
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 

Pozvánka 

 

Zastupitelstvo městské části 3. jednání 18.03.2019 

Místo konání: Divadelní sál MZŠ 

 

Začátek jednání: 18:00 

 

Navržený program jednání: 

Pořadí Věc 
Číslo 

materiálu 
Značka Předkládá 

1. Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů BJ/00106/2019 
 

Milan Samec 

Dana 

Kartousová 

2. Volba mandátového výboru BJ/00107/2019 
 

Milan Samec 

Dana 

Kartousová 

3. Volba návrhového výboru BJ/00108/2019 
 

Milan Samec 

Dana 

Kartousová 

4. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ 

Praha 21 

BJ/00109/2019 
 

Milan Samec 

Dana 

Kartousová 

5. Kontrola plnění usnesení BJ/00110/2019 
 

Dana 

Kartousová 

Zdeněk Růžička 

6. Zpráva o činnosti rady BJ/00111/2019 
 

Ing. Kristýna 

Kopecká 

Ing. Kristýna 

Kopecká 

7. Návrh na vyhlášení nulové tolerance hazardu 

na celém území MČ Praha 21 

BJ/00134/2019 
 

Petr Duchek 

Petr Duchek 

8. Rozpočtové opatření č. 198 z roku 2018 a 

rozpočtová opatření 1 - 8 z roku 2019. 

BJ/00118/2019 
 

Ing. Kristýna 

Kopecká 

Ing. Jana 

Piknová 

9. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2018 BJ/00115/2019 
 

Ing. Kristýna 

Kopecká 

Ing. Jana 

Piknová 

 

 

  



10. Zápis č. 2 z jednání Kontrolního výboru ZMČ 

P21 ze dne 8. 1. 2019 

BJ/00119/2019 
 

Markéta 

Zahradníková 

Ing. Marie 

Kučerová 

11. Výbor pro hodnocení podkladů pro schvalování 

účetní závěrky MČ Praha 21, včetně zřízených 

příspěvkových organizací, za rok 2018 

BJ/00121/2019 
 

Ing. Blanka 

Birková 

Ing. Josef 

Roušal 

12. Zápis z 2. jednání Finančního výboru dne 

14.1.2019 a z 3. jednání Finančního výboru dne 

14.2.2019 

BJ/00117/2019 
 

Ing. Blanka 

Birková 

Zdeňka 

Hubínková 

13. Doplnění Jednacího řádu ZMČ Praha 21 - 

návrh od pana zastupitele Duchka 

BJ/00135/2019 
 

Petr Duchek 

Petr Duchek 

14. Zápis z jednání Komise pro udělování čestných 

titulů ze dne 16.1.2019 a Pravidla pro 

udělování ocenění občanům 

BJ/00136/2019 
 

Dana 

Kartousová 

Ing. Jitka 

Carbolová 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milan Samec v.r. 

starosta MČ Praha 21 

 



V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)
a souvisejících právních předpisů 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/00106/2019
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 3. jednání dne 18.03.2019
 

Milan Samecpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Dana Kartousovázpracoval:
asistentka

 
 

Věc: Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 
 

Dne 07.03.2019
 
 

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

 
 



V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)
a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00107/2019
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 3. jednání dne 18.03.2019
 

Milan Samecpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Dana Kartousovázpracoval:
asistentka

 
 

Věc: Volba mandátového výboru
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) v o l í
 mandátový výbor ve složení:

 
 
 
 

Dne 07.03.2019
 
 

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

 
 



V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00108/2019
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 3. jednání dne 18.03.2019
 

Milan Samecpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Dana Kartousovázpracoval:
asistentka

 
 

Věc: Volba návrhového výboru
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) v o l í
 návrhový výbor ve složení:

 
 
 
 

Dne 07.03.2019
 
 

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

 
 



V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)
a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00109/2019
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 3. jednání dne 18.03.2019
 

Milan Samecpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Dana Kartousovázpracoval:
asistentka

 
 

Věc: Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
 program 3. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

 
 
 
 

Dne 07.03.2019
 
 

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

 
 



V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00110/2019
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 3. jednání dne 18.03.2019
 

Zdeněk Růžičkapředkládá:
místostarosta MČ Praha 21

 
Dana Kartousovázpracoval:
asistentka

 
 

Věc: Kontrola plnění usnesení

Důvodová zpráva

V přílohách jsou vygenerované splněné a trvající úkoly.
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

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

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Splnene_ukoly_ZMC

 
Příloha č.3: 03_Trvajici_ukoly_ZMC

 
 

Dne 07.03.2019
 
 

Zdeněk Růžička
místostarosta MČ Praha 21

 
 



Přehled úkolů 
 

Městská část Praha 21   
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Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol 

29.03.2019 RMC_FM_STA (Milan Samec) 

ODB_KS_VFM_ORG (organizator virtual) 

06.03.2019 ZMČ2 Uk/00001/2019 

 
Úkol z ZMČ2, č.usnesení ZMČ2/0018/18, ze dne 21.12.2018, bod 3,VĚC: Kontrola plnění usnesení 
 

Zadání 

ukládá 

RMČ, aby prověřila vklad smlouvy na odkoupení pozemku parc. č. 544/4 na Katastru nemovitostí a zjednala 
případně nápravu tak, aby proběhl vklad a smlouva nabyla účinnosti 

 

Řešení 

6.3.2019 Splněno,vklad do KN proběhl ve prospěch MČ Praha 21 

 
Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol 

31.01.2019 RMC_FM_STA (Milan Samec) 

ODB_KS_VFM_ORG (organizator virtual) 

25.01.2019 ZMČ2 Uk/00002/2019 

 
Úkol z ZMČ2, č.usnesení ZMČ2/0029/18, ze dne 21.12.2018, bod 2,VĚC: Návrh na pořízení změny 
ÚP zkráceným způsobem na pozemku parc.č. 1403 z funkčního využití ZMK na funkční využití SP 
 

Zadání 

ukládá 

starostovi MČ Praha 21 postoupit žádost o výše uvedenou změnu příslušnému odboru MHMP 

 

Řešení 

Žádost byla dne 24. 1. 2019 postoupena na MHMP. 

 

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol 
31.01.2019 RMC_FM_STA (Milan Samec) 

ODB_KS_VFM_ORG (organizator virtual) 
 ZMČ2 Uk/00007/2019 

 
Úkol z ZMČ2, č.usnesení ZMČ2/0031/18, ze dne 21.12.2018, bod 2,VĚC: Aktualizace dopravního 
generelu (”DG”), soulad DG a generelu cyklistické dopravy, napravení současného stavu části 
realizovaných jednosměrných komunikací 

 

Zadání 

ukládá 

Radě MČ Praha 21 zajistit přepracování vnitřní směrnice o vyřizování peticí, stížností a podnětů tak, aby byla 
evidence těchto podání řádně a úplně vedena, kontrolována a proces vyřizování těchto podání byl nesporný a v 
termínech podle zákona /Hlasování: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0; Návrh byl přijat/. 

 

Řešení 

6.3.2019 RMČ vnitřní směrnici aktualizovala. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Přehled úkolů 
 

Městská část Praha 21   
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Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol 

14.01.2019 RMC_FM_STA (Milan Samec) 

ODB_KS_VFM_ORG (organizator virtual) 

 ZMČ2 Uk/00008/2019 

 
Úkol z ZMČ2, č.usnesení ZMČ2/0027/18, ze dne 21.12.2018, bod 2,VĚC: Prodej bytové jednotky 
1617/32 
 

Zadání 

pověřuje 
starostu MČ Praha 21 podpisem přiložené Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 1617/32, 
zapsané na LV č. 2999 u Kat. úřadu pro hl. m. Prahu 

Popis 

Podepsání smlouvy o prodeji bytu 1617/32. 

 

Řešení 

Smlouva podepsána dne 16. 1. 2019. 

 

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol 
14.01.2019 RMC_FM_STA (Milan Samec) 

ODB_KS_VFM_ORG (organizator virtual) 
 ZMČ2 Uk/00009/2019 

 
Úkol z ZMČ2, č.usnesení ZMČ2/0028/18, ze dne 21.12.2018, bod 2,VĚC: Prodej bytové jednotky 
1618/33 
 

Zadání 

pověřuje 

starostu MČ Praha 21 podpisem přiložené Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 1618/33, 
zapsané na LV č. 2999 u Kat. úřadu pro hl. m. Prahu. 

Popis 

Podepsání smlouvy o prodeji bytu 1618/33. 

 

Řešení 

Smlouva podepsána dne 16. 1. 2019. 

 

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol 
25.02.2019 RMC_FM_MIST1 (Zdeněk Růžička) 

ODB_KS_VFM_ORG (organizator virtual) 
 ZMČ20 Uk/00200/2018 

 
Úkol z ZMČ20, č.usnesení ZMČ20/0317/18, ze dne 11.06.2018, bod 1,VĚC: Dopravní značení 

paralyzující cyklistickou dopravu v MČ Praha 21. Úkony samosprávy vedené jinak, než je stanoveno 
v Dopravním generelu (usnesení ZMČ17/0212/13), bez řádné autorizace ZMČ a ohrožující některé 
obyvatele MČ (děti). 
 

Zadání 

ukládá 
RMČ Praha 21 aktualizovat cyklogenerel, projednat ho v komisích RMČ a předložit na řádné jednání ZMČ Praha 
21 v září 2018 

Popis 

28. 8. 2018 RMČ84 usnesením RMČ84/1509/18 uložila panu místostarostovi Slezákovi požádat zastupitelstvo o 
prodloužení termínu pro aktualizaci cyklogenerelu. 10. 9. 2018 ZMČ22 neschválilo program 5. 12. 2018 úkol 
trvá, bude předloženo na jednání dopravní komise, žádáme o prodloužení úkolu do 25.2.2019. ZMČ2 dne 21. 

12. 2018 rozhodlo o prodloužení do 25. 2. 2019 

 

Řešení 

6.3.2019 tento úkol souvisí a jeho plnění bylo přiřazeno k Uk/00006/2019 “Aktualizace dopravního generelu 
(”DG”), soulad DG a generelu cyklistické dopravy, napravení současného stavu části realizovaných 
jednosměrných komunikací. 

 

 



Přehled úkolů 
 

Městská část Praha 21   
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Termín Zpracovatel/Držitel Nesplněno Jednání Úkol 

10.02.2019 VB_K_FM_PRE (Ing. Marie Kučerová)  ZMČ2 Uk/00003/2019 

 
Úkol z ZMČ2, č.usnesení ZMČ2/0029/18, ze dne 21.12.2018, bod 3,VĚC: Návrh na pořízení změny 
ÚP zkráceným způsobem na pozemku parc.č. 1403 z funkčního využití ZMK na funkční využití SP 
 

Zadání 

ukládá 

Kontrolnímu výboru prověřit způsob vydání územní dokumentace a určit zodpovědnost za její vydání v rozporu 
s územním plánem /Hlasování: Pro: 11, Proti: 1, Zdržel se: 2; Návrh byl přijat/ 

 

Řešení 

11. 2. 2019 žádost o prodloužení od tajemnice KV a FV: Prosíme o prodloužení termínů úkolů č. 3,4,5/2019 z 
usnesení ZMČ dne 21.12.2018. Všechny tyto úkoly měly termín splnění 10.2.2019. Z důvodu velké rozsáhlosti 
šetření a velkého množství podkladů žádáme o prodloužení všech těchto úkolů do 30.6.2019. Blanka Birková – 
tajemnice Finančního výboru a Markéta Zahradníková – tajemnice Kontrolního výboru 

 
Termín Zpracovatel/Držitel Nesplněno Jednání Úkol 
10.02.2019 VB_K_FM_PRE (Ing. Marie Kučerová)  ZMČ2 Uk/00004/2019 
 
Úkol z ZMČ2, č.usnesení ZMČ2/0030/18, ze dne 21.12.2018, bod 2,VĚC: Zápisy z jednání 
Kontrolního výboru ZMČ P21 č. 25, 26, 27, 28 Protokol o kontrole č. 7 - Kontrola opodstatněnosti 

nákupu žacího ramene FERRI TA26 a průběh jeho provozu Protokol o kontrole č. 8 - Kontrola možné 
cenzury v ÚZ Zápis č. 1 z jednání Kontrolního výboru ZMČ P21 ze dne 20. 11. 2018 Protokol o 
kontrole č. 1 - Kontrola evidovaných stížností č. 12 a č. 20 - 29 
 

Zadání 

pověřuje 

Kontrolní výbor ZMČ a Finanční výbor ZMČ kontrolou přijatých usnesení souvisejících s rekonstrukcí plochy před 
budovou ZŠ v Polesné ulici, nákupu budovy Ideal Lux a rekonstrukcí budovy hasičské zbrojnice a to včetně 
kontroly naplňování smluvních vztahů, cenové kontroly (tedy zda cena u těchto akcí odpovídá reálné 

skutečnosti v místě a čase), zda proběhla řádně VŘ, či zda byla cena stanovena v souladu s objektivními 

skutečnostmi a finanční prostředky u uvedených kauz byly vynaloženy s péčí řádného hospodáře; případně 
doporučil další postup. Dále ZMČ žádá oba výbory o vydání stanovisek, zda u uvedených kauz vznikla povinnost 
podat trestní oznámení. /Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 2; Návrh byl přijat/ 

 

Řešení 

11. 2. 2019 žádost o prodloužení od tajemnice KV a FV: Prosíme o prodloužení termínů úkolů č. 3,4,5/2019 z 
usnesení ZMČ dne 21.12.2018. Všechny tyto úkoly měly termín splnění 10.2.2019. Z důvodu velké rozsáhlosti 
šetření a velkého množství podkladů žádáme o prodloužení všech těchto úkolů do 30.6.2019. Blanka Birková – 
tajemnice Finančního výboru a Markéta Zahradníková – tajemnice Kontrolního výboru 
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Městská část Praha 21   
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Termín Zpracovatel/Držitel Nesplněno Jednání Úkol 

10.02.2019 VB_F_FM_PRE (Zdeňka Hubínková)  ZMČ2 Uk/00005/2019 
 
Úkol z ZMČ2, č.usnesení ZMČ2/0030/18, ze dne 21.12.2018, bod 2,VĚC: Zápisy z jednání 
Kontrolního výboru ZMČ P21 č. 25, 26, 27, 28 Protokol o kontrole č. 7 - Kontrola opodstatněnosti 
nákupu žacího ramene FERRI TA26 a průběh jeho provozu Protokol o kontrole č. 8 - Kontrola možné 
cenzury v ÚZ Zápis č. 1 z jednání Kontrolního výboru ZMČ P21 ze dne 20. 11. 2018 Protokol o 

kontrole č. 1 - Kontrola evidovaných stížností č. 12 a č. 20 - 29 
 

Zadání 

pověřuje 

Kontrolní výbor ZMČ a Finanční výbor ZMČ kontrolou přijatých usnesení souvisejících s rekonstrukcí plochy před 
budovou ZŠ v Polesné ulici, nákupu budovy Ideal Lux a rekonstrukcí budovy hasičské zbrojnice a to včetně 
kontroly naplňování smluvních vztahů, cenové kontroly (tedy zda cena u těchto akcí odpovídá reálné 
skutečnosti v místě a čase), zda proběhla řádně VŘ, či zda byla cena stanovena v souladu s objektivními 
skutečnostmi a finanční prostředky u uvedených kauz byly vynaloženy s péčí řádného hospodáře; případně 

doporučil další postup. Dále ZMČ žádá oba výbory o vydání stanovisek, zda u uvedených kauz vznikla povinnost 
podat trestní oznámení. /Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 2; Návrh byl přijat/ 

 

Řešení 

11. 2. 2019 žádost o prodloužení od tajemnice KV a FV: Prosíme o prodloužení termínů úkolů č. 3,4,5/2019 z 
usnesení ZMČ dne 21.12.2018. Všechny tyto úkoly měly termín splnění 10.2.2019. Z důvodu velké rozsáhlosti 
šetření a velkého množství podkladů žádáme o prodloužení všech těchto úkolů do 30.6.2019. Blanka Birková – 

tajemnice Finančního výboru a Markéta Zahradníková – tajemnice Kontrolního výboru 
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00111/2019
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 3. jednání dne 18.03.2019
 

Ing. Kristýna Kopeckápředkládá:
místostarostka MČ Praha 21

 
Ing. Kristýna Kopeckázpracoval:
místostarostka MČ Praha 21

 
 

Věc: Zpráva o činnosti rady

Důvodová zpráva

Zastupitelé budou ústně informováni o činností RMČ Praha 21.
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

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

 
 
 
 

Dne 07.03.2019
 
 

Ing. Kristýna Kopecká
místostarostka MČ Praha 21

 
 



V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)
a souvisejících právních předpisů 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/00134/2019
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 3. jednání dne 18.03.2019
 

Petr Duchekpředkládá:
zastupitel MČ Praha 21

 
Petr Duchekzpracoval:
zastupitel MČ Praha 21

 
 

Věc: Návrh na vyhlášení nulové tolerance hazardu na celém území MČ Praha 21

Důvodová zpráva

Vážení zastupitelé,

několik let se věnuji negativním vlivům hazardu a vůbec této problematice. Oproti minulosti je
ale dnes už na internetu mnoho informací k tomuto tématu volně k dispozici, takže máte možnost
načerpat spoustu informací z mnoha zdrojů.
V minulosti jsem v naší MČ navrhoval vyhlášení nulové tolerance, ale narazil jsem vesměs na
nepochopení či neprůstřelnost u vedení radnice – 2013-14. Tehdy přitom existovala unikátní
příležitost připojit se k magistrátní výzvě na vyhlášení nulové tolerance prostřednictvím
připravované vyhlášky o regulaci hazardu na celém území Prahy. Bohužel tehdejší vedení radnice
(pan a paní Roušar, Slezák, Čechová, Vlach, Mergl) usnesením RMČ72/1286/13 nulovou toleranci
zamítlo (Příloha 1).
Ve stejném roce se mi po tří měsíční komunikační obstrukci ze strany rady MČ nakonec podařilo
doslova protlačit Důvodovou zprávu (která až na neaktuálnost zákona o hazardu, v podstatě
neztratila stále nic na svém významu – Příloha 2) s návrhem na vyhlášení nulové tolerance nebo
na vyhlášení referenda o hazardu. Bohužel ani jedno nebylo schváleno (Příloha 3).
Když už se následně dle programového prohlášení nové koalice zdálo, že by po volbách mohla
být příznivá situace pro jednání o vyhlášení nulové tolerance (samozřejmě závazně až vyhláškou
MHMP), tak než se koalice odhodlala k jednání, rozpadla se a vrátilo se de facto prohazardní
vedení radnice z roku 2014 (Příloha 4).
Výsledkem nyní je, že ač v roce 2014 bylo smyslem nové vyhlášky o regulaci hazardu tento
omezit, zejména zákazem automatů v restauracích a současně neotvírat nové herny a kasina,
vzniklo ve skutečnosti pod rouškou trvale udržitelného rozvoje na sídlišti Rohožník kasino, které
nahradilo restauraci s proherními automaty. To bylo ovšem nejen proti principu předběžné
opatrnosti, ale i proti smyslu místní agendy 21.
Když před dvěma roky nabyl účinnosti nový zákon o hazardních hrách (186/2016 Sb.), došlo
k dalšímu paradoxu. Provozovatel kasina musí mít ke své činnosti minimálně 30 automatů.
Výsledkem všech negativních a chybných rozhodnutí minulosti tak nyní je, že v roce 2014
vykazovala naše MČ celkem 24 proherních automatů a dnes jich je jenom v jednom kasinu více
než 30, resp. téměř 40. Toto číslo je mírně proměnlivé, ale trvale růstové. Počet hráčských pozic
tak u nás má trend zcela opačný, než je trend celorepublikový. Naposledy jsem o tom psal loni
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v Magazínu Oko, kde je i graf počtu hráčských pozic v kasinu od roku 2013 s jasně viditelným
růstovým trendem (Přílohy 5).

O negativním vlivu hazardu lze najít velmi podrobně mnoho informací i na webových stránkách
http://www.svobodnyujezd.cz/21-bez-hazardu-2/, které z velké části věnuji problematice
hazardu v naší městské části.
Počet obyvatel, kteří se v naší MČ „dělí“ o jeden automat klesl pod hranici 200 obyvatel, což
je velice vysoké a rizikové číslo. Pro srovnání lze uvést, že například v zemích, kde hazard
regulují, je toto číslo až 100x vyšší. Bohužel po platnosti nového zákona o hazardních hrách nelze
v podmínkách naší městské části dosáhnout příliš vyššího čísla, protože kasino má ze zákona
povinnost provozovat minimálně 30 automatů.
Poslední věc, kterou je třeba zmínit, je společenská nepřijatelnost kasina na sídlišti se všemi
riziky a dopady (více odkazuji na Důvodovou zprávu), silně převažující nespokojenost obyvatel
s kasinem (raději by zde uvítali nějaké chybějící služby), včetně averze k nevzhledné a mnohde
pomalu chátrající budově, ve které se kasino nachází. Bohužel městská část (hl. m. Praha) budovu
nevlastní, ale může usnesením požádat magistrát, aby vyhláškou hazard u nás zcela zakázal.
To by mohlo být impulsem pro jednání s majitelem objektu o budoucím využití nemovitosti a
poskytování služeb obyvatelům. Více s kasinem a předmětnou budovou naše zastupitelstvo pro
občany v této části Prahy 21 udělat nemůže.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha 21
žádá Zastupitelstvo hl. m. Prahy o vyhlášení zákazu (nulové tolerance) provozování hazardních
her uvedených v § 12, tedy bingo, technická hra, živá hra a turnaj malého rozsahu dle zákona
č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách na celém území MČ Praha 21 s odvoláním na § 44, odst. 3/
a) pojednávajícím o obecně závazných vyhláškách zákona č. 131/2000 o hl. m. Praze.
V Praze dne 6. 1. 2019
zpracoval a předkládá
Petr Duchek
zastupitel MČ

V dokumentu, který je přílohou, najdete:
1. usnesení RMČ72/1286/13
2. důvodová zpráva z roku 2014
3. zápis z 19. jednání ZMČ 2. 6. 2014
4. usnesení z 10. ZMČ č. 132 – 134 z 1. 2. 2016 o staronovém vedení radnice
5. článek z magazínu Oko – 2018 i s grafem

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) ž á d á
 Zastupitelstvo hl. m. Prahy o vyhlášení zákazu (nulové tolerance) provozování hazardních

her uvedených v § 12, tedy bingo, technická hra, živá hra a turnaj malého rozsahu dle
zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách na celém území MČ Praha 21 s odvoláním na
§ 44, odst. 3/a) pojednávajícím o obecně závazných vyhláškách zákona č. 131/2000 o hl.
m. Praze.
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Důvodová zpráva pro jednání ZMČ Praha 21 dne 2. 6. 2014 
- k návrhu nulové tolerance hazardu/heren a kasin, především automatů 

- nebo k vyhlášení referenda o tomtéž 
 
 

1. Hazard jako kriminální hrozba 
2. Hazard a BIS 
3. Server WikiLeaks a dokreslující informace 
4. Domácí zkušenosti 
5. Újezd nad Lesy a vnímání kriminality spojené s fenoménem hazardu 
6. Daně a poplatky 
7. Výtah ze zákona o loteriích a sázkách 
8. Počet proherních technických zařízení v Praze 21 - Újezdě nad Lesy povolovaných MFČR 
9. Černé a šedé herny a zóny 
10. Jiný pohled na vznik závislosti, apel na křesťany v zastupitelstvu 
11. Báječný a nebezpečný Újezd nad Lesy 
12. Politické pozadí podpory hazardu újezdskou radnicí 
13. Senioři a hazard v kostce 
14. Doplňující informace z Národního monitorovacího střediska 
15. Informace vydané ve Svobodných újezdských listech 
16. Návrhy na usnesení 
 

 
1. Hazard jako kriminální hrozba 

Z dílny Bratislavské vysoké školy práva a Akademie Policejného zboru v Bratislavě vyšel v nedávné době dokument o 
předpokládaném vývoji kriminality na Slovensku. Vzhledem k silné podobnosti s naší zemí se domnívám, že jej lze chápat 
jako materiál vypracovaný i pro ČR. Autoři v něm zařadili zcela jistě ne náhodou hazardní hry mezi tradiční oblasti zájmu 
zločineckých organizací: 
„Z věcného hlediska bude trestná činnost zločineckých organizací zaměřená nejen do tradičních oblastí (drogy, 
prostituce, hazardní hry, „výpalnictví“) ale i do oblastí , které se v současnosti vyskytují zřídka (obchod se ženami a 
dětmi, s lidskými orgány, se zbraněmi, s výbušninami, únosy, terorismem apod.). Přitom kriminální organizace budou 
využívat stále více globalizující se informační, finanční, a dopravní sítě a budou účelově vytvářet volné aliance mezi 
sebou a rovněž s různými teroristickými organizacemi.“ 
 
 

2. Hazard a BIS 
Pravidelně se k hazardu vyjadřuje i vnitřní zpravodajská služba ČR – BIS. Následující informace jsou doslovným 
přepisem z výročních zpráv BIS za uplynulých 5 let informujících o hazardu v ČR a jeho pozadí: 
Zásadní problémy přináší cílené nelegitimní ovlivňování legislativního procesu, využívání neexistence právní úpravy v 
některých oblastech, zneužívání systémových nedostatků či přímo bránění nápravným opatřením, … které by 
nedostatky v právní úpravě odstranily, nebo které by zaváděly přísnější režim podnikání v daném odvětví (např. v 
oblasti regulace hazardu). Některým soukromým subjektům se podařilo úspěšně ovlivnit legislativní proces. Terčem 
lobbistického tlaku se staly předpisy z oblasti regulace hazardu. Silné zájmové skupiny dokázaly prosazovat své cíle na 
všech úrovních tvorby právních norem.  
BIS zachytila několik signálů o zájmu organizovaného zločinu převést do ČR aktivity související s hazardem. Jde o 
reakci na plošný zákaz hazardu v Ruské federaci v polovině roku 2009. Pro takové skupiny je ČR vzhledem k poměrně 
benevolentní legislativě vhodnou destinací. Propojení některých kasin a heren na organizovaný zločin není v ČR 
výjimkou ani v současnosti. Příliv a zvýšená konkurence hazardních společností by mohly vyústit např. v násilné 
konflikty mezi kriminálními skupinami, které takové podniky ovládají.  
O působení v ČR projevují zájem též osoby gruzínské národnosti, které mají vazby na organizovaný zločin. Může zde 
existovat souvislost se zájmem ruského podsvětí o hazardní podnikání v ČR, neboť skupiny zabývající se v RF hazardem 
byly často gruzínského původu.  
Aktéři balkánského organizovaného zločinu se na území ČR věnují především obchodu s omamnými a psychotropními 
látkami. Tyto kriminální aktivity jsou doprovázeny snahou o legalizaci výnosů z trestné činnosti prostřednictvím 
investic do nemovitostí, popř. prostřednictvím provozování hazardních her.  
 

3. Server WikiLeaks 
Z 250 tisíc tajných depeší 
diplomatů USA zveřejněných 
serverem WikiLeaks vyplynulo, že 
hazard nejen v Praze, ale i jinde je 
napojen na mafie a zločinecké 
struktury. Poměrně podrobně 
popisují zločinecké klany bojující o 
co největší podíl na hazardním 
trhu. Není proto výjimkou např. 
vražda za bílého dne (pražská 
kauza Felix „Baiza“ Abutbul), 
přestřelka před hernou (Chomutov 
– zemřel při ní policista i občan 
vietnamské národnosti, pachatel 
utekl), ani granátový útok.  
(nikdy jsem nezaznamenal, že by si 
např. šéfové Tesca a Globusu 
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vyřizovali účty granátovým útokem.) 
Dokreslující informace 
Minimálně pochybnosti vyvolávají i jména v obchodním rejstříku u hazardních 
společností. U některých se dá usuzovat, že jde o tzv. „bílé koně“.  
Velmi zajímavým jevem provázející hazardní průmysl je i dramatická změna 
bývalých tvrdých odpůrců hazardu, kteří  náhle začnou hazard obhajovat.  
Odpovědí může být  například i materiál Spelosu (sdružení provozovatelů hazardu) 
v kterém je nezakrytě vizualizována  představa o spolupráci hazardní lobby 
s představiteli samospráv. Obrázek je doplněn vysvětlujícími popisky.  
 
 

 

4. Domácí zkušenosti 
Senátor Josef Novotný v letech 1996 až 1998  co by starosta obce Bystřice pod Perštejnem přímo pionýrským způsobem 
prosadil pomocí místních vyhlášek postupné odstraňování proherních automatů krátce po jejich rozmachu a průkazně a 
téměř zcela okamžitě dosáhl výrazného poklesu majetkové trestné činnosti. Byl pravděpodobně první v ČR, který na 
základě zdravé mysli realizoval nulovou toleranci v obci.  
 

Vývoj majetkové trestné činnosti v Bystřici nad Pernštejnem 1990 - 2007 

         

5. Újezd nad Lesy a vnímání kriminality spojené s fenoménem hazardu 
Když jsem se RMČ v interpelaci dotázal, zda  podpoří místní referendum na téma zavedení nulové tolerance, dostalo se mi 
zamítavé odpovědi, a že nebude referendum nijak iniciovat. Jako důvod uvedla, že si na sociálním odboru Policie ČR a 
Městské Policie ověřila, že za celé volební období nevznikl v souvislosti s provozováním výherních automatů v naší MČ 
žádný viditelný či výrazný problém, který by tyto složky musely řešit. Sic! 
 

Takové zdůvodnění považuji za silně zavádějící! 
 

