
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 

Pozvánka 

 

Zastupitelstvo městské části 18. jednání 17. 03. 2014 

Místo konání: Divadelní sál MZŠ 

 

Začátek jednání: 16:00 hod 

 

Navržený program jednání: 

Pořadí Věc 
Číslo 

materiálu 
Značka Předkládá 

1. Zahájení jednání BJ/00070/2014  Iva Šimková 

RNDr. Pavel 

Roušar 

2. Stanovení ověřovatelů zápisu, volba mandátového 

výboru, volba návrhového výboru 

BJ/00071/2014  Iva Šimková 

RNDr. Pavel 

Roušar 

3. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ 

Praha 21 

BJ/00072/2014  Iva Šimková 

RNDr. Pavel 

Roušar 

4. Kontrola plnění usnesení BJ/00073/2014  Iva Šimková 

RNDr. Pavel 

Roušar 

5. Zpráva o činnosti rady BJ/00074/2014  Dana 

Kartousová 

RNDr. Pavel 

Roušar 

6. Výroční zpráva MČ Praha 21 za rok 2013 BJ/00075/2014  RNDr. Pavel 

Roušar 

RNDr. Pavel 

Roušar 

7. Změna měsíční odměny a příplatků 

poskytovaných členům Zastupitelstva MČ Praha 

21 podle NV č. 37/2003 Sb. ve znění NV č. 

459/2013 Sb. ze dne 18. 12. 2013 

BJ/00122/2014  Vladimír 

Saitz 

RNDr. Pavel 

Roušar 

8. Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21 BJ/00093/2014  Bc. Ivana 

Bulířová 

RSDr. Pavel 

Janda 

9. Bezúplatný převod části komunikace Rozhovická 

vč. příslušných pozemků 

BJ/00084/2014  Ing. Josef 

Roušal 

RNDr. Pavel 

Roušar 



10. Prodej pozemku č. parc. 4356/97 v k.ú. Újezd nad 

Lesy předem známému zájemci 

BJ/00115/2014  Ing. Josef 

Roušal 

RNDr. Pavel 

Roušar 

11. Zápis č. 12 z jednání Finančního výboru 

Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 29. 1. 2014, 

zápis č. 13 z jednání Finančního výboru 

Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 24. 2. 2014 

BJ/00078/2014  Ing. Vlasta 

Berková 

RNDr. Pavel 

Roušar 

12. Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2014 BJ/00079/2014  Ing. Vlasta 

Berková 

RNDr. Pavel 

Roušar 

13. Rozpočtová opatření č. 90 - 93, 95 - 101, 107: 

změny rozpočtu v roce 2013, rozpočtové opatření 

č. 1 a 2: změny rozpočtu v roce 2014 

BJ/00082/2014  Ing. Vlasta 

Berková 

RNDr. Pavel 

Roušar 

14. Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do 

roku 2019 

BJ/00080/2014  Ing. Vlasta 

Berková 

RNDr. Pavel 

Roušar 

15. Projednání návrhu na udělení čestného titulu 

"Čestný občan" a "Občan roku 2013" 

BJ/00117/2014  Iva Hájková 

RNDr. Pavel 

Roušar 

16. Katalog karet indikátorů strategických cílů BJ/00118/2014  Iva Hájková 

RNDr. Pavel 

Roušar 

17. Výbor pro hodnocení podkladů pro schvalování 

účetní závěrky 

BJ/00123/2014  Mgr. Blanka 

Horká 

RNDr. Pavel 

Roušar 

18. FK Újezd nad Lesy - investiční příspěvek jako 

spoluúčast grantů MHMP 

BJ/00119/2014  Iva Hájková 

RNDr. Pavel 

Roušar 

19. TJ Sokol - investiční příspěvek jako spoluúčast 

grantu MHMP 

BJ/00120/2014  Iva Hájková 

RNDr. Pavel 

Roušar 

20. Výsledky hodnocení grantů MČ Praha 21 pro rok 

2014 grantovou komisí 

BJ/00124/2014  RNDr. Pavel 

Roušar 

Iva Hájková 

21. Podání projektové žádosti v rámci vyhlášené 

výzvy v Operačním programu Praha - 

Konkurenceschopnost 

BJ/00128/2014  RNDr. Pavel 

Roušar 

RNDr. Pavel 

Roušar 

 

 

RNDr. Pavel Roušar 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.

