 

 

3. Zvýšené nároky na odbornou a pedagogickou práci pracovníků, zejména za další 

vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP), zda má vytvořený dlouhodobý 

plán DVPP a systém hodnocení pracovníků, zavádění nových metod a forem práce.  

 

4. Odborná publikační a posuzovatelská činnost nad rámec školy a školského zařízení, 

včetně autorství učebnic, učebních a odborných textů. 

 

5. Řešení problematiky výchovy a vzdělávání dětí a žáků v běžných třídách se 

speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadanými. 

 

6. Významné kulturní, sportovní a vzdělávací akce nad rámec běžné výuky (soutěže, 

projekty, semináře, osvětové kampaně). 

 

7. Prezentace školy (např. webové stránky školy, školní časopis, výstavy), spolupráce 

s veřejností a zřizovatelem. 

 

8. Plnění rozsahu poskytovaných služeb ve ztížených podmínkách (např. při 

rekonstrukcích a opravách). 

 

9. Výsledky kontrolních činností ve škole (např. ČŠI, BOZP, PO, revize, hygiena).  

 

10. Plnění termínů stanovených zřizovatelem a dalšími orgány pro doložení různých 

dokumentů se sledováním jejich kvality. 

 

11. Osobní podíl na významných výchovných akcích a veřejné  činnosti (např. člen komise 

při ÚMČ, účast na zastupitelstvu, na kulatých stolech, veřejných projednáních, 

veřejných společenských akcích pořádaných MČ, poskytnutí volebních místností). 

 

12. Ocenění dlouhodobých pracovních zásluh k životnímu jubileu při dovršení padesáti let 

věku a při prvním skončení pracovního poměru odchodem do starobního důchodu nebo 

přiznáním invalidního důchodu (výši odměny a bližší podmínky pro přiznání stanoví 

kolektivní smlouva nebo vnitřní platový předpis příslušné školy). 
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B: Ekonomická oblast 

 

Hodnotí OŠKMA21 ÚMČ Praha 21 na základě předložených podkladů a ve spolupráci 

s příslušnými pracovníky Finančního odboru (dále jen „FO“) a referentky vnitřního auditu 

(dále jen „IA“) 

 

Podmínkou pro přiznání odměn je: 

 

1. Hospodaření s finančními prostředky (škola efektivně hospodaří s přidělenými 

finančními prostředky ze státního rozpočtu, z rozpočtu zřizovatele, z případné 

doplňkové činnosti 

 

2. Předkládání účetních uzávěrek, rozborů, zúčtování se státním rozpočtem a dalších 

výkazů ve stanovených termínech i kvalitě. 

 

3. Předkládání vyžádaných podkladů a materiálů dle pokynů MŠMT, Magistrátu hl. m. 

Prahy aj.) ve stanovených termínech i kvalitě. 

 

4. Správa a péče o svěřený majetek – včasné podávání žádostí o přidělení prostředků a 

realizace investičních akcí, oprav a havárií. 

 

5. Výsledky ekonomických a majetkových kontrol – všechny prováděné kontroly 

v rámci hospodaření subjektu za příslušná období (kontroly uskutečněné externími a 

interními orgány). Výsledek kontrol vedení inventarizace svěřeného majetku. 

 

6. Rozvoj a péče o prostorové podmínky pro plnění hlavní činnosti (ZŠ – kmenové a 

odborné učebny, tělocvična, hřiště. MŠ – třídy, herny, zahrada; sociální zabezpečení 

dle platných předpisů). 

 

 

 

 

Čl. III. 

Procedurální náležitosti navrhování odměn 

 

1. Návrh na odměnu ředitele školy podává s náležitým zdůvodněním a finančním 

návrhem jednotlivých bodů Radě MČ Praha 21 vedoucí OŠKMA21. Rada MČ Praha 

21 rozhodne o poskytnutí a výši odměny.  

 

Do konce měsíce května kalendářního roku předkládá vedoucí OŠKMA21návrhy odměn za 

výsledky hospodaření v uplynulém kalendářním roce (dle čl. II část B). 

 

Do konce měsíce listopadu kalendářního roku předkládá vedoucí OŠKMA21 návrhy odměn 

za výsledky v řídící a pedagogické činnosti za uplynulý školní rok (dle čl. II část A). 

 

2.   Návrh na odměny za životní jubilea a řešení mimořádných událostí (čl. II. část A bod 

12 a čl. II. část B bod 5) předkládá vedoucí OŠKMA21 ihned po vzniku nároku, či 

poskytnutí pomoci. 

 

3.  Odměny jsou vždy navrhovány a poskytovány pevnou částkou. Ředitelům škol nemůže 

být poskytnuta dvakrát odměna za tytéž mimořádné či významné úkoly. 
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4. Celková roční výše odměny může u ředitele příspěvkové organizace dosáhnout 

maximálně částku 65 000,- Kč, z toho:  

a) maximální částka odměny za řídící a pedagogickou oblast může být podle těchto 

pravidel přiznána až do výše 40 000,- Kč za školní rok, 

b) maximální částka odměny za ekonomickou oblast příspěvkové organizace může být 

podle těchto pravidel přiznána až do výše 25,- 000 Kč.    