Je potřeba se dívat jinam, kde jsou v rozvoji hazardu mnohem dál než MČ Praha 21 a nemusíme tak čekat, až se třeba 
někdo oběsí viditelně na budově ÚMČ P-21. 
Z písemné komunikace z OŘ Policie ČR na Praze 8 (KRPA-470712/ČJ-20130013/KR) vyplynulo zásadní stanovisko Policie 
ČR (přepis, výtah): Herny obecně z různých důvodů jsou místy, kde dochází ke kumulaci závadových osob z policejního 
hlediska, jedním z důvodů je i také jejich NONSTOP provoz. Policie ČR neeviduje statistiky, které by obsáhly veškerou 
problematiku související s hazardem. Přeloženo do srozumitelnosti, nemůžeme dokladovat kolik krádeží, kolik násilné 
trestné činnosti bylo spácháno právě proto, že v daném místě se nachází herna, že konkrétní pachatel kradl, ubližoval na 
zdraví apod. právě proto, že je hazardním hráčem. 
Konkrétní statistiku, která by jednoznačně prokazovala přímou souvislost spáchaných trestních činů s umístěním herny 
v dané lokalitě, neevidujeme. 
Naše tvrzení o kumulaci závadových osob potvrzuje množství osob v celostátním pátrání, které byly v těchto 
zařízeních vyhledány. 
Apatie k hazardu, či doslova jeho obhajoba Radou MČ P-21 na základě jakési odborné zaštítěnosti tak 
dostává povážlivé trhliny! 
 

6. Daně a poplatky 
Pseudopodnikání hazardních společností je skoro po celou dobu lobbisticky natolik silné, že v porovnání s jinými typy 
podnikání zažilo několik mimořádných a zvláštních úlev v režimu odvodů do veřejného rozpočtu. 
Hazardní průmysl u nás nikdy neplatil DPH, zato nárok na odpočet na vstupu využíval až do vstupu ČR do EU v roce 
2005, který toto uvedl do souladu se standardy evropského práva.  
 

DPPO platil hazard jen v prvních letech. V letech 1999 až 2011 si užíval daňové osvobození. Od roku 2012 tato úleva 
skončila, ale hazardní společnosti se začaly účelově štěpit a restrukturalizovat, což jim přineslo efekt odložení zahájení 
zdanění do doby ukončení přeměny společností z ekonomických důvodů. Jednoduše řečeno, některé hazardní společnosti 
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prostě uměle zůstávaly v daňovém režimu roku 2011. Prokázat účelové zneužití práva takovým postupem bylo pro každý 
FÚ v podstatě nemožné.   
 

Za zmínku také stojí dva typy poplatků spojených s hazardem. 
První z nich byl povinný odvod na veřejně prospěšné účely (VPÚ). Těmi byly sociální, zdravotní, osvětové nebo jinak 
veřejně prospěšné účely a od roku 1998 přibyly sportovní, ekologické a kulturní účely. Jeho jakousi progresivní výši 
hazardní firmy obcházely dělením matky na dcery a vnučky a tak se například v roce 2011 skoro 90% odvodů vešlo do třech 
nejnižších pásem (6, 8 a 10%). S výjimkou pomalu zanikajících VHP, kde odvody byly příjmem obcí, byl odvod příjmem 
NNO (nadací a občanských sdružení), které si určily samy hazardní společnosti! Takto legalizovaný cílený sponzoring 
mimo jiné umožnil hazardmafii hrát si na dobrodince a mecenáše. Leč HN například zveřejnily vyvedení peněz na 
výstavbu lyžařského vleku, který nebyl nikdy postaven a v roce 2006 zveřejnily informace o financování kampaní 
politických stran právě přes různé nadace …  
 

K výše uvedené lumpárně se ve výroční zprávě vyjádřila i BIS: 
Řada soukromých společností podnikajících v hazardu odvádí část svého zisku na veřejně prospěšnou činnost do s nimi 
spřízněných nadací či občanských sdružení a využívá jej k jiným účelům, než jim ukládá loterijní zákon. To má za následek 
nedostatek finančních prostředků v některých oblastech veřejného zájmu. Výpadek financí se v roce 2009 projevil zejména 
ve sportu. Sazka, která má odvádět část svých výnosů na sportovní činnost, těmito prostředky splácí dluh za výstavbu 
multifunkční haly O2 Arény.  
Kvůli těmto jevům dochází k oslabování státní správy, resp. vyvádění finančních prostředků, a pokřivení podnikatelského a 
konkurenčního prostředí.  
 

Nelze opomenout též úvahu o umělém zvyšováním výhernosti, kterou si hazardmafie snižovala odvodovou povinnost na 
VPÚ. Prokazování je však více než složité. 
 

Ovšem i laikovi musí být jasné, že poplatek na VPÚ byl přinejmenším obrovským lákadlem k podvodům a korupci. 
Poplatek je v současné době od roku 2012 nahrazen 20% odvodem z loterií a jiných podobných her s odchylkou pro VHP, u 
kterých se provozovateli ještě počítá počet automatů, dnů provozu a pevná sazba 55,- za přístroj. 
 

Místní poplatek byl zaveden v roce 1998 a umožnil obcím vybírat 5 až 20 tisíc za jeden povolený VHP na čtvrt roku. To 
však asi bylo pro hazardmafii moc a ještě v témže roce (v září s platností od ledna dalšího roku) došlo ke snížení rozpětí na 
1 až 5 tisíc za VHP.  
Obrovský problém přineslo zejména zavádění videoterminálů (VLT). Ty začalo povolovalo MF a obce nemohly nejen 
vybírat poplatky, neboť VLT nepovolovaly, ale navíc nemohly ani regulovat jejich umístění. Sazka a.s. si v roce 2003 
„zajistila“ právní posudek, že VLT není výherní hrací přístroj a proto se na něj nevztahuje zákon o loteriích a MFČR může 
stanovovat podmínky jaké chce (MFČR už tehdy porušovalo zákon o loteriích v několika paragrafech, např. o vydání 
povolení, které je ale podmíněno i technickou kontrolou, kterou nezajistilo).  
Zřejmě hlavním cílem bylo vybrat peníze na splácení Hušákovy Sazka arény. To se ovšem „zvrhlo“ a onoho právního 
výkladu se chytly i jiné společnosti a hazard se zcela vymknul kontrole.  
Když v roce 2010 došlo k novele hazardního zákona a v něm se objevila definice „jiné technické zařízení povolené MF“, 
mohly obce konečně vybírat poplatek i za VLT. Představitelé hazardmafie ale ze sebe udělali hlupáky a tvrdili, že není 
jasné, co je myšleno oním technickým zařízením, neboť to není nikde v zákoně specifikováno. A po dalších tahanicích a 
novelách byl poplatek nakonec zrušen. 
 

Je třeba ještě zdůraznit, že hazardní byznys není běžné podnikání, a proto na něj nelze uplatňovat běžné 
tržní mechanismy, neboť ty právě podporují a stimulují rozvoj každého podnikání v konkurenčním prostředí. Tedy 
zvyšují počet heren, hráčství. 
 

V souvislosti s uvedeným ještě doplním, že MF zejména pod vládou TOP09 a ministra Kalouska vyslalo desetitisíce 
trojských likvidačních „VLT“ koňů do obcí po celé ČR vydáváním licencí na jejich provoz v rozporu se zákonem o loteriích, 
čemuž se obce nemohly nijak bránit a automaty musely na svém území strpět. MF povolovalo například sázky na VLT ve 
výši 1 000 korun, přestože loterijní zákon připouští pouze 2, 5, nebo 50 korun. Maximální hodinovou prohru povolilo na 
252 tisíc, ač zákon dovoluje pouze 1, 2, nebo 10 tisíc korun. Zatímco zákon umožňuje vydat licenci na rok, MF vydalo 
licence na neomezenou dobu, deset let, později na tři roky. Tento státem řízený „hazardní pogrom“ způsobil kumulaci 
kriminality, devastaci mnohých rodin, firem a pracovních sil. Nezřízený a agresivní rozmach hazardu v ČR byl navíc 
podpořen plošným zákazem hazardu v Rusku, který hledal azyl pro své mrzké pseupodnikání. Našel jej v našem k hazardu 
legislativně benevolentním ráji.  
 
 

7. Výtah ze zákona o loteriích a sázkách 
§17 (4) Nejvyšší vsazená částka na jednu hru činí 2 Kč, 5 Kč u výherních hracích přístrojů umístěných v hernách a 50 Kč, 
jsou-li umístěny v kasinech. Nejvyšší výhra z jedné hry činí 300 Kč, u výherních hracích přístrojů umístěných v hernách 
750 Kč a 50 000 Kč, jsou-li umístěny v kasinu. 
 

(6) Nejvyšší hodinová prohra je 1000 Kč, u výherních hracích přístrojů umístěných v herně 2000 Kč a u výherních hracích 
přístrojů umístěných v kasinu 10 000 Kč. Hodinová prohra je objem prostředků, které může hráč prohrát při hře na 
jednom výherním hracím přístroji během jedné hodiny.  
 

§18 (3) Povolení se vydává nejdéle na dobu jednoho kalendářního roku. 
 

Masivní porušování loterijního zákona ze strany Ministerstva financí kritizoval mimo jiných i ombudsman Pavel 
Varvařovský, ale až rozhodnutím Ústavního soudu loni na jaře mohou obce regulovat počty všech proherních technických 
zařízení na svém území zcela jednoznačně.  
 
Tím je samosprávám dána možnost prosadit dodržování loterijního zákona zdola! Jestliže někdo podniká 
v rozporu se zákonem, nemůže očekávat, že se nikdy ucho neutrhne a podle mého názoru ZMČ k tomu 
nemůže nečině přihlížet a je povinno hájit své občany a území před nepravostmi. Zvlášť, má-li k tomu 
nástroj regulační nulové tolerance. Problém s vydáváním nezákonných licencí si samostatně musí vyřešit 
provozovatel hazardu s MFČR sám. Pochybuji ale, že bude dnes úspěšný.  
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Nedovedu si tak představit, že samospráva Prahy 21 zvolí cestu trvale 
udržitelného porušování loterijního zákona s alibistickým přístupem „Za to 
my nemůžeme, za to může MFČR“. Právě obce nyní mohou díky Ústavnímu 

soudu navzdory státní (ministerské) zvůli rozhodovat v oblasti hazardu 
skutečně samosprávně a vyžadovat dodržování zákona. Není-li dodržován a 

to je skoro ve všech případech, je jediným řešením nulová tolerance.  
 

 

 

8. Počet proherních technických zařízení v Praze 21 - Újezdě nad Lesy 
povolovaných MFČR 

 

Svým loňským rozhodnutím, kterému ve skutečnosti nepředcházela veřejná diskuse (setkání starosty a spol. 
s provozovateli hazardu bez veřejnosti nelze brát vážně, občané ani tehdy, ani ale nyní nebyli dostatečně radnicí 
informováni), Rada MČ nepřímo zapříčinila následující nárůst automatů registrovaných u MFČR koncentrovaných 
především do východní části Újezda nad Lesy. 
Nepřistoupením k nulové toleranci dostaly podnikatelské subjekty, tedy i ZIPO, od samosprávy, v tomto případě přesněji 
od Rady MČ, pobídku k udržitelnému rozvoji tohoto „podnikání“ na území Prahy 21. Ti největší ji logicky využily. 
 

Ještě je třeba doplnit, že počet přístrojů nezahrnuje méně návykové VHP a nerozlišuje tzv. počet stanic. To v reálu 
znamená, že například EMR (ruleta) je vedena jako jeden přístroj, ale ve skutečnosti obsahuje zpravidla až 8 herních 
stanic. To je i případ kasina/herny ZIPO.  
 

Výsledkem rozhodnutí Rady MČ není pokles proherních stanic na jednoho obyvatele a zlepšení života obyvatel, ale pravý 
opak. Nárůst počtu přístrojů, resp. stanic tedy není z 18 na 24 (z června 2013 do dubna 2014), ale ve skutečnosti z 18 na 31, 
což znamená o 72 % stanic více za necelý rok! MČ Praha 21 jde tak proti celorepublikovému trendu snižování přístrojů. 
Pokud bychom toto procento srovnali se stavem zhruba před a po schválení magistrátní vyhlášky omezující hazard a 
pominuli bychom pracně zjistitelné počty stanic u rulet, zjistíme, že MČ Praha 21 atakuje pozice nárůstové hazardní špičky. 
Ale i bez tohoto nepřesného dělení na jednotlivé stanice nám patří nelichotivé 6. místo v celé Praze v procentním nárůstu. 
 

  
 

Na následující první tabulce si všimněte, že počet povolení udělených MFČR k 30. 6. 2013, které jsou na adrese nynějšího 
kasina/herny ZIPO, byly až na jednu výjimku všechny před ukončením. Provozovatel si tedy nemohl být jistý 
pokračováním hazardního podnikání. 
 
Na druhé tabulce je vidět nejen nárůst (přístrojů a stanic), ale i důsledek loňského usnesení Rady 
MČ73/1286/13, kterým odmítla nulovou toleranci, což zapůsobilo jako stimulační a pobídkové a polovina 
přístrojů má již od MFČR prodlouženou licenci (podle názoru ombudsmana v rozporu s loterijním 
zákonem). 
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9. Černé a šedé herny a zóny 
Jedním slovem nesmysl. Už jsem na to odpovídal v e-mailu všem zastupitelům. V území legalizovaného hazardu se lehce 
ztratí několik černých heren, v zakázaném prostředí, byť pod nějakým sdružením, se schová obtížně i jedna. Navíc si 
provozovatelé zahrávají s odnětím svobody až na 10 let. Poruší totiž loterijní zákon, budou jim chybět povolení a licence, 
dojde ke krácení daní a poplatků. V důsledku toho dojde k páchání trestných činů např. dle § 240 a 252 trestního zákoníku. 
Navíc je i technicky složité jednotlivé „bedny“ umístit někam „neviditelně“ i propojení na nějaký centrální jackpot se stane 
další komplikací.  
Ani se nedomnívám, že platí přímá úměra mezi zakázaným a černým hazardem. To nakonec potvrdila jistá forma 
prohibice automatů v Norsku. Naopak se zlepšilo celkové klima i v dalších oblastech hazardu.  
Strašení přesunem heren a kasin do šedých a černých zón v případě úplného zákazu proherních automatů je nátlakovým 
vydíráním hazardního průmyslu, který straší sám sebou. To je doslova komické, uvědomíme-li si, že hazard je de facto již 
několik let v obou zónách, jen si dokázal vždycky zajistit nějaké personální a sporné „papírové“ pokrytí. Víc k tomu nemám 
opravdu co dodat. 
 

10. Jiný pohled na vznik závislosti, apel na křesťany v zastupitelstvu 
Trochu netradičně si dovolím dát jeden postřeh. Hráčství přináší lidem příslib možného zázraku v podobě výhry. Toto 
čekání na zázrak nahradilo spiritualitu generací minulých, které věřily a také čekaly Boží zázraky, v jistém smyslu výhry. U 
obou činností mozku jde o čekání, přání, věření ve zlepšení současného stavu. A je jedno zda jde o hráče či věřící. Ti první 
sází, ti druzí platí (sází) třeba desátky.  
Jeden z bludů hráčů spočívá ve vizi, jak altruisticky naloží s výhrou. Koupí rodině dům, auto, dovolenou apod. 
Nedostavující se Boží zázraky jsou tak v sekulární společnosti nahrazovány zázraky loterijními. A ty se bohužel v podobě 

až 8 stanic 
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občasných výher dostavují. Postupná závislost tak může mít zcela nečekané početí. Pro věřící to může znamenat třeba 
zhmotnění antikrista. 
 

Hazardní očekávání je u jakéhokoliv sázení a jeho nárůst souvisí i s odklonem české společnosti od duchovních hodnot. 
Domnívám se, že společnost v této oblasti dlouhodobě selhává a rozvíjí především typy inteligencí, které jsou zaměřeny na 
logiku (matematickou) a lingvistiku. Rozvíjení duchovních rozměrů inteligence (jakéhosi duchovního jáství) mizí jak  
v domácnostech, tak i ve školách. V důsledku toho společnost v jistém smyslu „debilní“ a jednotlivec se stává technologiemi 
ovládanou ekonomickou a výkonnou jednotkou. A proto také snadno manipulovatelnou a vydíratelnou. 
A přestože jsem s křesťanskými koaličními zastupiteli většinou na „kordy“, apeluji na ně, aby vnímali příležitost učinit 
pro občany i něco víc, než jen pravidelné a v pravdě uzavřené setkávání se nad slovem Božím v kostele a ve „stodole“, a 
nepodléhali ďábelské iluzi regulovaného hazardu. V podmínkách této země, kdy vládní činitelé vědomě obcházejí, či přímo 
porušují zákon, je několik let hazard řešen jen žvaněním, namísto skutky. Dosáhnout přijatelné míry nelikvidačního 
provozování hazardu je tedy dlouhodobě a i momentálně nemožné.  
Křesťanští zastupitelé tak možná stojí před zcela zásadním rozhodnutím. Krev nešťastníků spočine, či nespočine na jejich 
rukách. K tomu ještě snad patří uvést,  že podle zkušeností z Las Vegas je počet sebevražd v okolí dvojnásobný, než 
u ostatní populace. 
 

11. Báječný a nebezpečný Újezd nad Lesy? 
V Újezdě vím o 7 lidech, kterým Újezdský hazard zničil život. Není tedy pravda, že se zde nic neděje. 
Málokdo má ale odvahu o tragédii promluvit, natož veřejně. Na posledním kulatém stolu o hazardu 
odvážně promluvil další, tedy osmý hráč, který v Újezdě o vše díky hazardu přišel. Jelikož nemám souhlas 
těch 7 lidí zveřejnit jejich osudy, můžete mi buď věřit, či nikoliv (pro ilustraci vím i o 4 neújezďácích, 
kteří si vzali život). 
 

Usuzovat na počet patologických hráčů podle počtu hospitalizovaných je absurdní. Většina hráčů z různých důvodů 
odbornou pomoc nikdy nevyhledá. K těmto důvodům patří stud, neinformovanost, finanční překážky nebo rezignace. 
V oblasti východního konce Újezda, na konci sídliště Rohožník v lesoparku a nově v okolí skautských kluboven (případně 
i přímo v nich) občané zaznamenávají pobyty bezdomovců (jeden případ už potvrdil i příslušník policie na diskusi u 
„kulatého stolu“ 14. 5. 2014) . Tito lidé potřebují spíše pomoc, než kasino či hernu. 
Ve výklencích budovy, či na pozemku MŠ Rohožník byly údajně nalezeny injekční stříkačky a jehly (to mi dokonce krátce 
po volbách potvrzovala i pí ředitelka MŠ, ovšem tehdy bylo ZIPO pouze restaurací s automaty).  
Neměli bychom ani opomenout fakt snížení tržní ceny nemovitostí v okruhu dvou hazardních doupat, ani již zmiňované 
riziko kriminální (krádeže, zpronevěry, podvody, loupeže, vydírání). Zvýšené kriminální riziko bude mít samozřejmě 
dopad i na místní chataře. 
Rozvoj podnikatelských služeb je v areálu nevzhledného obchodního centra na Rohožníku NON-STOP hazardem také 
limitován.  
Hazard v „obci“ navíc agresívně stahuje kupní sílu obyvatel a tím zhoršuje udržení místních živnostníků, jejichž ne 
udržení, ale rozvoj považuji pro městskou část za klíčové. A víme, že Újezd není pro menší živnostníky zrovna 
podnikatelským rájem. 
Nemluvě o ztrátě jediné restaurace na sídlišti (adekvátní náhradou nemůže být „bufet“ z boku penzionu).  
Nebezpečí vidím i pro újezdský fotbal, neboť tento sport zvyšuje u dospívajících riziko závislostí. Souvisí to s provázaností 
fotbalu s alkoholem a hazardem a jeho sociálním kontextem, který převažuje nad pozitivním efektem fyzické aktivity. Jen 
namátkou vzpomeňme na nejznámější osobnosti - Tomáš Řepka, Vlastimil Petržela, ale i hokejista Jaromír Jágr. 
Hráče též doprovází chronický stres, který se ale postupně přenáší i na nejbližší okolí, zejména příbuzenské a i jejich 
zdravotní stav se díky tomu obvykle zhoršuje. Opravdu nám to může být jedno? 

Hazard prostě není standardní podnikání a funguje na principu mucholapek a kobylek. Stačí sledovat, jak často 
provozovatelé obměňují zařízení a stěhují je. Jediným cílem je někde přistát, nalákat a vysát. Žádná přidaná hodnota navíc. 
Jsem přesvědčen, že na základě principu předběžné opatrnosti, zvýšení míry ochrany veřejného pořádku, rozvoje 
zdravého životního stylu a se zkušenostmi z celé ČR není hazard v současné podobě v Újezdě (nikde) žádoucí, navíc 
v koncentrované síle dvou míst ve východní části městské části jen pár metrů od sebe a v relativní blízkosti s MŠ Rohožník. 
 

12. Politické pozadí podpory hazardu újezdskou radnicí. 
Chápu, že hlavní politické vedení újezdské radnice nestojí na žádné stranické základně (místní kluby, městské a krajské 
rady, různé struktury, kterými je nutné volebně projít na vrchol apod.). Jediným, avšak vždy samostatně organizovaným 
volebním elektorátem jsou NNO (sdružení a spolky)., které radnice dotuje (de facto si kupuje) z hazardních peněz. 
V podstatě jde o kombinaci lidové tvořivosti se samoděržavní anarchií. To ale proboha nemůže být důvodem k podpoře 
hazardu, závislostí (nabalí se alkohol, drogy, kouření), nedodržování zákona, sebevražd (ale i vražd), pokřivování 
podnikatelského prostředí, podpory omezování svobody z následků hráčství atd., atd. 
To, že to tak je dokládají např. tyto věci: 

1. SWOT analýza Strategického plánu je výslovně postavena na hrozbě č. 1, že starosta nebude znovu zvolen starostou. 
2.  V tomto duchu byly na kulatém stolu odborem MA21 a starostou kladeny veřejnosti manipulativní, skoro až 

vyděračské otázky v duchu, „Které oblasti v případě nulové tolerance má radnice zaříznout a nepodporovat?“A 
následoval výčet nepochybně bohulibých činností. 

3. Když jsem loni interpeloval Radu MČ ohledně hazardu, bylo mi odpovězeno, že na veřejné pojednávání přišel jen 
jeden občan. Tedy lidi to nezajímá. Na nedávném kulatém stolu se ale ukázalo, že to byl zastupitel Hartman, 
pravá ruka starosty. Takže nepřišel vlastně nikdo. Občané ve skutečnosti totiž o projednávání nevěděli. 

4. Osvěta a pozvání ke kulatému stolu tehdy, ale i nyní bylo nulové, starostou slíbené pozvání občanů v ÚZ ke 
kulatému se nekonalo. Resp. ano, byly v něm celá 3 (!) slova v kalendáriu (nulová tolerance heren?). 

5. Na pravidelné dary od hazardních společností do pokladny MČ, rozdělované mezi NNO, se lze dívat i legální, přesto 
úplatkovou optikou. 

 

Navíc, nebo přesto, je nutné si uvědomit, rozdělované grantové prostředky mezi poměrně velký počet místních NNO 
nejsou zase tak zásadní, či existenční a v mnoha případech jsou nahraditelné.  
Jakékoliv peníze rozdávané třeba i v rámci grantových a jiných pravidel (často silně sporných) nemohou 
vyvážit všeobecné devastující účinky mafiánského kapitalismu, kam hazard jednoznačně patří. 
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13. SENIOŘI A HAZARD V KOSTCE  
Senioři jsou jednou z nejohroženějších skupin pádu do hazardní závislosti. V podstatě všichni senioři jsou vystaveni 
zásadním zátěžovým situacím. Ty začínají např. odchodem do důchodu, nebo ztrátou zaměstnání, případně ovdověním či 
úmrtím kamarádů. To často vede k horšímu strukturování času, rezignaci, k postupné samotě, izolaci, depresivním a 
úzkostným stavům. Objevují se stavy menší pružnosti myšlení, snižují se rozpoznávací schopnosti a vzniká možnost 
snadného zneužití určité seniorské naivity až infantility. To hazardmafie velmi dobře ví a zná, ale nijak neřeší.  
Navíc volný čas, který do seniorského věku vyplňoval třeba sport, je postupně pro zdravotní stav nenaplňovaný, aktivní 
pohyb přestává být možný.Počáteční zábava u automatů tak může seniorovi zprostředkovat únik před realitou, která se mu 
ale stane doživotní černou můrou. A zpravidla i pro jeho široké příbuzenstvo.  
Vzhledem k postupně snižující se mobilitě je pro seniory pak klíčová NE/dostupnost hazardních míst. Už jen samotný 
přesun po Újezdě je vzhledem k rozlehlosti městské části postupně náročnější a přesun do okolních městských částí 
za hernami je postupně zcela vyloučen.  
Extrémní blízkost nově zkoncentrovaného hazardu k sídlišti Rohožník, je dalším rizikovým faktorem. 
Je také dobré vědět, že samotná povolení automatů v sídlištní restauraci ZIPO byla vydána v rozporu se zákonem o 
loteriích s ohledem na blízkost k mateřské škole. Podle názoru ombudsmana by mohla MČ P-21 požádat MFČR o okamžité 
odebrání licencí, neboť jejich vydání započalo nezákonně  a to by mělo žádosti okamžitě vyhovět. 
 

14. Doplňující informace z Národního monitorovacího střediska 
 

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS) představilo průběžné výsledky 
studie o sociálně-patologických dopadech sázkových her na společnost v ČR: 
Na trhu se sázkovými hrami v České republice připadá k lednu 2013 přibližně 7,5 technických zařízení (zejména výherních 
hracích přístrojů a interaktivních videoloterních terminálů) na 1000 obyvatel. Ve velkých městech je tento podíl vyšší: na 
1000 obyvatel zde připadá přibližně 11 technických zařízení. Podle dostupných údajů relativní počet herních technických 
zařízení v ČR dosahuje v evropském kontextu nejvyšších hodnot. Např. v Německu je počet technických zařízení na 1000 
obyvatel třikrát a v Polsku nebo Rakousku až desetkrát nižší než v ČR. Počet technických zařízení v ČR má v posledních 
letech klesající tendenci, přesto objem prosázených peněz roste – celkem bylo v ČR v r. 2012 prosázeno 135,5 mld. Kč. 
Podle Národního výzkumu užívání návykových látek z roku 2012 má celoživotní zkušenost s hraním sázkových her asi 60 
% populace ve věku 15-64 let. Když pomineme číselné loterie, stírací losy, drobné sázky s přáteli apod., má někdy během 
života zkušenost s hraním 25 % populace. Hazardní hry v posledních 12 měsících (bez loterií a drobných sázek) hrálo 
přibližně 14 % české dospělé populace. Co se týká frekvence hraní a množství prosázených peněz, na prvních příčkách se 
umisťují hráči technických zařízení a sázkových her přes internet. V jisté míře rizika vzniku problémového, resp. 
patologického hráčství se nachází asi 5 % populace, přičemž 2,3 % (asi 168 tisíc dospělých obyvatel ČR) je ve vysokém nebo 
středním pásmu rizika a dá se předpokládat, že by mohli mít s hraním nyní nebo v budoucnu problém. Za patologické 
hráče je možno označit 40–80 tisíc dospělých Čechů. 
Počet léčených patologických hráčů dosahuje přibližně 2000 osob ročně. „V kontaktu s léčebným zařízením je pouhý 
zlomek patologických hráčů v ČR“,upozorňuje národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. 
Průběžné výsledky studie také potvrzují vyšší výskyt psychiatrické komorbidity a sebevražednosti mezi patologickými hráči 
a souvislost výskytu hazardního hraní s negativními socio-demografickými a ekonomickými faktory. 
 

Přestože jde zřejmě o první rozsáhlejší studii o hazardu v ČR a na její zhodnocení je ještě příliš brzy, 
dovolím si upozornit na jednu věc, aby bylo zřejmé, s jak silným lobbingem se v případě hazardu 
potýkáme. Mezi autory jsou jak odpůrci, tak ale i lidé kopající z největší pravděpodobností za hazard 
(např. pan Vrzáň, bývalý republikánský „Sládkovec“ a šéf SPELOSu), kteří jsou placeni hazardními 
společnostmi. A tak u výše uvedené zkrácené zprávy stojí za povšimnutí, že studie se nezabývá (pokud 
jsem to nepřehlédl) např. populací seniorů od 65 let věku výše. Přitom jde o jednu z nejohroženějších 
skupin. Možná se jedná o chybu, ale jak vidno, uhlídat se prostě všechno nedá. 
 

15. Informace vydané ve Svobodných újezdských listech 
 

Jako zastupitel jsem v minulosti nikdy aktivně nevystupoval pro získávání peněz z hazardu do městského rozpočtu, ani 
jsem nehlasoval pro jejich přijetí. Pasivní odpor se ale ukázal neúčinný, protože osobní animozita vůči mé osobě ze strany 
mých odpůrců je pro ně důležitější („SÚL nečtu, abych si zachoval duševní zdraví,“ pravil starosta), než veřejný zájem (ač je 
vlastně akademickou otázkou, co to vlastně je). Proto skoro rok píši o hazardu v SÚL a k této zprávě alespoň přikládám 
ještě část článku, který jsem vydal v SUL č. 11. 
O možnosti praní peněz i o tom, že je jen otázkou času, kdy každé protočení válců na automatu vyvolá plíživě u každého 
hráče destruktivní stavy podobné braní drog, vědí své v okolním světě. Jejich moudří politici totiž chápou, že hráč není 
schopen podávat například odpovídající pracovní výkony a proto si svojí pracovní sílu chrání. Co tedy říkají zahraniční 
vědecké studie z Norska, USA, Španělska, Kanady, Francie, Velké Británie, Nového Zélandu, Austrálie atd.: 
 V oblasti otevření kasina se počet patologických hráčů zdvojnásobí rok od otevření. (7) Oblast se tedy týká i Květnice, 

Sibřiny atd.  
 Hráčství se týká 5,5% populace, u dospívajících 13,3%, v závislosti na dostupnosti kasin. (8) Tedy cca 700 Újezďáků je 

v ohrožení. 
 Tvrzení, že každý má možnost volby, je v případě hazardních her zcela zkreslené, neboť lidé se nerozhodují a ani 

nemají možnost rozhodnout dle relevantních informací. Mnohé taktiky a snahy o získání a udržení hráče jsou skryté 
hráčovu vnímání. (9) Nikde na automatech není uveden poměr výhry a prohry, ani negativní účinky hraní. Zdarma 
dávané nápoje pro hráče ke hře a korunově nabité karty při odchodu z herny vytvářejí iluzi klubového zázemí atd. 