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

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00070/2014
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 18. jednání dne 17.03.2014
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Iva Šimkovázpracoval:
organizator

 
 

Věc: Zahájení jednání
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 
 

Dne 06.03.2014
 
 

RNDr. Pavel Roušar
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.

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

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00071/2014
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 18. jednání dne 17.03.2014
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
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 06.03.2014
 
 

RNDr. Pavel Roušar
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.

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

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00072/2014
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 18. jednání dne 17.03.2014
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Iva Šimkovázpracoval:
organizator

 
 

Věc: Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
 program 18. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.1: 02_program_ZMC_17_3_2014

 
 

Dne 06.03.2014
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ 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.  Zpráva o činnosti rady 

6.  Výroční zpráva MČ Praha 21 za rok 2013 

7.  Změna měsíční odměny a příplatků poskytovaných členům Zastupitelstva MČ Praha 21 

 podle NV č. 37/2003 Sb. ve znění NV č. 459/2013 Sb. ze dne 18. 12. 2013 

8.    Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21 

9.    Bezúplatný převod části komunikace Rozhovická vč. příslušných pozemků  

10.  Prodej pozemku č. parc. 4356/97 v k.ú. Újezd nad Lesy předem známému zájemci   

11.  Zápis č. 12 z jednání Finančního výboru ze dne 29. 1. 2014, zápis č. 13 z jednání   

       Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 24. 2. 2014 

12.  Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2014 

13.  Rozpočtová opatření č. 90-93, 95-101, 107, 1, 2   

14.  Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2019 

15.  Projednání návrhu na udělení čestného titulu "Čestný občan" a "Občan roku 2013" 

16.  Katalog karet indikátorů strategických cílů 

17. Výbor pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky 

18. FK Újezd nad Lesy - investiční příspěvek jako spoluúčast grantů MHMP 

19. TJ Sokol - investiční příspěvek jako spoluúčast grantu MHMP 

20. Výsledky hodnocení grantů MČ Praha 21 pro rok 2014 grantovou komisí 

21. Podání projektové žádosti v rámci vyhlášené výzvy v Operačním programu Praha -    

      Konkurenceschopnost 

 

 

 



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/00073/2014
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 18. jednání dne 17.03.2014
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Iva Šimkovázpracoval:
organizator

 
 

Věc: Kontrola plnění usnesení

Důvodová zpráva

V příloze 02 je předložena kontrola plnění usnesení - 1 splněný úkol, který vzešel z minulého
jednání zastupitelstva.

 

  

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 kontrolu plnění usnesení z minulého jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_splnene_ukoly_ZMC

 
 

Dne 06.03.2014
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

 
 



Přehled úkolů

Městská část Praha 21

Generováno: 04.03.2014 10:07 Vytiskl: Iva Šimková, organizator - organizator Strana: 1 / 1
Celkový počet záznamů tisku: 1

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
31.12.2013 KT_KPP (Iva Hájková)

organizator (organizator virtual)
08.01.2014 ZMČ17 Uk/00001/2014

Úkol z ZMČ17, č.usnesení ZMČ17/0215/13, ze dne 16.12.2013, bod 2,VĚC: Grantové programy
vyhlášené MČ Praha 21 pro rok 2014

Zadání
ukládá

ÚMČ Praha 21 /OŠKMA21/ uveřejnit vyhlášené Grantové programy pro rok 2014 na úřední desce a webové adrese
ÚMČ Praha 21

Řešení
uveřejněno 31.12.2013



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/00074/2014
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 18. jednání dne 17.03.2014
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Dana Kartousovázpracoval:
asistentka

 
 

Věc: Zpráva o činnosti rady

Důvodová zpráva

Na základě Jednacího řádu ZMČ Praha 21 překládá starosta MČ Praha 21 zprávu o činnosti rady
od července do prosince 2013. RMČ Praha 21 se v tomto období sešla celkem 11x. Seznam
schválených usnesení je přílohou tohoto materiálu.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

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

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_materialy_RMC_cervenec_prosinec_2013

 
 

Dne 21.02.2014
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

 
 



