
 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 

Pozvánka 

 

Zastupitelstvo městské části 4. jednání 22.06.2015 

Místo konání: Divadelní sál MZŠ 

 

Začátek jednání: 17:00 hod 

 

Čas konání tohoto zastupitelstva od 17:00 hod do 22:00 hod. V případě, že ve 22:00 hod 

nebudou projednány všechny body schváleného programu, bude pokračování 

zastupitelstva do 14 dnů v budově ÚMČ Praha 21.  

 

Program 

 
18:00-18:45 Interpelace občanů  

18:45-19:30 Interpelace členů zastupitelstva 

Navržený program jednání: 

Pořadí Věc 
Číslo 

materiálu 
Značka Předkládá 

1 Zahájení jednání – bez materiálu BJ/00265/2015  Zdeněk 

Růžička 

2 Stanovení ověřovatelů zápisu, volba 

mandátového výboru, volba návrhového výboru 

– bez materiálu 

BJ/00266/2015  Zdeněk 

Růžička 

3 Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ 

Praha 21 

BJ/00267/2015  Iva Šimková 

Zdeněk 

Růžička 

4 Kontrola plnění usnesení BJ/00268/2015  Iva Šimková 

Zdeněk 

Růžička 

5 Schválení zápisu ze ZMČ3 ze dne 23. 3. 2015 BJ/00269/2015  Dana 

Kartousová 

Zdeněk 

Růžička 

6 Průběžná zpráva o činnosti kontrolního výboru 

Zastupitelstva MČ Prahy 21 

BJ/00285/2015  Ing. Ivana 

Bulířová 

MUDr. Zuzana 



Dastychová 

7 Zápis z jednání Finančního výboru č. 3 ze dne 

18. 3. 2015 a zápis z jednání Finančního výboru 

č. 4 ze dne 25. 5. 2015 

BJ/00278/2015  Ing. Vlasta 

Berková 

Finanční výbor 

8 Rozpočtová opatření č. 1 - 3, 6 - 21, 25 - 27, 29: 

změny rozpočtu v roce 2015 

BJ/00297/2015  Ing. Vlasta 

Berková 

Jan Slezák 

9 Schválení účetní závěrky Městské části Praha 

21 za rok 2014 

BJ/00275/2015  Ing. Vlasta 

Berková 

Jan Slezák 

10 Závěrečný účet MČ Praha 21 za rok 2014 BJ/00279/2015  Ing. Vlasta 

Berková 

Jan Slezák 

11 Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. čtvrtletí 

2015 

BJ/00280/2015  Ing. Vlasta 

Berková 

Jan Slezák 

12 Bezúplatný převod pozemku parc.č.171/1 v k.ú 

Újezd nad Lesy včetně stavby komunikace do 

majetku Hl.m. Prahy se správou pro MČ Praha 

21 

BJ/00294/2015  Zdeněk 

Růžička 

Ing. Josef 

Roušal 

13 Darování pozemku pod komunikací č.parc. 97 v 

k.ú. Újezd nad Lesy 

BJ/00287/2015  Ing. Josef 

Roušal 

Zdeněk 

Růžička 

14 Navýšení měsíční odměny neuvolněným 

členům zastupitelstva 

BJ/00298/2015  Vladimír Saitz 

Zdeněk 

Růžička 

 

 

Zdeněk Růžička v.r. 

starosta MČ Praha 21 

 



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

BJ/00265/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 4. jednání dne 22.06.2015
 

Iva Šimkovázpracoval:
organizator

 
 

Věc: Zahájení jednání
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 
 

Dne 12.06.2015
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00266/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 4. jednání dne 22.06.2015
 

Zdeněk Růžičkapředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Iva Šimkovázpracoval:
organizator

 
 

Věc: Stanovení ověřovatelů zápisu, volba mandátového výboru, volba návrhového
výboru

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) v o l í
 ověřovatele zápisu:

 
 
 
 

2) v o l í
 mandátový výbor ve složení: předseda................................,

členové........................................
 
 
 

3) v o l í
 návrhový výbor ve složení: předseda ................................,

členové..........................................
 
 
 
 

Dne 12.06.2015
 
 

Zdeněk Růžička
starosta MČ Praha 21
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00267/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 4. jednání dne 22.06.2015
 

Zdeněk Růžičkapředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Iva Šimkovázpracoval:
organizator

 
 

Věc: Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

Důvodová zpráva

V příloze je předložen program ZMČ Praha 21.
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
 program 4. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_program_ZMC4

 
 

Dne 12.06.2015
 
 

Zdeněk Růžička
starosta MČ Praha 21

 
 



 
 

 

 
 

Čas konání tohoto zastupitelstva od 17:00 hod do 22:00 hod. V případě, že ve 22:00 hod 
nebudou projednány všechny body schváleného programu, bude pokračování zastupitelstva 
do 14 dnů v budově ÚMČ Praha 21.  

 
Program 
 
18:00-18:45 Interpelace občanů  
18:45-19:30 Interpelace členů zastupitelstva 
 
   
1.  Zahájení jednání  
2.  Stanovení ověřovatelů zápisu, volba mandátového výboru, volba návrhového výboru 
3.  Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 
4.  Kontrola plnění usnesení 
5.  Schválení zápisu ze ZMČ3 ze dne 23. 3. 2015 
6.    Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21 
7.    Zápis z jednání Finančního výboru č. 3 ze dne 18. 3. 2015, zápis z jednání Finančního  
       výboru č. 4 ze dne 25. 5. 2015 
8.    Rozpočtová opatření 1-3, 6-21, 25-27, 29 
9.    Schválení účetní závěrky Městské části Praha 21 za rok 2014 
10.  Závěrečný účet MČ Praha 21 za rok 2014 
11.  Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. čtvrtletí 2015  
12.  Bezúplatný převod pozemku  parc.č. 171/1 v k.ú. Újezd nad Lesy včetně stavby  
       komunikace do majetku Hl. m. Prahy se správou pro MČ Praha 21 
13.  Darování pozemku pod komunikací č. parc. 97 v k.ú. Újezd nad Lesy 
14.  Navýšení měsíční odměny neuvolněným zastupitelům  
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00268/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 4. jednání dne 22.06.2015
 

Zdeněk Růžičkapředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Iva Šimkovázpracoval:
organizator

 
 

Věc: Kontrola plnění usnesení

Důvodová zpráva

Vzhledem k tomu, že do dne konání ZMČ4 nebyl zápis se ZMČ3 ověřen, bude kontrola plnění
usnesení předložena na další zastupitelstvo.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 
 

Dne 11.06.2015
 
 

Zdeněk Růžička
starosta MČ Praha 21
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00269/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 4. jednání dne 22.06.2015
 

Zdeněk Růžičkapředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Dana Kartousovázpracoval:
asistentka

 
 

Věc: Schválení zápisu ze ZMČ3 ze dne 23. 3. 2015

Důvodová zpráva

Vzhledem k tomu, že zápis ze ZMČ Praha 21 ze dne 23. 3. 2015 nebyl ověřen jedním z
ověřovatelů, předkládám zápis ke schválení dnešnímu zastupitelstvu.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 zápis ze ZMČ3 ze dne 23. 3. 2015

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: ZMC_2015_03_zapis

 
 

Dne 11.06.2015
 
 

Zdeněk Růžička
starosta MČ Praha 21
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00285/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 4. jednání dne 22.06.2015
 

MUDr. Zuzana Dastychovápředkládá:
Předseda KV

 
Ing. Ivana Bulířovázpracoval:
referent živnostenského odboru 1

 
 

Věc: Průběžná zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Prahy 21

Důvodová zpráva

Průběžná zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Prahy 21.
Kontrolní výbor Zastupitelstva MČ Praha 21 předkládá Zastupitelstvu MČ Praha 21 průběžnou
zprávu o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Prahy 21. Jedná se o: zápis z jednání
kontrolního výboru č. 05/2015 ze dne 18. 3.2015, zápis z jednání kontrolního výboru č. 06/2015
ze dne 22. 4.2015 a zápis z jednání kontrolního výboru č. 07/2015 ze dne 20. 5.2015.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 zápis z jednání kontrolního výboru č. 05/2015 ze dne 18. 3.2015, zápis z jednání kontrolního

výboru č. 06/2015 ze dne 22. 4.2015 a zápis z jednání kontrolního výboru č. 07/2015 ze
dne 20. 5.2015

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_prubezna_zprava_o_cinnosti_KV

 
Příloha č.3: 03_kontrolni_vybor_zapis_05_2015



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

 
Příloha č.4: 04_kontrolni_vybor_zapis_06_2015

 
Příloha č.5: 05_kontrolni_vybor_zapis_07_2015

 
 

Dne 08.06.2015
 
 

MUDr. Zuzana Dastychová
Předseda KV
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00278/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 4. jednání dne 22.06.2015
 

Finanční výborpředkládá:
FV

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Zápis z jednání Finančního výboru č. 3 ze dne 18. 3. 2015 a zápis z jednání
Finančního výboru č. 4 ze dne 25. 5. 2015

Důvodová zpráva

Zápis č. 3 z jednání Finančního výrobu ZMČ Praha 21, ze dne 18. 3. 2015, byl předložen RMČ
na vědomí (viz usnesení RMČ12/0190/15) a Zastupitelstvu MČ Praha 21 na vědomí.  Obsahuje
2 body, přičemž ani jeden není předkládán k odsouhlasení Zastupitelstvu MČ Praha 21.

Zápis č. 4 z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 21, ze dne 25. 5. 2015, byl předkložen Radě
(usnesení RMČ17/0273/15) a Zastupitelstvu MČ Praha 21 na vědomí. Obsahuje 5 bodů a na
každý z nich byl předložen návrh na usnesení do Rady MČ Praha 21.  Zastupitelstvu MČ Praha
21 jsou předloženy 2 usnesení ke schválení (Závěrečný účet MČ Praha 21 za rok 2014 a Plnění
rozpočtu MČ Praha 21 za I. čtvrtletí 2015).

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 21 č. 3 ze dne 18. 3. 2015 a zápis z jednání

Finančního výboru Zastupitelstsva MČ Praha 21 č. 4 ze dne 25. 5. 2015
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Zapis_z_jednani_FV_c_3_.pdf

 
Příloha č.3: 03_Zapis_z_jednani_FV_c_4_z_18_5_2015.pdf

 
 

Dne 10.06.2015



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

 
 

Finanční výbor
FV

 
 





Městská část Praha 21 

Finanční výbor ZMČ 

 

Z á p i s   č. 4 

z   j e d n á n í   d n e   25.  5.  2015 
(začátek jednání v 17,00 hod. a ukončení ve 20,00 hod.) 