 S použitím magnetické rezonance bylo experimentálně potvrzeno, že neuronální aktivita hráčů, kteří zrovna hráli, 
měla velmi podobný aktivační vzor jako u závislých na kokainu v okamžiku jeho užití.(9) Hráči nemají šanci toto 
rozpoznat. V tomto i předchozím bodě není rozdílu mezi narkomafií a hazardmafií. 

 Více než polovina sebevražd je spojena s videoloterijními terminály (VLT). (9) To dosvědčují například dopisy na 
rozloučenou. 

 Mnoha výzkumy bylo prokázáno, že nejvíce vedou k hráčské závislosti VLT dávající iluzi rozhodnutí a hráči dochází k 
chybnému dojmu, že mohou výhru ovlivnit.(10)  
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 Unikátní výzkum v Norsku nezjistil žádný rozvoj černých heren po zakázání automatů prakticky ze dne na den, ani 
přechod hráčů na jiné hry. Naopak klesla účast hráčů na jiných hrách.(11) Norské království bylo za svoji rozhodnost 
soudně stíháno hazardmafií doma i v Evropě. V obou případech vyhrálo.(12) 

 Legalizace hazardu zvyšuje riziko kriminality, politické korupce a vede přímo k patologickému hráčství. Politici musí 
jednat a informovat o potenciálních škodách, NNO by měly rozvíjet veřejnou diskuzi o hazardu a hazardní politice.(13) 

Zde byl prostor například pro zastupitele Hartmana z NNO Újezdského STROMu. Bohužel i on obhajuje „tolerovaný a 
regulovaný“ hazard!!! (5) 

 
 

Použité zdroje ve výše uvedeném odstavci: 
 (5)  Diskusní příspěvek k hazardu na Facebooku z 8. 9. 2013  
 (7)  Jacques, Ladouceur, Ferland: Impact of Availability on Gambling 
(8)  Korn: Expansion of gambling in Canada … 
(9)  Suissa, Jacob: Vulnerability and Gambling Addiction … 
(10)  Gallagher, Nicki, Otteson, Elliott: Effects of a Video Lottery Ter- 
          minal  (VLT) Banner on Gambling 
(11)  Lund: Gambling Behaviour and the Prevalence of Gambling 
          Problems  in Adult EGM Gamblers when EGMs are Banner … 
(12)  Hansen, Rossow: Limited Cash Flow on Slot Machines … 
(13)  Barmaki: Gambling as a social problem 
 
 
 

Další zdroje informací: 
Vlastní sběr dat (provozovatelé hazardu a jejich zaměstnanci; psychologové, psychiatři a adiktologové; komunální politici, 
senátoři, poslanci a členové vlády ČR; terénní policisté; abstinující i současní občasní i silně závislí hráči, včetně těch kteří 
kvůli hazardu sami ukončili svůj život; příbuzní a přátelé hráčů; občanští aktivisté)  
MFČR 
NMS - MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D., Mgr. Jindřich Vobořil, Pg.Dip.,PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D. 
Bezpečnostní hrozby a rizika spojená s vývojem kriminality na Slovensku - Prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc., Bratislavská 
vysoká škola práva a Doc. RNDr. Jaroslav Holomek , CSc., Akadémia Policejného zboru Bratislava 
Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. a PhDr. Ladislav Csémy 
a mnoho další, určitě jsem na některé zapomněl 
 
A pro jakési odlehčení jedna příhoda z nejmenované újezdské restaurace. Ctihodné osazenstvo si jednou spíše ze 
zvědavosti a pro zábavu vyplňovalo test na zjištění hráčství. Až na výjimky byli podle něho všichni gamblery. Bez ohledu na 
skutečnost, zda třeba někdy vůbec hráli. Co z toho plyne? Obecně asi nic, neb to byl malý zlomek obyvatel, ale kdo se 
problematikou hráčství déle zaobírá ví, že predispozice jsou jedna věc a spouštěcí faktory druhá. Jde o interaktivní 
působení, které v zemi s dlouhodobě téměř nulovou osvětou může zradit v podstatě kohokoliv, kdekoliv a kdykoliv. 
Predispozice neovlivníme, spouštěcí faktory ano. Měl-li bych vybrat ze čtyř nejznámějších závislostí (kouření, alkohol,  
drogy a hazard) tu nejzrádnější a nejhorší, bude to jednoznačně hazard. 
Pak tedy může být např. ctihodný a mediálně známý právník náhle gamblerem, který je zcela nemajetný a čeká na každý 
vyhraný spor, aby si za desítky tisíc zahrál. Nesmysl? Kdepak, reálná skutečnost. Jmenovat ho samozřejmě nebudu.  
 
 
 

Na závěr ještě připomínám, že velké množství materiálů o hazardní závislosti je možné najít na internetu, 
z lékařského pohledu jde zejména o rozsáhlé práce pana primáře K. Nešpora. Zde jsem použil jen zlomek. 
 
 
 

 

16. Návrhy na usnesení. 
Do zápisu z jednání zastupitelů žádám uvést jmenné hlasování přítomných zastupitelů. 

Hlasovat, prosím, nejdříve o návrhu pod bodem A): 

A) 
Zastupitelstvo MČ Praha 21 z důvodu zlepšení míry ochrany veřejného pořádku, principu předběžné opatrnosti obsažené 
v místní agendě 21 a trvale udržitelného rozvoje zdravého životního stylu žádá Zastupitelstvo hl. m. Prahy o vyhlášení 
nulové tolerance provozování loterií a sázkových her uvedených v §2 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a § 50 odst. 3 zákona 
ČNR č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, to jest zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních 
videoloterijních terminálů, lokálních i centrálních loterijních systémů a jiných obdobných přístrojů na celém území MČ 
Praha 21. 

a nebude-li bod A) schválen: 
B) 
Zastupitelstvo MČ Praha 21 z důvodu zlepšení míry ochrany veřejného pořádku, principu předběžné opatrnosti obsažené 
v místní agendě 21, trvale udržitelného rozvoje zdravého životního stylu a v souladu se Zákonem č. 22/2004 Sb. o místním 
referendu, vyhlašuje místní referendum s otázkou: 
„Souhlasíte, aby Městská část Praha 21 vyzvala Zastupitelstvo hl. m. Prahy k vyhlášení nulové tolerance provozování loterií 
a sázkových her uvedených v §2 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a § 50 odst. 3 zákona ČNR č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných 
podobných hrách, to jest zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů, lokálních i 
centrálních loterijních systémů a jiných obdobných přístrojů na celém území MČ Praha 21?“ ANO/NE 
 

Referendum se bude konat ve stejný den, jako se budou konat nejbližší komunální volby a jeho konání bude uveřejněno 
nejdříve 90 dní před termínem komunálních voleb. Volební místnosti pro referendum a komunální volby budou ve 
stejných objektech a v nejmenší možné vzájemné blízkosti, aby městská část naplnila smysl zákona o referendu. 
 
 
 
V Praze dne 16. 5. 2014          Petr Duchek 

Zastupitel MČ Praha 21 



17. Návrh pana zastupitele Duchka „Návrh nulové tolerance hazardu /heren a kasin, 
především automatů - nebo k vyhlášení referenda o tomtéž/“
Pan starosta otevřel tento bod a předal slovo předkladateli panu zastupiteli Duchkovi, který
s podklady seznámil přítomné v jednotlivých bodech: 1. Hazard, jako kriminální hrozba; 2.
Hazard a BIS;  3. Server WikiLeaks a dokreslující informace; 4. Domácí zkušenosti; 5. Újezd
nad Lesy a vnímání kriminality spojené s fenoménem hazardu; 6. Daně a poplatky; 7. Výtah
ze zákona o loteriích a sázkách; 8. Počet proherních technických zařízení v Praze 21 – Újezdě
nad Lesy, povolovaných MF ČR; 9. Černé a šedé zóny; 10. Jiný pohled na vznik závislosti,
apel na křesťany v zastupitelstvu; 11. Báječný a nebezpečný Újezd nad Lesy; 12. Politické
pozadí  podpory  hazardu  újezdskou  radnicí  13.  Senioři  a  hazard  v kostce;  14.  Doplňující
informace  z Národního  monitorovacího  střediska;  15.  Informace  vydané  ve  Svobodných
újezdských listech; 16. Návrhy usnesení. V rozpravě občanů vystoupili pan Lameš, v rozpravě
zastupitelů pan Sikač, paní Diepoltová, pan Štrouf, paní Juřenová, pan Duchek – odpovědi
podal pan starosta. 
Pro  obsáhlost  tohoto  bodu  jsou  uvedena  pouze  jména  vystupujících.  Zvukový  záznam je
uveřejněn na www.praha21.cz

V 19:45 se vrátila paní Jakob Čechová.
Změna počtu hlasujících na 11.

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
Zastupitelstvo MČ Praha 21 z důvodu zlepšení míry ochrany veřejného pořádku, principu
předběžné opatrnosti  obsažené v místní agendě 21 a trvale udržitelného rozvoje zdravého
životního stylu žádá Zastupitelstvo hl. m. Prahy o vyhlášení nulové tolerance provozování
loterií a sázkových her uvedených v §2 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a § 50 odst. 3 zákona
ČNR č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, to jest zejména výherních hracích
přístrojů  a  interaktivních  videoloterijních  terminálů,  lokálních  i  centrálních  loterijních
systémů a jiných obdobných přístrojů na celém území MČ Praha 21.
Hlasování - (Pro: 6 - p. Duchek, p. Taitl, p. Šponer, p. Juřenová, p. Diepoltová,          p. Štrouf;
Proti: 0, Zdržel se: 5 – p. Jakob Čechová, p. Roušar, p. Mergl, p. Vlach,     p. Sikač )

Návrh nebyl přijat.
2) schvaluje
Zastupitelstvo MČ Praha 21 z důvodu zlepšení míry ochrany veřejného pořádku, principu
předběžné  opatrnosti  obsažené  v  místní  agendě  21,  trvale  udržitelného  rozvoje  zdravého
životního stylu a v souladu se Zákonem č. 22/2004 Sb. o místním referendu, vyhlašuje místní
referendum s otázkou: „Souhlasíte, aby Městská část Praha 21 vyzvala Zastupitelstvo hl. m.
Prahy k vyhlášení nulové tolerance provozování loterií a sázkových her uvedených v §2 písm.
e), g), i),  j),  l),  m) a n) a § 50 odst. 3 zákona ČNR č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných
podobných hrách, to jest zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních
terminálů, lokálních i centrálních loterijních systémů a jiných obdobných přístrojů na celém
území MČ Praha 21?“ ANO/NE
Referendum se bude konat ve stejný den, jako se budou konat nejbližší komunální volby a
jeho konání  bude uveřejněno nejdříve  90  dní  před  termínem komunálních  voleb.  Volební



místnosti pro referendum a komunální volby budou ve stejných objektech a v nejmenší možné
vzájemné blízkosti, aby městská část naplnila smysl zákona o referendu.

Hlasování - (Pro: 5 -  p. Duchek, p. Mergl, p. Diepoltová, p. Juřenová,p. Štrouf,   Proti: 0, 
Zdržel se:  6 -  p. Taitl, p. Šponer, p. Čechová, p. Roušar, p. Vlach, p. Sikač)

Návrh nebyl přijat.

Vladimíra Juřenová
zastupitelka

MVDr. Tomáš Vlach
radní

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

Zapsal: asistentka – Dana Kartousová

Příloha zápisu jednání ZMČ19 – 2. 6. 2014
Interpelace občanů a členů zastupitelstva

Seznam interpelací občanů: 



 
Městská část Praha 21

USNESENÍ
ZMČ10/0132/16

10. Zastupitelstvo městské části
ze dne 01.02.2016

 
Volba starosty MČ Praha 21

Zastupitelstvo městské části
1) volí
 paní Karlu Jakob Čechovou starostkou MČ Praha 21
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 6, Zdržel se: 0 )
 
 

 
 
 
 

MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc.
radní

 
 
 
 

MUDr. Zuzana Dastychová
zastupitelka

 
 
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka



 
Městská část Praha 21

USNESENÍ
ZMČ10/0133/16

10. Zastupitelstvo městské části
ze dne 01.02.2016

 
Volba místostarostů MČ Praha 21

Zastupitelstvo městské části
1) volí
 neuvolněné zástupce starosty: 

RNDr. Pavla Roušara /hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 6/

p. Jana Slezáka /hlasování: Pro: 10, Proti: 2, Zdržel se: 4/
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0 )
 
 

 
 
 
 

MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc.
radní

 
 
 
 

MUDr. Zuzana Dastychová
zastupitelka

 
 
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka



 
Městská část Praha 21

USNESENÍ
ZMČ10/0134/16

10. Zastupitelstvo městské části
ze dne 01.02.2016

 
Volba radních MČ Praha 21

Zastupitelstvo městské části
1) volí
 členy Rady MČ Praha 21:

RNDr. Jitku Jenšovskou /hlasování: Pro: 10, Proti: 4, Zdržel se: 2/

MUDr. Jaroslava Jeníčka, CSc. /hlasování: Pro: 10, Proti: 6, Zdržel se: 0/
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0 )
 
 

 
 
 
 

MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc.
radní

 
 
 
 

MUDr. Zuzana Dastychová
zastupitelka

 
 
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka



ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

H
azardní ráj v České republice byl do-
nedávna jev natolik unikátní, že se 

Praze nebo i naší zemi ve světě říkalo Las 
Vegas Evropy. Nebývale měkká legislati-
va, snadné obcházení zákonů regulujících 
hazard, varovné zprávy BIS o prorůstání 
hazardu do nejvyšších pater politiky a ne-
pochybně i ochota politiků přijímat různé 
výhody. Zastavení tohoto hazardního klon-
dajku začalo 11. 4. 2013, kdy Ústavní soud 
svým nálezem rozhodl o tom, že obce mo-
hou na svém území hazard regulovat. Tedy 
včetně video terminálů (VLT/IVT) povolo-
vaných MFČR, které obce na svém území 
musely i proti své vůli strpět. Od té chvíle 
hazardní lobby věděla, že svůj boj za trva-
le udržitelný rozvoj hazardu v ČR prohrála. 
Ne však v Újezdě nad Lesy.

Krátce po roz-
hodnutí ÚS do-
stala naše MČ 
od magistrátu 
možnost za-
vést na svém 
území nulovou 
toleranci ha-
zardu. Avšak 
rada v obdob-

ném složení radních jako dnes usnesením č. 
RMČ72/1286/13 tuto možnost odmítla. Tím 
v Újezdě podpořila trvale udržitelný rozvoj 
hazardu, zejména na sídlišti Rohožník. Rada 
se hájila tím, že by jí chyběly dotační pení-
ze pro sport, kulturu, sociální oblast a spolky 
(výborný elektorát), které jí magistrát posílá 
právě z hazardu, pokud v Újezdě automaty 
jsou. Upozorňovali jsme na to, že jde o po-
kleslé a krátkozraké vidění, což se následně 
potvrdilo, když ona podmínka s umístěním 
automatů v Újezdě padla. V současnosti je 
jediným přínosem újezdského kasina kaž-
doroční ofi ciální fi nanční dar v zanedbatelné 
výši, který MČ dává.

V roce 2014 jsem se snažil vyvolat referen-
dum o nulové toleranci hazardu nebo dosáh-
nout její vyhlášení zastupitelstvem. Na strán-
kách www.svobodnyujezd.cz v sekci 21 BEZ 
HAZARDU najdete k tomuto projednávání ná-
vrh na usnesení v obsáhlejší „důvodové zprá-
vě”. Přes tříměsíční mnohé obstrukce, kdy 
například zařazení bodu o hazardu nebylo ani 
uvedeno v programu jednání zastupitelstva, 

se na poslední chvíli o věci přece jen rozho-
dovalo. Referendum vyhlášeno ale nebylo, ani 
nulová tolerance.
Nadějí byly předvolební sliby o řešení ha-
zardu velkými stranami (např. ANO), ale 
krátce po volbách při koaličním dohadování 
fakticky vyšuměly.

Ovoce protiobčanského rozhodnutí rady „vi-
zionářů” z roku 2013 však sklízíme stále. 
Provoz kasina na Rohožníku nedávno přešel 
z regulace zákona č. 202/1990 pod zákon č. 
186/2016, který obsahuje spoustu tzv. adik-
tologických brzd, chránících hráče, potažmo 
společnost. Přechod byl ale nárokový a při 
splnění nenáročných podmínek provozova-
telem na vybavení kasina byl městskou čás-
tí (dnes faktickým schvalovatelem hazardu 
na území Prahy 21), de facto nenapadnutel-
ný. Jenomže. Kasino podle nového zákona 
musí mít minimálně 3 živé hry a 30 automa-
tů, resp. hracích pozic. Takže zatímco v led-
nu roku 2014 jsme se zlobili, že je v celém 
Újezdě 24 automatů, nový regulační zákon 
dovedl naši městskou část k povinnosti strpět 
na svém území automatů ještě více. A to vše 
kvůli jednomu podivnému rozhod-
nutí rady. Je opravdu velmi těžké 
se ubránit myšlenkám o hlouposti 
nebo podezření z úplatnosti teh-
dejších radních.
Z uvedených parametrů zákona 
i plyne, že naše městská část je 
ve skutečnosti na provoz kasina 
malá a rada „cpe” svým obyvate-
lům něco, co v drtivé většině ne-
chtějí. Proto kasino musí být spá-
dové a stahovat hráče z širokého 
okolí. Je zajímavé, že v případě 
kynologů o podobnou spádovost rada zájem 
nemá. Což je rozhodně lepší propagace, než 
nálepka místa s kasinem. 
Ohrožení Újezda ale spočívá v tom, že o je-
den automat se zde dělí cca 200 dospělých 
a 300 všech obyvatel. V jiných zemích se dělí 
o jeden automat třeba i 20.000 obyvatel. 
Například ve Francii.

Nicméně stále platí, že o hazardu na svém 
území rozhodují zastupitelé. Pokud se rozhod-
nou jít cestou nulové tolerance, neskončí kasi-
no hned, ale až po uběhnutí povolovacích dob 
k provozu automatů. Druhou možností také 

stále zůstává vyhlásit referendum, které je-li 
platné, má pak stejný účinek. Třetí možností 
je domluva s provozovateli.
Není tedy pravdou, že nelze hazard ze sou-
kromých objektů vypudit. Kdyby naši radní šli 
stejně tvrdě po hazardu, jako jdou po kynolo-
zích, kasino by na Rohožníku už dávno neexis-
tovalo. Co by v prostoru bylo dál, MČ příliš ne-
ovlivní. Ale představa, že by tak veliký prostor 
nechal vlastník budovy zahálet, se jeví jako 
nesmyslná. A zde právě může MČ sehrát i po-
zitivní roli. Ale to by ve vedení „obce” museli 
být lidé, kteří přemýšlejí v zájmu obyvatel.
Není ani pravdou, že se přítomností kasina 
v dané lokalitě tzv. nic neděje. Je lákadlem 
pro mladé, seniory v osamění, vede ke sní-
žení cen nemovitostí v okolí, jde o nevy-
užitý prostor z hlediska občanské vyba-
venosti atd. Hazard vede také k rozpadu 
rodin, zdravotním problémům, krádežím, 
podvodům, sebevraždám i vraždám. Tohle 
peníze nevyrovnají. Ani mě neuklidňuje, 
že se něčeho podobného dopustí občan 
z Květnice, Koloděj, Klánovic apod. a ne 
z Újezda. Ve skutečnosti je to tak, že je 
vidět jenom špička ledovce. Copak jste ně-

kdy viděli alkoholiky, narkomany, jak cho-
dí po ulici a vykládají, že jsou alkoholiky 
a narkomany? A pokud ano, většinou už 
se jedná o jejich poslední stádium. Tedy 
když je pozdě.

Trvale udržitelný rozvoj hazardu na sídlišti 
Rohožník je nesmazatelně ukázkovým pří-
kladem zatemnění mysli politiků penězi. Těch 
politiků, kteří jsou v posledních letech u vesla. 
Zbavit se jejich pochybného rozhodnutí však 
může dnes trvat i roky.

Petr Duchek

Sídliště Rohožník má jediné místo, které lze považovat za jakési centrum sídliště, a tím je areál 
bývalé velkoprodejny z dob socialismu. Od té doby se ale zdá, že se příliš nezměnil. Opadávající 
fasáda, zvlněná a v místech i rozlámaná plocha areálu před vstupy do provozoven apod. Jako by 
pronájem kasina nikomu příliš nevynášel. Přesto postoj vedení radnice k problematice hazardu 
v areálu zůstává nepochopitelně ochranářský.

Rozvoj hazardu trvá

HAZARD

chtěli být tím či oním, kolikrát jste chtěli 
zkusit to a ono, rozumět tomu i onomu. 
Vzpomeňte na nekonečně otravnou otáz-
ku kladenou dospělým: „Proč?” A také 
kolikrát se stalo, že vám okolí (sem patří 
i rodiče, přesně za potomky vědoucí, co 
bude jejich potomek v dospělosti dělat) 
řeklo, teď ne, teď tohle. Pak jste se těžko 
mohli rozvinout podle svých dispozic, ale 
jen podle vnucených požadavků. To nemá 
nic společného s dosaženým vzděláním. 
Jenom možná dnes nejste tím, čím byste 
ve skutečnosti mohli být, v čem byste byli 
ještě lepší a spokojenější. Vaše iniciativa 

ale byla potlačena, sebeřízení vás nevedlo 
k získání zkušeností ani k zodpovědnos-
ti. Tvořivost je na okraji (Proč třeba není 
ve škole více hudební výchovy, praktických 
dovedností, kreslení apod.? Je fakt nutné 
tohle všechno dohánět po nepotřebném 
bifl ování na kroužcích?). O absenci kritic-
kého myšlení už jsme psali několikrát. To 
jde ale ruku v ruce i se zvídavostí a v pří-
padě školního časopisu mohlo rozvíjet 
schopnost, jak vést rozhovor nejen s uči-
teli, ale i s vedením školy. Zamáznutí časo-
pisu však vedlo naopak ke strachu cokoliv 
si s časopisem začínat.

Individuální potřeby a schopnosti dětí jsou 
různé. Nikdo neví, co bude za 10, 20 let 
a nikdo proto nemůže přesně vědět, ja-
kým směrem se má školství vydat. O to 
víc je ale systém unifi kovaného školství 
pro většinu dětí ve skutečnosti nevhodný, 
ba přímo škodlivý. Jestli je však pro nás 
v Újezdě důležitější cpát miliony do pře-
sunů střediska, policie, úřadu apod. než 
do vzdělávání vlastních děti, tak nás pří-
ští generace oprávněně označí za největší 
újezdské hlupáky. 

Petr Duchek

Vývoj počtu hráčských stanic 
od roku 2013 v kasinu. 
V závěru grafu je již součet 
32 VLT/IVT a 4 živých her. 
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Věc: Rozpočtové opatření č. 198 z roku 2018 a rozpočtová opatření 1 - 8 z roku 2019.

Důvodová zpráva

Rozpočtové opatření č. 198 z roku 2018: změna rozpočtu v roce 2018 - přijetí investiční
účelové dotace z MHMP ve výši 1 000,00 tis. Kč na akci "Sportovně rekreační areál při
ulici Kácovská" (ORG 0080930) v kapitole 04 -Školství, mládež a sport (viz usnesení
RMČ6/0076/19).

Rozpočtové opatření č. 1: změna rozpočtu v roce 2019 - pořízení FIREPORTU GPS PROFI 2 ks
(svolávací systém pro jednotky požární ochrany JSDH Praha - Újezd ned Lesy) ve výši 107,00
tis. Kč v kapitole 07 - Bezpečnost, převedením finančních prostředků z položky nespecifikované
rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa (viz usnesení RMČ6/0076/19)

Rozpočtové opatření č. 2: změna rozpočtu v roce 2019 - převedení nevyčerpaných finančních
prostředků z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na pěstounskou péči z roku 2018 ve
výši 139 863,00 Kč (po rozpočtové opatření zaokrouhleno na 139,80 tis. Kč) do roku 2019
v kapitole 05 - Zdravotnictví a soc. oblast, z kapitoly 10 - Pokladní správa (viz usnesení
RMČ8/0111/19).

Rozpočtové opatření č. 3: změna rozpočtu v roce 2019 - poskytnutí neinvestiční účelové
dotace ve výši 20,00 tis. Kč spolku SOSák na pořádání Masopustu 2019 - v kapitole 06 -
Kultura a cestovní ruch, převedením finančních z neinvestiční dotace z MHMP z obdrženého
odvodu VHP a jiných tech. zařízení z roku 2018 v kapitole 10 - Pokladní správa (viz usnesení
RMČ8/0111/19).

Rozpočtové opatření č. 4: změna rozpočtu v roce 2019 - přijetí účelového finančního daru
od firmy STILLKING FEATURES, s.r.o. ve výši 25,00 tis. Kč na pořádání kulturní akce Pálení
čarodějnic 2019 - v kapitole 06 - Kultura, sport a cestovní ruch  (viz usnesení RMČ8/0111/19).

Rozpočtové opatření č. 5: změna rozpočtu v roce 2019 - navýšení finančních prostředků na
nájem a služby za kopírování firmě Triumph-Adler ve výši 250 tis. Kč v kapitole 09 - Vnitřní
správa (oddělení IT), převedením fin. prostředků z položky nespecifikované rezervy v kapitole
10 - Pokladní správa (viz usnesení RMČ8/0111/19).



V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)
a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Rozpočtové opatření č. 6: změna rozpočtu v roce 2019  - navýšení finančních prostředků na
vypracování studie na investiční akci "Rekonstrukce komunikace v ul. Domanovická" ve výši 50,00
tis. Kč a na investiční akci "Rekonstrukce komunikace v ul. Hulická" ve výši 50,00 tis. Kč, převedením
fin.prostředků z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa (viz usnesení
RMČ9/0135/19).

Rozpočtové opatření č. 7: změna rozpočtu v roce 2019 - Vrácení duplicitní platby ve výši 20,40 tis. Kč za
místní poplatek za užívání veřejného prostranství v ulici Novolhotská, Újezd nad Lesy, za období od 25.
7. 2018 do 30, 9. 2018. Vratka bude zaslána z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní
správa (viz usnesení RMČ9/0135/19).

Rozpočtové opatření č. 8: změna rozpočtu v roce 2019 - Navýšení finančních prostředků o 248,00 tis.
Kč v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch na zajištění kulturní akce Pálení čarodějnic 2019 v Újezdě nad
Lesy, zapojením finančních prostředků z dotace MHMP z výherních hracích prvků a jiných tech.herních
zařízení v kapitole 10 - Pokladní správa ((viz usnesení RMČ9/0135/19).

 
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 rozpočtové opatření č. 198: změna rozpočtu v roce 2018 a rozpočtová opatření č. 1-8:

změny rozpočtu v roce 2019 v souladu s přiloženými tabulkami, které jsou součástí tohoto
usnesení.

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Zmeny_ROZ_2019_RO_198_a_RO_1_az_8

 
Příloha č.3: 03_Zmeny_ROZ_2019_RO_198_a_RO_1_az_8_redig.