Číslo Věc Stav Jednání

BJ/00607/2013

Schválení dotací z MHMP a ze státního rozpočtu, které obdrží MČ 

Praha 21 do konce roku 2013 Schváleno RMČ84

BJ/00606/2013 Vnitřní směrnice "Zadávání veřejných zakázek" Schváleno RMČ84

BJ/00605/2013

Souhlas MČ Praha 21 se záměrem podání grantu fyzické osoby na 

revitalizaci pozemků v objektu Masarykovy základní školy, Polesná 

1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy Schváleno RMČ84

BJ/00604/2013 Zápis č. 10  z jednání KŽP ze dne 4. 11. 2013 Schváleno RMČ84

BJ/00603/2013 Předžalobní upomínka - výpověď z nájmu bytu č. 2/1611 Schváleno RMČ84

BJ/00602/2013

Souhlas vlastníka pozemku s realizací projektu "Náhrada druhově 

nevhodného keřového porostu podél uličního oplocení MŠ 

Sedmikráska v Lišické ulici" Schváleno RMČ84

BJ/00600/2013

Újezdský strom - žádost souhlas s podáním žádosti o grant hl. m. 

Prahy Schváleno RMČ84

BJ/00599/2013

Rozpočtová opatření č. 90 - 93, 95 - 100: změny rozpočtu v roce 

2013 Schváleno RMČ84

BJ/00598/2013 Dohoda o úhradě dluhu za byt č. 46/1627 Schváleno RMČ84

BJ/00597/2013 Protidrogová politika hl. m. Prahy na období 2013 až 2020 Schváleno RMČ84

BJ/00596/2013

Žádost o uzavření smlouvy o Smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene pro Pražskou plynárenskou Distribuci a.s. na pozemku 

parc. č. 3237/1 v k.ú. Újezd nad Lesy Schváleno RMČ84

BJ/00595/2013

Návrh smlouvy o zřízení služebnosti stezky a cesty spojené s 

vlastnictvím nemovitostí Schváleno RMČ84

BJ/00594/2013

Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene pro 

Pražskou plynárenskou Distribuci, a.s. Schváleno RMČ84

BJ/00593/2013

Sumární zpracování výročních zpráv základních a mateřských škol 

ve správním obvodu Praha 21 za šk. rok 2012 - 2013 Schváleno RMČ84

BJ/00592/2013 Prodloužení nájmu bytu č. 1/673 Schváleno RMČ84

BJ/00591/2013 Prodloužení nájmů bytů na dobu určitou Schváleno RMČ84

BJ/00589/2013 Zápis z jednání likvidační komise ze dne 28. 11. 2013 Schváleno RMČ84

BJ/00587/2013 Kontrola plnění úkolů Schváleno RMČ84

BJ/00586/2013 Zápis z jednání Dopravní komise dne 27.11.2013 Schváleno RMČ83

BJ/00585/2013

Smlouva o financování projektu v rámci Operačního programu 

Praha - Konkurenceschopnost /e-Újezd/ Schváleno RMČ83

BJ/00584/2013

Návrh na změnu územního plánu v katastru MČ Praha 21 v oblasti 

Klánovického nádraží Schváleno RMČ83

BJ/00582/2013 Návrh na odměnění členů komisí věcným darem Schváleno RMČ83

BJ/00581/2013 Dočasné přenesení užívacího práva bytu 8/1620 na třetí osobu Schváleno RMČ83

BJ/00580/2013 Schválení darovacích smluv Schváleno RMČ83

BJ/00579/2013

Záměr na podání žádosti o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní 

prostředí (prioritní osa 3) na akci "Zateplení střechy MŠ Rohožník, 

Žárovická 1653, Praha 9" Schváleno RMČ83

BJ/00578/2013 Zápis ze 14. jednání KÚR ze dne 4. 11. 2013 Schváleno RMČ83

BJ/00577/2013 Přehled vývoje pohledávek po splatnosti Schváleno RMČ83

BJ/00576/2013 Koncepce transparentnosti MČ Praha 21 Schváleno RMČ83

BJ/00575/2013 Revitalizace parku před ZŠ Masarykova Schváleno RMČ83



BJ/00573/2013 Rozpočtová opatření č. 83 a 84 - úpravy rozpočtu v roce 2013 Schváleno RMČ83

BJ/00572/2013 Žádost MŠ Sedmikráska o souhlas s přijetím věcného daru Schváleno RMČ83