 

 

Přítomni:               Ing. Koutský Tomáš 

         Ing. Mergl Miloš 

         Sedlák Petr 

         Mgr. Košut Martin  (příchod v 17,45 hod.) 

                              JUDr. Přikryl Ivan 

Omluveni:              

 

 

Finanční výbor projednal: 

 

1) Žádost JSDH Újezd nad Lesy o dotaci na opravu vozidla T 815 CAS 32 – finanční 

výbor předložený požadavek projednal a konstatuje, že není schopen z předložené 

žádosti posoudit důvodnost požadavku, zda po opravě bude vůz schopen požadované 

funkce. Proto požaduje stanovisko OMI MČ Praha 21 v souladu se strategií MČ. Poté se 

může k věci vyjádřit a přijmout závěry. Do té doby žádost nedoporučuje. 

 

      Pro:   4, proti:    0, zdržel se: 0  

 

2) Žádost 1. MŠ Čentická o souhlas s investičním záměrem „Multifunkční bezpečné 

mlhoviště – finanční výbor požaduje doplnění podkladů k výběrovému řízení (zadání a 

nabídky a vyhodnocení výběrového řízení).  

FV také doporučuje udělat přehled investic do „zábavy“, tj. např. do hraček, dětských 

hřišť, apod. v jednotlivých školkách min. 2 roky zpět, tj. od roku 2013 včetně. 

Dále doporučuje prověřit možnost využití přebytků hospodaření příspěvkových organizací 

na potřebné investice tamtéž. Do doby, než obdrží požadované informace nemůže vyjádřit 

souhlas. 

 

Pro:     5, proti:    0, zdržel se: 0 

 

3) Žádost příspěvkových organizací o schválení přerozdělení zlepšeného výsledku 

hospodaření za rok 2014 – finanční výbor: 

3.1. doporučuje Radě MČ Praha 21 ke schválení přerozdělení zlepšeného výsledku 

hospodaření do rezervního fondu a fondu odměn v souladu s §30 a 32 zákona č. 250/2000 

Sb. v platném znění, u zřízených příspěvkových organizací MČ Praha 21, u Mateřských 

škol (l. MŠ Čentická, MŠ Sedmikráska, MŠ Rohožník, MŠ Sluníčko) v souladu 

s přiloženou tabulkou, neboť byly Mateřským školám schváleny účetní závěrky za rok 

2014 (viz usnesení RMČ16/0238/15 až 0241/15).  

3.2.MZŠ Polesná - finanční výbor nedoporučuje Radě MČ Praha 21 ke schválení 

přerozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu a fondu odměn 

vzhledem k tomu, že Radou MČ Praha 21 nebyla schválena účetní závěrka MZŠ Polesná 

za rok 2014 (usnesení RMČ16/0237/15).  



3.3. Dále finanční výbor požaduje personálně a profesně zabezpečit výkon ekonomické a 

účetní agendy v MZŠ Polesná a současně doporučuje personální posílení v oblasti 

kontrolní činnosti příspěvkových organizací.  

 

Pro:      5, proti:   0, zdržel se: 0 

 

4) Závěrečný účet MČ Praha 21 za rok 2014 – finanční výbor: 

4. 1. doporučuje Radě MČ Praha 21 odsouhlasit návrh na uzavření závěrečného účtu MČ 

Praha 21 za rok 2014 a předložit zastupitelstvu MČ Praha 21 ke schválení s výhradou 

nedostatků v MZŠ Polesná, uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato 

opatření:  

a)  realizovat všechna nápravná opatření pro Masarykovu základní školu Polesná  

z příkazu starosty č. 2/2015 k odstranění nedostatků zjištěných z přezkoumání 

hospodaření MČ Praha 21 za rok 2014 dle Zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření MČ Praha 21 ze dne 13. 4. 2015, provedeného zaměstnanci MHMP, 

tak následujících opatření.       

b)  Finanční výbor požaduje doplnění uložených nápravných opatření z příkazu 

starosty MČ Praha 21  č.2/2015 takto:                                                            

- řešení dohadné položky (účet 389 – Dohadné účty pasivní) na náklady na opravy a 

udržování ve výši 1 045 500 Kč (č. dokladu 7040) a vyjasnit způsob řešení 

financování investic na základě uzavřených smluv a dodatků s dodavateli, 

- doložit částku na účtu Fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 65 523,69 Kč 

jako rozdíl mezi zůstatkem účtu 243 (běžný účet FKSP) a účtem 412 (Fond 

kulturních a sociálních potřeb), 

4. 2. Finanční výbor rovněž doporučuje zavést, zabezpečit a průběžně kontrolovat 

standardní metody účtování v souladu a minimálně v oblastech uvedených v závěrečné 

zprávě (tedy minimálně v bodech, kde je nutná realizace nápravných opatření) auditu 

MHMP a zajistit zvýšenou kontrolní činnosti zřízených příspěvkových organizací. 

 

Pro:   5, proti:  0, zdržel se: 0 

 

 

5) Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za I.čtvrtletí 2015 – finanční výbor doporučuje 

předložený materiál Radě MČ Praha 21 k odsouhlasení a Zastupitelstvu MČ Praha 21 ke 

schválení s těmito připomínkami. Vzhledem k velkému nárůstu pohledávek ve VHČ  

finanční výbor  

5. 1. Doporučuje urgovat navržená opatření z předchozích jednání (viz usnesení 

RMČ12/0177/15 – úkoly vzešlé z 3. jednání ZMČ Praha 21) a požaduje detailní rozbor 

stávajících pohledávek k poslednímu uzavřenému měsíci.  

5. 2. Dále Finanční výbor požaduje podrobný položkový výpis z účtu 408 - opravy 

předcházejících účetních období (od doby vzniku současného stavu na účtu) a průběh 

proúčtování.  

 

Pro:   5, proti:  0, zdržel se:  0 

 

 

 

 

Zapsala: Ing. Vlasta Berková – tajemnice finančního výboru ZMČ Praha 21 

Schválil:  Ing. Tomáš Koutský – předseda finančního výboru ZMČ Praha 21 
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00297/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 4. jednání dne 22.06.2015
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Věc: Rozpočtová opatření č. 1 - 3, 6 - 21, 25 - 27, 29: změny rozpočtu v roce 2015

Důvodová zpráva

Rozpočtové opatření č. 1: změna rozpočtu v roce 2015 - přijetí účelové neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu z Úřadu práce na výkon pěstounské péče ve výši 384 tis. Kč v kapitole 05 -
Zdravotnictví s sociální oblast (schváleno usnesením RMČ11/0161/15).

Rozpočtové opatření č. 2: změna rozpočtu v roce 2015 - přijetí neinvestičního daru ve výši
50 tis. Kč od dárce Play games, a.s. v kapitole 10 - Pokladní správa s využitím na sportovní a
kulturní akce (viz usnesení RMČ10/0141/15). Schváleno usnesením RMČ11/0161/15.

Rozpočtové opatření č. 3: změna rozpočtu v roce 2015 - příprava investiční akce "Revitalizace
rybníka v ul. Dubinská - záměr". Vyčlenění finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč z
položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa do kapitoly 02 - Městská
infrastruktura. (usnesení RMČ9/0114/15 a žádost vedoucího OMI MČP21 o vytvoření
rozpočtového opatření). Schváleno usnesením RMČ11/0161/15.

Rozpočtové opatření č. 6: změna rozpočtu v roce 2015 - Studna na kynologickém cvičišti -
proj.dokumentace vč. hydrogeologického posudku pro "legalizaci" studny a znalecký posudek
pro ocenění studny - v kapitole 02 - Městská infrastruktura, převedením finančních prostředků
z položky nespecifikovaná rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa (schváleno usnesením
RMČ17/0274/15).

Vysvětlení z OMI: Na základě upozornění paní Anny Brettschneiderové (nájemce pozemku
pod kynologickým cvičištěm) bylo zjištěno, že na pozemku č.parc. 544/5 v k-ú. Újezd nad
Lesy, jež je ve vlastnictví hl.m.Prahy a ve svěřené správě MČ Praha 21, se nachází historicky
vybudovaná studna. Tato studna není evidovaná v majetku MČ Praha 21. Požadované finanční
prostředky budou využity na vypracování znaleckého posudku, kterým bude studna oceněna
a dále projektové dokumentace a hydorogeol.posudku, na základě kterého bude studna
"legalizována" (povinnost viz ustanovení článku II. bodu 2 zákona č. 20/2004 Sb., který se
mění zákon č. 254/2001/ Sb., o vodách).

Rozpočtové opatření č. 7: změna rozpočtu v roce 2015 - Profinancování investiční akce v
kapitole 04 - Školství, mládež a sport - "Zateplení MŠ Rohožník" ve výši 3 800,0 tis. Kč z



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

položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa, prozatím v plné výši do doby
obdržení dotace ze SFŽP a EU (smlouva č. 141195513 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR) - viz
usnesení RMČ11/0162/15  (odsouhlaseno usnesením RMČ12/0192/15).

Rozpočtové opatření č. 8: změna rozpočtu v roce 2015 - Profinancování investiční akce
"Stavební úpravy Digitalizace archivu" ve výši 100 tis. Kč z položky nespecifikované rezervy
v kapitole 10 - Pokladní správa, převedením do kapitoly 09 - Vnitřní správa (schváleno
usnesením RMČ17/0274/15).

Rozpočtové opatření č. 9: změna rozpočtu v roce 2015 - Poskytnutí neinvetiční dotace
Mateřské škole a základní škole speciální Diakonie ČCE Praha 5 ve výši 3 tis. Kč pro žáka
této školy, občana Újezda nad Lesy - v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, převedením
finančních prostředků z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa (viz
usnesení RMČ12/0179/15). Schváleno usnesením RMČ14/0201/15.

Rozpočtové opatření č. 10: změna rozpočtu v roce 2015 - Ponechání nevyčerpaných účelových
prostředků poskytnutých z rozpočtu hl.m.Prahy v roce 2014 k využití v roce 2015 v celkové
výši 289 474,67 Kč (pro rozpočtové opatření zaokrouhleno na 289,5 tis. Kč) na inv. akci "Rek.
hřiště Rohožník" (ORG 80041) v kapitole 04 - Školství, mládež a sport  (schváleno usnesením
RMČ15/0223/15).