 
 

Dne 07.03.2019
 
 

Ing. Kristýna Kopecká
místostarostka MČ Praha 21

 
 



Městská část Praha 21 
Rozpočtové opatření č. 198: změna rozpočtu v roce 2018 

RO číslo: Název položky SU AI Od Pa Položk uz ZJ ORJ ORG Má dáti Dal 

198 

Investiční účelová dotace z MHMP ve 
výši 1 000,00 tis. Kč na akci "Sportovně 
rekreační areál při ulici Kácovská" 
(ORG 0080930) v kapitole 04 - Školství, 
mládež a sport. 

změna R 

Příjem investiční účelové dotace z MHMP 
na akci Sportovně rekreační areál při ulici 
Kácovská 231 63 30 4137 84 0400 80930 1 000 000,00 změna R 

Sportovně rekreační areál při ulici 
Kácovská 231 34 12 6121 84 0400 80930 1 000 000,00 

Ing.V.Berková 27. 12. 2018 



Městská část Praha 21 
Rozpočtové opatření č. 1: změna rozpočtu v roce 2019 

RO číslo: Název položky SU AI Od Pa Položk uz ZJ ORJ ORG Má dáti Dal 

1 

Pořízení FIREPORTU GPS PROFI 2 ks 
(svolávací systém pro jednotky požární 
ochrany JSDH Praha - Újezd nad Lesy) 
ve výši 107,00 t is. Kč v kapitole 07 -
Bezpečnost, převedením finančních 
prostředků z položky nespecifikované 
rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa. 

změna R 
FlREPORT GPS PROFI 2 ks (svolávací 
systém pro JSDH Újezd nad Lesy) 231 55 12 6122 0700 761 107 000,00 změna R 

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 -107 000,00 

Ing.V.Berková 9. 1. 2019 



Městská část Praha 21 
Rozpočtové opatření č. 2: změna rozpočtu v roce 2019 

RO číslo: Název položky su AI Od Pa Položk UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal 

2 

Převedeni nevyčerpaných finančních 
prostředků z neinvestiční dotace ze 
státního rozpočtu na pěstounskou péči 
z roku 2018 ve výši 139 863,00 Kč (pro 
rozpočtové opatření zaokrouhleno na 
139,80 t is. Kč) do roku 2019 v kapitole 
05 - Zdravotnictví a soc. oblast, z 
kapitoly 10 - Pokladní správa. 

změna R 
Neinv.účel.dotace ze SR na pěstnounskou 
péči - platy zaměstnanců v prac.poměru 231 43 39 5011 13010 0500 69 000,00 

Povinné pojištění na soc.zabezpečení 231 43 39 5031 13010 0500 17 500,00 

Povinné pojištění na veřejné zdrav.poj. 231 43 39 5032 13010 0500 6 500,00 

Konzultační, porad.a právní služby 231 43 39 5166 13010 0500 16 800,00 

Nákup ostatních služeb 231 43 39 5169 13010 0500 30 000,00 
Převod fin.prostředků z neinv.dotace ze 
SR na pěstounskou péčti z roku 2018 do 
roku 2019 231 8115 13010 1000 139 800,00 

Ing.V.Berková 4.2.2019 



Městská část Praha 21 
Rozpočtové opatření č. 3: změna rozpočtu v roce 2019 

RO číslo: Název položky SU AI Od Pa Položk UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal 

3 

Poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
ve výši 20,00 t is. Kč spolku SOSák na 
pořádání Masopustu 2019 - v kapitole 
06 - Kultura a cestovní ruch, 
převedením finančních prostředků z 
neinv.dotace z MHMP z obdrženého 
odvodu VHP a j iných tech.zařízení z 
roku 2018 v kapitole 10 - Pokladní 
správa. 

změna R 
Neinvestiční účelová dotace spolku 
SOSák na pořádání Masopustu 2019 231 33 99 5222 98 0600 696 20 000,00 změna R 

Převod fin.prostř.z dotace MHMP z VHP z 
roku 2018 do roku 2019 231 8115 98 1000 20 000,00 

Ing.V.Berková 4.2.2019 



Městská část Praha 21 
Rozpočtové opatření č. 4: změna rozpočtu v roce 2019 

RO číslo: Název položky SU AI Od Pa Položk UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal 

4 

Přijetí účelového finančního daru od 
firmy STILLKING FEATURES, s.r.o. ve 
výši 25,00 t is. Kč na pořádání kulturní 
akce Pálení čarodějnic 2019 - v kapitole 
06 - Kultura, sport a cestovní ruch. 

změna R 

Přijetí účelového finančního daru od firmy 
STILLKING FEATURES, s.r.o. na kulturní 
akci Pálení čarodějnic 2019 231 33 99 2321 0600 762 25 000,00 

Kulturní akce - Pálení čarodějnic 2019 231 33 99 5169 0600 762 25 000,00 

Ing.V.Berková 4.2.2019 



Městská část Praha 21 
Rozpočtové opatření č. 5: změna rozpočtu v roce 2019 

RO číslo: Název položky SU AI Od Pa Položk UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal 

5 

Navýšení finančních prostředků na 
nájem a služby za kopírování firmě 
Triumph-Adler ve výši 250 tis. Kč v 
kapitole 09 - Vnitřní správa (oddělení 
IT), převedením fin.prostředků z 
položky nespecifikované rezervy v 
kapitole 10 - Pokladní správa. 

změna R Nájemné za kopírování - IT 231 61 71 5164 0900 720 200 000,00 změna R 

Nákup ostatních služeb - za jednotlivé 
kopie - IT 231 61 71 5169 0900 720 50 000,00 

změna R 

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 -250 000,00 

Ing.V.Berková 4.2.2019 



Městská část Praha 21 
Rozpočtové opatření č. 6: změna rozpočtu v roce 2019 

RO číslo: Název položky SU AI Od Pa Položk UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal 

6 

Navýšení finančních prostředků na 
vypracování studie na investiční akci 
"Rekonstrukce komunikace v ul. 
Domanovická" ve výši 50,00 t is. Kč a na 
investiční akci "Rekonstrukce 
komunikace v ul . Hulická" ve výši 50,00 
tis. Kč, převedením fin.prostředků z 
položky nespecifikované rezervy v 
kapitole 10 - Pokladní správa. 

změna R 
Rekonstrukce komunikace v ulici 
Domanovická 231 22 12 6121 0300 763 50 000,00 změna R 

Rekonstrukce komunikace v ulici Hulická 231 22 12 6121 0300 764 50 000,00 

změna R 

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 -100 000,00 

Ing.V.Berková 14. 2. 2019 



Městská část Praha 21 
Rozpočtové opatření č. 7: změna rozpočtu v roce 2019 

RO číslo: Název položky SU AI Od Pa Položk UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal 

7 

Vrácení duplicitní platby ve výši 20,40 
t is. Kč za místní poplatek za užívání 
veřejného prostranství v ulici 
Novolhotská, Újezd nad Lesy, za období 
od 25. 7. 2018 do 30, 9. 2018. Vratká 
bude zaslána z položky 
nespecifikované rezervy v kapitole 10 -
Pokladní správa. 

změna R 
Nespecifikované rezervy 

231 64 09 5901 1000 -20 400,00 změna R 
Ostatní neinvestiční výdaje jinde 
nezařazené 231 64 09 5909 1000 20 400,00 

Ing.V.Berková 14. 2. 2019 



Městská část Praha 21 
Rozpočtové opatření č. 8: změna rozpočtu v roce 2019 

RO číslo: Název položky SU AI Od Pa Položk UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal 

8 

Navýšení finančních prostředků o 
248,00 t is. Kč v kapitole 06 - Kultura a 
cestovní ruch na zajištění kulturní akce 
Pálení čarodějnic 2019 v Újezdě nad 
Lesy, zapojením finančních prostředků 
z dotace MHMP z výherních hracích 
prvků a j iných tech.herních zařízení v 
kapitole 10 - Pokladní správa. 

změna R 
Pálení čarodějnic 2019 - nákup materiálu 
j.n. 231 33 99 5139 98 0600 762 30 000,00 změna R 

Páleni čarodějnic 2019 - nájemné 
231 33 99 5164 98 0600 762 30 200,00 

změna R 

Pálení čarodějnic 2019 - nákup ostatních 
služeb 231 33 99 5169 98 0600 762 187 800,00 

změna R 

Zapojení finančních prostředků z dotace z 
MHMP z VHP a jiných tech.zař.z r.2018 do 
r.2019 231 8115 98 1000 248 000,00 

Ing.V.Berková 26. 2. 2019 
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Zastupitelstvo městské části 3. jednání dne 18.03.2019
 

Ing. Kristýna Kopeckápředkládá:
místostarostka MČ Praha 21

 
Ing. Jana Piknovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2018

Důvodová zpráva

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

K 31.12.2018 byly vykázány příjmy celkem ve výši 111 859,68 tis. Kč, tj. plnění k upravenému
rozpočtu na 100,04 %. Celkové výdaje byly vykázány ve výši 154 612,60 tis. Kč (tj. plnění vůči
upravenému rozpočtu na 85,47 %), z toho běžné výdaje 97 791,70 tis. Kč (plnění na 92,53
%) a kapitálové výdaje 56 820,90 tis. KLč (plnění na 75,56 %).

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci bylo vykázáno ve výši - 42 752,93 tis. Kč. K docílenému
plnění došlo především vlivem vyššího čerpání výdajů než došlých příjmů. V rozpočtu dochází
k čerpání finančních prostředků z minulých období (změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovním účtu, tzv. financování - položka 8115) ve výši - 69 075,80 tis. Kč - viz samostatná
tabulka v příloze.

Výsledek hospodaření byl vykázán ve výši -12 170,72 tis. Kč a to vlivem výnosů ve výši 96
420,96 tis. Kč (především vlivem výnosů z transferů) a nákladů ve výši 108 591,68 tis. Kč
(především vlivem nákladů na transfery).

Ve vedlejší hospodářské činnosti byly docíleny výnosy ve výši 14 869,78 tis. Kč., náklady ve
výši 8 943,20 tis. Kč a z toho vyplývající výsledek hospodaření ve výši 5 926,66 tis. Kč.

Předkládaný materiál byl zaslán k vyjádření Finančnímu výboru ZMČ Praha 21 a odsouhlasen
Radou MČ Praha 21 dne 26.2.2019 Usnesením č. RMČ9/0136/19.

 
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 



V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)
a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

1) s c h v a l u j e
 "Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2018" v souladu s přiloženým materiálem.

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Plneni_rozpoctu_MCPraha_21_za_rok_2018_Redigovano

 
Příloha č.3: 03_Plneni_rozpoctu_MCPraha_21_za_rok_2018

 
 

Dne 07.03.2019
 
 

Ing. Kristýna Kopecká
místostarostka MČ Praha 21

 
 



SMĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

STAROKLANOVICKA 260

PRAHA 9 — Ujezd nad Lesy

Zhodnocení plnění rozpočtu za MČ Praha 21 za rok 2018

K 31. 12. 2018 byly vykázány příjmy celkem ve výši 111 859,68 tis. Kč, tj. plnění

k upravenému rozpočtu na 100,04%, ztoho daňové příjmy (tř.1) na 97,45% (vlivem naplnění

daní zmajetku), nedaňové příjmy (tř.2) na 112,84% (vlivem přijatých sankčních plateb,

příznivého plnění vlastních příjmů a přijatých vrátek transferů zfmančního vypořádání

předchozích let) a přijaté transfery (tř. 4) na 100,00%.

Celkové výdaje byly vykázány ve výši 154 612,60 tis. Kč (tj. plnění vůči upravenému

rozpočtu na 85,47%), ztoho běžné výdaje 97 791,70 tis. Kč (plnění na 92,53%) a kapitálové

výdaje 56 820,90 tis. Kč (plnění na 75,56%).

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci bylo vykázáno ve výši - 42 752,93 tis. Kč.

K docílenému plnění došlo především vlivem vyššího čerpání výdajů než došlých příjmů.

Dochází k čerpání finančních prostředků zminulých období. V rozpočtu dochází k čerpání

prostředků z minulých období (změna stavu krátkodobých prostředků na bankovním účtu, tzv.

financování - položka 81 15) ve výši — 69 075,80 tis. Kč — viz samostatná tabulka v příloze.

Výsledek hospodaření byl vykázán ve výši - 12 170,72 tis. K6, a to vlivem výnosů

ve výši 96 420,96 tis. Kč (především vlivem výnosů z transferů) a nákladů ve výši

108 591,68 tis. Kč (především vlivem nákladů na transfery).

Plnění příimů k upravenému rozpočtu:

ORJ 02 — Městská infrastruktura — příjmy ve výši 28,00 tis. K6 — sponzorské dary pro

„Den země“.

ORJ 03 — Doprava — plnění na 100,00% — příjmy ve výši 18 400,00 tis. Kč — přijaté

investiční dotace z MHMP: Rekonstrukce komunikace v ul. Oplanská ve výši 11 400,00 tis.

K6, Modernizace komunální techniky ve výši 7 000,00 tis. K6.

ORJ 04 - Školství, mládež a sport - plnění celkem na 101,27%, ztoho: vlastní příjmy na

116,47% — vratky nevyčerpaného provozního příspěvku zřízených příspěvkových organizací

z roku 2017 (1. MŠ Čentická ve výši 17,33 tis. Kč a MZŠ Polesná ve výši 49,16 tis. K6),

odvod z fondu investic MZŠ Polesná ve výši 600,0 tis. Kč a přijaté sankční platby. Přijaté

dotace — plnění na 100,00% - neinvestiční účelová dotace z MHMP na integraci žáků v MZŠ

Polesná ve výši 830,5 tis. Kč, na mzdové náklady pro MZŠ a MŠ vč.překrývání pedagogické

činnosti ve výši 2 897,80 tis. K6, na mzdové prostředky ve školství ve výši 351,10 tis. K6, na

grantový program primární prevence ve školách (MZŠ Polesná) ve výši 47,6 tis. K6,

neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na MAP P21 ve výši 1 257,67 tis. Kč, na EU-Šablony

MŠ Sedmikráska ve výši 180,85 tis. Kč a na Uli—Šablony MZŠ Polesná ve výši 924,23 tis.

K6, EU — Šablony MŠ Čentická ve výši 145,02 tis. Kč, EU — Šablony MŠ Rohožník ve výši
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153,72 tis. Kč, EU — Šablony MŠ Sluníčko ve výši 172,23 tis. Kč. Investiční účelová dotace

na akci „Sportovně rekreační areál při ul. Kácovská“ ORG 80930 ve výši 1 000,00 tis. Kč.

ORJ 05 — Zdravotnictví a soc. péče — plnění příjmů celkem na 104,190/0, ztoho plnění

vlastních příjmů (z poskytovaných služeb) na 115,70%, vlivem příjmů z pečovatelské služby.

Přijaté dotace celkem — plnění na 100,00% - účelová neinvestiční dotace z MHMP Granty

(UZ 115) ve výši 191,0 tis. Kč na podporu sociálních služeb občanům hl. m. Prahy, na

podporu registrovaných soc. služeb — Pečovatelská služba (UZ 115) ve výši 551,00 tis. Kč je

plněna na 100,00%. Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV (UZ 13305)

ve výši 446,0 tis. Kč na podporu poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy — plnění

na 100,00%, účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce (UZ 13010) ve

výši 576,0 tis. Kč na výkon pěstounské péče * nevyčerpané prostředky ve výši 139,86 tis. Kč

budou převedeny do roku 2019 na stejný účel. Neinvestiční účelová dotace ze stát.rozpočtu na

výkon sociální práce (UZ 13015) ve výši 307,00 tis. Kč plněna na 99,99%. Neinvestiční

účelová dotace z MHMP ve výši 199,00 tis. Kč na podporu aktivit v oblasti Místni agendy 21

(UZ 81) — podpora zdraví a zdravého životního stylu v MČ P21 — plnění na 100%,

neinvestiční účelová dotace z MHMP na bezdomovectví * Křižovatka * ve výši 70,0 tis. Kč.

Příjmy z pečovatelské služby pro MČ Koloděje vykazují plnění na 100,00%.

ORJ 06 — Kultura a cestovni ruch — plnění příjmů celkem na 106,37% vlivem plnění

vlastních příjmů na 107,20% a dotací z MHMP na 100,0% (neinvestiční účelová dotace pro

knihovnu ve výši 49,60 tis. Kč).

ORJ 07 — Bezpečnost — plnění příjmů na 100,0% -,neinvestiění účelová dotace z MHMP ve

výši 555,0 tis. Kč pro Sbor dobrovolných hasičů Ujezd nad Lesy — příspěvek a na opravu

techniky (UZ 81).

ORJ 09 — Vnitřní správa — plnění příjmů celkem na 104,67%. Jedná se o vlastní příjmy ve

výši 102,94 tis. Kč tj. sankční platby a ostatní nedaňové příjmy a přijaté dotace ve výši

2 203,94 tis. Kč, ztoho: na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti (UZ 81) ve výši 80,0 tis.

Kč, ze státního rozpočtu na sociálně právní ochranu dětí (UZ 13011) ve výši l 544,60 tis. Kč,

na volbu prezidenta republiky (UZ 98008) ve výši 281,34 tis. Kč a na volby do ZHMP, ZMČ

a 1/3 Senátu (UZ 98197) ve výši 298,00 tis. Kč.

ORJ 10 — Pokladní správa - příjmy celkem jsou plněny na 99,57%, ztoho daňové příjmy na

97,45% (především vlivem plnění daní z majetku na 103,21%, správních poplatků na 84,41%

a místních poplatků na 91,67%), nedaňové příjmy na 60,91% (zahrnují především příjmy

zúroků, vratky transferů zfin. vypořádání, přijaté splátky půjčených prostředků). Přijaté

transfery (dotace) na 100,00%.

Plnění výdaiů k upravenému rozpočtu:

Plnění běžných výdajů:

ORJ 02 — Městská infrastruktura — plnění výdajů celkem na 97,79%, ztoho v oddílu 23 —

Vodní hospodářství je vykázáno plnění na 98,74% a v oddílu 37 — Ochrana životního

prostředí na 99,65% (nákup materiálu na 98,51%, nákup ostatních služeb na 99,81%).

ORJ 03 — Doprava — plnění výdajů celkem na 97,80%, ztoho nákup ostatních služeb na

96,04% (zvýšená potřeba finančních prostředků na zimní údržbu komunikací) a opravy a
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udržování silnic — plnění na 99,14% (změnou rozpočtu došlo k navýšení finančních

prostředků na 6 200,00 tis. K6) a opravy a udržování chodníků na 79,88% (rozpočet 500,00

tis. Kč, čerpání 399,45 tis. Kč).

ORJ 04 — Školství, mládež a sport — plnění výdajů na 95,95%, ztoho oddíl 31 — Vzdělávání

I. na 99,99% - pravidelné měsíční provozní příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

od zřizovatele, neinvestiční příspěvek od zřizovatele pro MZŠ Polesná ve výši 49,16 tis. K6

na projekt poznávání řemesel pro žáky ZŠ, neinvestiční příspěvek pro MZŠ Polesná ve výši

50,0 tis. Kč na dovybavení hřiště pro školní družinu. Z vlastních prostředků MČP21 ve výši

47,70 tis. Kč byla pořízena aparatura a mikrofony pro ozvučení divadelního sálu, byl zaslán

neinvestiční příspěvek pro 1. MŠ Čentická ve výši 50,0 tis. Kč na OPP pól růstu, neinvestiční

příspěvky MŠ a MZŠ na vánoční besídku po 10,0 tis. K6 na 1 třídu (na nákup didaktických

pomůcek, hraček, stavebnic, apod.).

Byly přeposlány neinvestiční dotace z MHMP na: integraci žáků (mzdové náklady asistenta

pedagoga) ve výši 830,50 tis. K6, na mzdové náklady vč. překrývání pedagogické činnosti ve

výši 2 897,80 tis. K6, na mzdové prostředky ve školství ve výši 351,10 tis. K6, na grantový

program HMP pro oblast prim. prevence ve školách ve výši 47,60 tis. Kč, EU-Šablony MZŠ

Polesná ve výši 924,23 tis, EU — Šablony MŠ Sedmikráska ve výši 180,85 tis. Kč, EU —

šablony MŠ Čentická ve výši 145,02 tis. Kč, EU _ Šablony MŠ Rohožník ve výši 153,72 tis.

Kč, EU _ šablony MŠ Sluníčko ve výši 172,28 tis. Kč.

Oddíl 32 — Vzdělávání II. — plnění na 64,38% z důvodu předflnancování dotace z vlastních

zdrojů MČP21 a nečerpání těchto prostředků v plné výši — Místní akční plán vzdělávání (MAP

P21) - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a EU na Místní akční plán P21 ve výši

1 257,67 tis. K6 (podil ze SR ve výši 677,00 tis. — čerpání na 100,00%, podíl z EU ve výši

752,30 tis. Kč — čerpání na 100,00% a spoluúčast MČ P21 ve výši 75,20 tis. Kč — čerpání na

100,00%). Do roku 2018 přecházely nevyčerpané flnanční prostředky z minulých let ve výši

117,91 tis. Kč. Neinvestiční dotace na MAP P21 byla za celé období od roku 2016 do konce

roku 2018 vyčerpána ve výši 3 144,17 tis. K6 na 100,00%.

Oddíl 34 — Tělovýchova a zájmová činnost vykazuje plnění na 80,97% - el. energie na

multifunkč. hřišti Čentická na 83,71%, údržba a oprava dětských hřišť na 54,28%,

programové dotace pro nezisk. organizace na 93,55%, oprava umělé plochy na multifunkčním

sportovišti v ul. Čentická na 98,60%, neinvestiční účelová dotace spolku Tři pro zdraví ve

výši 50,00 tis. K6.

ORJ 05 — Zdravotnictví a soc. péče — plnění výdajů na 85,07%, a to vlivem plnění oddílu 35

— Zdravotnictví — plnění na 76,36% (nákup ostatních služeb—prevence před drogami

aj.návyk.1átkami) a oddílu 43 — Soc. péče a pomoc v soc. zabez. na 85,58% - osobní asist.,

pečovatelská služba — položka nákup materiálu na 92,91%, pohonné hmoty a maziva na

96,52%, služby, školení a vzdělávání na 24,66%, nákup ostatních služeb na 98,02%, opravy a

udržování na 8,17%.

Neinvestiční účelová dotace z MHMP na MA21-Podpora zdraví a zdravého životního stylu

(UZ 81) ve výši 199,0 tis. Kč — čerpání na 70,49%.

Neinvestiční účelová dotace z MHMP na problematiku bezdomovectví-Křižovatka (UZ 81)

ve výši 70,0 tis. Kč — čerpání na 100,00%.

Neinvestiční účelová dotace z MHMP na GRANTY - sociální služby (UZ 115) ve výši 191,0

tis. Kč — čerpání na 100,00%.

Neinvestiční účelová dotace z MHMP na Grantový program HMP pro oblast primární

prevence ve školách )UZ 115) ve výši 47,60 tis. K6 — čerpání na 100,00%.

Neinvestiční účelová dotace z MHMP na podporu registr. soc. služeb — Pečovat. služba P 21

(UZ 115) ve výši 551,00 tis. Kč — čerpání na 100,00%.

3



Neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu na výkon pěstounské péče (UZ 13010) ve

výši 577,10 tis. K6 — čerpání na 71,61%, převod fm.prostředků do roku 2019 ve výši 139,86

tis. Kč.

Neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu na sociální služby — pečovatelská služba

(UZ 13305) ve výši 446,00 tis. Kč — čerpání na 100,00%.

Neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu na výkon sociální práce (UZ 13015) ve výši

306,98 tis. Kč — čerpání na 100,00%.

ORJ 06 — Kultura a cestovni ruch — plnění výdajů na 80,84%, a to v oddíle 33 — Kultura,

církev a sděl. prostředky na 80,69%, a to činnosti knihovnické na 89,58% (neinvestiční

účelová dotace z MHMP ve výši 49,60 tis. Kč čerpána na 100,00%), Slavnosti obce — plnění

na 81,49%, výstavní a muzejní činnost na 80,71%, Místní agenda 21 - přesunuta na kapitolu

09 Vnitřní správa, Komise zdravotní — sekce pro občanské záležitosti na 82,90%, Hudební

kurzy na 99,27%.

V oddíle 34 * Tělovýchova a zájmová činnost - Programové dotace pro neziskové a podob.

Organizace — čerpání na 81,62%.

Byla poskytnuta individuální neinvestiční dotace:

— OS Veselý Újezd na akci Čarodějnice 2018 ve výši 100,0 tis. Kč,

- Spolku SOSák na akci Masopust 2018 ve výši 20,0 tis. Kč,

- ZO Českého zahrádkářského svazu ve výši 1,0 tis. Kč,

- Spolku Klub aktivních seniorů ve výši 30,0 tis. Kč,

- Spolku Klub aktivních seniorů na Mezinárodní den seniorů ve výši 6,0 tis. K6

- ZO ČZS Újezd nad Lesy na opravu střechy ve výši 50,0 tis. Kč,

- Spolku Maminy z Új ezdské roviny na akci Lampionáda 2018 ve výši 6,0 tis. Kč

Českému svazu letectví na pamětní mince ve výši 3,0 tis. Kč,

ZO ČZS Újezd nad Lesy na výstavu ovoce a zeleniny ve výši 7,0 tis. K6.

ORJ 07 — Bezpečnost — plnění výdajů na 97,28%, ztoho oddíl 53 — Bezpečnost a veřejný

pořádek vykazuje čerpání na 100,00%. V rozpočtu je zahrnut pouze výdaj ve výši 5 tis. na

pohonné hmoty pro místní policii. V oddílu 55 — Požární ochrana a integrovaný záchranný

systém dochází k čerpání výdajů na 97,26% (drobný hmotný dlouhodobý majetek na 99,96%,

nákup materiálu j.n. na 64,30%, el. energie na 99,65%, nákup ostatních služeb na 98,70%,

opravy a udržování 99,99% a pohoštění 0,00%).

Neinvestiční účelová dotace z MHMP —- SDH Újezd nad Lesy — příspěvek a oprava techniky

(UZ 81) ve výši 555,0 tis. Kč — čerpání na 99,99%.

ORJ 08 — Hospodářství - plnění výdajů na 73,3 6%, ztoho pohřebnictví vykazuje plnění na

68,06%, komunální služby a územní rozvoj vykazují plnění na 97,13% (konzultační, poraden.

a právní služby na 69,35%, nákup ostatních služeb na 48,86%, opravy a udržování na

99,80%). Správa a údržba MČ P21 — Nádvorní četa — plnění rozpočtu na 71,00% - prádlo,

oděv, obuv na 85,80%, pohonné hmoty na 48,51%, drobný hmotný dlouhodobý majetek na

89,58%, nákup materiálu na 62,33%, nákup ostatních služeb na 67,51%, opravy a udržování

na 91,09%. Oprava kanalizace v MŠ Sedmikráska * ve výši 389,59 tis. Kč — čerpání rozpočtu

na 97,3 9%, Havarijní oprava kotelny v MZŠ Polesná — nulové čerpání.

ORJ 09 — Vnitřní správa — plnění výdajů na 96,66%, ztoho: oddíl 39 — Ostatní činnost

souvisse službami pro obyvatelstvo (Místní agenda 21 — plnění na 84,66%), oddíl 61 — Státní

moc, st.správa - Zastupitelstvo obce — plnění na 91,15%. Neinvestiční účelová dotace na

volbu prezidenta republiky čerpána na 74,26%. Neinvestiční účelová dotace na volby do
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zastupitelstev ÚSC — plnění na 99,69%, neinvestiční účelová dotace z MHMP na zkoušky

odborné způsobilosti — plnění na 100,00%.

Neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu na sociálně—právní ochranu dětí (UZ 13011)

ve výši 1 544,60 tis. Kčje čerpána na 99,97%.

Platy zaměstnanců V pracovním poměru — plnění na 98,430/0, ostatní osobní výdaje na

81,84%, knihy, učeb. pomůcky a tisk na 82,90%, drobný hmotný dlouhodobý majetek na

97,75%, nákup materiálu na 98,20%, studená voda na 96,98%, el. energie na 99,98%,

pohonné hmoty a maziva na 78,74%, poštovní služby na 99,95%, služby elektronických

komunikací na 95,87%, konzultační, poradenské a právní služby na 999,47%, služby Školení

a vzdělávání na 96,02%, nákup ostatních služeb na 97,52%, opravy a udržování na 57,45%,

cestovné na 82,33%, pohoštění na 99,94%, náhrady mezd v době nemoci na 81,88%. Tisk

Újezdského zpravodaje — plnění na 95,58%, Informační technologie — plnění na 99,19% -

drobný hmotný dlouhodobý majetek na 99,02%, nákup materiálu na 97,64%, zpracování dat a

služby související s informační technologií na 99,99%, programové vybavení na 99,72%.

GDPR (ochrana osobních údajů) _ bylo vyčerpáno 1 370,76 tis. K6, tj. 90,33% z upraveného

rozpočtu.

Oprava velké zasedací místnosti v budově MČ Praha 21 — bylo vyčerpáno 286,44 tis. Kč na

běžné výdaje a 325,14 tis. Kč je čerpáno na investiční výdaje (rekonstrukce podlahy).

ORJ 10 — Pokladní správa — plnění výdajů na 19,52%, ztoho oddíl 63 * Finanční operace

na 95,260/0 (služby peněžních ústavů na 99,99%, pojištění majetku na 94,10% a havarijní poj.

na 71,03%), a oddíl 64 — Ostatní činnosti — nespeciíikované rezervy celkem ve výši 2 662,10

tis. Kč, ztoho bez UZ ve výši 927,90 tis. Kč, s UZ 98 ve výši 1 277,00 tis. Kč - převod

neinvestiční dotace zMI—IMP z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení

z předchozích období, 439,9 tis. K6 s UZ 99 — příjem z finančního vypořádání z MHMP ve

výši 100% podílu MČ na daňové povinnosti MHMP z DPP za rok 2017 a odvod

nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017 z příspěvkových organizací (MŠ a ZŠ) ve

výši 17,30 tis. Kč.

Plnění kapitálových výdaiů:

ORJ 02 — Městská infrastruktura — vykazuje plnění na 76,49% (Oplocení stanovišť na

tříděný odpad),

ORJ 03 — Doprava — plnění na 82,86%, z toho: oddíl 22 — Doprava — na 79,35% — Cyklotrasa

Staroklánovická — proj. dokum. — plnění na 99,99%, Zastávky BUS MHD Plhovská-proj.

dokumen. — plnění na 80,0%, Zjednosměrnění komunikací a navigač. systému — plnění na

93,59%.

Rek. komunikace v ul. Oplanska (ORG 80548) * čerpání ve výši 78,78%. Čerpání finančních

prostředků ve výši 22 221,01 tis. Kč, z toho investiční dotace z MHMP z roku 2018 ve výši

5 467,23 tis. Kč a Z finančního vypořádání převod účelové dotace z MHMP zroku 2017 ve

výši 16 753,78 tis.Kč.

Předmětem akce byla komplexní rekonstrukce komunikace včetně přeložek inženýrských sítí,

vybudování chodníků a odvodnění komunikace a další související práce. Dle smlouvy o dílo,

včetně souvisejících dodatků, byla stavba dokončena, vč. kolaudace v plánovaném termínu.



Oddíl 36 — Bydlení, komunální služby a územní rozvoj — plnění na l7,4l%.

Modernizace komunální techniky (ORG 80770) — investiční výdaje zinvestiční účelové

dotace z MHMP ve výši 7 000,0 tis. K6 jsou dosud čerpány ve výši 6 829,99 tis. K6, tj. plnění

na 97,80%.

Předmětem akce bylo dodání sekacích strojů, multifunkčního komunálního nosiče včetně

nástaveb (na zimní úklid, letní úklid, kropení vodou apod.), dále kontejnerového vozidla a

příslušenství.

ORJ 04 — Školství, mládež a sport — vykazuje plnění na 90,57%, ztoho Oddíl 31 —

Vzdělávání I - na 96,24%

Modernizace vstup. prostoru MZŠ Polesná — plnění na 98,65%. Investiční prostředky byly

vynaloženy z vlastních zdrojů MČ Praha 21ve výši 1 1 592,50 tis. Kč, z toho z Fondu rezerv a

rozvoje ve výši 1 1 042,50 tis. Kč.

Předmětem akce bylo v interiéru: vybudování pracoviště vrátného včetně nového vstupního

prostoru, v exteriéru: rekonstrukce přilehlého venkovního prostoru — příprava externího

sportoviště (běžecký tunel), rekonstrukce pochozích ploch, zastřešená stání pro cyklisty.

Investiční akce byla dle dodatků ke smlouvě o dílo dokončena ve 4.Q 2018 včetně konečné

fakturace.

Projekční plátno do divadelního sálu v MZŠ Polesná — ve výši 110,10 tis. Kč (čerpání na

99,91%).