BJ/00571/2013

Rozpočtová opatření č. 77, 79 - 82 a 85: změny rozpočtu v roce 

2013 Schváleno RMČ83

BJ/00570/2013

Informace o duplicitních zápisech vlastnictví u pozemků, na 

kterých se nachází komunikace Schváleno RMČ84

BJ/00569/2013

Zápis z jednání KSPZ ze dne 13.11.2013, odvolání a jmenování 

předsedy komise Schváleno RMČ83

BJ/00568/2013 Složení Grantové komise pro rok 2014 Schváleno RMČ83

BJ/00567/2013

Připomínkování karet indikátorů (ukazatelů) cílů Strategického 

plánu rozvoje MČ Praha 21 Schváleno RMČ84

BJ/00566/2013

Přerušení provozu v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 21 

o vánočních prázdninách šk. roku 2013/2014 Schváleno RMČ83

BJ/00553/2013 FK Újezd nad Lesy - souhlas s plánovanými investičními akcemi Schváleno RMČ83

BJ/00552/2013 Darovací smlouva Schváleno RMČ82

BJ/00545/2013 Návrh odměn vedoucím pracovníkům Schváleno RMČ83

BJ/00544/2013 Kontrola plnění úkolů Schváleno RMČ83

BJ/00543/2013

Zateplení MŠ Sedmikráska - smlouva o  poskytnutí podpory ze 

SFŽP Schváleno RMČ82

BJ/00542/2013

Žádost o znovuprojednání napojení vjezdu z pozemku 504/1 na 

komunikaci v ul. Druhanická Schváleno RMČ82

BJ/00541/2013

Rozpočtová opatření č. 71, 72,74,75 a 78 - změny rozpočtu v roce 

2013, rozpočtové opatření č. 73 - úprava rozpočtu v roce 2013 Schváleno RMČ82

BJ/00540/2013 Zimní údržba komunikací Schváleno RMČ82

BJ/00539/2013

Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2014 včetně 

zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria Schváleno RMČ82

BJ/00537/2013 Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2014 Schváleno RMČ82

BJ/00536/2013 Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2019 Schváleno RMČ82

BJ/00535/2013 Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. - 3. čtvrtletí 2013 Schváleno RMČ82

BJ/00534/2013

Žádost zřízených příspěvkových organizací o neinvestiční příspěvek 

na vánoční dárky, včetně stanoviska vedoucí OŠKMA21 Schváleno RMČ82

BJ/00533/2013

Žádost MZŠ Polesná o schválení rozpočtového opatření č. 1: 

úprava rozpočtu v roce 2013 Schváleno RMČ82

BJ/00532/2013

Žádost MŠ Sluníčko o odsouhlasení přijetí účelově určeného 

sponzorského daru Schváleno RMČ82

BJ/00531/2013 Odpisové plány příspěvkových organizací MČ Praha 21 Schváleno RMČ82

BJ/00530/2013

Žádost MZŠ Polesná o navýšení provozního příspěvku vlivem 

zvýšení kapacity MŠ Sluníčko (č.j. 708-2013/miku) v období 09 - 

12/2013 Schváleno RMČ82

BJ/00529/2013 Žádost MŠ Sedmikráska o souhlas s přijetím věcného daru Schváleno RMČ82

BJ/00528/2013 Protokol o výsledku metodické kontroly v mateřských školách Schváleno RMČ82

BJ/00527/2013

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 

11/2013 ze dne 4. 11. 2013 Schváleno RMČ82



BJ/00526/2013 Zpracování podkladů pro revitalizaci parku před ZŠ Masarykova Schváleno RMČ82

BJ/00525/2013

Smlouva o uživatelské podpoře k PC informačnímu systému 

"Pečovatelská služba" Schváleno RMČ82

BJ/00524/2013 Zápis z jednání Komise volnočasových aktivit (KVA) dne 6. 11. 2013 Schváleno RMČ82

BJ/00523/2013 Dohoda o splácení dluhu za byt č. 1 v čp. 1607 Schváleno RMČ82

BJ/00522/2013 Rekonstrukce skautské klubovny na Rohožníku Schváleno RMČ82

BJ/00521/2013

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Cyklostezka Čentická MČ 

Praha 21 Újezd nad Lesy" Schváleno RMČ82

BJ/00520/2013 Zásady pro udělování čestných titulů MČ Praha 21 Schváleno RMČ82

BJ/00518/2013 Grantové programy vyhlášené MČ Praha 21 pro rok 2014 Schváleno RMČ82