 

5.   Průměrná výše hodnocení jednotlivých bodů je 3 000,- Kč. 

 

6.  Odměny lze ředitelům škol vyplácet v rámci limitu prostředků na platy a odměny za 

pracovní pohotovost přidělených příslušné škole nebo z vlastních zdrojů školy (fond 

odměn). 

 

7.  Příspěvková organizace a OŠKMA21 vede v osobním spisu ředitele písemné záznamy 

o výši a důvodech poskytnutých odměn a o životních jubileích. 

 

 

Čl. IV. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Pravidla pro poskytování odměn řediteli/ce základní školy zřizovaných Městskou částí 

Praha 21 ze dne 20. 11. 2012 a ředitelům/kám mateřských škol a školských zařízení 

zřizovaných Městskou částí Praha 21 ze dne dne 9. 10. 2012 se ruší. 

 

2. Pravidla pro poskytování odměn řediteli/ce základní školy a ředitelům/kám 

mateřských škol zřizovaných Městskou částí Praha 21 nabývají účinnosti dnem 

schválení, tj. 13. 5. 2014. 

 

 

 

V Praze dne 13. 5. 2014 

 

        RNDr. Pavel Roušar 

                  starosta MČ Praha 21 
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Návrh výše odměn za pedagogickou a řídící oblast ředitelkám mateřských škol 

zřizovaných Městskou částí Praha 21  

za školní rok 2014/2015 

 

 

Čl. I 

Úvod 

 

  V souladu s „Pravidly pro poskytování odměn řediteli/ce Masarykovy základní školy a 

ředitelům/kám mateřských škol a školských zařízení zřizovaných Městskou částí Praha 21 

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon)“, schválených usnesením Rady městské části Praha 21 

RMČ 94/1732/14 ze dne 13.5.2014 navrhuje pověřená vedoucí odboru školství a kultury 

(OŠK) výši odměn za pedagogickou a řídící oblast ve školní rok 2014/2015, které budou 

vyplaceny ze mzdových prostředků jednotlivých škol 

 

 

Čl. II 

Výše odměn 

 

Statutární zástupce MŠ Rohožník, Žárovická 1653, 

Bc. Iveta Průšová          

 

Ředitelka 1. MŠ, Čentická 2222, 

Helena Kuprová         

 

Ředitelka MŠ Sluníčko, Polesná 1690,       

Mgr. Ivana Huttová   

 

Ředitelka MŠ Sedmikráska, Lišická 1502,      

Bc. Naděžda Kosanová  

 

Výše odměn ředitelům škol se opírá o výroční zprávy škol, plnění úkolů a výsledky kontrol za 

školní rok 2014/2015. 

V návaznosti na Pravidla, čl. III, č. 4 a), lze poskytnout roční odměny ředitelům za 

pedagogickou  oblast v maximální výši 40 000,- Kč za školní rok. Z tohoto důvodu je každé 

kritérium z 12 kritérií, resp. 11 (12. kritérium je ojedinělé a musí být uvedeno v kolektivní 

smlouvě organizace nebo ve vnitřním platovém předpisu), ohodnoceno průměrem 3 000,- Kč. 

Tato částka je brána na zřetel při hodnocení jednotlivých kritérií. 
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Bc. Iveta Průšová, statutární zástupce MŠ Rohožník, Žárovická 1653 

Počet dětí: 84 

Počet tříd: 3 

Počet zaměstnanců: 11 

 

Podmínkou pro přiznání odměn je: 

 

1. Významné výchovně vzdělávací a mimoškolní aktivity (nabídka volnočasových aktivit, 

kurzů, kroužků, poznávacích pobytů). 

Veškeré aktivity jsou součástí ŠVP, aby se mohly zúčastnit všechny děti (keramika, Veselé 

pískání - hra na zobcovou flétnu, cvičení na balančních míčích, angličtina hrou, relaxační 

cvičení s prvky jógy). Každoročně MŠ pořádá pro rodiče posezení pod vánočním 

stromečkem, oslavu svátku matek a posezení u společného stolu. Pro děti připravuje 

pohádkovou noc s cestou za pokladem a oslavu Masopustu, kdy se zapojují i provozní 

pracovníci (paní kuchařky pečou koblížky), oslava svátku dětí, loučení s předškoláky a 

pasování na školáky, každoročně pořádaný školní jarmark, zajíčkova koleda (velikonoční 

barevný týden) a netradiční módní přehlídka. Spolupracují s humanitární organizací ADRA – 

kde se děti seznamují s existencí i jiných kultur. Dále spolupracují s Lesy Praha – pro děti 

připravují ekologicko-výchovné programy. MŠ pořádá pro děti divadelní představení i do 

divadla jezdí – spolupráce s divadlem Klánovicích (KC Beseda). Pořádání poznávacích výletů 

do doby minulé – Skanzeny, zámky. Pouze jeden kroužek „Předškoláků – příprava na školu. 