Střešní výlez Staroklánovická 230, MZŠ Polesná — upravený rozpočet 300,0 tis. Kč, čerpání

nulove'.

Oddíl 34 -Tělovýchova a zájmová činnost — čerpání rozpočtu na 82,75%.

Rek. skateparku Čentická (ORG 80680) — plnění rozpočtu na 98,79%. Z rozpočtu MČ byly

nejdříve vyčleněny finanční prostředky ve výši 100,0 tis. Kč na projektovou dokumentaci,

později byly navýšeny o částku 2 000,0 tis. Kč z Fondu rezerv a rozvoje, z finančního

vypořádání z MHMP byly převedeny finanční prostředky znevyčerpané investiční dotace

z MHMP z roku 2017 ve výši 4 500,0 tis. K6 a později navýšeny o 100,0 tis. K6 2 neinvestiční

dotace z MHMP zobdržene'ho odvodu zvýherních hracích přístrojů a jiných technických

zařízení (UZ 98), tj. celkové rozpočtované výdaje ve výši 6 700,0 tis. K6 a skutečné čerpání

ve výši 6 619,27 tis. K6.

Předmětem akce byla rekonstrukce stávajícího skateparku na multifunkčním sportovišti v ul.

Čentická. Stávající dožilý ocelový skatepark byl odstraněn a na místě dirtove' BMX trati

vybudován nový železobetonový monolitický. Akce byla dokončena a zkolaudována.

Vybudování fitparku (ORG 80573) — plnění rozpočtu na 73,59%. Byly vyčerpány finanční

prostředky ve výši 662,32 tis. Kč, ztoho z investiční účelové dotace z MHMP ve výši 600,00

tis. Kč (čerpání na 100,00%) a z vlastních zdrojů MČ Praha 21 ve výši 62,32 tis. Kč.

Realizací akce vzniklo u rybníka na Blatově nové workoutove' hřiště s cvičícími prvky dle

zadání MHMP.

Sportovně rekreační areál při ul. Kácovská (ORG 80930) — plnění rozpočtu nulové vzhledem

k tomu, že MČP21 obdržela investiční účelovou dotaci až ke konci roku 2018. V sou6asné

době probíhá projektová příprava — projekt pro územní rozhodnutí a výběr zhotovitele. Po

jejím dokončení bude následovat získání územního rozhodnutí. Realizaci stavby

předpokládáme v období duben - květen 2019.



ORJ 05 — Zdravotnictví a sociální oblast — investiční výdaje čerpány na 96,92%.

Poliklinika MC Praha 21 (ORG 80501) — finanční prostředky na projektovou dokumentaci ve

výši 300,44 tis. Kč.

ORJ 06 — Kultura a cestovní ruch — investiční výdaje čerpány na 82,01%.

Finanční prostředky ve výši 40,43 tis. Kč na nákup stojanu do muzea.

Vybudování pomníku ke 100. výročí republiky — rozpočtované výdaje ve výši 550,0 tis. Kč

byly čerpány ve výši 443,98 tis. Kč.

ORJ 07 — Bezpečnost — vykazuje plnění na 2,54 %.

HZ SDI—I Újezd nad Lesy — výstavba (ORG 80147) — ponechané účelové prostředky z roku

2016 a nevyčerpané v roce 2018 ve výši 4 419 991,54 Kč & ponechané z roku 2017 a

nevyčerpané v roce 2018 ve výši 5 500 000,00. MČ Praha 21 žádá o převedení celé

nevyčerpané účelové investiční dotace ve výši 9 919 991,54 K6 do roku 2019.

V roce 2018 byla pro neustálé a zvětšující se zpoždění stavebních prací oproti harmonogramu,

vedoucí až k úplnému zastavení stavebních prací, MČ Praha 21 vypovězena smlouva

zhotoviteli stavby. Později byla na zhotovitele stavby prohlášena insolvence. Ve 2. pololetí

byly zahájeny kroky vedoucí k výběru dalšího dodavatele a byl předpoklad v pokračování

stavebních prací v zimě 2018/2019. Veřejná zakázka však musela být ze zákonných důvodů

zrušena.

Je odstraněna původní budova hasičské zbrojnice, provedena hrubá stavba nové zbrojnice,

realizována část přípojek.

V 1. pololetí 2019 se předpokládá dokončení výběru nového zhotovitele a zahájení stavebních

prací a dokončení stavby budovy hasičské zbrojnice do konce roku 2019.

ORJ 08 — Hospodářství — plnění na 98,50%. V upraveném rozpočtu byla schválena částka

6 200,0 tis. Kč z Fondu rezerv a rozvoje na nákup pozemku parc. 6. 544/4 o výměře 6.017 m2

v k. ú. Újezd nad Lesy. Došlo kfinančnímu plnění ve výši 6107,26 tis. Kč po podpisu

smlouvy a po zápisu do katastru nemovitostí.

 

ORJ 09 — Vnitřní správa — vykazuje plnění na 98,54%.

Programové vybavení — nulové plnění, Výpočetní technika — plnění na 89,68%.

Rekonstrukce podlahy v rámci akce Oprava velké zasedací místnosti v budově MČ Praha 21 —

výdaje ve výši 325,14 tis. Kč (plnění na 99,95%).

Slavnostní vyšívaná sametová vlajka v částce 53,42 tis. K6.

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (upravený rozpočet) —

položka 8115 financování ve výši 69 075,80 tis. Kč — viz samostatná příloha — tabulka.

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2018 u peněžního ústavu:

 

Základní běžný účet 51 046 196,65 Kč

Dotace EU 818 165,20 Kč

Transparentní účet 900 966,45 Kč

Fond rezerv a rozvoje 15 461 991,85 Kč

Fond zaměstnavatele 0,00 Kč

Depozitní účet 8 330 415,27 K6

Celkem: 76 557 735,42 K6
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Hodnocení vedleiší hospodářské činnosti MČ Praha 21

K 31. 12. 2018 byly ve vedlejší hospodářské činnosti docíleny výnosy ve výši 14 869,78 tis.

K6, náklady ve výši 8 943,20 tis. K6 a ztoho vyplývající výsledek hospodaření ve výši

5 926,66 tis. K6.

Stav finančních prostředků VHČ k 31. 12. 2018 u peněžního ústavu:

 

 

Běžný účet 21 248 273,89 K6

Privatiza6ni účet 3 547 139,94 K6

Celkem: 24 795 413,83 K6

Vypracovala: Ing.V1asta Berková — vedoucí fmančního odboru 13. 2. 2019

za věcnou správnost

odpovídá:

Schválil: Milan Samec _ starosta MČ Praha 21 019

 



MČ Praha 21

Komentář k tabulce č. 3 a, 3 b — Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP

za rok 2018 včetně ieiich čerpání
 

Neinvestiční dotace:

MA 21 - Podpora zdraví a zdravého životního stylu v MČ Praha 21 — byla poskytnuta ve výši

199,0 tis. Kč a vyčerpána ve výši 140,28 tis. Kč, tj. nedočerpání 0 58,72 tis. Kč.

Pro Místní lidovou knihovnu ve výši 49,60 tis. Kč — neinvestiční účelová dotace je vyčerpána

na 100,00%.

 

Na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti ve výši 80,0 tis. Kč — finanční prostředky

jsou vyčerpány na 100,00%.

Na provoz iednotek Sboru dobrovolných hasičů (JSDH Úiezd nad Lesy, JPO V) příspěvek a

oprava techniky ve výši 555,0 tis. Kč - finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace jsou

vyčerpány ve výši 554,96 tis. Kč, tj. nedočerpání o 39,0 Kč.

Na podporu proiektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví — Sociální začleňování a

prevence — Křižovatka ve výši 70,0 tis. Kč — finanční prostředky byly vyčerpány na 100,0%.

Na dokrytí integrace žáků MZŠ Polesná na období od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2018 (mzdové

náklady asistentů pedagoga) ve výši 830,50 tis. Kč - finanční prostředky jsou čerpány na

100,0%, neboť byly formou neinvestičního příspěvku zaslány v plné výši 830,5 tis. Kč zřízené

příspěvkové organizaci MZŠ Polesná.

Na posílení mzdových prostředků zaměstnanců v oblasti obecného školství na území hlavního

města Prahy (UZ 96) - na zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů v mateřských

školách a zvýšení limitu prostředků na platy a limitu počtu zaměstnanců celkem ve výši 2 897,8

tis. Kč — finanční prostředky byly čerpány v plné výši na 100,00%, neboť byly následně

přeposlány zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ a ZŠ) formou neinvestičních příspěvků.

Mzdové prostředkyJaro školství (UZ 96) — finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace

z MHMP ve výši 351,10 tis. Kč jsou vyčerpány na 100,00%, neboť byly přeposlány formou

neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím.

 

Podpora registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl.m.Prahy pro rok 2018 -

v MC Praha 21 — Pečovatelská služba ve výši 191,0 tis. Kč — finanční prostředky jsou

vyčerpány na 100,00%.

 

Grantový program hl.m.Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních

pro rok 2018 — pro MZŠ Polesná — Program primární prevence s prvky seberozvoie, sebereflexe

ve výši 47,60 tis. Kč — finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace jsou vyčerpány na

100,0%, neboť byly v plné výši zaslány formou neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové

organizaci MZŠ Polesná.



 

Podpora registrovaných sociálních služeb poskytovaných zejména občanům hl. m. Prahy pro

rok 2018 — II, a to na Pečovatelskou službu (UZ 115) — finanční prostředky zúčelové

neinvestiční dotace výši 551,0 tis. Kč jsou vyčerpány na 100,00%.

Investiční dotace:

Modernizace komunální techniky (ORG 80770) ve výši 7 000,00 tis. Kč. Finanční prostředky

jsou vyčerpány ve výši 6 829,99 tis. Kč, tj. nedočerpání 0 170,01 tis. Kč.

Předmětem akce bylo dodání sekacích strojů, multifunkčního komunálního nosiče včetně

nástaveb (na zimní úklid, letní úklid, kropeni vodou apod.), dále kontejnerového vozidla a

příslušenství.

Na techniku zakoupenou v roce 2018 bude zakoupen další modul — nástavbu, pro ekologické

odstraňování plevele vodní párou. Technika bude využívána při údržbě chodníků a zpevněných

ploch.

Rekonstrukce komunikace Oplanská (ORG 80548) - čerpání ve výši 78,78%. Čerpání

finančních prostředků ve výši 22 221,01 tis. Kč, z toho investiční dotace z MHMP z roku 2018

ve výši 5 467,23 tis. Kč a z finančního vypořádání převod účelové dotace z MHMP z roku 2017

ve výši 16 753,78 tis.Kč. Finanční prostředky z investiční účelové dotace jsou nedočerpány o

5 932,77 tis. Kč.

Předmětem akce byla komplexní rekonstrukce komunikace včetně přeložek inženýrských sítí,

vybudování chodníků a odvodnění komunikace a další související práce. Dle smlouvy o dílo,

včetně souvisejících dodatků, byla stavba dokončena, vč. kolaudace v plánovaném termínu.

Sportovně rekreační areál při ul. Kácovská (ORG 80930) ve výši 1 000,00 tis. Kč _ nulové

čerpání finančních prostředků vzhledem k obdržení investiční účelové dotace až koncem roku

2018. V současné době probíhá projektová příprava — projekt pro území rozhodnutí a výběr

zhotovitele. Po jejím dokončení bude následovat získání územního rozhodnutí. Realizaci stavby

předpokládáme v období duben - květen 2019.

za věcnou správnost

odpovídá:

Zpracovala: Ing. Vlasta Berková _

12.2. 2019

 

Schválil: Milan Samec — starosta MČ Praha 21

12. 2.2019

 



Městská část Praha 21

Vvúčtováni účelových prostředků ooskvtnutých MČ v r. 2018 2 prostředků hl. m. Prahv na pol. 4137— neinvestiční dotace

tab. č. 3 A

v Kč (na 2 deset.miste)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

 

, Vracena v

usn. . ' ' Úprava rozpočtu Skutečnost průběhu roku 1 . . —- , _ „ ~ - . _ .. , _ _

ZHMP v. 3...; '_ - . _- _. „ - j . -* ORJ 13014137 k poh-1137 2010 (pol. Vyčerpáno k- Kerácení pfi FVza

č. RC! r. 2018- ' “ - * Účet ' * ' ÚZ uvy'dajů MČ: 31,12.201B k 31.12.2010 _ 5347) 31.12.2018 rok 2018

33/39 z

3001 25.1. MA 21 - Podpora zdraví a zdravého životního stylu v MČ Praha 21 81 05 199 000.0 199 000,00 0.00 140 279,30 50 720.70

34/43 z

3011 22.2. MLK 81 06 49 600,0 49 600.00 0,00 49 600,00 0,00

3712 z

3028 17.5. 202 81 09 30 000.0 eo 000,00 0,00 80 000,00 0.00

37“ 11

3047 z 17.5. SDH příspěvek a oprava techniky 81 07 555 000.0 555 000,00 0,00 554 961,00 39,00

30I193

3093 z 14.6. Bezdomovectví- Sociální začleňování a prevence - Kňžovatka B1 \“ 05 70 000,0 70 000.00 0.00 70 000,00 0,00

Celkem UZ 81 953 600.0 953 600,0 0,0 894 840.3 58 759,7

37717 2

3025 17.5. Integrace žáků — mzd. nákřady asisl. pedagoga/' 91 04 830 500,0 830 500.00 0.00 030 500,00 0.00

91

Celkem UZ 91 91 030 500.00 030 500.00 0.00 030 500,00 0,00

37l16 z

3027 17.5. mzdové náklady+překrývání pedagog. činnosti/' 96 04 2 897 800,0 2 097 000,00 0,00 2 897 800.00 0.00

39/20 2

3106 6.9. mzdové prostředky školství/' 96 O4 . 351 100.0 351 100.00 0.00 351 100,00 0.00

96

Celkem UZ 90 90 3 240 900.00 3 240 900.00 0.00 3 240 900,00 0.00

100

Celkem UZ 108 108 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

33/48 2

3003 25.1. Sociální služby 115 05 191 000.0 191 000.00 0.00 191 000.00 0.00

37797 2

3043 17.5. Grant. program HMP pro oblast prim. prev. ve školách/' 115 04 47 600.0 47 600.00 0.00 47 600,00 0.00

391235

3144 z 6.9. podpora registr. soc. služeb - Pečovat. služba P 21 115 05 551 000,0 551 000,00 0.00 551 000.00 0.00

Celkem UZ 115 115 789 600.0 789 600,0 0.0 789 000,0 0,0

— “Celkem účelovémv dotace zrozpočtu HMP „ n5m . 5 8-22 600,00 „; _. 50.0.0 --5.7d,3r549.30 5675910

l‘nevyéerpané prostředky dle rozpisu za PO uvede MC v komentáři k finanénimu vypořádání “

u pol. 5336 MČ ověří. skutečné čerpání u příjemce dotace IPO!

Vypracoval: Schválil:

lng. Vlasta Berková Milan Samec - staros

28.01.2019 30.1.2019

za věcnou správnrlgentrola vecne správnosti:

odpovídá Mgr Vitézslava Lauberová

 

2.8.012019  



 

Městská část Praha 21

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2018 z prostředků hl.m.Prahy na pol. 4137- investiční dotace

tab. Č. 3 B

 

v Kč (na 2 desetmísta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ORJ , Vraceno v

usn. ZHMP , u výctajů Uprava rozpočtu pol Skutečnost pol. průběhu roku Vyčerpáno k * K vráceni pfi FV za

5, RO v r. 2018 Učel ORG úz MC 4137_k 31.12.2013 4137 k 31.12.2013 2018 (pol. 5347) 31.12.2018 rok 2018

35/17 z

3020 22.3. Modernizace komunální techniky (rez.2018)l' 80770 84 0300 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 6 829 935-77 170 013.23

38/180 Z 5 700 000 00 0 00 5 407 2 1
3087 14.6. Rekonstrukce komunikace v ul. Oplanská 80548 a4 0300 5 700 000.00 . . 3. .80 232 768.20

39/210 2

31 36 6,9. Rekonstrukce komunikace v ul, Oplanská 3054a 84 0300 5 700 000,00 5 700 000,00 0'00 0.00 5 70° ”0'00

mezisouEet Rekonstrukce komunikace v ul.

Oplanská 11 400 000,00 11 400 000,00 0,00 5 467 231,80 5 932 768,20

2/43 2 0 00

3159 13.12. Sportovně rekreační areál při ul. Kácovská 00930 04 0400 1 000 000.00 1 000 000.00 ' 090 1 000 000100

Celkem účelové inv. dotace 19 40000000 19 400 000100 0,00 12 297 210,57 7 102 781.43      
 
poskytnuto z rezervy pro MC na rok 2018

Vypracoval:

Ing. Vlasta Berková

Konlfglggéfig eSnga|13§3tu M r. Vrtezslava Lauberova

odpovídá:

28. 1. 2019

28. 1. 2019

 

Schválil: .

Milan

i
i

1

i

i

i

i .

   

 



Městská část Praha 21

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu HMP v r. 2017

a ponechaných k využítí v roce 2018 (včetně změn účelu ponechaných prostředků v r. 2018)

(případně předchozích letech)

tab. MHMP č. 30)

 

v Kč (na 2 desetmista)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

  
  

 

usn. Uprava

ZHMP v ., rozpočtu (v Skut. ponecháno Vráceno v Vyčerpáno !( K vrácení přiFV za

11.0. r. 2018 Učel one uz tis. Kč) na r. 2018 průběhu r. 2018 31.12.2018 rok 201a

3015 3222 z HZ SDH Újezd nad Lesy - výst. 80147 90 4 678,80 4 678 831,90 0,00 258 840,36 4 419 991,54

325:2“ HZ SDH Újezd nad Lesy - výst. 80147 90 5 500,00 5 500 000,00 0,00 0,00 5 500 000,00

mezisoučet HZSDH Újezd nad Lesy - výst. 10 1 78,80 10 1 78 831,90 0,00 258 840,36 9 919 991,54

325;“: z Rek. komunikace v 111. Oplanská/* 80548 90 16 803,80 16 803 767,16 0,00 16 753 777,67 49 989,49

33122 MČ P 21 - vybudování fltparku 80573 90 600,00 600 000,00 0,00 600 000,00 000

3259532 Rek. skateparku Čcntická 80680 90 4 500,00 4 500 000,00 0,00 4 500 000,00 0,00

Celkem 32 082,60 32 082 599,06 . 0,00 22 112 618,03 9 969 981,03

kfLEI-f——

Vypracoval: Ing. Vlasta Berková - Schválil: Milan

Kontrola věcné správnosti: Mgr Vítězslava Lauberova’

ŽŠ VECTIOU Správnga

Odpovídá:

28.01.2019

28. 1. 2019

   



 

Městská část Praha 21 tab. MHMP &. 35)

čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z VHP a jiných TZ _ k 31. 152013

(02 98)

Podpora nestátních neziskových orqanízací

v Kč (na 2 desetmísta)
 

 

 

 

 
 

převod z minulých let 331 730.00

podpora činnosti nestátních neziskových organizací _

působících na území městských částí hl. m. PrahyI vratky Z mmulych let 0-00

které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní

výchovu mládeže registrované v jednotlivých poskytnuto V roce 2018 (R0 3019,
344 500,00

nestátních neziskových organizacích 3121)

CELKEM 676 230,00

Vyčerpáno k 31. 12. 2018 celkem 153 000,00    
Pod ora s ortu -ka .04

v Kč (na 2 desetmfsta)
 

 

 

 

 
 

převod z minulých let 506 276.84

vratky z minulých let 0.00

sport

poskytnuto v roce 2018 (R0

3019,3121) 344500.00

CELKEM 850 776,84

Vyčerpáno k 31. 12. 2018 celkem 138 572,00    
Podpora oblastí kap 04. 05. 06

v Kč (na 2 desetmísta)
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

převod z minulých let 762 511.02

vratky z minulých let 0,00“

kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast

poskytnuto v roce 2018 (R0

3019,3121) 589 000.00

CELKEM 1 451 511,02

kap. 04 celkem 502 800,95

kap. 05 celkem 54 430,00

kap. 06 celkem 347 029,00

Vyčerpánok 31. 12. 2018 celkem 904 259,95

a» :

 

    

   

Vypracoval: Kontrola věcné správnoš" - .. „ , sti: M r. V.Lauberová 28.1.2019

Schválil: M 'n'S' “ . Pr h 2 .,

Datum: za varnou správnost

odpovídá:

 



Licence: MC21 XJ/GBB14 /A (2607201713514 /201607271501}
 

 

BILANCE PŘÍJMÚ A VÝDAJÚ ROZPOČTU

za čtvrtletí IV. / 2018

(v tis. Kč)

Období: 12/2018

IČO: 00240923

Název:

Úřad Městsk

UCS:

NS: 00240923

před konsolidaci na úrovni města

Městská část Praha 21

e casti

00240923 MČ Praha 21

HC MČ Praha 21

 

Polož

ka

Název seskupení položek Rozpočet

schválený

Rozpočet

upravený

Skutečnost Úpravy

rozpočtu za

lV.čtvrtletí

% %

plnění plnění

k RS k RU
 

|. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
 

111X Daně 2 příjmů fyzických osob - kraj
*****i *****i

 

111X Dané z příjmů fyzických osob - obec
*t**** *i****

 

CELKEM Daně z příjmů fyzických osob

 

****** ******

 

112X Dané z příjmů právnických osob - kraj
ůwůkúk i**i**

 

112X Daně z příjmů právnických osob - obec
*kk*** ****i*

 

CELKEM Daně z příjmů právnických

osob

ttůtii ******

 

1211 Daň z přidané hodnoty - kraj
***ňňt ******

 

1211 Daň z přidané hodnoty - obec
****** *tikii

 

CELKEM Daň z přidané hodnoty
iitikt ***iiů

 

1219 Zrušené daně ze zboží a služeb - obec
**t*** *itůti

 

133x Poplatky a odvody v oblasti životního

prostředí

***iki *ňikik

 

1 34X Mistni poplatky z vybraných činností a

služeb

642,00 642,00 588,54 91,67 91.67

 

1 36X Správní poplatky 2 500,00 2 500,00 2110.25 84,41 84,41
 

138x Dané.popl.a jiná peněžplnění v

obl.hazardních her

****** ******

 

151X Dané z majetku 6 300.00 6 300,00 6 502,51 103,21 103,21

 

170X Ostatni daňové příjmy
****** ***kůů

   DANOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)  9 442,00  9 442,00  9 201.29    97,45 97,45
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Licence." MC21 XJ/GBB14/A (26072017 13114 /201607271501)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BILANCE PŘÍJMÚ A VÝDAJÚ ROZPOČTU za Městská část Praha 21 Ičo:

Uřad Městské části k období 12 / 2018 (v tis. Kč) 00240923

před konsolidací na úrovni města

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21 ucs; 00240923 MC Praha 21

Polož Název seskupení položek Rozpočet Rozpočet Skutečnost Úpravy % %

ka schválený upravený rozpočtu za plnění plnění

IV.čtvrtletí k RS k RU

211X Příjmy z vlastni činnosti 1 260,30 1 260.30 1 425,89 113,14 113.14

212x Odvody přebytků organizací s přímým 600.00 600.00 “**" 100.00

,vztahem

213X Příjmy z pronájmu majetku "**“ "**"

214x Příjmy z úroků a realizace finančního 10.00 10.00 14.25 142.50 142.50

majetku

221x Přijaté sankční platby 192,10 "**" "**“

222x Př.vratky transf.a ost.přijmy z 66,40 67,74 "**“ 102.02

fín.vyp.předch.|et

231x Příjmy z prodeje kratka drobného "***" “**"

dlouhod.majetku __

232x Ostatní nedaňové příjmy 35.00 63.00 82,21 234,89 130,49

24XX Přijaté splátky půjčených prostředků 200.00 200.00 100.00 50.00 50,00—

NEDANOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) 1 505,30 2 199,70 2 482.21 164.90 112.84

311X Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku “**“ “**"

(kromě drobného)

312x Ostatni kapitálové příjmy * “**" "**“

320x Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního "**“ “**“

majetku

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) “**“ "**“

v L A s T N í P ŘÍJ M Y (třídy 1+2+3) 10 947,30 11 641,70 11 683,50 106,72 100,36        
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BILANCE PŘÍJMÚ A VÝDAJÚ ROZPOČTU za Městská část Praha 21 IČO:

Uřad Městské části k období 12 I 2013 (v tis. Kč) 00240923

před konsolidací na úrovni města

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21 008: 00240923 MČ Praha 21

Polož Název seskupení položek Rozpočet Rozpočet Skutečnost Úpravy % %

ka schválený upravený rozpočtu za plnění plnění

IV.čtvrt|eti k RS k RU

411x Neinvestpřijaté transod veř.rozpočtů ústř. "**" "**“

úrovně

4121 Neinvestpřijaté transfery od obcí “***“ “*““

4122 Neinvestpřijaté transfery od krajů “““ “**"

4129 Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní “**" “***"

úrovně

4131, Převody z vlast.fondCI hosp.(podnikatelské) “*"“ “**"

2 činnost

4137 převody mezi vl. HMP a MČ HMP 66 849,00 100 176,00 10017618 1 605,00 149,85 100,00

415x Neinvestpřijatě transfery ze zahraniči ', "**“ , “***“

416X Neinvestpřijaté transfery ze státních fin. '; "**" , “**"

aktiv \ 1

421x |nv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední ‘ “***“ “**“

úrovne

422x Inv.přijaté transfery 0d veř.rozp.územní “**“ "**“

úrovně

423x Inv.přijaté transfery ze zahraničí “"" """

424X lnv.přijaté transfery ze státních ňnančních “'"“ “***"

aktiv

PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) 66 849,00 100 176,00 100 176.18 1 605.00 149,85 100,00

0 H R N P ŘÍJ M 0 (třídy 1+2+3+4) 77 796,30 111 817,70 111 859,68 1 605,00 143,79 100,04

ll. ROZPOCTOVE WDAJE

5XXX Běžné výdaje 81 647,40 105 691,20 97 791,70 1 043.50 119.77 92.53

z toho: ý_ _ _ ,i

5347 převody mezi vl. HMP a MČ HMP 430,00 430,09 ""*“ 100,02

6XXX Kapitálové výdaje 2 620.00 75 202,30 55 820,90 4 644,50- "““ 75,56

Ú H R N V Ý D A J Ú (třídy 5+6) 84 267.40 180 893,50 154 612,60 3 601,00- 183,48 85,47

rozdíl příjmů a Výdajů 6471,10- 69 075,30- 42 752,93- 5206,00 660,67 61,89
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BILANCE RŘÍJMÚ A VÝDAJÚ ROZPOČTU za Městská část Praha 21 IČO:

Uřad Městské části k období 12 I 2018 (v tis. Kč) 00240923

před konsolidací na úrovni města

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21 ucs: 00240923 MC Praha 21

Polož Název seskupení položek Schválený Rozpočet Skutečnost Úpravy % %

ka rozpočet upravený rozpočtu za plnění plnění

|V.čtvrtletí k RS k RU

|||. FINANCOVANI

8XX1 Vydané dluhopisy “**“ “**"

8XX2 Uhrazené splátky vydaných dluhopisů "**“ "“""

8XX3 Přijaté půjčené prostředky
um— ......