BJ/00517/2013 Vnitřní směrnice "O schvalování účetní závěrky" Schváleno RMČ82

BJ/00516/2013

Návrh programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného 

dne 16. 12. 2013 Schváleno RMČ82

BJ/00515/2013

Udělení souhlasu k umístění informační tabule na zeď místního 

hřbitova Schváleno RMČ82

BJ/00513/2013

Jmenování nového člena Komise vzdělávání a výchovy a zápis ze 

zasedání komise dne 6.11.2013 Schváleno RMČ82

BJ/00512/2013

Příspěvek na zakoupení hraček a pomůcek do mateřských škol a 

základní školy Schváleno RMČ82

BJ/00511/2013 Vyhlášení podávání nominací na Občana roku 2013 Schváleno RMČ82

BJ/00510/2013 Jmenování nových členů strategického týmu Schváleno RMČ82

BJ/00509/2013 Dohoda o splácení dluhu za byt č. 35 v čp. 1628 Schváleno RMČ82

BJ/00508/2013 Zápis z jednání Dopravní komise ze dne 23. 10. 2013 Schváleno RMČ82

BJ/00507/2013 Kontrola plnění úkolů Schváleno RMČ82

BJ/00506/2013 Knihovní řád Místní veřejné knihovny Městské části Praha 21 Schváleno RMČ81

BJ/00505/2013 Zápis č. 9/2013 z jednání KŽP dne 9. 10. 2013 Schváleno RMČ81

BJ/00503/2013 Změna nájemce bytu č. 56 v čp. 1629 Schváleno RMČ81

BJ/00502/2013 Zastavovací studie Svojšická Schváleno RMČ81

BJ/00501/2013 Jmenování nového člena Komise územního rozvoje (KÚR) Schváleno RMČ81

BJ/00500/2013 Zápis ze 13. jednání KÚR ze dne 7.10.2013 Schváleno RMČ81

BJ/00499/2013 Rozpočtová opatření č. 63 a 64: změny rozpočtu v roce 2013 Schváleno RMČ81

BJ/00498/2013 Zápis z jednání Komise Zdravé MČ a MA21 Schváleno RMČ81

BJ/00497/2013 Zápis z jednání Muzejní rady Schváleno RMČ81

BJ/00496/2013

Dopravní generel a generel cyklistické dopravy v MČ Praha 21 - 

Újezd nad Lesy Schváleno RMČ81

BJ/00495/2013

Platový výměr paní Ivety Průšové, pověřené zastupováním 

ředitelky Mateřské školy Rohožník, Žárovická 1653, 190 16 Praha 9 Schváleno RMČ81

BJ/00494/2013 Zápis z 12. jednání KÚR ze dne 11.9.2013 Schváleno RMČ81

BJ/00493/2013 Dohoda o splácení dluhu za byt č. 7 v čp. 1612 Schváleno RMČ81

BJ/00492/2013 Kontrola plnění úkolů Schváleno RMČ81

BJ/00491/2013 Studie kamerového systému - preventivní bezpečnostní projekt Schváleno RMČ81

BJ/00490/2013

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

Lesy Schváleno RMČ84

BJ/00489/2013

Majetkoprávní řešení pozemku č. parc. 4356/101 v k.ú. Újezd nad 

Lesy Schváleno RMČ84



BJ/00488/2013

Majetkoprávní řešení pozemků parc.č. 4356/98, 4356/99 a 

4356/100 v k.ú. Újezd nad Lesy Schváleno RMČ84

BJ/00487/2013 Pronájem komerčních prostor PFD firmě Food Service Praha Schváleno RMČ80

BJ/00485/2013

Žádost TJ Sokol - Újezd nad Lesy o mimořádnou dotaci na 

dokončení výstavby multifunkčního hřiště Schváleno RMČ80

BJ/00484/2013

Pověření k zastupování ředitelky Mateřské školy Rohožník, 

Žárovická 1653, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy Schváleno RMČ80

BJ/00483/2013 Zateplení MŠ Sedmikráska - dodatek č. 1 k SoD Schváleno RMČ80

BJ/00482/2013 Rozpočtová opatření č. 60 - 62: změny rozpočtu v roce 2013 Schváleno RMČ80