 

2. Plnění podmínek odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků dle 

zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 

v platném znění. 

Ředitelka vyřešila odbornou kvalifikovanost pedagogického sboru. V současné době jsou 

pedagogové plně kvalifikovaní, jedna učitelka dokončuje studium.  

 

3. Zvýšené nároky na odbornou a pedagogickou práci pracovníků, zejména za další 

vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP), zda má vytvořený dlouhodobý 

plán DVPP a systém hodnocení pracovníků, zavádění nových metod a forem práce.  

MŠ má vytvořený dlouhodobý plán DVPP a nejen pedagogové jsou motivováni k dalšímu 

vzdělávání a sebevzdělávání dle vlastního zaměření i vzhledem k zavádění nových metod a 

forem práce např. Práce s interaktivní tabulí, komunikace s rodiči v problémových situacích, 

problematika nového občanského zákona na školství. Ředitelka zajišťuje plnění plánu DVPP, 

sdílení poznatků s ostatními pedagogy a jejich využívání v pedagogickém procesu. Hodnocení 

pracovníků provádí dle kritérií. 

 

4. Odborná publikační a posuzovatelská činnost nad rámec školy a školského zařízení, 

včetně autorství učebnic, učebních a odborných textů. 

Nepublikuje          

 

5. Řešení problematiky výchovy a vzdělávání dětí v běžných třídách se speciálními 

vzdělávacími potřebami a mimořádně nadanými. 

Vypracované individuální plány pro děti nadané, cizojazyčné i s odkladem povinné školní 

docházky. Kroužek „Předškolák“ příprava na školu.  

 

6. Významné kulturní, sportovní a vzdělávací akce nad rámec běžné výuky (soutěže, 

projekty, semináře, osvětové kampaně). 
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MŠ má vytvořený projekt „Zelená zahrada“ s údržbou zahrady nám pomáhají i rodiče i odbor 

životního prostředí, ekologické projekty na třídění odpadu a ochrany přírody, zapojila se do 

projektu „Celé Česko čte dětem“ a do projektu „Nechci kazy školka“ – kde se děti naučí proč 

je čištění zubů důležité.  

 

7. Prezentace školy (např. webové stránky školy, školní časopis, výstavy), spolupráce 

s veřejností a zřizovatelem. 

Každoročně se uskutečňuje Den otevřených dveří, kde se rodiče i veřejnost může seznámit 

s prací pedagogů. Pokračují ve spolupráci s paní Uhrovou (školková babička), která si s dětmi 

chodí povídat, vyrábět a hrát. Zapojují do dění MŠ i rodiče dětí např. Mgr. Chvojková 

(speciální psycholog) s dětmi vyzkoušela logopedické hrátky. Jiní rodiče každoročně 

připravují Mikulášskou besídku. Navázána spolupráce s paní divadelnicí Krupanskou. 

Spolupráce s Mgr. Hamplovou, která provádí u dětí předškolního věku screening zrakových 

vad. Spolupráce s MČ Praha 21 – při oslavách Dne země, se ZŠ v Újezdě nad Lesy, Den pro 

zdraví, pokračuje ve spolupráci s Vyšší odbornou školou pedagogickou a sociální v Praze 6 – 

kdy do MŠ dochází studentky na praxi, se Svazem zahrádkářů – účast na výstavě ovoce a 

zeleniny, s muzeem v Újezdě nad Lesy. MŠ se pravidelně účastní výtvarné soutěže pořádané 

městem Lidice. 

 

8. Plnění rozsahu poskytovaných služeb ve ztížených podmínkách (např. při 

rekonstrukcích a opravách). 

O hlavních prázdninách byla provedena oprava střechy. 

 

9. Výsledky kontrolních činností ve škole (např. ČŠI, BOZP, PO, revize, hygiena).  

V roce 2015 proběhla kontrola ČŠI a metodická kontrola MČ Praha 21 – výsledek bez závad. 

BOZP - každoročně se provádí záznam o roční prověrce bezpečnosti práce, jednou ročně 

školení, čtvrtletně školení vedoucích pracovníků. Provedena revize elektrických rozvodů, 

revize elektrického ručního nářadí, revize elektrospotřebičů, revize tělovýchovného nářadí 

vnější i vnitřní, čtvrtletně prováděna revize výtahu pro dopravu potravin, čtvrtletně je 

prováděna deratizace a provedena jednou ročně cvičná evakuace. 

 

10. Plnění termínů stanovených zřizovatelem a dalšími orgány pro doložení různých 

dokumentů se sledováním jejich kvality. 

Termíny stanovené zřizovatelem i dalšími orgány plní.  

 

11. Osobní podíl na významných výchovných akcích a veřejné  činnosti (např. člen komise 

při ÚMČ, účast na zastupitelstvu, na kulatých stolech, veřejných projednáních, 

veřejných společenských akcích pořádaných MČ, poskytnutí volebních místností). 

MŠ poskytuje místnost pro volby. Účastní se akcí pořádaných MČ Praha 21 – veřejná 

projednání, jednání zastupitelstva, vystoupení s dětmi na veřejných akcích. 