Rozpočtové opatření č. 11: změna rozpočtu v roce 2015 - Poskytnutí investiční účelové dotace
z MHMP ve výši 25 000 tis. Kč na investiční akci "Přístavba MZŠ Polesná" (ORG 80020) v
kapitole 04 - Školství, mládež a sport (schváleno usnesením RMČ14/0201/15).

Rozpočtové opatření č. 12: změna rozpočtu v roce 2015 - Účelová neinvestiční dotace z
MŠMT ve výši 56,0 tis. Kč pro MZŠ Polesná na Program na podporu aktivit v oblasti primární
prevence rizikového chování na rok 2015. Název projektu: Kontinuální program zážitkové
prevence na prvním stupni - v kapitole 04 - Školství, mládež a sport (schváleno usnesením
RMČ14/0201/15).

Rozpočtové opatření č. 13: změna rozpočtu v roce 2015 - Účelová neinvestiční dotace z MHMP
ve výši 712,8 tis. Kč pro MZŠ Polesná na dokrytí integrace žáků na období od 1. 1. 2015 do
31. 8. 2015 (mzdové náklady asistentů pedagoga) - v kapitole 04 - Školství, mládež a sport
(schváleno usnesením RMČ14/0201/15).

Rozpočtové opatření č. 14: změna rozpočtu v roce 2015 - Snížení neinvestiční účelové dotace
ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR o 44,0 tis. Kč na výkon pěstounské péče - v kapitole 05
- Zdravotnictví a sociální oblast (schváleno usnesením RMČ14/0201/15). 

Rozpočtové opatření č. 15: změna rozpočtu v roce 2015 - Účelová neinvestiční dotace z MHMP
ve výši 700,8 tis. Kč pro zřízené příspěvkové organizace (ZŠ a MŠ) na posílení mzdových
prostředků zaměstnancům, z toho záloha k 31. 7. 2015 ve výši 350,5 tis. Kč a doplatek k 31.
10. 2015 ve výši 350,3 tis. Kč - v kapitole 04 - Školství, mládež a sport (schváleno usnesením
RMČ15/0223/15).

Rozpočtové opatření č. 16: změna rozpočtu v roce 2015 - Účelová neinvestiční dotace z
MHMP ve výši 57,2 tis.Kč pro Místní lidovou knihovnu - v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch
(schváleno usnesením RMČ15/0223/15).

Rozpočtové opatření č. 17: změna rozpočtu v roce 2015 - Účelová neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu (MPSV) ve výši 470,00 tis. Kč na poskytování sociálních služeb na území
hl.města Prahy - Pečovatelská služba (1. splátka) v kapitole 09 - Vnitřní správa s využitím na
platy a pojištění v pečovatelské službě (schváleno usnesením RMČ15/0223/15).



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

Rozpočtové opatření č. 18: změna rozpočtu v roce 2015 - Převedení finančních prostředků
na GRANTY mezi kapitolami a položkami v souladu s výsledky grantového řízení 2015 - viz
usnesení RMČ12/0187/15). Schváleno usnesením RMČ15/0223/15).

Rozpočtové opatření č. 19: změna rozpočtu v roce 2015 - Poskytnutí neinvestiční dotace ve
výši 3,0 tis. Kč JR RUNNING SPORT - intersport, Nasavrky na 27. štafetu DUKLA - B.Bystrica
- Javoříčko - Ležáky - Lidice 10. - 13. 6. 2015 - v kapitole 04 - Školství, mládež a sport,
převedením z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa (viz usnesení
RMČ14/0198/15). Schváleno usnesením RMČ15/0223/15).

Rozpočtové opatření č. 20: změna rozpočtu v roce 2015 - Přijetí finančních prostředků od
firmy Kolektory Praha a.s. ve výši 200,00 tis. Kč na zajištění propagace obchodního jména
zadavatele v průběhu konání akcí "Den země" a "Den zdraví" v květnu a září 2015 na výdaje
v kapitole 02 a 06 - v souladu se smlouvou o propagaci (viz usnesení RMČ15/0224/15).
Schváleno usnesením RMČ16/0242/15.

Rozpočtové opatření č. 21: změna rozpočtu v roce 2015 - Vytvoření investiční položky
Klimatizace - projektová dokumentace s náklady ve výši 10 tis. Kč v kapitole 09 - Vnitřní
správa, převedením z položky opravy a udržování v kapitole 09. Schváleno usnesením
RMČ16/0242/15.

Rozpočtové opatření č. 25: změna rozpočtu v roce 2015 - přijetí sponzorských finančních darů
na základě darovacích smluv v celkové výši 40,00 tis. Kč v kapitole 02 - Městská infrastruktura
s účelovým využitím na akci "Den země", která se bude konat dne 29. 5. 2015 v MČ Praha 21.
Akci zajišťuje odbor životního prostředí (schváleno usnesením RMČ17/0274/15).

Rozpočtové opatření č. 26: změna rozpočtu v roce 2015 - navýšení investiční akce Klimatizace
(ORG 655) o 400,00 tis. Kč (z původních 10,00 tis. Kč na proj. dokumentaci) v kapitole
09 - Vnitřní správa, převedením finančních prostředků z položky nespecifikované rezervy
v kapitole 10 - Pokladní správa   (stav položky nespecifikované rezervy po zohlednění
tohoto rozpočtového opatření a po odečtení rezervovaných prostředků ve výši 3 800,00
tis. Kč na zateplení střechy MŠ Rohožník  bude činit  993,80 tis. Kč). Schváleno usnesením
RMČ17/0274/15).

Rozpočtové opatření č. 27: změna rozpočtu v roce 2015 - přijetí účelové neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu z Úřadu práce na výkon pěstounské péče ve výši 144,00 tis. Kč v kapitole 05
- Zdravotnictví a sociální oblast. Schváleno usnesením RMČ17/0274/15).

Rozpočtové opatření č. 29: změna rozpočtu v roce 2015 - Poskytnutí neinvestiční dotace
ve výši 63,30 tis. Kč JSDH Újezd nad Lesy na opravu vozidla T 815 CAS 32 v kapitole 07 -
Bezpečnost, převedením finančních prostředků z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10
- Pokladní správa.  Odsouhlaseno usnesením RMČ17/0274/15).

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 rozpočtová opatření č. 7 a 29: změny rozpočtu v roce 2015 dle přiložených tabulek, které

jsou součástí tohoto usnesení
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MČ Praha 21

Rozpočtová opatření č. 1 - 3, 6 -21, 25 - 27 a 29: změny rozpočtu v roce 2015
pro jednání ZMČ Praha 21 dne 22. 6. 2015
RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

1

Přijetí účelové neinvestiční dotace ze státního

rozpočtu z Úřadu práce na výkon pěstounské

péče ve výši 384 tis. Kč v kapitole 05 -

Zdravotnictví a soc.oblast (č.dokladu 2012)

změna R
Přijetí účel.neinvest.dotace ze státního rozpočtu

231 63 30 4137 000013010 1000 00000614 384 000,00

Platy zaměstnanců v prac.poměru 231 43 39 5011 000013010 0500 00000614 107 000,00

Povinné pojištění na soc.zabezpečení 231 43 39 5031 000013010 0500 00000614 26 800,00

Povinné pojištění za zdrav.poj. 231 43 39 5032 000013010 0500 00000614 9 700,00

Konzultační, poradenské a právní služby 231 43 39 5166 000013010 0500 00000614 50 000,00

Nákup ostatních služeb 231 43 39 5169 000013010 0500 00000614 180 000,00

Věcné dary 231 43 39 5194 000013010 0500 00000614 10 500,00

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

2

Přijetí neinvestičního daru ve výši 50 tis. Kč od

dárce Play games, a.s.v kapitole 10 - Pokladní

správa s využitím na sportovní a kulturní akce.

změna R

Přijetí neinvestičního daru od dárce Play games,

a.s. 231 64 09 2321 1000 650 50 000,00

Převedení do položky nespecifikované rezervy pro

příští využití na sport a kulturu 231 64 09 5901 1000 650 50 000,00

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

3

Příprava investiční akce "Revitalizace rybníka v

ul. Dubinská - záměr". Vyčlenění finančních

prostředků ve výši 100 tis. Kč z položky

nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní

správa do kapitoly 02 - Městská infrastruktura. 

změna R
Revitalizace rybníka v ul. Dubinská - záměr

231 23 41 6121 0200 651 100 000,00

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

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

6

"Studna na kynologickém cvičišti" -

proj.dokument. vč. hydrogeologického posudku

pro "legalizaci" studny a znalecký posudek pro

ocenění studny - v kapitole 02 - Městská

infrastruktura, převedením finančních prostředků

z položky nespecifikovaná rezerva v kapitole 10 -

Pokladní správa

změna R

Studna na kynologickém cvičišti - proj.dokum.,

hydrogeol.posudek 231 23 10 6121 0200 652 20 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 -20 000,00

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

7

Profinancování investiční akce v kapitole 04 -

Školství, mládež a sport - "Zateplení MŠ

Rohožník" ve výši 3 800,0 tis. Kč z položky

nespecifilované rezervy v kapitole 10 - Pokladní

správa, prozatím v plné výši do doby obdržení

dotace ze SFŽP a EU (smlouva č. 141195513 o

poskytnutí podpory ze SFŽP ČR)

změna R
Zateplení MŠ Rohožník (střecha)

231 31 11 6121 0400 641 3 800 000,00

Nespecifikované rezervy 
231 64 09 5901 1000 -3 800 000,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal
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8

Profinancování investiční akce "Stavební úpravy

Digitalizace archivu" ve výši 100 tis. Kč z položky

nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní

správa, převedením do kapitoly 09 - Vnitřní

správa.