8XX4 Uhrazené splátky přijatých půjčených "**“ “***"

prostředků

8XX5 Použití flnprostředků vytvořených v min. 6 471.10 100 275,80 694.00

letech

8XX5 Rezerva finančních prostředků 31 200.00- 5 900.00-

8XX5 Změna slavu prostředků na bankovních 6 471.10 69 075,80 42 752.93 5 20600— 660.67 61.89

účtech (součet)

8XX7 Aktivní operace řízeni likvidity - příjmy “**“ “““

8XX8 Aktivní operace řízeni likvidity - výdaje "**" “***“

89XX Opravné položky k peněžním operacím “**" "**"

C E L K E M FIN A N O O V Á N Í 6 471,10 69 075.80 42 752,93 5 206.007 660.67 61.89

IKONTROLNi SOUCET o.ool o.ool o,ooi o.ool
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Licence:

 

MC21

za čtvrtletí IV. I 2018

(v tis. Kč)

Období: 12 I 2018

ICO: 00240923

Název:

před konsolidací na úrovni města

Městská část Praha 21

Úřad Městské části

UCS:

NS: 00240923

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

00240923 MČ Praha 21

HC MČ Praha 21

XQ1GBZK9/B (0806201712:12/201706081501)

ROZBOR PŘÍJMÚ, VÝDAJÚ A FINANCOVÁNÍ PODLE

ROZPOCTOVYCH KAPITOL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
       
 

 

Odd. Text Rozpočet Rozpočet Skutečnost Úpravy % %

schválený upravený rozpočtu za plnění plnění

|V.čtvrt|etí k RS k RU

C E |_ K E M PŘÍJMY 77 796,30 111 817,70 111 859,68 1 605,00 143,79 100,04

Z TOHO:

ORJ 01 - Rozvoj obce "**“ "**“

ORJ 02 - Městská infrastruktura 28,00 28,00 “**" 100,00

ORJ 03 » Doprava 18 400.00 18 400,00 "**" 100.00

ORJ 04 - Školství, mládež a sport 8 627,00 8 736,92 1 000.00 “**" 101,27

ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast 960,00 3 300,00 3 438.18 307.00 358.14 104.19

ORJ 06 — Kultura a cestovni ruch 380,30 429.90 457.30 120.25 106.37

ORJ 07 - Bezpečnost 555,00 555,00 “**" 100.00

ORJ 08 - Hospodářství _ “**“ "**“

ORJ 09 - Vnitřní správa 2 203,90 2 306,88 298.00 “**" 104.67

ORJ 10 - Pokladni správa 76 456.00 78 273.90 77 937.40 101,94 99.57

__ |
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Licence: MC21

ROZBOR PŘÍJMCI, VÝDAJÚ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v

tis. Kč)

Městská část Praha 21

Úřad Městské části Fin k období 12 I 2018

před konsolidaci na úrovni města

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

_ZÁVÉREČNÁ REKAPITULACE

XQÝGBZKQ /B (08062017 12:12/201706081501)

UCS; 00240923 MČ Praha 21

IČO: 00240923

Za čtvrtletí IV. I 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

Odd. Text Rozpočet Rozpočet Skutečnost Úpravy % %

schválený upravený rozpočtu za plnění plnění

|V.čtvrt|etí k RS k RU

C E L K E M BĚŽNÉ VÝDAJE 81 647,40 105 691,20 97 791,71 1 043,50 119,77 92,53

Z TOHO: __

ORJ 01 - Rozvoj obce “**“ “**“

ORJ 02 - Městská infrastruktura 2 000,00 2 028,00 2 019,49 100,97 99,58

ORJ 03 - Doprava 4 120,00 7 120,00 6 983,08 189,01 97,80

ORJ 04 - Školství, mládež a sport 13 221.00 21 676.20 20 798,77 245,00 157,32 95,95

ORJ 05 - Zdravotnictvi a sociální oblast 1 446.00 3 855,30 3 279,87 307,00 226,82 85,07

ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch 1 357,40 1 689,10 1 365.52 4.50 100.60 80,84

ORJ 07 - Bezpečnost 281.00 836.00 813,25 289,41 97,28

ORJ 08 - Hospodářství 2 458,00 4 558,00 3 343.65 700.00 136,03 73,36

ORJ 09 - Vnitřní správa 53 484,00 60 580,50 58 554.58 588,00 109,48 96,88

ORJ 10 - Pokladní správa 3 280,00 3 348,10 653.50 801 .00- 19.92 19.52

c E L K E M KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 620,00 75 202,30 56 820,90 4 644,50- 75,55

Z TOHO:

ORJ 01 - Rozvoj obce “““ “**“

ORJ 02 - Městská infrastruktura 170,00 170,00 130,04 76,49 78,49

ORJ O3 - Doprava 250,00 36 353,80 30 123.34 5 900.00- “**“ 82,86

ORJ 04 - Školství, mládež a sport 850,00 20 980,20 18 984,19 1 550.00 “““ 90,57

ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast 310,00 300,44 "**" 98,92

ORJ 06 - Kultura a cestovni ruch 590,70 484,41 4,50- “**“ 82.01

ORJ O7 - Bezpečnost 1 000,00 10 178,80 258,84 25,88 2,54

\ ORJ 08 - Hospodářství 6 200.00 6 107.26 “**“ 98,50

l ORJ 09 - Vnitřní správa 350,00 438,80 432,38 290,00- 123,54 98,54 ,

ORJ 10 - Pokladní správa 2 “**" "**"
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Licence: MC21

Městská část Praha 21

Úřad Městské části Fin k období 12 I 2018

před konsolidací na úrovni města

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

XQ1GBZK9 /B (0806201712512 /201706081501)

ROZBOR PŘÍJMÚ, VÝDAJÚ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v Za čtvrtletí Iv. I 2018

tis. Kč)

ucs: 00240923 MČ Praha 21

IČO: 00240923

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
        

Odd. Text Rozpočet Rozpočet Skutečnost Úpravy % %

schválený upravený rozpočtu za plnění plnění

|V.čtvrt|etí k RS k RU

C E L K 0 V É V Ý D A J E 84 267,40 180 893,50 154 612,61 3 601,00- 183,48 85,47

Z TOHO:

_“ ORJ 01 - Rozvoj obce “**" “**“

ORJ O2 - Městská infrastruktura 2 170,00 2 198,00 2 149,53 99,06 97,79

ORJ 03 - Doprava 4 370,00 43 473,80 37 086.42 5 900.00— 848,66 85,31

ORJ 04 - Školství, mládež a sport 14 071,00 42 636,40 39 782,96 1 795.00 282,73 93,31

ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast 1 446,00 4 165,30 3 580,31 307,00 247,60 85,96

ORJ 06 - Kultura a cestovni ruch 1 357,40 2 279,80 1 849.93 . 136,28 81,14

ORJ O7 - Bezpečnost 1 281.00 11 014,80 1 072,09 83.69 9,73

ORJ 08 - Hospodářství 2 458.00 10 758,00 9 450.91 700.00 384.50 87,85

ORJ 09 - Vnitřní správa 53 834,00 61 019.30 58 986.96 298,00 109,57 96,67

ORJ 10 - Pokladní správa 3 280.00 3 348.10 653,50 801 ,00- 19,92 19,52

0 E L K E M FINANCOVÁNÍ 6 471.10 69 075.80 5 206.00-

Z TOHO:

ORJ 01 - Rozvoj obce “**" "**“

ORJ 02 - Městská infrastruktura "**“ "**“

ORJ 03 - Doprava 16 803,80 “**“

ORJ 04 - Školství, mládež a sport 5 280,80 “**"

ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast “**" “**"

ORJ 06 - Kultura a cestovni ruch “**“ "**"

ORJ 07 — Bezpečnost 10 178,80 “**“

ORJ 08 - Hospodářství “**“ “***“

ORJ 09 - Vnitřní správa “**“ “**“

ORJ 10 - Pokladní správa 6 471,10 36 812,40 5 206.00—

Zména stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+ 42 752,92

KONTROLNI SOUČET | o.ool 0,00 0,01- 0,00
 

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách
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MČ Praha 21

Financování (položka 8115) - Změna stavu krátkodobých prostředků

na bankovních účtech k 31. 12. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RO č. Název rozpočtového opatření částka v Kč ORJ UZ

Převedení finančních prostředků z předcházejících účetních období

doklad

č. 26 Fínancující (vyrovnávací) položka schváleného rozpočtu na rok 2018 6 471 100,00 1000

1 Na vybavení, opravu a udržování prostor pro hudební kurzy 80 000,00 0600 98

3 Na programové dotace (dříve GRANTY) z rozpočtu MČ P21 100 000,00 0400 98

4 Neinvestiční účelová dotace spolku SOSák na Masopust 2018 20 000,00 0600 98

Převod nevyčerpané neinvestiční dotace ze SR na pěstounskou péčí z roku

5 2017 do roku 2018 1 100,00 0500 113010

Převod nevyčerpané neinvestiční dotace ze SR 2 MŠMT v rámci OPVV na 103133063

6 akci č. 10330 EU - MAP P21 z roku 2017 do roku 2018 171 700,00 0400 103533063

Převod nevyčerpaných prostředků ze spoluúčasti MČP21 na dotaci ze SR na

7 MAP P21 z roku 2017 do roku 2018 9 100,00 0400 103100077

Převod prostředků z Fondu rezerv a rozvoje na investiční akci Rek.

15 komunikace v ul. Oplanská ORG 80548 18 000 000,00 0300 10

Převod prostředků Z Fondu rezerv a rozvoje na investiční akci MČ Praha 21

16 vybudování fitparku ORG 80573 900 000,00 0400 10

Převod prostředků z Fondu rezerv a rozvoje na investiční akci Rek.

17 skateparku Čentická ORG 80680 6 500 000,00 0400 10

Převod prostředků z Fondu rezerv a rozvoje na investiční akci HZ SDH Újezd

18 nad Lesy ORG 80147 7 000 000,00 0700 10

Neinvestúčeldotace spolku Klub aktivních seniorů Praha 21 na projekt "Za

20 aktivní život seniorů" 30 000,00 0600 98

Neinvest.účel.dotace spolku Klub aktivních seniorů Praha 21 na projekt

21 "Oslava mezinároddne seniorů" 6 000,00 0600 98

23 Neinvest.účel.dotace os Veselý Újezd na kulturní akci čarodějnice 2018 100 000,00 0600 98

29 Neinv.účel.dotace ZO ČZS Újezd n.Lesy na opravu střešní krytiny 50 000,00 0600 98

30 Neinv.účel.dotace spolku Maminy z Újezdské roviny na Lampionádu 2018 6 000,00 0600 98

31 Listovací stojan do muzea 45 200,00 0600 98

34 Projekční plátno do divadelního sálu v MZŠ Polesná 110 200,00 0400 98

35 Vyvolávací systém pro občanské průkazy a cestovní pasy 124 000,00 0900

36 GDPR - vybaveni nábytkem, materiálem, vč. oprav, služeb a školení 1 600 000,00 0900

37 Neinv.účel.dotace Českému svazu letectví 2.5. na pamětní medaile 3 000,00 0600 98

38 |nv.akce - střešní výlez Staroklánovická 230, MZŠ Polesná 300 000,00 0400

44 Oprava velké zasedací místnosti v budobé MČ Praha 21 230 000,00 0900

Navýšení fin.prostř.na opravy a udržování z důvodu výměny střešních oken

45 Staroklánovická 230 (1.5tupeň) MZŠ Polesná 900 000,00 0800

Ponechání nevyčerpaných účel.prostředků z rozpočtu hl.m.Prahy v roce

49 2017 (2016) k čerpání v roce 2018:

Hasičská zbrojnice SDH Újezd nad Lesy - výstavba (z roku 2016) 4 678 800,00 0700 90

Hasičská zbrojnice SDH Újezd nad Lesy - výstavba (z roku 2017) 5 500 000,00 0700 90   
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Rekonstrukce komunikace v ul. Oplanská 16 803 800,00 0300 90

MČ P21 - vybudování fitparku 600 000,00 0400 90

Rekonstrukce skateparku Čentická 4 500 000,00 0400 90

Vybavení velké zasedací místnosti nábytkem v rámci akce Oprava velké

50 zasedací místnosti v budově Úřadu MČP21 150 000,00 0900

Nákup a instalace informačních cedulí a tabulek v budově Uřadu MC Praha

54 21 117 000,00 0900

Nákup aparatury, mikrofonů a ukládacích beden pro ozvučení divadelního

55 sálu v MZŠ Polesná 49 500,00 0400 98

Neinvest.pfispévek 1. MŠ Čentická na projekt.žádost k výzvě Modernizace

56 zařízení a vybavení pražských škol OPP pól růstu 50 000,00 0400 98

57 Nákup materiálu - informační technologie 100 000,00 0900

59 Převod vlastních finančních prostředků zpět do Fondu rezerv a rozvoje na:

Rekonstrukce komunikace v ul. Oplanská -12 200 000,00 1000 10

Rekonstrukce skateparku Čentická -4 500 000,00 1000 10

MČ P21 - vybudování fitparku -600 000,00 1000 10

Hasičská zbrojnice SDH Újezd nad Lesy - výst. -8 000 000,00 1000 10

Převod vlastních finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje na inv.akci

63 Modernizace vstupního prostoru MZŠ Polesná 9 300 000,00 1000 10

Poskytnutí neinvest.účel.daru firmě JR RUNNING SPORT - INTERSPORT na

65 štafetový běh 3 000,00 0400 98

66 Neinv.úče|.dotace ČZS Újezd nad Lesy na výroční člen.schůzi v MZŠ Polesná 1 000,00 0600 98

69 Nákup výpočetní techniky - stolní počítače (30 ks) 800 000,00 0900

Opravy a udržování — oprava ležaté kanalizace v severním pavilonu MŠ

70 Sedmikráska 500 000,00 0800

Opravy komunikací v ulicích a úsecích dle plánu oprav místních komunikací

71 na rok 2018 3 000 000,00 0300

Nákup pozemku parc.č.544/4 o výměře 6.017 m2 v k.ú. Újezd nad Lesy -

76 převod fin.prostř.z Fondu rezerv a rozvoje 6 200 000,00 1000 10

79 Navýšení fín.prostř.na Opravu velké zasedací místnosti v budově MČP21 100 000,00 0900

Navýšení fín.prostř.na Opravu velké zasedací místnosti v budově MČP21 —

85 nová podlaha - invest.po|ožka 288 300,00 0900

96 Neinvest.přísp.MZŠ Polesná na dovybavení hřiště pro školní družinu 50 000,00 0400 98

97 Navýšení fín.prostř.na opravy a udržování — Vnitřní správa 200 000,00 0900

101 Oprava křížku a zvoničky na Blatově v Újezdě nad Lesy 150 000,00 0600 98

102 Vybudování pomníku ke 100. výročí vzniku republiky v Újezd n.Lesy 550 000,00 0600

103 Oprava umělé plochy na hřišti na multifunkčsportovišti v ul. Čentická 121 000,00 0400 98

104 Poliklinika MČ Praha 21 - projektová dokumentace 310 000,00 0500

Navýšení fín.prostř.na realizaci inv.akce Rekonstrukce skateparku Čentická

105 (ORG 80680) 100 000,00 0400 98

Navýšení fin.prostř.pro pečovatel.službu na pořízení 2 ks jízdních kol,

106 hydraulického zvedáku a termojídlonosičů 65 000,00 0500 98
 

 



 

Navýšení fin.prostř.na oslavu 100.výročí založení republiky (kniha Kraje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

107 očima dětí, vysazení lípy, cedulky k památným stromům, občerstvení) 26 500,00 0600 98

Navýšení fin.prostř.na informační technologii - zpracování dat a služby

108 související s inf.a komunikační technologií a na programové vybavení 560 000,00 0900

109 Navýšení fin.prostř.na položku nákup ostatních služeb ve vnitřní správě 300 000,00 0900

Neinvestiční účelová dotace spolku Tři pro zdraví, z.s.na akci Klánovický

113 půlmaraton 2018 50 000,00 0400 98

Neinvestiční účelová dotace ZO ČZS Újezd nad Lesy na výstavu ovoce a

119 zeleniny spojené s výstavou dětí v MZŠ a MŠ 7 000,00 0600 98

Navýšení fin.prostř.na inv.akci Modernizace vstupního prostoru MZŠ

120 Polesná (ORG 695) z Fondu rezerv a rozvoje - havarijní stav 1 350 000,00 0400 10

Navýšení fin.prostř.na položku ostatní osobní výdaje na komunální volby

121 2018 190 000,00 0900

Nákup slavnostní vyšívané sametové vlajky na komunální volby

124 (invest.položka) 53 500,00 0900

Navýšení fin.prostř.na inv.akci Modernizace vstupního prostoru MZŠ

125 Polesná (ORG 695) z Fondu rezerv a rozvoje 550 000,00 0400 10

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ a MZŠ) na

152 vánoční besídku (nákup hraček, didaktických pomůcek...) 144 000,00 0400 98

Převod nevyčerpaných prostředků v roce 2018 ve výši 5 900,00 tis. Kč do

169 Fondu rezerv a rozvoje: Rek.komunikace v ul. Oplanská (ORG 80548) -5 900 000,00 0300 10

Celkem k 31. 12. 2018 69 075 800,00

Z toho:

Zapojení výsledků z předcházejících účetních období z běžného účtu 16 843 900,00

Převod prostředků z výherních hracích přístrojů z minul.období 1 367 400,00 98

Převod nevyčerp.úče|.prostř.z dotací z MHMP z předchozích období 32 082 600,00 90

Převod prostř.z úče|.dotace ze SR na MAP z r.2017 181 900,00 103133063.„

Převod vlastních fin.prostř.z Fondu rezerv a rozvoje 18 600 000,00 10

 

 

 

 

      
 

Vypracovala: lng. Vlasta Berková

04.02.2019



Licence: MC21 (glnr‘schT M) XCRGUVUA / VUA1 (0601201711314 /201701051217)
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VYKAZ ZISKU A ZTRATY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12/2018

IČO: 00240923

Název: Městská část Praha 21

Uřad Městské části

Čislo Syrii/Í; Běžné obdobi Minulé obdobi

položky Název položky účel Hlavničinnos? Hospodářská činnost Hlavni činnost Hospodářská činnost

1 2 3 l

A NÁKLADY CELKEM 108 591 680,26 8 943119,76 126 044 611,47 7 130 492,54

l. Náklady z činnosti 89 165 209,58 8 943 119,76 107 088 596,19 7 130 492,54

1. Spotřeba materiálu 50 2 614 847.66 120 244,88 1 971 894,06 149 921,20

2. Spotřeba energie 20 1 135 546,15 784 140,88 1 112 530.56 405 276.90

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek ŽO

4. Prodané zboži ŽO 77 000,00

5. Aktivace dlouhodobého majetku ŽO

6. Aktivace oběžného majetku 30

7. Změna stavu zásob vlastní výroby ŽO

8. Opravy a udržování E131 10 451 404,05 2 122 670,00 7 184 459,04 2 172 342,68

9. Cestovné g1 44 594,00 272,00 50 876,00

10. Náklady na reprezentaci :1 327 769.77 347 499.27

11. Aktivace vnitroorganizačních služeb g1

12. Ostatní služby g1 10 559 303.32 1 024 244,22 10 380 035.73 955 188,89

13, Mzdové náklady 52 36 661 703.00 1 836 655.00 30 123 298.00 2 008 460.00

14. Zákonné sociální pojištění 22 11 475 817,00 620 909,00 9 646 243.00 683 076,00

15. Jiné sociální pojištění 22 139 972,00 7 980,00 117 805.00 8 766,00

16. Zákonné sociální náklady $2

17. Jiné sociální náklady Š2 277 000,00 208 100,00

18. Daň silniční ?S

19. Daň z nemovitostí ga 4,00 4,00

20. Jiné daně a poplatky gs 9 000.00 5 000.00 18 500.00

22. Smluvní pokuty a úroky z prodleni :54

23. Jiné pokuty a penále g4 53 916.00 1 000,00

24. Dary ajina bezúplatné předáni :4 320 904,52 322 130.00

25. Prodaný materiál ŽA,

26. Manka a škody g4

27. Tvorba fondu S4 2 094 000.00 34 337 800.00
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Číslo Synéíg Běžné období Minulé období

položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost

1 2 3 4

28. Odpisy dlouhodobého majetku ?S 9 361 057.80 9 741 731,30

29. Prodany’ dlouhodobý nehmotný majetek ŽS .

30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek ga 2 303 474,33

31. Prodané pozemky ŽS 135 324.65 795 900.00

32. Tvorba a zúčtování rezerv 25

33. Tvorba a zúčtování opravných položek 25 23 747,50 -15 739.99 -8 153,50 —143 944.32

34. Náklady z vyřazených pohledávek ?S 15 874,80 2 940.00

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku gs 3 371 605,01 1 227 744,73

36. Ostatní náklady z činnosti 34 227 147,00 0,79 318 803,00 0.99

II. Finanční náklady 4 965,33 8 034,68

1. Prodané cenné papíry a podíly 56

2. Úroky 56

2

3. Kurzové ztráty ŽB 4 965,33 8 034,68

4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou ŽS

5. Ostatní tínanční náklady ŽB

III. Náklady na transfery 19 421 505,35 18 947 980,60 _

2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery Š? 19 421 505,35 18 947 980.60

V. Daň z příjmů

1, Daň z příjmů :59

2. Dodatečné odvody daně z příjmu 29

B VÝNOSY CELKEM 96 420 957.11 14 869 783,23 96 327 999,85 12 249 466,55

|. Výnosy z činnosti 7 046 752,76 14 834 071,05 13 107 477,48 11 821 924,09

1 . Výnosy z prodeje vlastních výrobku $0

2. Výnosy z prodeje služeb $() 1 425 452.00 1 171 909,66 1 275 963,00 392 196,67

3. Výnosy z pronájmu go 8 784 525.12 11 109172.34

4. Výnosy z prodaného zboží že 64 400,02 13 000,13

5. Výnosy ze správních poplatků go 2 098 002.00 2 788 408,00

6. Výnosy z místních poplatků 20 578 473.25 502 186,00

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 30

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení $4 95 827.10 1 099,80

10. Jiné pokuty a penále _34 197 803.10 114 958.00

11. Výnosy z vyřazených pohledávek g4

12. Výnosy z prodeje materiálu 34 11 900.00

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Ž4
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Číslo Syntetí Běžné obdobi Minulé období

cký

položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní čínnost Hospodářská činnost

1 2 3 l

144 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě 64 5 144 426.00

pozemků

15. Výnosy z prodeje pozemků 64 143 461.00 657 731.76

7

16. Čerpání fondů 64 2 094 000,00 8113 351.78

8

17. Ostatní výnosy z činnosti 64 653 022,41 -582 477.85 312 610,70 -351 276.61

9

II. Finanční výnosy 12 580,25 35 712,18 12 575.39 427 542,46

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 66

1

2, Úroky 66 12 580.25 3 660,18 12 575,39 2 904.77

2

3. Kurzové zisky 66

3

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 66 32 052.00 424 637.69

4

5 Výnosy 2 dlouhodobého finanéniho majetku 36-

5

6. Ostatní ňnanční výnosy 66

9

IV. VýnĚyýz translitfl'l _ 82 859 118,08 76 789 017.02

2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 67 82 859 118.08 76 789 017.02

2

V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 6 502 506,02 6 418 929.96

1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 68

1

2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 66

2

3. Výnosy ze sdílené dané z přidané hodnoty 68

4

4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 68

5

5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 68 6 502 506,02 6 418 929.96

6

6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 68

8

c VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1. Výsledek hospodaření před zdaněním - -12 170 723.15 5 926 663.47 —29 716 611,62 5118 974.01

2. Výsledek hospodaření běžného účetního období - -12 170 723 15 5 926 663.47 -29 7'16 61162 5118 974,01

 

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.02.2019, 10:33:55

Podpis statutárního orgánu: Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Mgr, Vítězslava Lauberová
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. ' Plnění plánu na rok 2018

,čo:00240923 MČ Praha 21 VHČ

 

 

 

 

1 N_A.K_LA_Dx

? sv au uz Text Plán rok 2018

rokk 2018 %

501 0000 SPOTŘEBA MATERIÁLU_BYTY """""66666366"""""h'j'gigbfi—sm

66'1"'6'666"61566662EA'MKT'I'E'R'I'AEUIT'E'L'GEfiéfiA""""""""""""566666"""""""""óIňa—3:30—

'š'0'1"'b'cííó""s'š'b'řŘ'ÉEÁ'MKÝÉŘIKEÚZRÁWČ'ÉEA'Ř""""""""""""""6666.66""""""1'gaba—W

'šb'1"'b'67'1""S'ŘZSÝŘÉÍBK'MKÝÉŘl'A'EÚZÚEíŘž'B'Á'"""““'"'“'""""""'“ófóó""""""2'gaba—W

66'1""6'166"6136613656MKT'éiiIXEUjé's'T'A'T'M"""""""""""""""666666"""""""";ŠŠŠ—+3536—

‘66'1'"6166"'S'E’Efifiééfl'MKféiiIXEUIhié'éWéVé66675666?"""""""""""óÍóó"""""""ígšl'óa—T'oí

"3651“61'66"'Šě'óřŘ'É'BÁ'MKT'ÉŘlKCUIŽŠ"""""""""""""""""""66'666I66'm"""fd'é'l'ztégTfi

'66'1°"b'2'66"666fiéi36'11712x'féfifiihjfiéiiéi""""""""""""""""5666666""""" '3'7' '6-1-1'I66-fi—13323f7

'šbT ' ' '2'6'6 ' ' ' 'šů'óřŘ'ÉísK'MKT'ĚŘIKCUIŠRXUTT 67:45 """""""""""""""óíóů' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '1'1' '2' "53:65W

'šb'f"b'z'éó"'s'lš'óřŘ'ÉšÁ'MKT'ÉŘIXCUIHŘ'ŠÍÍČW""'""""'"""“"““"""""""""1'ž'ég56;66—_BT65

'66'1' ' ' '63'66' ' šěóřŘ'ÉěK 'MXfĚŘlKCUjb'ÉXL' LUX"""""""""""""""""6'66"""""""""""_

......................................................................................................9199—000
501 Spotřeba materiálu 148 000.00 120 244,88 81,25

66'2"'6'666"6156666630266666116616166va"""""""""""""""š'óóóíóó""""""5'“gggógm

'šb'z"'hb'ěó"'s'ňóřŘÉíaK'ÉNĚŘČI'CT'ĚLóčVlčNKjÉL'ÉR'TŘíNA"""""""áě'óóóíóó"""""""""(,IČČ'W

'šb'2'"h'1'šó"'šů'óřŘ'ÉšíÁ'ÉN'éŘčíílšRÁ'úři'Á'nhíí"""""""""""""é566666"""""""""óZČE—(Toď

'šb'2"'b'1'šó"'s'óóřŘ'ÉíaÁ'ÉN'ÉŘtšííl'úÉšÝřčí/"É EŘ'óš'fóŘÝ""""""""6666666""""" '1'3; "žili,íš—W

502 0150 SPOTŘÉÉ'Á'ÉHÉŘ'GÍLŽŠ"""""""""""""""""""řó'áóójóó"""""'š'žg-DŠJÁŽ'W

502 ozuo SPOTŘEBA ENERGILLEVEL """"«5651666266"""""?",gg'gbzl'da—W

502 0210 sPOTŘ'ÉšÁ'ÉN'ÉŘčňLLĚÚĚEJBB'a"""""""""""""""""""6:66"""""1'51"Šáša—OM)—

'E56'2"'6'i1'ž"'šňčřŘÉšÁĚN'ÉŘčíILL'Éí/ĚEH.""""""""""""""""""óÍóó"""""'35'7'351'66—035

"56'2" '6'2'1'é"'é136666666NEI'R'CSI'IL'L'E'VEIZj/Eyaé"""""""""""""""""6:66"""""žš'šb'ďób'W

'š'o'z'"b'z'šž"šóóřŘ'Éía'ÁĚN'ÉŘ'cšííjáěl—J'L'JšQěí.""""""""""""""""""óÍóó"""""1'gg'g'l'g'fiyw

'šb'z"'b'žs'š'"šóčřŘ'ĚííÁ'E'N'ÉŘ'G'ííjáéěi'L'džjěa'a""""""""""""""""""óíóó""""" '1};'éi'ifib'w

"56'i"§;566'e'6a' 'e'ríěr'ýiě""""""""""""""""""""""""""""66666666"""""7'g415155—5334—

""""""""""š36655366"""""66466666 ' 107,92!

31—7moo—OPRA—WÁLDRZOVANl_BYřY 400 000.00 309 533,55 77,41

'š'1'1"'b'1'6ó"BFŘÁVÝIóšřÁň—if"""""""""""""""""""""""ěó'óňóíóó"""""33653355?