 

12. Ocenění dlouhodobých pracovních zásluh k životnímu jubileu při dovršení padesáti let 

věku a při prvním skončení pracovního poměru odchodem do starobního důchodu nebo 

přiznáním invalidního důchodu (výši odměny a bližší podmínky pro přiznání stanoví 

kolektivní smlouva nebo vnitřní platový předpis příslušné školy). 

Finanční ohodnocení k životnímu jubileu. Odměňování pracovních zásluh a životní výročí 

řeší vnitřní předpis – fond FKSP 
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Helena Kuprová, ředitelka I. MŠ, Čentická 2222 

Počet dětí: 76 

Počet tříd:  3 

Počet zaměstnanců: 11 

 

1. Významné výchovně vzdělávací a mimoškolní aktivity (nabídka volnočasových 

aktivit, kurzů, kroužků, poznávacích pobytů) 
Výchovně vzdělávací činnost se řídí ročním a třídním plánem. Školní vzdělávací program 

(ŠVP) je zaměřen na environmentální výchovu, k životnímu prostředí a k přírodě. ŠVP je 

Stále probíhá „Recyklohraní“, kde škola získala 1. místo, 5 000 bodů a 5 000,- Kč. Ve školce 

probíhá projekt propojení generací, kdy „školkové“ babičky čtou dětem pohádky a učí je 

různé dovednosti – pečou společně mazance, tvořili ve velikonoční dílničce, navštívily 

některá pracoviště rodičů. Po celý rok se pedagogičtí pracovníci podílí na nadstandartních 

zájmových aktivitách – keramika, flétničky, cvičení, taneční kroužek pro všechny děti + 

dobrý start pouze pro děti před nástupem do ZŠ, anglický jazyk, procházky do okolí a výlety. 

         

2. Plnění podmínek odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků dle 

zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících  

Všichni pedagogičtí pracovníci splňují podmínky odborné a pedagogické způsobilosti – 4 

mají příslušné vzdělání (2x střední, 1x vyšší odborné a  1x magisterské), 1 učitelka si v 

současné době doplňuje vzdělání studiem na pedagogické škole. 

         

3. Zvýšené nároky na odbornou a pedagogickou práci pracovníků, zejména za další 

vzdělávání pedagogických pracovníků, zavádění nových metod a forem práce  

Všechny učitelky se sebevzdělávají, účastní se odborných seminářů pro další rozvoj svých 

schopností, nejméně 2x ročně volí odborné semináře z nabídky NIDV, Dys - centra a Portálu 

pro mateřské školy – většinou jsou akreditovány MŠMT, poznatky jsou předávány na ped. 

poradách. Tvoří se např. samy výukové a vzdělávací programy např. pro interaktivní tabuli. 

Ředitelka provádí častou a namátkou hospitační činnost.  

          

4. Odborná publikační a posuzovatelská činnost nad rámec školy a školského zařízení, 

včetně autorství učebnic, učebních a odborných textů 

Ředitelka nepublikuje. 

     

5. Řešení problematiky výchovy a vzdělávání dětí v běžných třídách se speciálními 

vzdělávacími potřebami a mimořádně nadanými.  

Škola věnuje zvýšenou pozornost dětem s odkladem povinné školní docházky a dětem 

s výukovým nebo výchovným problémem – vypracovány individuální plány s důrazem na 

procvičování aktivit, které vyplývají z posudku PPP – překrývání směn učitelek na třídě 

umožňuje intenzivní individuální přístup Rodičům jsou průběžně předávány informace o 

logopedii, speciálním psychologovi. 

Integrace dětí cizinců probíhá bez problémů a k velké spokojenosti zákonných zástupců. 

          

6. Významné kulturní, sportovní a vzdělávací akce nad rámec běžné výuky (soutěže, 

projekty, semináře, osvětové kampaně).   

Účast rodičů na odpoledních tvůrčích dílničkách, četba pohádek – maminky, babičky, 

dopolední program na téma „Zdravá výživa“ – dietní sestra, reprezentace MČ na přehlídce 

MŠ Prahy 9 – „Předškoláček“ sběr a následný odvoz vybitých baterií a starých 

elektropřístrojů v rámci projektu Recyklohraní, sběr plastových víček – vozík pro nemocného 
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chlapce, příspěvky na chráněnou dílnu Paprsek a dětské oddělení nemocnice v Praze Motole, 

účast na výtvarných soutěžích MČ, účast na Dni Země – pořádá MČ, vystupování v obci – 

vítání občánků, spolupráce s PČR – beseda: nebezpečí kolem nás a jak se chránit.  

 

7. Prezentace školy (např. webové stránky školy, školní časopis, výstavy), spolupráce s 

veřejností a zřizovatelem.   

Ředitelka zajišťuje prezentace MŠ na webových stránkách školy a MČ, články v Újezdském 

zpravodaji, vystoupením v Gongu („Předškoláček“), aktivní účast na výstavách a programech  

Újezdského muzea a v Místní knihovně.  