změna R
Stavební úpravy Digitalizace archivu

231 61 71 6121 0900 653 100 000,00

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

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

9

Poskytnutí neinvestiční dotace Mateřské škole a

základní škole speciální Diakonie ČCE Praha 5 ve

výši 3 tis. Kč pro žáka této školy, občana Újezda

nad Lesy - v kapitole 04 - Školství, mládež a sport,

převedením z položky nespecifikované rezervy v

kapitole 10 - Pokladní správa (viz usnesení

RMČ12/0179/15)

změna R

Neinvestiční dotace pro Mateřskou a základní

školu speciální Diakonie ČCE Praha 5
231 31 14 5222 0400 116 3 000,00

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

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

10

Ponechání nevyčerpaných účelových prostředků

poskytnutých z rozpočtu hl.m.Prahy v roce 2014 k

využití v roce 2015 v celkové výši 289 474,67 Kč

(pro rozpočtové opatření zaokrouhleno na 289,5

tis. Kč) na inv.akci "Rek.hřiště Rohožník" (ORG

80041) v kapitole 04 - Školství, mládež a sport

(č.dokladu 3006)

změna R

Zapojení nevyčerpaných prostř.z roku 2014 do

roku 2015 k využití na jiný účel 231 8115 000000090 0400 008004100 289 500,00

Rekonstrukce hřiště Rohožník 231 34 12 6121 000000090 0400 008004100 289 500,00

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

11

Poskytnutí investiční účelové dotace z MHMP ve

výši 25 000 tis. Kč na inv.akci "Přístavba MZŠ

Polesná" (ORG 80020) v kapitole 04 - Školství,

mládež a sport (č.dokladu  3004)

změna R Příjem účelové invest.dotace z MHMP 231 63 30 4137 84 1000 008002000 25 000 000,00

Přístavba MZŠ Polesná 231 31 13 6121 84 0400 008002000 25 000 000,00

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

12

Účelová neinvestiční dotace z MŠMT ve výši 56,0

tis. Kč pro MZŠ Polesná na Program na podporu

aktivit v oblasti přimární prevence rizikového

chování na rok 2015. Název projektu: Kontinuální

program zážitkové prevence na prvním stupni - v

kapitole 04 - Školství, mládež a sport (č. dokladu

2030).

změna R Příjem neinvestiční dotace z MŠMT 231 63 30 4137 33122 1000 56 000,00

Neinvestiční dotace pro MZŠ Polesná na Program

na podporu aktivit v oblasti primární prevence

rizikového chování na rok 2015 231 31 13 5336 33122 0400 56 000,00

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

13

Účelová neinvestiční dotace z MHMP ve výši

712,8 tis. Kč pro MZŠ Polesná na dokrytí

integrace žáků na období od 1. 1. 2015 do 31. 8.

2015 (mzdové náklady asistentů pedagoga) - v

kapitole 04 - Školství, mládež a sport (č.dokladu

3005).
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změna R Příjem neinvestiční dotace z MHMP 231 63 30 4137 91 1000 712 800,00

Neinvestiční dotace pro MZŠ Polesná na dokrytí

integrace žáků na období od 1.1.2015 do

31.8.2015 231 31 13 5336 91 0400 712 800,00

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

14

Snížení neinvestiční účelové dotace ze státního

rozpočtu z Úřadu práce ČR o 44 tis. Kč na výkon

pěstounské péče - v kapitole 05 - Zdravotnictví a

sociální oblast (č.dokladu 2038).

změna R

Snižení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z

Úřadu práce 231 63 30 5347 13010 1000 614 44 000,00

Platy zaměstnanců v prac.poměru 231 43 39 5011 13010 0500 614 -33 000,00

Povin.pojištění na soc.zabezpečení 231 43 39 5031 13010 0500 614 -8 200,00

Povin.pojištění na zdrav.poj. 231 43 39 5032 13010 0500 614 -2 800,00

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

15

Účelová neinvestiční dotace z MHMP ve výši

700,8 tis. Kč pro zřízené příspěvkové organiace

(ZŠ a MŠ) na posílení mzdových prostředků

zaměstnancům, z toho záloha k 31.7.2015 ve výši

350,5 tis. Kč a doplatek k 31.10.2015 ve výši 350,3

tis. Kč - v kapitole 04 - Školství, mládež a sport

(č.dokladu 3008).  

změna R Neinvestiční přijatý transfer od obce (MHMP) 231 63 30 4137 00000096 1000 700 800,00

Neinvestiční dotace z MHMP pro MZŠ Polesná-na

posílení mzdových prostředků 231 31 13 5336 00000096 0400 303 464 400,00

Neinvestiční dotace z MHMP pro 1.MŠ Čentická na

posílení mzdových prostedků 231 31 11 5336 00000096 0400 301 44 000,00

Neinvestiční dotace z MHMP pro MŠ Sedmikráska

na posílení mzdových prostředků 231 31 11 5336 00000096 0400 302 81 300,00

Neinvestiční dotace z MHMP pro MŠ Rohožník na

posílení mzdových prostředků 231 31 11 5336 00000096 0400 99 52 400,00

Neinvestiční dotace z MHMP pro MŠ Sluníčko na

posílení mzdových prostředků 231 31 11 5336 00000096 0400 304 58 700,00

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

16

Účelová neinvestiční dotace z MHMP ve výši 57,2

tis. Kč pro Místní lidovou knihovnu - v kapitole 06

- Kultura a cestovní ruch (č. dokladu 3013).  

změna R Neinvestiční přijatý transfer od obce (MHMP) 231 63 30 4137 81 1000 57 200,00

Knihy, učební pomůcky a tisk 231 33 14 5136 81 0600 57 200,00

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

17

Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

(MPSV) ve výši 470,00 tis. Kč na poskytování

sociálních služeb na území hl.města Prahy -

Pečovatelská služba (1. splátka) v kapitole 09 -

Vnitřní správa s využitím na platy a pojištění v

pečovatelské službě (č. dokladu 3014)

změna R

Převody mezi statutár.městy (hl.m.Prahou) a jejich

městskými částmi - příjmy 231 63 30 4137 00013305 0900 0000092 470 000,00

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 231 61 71 5011 00013305 0900 0000092 350 000,00

Povinné pojistné na sociální zabezpečení 231 61 71 5031 00013305 0900 0000092 88 000,00

Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 231 61 71 5032 00013305 0900 0000092 32 000,00
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RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

18

Převedení finančních prostředků na GRANTY mezi

kapitolami a položkami v souladu s výsledky

grantového řízení 2015 - viz usnesení

RMČ12/0187/15.

změna R

Neinvestiční transfery spolkům - GRANTY - Ostatní

tělovýchovná činnost 231 34 19 5222 0400 75 -39 600,00

Neinvestiční transfery fyzickým osobám - GRANTY -

Ostatní tělovýchovná činnost 231 34 19 5212 0400 75 10 000,00

Neinvestiční transfery spolkům - GRANTY - Využití

volného času dětí a mládeže 231 34 21 5222 0400 75 39 700,00

Neinvestiční transfery spolkům - GRANTY - Ostatní

záležitosti vzdělávání 231 32 99 5222 0400 75 16 100,00

Neinvestiční příspěvek MZŠ Polesná - GRANTY -

Sportovní aktivity 231 31 13 5331 0400 75 28 600,00

Neinvestiční transfery spolkům - GRANTY - Ostatní

zájmová činnost a rekreace 231 34 29 5222 0600 75 -199 700,00

Neinvestiční transfery fyzickým osobám - GRANTY -

Ostatní zájmová činnost a rekreace 231 34 29 5212 0600 75 15 800,00

Neinvestiční transfery spolkům - GRANTY - Ostatní

výdaje související se sociálním poradenstvím 231 43 19 5222 0500 75 58 200,00

Neinvestiční transfery spolkům - GRANTY -

Ekologická výchova a osvěta 231 37 92 5222 0200 75 70 400,00

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

19

Poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 3,0 tis. Kč

JR RUNNING SPORT - intersport, Nasavrky na

27.štafetu DUKLA-B.Bystrica-Javoříčko-Ležáky-

Lidice 10.-13.6.2015 - v kapitole 04 - Školství,

mládež a sport, převedením z položky

nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní

správa (viz usnesení RMČ14/0198/15)

změna R

Neinvestiční transfer neziskovým a podobným

organizacím - JR RUNNING SPORT - intersport

Nasavrky na 27.štafetu Lidice-Ležáky 231 34 19 5229 0400 654 3 000,00

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

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

20

Přijetí finančních prostředků od firmy Kolektory

Praha a.s.ve výši 200,00 tis. Kč na zajištění

propagace obchodního jména zadavatele v

průběhu konání akcí "Den země" a "Den zdraví" v

květnu a září 2015 na výdaje v kapitole 02 a 06 - v

souladu se smlouvou o propagaci v (viz usnesení

RMČ15/0224/15)

změna R

Příjmy z poskytování služeb - z propagace

obchodního jména Kolektory Praha a.s. 231 37 45 2111 0200 594 100 000,00

Nákup ostatních služeb -  při akci "Den země" 231 37 45 5169 0200 594 100 000,00

Příjmy z poskytování služeb - z propagace

obchodního jména Kolektory Praha a.s. 231 33 19 2111 0600 83 100 000,00

Nákup ostatních služeb - při akci "Den zdraví" v

rámci MA21 231 33 19 5169 0600 83 100 000,00

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

21

Vytvoření investiční položky Klimatizace -

projektová dokumentace s náklady ve výši 10 tis.

Kč v kapitole 09 - Vnitřní správa, převedením z

položky opravy a udržování v kapitole 09.
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změna R Klimatizace - projektová dokumentace 231 61 71 6121 0900 655 10 000,00

Opravy a udržování 231 61 71 5171 0900 -10 000,00

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

25

Přřijetí sponzorských finančních darů na základě

darovacích smluv v celkové výši 40,00 tis. Kč v

kapitole 02 - Městská infrastruktura s účelovým

využitím na akci "Den země", která se bude konat

dne 29. 5. 2015 v MČ Praha 21. Akci zajišťuje

odbor životního prostředí.

změna R

Přijetí finančních sponzorských neinvestičních

darů 231 37 45 2321 0200 594 40 000,00

Nákup ostatních služeb -  při akci "Den země" 231 37 45 5169 0200 594 25 000,00

Pohoštění při akci "Den země" 231 37 45 5175 0200 594 15 000,00

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

26

Navýšení inv.akce Klimatizace (ORG 655) o 400,00

tis. Kč (z původních 10,00 tis. Kč na proj.