"5'1'1"'b'1'1'6"'666.669666fi‘z’éVAN'ilNéVé's'fis'132':N's'kifii'6'7'3'"""""""1'6666666"""""";:$$$—2,45—

66'2"'6'1'3'6"'6HFEAW'A'OBfi‘z’éVAN‘fi'éfiéfifs'fié 151663665613"""""""1'6666266"""""""""(,jód—W

'š'1'1"'b'fši"BFŘKVÝ'Á'UD'Řž'óVÁN'EBó'L'I'c'IĚ'HÚLÍČRÁ""""""""""6666666"""""“ZŠ-éžšíšbwíígí

'š'1'1"'b'íéň'“čbŘÁVÝ'Á'úšŘžóVÁN'Lžš"""""""""""""""""16666666"""""""""""fi—fi

180 084,61 120,06

'6'1'1"'b'266"'6bfiAW'A'L'JBéi'éVANT_’LE\'/EL' """"""""""""""""4'dó'óóóíóó"""""šá332,31 14,63

"s'1'1"'6'2'éé"'6's'T'A'T'1\'1f S'IIUZ'ESES'RKO'T'IE "Měří """""""""""""""""bíóó""""""1'3,6655 0’00

511 6280 OPRAVYAUDRZOVANLHbe'tov """"""""6:66""""""“315352755 000

511 0291 'óbŘÁVÝL'FŠŘIŠÍJ'ĚVE'k'ŠVJ """""""""""""""""{66666666""""1' '4'7'563'33’66 101,73

"5'1'1' ' ' 'óóřěůý'a' Ucír'ž'o'Jáňí' """"""""""""""""""""""""""ž'ěáó'óóóÍóó""""2' 'i'z'z' {76:65 73,9 1

'6'1'2"'6676"61'5§1"6\'/6Ié""""""""""""""""""""""""""""óÍóó"""""""ž'7'2'1'66 0,00

'š'1'2'"'"""'čĚ's'ř6\7NÉ""""""""""""""""""""""""""""""6:66"""""""j“75,66 0,00

'š'1's"'b'6óá"'ó_'s'fÁ'fúf 's'EÚž'áÝIéŠ/W""""""""""""""""""2'66666.66""""'§'7"j'1'9':1"1' 33,93

“šíří ' ' 6'61'42' ' 'ŘŘKQNFŠLUŽĚÝ"""""""""""""""""""""""""16666666 ' ' "7665533“ 38,91

'š'1'e'"b'áíé"'ňó'15£Á'T'R'Y'í3'ÁN'rčÝ""""""""""""""""""""""""ž6'666?66"""""fi'éé'gkja 72,20

"Effa"'b'óéó"RÚIfÚŘÁ'_'ó's'f.'s'Eúž'éÝ""""""""""""""""""""é666666"""""ŠŽ—ŠŠŠIŠ-l- 3730

'š'1'a' ' ' 661‘1' ' ' “ú66266366615616"""""""""""""""""""""""6666.66""""""2' 'j'g'i'éfi 3 1,10

'š'1ě"'b'ášó"'ž|5Ř'ÁVóí5ÁJ"""""""""""""""""""""""""1'261566156"""""í2;}; 155,65 121,82

'5'1'3"'b'déé"EARS-'s'éfifiéj'téli1566661563666?""""""""""""66666766"""""75251756 112,57

'75'1'8'"6166"66'f66'fif's'662'éirIVHEX'6fi"""""""""""""""""6566666"""""i'g'i'é'g'i'fifim

'66'2'"61'3'6"666666616266312;66126616666636113'""""""""""666666"""""""""6Září—%

"5'1'8'""61'5'6"'c'w'SÉÁřůÍ's'íúžéÝIúĚ'áÝfóVĚ'óŘóš'fóŘÝ""""""""""žš'óóóÍóó"""""""""0ŠŠŠ—TLG)-



a.” U IU'Q vol/1|“: OLULDI_I'ULIUIIL I IULIU'V"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'"" L .‘JI-ru,vu u,uu

'613:6"'6'S'I'A'F'fil'gffl'z'é?'_'z'é"""""""""""""""""""""řítí-10:66"""""'70'3'5'2'3'6' 93,80

Í"b'1'áó"č's'T'Á'TNíšL'ůž'éýjóóz'šuňkV""""""""""""""""ió'óóóío'ó""""""i '2'0'1','ób' 3,00
,6 ' ' 6'2'66' ' BŠřÁ'TNí 'S'L'úž'éÝl'EÉí/EL""""""""""""""""""šó'óóóíóó"""""7'6 '3'4'7':9'š 141,70

HŠMB'z'šó"čš'T'Á'T'NFŠ'EÚŽ'áÝIHšíáífóV""""""""""""""""2'66666136""""""3396,66 1,70

( š'1'8' ' ' 'o'z'si6 ' ' 50:135-031ng """""""""""""""""""""""i6'666I66""""" '5'2' '3'7'9'"66' 75’54

"5'16"'6'2'9'2'"'S'\'/:I'_'S'I3'IiAV/i""""""""""""""""""""""""1'66666236"""""1šiř-76:00— 100,99

'éah"‘6;£5th‘r‘s‘uh'2§; """""""""""""""""""""""""""""""Í'Šřš'óóóÍóó""""1' 024244,22 74,49

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""í'óěš'óóůÍčů"""'á'íííž '1'53'62' '2' 77,42

521 0073 MZDY 1 650 000.00 1 531 958,00 98,91

3—23."His—š-WlžíšÝŽóčúÍžÁR/ÍĚŠÍNÁŠJČÍ"""""""""""""""""1'5666666"""""197600,00 131’73

'6'2'1' ' ' 6'1'9'6 ' ' '65r§l'_'n'éz'£fiw'és't'n'éfiéi'""""""""""""""""""""""""6:66"""""""""6['66 0,00

'5'2'1"'b'2'4'á"'ní1'ziíÝ'_NÁ'r-1Ř'Áó'\ř """"""""""""""""""""""ŠŠ'óóbÍóó""""""7' '69'7’66 20,28

"5'2'1' ' ' 66200676 2130539"""""""""""""""""""""""""" i 63666666""""1' 3'3656566 100,09

3231"— '0'0'7'4"'z'fifific'iflfiéfil'fl'nhfié'fiméfi""""""""""""""1'63666156"""""15437100 100,34

'Š'Z'Á"id?-š"'S'ČÍČÍŘČJIŠ'ÝĚNfžKlí/I'ĚŠ'T'NKŘČ'Ú""""""""""""""Á51100050"""""455538,00 100,56

"5'2'4' ' ' 'z'á'lčóňňě' š'oč'iál'rfi'óěj'išřěňí'"""""""""""""""""""""""ě1'666656"""""5'2666'9""66 100,53

'5'2'5' ' ' 6'0'7'6 ' ' 'Kéféfi'éfi'lfiiOKjajlfié'fif""""""""""""""""""666666"""""""7'66666 114'66

'6'2'5'" Uíňě'šóčřšlňí'óójíšt'é'ríí"""""""""""""""""""""""""""$66666""""""7'666,66 114,00

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""225066060""520332.105 12,00,217
532 0000 0302 nemovitosti 0,00 4,00 0,00

"5'3'2'"'I5ér"1'z"n'éfi1'6v'ii6§t'i""""""""""""""""""""""""""""""6:66"""""""""4'66 0,00

668' "6666' 'ÍI'INÉ'ÚKŘĚ'KŠ'ČÍD'L'Á'T'KÝ"""""""""""""""""""56666156"""""""""6'ób' 0,00

'šš'emb'díai"'Šó'ÚlŠ—ůfříóřůÁřlčÝ""""""""""""""""""""""66666156"""""""""666 0,00

'š'3'3'"Íl'iňě'čěňě'š'óěbía'tk'ý """"""""""""""""""""""""""1'5666666"""""""""6'ó'o' 0,00

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1'ii)—665365""""""""á,'ó'(í" * 0,00

542 0000 00000000 0.00 0,00 0,00

542 0000 Jiné pokuty a penále 0,00 """""""""ó:66 0’00

'6'4'2' ' ' 3111315651039 'e; b'éfiél'e'""""""""""""""""""""""""""""6:66"""""""""6'ób' 0,66

'5715"0'61'š"'t—'IÁ'|_'ÉŘ6VÉ VÝ'ŘóVNKů'I """"""""""""""""""""""6:66"""""""""6’76 0,00

3:13" čšřát'ňí'ňěůíááýž'ěíňňěšři""""""""""""""""""""""""""6:66"""""""""6’76 0,00

""""""""""079 0,00

553 0000 Prodaný dlouhodobý majetek_byty 0.00 2 303 474,33 0,00

'6'5'4' ' ' 6666' ' Erb'ďáňě'óóžěřňŘý"""""""""""""""""""""""""""óÍóó"""""135- '364:56 ' ' ' ' ' ' ' 6’66'

'ššš' ' 6666" 'fiér'tié'a' 25666065636566va};6366566"""""""""""""""6:66" -15 '76'9'66""""6’66'

3311'"'0'0'0""liéiiciéail'z'w'f'a'z'e'rl'iéfi'666l'e'666él'tl'r1'e'666966666'"UHUH"""""0:00""""""2' '64'6'66 """" 6,66'

242599899000

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2 425 998,99‘W

Náklady celkem * ' " * * :7 48200090 z " fsisjaš-nsůťe “15191531

VÝNOSY

su AU uz Fax! pig” rok rok 2018 %

602 ooss VSTUPNÉ_KULT.PŘEDSTAVENÍ 0.00 """"""""666' 0,00

T502- " 6666" 'IN'Z'E'R'é'E' VÉ'Z'Ř'FŽÁVó'óÁÍJÍ""""""""""""""""""2'6666666"""""23914—454— 107,34

'66'2' ' ' 6'69'6 ' ' 16655656666] í ÍD'Ř'O' VĚŘĚJNČŠ?""""""""""""""""5666356""""""3 '1155'; 5231

662' ' ' '0'1'65 ' ' W'rié's'w'flikůÍSLŽÁ'Š'Í'ÁVĚÍČ """""""""""""""""""(Š '0'66 ,'66 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 4566,66 76,67

602 0186 VÝNOSY_automat na jízdenky 0 00 """"""5'666,66 0,00

602 0191 WNOSY VĚCNÁ BŘEMENA 50 000.00 .......Š7666666 1 352,00

602 0192 ULOŽENÍ mísm 100 000.00 """"Ž21766666 247,05

'66'2'"b'z'iimédfér'n'a't'fié'jfz'éér'm'kil"""""""""""""""""""""""""0000,00 0,00

662' ' ' Wriěšý'z' ErčĚéfe'šl'LÍŽěB""""""""""""""""""""""""ŠŠi 'ČČČÍČÚ""""i1'71 BOŠ-66 307,59



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oooo VÝNOSY z PRONÁJMU_BYTY 4 500 000oo """5' 230 táž-000-_É

if __ 6666“ _ WNó's'ÝžFřžóNÁJR/iů;'fĚLBčvíčíq'Á""""""""""""36666666"""""2'ggg '1'21'1'již457?

)_3_6666__VYNóšÝ_ž_éí=€óN_ÁJMUIs'gí""""""""""""""""""""6366"""""""2'_Šžójáš—W

J'3' _ ' 6166" WNČŠÝ'Ž'ŘŘóN'ÁJR/ÍU_WVĚŠ'RÝ""""""""""""""1666666 _ _ _ _ _ _ _ __ _15 _1_ '2'6I'66'W

665"6'166'_WNóšYžFřióNÁJíx/íU_'ŘÉRLAMiíi_|_=XNĚ_L_Ý_______________________ 666________________6haw

“666"“6336"M6692'666666116366‘696‘66'666661669"""""""a"šó'óóóíóó"""""Afi'é'fifib‘Tgs

'éb'i"b'1'é1' "VYN0§?'2'15'R'6N'A3M0''éA'AA'z L'éiié'cikA' ____________________666666____________2_'6'7'6‘66'W

'66'3'__6161"_WNóšÝ'ž'ň'R_óN'ÁJMU_'z'Š'_MĚ'óíšAL'_____________________16566666_________1'3'3' “ggg35—953

60'3""01'7'é"VYN0§?'2'15'R'6N'A3i\/i0‘'z'é'L'm'R'M'éb________________________6366666_________6566666—W

'60'3' _ _61'7'ž' _ WNóšÝ_ž_15í€óN'ÁJMů__'z'š__66662666 ______________________5%66666' _ _ _ _ _ __ _ _ '5'7' 66666W

606'"0'1'7'4"W'Nb's'fi'sifidiq'AJMsz’éjHAVéAfiKéi/‘A_______________1'šž66666""""""1'5533666"W

606"'61'7'6'_WNó's'Ý'ž'ňŘóNÁJíx/iůl'žšLčÝ'ů'Ei/čóťóčíé _________________6660660________4-8ŠOÚIČO—Ý104—

'66'3'"6'1'76"VYNó'S'Ýž'ěŘóNÁJíx/iú___žš___F_ÉU_E_Ř_E_|_s_£6\_/Z\_ ________________1'ž666666_________1"2'6'1'f6Bří—WAG

'66'3' _ _ 6'1'76' _ WNóšÝ'ž'ňiióN'ÁJMú'__z_6__'Míz'óíóiíá_____________________šž'66666' _ _ _ _ _ _ ' _ _ ší '5'6'6'66'm

'605'0'1'7'6"Wisib's'x'fi‘fiiiéN'AJMUL'z'éL'ISAEO'EBIé"""""""""""1'1'6'666'66_______1' _1_5_ '2'6'6'66'100,17

'66'3'"6166'_WNóšÝ'íóíióN'ÁJíx/iU_Bó'z'ÉMk'Ý __________________________s'žž66666________é2139;531—fi

605 ' ' 6166 _ _ WNóšÝž'óŘóN/KJMU;ÁNTÉN'Ý____________________________56666666_________(i '1}; gggIf ‘6—W

'60'3'"0'2'65"WN'é'sIY'Z'fiiéN'AJMUIéi/E'L'EAN'RGMA'f'éS‘éis___________ž666666__________žášóďóó—Ěííf

666__6266“WNóšÝž'ěŘóNÁJíúU_L'ÉVE'L'D'EJM"""""""""""""""""7'6666666________7'5'6'666I'66'W

'66'3' _ ' "2'66 ' ' _ WNóšÝ'ž'óíióN'Á'JMUjlíSE'AL' LU)?________________________________ 6:66_________1' _2_2_ "1"7'2‘bij—W

"666 _ ' 6266' _ WNbEVZ'fifié'NA'JA/‘IUIHfiéfiéi/‘A'm‘s'fA____________________66'666'66"""""53; '2'6'6I66'm

666_"Wršóš6'z' 616661656________________________________________________%65'266666_______Š 'igfi'éj'g'i'z'm

'66'4“ 0100 Prodejzboži_knihy """"""""6136'""""'§3}i'46'6_'66"66—6

604 Prodej zboží_knihy 0,00 64 400,00 0,00

641 0000 SMLUVNI POKUTYA PENALE 0.00 95 827,10

641 0015 POKUTY A UROKY 0,00 0,00 0,00

641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 95 827,10 0,00

'621'4'"0'67'5"WN0§\"'2'F3§6b'éJ€ AAA‘r'éiz'rAL'U________________________________666' 11 900,00 0,00

“6216_Výňóšiíž6166666666236 ________________________________________________ 6266' 11 900,00 0.00

“666_6666"EŘób'ÉJéš/"fú____________________________________________666666666 5 138 341,00 102,77

'666"667'6"'F'>Ř66É36í3_ářví __________________________________________________62666 6 085,00 0,00

’6216"'Wfiéé§fi 1316116136666 6626666251366_____________________________666666666 5 144 426.00 16239

'66'1'__6_1_áó_'WNóšÝ'ž_r3šíób_É'JĚ_ b'ó'z'ÉÁ/íkšr__________________________________666' 143 461,00 0,00

'62'7'“VÝN_óšÝ_z"lšř€óííÉJ_E_b'ó'z'émčír_________________________________________666' 143 461,00 0,00

'621'9' _ _ '0'666" 6_s_T_Á_T_N|'VÝHóšÝ ________________________________________________ 6260' 0,00 0,00

'626'__661_Á___ó_s_fÁ_T_|\_|í Vvúčšfůřáčěňš666616666th _________________________666 19 440,00 0,00

~('621'9""n'61'6"'HA'IJE’Adi/'15 W'R'éVN'Arii __________________________________________666' g_gs 0,00

'621'9'"b'62'i"'6i»'_'2'61'6__________________________________________________________6666 _601 925.71 0,00

'621'9""6166'"61666166366656""""""""""""""""""""""""""666' __ _" 0,00 0,00

"626_"6št'áín1'óýňóšý'z' 666666""""""""""""""""""""""""""6Í66' _582 477,85 0,00

_________________________________________________________________________536566655 4 813 136,25 96,26

662 0017 UROK 0.00 3 660,00 0,00

666661;;"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""6:66""""""3' '66'6I'66""""6I'66'

‘66:;"6166"096666‘2‘66‘66666;AA""""""""""""""""""""""""6:66"""""é‘i'd's‘iidbwwiifié'

________________________ _3'5"ří'žíóófljljílšiioíél

Výnosy celkem 13 233 000,00 14 869 783,03 112,37

Hospodářský výsledek 5 751 000.00 5 926 563.27 103,05
 

Datum:

Vypracovala: Jitka Heřmánková

Vedouci Odboru VHČ: Pavel Zem

.*.“ I. :‘I‘ Fram

„ '" 6L :1. [1.5.9

  

   



V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)
a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Zastupitelstvo městské části 3. jednání dne 18.03.2019
 

Ing. Marie Kučerovápředkládá:
předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21

 
Markéta Zahradníkovázpracoval:
tajemník Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21

 
 

Věc: Zápis č. 2 z jednání Kontrolního výboru ZMČ P21 ze dne 8. 1. 2019

Důvodová zpráva

Kontrolní výbor Zastupitelstva MČ Praha 21 předkládá Zastupitelstvu MČ Praha 21 zápis z jednání
Kontroního výboru č. 2/2019 ze dne 8. 1. 2019.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21  č. 2/2019 ze dne 8. 1. 2019

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_KV_zapis_2_2019

 
Příloha č.3: 03_KV_zapis_2_2019_Redigovano

 
 

Dne 06.03.2019
 
 

Ing. Marie Kučerová
předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21
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NAŠE ČJ.: UMCP21/00462/2019/KV/Zah

VYŘIZUJE: Markéta Zahradníkova

TEL.: _

E-MAIL: —

DATUM: 08.01.2019

2. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21

konaná dne 8. l. 2018

Místo konání: budova ÚMČ Praha 21. Staroklánovická 260. 190 16 Praha - Ujezd nad Lesy.

Přítomni: předseda KV: lng. Marie Kučerová

místopředseda KV: Mgr. Lucie Doležalová

JUDr. Hana Pelčáková

lng. Jiří Lameš

Mgr. Lucie Filipínská

tajemník KV: Markéta Zahradníkova

Program:

Zahájení schůze KV č. 2/2019

Návrh a schválení programu KV č. 2/2019

Kontrola bodů minuleho zasedání KV

a. Usneseníč. RMČl/OOOó/IS ze dne 13. 11. 2018

b. Plán kontrol

Volba místopředsedy KV

Kontrola evidovaných stížností

Úkoly ze ZMČZ ze dne 21. 12. 2018

Termín příštího zasedání
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1) Zaháiení schůze KV č. 2/2019

Zasedání KV č. 2/2019 bylo zahájeno předsedkyní KV v 17:05 hod. Předsedkyně KV konstatovala.

že KV je usnášeníschopný.

 

2) Návrh a schválení programu KV č. 2/2019

Návrh programu KV č. 2/2019 dne 8. l. 2019 byl schválen.

Schváleno — Pro: 5. Proti: 0, Zdržel se: 0
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3) Kontrola bodů minulého zasedání

a. Usnesení č. RMČ 1/0006/1 8 ze dne 13. 11.2018

Citace ze zápisu KV č. 1/2018 ze dne 20. 11.2018

„KV prodiskutovala usnesení (". RMČl/lNllló/láť ze dne 13.11.2018. kterým Rada rozhodla ()

:rušení přístupu :astupitelu k podkladům k zápisu/n zjednání Rady MČ Praha 21 umístěným v

e-knihovně :aslupitelu. KV konstatuje. že omezení přístupu k informacím : rady bude

komplikovat práci K V, která podle zákona 131/2000 Sh. 35' .78. odst.5, stejně jako platného

jednacího řádu KV má povinnost kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva a rady a

dodržování právních předpisu.

K V pověřuje, členku KV a současně radní MČ Praha 21. JUDr. Hanu Pelčákovou sjednáním

termínu schuzkt' :ástupeu KV a starosty (popř. :ástupcu Rady) k vyjasnění stanovisek a

projednání zmeny tohoto usnesení.

Schváleno Pro: 4. Proti: (). Zdržel se: ()"

Rada městské části Praha 21 byla JUDr. Pelčákovou informována. ale schůzka zatím nebyla

sjednána z důvodu časové tísně radních.

KV žádá. aby bylo povinností tajemníka ÚMČ P21 dodat požadované podklady (materiály)

pro KV ve lhůtě 5 dnů od zažádání. v odůvodněných případech přichází v úvahu prodloužení

termínu dodaní požadovaného po domluvě s tajemníkem KV.

Schváleno — Pro: 5. Proti: 0. Zdržel se: 0

b. Plán kontrol

KV se prioritně bude v prvním pololetí zabývat úkoly ze ZMČ2 ze dne 21. 12. 2018.

Na druhé pololetí bude plán kontrol domluven cca během června.

Schváleno — Pro: 5. Proti: O. Zdržel se: 0

4) Volba místopředsedy KV

KV dle svého platného Jednacího řádujmenuje místopředsedu KV.

Návrh: Mgr. Lucie Doležalová

Schváleno — Pro: 4. Proti: 0. Zdržel se: 1

5) Kontrola evidovanvch stížností

. Kontrola stížnosti č. 12 Z roku 2018—_—Stížnost na dopravní značení.

Stížnost podaná dne 2. 5. 2018. byla postoupena odboru životního prostředí

a dopravy.

Odpověd"_byla zaslána po lhůtě. jak KV informoval lng. Roušal pověřeny"

vykonem funkce tajemníka ÚMČ P21. KV konstatuje. že věc je vyřízena a skončena.

Schváleno — Pro: 5. Proti: 0. Zdržel se: 0

0 Kontrola stížnosti č. 21 z roku 2018 ——Stížnost na výšku dílny.

Stížnost podaná dne 21. 8. 2018. Stížnost b_vla postoupena Odboru životního prostředí a

dopravy a Odboru Stavební úřad.

Čte se odpověď lng. Kupra. vedoucího odboru stavební úřad ze dne 3. 9. 2018.
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KV byla předložena původní požadovaná odpověď vedená pod

č.j. UMCP21/07707/2016/SU/Kup z důvodu úplnosti.

KV konstatuje. že stížnost byla vyřízena včas a souladu se zákonem.

Schváleno — Pro: 5. Proti: 0. Zdržel se: 0

Kontrola stížnosti č. 29 z roku 2018_—Stížnost na chování ajednání členů

ZKO Újezd nad Lesy.

Stížnost podaná dne 12. 10.2018.

Čte se odpověď tajemníka—ze dne 17. 10. 2018.

KV žádá 0 upřesnění odpovědi:

a) Probíhá výcvik na kynologickém cvičišti v souladu s provozním řádem?

b) Zjakého důvoduje zablokována přístupová cesta betonovými panely?

Schváleno — Pro: 5. Proti: 0. Zdržel se: 0

6) Úkoly ze ZMČZ ze dne 21.12.2018 

a) Usneseni ZMČ2/0029/18 ze dne 21. 12.2018

Návrh na pořízení změny ÚP zkráceným způsobem na pozemku parc. č. 1403 z funkčního

využiti ZMK na funkční využiti SP

„Zastupitelstvo městské části ukládá Kontrolnímu v_vboru prověřit zpusob vydání územní

dokumentace a určit zodpovědnost zajejí vydání v rozporu s územním pláně. "

Usneseni ZMČ2/0030/18 ze dne 21. 12. 2018

.,Zasthntelstvo městské části pověřuje Kontrolní výbor ZMČ a Finanční výbor ZMČ

kontrolou přijatvch usnesení souvisejících s rekonstrukcí plocltv před budovou ZŠ v Polesne'

ulici, nákupu budovy Ideal Lux a rekonstrukcí budovv hasičské zbrojnice a to včetně kontroly

naplňování smluvních vztahu. cenově kontroly (tedy zda cena u těchto akcí odpovídá reálně

skutečnosti v místě a čase), zda proběhla řádně VŘ, či zda byla cena stanovena v souladu

s objektivními skutečnostmi a _fínanění prostředky u uvedených kauz byly vynaloženy s pecí

řádně/io hospodáře; případně doporučil další postup. Dále ZMČ žádá oba vvborv () vydání

stanovisek. zda u uvedených kauz vznikla povinnost podat trestní oznámení. "

KV prodiskutovat varianty přístupu kzadaným ukolum. KV si mezi své členy rozdělil prvotní

vstupní analýzujednotlivých kauz.

KV

Územní dokumentace k pozemku na parc. č. 1403 — JU Dr. Pelčáková

Rekonstrukce plochy před budovou ZŠ v Polesná ulici — Mgr. Doležalová

Nákup budovy Ideal Lux _ lng. Lameš

Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice _ Mgr. Filipínská

žádá o podklady ke kontrole:

I Rozhodnutí RMČ týkající se těchto akcí

I Výběrová řízení. podklady k veřejné soutěži. složení hodnotitelských komisi. vyhlášeni

VŘ. zadání veřejné zakázky. objednávky

I Stanoviska dotčených odborů MČ. smluvní závazky. finanční krytí

I Smlouvy včetně dodatků i na veškeré související práce a činnosti

I Stavebni denik. stavební dozor

I Předávací protokoly

I Faktury s informací o zaplacení. včetně zálohových faktur. účetní denik. účetní sestavu

I Případné znalecké posudky

I Informace o dotacích

3/4



Zápis KV ZMČ P21 č. 2/2019 ze dne 8. 1. 2019

UMCPZ1/00462/2019/KV/Zah

KV se zadanými úkoly bude dále zabývat na příštím zasedání. kdy jednotliví členové budou mít

připravené vstupní informace k daným kauzám.

Schváleno — Pro: 5, Proti: 0. Zdržel se: 0

7) Termin příštího zasedání

Termín následujícího zasedání KV: 5. 3. 2019 v 17:30 hod. v budově ÚMČ Praha 21.

Schváleno — Pro: 5, Proti: 0. Zdržel se: 0

Zasedání KV se konalo dne 8. 1. 2019 od 17:05 hod. do 18:45 hod.

   

Vyhotovila a zapsala tajemnice KV: Markéta Zahradníkova

 

Schválila předsedkyně KV: Mgr. Marie Kučerová
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V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)
a souvisejících právních předpisů 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/00121/2019
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 3. jednání dne 18.03.2019
 

Ing. Josef Roušalpředkládá:
pověřený výkonem funkce tajemníka

 
Ing. Blanka Birkovázpracoval:
referent - interní audit

 
 

Věc: Výbor pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky MČ Praha 21,
včetně zřízených příspěvkových organizací, za rok 2018

Důvodová zpráva

V souladu s Vnitřní směrnicí č. 7/13 o schvalování účetní závěrky je předložen návrh složení
Výboru pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky MČ Praha 21 a jí zřízených
příspěvkových organizací za rok 2018 ve složení:

předseda:   Ing. Kristýna Kopecká

členové:     Ing. Jana Piknová

                 Ing. Josef Roušal (předseda inventarizační komise)

                 Zdeňka Hubínková (předsedkyně Finančního výboru)

                 Ing. Blanka Birková

tajemník:   Vítězslava Lauberová

Návrh složení Výboru pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky MČ Praha 21 a jí
zřízených příspěvkových organizací za rok 2018 byl schválen Radou MČ Praha 21 dne 26.2.2019.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) v o l í
 Výbor pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky MČ Praha 21, včetně zřízených

příspěvkových organizací, za rok 2018 ve složení:

předseda:   Ing. Kristýna Kopecká

členové:     Ing. Jana Piknová



V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)
a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

                 Ing. Josef Roušal (předseda inventarizační komise)

                 Zdeňka Hubínková (předsedkyně Finančního výboru)

                 Ing. Blanka Birková

tajemník:   Vítězslava Lauberová
 
 
 
 

Dne 05.03.2019
 
 

Ing. Josef Roušal
pověřený výkonem funkce tajemníka

 
 



V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)
a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00117/2019
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 3. jednání dne 18.03.2019
 

Zdeňka Hubínkovápředkládá:
předseda Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21

 
Ing. Blanka Birkovázpracoval:
tajemník Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21

 
 

Věc: Zápis z 2. jednání Finančního výboru dne 14.1.2019 a z 3. jednání Finančního
výboru dne 14.2.2019

Důvodová zpráva

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 21 předkládá zápisy z 2. jednání ze dne 14.1.2019 a z
3. jednání ze dne 14.2.2019. Oba zápisy byly předloženy na Radu MČ Praha 21 dne 26.2.2019.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 zápis z 2. jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 dne 14.1.2019

 
 
 

2) b e r e   n a   v ě d o m í
 zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 dne 14.2.2019

 
 
 

3) d o p o r u č u j e
 Radě MČ Praha 21 zadat vypracování znaleckého posudku o přiměřenosti ceny rekonstrukce

plochy před budovou ZŠ Polesná provedené v r. 2018
 

 Zodpovídá:
 

 1. RMČ
 Termín:  31.05.2019
 

 
 



V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)
a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

4) r u š í
 pověření Finančního výboru kontrolou ve věci rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice z

usnesení ZMČ2/0030/18 ze dne 21.12.2018 z důvodu stávající "dvojkolejnosti", která ve
výsledku může vést jak k nejednoznačným závěrům, tak k nepřiměřené zátěži jak pro členy
výborů, tak pracovníků úřadu MČ.

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Zapis_z_jednani_FV_02

 
Příloha č.3: 03_Zapis_z_jednani_FV_02_Redigovano.pdf

 
Příloha č.4: 04_Zapis_z_jednani_FV_03

 
Příloha č.5: 05_Zapis_z_jednani_FV_03_Redigovano.pdf

 
 

Dne 08.03.2019
 
 

Zdeňka Hubínková
předseda Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21
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FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 21

STAROKLÁNOVICKÁ 260, 190 16 PRAHA 9, TEL.: 281 012 911, FAX: 281 971 531, PODATELNA@PRAHA21.CZ

 

NAŠE ČJ.: UIVlCP21/00797/2019

SPIS. ZN.: SZ/UMCP21/00797/2019

DATUM: 15.1.2019

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 2

ze dne 14.1.2019

Zaha'jem’jedna’ni: 18:00

Ukončeníjednání: 20:25

Přítomni: Z. Hubínková, Y. Trčalová, lng. M. Hazdra, Mgr. M. Košut, P. Říha

Nepřítomni: lng. J. Klepetkové, Ing. M. Hanus

Program jednání

1. Přístupy do sdílených složek Finančního výboru

Úprava jednacího řádu Finančního výboru

Zakázky firmy Dakastav

Pověření FV ze ZMČ ze dne 21.12.2018

Různé

Termín příštího jednání?
P
ř
í
—
"
N

Průběh jednání Finančního výboru:

1. Přístupy do sdílených složek Finančního výboru

Kontrola přístupů — dle sděleníJ. Klepetkové, Y. Trčalové, M. Košuta a M. Hazdry stále žádné

heslo pro přístup nedorazilo (přitom bylo požádáno 22.11.2018 IT o přístup pro všechny členy

FV), v současnosti jsou funkční přístupy pouze pro zastupitele, urgován přístup pro ostatní členy

FV 10.1.2019, po domluvě 5 Ing. Nedvědem (IT) 15.1.2019 došlo k nerozeslání hesel — napraveno

15.1.2019.

2. Úprava jednacího řádu Finančního výboru

Ve sdílené složce v Alfrescu jsou umístěny jednací řád FV, KV i komisí. P. Říha připraví návrh

nového jednacího řádu.

3. Zakázky firmy Dakastav

Ve sdílené složce jsou 3 adresáře se smlouvami na 3 zakázky firmy Dakastav — požární zbrojnice

(SM L/0247/2016 a 3 dodatky), skautská klubovna (SML/0230/2016 a 3 dodatky) a garáž městské

policie (SML/01588/2017).

Vzhledem k tomu, že požární zbrojnice je součástí úkolů, kterými ZMČ dne 21.12.2018 pověřilo

FV, byly projednávány faktury fimy Dakastav týkající se požární zbrojnice, viz bod 4.
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4. Pověření ze ZMČ ze dne 21.12.2018 kontrolou přijatých usnesení souvisejících s rekonstrukcí

plochy před budovou ZŠ v Polesné ulici, nákupu budovy Ideal Lux a rekonstrukci budovy

hasičské zbrojnice a to včetně kontroly naplňování smluvních vztahů, cenové kontroly (tedy

zda cena, u těchto akcí odpovídá reálné skutečnosti v místě a čase), zda proběhla řádně VŘ, či

zda byla cena stanovena v souladu s objektivními skutečnostmi a finanční prostřecůy u

uvedených kauz byly vynaloženy s péčí řádného hospodáře, případně doporučit další postup.

Dále ZMČ žádá o vydání stanoviseký zda u uvedených kauz vznikla povinnost podat trestní

oznameni.

FV rozhodl, že se nejdříve začne zabývat kontrolou výstavby hasičské zbrojnice. Další kontroly

budou následovat.

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

Pro základní představu o problematice píTrčalová a p. Hazdra projdou dostupné materiály

v archivu ÚMČ Praha 21 a připraví stručný přehled.

Na dalšíjednání FV dne 4.2.2019 budou přizváni z odboru OMI Ing. Roušal a Ing. Gross, kteříjsou

v dané problematice zainteresováni, k podání vysvětlení a k doplnění informací.