 

8. Plnění rozsahu poskytovaných služeb ve ztížených podmínkách (např. při 

rekonstrukcích a opravách). 

Ve školce nebyla prováděna žádná rekonstrukce ani oprava. O letních prázdninách zajišťovala 

prázdninový provoz. 

 

9. Výsledky kontrolních činností ve škole (např. ČŠI, BOZP, PO, revize, hygiena).   

Od března do června neproběhla žádná kontrola ze strany kontrolních orgánů. 

          

10. Plnění termínů stanovených zřizovatelem a dalšími orgány pro doložení různých 

dokumentů se sledováním jejich kvality. 

Ředitelka termíny stanovené zřizovatelem i dalšími orgány plní bez problémů. 

 

11. Osobní podíl na významných výchovných akcích a veřejné činnosti (např. člen 

komise při ÚMČ, účast na zastupitelstvu, na kulatých stolech, veřejných projednáních, 

veřejných společenských akcích pořádaných MČ, poskytnutí volebních místností).  

Ředitelka se účastní akcí pořádaných MČ Praha 21 – veřejné společenské akce, veřejná 

zasedání, kulaté stoly, jednání zastupitelstva. 

 

12. Ocenění dlouhodobých pracovních zásluh k životnímu jubileu při dovršení padesáti 

let věku a při prvním skončení pracovního poměru odchodem do starobního důchodu 

nebo přiznáním invalidního důchodu (výši odměny a bližší podmínky pro přiznání 

stanoví kolektivní smlouva nebo vnitřní platový předpis příslušné školy). 

Odměňování pracovních zásluh a životní výročí řeší vnitřní předpis – fond FKSP 

 

 

 

Mgr. Ivana Huttová, ředitelka MŠ Sluníčko, Polesná 1690 

Počet dětí: 108 

Počet tříd:   4 

Počet zaměstnanců: 13 

 

 

1. Významné výchovně vzdělávací a mimoškolní aktivity (nabídka volnočasových 

aktivit, kurzů, kroužků, poznávacích pobytů).                                                                                                                                              

Ve školním roce pokračovali s vytvořeným školního vzdělávacího programu - ,,Sluníčko 

putuje k dětem“, který je sestavený pro období 2013/2016. Vzdělávací program vychází z cílů 

a pěti oblastí Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Tematický blok je 

sestaven ze čtyř témat ročního období, obsahuje podtémata a na každý týden k němu jsou 

přiřazeny cíle a výstupy Třídního vzdělávacího programu, které jsou v souladu s požadavky 

na rozvoj osobnosti dítěte. Třídní vzdělávací plán je pro všechny čtyři třídy společný.   
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2. Plnění podmínek odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků dle 

zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v 

platném znění.   

V mateřské škole pracuje osm učitelek na celý úvazek a sedm pedagogických pracovníků má 

předepsanou odbornou kvalifikaci, jeden pedagog si ještě doplňuje další pedagogické 

vzdělávání na vysoké škole, již poslední rok.      

 

3. Zvýšené nároky na odbornou a pedagogickou práci pracovníků, zejména za další 

vzdělávání pedagogických pracovníků, zavádění nových metod a forem práce.                                                                              

V rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se pedagogové zúčastňují odborných 

seminářů a průběžně se vzdělávají. Ve šk. r. 2014/2015 se škola zapojila do projektu 

EDISSON Little, s organizací AISEC a s další organizací TANDEM proběhla spolupráce na 

základě semináře v Bavorsku v německém jazyce.     

4. Odborná publikační a posuzovatelská činnost nad rámec školy a školského zařízení, 

včetně autorství učebnic, učebních a odborných textů.   

Ředitelka nepublikuje         

 

5. Řešení problematiky výchovy a vzdělávání dětí v běžných třídách se speciálními 

vzdělávacími potřebami a mimořádně nadanými.  

Všechny předškolní děti se zapojí do projektu „Nivea“ a „Celé Česko čte dětem“. 

Pro děti nezralé a s odkladem školní docházky, ale i pro všechny předškolní děti škola 

využívá program „Hypo“. Hlavním cílem je prevence školní neúspěšnosti a rozvoj dovednosti 

potřebných ke zvládnutí nároků, které jsou na děti v prvním ročníku základní školy, kladeny.  

Od II. pololetí probíhá program „Metoda dobrého startu“. U dětí s poruchami vývoje upravuje 

nepravidelně rozvíjející funkce, sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech, přispívá 

k rozvoji řeči a je vhodná pro použití v poslední třídě MŠ. 

Škola věnuje zvýšenou péči a pozornost předškolním dětem a dětem s odkladem školní 

povinné docházky. Řeší výukové i výchovné problémy, spolupracuje s Obvodní pedagogicko- 

psychologickou poradnou. Pro předškolní děti s odkladem školní docházky je vypracován 

individuální vzdělávací program. 

          

6. Významné kulturní, sportovní a vzdělávací akce nad rámec běžné výuky (soutěže, 

projekty, semináře, osvětové kampaně).   