Dokumentaci) v kapitole 09 - Vnitřní správa,

převedením finančních prostředků z položky

nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní

správa

změna R Klimatizace 231 61 71 6121 0900 655 400 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 -400 000,00

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

27

Přijetí účelové neinvestiční dotace ze státního

rozpočtu z Úřadu práce na výkon pěstounské

péče ve výši 144,00 tis. Kč v kapitole 05 -

Zdravotnictví a soc.oblast (č.dokladu 2058)

změna R
Přijetí účel.neinvest.dotace ze státního rozpočtu

231 63 30 4137 000013010 1000 00000614 144 000,00

Platy zaměstnanců v prac.poměru
231 43 39 5011 000013010 0500 00000614 107 000,00

Povinné pojištění na soc.zabezpečení
231 43 39 5031 000013010 0500 00000614 27 300,00

Povinné pojištění za zdrav.poj. 231 43 39 5032 000013010 0500 00000614 9 700,00

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

29

Poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 63 300,- Kč

JSDH Újezd nad Lesy na opravu vozidla T 815 CAS

32 v kapitole 07 - Bezpečnost, převedením z

položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 -

Pokladní správa

změna R

Opravy a udržování - vozidlo T 815 CAS 32 JSDH

Újezd nad Lesy 231 55 12 5171 0700 656 63 300,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 -63 300,00

Ing. Vlasta Berková

8.6.2015
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V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00275/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 4. jednání dne 22.06.2015
 

Jan Slezákpředkládá:
Z2

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Schválení účetní závěrky Městské části Praha 21 za rok 2014

Důvodová zpráva

V souladu s vyhláškou č. 220/2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek, v souladu s metodickými pokyny z MHMP a s vnitřní směrnicí č.
7/13 o schvalování účetní závěrky, předložil Výbor pro schvalování účetní závěrky (schválen
usnesením ZMČ3/0043/15)  účetní závěrku MČ Praha 21 za rok 2014 nejprve Radě MČ Praha
21 k odsouhlasení   (viz usnesení RMČ16/0236/15) a Zastupitelstvu MČ Praha 21 ke schválení.
Všechny podklady jsou uvedeny v přílohách. V přiloženém protokolu o schvalování účetní závěrky
za rok 2014 je třeba doplnit počet členů hlasujících pro schválení, počet členů, kteří se zdrželi
hlasování a počet členů, kteří hlasovali proti schválení.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 účetní závěrku Městské části Praha 21 za rok 2014 a převod výsledku hospodaření za rok

2014 ve výši 11 852 808,88 Kč (z toho z hlavní činnosti ve výši  11 527 611,81 Kč a z vedlejší
hospodářské činnosti ve výši 325 197,07 Kč) na účet 432 - nerozdělený zisk minulých let,
v souladu s přiloženým materiálem, který je nedílnou součástí originálu usnesení

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Zapis_z_jednani_vyboru_schvalov_UZ_2014_MC_P21

 
Příloha č.3: 03_Prezencni_listina_vyboru_schvalov_UZ

 
Příloha č.4: 04_Tabulka_predloz_podkladu_schvalovani_UZ_2014_USC

 



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

Příloha č.5: 05_Tab_hledisek_pro_posuzovani_schvalovani_UZ_2014_
 

Příloha č.6: 06_Protokol_o_schvalovani_UZ_MCP21
 

Příloha č.7: 07_Rozvaha_SOR
 

Příloha č.8: 08_Vykaz_zisku_a_ztrat_SOR
 

Příloha č.9: 09_Priloha_SOR
 

Příloha č.10: 10_Pen.toky_SOR
 

Příloha č.11: 11_Zmeny_vlast.kaoitalu_SOR
 

Příloha č.12: 12_Fin_2_12
 

Příloha č.13: 13_Vykaz_120
 

Příloha č.14: 14_Invent.VYK_SOR_MCP21_2014
 

Příloha č.15: 15_Inventariz.zprava_MC_Praha_21_
 

Příloha č.16: 16_Smernice_pro_schvalovani_UZ_2014
 

Příloha č.17: 17_Prezkum_hosp.MCO21_2014
 

 
Dne 10.06.2015

 
 

Jan Slezák
Z2

 
 



Zápis z jednání Výboru pro schvalování účetní závěrky 

ze dne 20. 4. 2015 

Přítomni:          Vladimír Saitz,  Ing. Vlasta Berková,  Mgr. Vítězslava Lauberová  

Omluveni:        Ing. Blanka Birková (tajemnice) 

Nepřítomni:    Mgr. Martin Košut, Karla Jakob Čechová 

Tajemník:        Ing. Blanka Birková 

Jednání bylo zahájeno:      17:00 hod   ukončeno:  18:30 hod 

 

Usnesení výboru pro hodnocení podkladů pro schválení účetní závěrky  

Výbor se na svém jednání dne 20. 4. 2015 seznámil s předloženými podklady k účetní závěrce  

územního celku   Městská část Praha 21 

(dále „účetní jednotka“) za rok 2014 a na jejich základě konstatuje že: 

1) Nezjistil žádné skutečnosti, které by vedly k závěru, že účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz 
předmětu účetnictví dle § 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. 

2) Nezjistil žádné skutečnosti, které by vedly k závěru, že účetnictví není úplné dle § 8 zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví ve znění pozdějších předpisů. 

3) Nezjistil žádné skutečnosti, které by vedly k závěru, že účetnictví není průkazné dle § 8 zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. 

4) Nezjistil žádné skutečnosti, které by vedly k závěru, že účetnictví nezachycuje řádně finanční situaci MČ 
Praha 21 k datu účetní závěrky. 

5) Účetní jednotka vykazuje k datu účetní závěrky 2014 zůstatek na účtu Výsledek hospodaření běžného 
účetního období ve výši 11 852 808,88 Kč.   

Na základě výše uvedených skutečnosti výbor doporučuje radě městské části navrhnout Zastupitelstvu MČ Praha 21   
následující usnesení: 

Zastupitelstvo Městské části Praha 21 schvaluje předloženou účetní závěrku  

územního celku Městská část Praha 21 za rok 2014 

a převod výsledku hospodaření v částce  11 852 808,88 Kč 

na účet  432 – nerozdělený zisk minulých let 

 

 

               ……………………………………….. 
                  Předseda 

výboru pro přípravu podkladů pro 
schválení účetní závěrky  

V Praze 21 dne  20. 4. 2015 

 

Přílohy:  1. Tabulka předložených podkladů a jejich hodnocení dle hledisek posuzování 
  2. Tabulka hledisek posuzování 

3.  Účetní výkazy  





Účetní jednotka: MČ Praha 21 Tabulka předložených podkladů a jejich hodnocení dle hledisek posuzování Účetní období 2014

Oblast Dokument Právní definice dokumentu Kontrolní procedura
Posouzení 

oblasti ÚZ

Vyjádření   

A/N

1. Inventarizační proces

1.1 Plán inventarizace

Dokument Vyhláška č.270/2010 Sb.

Existence dokumentu; Jmenování nebo odkaz na dokument o jmenování členů IK; Termíny 

provedení fyzických a dokladových inventur; A A

1.2 Příkaz se jmenováním IK

Dokument Interní směrnice ÚSC

Existence dokumentu; Jmenování členů IK a ta je min. 2 členná a předseda není osoba odpovědná 

za inventarizované prostředky;  Min. Jeden člen IK je člověk mimo oblast; IK pro dokladové 

inventury není pouze účetní A A

1.3 Proškolení členů IK

Zápis Vyhláška č.270/2010 Sb.

Kontrola zda členové IK byly seznámeni s termíny, způsobem provedení invetur; dokumentací 

předinventurní; způsobem zaznamenání skutečností do inventurních soupisů a popisu závěrů 

A A

1.4 Inventurní soupisy Dokument Vyhláška č. 270/2010 Sb. Náležitosti inventurních soupisů dle vyhlášky a to u fyzických a dokladových C A

1.5 Rozdílové inventury

Tabulka Vyhláška č. 270/2010 Sb.

Existence dokumentu; Kontrola obratů od data rozhodného dne pro provedení inventur k 

rozvahovému dni; C N

1.6 Účetní doklad o zaúčtování 

inventurních rozdílů Účetní doklad Zákon 563/1991 Sb.

Posoudit povahu identifikovaných inventurních rozdílů a jejich zaúčtování

B N

1.7 Inventarizační zpráva

Dokument Vyhláška 270/2010 Sb.

Posoudit závěry uvedené ve zprávě a případně posoudit rozhodnutí ve věci vypořádání zjištěných 

rozdílů a jejich zaúčtování do účetní závěrky příslušného roku A A

2. Účetní závěrka

2.1 Rozvaha Výkaz Vyhláška 410/2009 Sb., Příloha č. 1 Identifikovat v přehledu případná budoucí rizika v hospodaření ÚSC, Kontrola z hlediska 

významnosti vykázaných zůstatků účtů => případná rizika v dané oblasti AD A

2.2 Výkaz Z/Z Výkaz Vyhláška 410/2009 Sb., Příloha č. 2 Identifikovat v přehledu případná budoucí rizika v hospodaření ÚSC, Kontrola z hlediska 

významnosti vykázaných zůstatků účtů => případná rizika v dané oblasti - např odpisy, prodej 

majetku AD A

2.3 Příloha Výkaz Vyhláška 410/2009 Sb., Příloha č. 5 Identifikovat v přehledu případná budoucí rizika v hospodaření ÚSC, Kontrola z hlediska 

významnosti vykázaných zůstatků účtů => případná rizika v dané oblasti - např odepsané 

pohledávky, zastavený majetek, věcná břemena ABD A

2.3.1 Podrozvahové účty Výkaz - oblast A.4 Vyhláška 410/2009 Sb., Příloha č. 5 Identifikovat v přehledu případná budoucí rizika v hospodaření ÚSC, AB A

2.3.2 Doplňující informace k položkám 

rozvahy

Výkaz - oblast E.1 Vyhláška 410/2009 Sb., Příloha č. 5 Identifikovat v přehledu případná budoucí rizika v hospodaření ÚSC

ABD A

2.3.3 Doplňující informace k položkám 

výkazu Z/Z

Výkaz - oblast E.2 Vyhláška 410/2009 Sb., Příloha č. 5 Identifikovat v přehledu případná budoucí rizika v hospodaření ÚSC

ABD A

2.3.4 Doplňující informace k položkám 

přehledu o peněžních tocích

Výkaz - oblast E.3 Vyhláška 410/2009 Sb., Příloha č. 5 Identifikovat v přehledu případná budoucí rizika v hospodaření ÚSC

ABD A

2.3.5 Doplňující informace k položkám 

přehledu o změnách valstního 

kapitálu

Výkaz - oblast E.4 Vyhláška 410/2009 Sb., Příloha č. 5 Identifikovat v přehledu případná budoucí rizika v hospodaření ÚSC

ABD A

2.4 Přehled o peněžních tocích Výkaz Vyhláška 410/2009 Sb., Příloha č. 3 Identifikovat v přehledu případná budoucí rizika v hospodaření ÚSC, pokles či nárůst fin. 