Požadavky na příští jednání:

- Zajistit přístup do archivu ÚMČ k materiálům |< výstavbě hasičské zbrojnice pro pí.Trčalovou a

p. Hazdru.

o Zajistí B. Bírková

0 Termín: do 21.1.2019

- Připravit stručný přehled o problematice týkající se výstavby hasičské zbrojnice pro příští

jednání FV.

o Zajistí: Y. Trčalová, M. Hazdra

0 Termín: do 30.1.2019

— Připravit návrh Jednacího řádu FV.

o Zajistí: P. Říha

0 Termín: do 30.1.2019

— Zajistit přizváni lng. Roušala a Ing. Grosse k podání informací týkající se výstavby požární

zbrojnice na jednání 4.2.2019.

o Zajistí B. Bírková

5. Termín příštího jednání:

Další jednání FV je 4.2.2019 od 18.00 hod.

Zapsala: Ing. B. Bírková

’i”\_ I ; __ *le

Schválil dne: \?\b“'\i

 

v

Z. l-lubínková, p edsedkyně FV
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ÚŘAD MĚSTSKE CASTI "10265694

FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 21
STAROKLÁNOVICKÁ 260, 190 16 PRAHA 9, TEL.: 281 012 911, FAX: 281 971 531, PODATELNA@PRAHA21.CZ

 

 

NAŠE ČJ.: UMCP21/00797/2019

DATUM: 14.2.2019

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 3

ze dne 14.2.2019

Zahájení jednání: 18:00

Ukončení jednání: 19:00

Přítomni: Z. Hubínková, Ing. M. Hazdra (do 18:20), P. Říha, Ing. J. Klepetková,

Ing. M. Hanus

Nepřítomni: Mgr.Y. Trčalová, Mgr. M. Košut

Programjednání

1. Uprava jednacího řádu Finančního výboru

Q
Ž
—
"
r
l
ř
P
J
E
V Nominace člena FV do výboru pro schválení účetní závěrky za rok 2018

Úkoly ze ZMČ - výstavba hasičské zbrojnice, Ideal Lux, vstup do MZŠ

Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2018

Různé

Termín příštího jednání

Průběh iednání Finančního výboru:

1. Uprava jednacího řádu Finančního výboru

Ve sdílené složce v Alfrescu jsou umístěny jednací řád FV, KV i komisí. P. Říha rozeslal

pro inspiraci jednací řád 2 MHMP.

2. Nominace člena FV do výboru pro schválení účetní závěrky za rok 2018

FV nominuje pí Z. Hubínkovou.

3. Úkoly ze Zastupitelstva MČ Praha 21

Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice

FV požaduje k prověření vyplacených prostředků scany proplacených faktur (včetně

příloh prokazujících důvod vyplacení).

Zároveň FV požaduje přizváni na příští jednání FV Ing. J. Roušala a Ing. T. Grosse z

odboru majetku a investic, který danou rekonstrukci zajišťoval.
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FV doporučuje ZMČ pověřit pokračováním dalšího šetření ve věci nedokončené hasičské

zbrojnice nadále pouze Kontrolní výbor z důvodu stávající „dvojkolejnosti“, která ve

výsledku může vést jak k nejednoznačným závěrům, tak k nepřiměřené zátěži jak pro

členy výborů, tak pracovníků úřadu MČ.

FV rovněž konstatuje, že nedisponuje dostatečnými kompetencemi k vydání stanoviska

k povinnosti podat trestní oznámení.

Nákup budovy Ideal Luxu

Po prozkoumání existujících znaleckých posudků (p. Mráze a p. Čoudka) a na základě cen

obdobných prodejů nemovitostí v blízkém okolí neshledal FV žádné nestandardnosti

v oblasti ceny.

FV neřeší účelovost koupě a další využití budovy pro MČ Praha 21.

 

Rekonstrukce plochy před budovou ZŠ Polesná v

FV doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 21 uložit Radě MC Praha 21 zadat vypracování

znaleckého posudku o přiměřenosti ceny rekonstrukce.

 

4. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2018 

FV bere předložený materiál na vědomí.

5. Různé

FV požaduje předložit plán investic (včetně hřišť) na rok 2019 a seznam akcí, na které

MČ Praha 21 žádá MHMP o poskytnutí dotace v r. 2019.

Zajistí: Ing. B. Birková

Termín: příští jednání FV

Dále FV žádá o informaci, kolik má MČ Praha 21 volných prostředků k možnému použití

v r. 2019 (bez vázaných prostředků).

Zajistí: Ing. B. Birková

Termín: příští jednání FV

6. Termín příštího jednání:

Dalšíjednání FVje 11.3.2019 od 16 hodin.

Zapsala: Ing. B. Birková, tajemnice FV

 

Schválila dne: 18.2.2019

Z. Hubínková, předsedkyně FV

2/2



V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)
a souvisejících právních předpisů 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/00135/2019
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 3. jednání dne 18.03.2019
 

Petr Duchekpředkládá:
zastupitel MČ Praha 21

 
Petr Duchekzpracoval:
zastupitel MČ Praha 21

 
 

Věc: Doplnění Jednacího řádu ZMČ Praha 21 - návrh od pana zastupitele Duchka

Důvodová zpráva

Vážený pane starosto, radní, zastupitelé,

ve snaze o co nejširší kooperativní zapojení občanů a osob (viz níže) do rozhodovacího procesu
při jednání zastupitelstva navrhuji rozšíření § 13 Jednacího řádu ZMČ Praha 21. Ten tím získá
doplňkovou ochranu proti možným chybám, které mohou nastat schválením:
? změněných návrhů na usnesení nebo
? zcela nových návrhů na usnesení
předložených během rozpravy zastupitelů, tzv. na poslední chvíli, oproti návrhům na usnesení,
jež jsou nedílnou součástí projednávaných bodů již při schválení programu jednání zastupitelstva
nebo naopak přesně specifikovaný návrh na usnesení vůbec neobsahují /historická zkušenost/.
Podávání změn návrhů na usnesení nebo předkládání nových návrhů na usnesení během jednání
zastupitelstva je v souladu s § 64 odst. 2 zák. č. 131/2000 Sb. Podle § 8 odst. d) zák. č. 131/2000
Sb. mají občané starší 18 let s trvalým pobytem v městské části a osoby vyjmenované v § 9 téhož
zákona právo při jednání zastupitelstva vyjadřovat svá stanoviska. Smyslem uvedeného zákona
je, aby k vyjádření došlo dříve, než dojde k přijetí usnesení, neboť cokoliv se na zastupitelstvu
projednává, týká se i uvedených občanů (a osob) a ti mají právo se ke všemu projednávanému a
navrhovanému vyjadřovat. V opačném případě by jim bylo upíráno právo ovlivňovat rozhodování
zastupitelstva a současně se podílet na správě věcí veřejných (zák. č. 131/2000 Sb. a v obecné
rovině i čl. 21 odst. 1 Listiny ZPS).
Pokud ovšem dojde k výše popsaným dvěma situacím, nemají dle platného JŘ ZMČ Praha
21 občané a osoby uvedené v § 8 odst. 3 JŘ ZMČ (ustanovení vychází z § 8 a § 9 zák. č.
131/2000 Sb. - dále jen „občané a osoby“) již garanci pro vyjádření svého stanoviska, tak jako
na začátku projednávaného bodu, přestože dojde k odchýlení od původního znění návrhu na
usnesení nebo dokonce ke zcela novému návrhu na usnesení. Obojí přitom může navrhnout až
poslední diskutující v rozpravě zastupitelů a občanům a osobám je v tento moment upřeno právo
ovlivnit rozhodnutí zastupitelstva i podílet se na správě věcí veřejných.
Bude-li navržená úprava JŘ ZMČ přijata, mohou občané a osoby například nejen upozornit na
jakoukoliv nevhodnost změny či nového návrhu na usnesení (i s ohledem na nové informace
prodiskutované v rozpravě zastupitelů), ale i na případné porušení právního předpisu. Současně
dojde k narovnání smyslu § 8 odst. 3, dle kterého občané a osoby vyjadřují svá stanoviska
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k předloženému bodu na začátku jeho projednávání, tedy i k návrhům na usnesení. Dojde-li
však později ke změně návrhů nebo k předložení nových návrhů na usnesení (a třeba i ke zcela
odlišným), není v současném JŘ ZMČ zakomponovaná garance pro možné vyjádření stanoviska
občanů a osob k novým nebo pozměněným návrhům na usnesení. Přitom usnesení je to zásadní,
je vyvrcholením celého projednávání každého bodu programu zasedání. Uvedenou nerovnost v
používání § 8 odst. 3 navržené doplnění JŘ ZMČ z velké části odstraňuje.
Navržená úprava jednacího řádu je zdánlivě nepodstatnou pojistkou, jež se může uplatnit ve
zlomových situacích třeba jen jednou za celé volební období. Stanovisko občanů a osob v hodině
dvanácté však může být pro zastupitele velmi dobrým upozorněním na mnoho věcí a přitom na
průběh zasedání zastupitelstva neklade nijak složité nároky. V podstatě jde jen o položení jedné
otázky - výzvy směrem k veřejnosti navíc.
Navržená doba pro vystoupení občanů a osob v délce jedné minuty je dle mého názoru
dostatečná, neboť k obsahu projednávaného bodu se občané a osoby mohou vyjádřit na začátku
jeho projednávání. Jde tedy skutečně především o upozornění, nebo o reakci na změny či zcela
nové návrhy na usnesení.
Doplňující text v § 13 odst. 5 vychází především z § 12 odst. 1, § 8 odst. 2, 7 a 8, § 13 odst. 1
a 3, § 17 odst. 1 současného jednacího řádu, zmiňovaných zákonů a je vyznačen tučně.
Celá úpravy by se dala shrnout takto: „Milí občané, během rozpravy jsme rozšířili původní
usnesení o jiné(á) usnesení, dle kterého nedojde k původně zamýšlenému například prodeji,
ale ke koupi. Máte nyní k navrženým usnesení ještě nějaký komentář?“ Nejen, že tento přístup
lépe odpovídá zapojení občanů do rozhodování zastupitelstva, v jisté míře je i zrovnoprávňuje se
zastupiteli, ale je i slušností, pomáhající zlepšit důvěru občanů ve zvolené zástupce.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha 21 schvaluje úpravu Jednacího řádu zastupitelstva v následujícím znění:
§ 13
1) Předsedající ukončí rozpravu, není-li přihlášen další řečník.
2) Každý člen Zastupitelstva může podat návrh na ukončení rozpravy. O tomto návrhu se hlasuje
bez další rozpravy. Je-li tento návrh Zastupitelstvem schválen, udělí předsedající slovo ještě těm
řečníkům, kteří byli v okamžiku přednesení návrhu přihlášeni do rozpravy.
3) Je-li v průběhu projednávaného bodu navržena změna návrhu na usnesení či nový návrh
na usnesení, který nebyl součástí projednávaných materiálů již při schválení programu jednání
zastupitelstva, vyzve předsedající po uzavření rozpravy a vystoupení všech přihlášených řečníků
návrhový výbor k přečtení všech návrhů na usnesení.
4) Poté vyzve občany a osoby uvedené v § 8 (3) k vyjádření stanoviska k navrženým usnesením.
Vystoupení může trvat nejvýše 1 minutu.
5) Po ukončení rozpravy nebo vyjádření stanovisek udělí předsedající závěrečné slovo
předkladateli. Předkladatelé se mohou závěrečného slova vzdát.
6) Po ukončení rozpravy nelze předkládat další návrhy.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 úpravu Jednacího řádu zastupitelstva v následujícím znění:

§ 13
 1) Předsedající ukončí rozpravu, není-li přihlášen další řečník.
 2) Každý člen Zastupitelstva může podat návrh na ukončení rozpravy. O tomto návrhu se
hlasuje bez další rozpravy. Je-li tento návrh Zastupitelstvem schválen, udělí předsedající
slovo ještě těm řečníkům, kteří byli v okamžiku přednesení návrhu přihlášeni do rozpravy.
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 3) Je-li v průběhu projednávaného bodu navržena změna návrhu na usnesení či nový
návrh na usnesení, který nebyl součástí projednávaných materiálů již při schválení
programu jednání zastupitelstva, vyzve předsedající po uzavření rozpravy a vystoupení
všech přihlášených řečníků návrhový výbor k přečtení všech návrhů na usnesení.
 4) Poté vyzve občany a osoby uvedené v § 8 (3) k vyjádření stanoviska k navrženým
usnesením. Vystoupení může trvat nejvýše 1 minutu.
 5) Po ukončení rozpravy nebo vyjádření stanovisek udělí předsedající závěrečné slovo
předkladateli. Předkladatelé se mohou závěrečného slova vzdát.
 6) Po ukončení rozpravy nelze předkládat další návrhy.

 
 
 
 

Dne 07.03.2019
 
 

Petr Duchek
zastupitel MČ Praha 21
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00136/2019
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 3. jednání dne 18.03.2019
 

Ing. Jitka Carbolovápředkládá:
zastupitel MČ Praha 21

 
Dana Kartousovázpracoval:
asistentka

 
 

Věc: Zápis z jednání Komise pro udělování čestných titulů ze dne 16.1.2019 a Pravidla
pro udělování ocenění občanům

Důvodová zpráva

Pravidla vycházejí z dosavadních Zásad pro udělování čestných titulů „Čestné občanství Městské
části Praha 21 – Újezd nad Lesy“ a „Občan roku“, které byly schválené zastupitelstvem Městské
části Praha 21 dne 17. 12. 2013.
Pravidla byla celkově zjednodušena, zpřehledněna a logičtěji přeuspořádána.
Hlavním cílem změny bylo zejména přidání Ceny starosty, která se bude udělovat za dlouhodobou
činnost ve prospěch občanů Újezda nad Lesy zejména v oblasti kulturní, sportovní, sociální,
vzdělávací, volnočasových aktivit apod.
Všichni ocenění, tj. ti, kteří obdrží čestné občanství, cenu Občan roku nebo Cenu starosty,
dostanou pamětní listinu se znakem městské části potvrzující udělení ocenění a dárkový koš.
Ocenění budou předávána při významných dnech České republiky.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 "Pravidla pro udělování ocenění občanům Městské části Praha 21 - Újezd nad Lesy" dle

přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_zapis_KUCT

 
Příloha č.3: 03_zapis_KUCT_anononym

 
Příloha č.4: 04_Pravidla_pro_udelovani_oceneni_obcanum_2019
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Dne 07.03.2019
 
 

Ing. Jitka Carbolová
zastupitel MČ Praha 21
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KOMISE PRO UDĚLOVÁNÍ ČESTNÝCH TITULÚ "ČESTNY

OBČAN" A "OBČAN ROKU"

STAROKLÁNOVICKÁ 260, 190 15 PRAHA 9, TEL.: 281 012 911, FAK: 281 971 531. PODATELNA@PRAHA21.CZ

VÁŠ DOPIS čj:

ZE DNE:

NAŠE čj.: UMCP21/01193/2019/KUČT/V0r

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: Zdenek Voříšek

TEL.: _

E-MAIL: zdenek.vorisek@praha21.cz

DATUM: 22.01.2019

Véc: Zápis 2 jednání Komise pro udělování Čestných titulů ze dne 16.1.2019.

Zápis zjednání Komise pro udělování čestných titulů ze dne 16.1.2019

Místo konání: zasedací místnost úřadu MČ Praha 21, Staroklánovická 260, 190 16, Praha 9 — Újezd

nad Lesy, od 16:15 hod.

Přítomni: Ing. Jitka Carbolová — předsedkyně komise

Zdeněk Voříšek — tajemník komise

lng. Kristýna Kopecká —- člen komise

Zdeňka Hubínková ml. — člen komise

lng. Eva Danielova — člen komise

Marie Tomaidesová — člen komise

Omluveni:

Hosté: Milan Samec — starosta MČ

Zdeněk Růžička — místostarosta MČ

Komise byla usnášení schopná.

Program jednání:

1. Projednáníjiž podaných návrhů na udělení čestných titulů

2. Projednání návrhů členů komise na udělení čestných titulů
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3. Volné

Schváleno: 5 hlasů pro, 0 hlasů proti, O zdržel se

1) Jednání bylo zahájeno předsedkyní komise paní Ing. Jitkou Carbolovou

2) Komise projednala návrh předsedkyně komise na zřízení nového čestného titulu s názvem

např. „Zasloužilý občan“ a předávat každému oceněnému občanu ktítulu í věcný dar (dárkový koš).

Komise ještě zváží a upřesní název nového titulu.

Schváleno: 5 hlasů pro, O hlasů proti, 0 zdržel se

3) Komise projednala návrh zveřejňovat v Újezdském zpravodaji slavnostní medailon oceněných

občanů.

Schváleno: 5 hlasů pro, O hlasů proti, 0 zdržel se

4) Komise navrhuje udělit v tomto roce titul „Občan roku" paní lng. Evě Danielové a nový titul s

prozatímním pracovním názvem „Zasloužilý občan" paní Evě Štrasmajrově, paní Blance Exnerové a

paní Libuši Maškové.

Schváleno: 4 hlasy pro, 0 hlasů proti, 1 zdržel se

5) Komise projednala návrh členky Ing. Evy Danielové udélit titul Čestný občan manželům

Tomaidesovým.

Schváleno: 4 hlasy pro, 0 hlasů proti, 1 zdržel se

6) Komise v září tohoto roku zveřejní v Újezdském zpravodaji informaci všem občanům, že

mohou podávat své návrhy na udělení čestných titulů.

Schváleno: 5 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 zdržel se

7) Komise dále projednala termín konání květnových oslav a shodla se na předběžném termínu

6. — 9.5.2019. Na těchto oslavách by byly předány čestné tituly.

Schváleno: 5 hlasů pro, O hlasů proti, 0 zdržel se

8) Komise se shodla na Spolupráci s Komisí volnočasových aktivit při přípravě květnových oslav a

navrhuje příští společné jednání.
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Schváleno: 5 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 zdržel se

Jednání komise dne 16.1.2019 bylo v 17:00 hod řádně ukončeno. Komise se opět sejde na společném

jednání s Komisí volnočasových aktivit dne 6.2.2019 v 17:45 hodin v šatně společenského sálu v ZŠ

Masarykova, Staroklánovická 230, Praha 9 —— Újezd nad Lesy.

Zapsal: Zdeněk Voříšek — tajemník komise

Ověřila: Ing. Jitka Carbolová — předsedkyně komise
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Pravidla pro udělování ocenění občanům MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy 
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Pravidla pro udělování ocenění občanům 

Městské části Praha 21 – Újezd nad Lesy 
 
 
 

Zastupitelstvo Městské části Praha 21 schválilo dne 18. 3. 2019 podle § 89 odst. 1 písm. m) 

zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů následující 

pravidla pro udělování ocenění občanům Městské části Praha 21 – Újezd nad Lesy. Těmito 

pravidly se ruší dosavadní Zásady pro udělování čestných titulů „Čestné občanství Městské 

části Praha 21 – Újezd nad Lesy“ a „Občan roku“ schválené zastupitelstvem Městské části 

Praha 21 dne 17. 12. 2013. 

 

1. Čestné občanství Městské části Praha 21 - Újezd nad Lesy 

1.1. Udělování čestného občanství 

 

a) Zastupitelstvo městské části (dále jen „ZMČ“) Praha 21 uděluje na základě § 89 odst. 1 

písm. m) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 

čestné občanství městské části jako nejvyšší čestné osobní vyznamenání udělované 

městskou částí. 

b) Čestné občanství je možno udělit nejen občanům ČR, ale i občanům cizí státní příslušnosti 

jako: 

i. poctu a výraz uznání mimořádných zásluh o rozvoj Městské části Praha 21, 

ii. zvláštní projev úcty významným občanům, jejichž život, působení a dílo mají úzký 

vztah k Městské části Praha 21. 

c) Čestné občanství lze udělit za života nebo in memoriam. 

d) Cenou pro ocenění „Čestný občan MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy“ je pamětní listina se 

znakem městské části potvrzující udělení ceny a dárkový koš. 

e) Při ocenění in memoriam převezmou cenu čestného občanství nejbližší příbuzní nebo 

osoba blízká zesnulému nositeli, případně bude takto udělená cena vhodným způsobem 

vyhlášena. 

f) Cena „Čestný občan MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy“ je udělována na základě písemného 

návrhu a schválení ZMČ a předána nositeli starostou MČ Praha 21 při významných dnech 

České republiky (8. květen, 28. říjen). 

 

1.2.  Návrh na udělení čestného občanství 

 

a) Návrhy mohou předkládat zastupitelé MČ Praha 21, občané pak jejich prostřednictvím, a 

musí obsahovat: jméno, příjmení a adresu kandidáta, oblast jeho činnosti a zdůvodnění 

návrhu (viz Přílohu č. 1). Za správnost údajů odpovídá navrhovatel, který na návrh uvede 

své jméno, příjmení, kontakt (telefon, e-mail), datum a podpis. 

b) K udělení ocenění je potřeba souhlasného přijetí ze strany vyznamenaného. K udělení 

ocenění in memoriam je třeba souhlasné přijetí ze strany nejbližších příbuzných nebo osob 

blízkých zesnulému nositeli. Tyto souhlasy zajistí Komise pro udělování ocenění.            
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2. Cena starosty Městské části Praha 21 - Újezd nad Lesy 

2.1. Udělování Ceny starosty 

a) Cenu starosty je možno udělit fyzické osobě za dlouhodobou činnost ve prospěch občanů 

Újezda nad Lesy zejména v oblasti kulturní, sportovní, sociální, vzdělávací, volnočasových 

aktivit apod. Cenu lze udělit i kolektivům a právnickým osobám.  

b) Cenu starosty lze udělit za života nebo in memoriam. 

c) Při ocenění in memoriam převezmou Cenu starosty nejbližší příbuzní nebo osoba blízká 

zesnulému nositeli, případně bude takto udělená cena vhodným způsobem vyhlášena. 

d) Cenu starosty představuje pamětní listina se znakem MČ Praha 21 potvrzující udělení ceny 

a dárkový koš. 

e) Cena starosty je udělována na základě písemného návrhu a schválení ZMČ a předána 

nositeli starostou MČ Praha 21 při významných dnech České republiky (8. květen, 28. 

říjen). 

 

2.2. Návrh na udělení Ceny starosty 

 

a) Návrhy mohou předkládat zastupitelé MČ Praha 21, členové komisí Rady městské části 

Praha 21 – Újezd nad Lesy (dále jen „RMČ“), výborů ZMČ a občané s trvalým pobytem 

v MČ Praha 21. 

b) Návrh musí obsahovat: jméno, příjmení a případně adresu kandidáta, oblast jeho činnosti 

a zdůvodnění návrhu (viz Přílohu č. 2). Za správnost údajů odpovídá navrhovatel, který na 

návrh uvede své jméno, příjmení, kontakt (telefon, e-mail), datum a podpis. 

c) K ocenění lze navrhnout i již nežijící osobu, která v průběhu života splnila podmínky pro 

udělení ocenění. 

 

3. Občan roku Městské části Praha 21 - Újezd nad Lesy 

3.1. Udělování ocenění Občan roku 

a) Ocenění „Občan roku“ je možno udělit fyzické osobě za: 

i. mimořádnou činnost v  různých oblastech života, která má přínos pro MČ Praha 21, 

ii. za významný humánní čin jako projev úcty a ocenění za hrdinství a osobní statečnost, 

iii. za mimořádné umělecké, sportovní, sociální, vzdělávací a volnočasové výkony a díla.  

b) Ocenění „Občan roku“ lze udělit za života nebo in memoriam. 

c) K ocenění „Občan roku“ patří pamětní listina se znakem MČ Praha 21 potvrzující udělení 

ocenění. 

d) Při ocenění in memoriam převezmou cenu „Občan roku“ nejbližší příbuzní nebo osoba 

blízká zesnulému nositeli, případně bude takto udělená cena vhodným způsobem 

vyhlášena. 

e) Ocenění „Občan roku“ je udělována na základě písemného návrhu a schválení ZMČ a 

předána nositeli starostou MČ Praha 21 při významných dnech České republiky (8. květen, 

28. říjen). 
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3.2. Návrh na udělení ocenění Občan roku 

 

a) RMČ jmenuje členy a tajemníka komise jako svůj poradní orgán k projednání předložených 

návrhů na ocenění. 

b) Návrhy mohou předkládat zastupitelé MČ Praha 21, členové komisí RMČ, výborů ZMČ a 

občané s trvalým pobytem v MČ Praha 21. 

c) Návrh musí obsahovat: jméno, příjmení a adresu kandidáta, oblast jeho činnosti a 

zdůvodnění návrhu (viz Přílohu č. 2). Za správnost údajů odpovídá navrhovatel, který na 

návrh uvede své jméno, příjmení, kontakt (telefon, e-mail), datum a podpis. 

d) Oceněna může být fyzická osoba. Ve výjimečných případech může být cena udělena i 

osobám, které nemají trvalý pobyt v MČ Praha 21. 

 

 

 

4. Evidence ocenění 

 

a) Evidence ocenění je vedena v „Knize čestného občanství MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy“ 

uložené u tajemníka Úřadu městské části Praha 21. 

b) V této knize jsou v jednotlivých případech vždy uvedeny následující údaje: 

i. titul, jméno, příjmení oceněné osoby 

ii. údaje o rozhodnutí o udělení ocenění (datum, číslo usnesení ZMČ, návrh) 

iii. změny (doplnění významných údajů o životě a činnosti oceněné osoby, data úmrtí, 

odnětí ocenění apod.). 

 

 

5. Odnětí ocenění 

 

a) ZMČ Praha 21 může na návrh RMČ odejmout usnesením ocenění, jestliže vyšly najevo 

skutečnosti, na základě kterých by k udělení ocenění nedošlo. 

b) Při podání návrhu na odnětí ocenění a jeho projednání se postupuje obdobně jako při podání 

návrhu na udělení ocenění a jeho projednání. 

c) O usnesení podle odstavce a) se osoba, jíž bylo ocenění odejmuto, vyrozumí dopisem 

s uvedením důvodu odnětí ocenění zaslaným tajemníkem komise. 

 

 

6. Komise pro udělování ocenění 

 

a) RMČ jmenuje členy a tajemníka Komise pro udělování ocenění MČ (dále jen „komise“) 

jako svůj poradní orgán k projednání předložených návrhů na udělení ocenění. 

b) Komise zajistí: 

i. zhodnocení jednotlivých návrhů a předložení na jednání RMČ a následně ZMČ 

Praha 21, 

ii. uveřejnění usnesení ZMČ Praha 21 o schválení jednotlivých nominovaných 

v Újezdském zpravodaji a webových stránkách MČ Praha 21 

iii. tisk pamětní listiny se znakem MČ Praha 21 a nákup dárkového koše, 

iv. přípravu slavnostního předání ocenění a podílí se na vlastní akci, 

v. podklad pro zápis do „Knihy čestného občanství MČ Praha 21“ s průběžným 

doplňováním záznamů o změnách v životě a činnosti oceněných. 
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vi. zveřejnění informací o možnosti podávat návrhy na udělení ocenění v Újezdském 

zpravodaji a na webových stránkách MČ s uvedením termínu a místa podání. 

 

c) Tajemník komise zajistí: 

i. uveřejnění Zásad pro udělování ocenění a formulářů pro podání návrhů na 

webových stránkách MČ Praha 21, 

ii. svolání členů komise ke zhodnocení návrhů, 

iii. vyhotovení zápisu z jednání, 

iv. písemné oznámení navrhovanému s termínem k vyjádření  jeho souhlasu, 

v. písemné oznámení nejbližším příbuzným nebo osobám blízkým navrhovaného 

s termínem k vyjádření jejich souhlasu, 

vi. předložení nominací na jednání RMČ a ZMČ spolu se zápisem z jednání komise, 

vii. písemné pozvání oceněných ke slavnostnímu předání ocenění, 

viii. celkovou přípravu slavnostního předání ocenění a účast na akci 

ix. fotogalerii oceněných, 

x. vede aktuální informace o oceněných v „Knize čestného občanství MČ Praha 21 – 

Újezd nad Lesy“. 
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Příloha č. 1 

 

Návrh na udělení ocenění 

„Čestné občanství Městské části Praha 21 – Újezd nad Lesy“ 
 

 Jméno a příjmení kandidáta:………………………………………………………………… 

 

Adresa kandidáta:………………………………………………………………………….. 

 

Oblast činnosti kandidáta:………………………………………………………………..... 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Zdůvodnění návrhu (v případě nedostatku místa přiložte zdůvodnění na zvláštním listě): 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………                                                            

 

Návrh podává: 

Jméno a příjmení:…………………………………………………………………………… 

Adresa:……………………………………………………………………………………….. 

Telefon, e-mail:……………………………………………………………………………….. 

Dne:…………………………… 

Podpis navrhovatele:…………………………………………………. 

 

Návrh doručte na adresu:  

Podatelna ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy 
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Příloha č. 2 

 

 

Návrh na udělení Ceny starosty MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy 
 

Jméno a příjmení kandidáta:………………………………………………………………… 

 

Adresa kandidáta:………………………………………………………………………….. 

 

Oblast činnosti kandidáta:………………………………………………………………..... 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Zdůvodnění návrhu (v případě nedostatku místa přiložte zdůvodnění na zvláštním listě): 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………                                                            

 

Návrh podává: 

Jméno a příjmení:…………………………………………………………………………… 

Adresa:……………………………………………………………………………………….. 

Telefon, e-mail:……………………………………………………………………………….. 

Dne:…………………………… 

Podpis navrhovatele:…………………………………………………. 

Návrh doručte na adresu:  

Podatelna ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy 
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Příloha č. 3 

 

Návrh na udělení ocenění 

„Občan roku“ 
 

 Jméno a příjmení kandidáta:………………………………………………………………… 

 

Adresa kandidáta:………………………………………………………………………….. 

 

Oblast činnosti kandidáta:………………………………………………………………..... 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Zdůvodnění návrhu (v případě nedostatku místa přiložte zdůvodnění na zvláštním listě): 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………                                                            

 

Návrh podává: 

Jméno a příjmení:…………………………………………………………………………… 

Adresa:……………………………………………………………………………………….. 

Telefon, e-mail:……………………………………………………………………………….. 

Dne:…………………………… 

Podpis navrhovatele:…………………………………………………. 

Návrh doručte na adresu:  

Podatelna ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy 

 