Velice úzká spolupráce probíhá s Masarykovou základní školou. Mateřská škola vlastní 

zápůjčku od základní školy na tělocvičnu pro využití sportovních činností, a proto se konalo i 

cvičení. Následující spolupráce se konala s Prima Vizus – preventivní screeningové vyšetření 

zraku a další se uskutečňovala s Českou stomatologickou společností – Nechci kazy.  

Na velmi dobré úrovni probíhá spolupráce s Občanským sdružením rodičů při mateřské škole. 

Byly uskutečněny poprvé dvě benefiční akce, vybrané finance budou na rekonstrukci školní 

zahrady.  

7. Prezentace školy (např. webové stránky školy, školní časopis, výstavy), spolupráce s 

veřejností a zřizovatelem.   

Prezentace MŠ na webových stránkách MŠ www.mspolesna.cz ., v Újezdském zpravodaji, 

aktivně se účastní významných a společenských akcí, uspořádala dvě benefiční akce a 

spolupracuje s italskými pedagogy. 

           

http://www.mspolesna.cz/
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8. Plnění rozsahu poskytovaných služeb ve ztížených podmínkách (např. při 

rekonstrukcích a opravách).   

Zásadní změny v mateřské škole v průběhu školního roku neproběhly, byl uskutečněn 

prázdninový provoz v měsíci červenci. 

         

9. Výsledky kontrolních činností ve škole (např. ČŠI, BOZP, PO, revize, hygiena).   

ČŠI provedla komparační analýzu školního vzdělávacího programu s Rámcovým vzdělávacím 

programem pro předškolní vzdělávání. Bylo konstatováno, že ŠVP PV je v souladu RVP PV.  

Metodická kontrola - MČ Praha, nebyly shledány nedostatky v přijímání dětí ke vzdělávání 

dle stanovených kritérií         

 

10. Plnění termínů stanovených zřizovatelem a dalšími orgány pro doložení různých 

dokumentů se sledováním jejich kvality. 

Ředitelka veškeré termíny plnění zadávaných úkolů, cílů a předložených tiskopisů k vyplnění 

plní ve stanoveném termínu.        

 

11. Osobní podíl na významných výchovných akcích a veřejné činnosti (např. člen 

komise při ÚMČ, účast na zastupitelstvu, na kulatých stolech, veřejných projednáních, 

veřejných společenských akcích pořádaných MČ, poskytnutí volebních místností).   

Aktivní účast na kulatých stolech k oblasti školství, veřejný společenských akcí pořádaných 

MČ (září, říjen, květen), poradách ředitelů MŠ, jednání zastupitelstva, veřejná projednání

            

12. Ocenění dlouhodobých pracovních zásluh k životnímu jubileu při dovršení padesáti 

let věku a při prvním skončení pracovního poměru odchodem do starobního důchodu 

nebo přiznáním invalidního důchodu (výši odměny a bližší podmínky pro přiznání 

stanoví kolektivní smlouva nebo vnitřní platový předpis příslušné školy). 

Odměňování pracovních zásluh a životní výročí řeší vnitřní předpis – fond FKSP 

 

 

         

Bc. Naděžda Kosanová, ředitelka MŠ Sedmikráska, Lišická 1502 

Počet dětí: 132 

Počet tříd: 5 

Počet zaměstnanců: 17 

 

1. Významné výchovně vzdělávací a mimoškolní aktivity (nabídka volnočasových 

aktivit, kurzů, kroužků, poznávacích pobytů) 

Hlavním záměrem mateřské školy je podporovat u dětí zdravé sebevědomí, samostatnost, 

aktivitu, vytvářet podmínky pro radostnou atmosféru plnou důvěry, kamarádství, komunikace, 

empatie a individuálního přístupu, podněcovat myšlení, asertivitu a především vnímat každé 

dítě jako jedinečnou neopakovatelnou bytost s vlastními rozdílnými schopnostmi, 

dovednostmi a potřebami. 

Pětitřídní mateřská škola se zaměřením na přírodu a životní prostředí, organizuje zájmové 

kroužky pro děti (angličtina, keramika, sportovní hry, dětská jóga, dětské tanečky), 

spolupracuje s Rodičovskou radou při organizaci akcí pro děti - Dobrý start,  

Divadla na škole, návštěvy Planetária (3x za rok), vánoční besídka, škola v přírodě pro celou 

školu, dětský den, den plný soutěží, karneval, táborák, noční spaní, školní výlety, hledání 

pokladu v lese, setkání s hasiči, zahradní slavnost – rozloučení s předškoláky, drakiáda, 

Mikulášská nadílka, Vánoční nadílka  
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Sběr papíru – soutěž, spolupráce s firmou Nivea. Škola také organizuje školní brigády, 

pracovní a společenská setkání s rodiči 

      

2. Plnění podmínek odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků dle 

zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících  

Dvě pedagogické pracovnice si studiem kvalifikaci doplňují - MILLS s r.o. Čelákovice, VOŠ 

Svatý Kopeček u Berouna), ostatní jsou plně kvalifikované. 