Prostředků ve vazbě na rozpočtový výhled AB A

2.5 Přehled o změnách vlastního 

kapitálu

Výkaz Vyhláška 410/2009 Sb., Příloha č. 4 Identifikovat v přehledu případná budoucí rizika v hospodaření ÚSC, vyhodnocení významných 

odchylek proti minulým účetním obdobím AB A

3. Ostatní dokumenty

3.1 Návrh ÚSC k Rozdělení výsledku 

hospodaření 

Dokument Seznámit se s požadavky účetní jednotky na použití VH; zamyslet se nad tím zda VH není příliš 

vysoký a proč; případně vyhodnotit zdůvodnění pro příděly do konkrétních fondů, pokud 

požadavek do sociálního fondu posoudit zda se s fondem pracuje; A A

3.2 Stanovisko finančního výboru k 

návrhu

Stanovisko FV Posoudit zdůvodnění pro úpravy k předloženým návrhům

A A

3.3 Hospodaření ÚSC za účetní 

období ve struktuře : Příjmy; 

Výdaje; Transfery stát; Transfery 

PO; VH hlavní činnost; VH vedlejší 

činnost; VH celkem; Fondy; Stav 

finančních prostředků

Výkaz Fin 2-12 M                              

Rozvaha, výkaz Z/Z,                        

Přehled o změnách 

VK,  Přehled o 

peněžních tocích, 

Výkazy PO

Identifikovat v přehledu případná budoucí rizika v hospodaření ÚSC; Kontrola energie za roky x 

čas. Rozlišení; VH z hospodářské činnosti zda +; Odpisový plán; Mzdové náklady

AD A

3.4 Hospodaření  ÚSC Výkaz Fin 2-12 M Zákon 250/2000 Sb. Kontrola, zda plnění příjmů a výdajů nepředstavuje rizika pro následující období AD A

3.5 Finanční vypořádání transferů Finanční vypořádání 

transferů

Zákon 250/2000 Sb. Kontrola zda byl poskytnut transfer a pokud ano zda proběhlo finančí vypořádání

A A

3.6 Protokoly z finančních kontrol 

provedených externími 

pracovníky

Zpráva Vyhláška č. 416/2004 Sb. Seznámit se s povahou zjištění; zda bylo uloženo odstranění zjištěných nedostatků; zda už bylo 

provedena náprava

AD A

Zjištění z provedených finančních 

auditů

Zprávy interního 

auditu

Zákon č. 320/2001 Sb. Seznámit se s povahou zjištění; zda bylo uloženo odstranění zjištěných nedostatků; zda už bylo 

provedena náprava AD A

3.7 Zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření za daný rok

Zpráva Vyhláška č. 416/2004 Sb. Seznámit se a posoudit uvedená zjišění uvedená ve zprávě; seznámit se s výrojkovou částí zprávy; 

seznámit se s riziky uvedenými ve zprávě; vyhodontit ukazatele uvedené ve zprávě

AD A

4. Účetnictví

4.1. Účtový rozvrh §4 odst. 8 bod f Zákon 563/1991 Sb. Posouzení kompletnosti účtového rozvrhu, jeho vykazovací schopnost A A

4.3. Systém řídící kontroly Interní směrnice Zákon č. 320/2001 Sb. Posouzení vnitřních řídících dokumentů a jejich dostatečnost na velikost ÚJ - Směrnice k 

účetnictví; rozpočtu; odpisový plán; k nakládání s fondy; stanovení příkazce operace; správce 

rozpočtu a hlavní účetní; pokud správce = účetní jaké opatření kontrolní bylo přijato;

A A



Tabulka hledisek pro posuzování účetní závěrky

MČ Praha 21

Obsahová náplň podkladů pro hodnocení schvalování účetní závěrky za rok 2014 

Oblast Hledisko posuzování Definice dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

A

Zda byly zjištěny skutečnosti, které by vedly výbor 

k závěru, že účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý 

obraz předmětu účetnictví dle § 7 zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví ve znění pozdějších předpisů

Zobrazení je věrné, jestliže obsah položek účetní závěrky odpovídá 

skutečnému stavu, který je přitom zobrazen v souladu s účetními 

metodami, jejichž použití je účetní jednotce uloženo na základě 

tohoto zákona. Zobrazení je poctivé, když jsou při něm použity účetní 

metody způsobem, který vede k dosažení věrnosti. Tam, kde účetní 

jednotka může volit mezi více možnostmi dané účetní metody a 

zvolená možnost by zastírala skutečný stav, je účetní jednotka 

povinna zvolit jinou možnost, která skutečnému stavu odpovídá. 

B

Zda výbor zjistil skutečnosti, které by jej vedly k závěru, že 

účetnictví není úplné dle § 8 zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví ve znění pozdějších předpisů

Účetnictví účetní jednotky je úplné, jestliže účetní jednotka zaúčtovala 

v účetním období v účetních knihách všechny účetní případy, které v 

něm měla zaúčtovat podle §3, a nejpozději do konce tohoto období za 

jemu bezprostředně předcházející účetní období sestavila účetní 

závěrku, popřípadě i konsolidovanou účetní závěrku, vyhotovila 

výroční zprávu, popřípadě i konsolidovanou výroční zprávu, zveřejnila 

informace podle §21a a má o těchto skutečnostech veškeré účetní 

záznamy, a to přehledně uspořádané.

C

Zda výbor zjistil skutečnosti, které by jej vedly k závěru, že 

účetnictví není průkazné dle § 8 zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví ve znění pozdějších předpisů

Účetnictví účetní jednotky je průkazné, jestliže všechny účetní 

záznamy tohoto účetnictví jsou průkazné (§33a) a účetní jednotka 

provedla inventarizaci.

D

Zda výbor zjistil skutečnosti, které by jej vedly k závěru, že 

účetnictví nezachycuje řádně finanční situaci města k datu 

účetní závěrky

20.4.2015



 
 

 

Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2014 

 

Účetní jednotka:   Městská část Praha 21 

   Staroklánovická 260 

   190 16  Praha 9 – Újezd nad Lesy 

   IČ: 00240923 

Datum rozhodování o schválení: 22. 6. 2015 

 

Identifikace osob rozhodujících o schválení:   

Zastupitelstvo Městské části Praha 21 

 

Výrok:    účetní závěrka schválena  

 

Další významné skutečnosti:   --------------------- 

 

Hlasování: 

Počet členů hlasujících pro schválení:    

Počet členů, kteří se zdrželi hlasování:   

Počet členů, kteří hlasovali proti schválení:   

 

Termín pro odstranění odstranitelných vad: ---------------------- 
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                      Městská část Praha 21   

                                    Úřad městské části 
 

  

                  Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy 
                  

  
       

  

  
       

  

Vnitřní směrnice č. 7/13  
  

       
  

                  

  
       

  

O schvalování účetní závěrky 
 

Obsah:                    Část I    Úvodní ustanovení 

                Čl. 1         Úvodní ustanovení 

                Čl. 2         Základní pojmy 

  Část II    Schvalování účetní závěrky MČ 

                Čl. 1       Příprava podkladů pro schválení účetní závěrky MČ 

                Čl. 2        Průběh hodnocení podkladů 

                Čl. 3        Schvalování v Zastupitelstvu MČ 

  Část III   Schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací 

  
               Čl. 1        Příprava podkladů pro schvalování účetní závěrky 
PO 

                 Čl. 2        Schvalování v Radě MČ 

  Část IV.   

                 Čl.1        Neschválení účetní závěrky 

  Část V.    

                 Čl. 1       Přechodná ustanovení 

                 Čl. 2       Závěrečná ustanovení 

Rozdělovník: sekretariát starosty příspěvkové organizace 

  
 

tajemník úřadu 
  

  

  
 

vedoucí   FO 
  

  

  
 

               OŽPD 
  

  

  
 

               stavebního úřadu 
  

  

  
 

               OOS 
  

  

  
 

               ŽO 
  

  

  
 

               OSV 
  

  

  
 

               OMI 
  

  

  
 

               OVHČ 
  

  

                   OŠKMA21 
  

  

Schválil: 
 

Zastupitelstvo městské části Praha 21 dne 16.12.2013 

  
 

usnesením č. ZMČ17/0213/13 

                  

Účinnost od:  1.1.2014 
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Vnitřní směrnice 

o schvalování účetní závěrky  

Část I. 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

Tato směrnice stanoví způsob poskytování součinnosti osob zúčastněných na přípravě podkladů pro 

schvalování účetní závěrky MČ Praha 21 a jí zřízených příspěvkových organizací v souladu s vyhláškou 

č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schválení účetních závěrek některých vybraných účetních 

jednotek. Taktéž stanoví průběh schvalování v Zastupitelstvu MČ Praha 21 a v Radě MČ Praha 21.  

 

Čl. 2 

Základní pojmy 

1. Schvalovanou účetní závěrkou MČ Praha 21 je účetní závěrka sestavená k 31.12. daného roku. 

2. Schvalovanou účetní závěrkou příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 21 je účetní závěrka 

sestavená k 31.12. daného roku. 

3. Schvalujícím orgánem pro účetní závěrku MČ Praha 21 je Zastupitelstvo MČ Praha 21. 

4. Schvalujícím orgánem pro účetní závěrku příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 21 je Rada 

MČ Praha 21. 

 

Část II.  

Schvalování účetní závěrky MČ 

Čl. 1 

Příprava podkladů pro schválení účetní závěrky MČ 

1. Finanční odbor nejpozději do 30.4. následujícího roku připraví tyto podklady ke schválení 

účetní závěrky MČ: 

 účetní závěrku daného roku včetně všech příloh 

 inventarizační zprávu 

 další účetní záznamy vztahující se k významným skutečnostem daného účetního období 

 závěrečný účet  

2. Interní audit nejpozději do 30.4. následujícího roku připraví tyto podklady ke schválení účetní 

závěrky MČ: 
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 zprávu o výsledcích finančních kontrol dle vyhlášky č. 416/2004 Sb. za daný rok 

 protokoly z finančních kontrol provedených externími pracovníky 

 zprávy interního auditu o zjištěních z provedených auditů 

 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za daný rok 

 

Čl. 2 

Průběh hodnocení podkladů  

1. Pro hodnocení podkladů pro schválení účetní závěrky MČ a jí zřízených příspěvkových 

organizací Zastupitelstvo MČ Praha 21 zvolí 5 členný výbor. Z řad jeho členů zvolí zastupitelstvo 

předsedu výboru. Dále z řad zaměstnanců úřadu zvolí tajemníka výboru.  