         

3. Zvýšené nároky na odbornou a pedagogickou práci pracovníků, zejména za další 

vzdělávání pedagogických pracovníků, zavádění nových metod a forem práce  

Studium odborné literatury v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – každý 

pedagogický pracovník v době samostudia prostuduje 4 odborné publikace (každoročně 

aktuálně doplněné ve ŠVP), účastní se školení v  akreditovaném programu - Metoda Dobrého 

startu, Nové trendy a metody v MŠ, Integrace dětí v MŠ, Diagnostika a rozvoj zrakového 

vnímání, Prevence SPU v MŠ, Poruchy chování u dětí v MŠ, inovace výuky, rozvoj 

grafomotoriky, pohybové, výtvarné a hudební činnosti, plánování práce v MŠ, specifické 

poruchy, školní zralost atd. a své poznatky a vědomosti předává ostatním pedagogům na 

pedagogických poradách a materiály se uchovávají pro další práci a využití. Škola má 

vytvořený systém hodnocení, dle potřeb se průběžně aktualizuje.  

        

4. Odborná publikační a posuzovatelská činnost nad rámec školy a školského zařízení, 

včetně autorství učebnic, učebních a odborných textů.  
Ředitelka nepublikuje.         

 

5. Řešení problematiky výchovy a vzdělávání dětí v běžných třídách se speciálními 

vzdělávacími potřebami a mimořádně nadanými  

Ředitelka má zpracovaný individuální vzdělávací plán pro tyto děti a kritéria hodnocení 

pedagogů. Důležitá je spolupráce s rodiči. 

 

6. Významné kulturní, sportovní a vzdělávací akce nad rámec běžné výuky (soutěže, 

projekty, semináře, osvětové kampaně)  
Škola organizuje akce pro rodiče – brigáda na školní zahradě s občerstvením – 2x do roka, 

slavnostní „Vánoční“ besídky jednotlivých tříd pro rodiče spojené s nadílkou, zahradní 

slavnost pro rodiče a děti, noční spaní s táborákem, spolupráce s Úřadem MČ – návštěvy 

v době Masopustu, Vítání občánků, impulz k vytvoření vlastní „Rodičovské rady“ při 

mateřské škole. „Drakyjáda“ a „Sportovní odpoledne“ pořádaná ve spolupráci s Rodičovskou 

radou. Celoškolní celoroční projekt, potom každá třída několik celoročních třídních projektů 

        

7. Prezentace školy (např. webové stránky školy, školní časopis, výstavy), spolupráce s 

veřejností a zřizovatelem  
Pravidelná aktualizace webových stránek se všemi informacemi z jednotlivých tříd i celé MŠ, 

prezentace v Újezdském zpravodaji, spolupráce s místní knihovnou, Újezdským muzeem, a 

prezentace při dalších akcích pořádaných pro děti a rodiče. 

Spolupráce se všemi složkami Integrovaného záchranného systému (hasiči, policie, 

záchranka, případně Golem) 

Spolupráce se zřizovatelem – dle potřeby vystoupení dětí na akcích pořádaných zřizovatelem 

nebo pořádaných ostatními organizacemi v obci 

         

8. Plnění rozsahu poskytovaných služeb ve ztížených podmínkách (např. při 

rekonstrukcích a opravách)  
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V průběhu letních prázdnin byla provedena oprava vodovodního potrubí v propojovací 

chodbě, podlahy a výmalba.         

 

9. Výsledky kontrolních činností (např. ČŠI, BOZP, PO, revize, hygiena)  
Revize probíhají průběžně po celý rok a zjištěné závady jsou okamžitě odstraněny. Kontrolní 

činnosti bez závad.        

 

10. Plnění termínů stanovených zřizovatelem a dalšími orgány pro doložení různých 

dokumentů se sledováním jejich kvality. 

Ředitelka veškeré termíny plnění zadávaných úkolů a předložených tiskopisů k vyplnění plní 

ve stanoveném termínu. 

 

11. Osobní podíl na významných výchovných akcích a veřejné činnosti (např. člen 

komise při ÚMČ, účast na zastupitelstvu, na kulatých stolech, veřejných projednáních, 

veřejných společenských akcích pořádaných MČ, poskytnutí volebních místností)  

 

Ředitelka se účastní akcí pořádaných MČ Praha 21 – veřejné společenské akce, veřejná 

zasedání, kulaté stoly, jednání zastupitelstva, poskytuje prostory pro konání voleb. 

        

12. Ocenění dlouhodobých pracovních zásluh k životnímu jubileu při dovršení padesáti 

let věk a při prvním skončení pracovního poměru odchodem do starobního důchodu 

nebo přiznáním invalidního důchodu (výši odměny a bližší podmínky pro přiznání 

stanoví kolektivní smlouva nebo vnitřní platový předpis příslušné školy)   
Odměňování pracovních zásluh a životní výročí řeší vnitřní předpis – fond FKSP 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00550/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 9. jednání dne 14.12.2015
 

Ing. Šárka Zátkovápředkládá:
pověřena výkonem funkce starostky

 
Bc. Hana Kořínkovázpracoval:
referent - školství

 
 

Věc: Omezení a přerušení provozu v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 21

Důvodová zpráva

Na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, může být provoz mateřské školy
ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezen nebo přerušen. Za závažné důvody
se považují mimo jiné i organizační příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního
vzdělávání.