2. Členy výboru budou: 

 vedoucí finančního odboru  

 referent interního auditu 

 předseda hlavní inventarizační komise 

 člen finančního výboru nominován finančním výborem 

 další navržený člen 

3. Na jednání výboru musí být jeho členové pozváni referentem interního auditu nejméně 7 dní 

před vlastním jednáním. 

4. Podklady pro hodnocení účetní závěrky MČ a jí zřízených příspěvkových organizací, zašle 

referent interního auditu elektronicky všem členům výboru nejméně 7dní před vlastním 

jednáním. 

5. Výbor vyhotoví seznam předkládaných dokladů. 

6. Výbor z předložených podkladů posoudí věcnou stránku, úplnost a průkaznost účetnictví a 

vydá doporučení ke schválení či neschválení ve schvalovacím orgánu MČ.   

7. Výbor si může vyžádat další podklady k posouzení účetnictví. 

 

Čl. 3 

Schvalování v zastupitelstvu MČ  

 

1. Zastupitelstvo MČ Praha 21 schvaluje účetní závěrku městské části na svém jednání při 

schvalování závěrečného účtu. Součástí usnesení o schválení účetní závěrky bude protokol  

o schválení. Vzor protokolu je přílohou této směrnice. 

2. Protokol musí obsahovat: 

 identifikaci MČ 
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 datum rozhodování o schválení či neschválení účetní závěrky 

 identifikaci osob rozhodujících o schválení nebo neschválení účetní závěrky 

 výrok o schválení či neschválení účetní závěrky 

 popis dalších významných skutečností pro uživatele účetní závěrky 

3. Protokol obsahuje ujištění  

 o tom, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví dle § 7 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zobrazení účetnictví je 

věrné, jestliže obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu, který je 

zobrazen v souladu s účetními metodami danými právními předpisy. Zobrazení je poctivé, 

když jsou při něm použity účetní metody způsobem, který vede k dosažení věrnosti. 

 o tom, že účetnictví je úplné dle § 8 zákona o účetnictví. Účetnictví je úplné jestliže 

veškeré transakce a události, které měli být zaznamenány, skutečně zaznamenány byly. 

Veškerá aktiva, pasiva, práva, pohledávky a závazky skutečně existují a jsou vykázány 

v souladu se stanovenými pravidly. 

 o tom, že účetnictví je průkazné dle § 8 zákona o účetnictví. Účetnictví je průkazné, jestliže 

všechny účetní záznamy jsou průkazné a účetní jednotka provedla inventarizaci.  

Za průkazné se považuje účetnictví, když jsou splněny požadavky zákona o účetnictví na 

vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky. Všechny účetní záznamy jsou průkazné, když 

je prokazatelná obsahová shoda účetní dokumentace s účetním případem a hospodářskou 

(finanční) operací.  

 

4. Zastupitelstvo MČ může požadovat nahlédnutí do účetních knih a dalších účetních záznamů, 

požadovat předložení účetních záznamů či doplnění informací, činit podněty ke zlepšení 

zobrazovaných skutečností v účetní závěrce, či zlepšení postupů při schvalování účetní závěrky. 

5. V protokolu se zaznamená, kolik členů schvalovacího orgánu hlasovalo pro, kolik proti a kolik 

členů se zdrželo hlasování.  

6. Zastupitelstvo MČ nemůže schválit pouze část účetní závěrky. 

 

Část III.  

Schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací 

Čl. 1 

Příprava podkladů pro schválení účetní závěrky příspěvkových organizací 

1. Příspěvková organizace zřízená MČ Praha 21 připraví tyto podklady pro schválení účetní 

závěrky své organizace: 

 účetní závěrku daného roku včetně všech příloh 

 plán inventarizace 

 příkaz se jmenováním členů inventarizačních komisí 

 záznam o proškolení členů inventarizačních komisí 
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 inventarizační zprávu 

 zprávu o výsledcích finančních kontrol dle vyhlášky č. 416/2004 Sb. za daný rok 

 protokoly z finančních kontrol provedených externími pracovníky 

 účtový rozvrh 

 finanční vypořádání transferů 

 seznam přijatých darů 

 další účetní záznamy vztahující se k významným skutečnostem daného účetního období 

2. Všechny tyto podklady předají MČ přes podatelnu internímu auditu nejpozději do 30.3 

následujícího roku. 

3. Interní audit elektronicky předá po formální kontrole podkladů tyto podklady zvolenému 

výboru pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky nejméně 7 dnů před jeho 

jednáním.  

Čl. 2 

Schvalování v Radě MČ  

1. Rada MČ Praha 21 schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace na svém jednání. Součástí 

usnesení o schválení účetní závěrky bude protokol o schválení. Vzor protokolu je přílohou této 

směrnice. 

2. Protokol musí obsahovat: 

 identifikaci příspěvkové organizace 

 datum rozhodování o schválení či neschválení účetní závěrky 

 identifikaci osob rozhodujících o schválení nebo neschválení účetní závěrky 

 výrok o schválení či neschválení účetní závěrky 

 popis dalších významných skutečností pro uživatele účetní závěrky 

3. Protokol obsahuje ujištění  

 o tom, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví dle § 7 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zobrazení účetnictví je 

věrné, jestliže obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu, který je zobrazen 

v souladu s účetními metodami danými právními předpisy. Zobrazení je poctivé, když jsou 

při něm použity účetní metody způsobem, který vede k dosažení věrnosti. 

 o tom, že účetnictví je úplné dle § 8 zákona o účetnictví. Účetnictví je úplné jestliže veškeré 

transakce a události, které měli být zaznamenány, skutečně zaznamenány byly. Veškerá 

aktiva, pasiva, práva, pohledávky a závazky skutečně existují a jsou vykázány v souladu se 

stanovenými pravidly. 

 o tom, že účetnictví je průkazné dle § 8 zákona o účetnictví. Účetnictví je průkazné, jestliže 

všechny účetní záznamy jsou průkazné a účetní jednotka provedla inventarizaci. Za 

průkazné se považuje účetnictví, když jsou splněny požadavky zákona o účetnictví na vedení 

účetnictví a sestavení účetní závěrky. Všechny účetní záznamy jsou průkazné, když je 

prokazatelná obsahová shoda účetní dokumentace s účetním případem a hospodářskou 

(finanční) operací.  
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4. Rada MČ může požadovat nahlédnutí do účetních knih a dalších účetních záznamů, požadovat 

předložení účetních záznamů či doplnění informací, činit podněty ke zlepšení zobrazovaných 

skutečností v účetní závěrce, či zlepšení postupů při schvalování účetní závěrky. 

5. V protokolu se zaznamená, kolik členů schvalovacího orgánu hlasovalo pro, kolik proti a kolik 

členů se zdrželo hlasování.  

6. Rada MČ nemůže schválit pouze část účetní závěrky. 

7. Přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku hospodaření příspěvkové organizace může 

být schváleno v radě MČ až po schválení účetní závěrky dané příspěvkové organizace. 

 

Část IV. 

Čl. 1 

Neschválení účetní závěrky 

 

1. Pokud schvalovací orgán na základě předložených nebo vyžádaných podkladů zjistí, že 

schvalovaná účetní závěrka neposkytuje v rozsahu posuzovaných požadavků věrný a poctivý 

obraz předmětu účetnictví a finanční situace MČ nebo příspěvkové organizace, a to 

v souvislosti se skutečnostmi obsaženými v účetní závěrce, neschválí tuto účetní závěrku. 

2. Schvalující orgán neschválí účetní závěrku též v případě, že mu nebyly předloženy veškeré 

významné podklady stanovené touto směrnicí nebo které si vyžádal. 

3. V případě neschválení účetní závěrky bude stanovena lhůta k odstranění odstranitelných vad, 

která bude zaznamenána v protokole. 

4. Nebude-li možné nebo účelné zjištěné vady ve stanovené lhůtě odstranit, oznámí tuto 

skutečnost účetní jednotka (MČ nebo příspěvková organizace) písemně schvalujícímu orgánu. 

5. V případě, že budou odstraněny vady, pro které nebyla účetní závěrka schválena v běžném 

účetním období případně v následujícím účetním období, schvalovací orgán účetní závěrku 

neprodleně schválí. 

6. Schvalovací orgán schválí účetní závěrku též, pokud účetní jednotka nezajistí ve stanovené 

lhůtě nápravu všech skutečností, jež byly důvodem pro neschválení účetní závěrky, avšak tyto 

nenapravené skutečnosti nemají za následek, že účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý 

obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 

7. Nezajistí-li dotčená účetní jednotka ve stanovené lhůtě nápravu skutečností, jež byly důvodem 

pro neschválení účetní závěrky, a to ani v následujícím účetním období, a mají-li tyto 

skutečnosti za následek, že účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu 

účetnictví a finanční situace účetní jednotky, a to ani v souvislosti se skutečnostmi obsaženými 

v účetní závěrce následujícího účetního období, schvalovací orgán potvrdí neschválení účetní 



7 
 

závěrky. Toto rozhodnutí schvalující orgán odůvodní a zaznamená v protokole o schvalování 

účetní závěrky. 

8. V případě neschválení účetní závěrky z důvodu, že účetnictví nezobrazuje věrný a poctivý obraz 

účetnictví a není správné, se vystavuje účetní jednotka (MČ nebo příspěvková organizace) 

sankci dle § 37 zákona o účetnictví a to ve výši až 3% hodnoty aktiv účetní jednotky. 

 

Část V. 

Čl. 1 

Přechodná ustanovení 

V roce 2013 pro hodnocení podkladů pro schválení účetní závěrky MČ za rok 2012 bude zvolena 

Radou MČ Praha 21 5 členná komise. 

 

Čl. 2 

Závěrečná ustanovení 

1. Vedoucí úředník je povinen seznámit všechny své podřízené zaměstnance s touto směrnicí.  

 

2. Směrnice byla schválena Zastupitelstvem městské části Praha 21 dne 16.12.2013 usnesením č. 

ZMČ17/0213/13 a je k nahlédnutí na „Alfresco“. 

 

3. Kontrolou dodržování vnitřní směrnice je pověřena referentka vnitřního auditu.   

 

4. Směrnice nabývá účinnosti dne 1.1.2014 

 

 

V Praze dne 6.8.2013 
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Příloha č. 1 

Protokol o schvalování účetní závěrky za rok ……… 

 

Účetní jednotka:  MČ včetně adresy a IČ nebo příspěvková organizace včetně 

adresy a IČ 

 

 

Datum rozhodování o schválení: 

 

Identifikace osob rozhodujících o schválení:  Zastupitelstvo MČ nebo Rada MČ  

u příspěvkových organizací 

 

Výrok:    účetní závěrka schválena – neschválena 

 

Další významné skutečnosti: 

 

Hlasování: 

Počet členů hlasujících pro schválení: 

Počet členů, kteří se zdrželi hlasování: 

Počet členů, kteří hlasovali proti schválení: 

 

Termín pro odstranění odstranitelných vad: 



























































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

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

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00279/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 4. jednání dne 22.06.2015
 

Jan Slezákpředkládá:
Z2

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Závěrečný účet MČ Praha 21 za rok 2014

Důvodová zpráva

V souvislosti se všemi platnými právními předpisy (vyhláška hl.m.Prahy č. 55/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy, zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, vnitřní směrnice MČ Praha 21 č. 5/09
o rozpočtových pravidlech MČ Praha 21) je vypracován závěrečný účet MČ Praha 21 za rok 2014.

Mimo požadavků uvedených v návrhu na usnesení, Finanční výbor ještě doporučuje zavést,
zabezpečit a průběžně kontrolovat standartní metody účtování v souladu a minimálně v oblastech
uvedených v závěrečné zprávě (minimálně v bodech, kde je nutná realizace nápravných opatření)
auditu MHMP a zajistit zvýšenou kontrolní činnost zřízených příspěvkových organizací.

Návrh závěrečného účtu MČ Praha 21 za rok 2014 byl odsouhlasen usnesením RMČ17/0277/15.
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
 závěrečný účet MČ Praha 21, to znamená celoroční hospodaření Městské částí Praha 21

za rok 2014 s výhradou nedostatků v MZŠ Polesná, uvedených ve zprávě o výsledku
hospodaření MČ Praha 21 a schvaluje tato opatření:

a) realizovat všechna nápravná opatření pro Masarykovu základní školu Polesná z příkazu
starosty č. 2/215 k odstranění nedostatků zjištěných z přezkoumání hospodaření MČ Praha
21 za rok 2014 dle Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 21 ze dne 13.
4. 2015, provedeného zaměstnanci MHMP

b) požadavek Finančního výboru na doplnění uložených nápravných opatření z příkazu
starosty MČ Praha 21 č. 2/2015 takto:
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- řešení dohadné položky (účet 389 - Dohadné účty pasivní) na náklady na opravy a
udržování ve výši  1 045 500 Kč (č.dokladu 7040) a vyjasnit způsob řešení financování
investic na základě uzavřených smluv a dodatků s dodavateli,

- doložit částku na účtu Fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 65 523,69 Kč jako
rozdíl mezi zůstatkem účtu 243 (běžný účet FKSP) a účtem 412 (Fond kulturních a sociálních
potřeb).

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Zaverecny_ucet_MC_Praha_21_za_r.2014

 
 

Dne 10.06.2015
 
 

Jan Slezák
Z2

 
 



























































































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

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

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00280/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 4. jednání dne 22.06.2015
 

Jan Slezákpředkládá:
Z2

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

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

Důvodová zpráva

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

K 31. 3. 2015 byly vykázány příjmy celkem ve výši 17 707,08 tis. Kč, tj. plnění k upravenému
rozpočtu na 24,15%. Celkové výdaje byly vykázány ve výši 10 241,04 tis. Kč (tj. plnění vůči
upravenému rozpočtu na 12,93%), z toho běžné výdaje 10 221,04 tis. Kč (plnění na 14,17%)
a kapitálové výdaje 20,00 tis. Kč (plnění na 0,28%).  Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci bylo
vykázáno přebytkové, a to ve výši  7 466,04 tis. Kč vlivem vyššího plnění příjmů a nižšího čerpání
výdajů.

Výsledek hospodaření byl vykázán ve výši  6 202,62 tis., a to vlivem výnosů ve výši 17 756,26
tis. (především vlivem výnosů z transferů) a nákladů ve výši  11 553,64 tis. Kč (především vlivem
nákladů na transfery).

Ve vedlejší hospodářské činnosti byly docíleny výnosy ve výši  2 461,94 tis. Kč, náklady ve výši
1 320,82 tis. a výsledek hospodaření ve výši  1 141,12 tis. Kč.

Plnění rozpočtu bylo odsouhlaseno usnesením RMČ17/0278/15.
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

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

je součástí originálu usnesení
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Obsah: 
Příloha č.2: 02_Plneni_rozpoctu_MCP21_za_1_Q_2015

 
 

Dne 10.06.2015
 
 

Jan Slezák
Z2
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M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   2 1
 

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00294/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 4. jednání dne 22.06.2015
 

Zdeněk Růžičkapředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Ing. Josef Roušalzpracoval:
vedoucí odboru majetku a investic

 
 

Věc: Bezúplatný převod pozemku parc.č.171/1 v k.ú Újezd nad Lesy včetně stavby
komunikace do majetku Hl.m. Prahy se správou pro MČ Praha 21

Důvodová zpráva

RMČ Praha 21 schválila usnesením RMČ10/0135/15 ze dne 10.3.2015  bezúplatný převod
pozemku včetně stavby komunikace na pozemku parc.č 171/1 v k.ú. Újezd nad Lesy ul.
Domanovická (viz. situace)  od společnosti AGGIM s.r.o. Jedná se o pozemek o výměře 401
m2, druhem ostatní plocha, využití jako ostatní komunikace.  

Bezúplatný převod pozemku včetně stavby komunikace bude v případě schválení převzetí v
ZMČ  převzat  za těchto podmínek:

1. komunikace bude v době předání a převzetí v řádném technickém stavu

2. dopravní značení bude osazeno v souladu se všemi platnými rozhodnutími příslušných
orgánů

3. žadatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem

4. žadatel předloží požadované doklady a dokumentaci

5. komunikace bude vyjmuta z plánu zimní údržby

 
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
 bezúplatný převod pozemku parc.č. 171/1 k.ú. Újezd nad Lesy včetně stavby komunikace

do majetku Hl.m. Prahy se správou pro MČ Praha 21 za podmínky:
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1. komunikace bude v době předání a převzetí v řádném technickém stavu

2. dopravní značení bude osazeno v souladu se všemi platnými rozhodnutími příslušných
orgánů

3. žadatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem

4. žadatel předloží požadované doklady a dokumentaci

5. komunikace bude vyjmuta z plánu zimní údržby

 
 
 
 

2) p o v ě ř u j e
 starostu MČ Praha 21 podpisem darovací smlouvy

 
 Zodpovídá:

 
 1. Starosta
 Termín:  30.10.2015
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_situace_Domanovicka

 
 

Dne 11.06.2015
 
 

Zdeněk Růžička
starosta MČ Praha 21
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M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   2 1
 

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00287/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 4. jednání dne 22.06.2015
 

Zdeněk Růžičkapředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Ing. Josef Roušalzpracoval:
vedoucí odboru majetku a investic

 
 

Věc: Darování pozemku pod komunikací č.parc. 97 v k.ú. Újezd nad Lesy

Důvodová zpráva

Materiál je předkládán na základě nabídky spoluvlastníků Ing. Písaříka a pí Pšeničné na darování
pozemku v k.ú. Újezd nad Lesy.

Jedná se o pozemek parc. č. 97 o výměře 579 m2, který se nachází pod komunikací v ulici
Radimská, druhem ostatní plocha, využití ostatní komunikace (viz situace).

Darování pozemku je podmíněno tím, že veškeré náklady spojené s převodem uhradí MČ Praha
21 (posudek, správní poplatek).

Na základě doporučení Komise územního rozvoje přijala rada MČ usnesení RMČ14/0206/15 ze
dne 23.04.2015, ve kterém souhlasí s přijetím daru pozemku. V rámci sjednocování vlastnictví
staveb a vlastnictví pozemků rada uvítala toto vstřícné gesto a souhlasila s přijetím daru i s
podmínkou úhrady nákladů.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 darování pozemku č. parc. 97 o výměře 579 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace v

k.ú. Újezd nad Lesy do vlastnictví Hlavního města města Prahy se svěřenou správou pro
MČ Praha 21 od pí Milady Pšeničné a p. Ing. Josefa Písaříka s tím, že náklady na převod
ponese naše městská část

 
 
 

2) p o v ě ř u j e
 starostu MČ Praha 21 podpisem darovací smlouvy



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

 
 Zodpovídá:

 
 1. Starosta
 podpis DS
 Termín:  30.09.2015
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_nabidka.pdf

 
Příloha č.3: 03-situce_Radimska

 
 

Dne 11.06.2015
 
 

Zdeněk Růžička
starosta MČ Praha 21
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M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   2 1
 

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00298/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 4. jednání dne 22.06.2015
 

Zdeněk Růžičkapředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Vladimír Saitzzpracoval:
Tajemník úřadu

 
 

Věc: Navýšení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva

Důvodová zpráva

Předkládám zastupitelstvu ke schválení návrh na změnu výše měsíční odměny neuvolněným
zastupitelům. Tento návrh je činěn na základě NV č. 52/2015 Sb., kterým se mění NV č. 37/2000
Sb. Do současné doby platí usnesení zastupitelstva č. ZMČ1/0013/14 ze dne 3. 11. 2014, kterým
se stanovuje vyplácení nejvyšší možné odměny všem neuvolněným zastupitelům. Od tohoto
usnesení se odvíjí i odměňování předsedů výborů a komisí a předsedů komisí nezastupitelů.
Zvýšení je následovné: místostarosta: 1.042,- Kč, radní: 373,- Kč, předseda výboru - komise:
71,- Kč, zastupitel - člen výboru- komise: 59,- Kč, člen zastupitelstva: 29,- Kč. Zastupitelstvo
může schválit maximální částku, nebo dosavadní částky zachovat, nebo částku upravit i jinak
pod maximální stanovenou částku NV č. 52/2015 Sb.

Tento materiál byl projednán na RMČ17 dne 2. 6. 2015.
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
 navýšení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha 21, podle NV č. 52/2015

Sb. v maximální výši, od 1. 7. 2015
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_tabulka

 
 

Dne 09.06.2015
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Zdeněk Růžička

starosta MČ Praha 21
 

 