Ředitelky mateřských škol doložily na OŠK písemnou informaci o zjištění zájmu x nezájmu rodičů
o provoz v době vánočních školních prázdnin ve dnech 23.12. - 31.12.2015.

Zájem rodičů o umístění dětí do mateřské školy byl pouze ve dvou školkách - MŠ Sedmikráska,
Lišická dne 23.12.2015 a MŠ Rohožník ve dnech 23.12. - 31.12.2015. V uvedené dny bude v
těchto mateřských školách provoz omezen.

 
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 omezení a přerušení provozu v jednotlivých mateřských školách zřizovaných MČ Praha 21

v době vánočních prázdnin od 23.12. do 31.12.2015

I. MŠ, Čentická 2222 - provoz přerušen od 23.12. do 31.12.2015

MŠ Sedmikráska, Lišická 1502 - provoz omezen 23.12.2015; provoz přerušen od 28.12.
do 31.12.2015

MŠ Rohožník, Žárovická 1653 - provoz omezen od 23.12. do 31.12.2015

MŠ Sluníčko, Polesná 1690 - provoz přerušen od 23.12. do 31.12.2015



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Informace_reditelek_o_provozu_o_vanocnich_sk._prazdninach

 
 

Dne 02.12.2015
 
 

Ing. Šárka Zátková
pověřena výkonem funkce starostky

 
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00549/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 9. jednání dne 14.12.2015
 

Ing. Šárka Zátkovápředkládá:
pověřená výkonem funkce starostky

 
Ing. Roman Březinazpracoval:
vedoucí odboru životního prostředí a dopravy

 
 

Věc: Žádost o schválení darovacích smluv týkajících se osazení vánočního stromu

Důvodová zpráva

OŽPD ÚMČ Praha 21 zajistilo ozdobení vánočního stromu v parku u Masarykovy ZŠ. Formou
sponzorského daru nám pan Vladimír Lacina zajistil zapojení vánočního osvětlení a ozdobení a
následně provede demontáž. Pan Jaroslav Brtek zajistil převoz tohoto stromu do parku před
Masarykovou ZŠ. Na základě těchto skutečnosti byly vypracovány darovací smlouvy, a proto Vás
žádáme o jejich schválení a podepsání.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 darovací smlouvy pro firmy LACINA – KOUBSKÝ – sdružení elektro ( dar ve výši 15.000,-

Kč) a Brtek s.r.o (dar  ve výši 9.500,-Kč), které se týkají osazení vánočního stromu v parku
u ZŠ Masarykova, Staroklánovická 260, parc. č. 1652, k.ú. Újezd nad Lesy

 
 
 

2) p o v ě ř u j e
 starostu podpisem těchto smluv

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_darovaci_smlouva_Lacina_2015

 
Příloha č.3: 03_darovaci_smlouva_Brtek_2015

 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

 
Dne 03.12.2015

 
 

Ing. Šárka Zátková
pověřená výkonem funkce starostky

 
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00557/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 9. jednání dne 14.12.2015
 

Ing. Michael Hartmanpředkládá:
zastupitel MČ Praha 21

 
Ing. Michael Hartmanzpracoval:
zastupitel MČ Praha 21

 
 

Věc: Schvalování ročních plánů VHČ vždy před začátkem roku

Důvodová zpráva

Vzhledem k nezávislosti rozpočtu hlavní činnost a VHČ (z pohledu finančního oddělení UMČ),
jak to potvrdila dne 21.9.2015 na zastupitelstvu paní Berková (vedoucí odboru financí UMČ),
není důvod, proč plán VHČ, který je plně v kompetenci MČ a nezávisí na dotačních vztazích
s MHMP, tj. rozpočtovém procesu HMP (a případných rozpočtových provizoriích), neschvalovat
zcela pravidelně a to na konci roku.
Dosavadní praxe zatím spojovala VHČ s plány v hlavní činnosti. Datum schválení plánu VHČ tak
bylo v posledních letech provázeno zpožděním a určováno okolnostmi mimo vliv MČ.
Navržené opatření zpřehlední plánování VHČ a vnese do procesu pravidelnost. Omezí také návaly
práce a možné chyby při narychlo schvalovaných celkových rozpočtech na závěr rozpočtového
provizoria (typicky v březnu běžícího roku).

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) u k l á d á
 ÚMČ připravovat roční plány VHČ tak, aby byly předloženy ke schválení zastupitelstvu vždy

nejpozději na posledním jednání zastupitelstva před začátkem plánovaného roku
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_mail_pan_Hartman

 
 

Dne 07.12.2015
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

 
Ing. Michael Hartman

zastupitel MČ Praha 21
 

 