BJ/00481/2013

Žádost o uzavření  smlouvy o Smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene pro Pražskou plynárenskou Distribuci a.s. Schváleno RMČ80

BJ/00480/2013 Zápis z jednání KSPZ ze dne 2. 10. 2013 Schváleno RMČ80

BJ/00479/2013 Návrh na jmenování do první generálské hodnosti p. Pelčáka Schváleno RMČ80

BJ/00478/2013 Zápis z jednání Dopravní komise ze dne 30. září 2013 Schváleno RMČ80

BJ/00477/2013 Kontrola plnění úkolů Schváleno RMČ80

BJ/00476/2013

Žádost o vyjádření souhlasu k uzavření podnájemní smlouvy mezi 

Masarykovou ZŠ a Školním sportovním klubem Schváleno RMČ80

BJ/00475/2013

Žádost o navýšení kapacity Masarykovy ZŠ, Polesná 1690, Praha 9 - 

Újezd nad Lesy od 1. 9. 2014 Schváleno RMČ79

BJ/00474/2013

Návrh na poskytnutí odměn ředitelkám mateřských škol a řediteli 

základní školy za pedagogickou a řídící činnost ve šk. roce 

2012/2013 Schváleno RMČ79

BJ/00473/2013 Dohoda o splácení dluhu za byt č. 8 v čp. 1624 Schváleno RMČ79

BJ/00472/2013 Zápis z jednání Komise vzdělávání a výchovy (KVV) Schváleno RMČ79

BJ/00471/2013

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby "Zimní údržba vozovek 

v Újezdě nad Lesy pro zimní období 2013- 2015" Schváleno RMČ79

BJ/00470/2013

Dodatek č. 3 smlouvy o poskytování služby Legislativa a 

dokumentace ISVS Schváleno RMČ79

BJ/00469/2013 Rozpočtové opatření č. 58: změna rozpočtu v roce 2013 Schváleno RMČ79

BJ/00468/2013

Zápis z korespondenčního jednání Finančního výboru 

Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 10/2013 ze dne 25. 9. 2013 Schváleno RMČ79

BJ/00467/2013

Způsob rozdělení dotace z Magistrátu hl. města Prahy z odvodu z 

výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení Schváleno RMČ79

BJ/00466/2013 Pronájem poloviny stánku na Rohožníku paní Hanzalové Schváleno RMČ79

BJ/00465/2013 Zápisy z jednání Muzejní rady Schváleno RMČ79

BJ/00464/2013 Výpověď z nájmu bytu č. 39 v Živonínské čp. 1629 Schváleno RMČ79

BJ/00463/2013 Jmenování ing. Josefa Roušala vedoucím OMI ÚMČ Praha 21 Schváleno RMČ79

BJ/00461/2013 Pronájem pozemků  parc.č. 2268, 2267 - na zařízení staveniště Schváleno RMČ79

BJ/00460/2013

Zápis z jednání KSPZ ze dne 4. 9. 2013, odvolání a jmenování člena 

komise Schváleno RMČ79

BJ/00459/2013 Návrhy k navýšení kapacity Masarykovy základní školy Schváleno RMČ79

BJ/00458/2013

Zápis z jednání Komise volnočasových aktivit (KVA) ze dne 25. 9. 

2013 Schváleno RMČ79



BJ/00456/2013

Převod komunikační stavby na pozemku parc. č. 4312/30, k.ú. 

Újezd nad Lesy Schváleno RMČ79

BJ/00455/2013 Nabídka darování pozemku č. parc. 1660/1 v k.ú. Újezd nad Lesy Schváleno RMČ79

BJ/00454/2013 Kontrola plnění úkolů Schváleno RMČ79

BJ/00453/2013 Koncepce školství MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy 2013-2019 Schváleno RMČ78

BJ/00452/2013 Studie kamerového systému Schváleno RMČ78

BJ/00451/2013 Smlouva o vytvoření audiovizuálního díla - TV Metropol Schváleno RMČ78

BJ/00450/2013

Masarykova ZŠ, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy - žádost o 

souhlas s navýšením kapacity od 1.9.2014 Schváleno RMČ78

BJ/00449/2013

Zápis z jednání "Správní rady fondu zaměstnavatele" ze dne 29. 8. 

2013 Schváleno RMČ78

BJ/00448/2013

Žádost paní Martiny Peškové o přijetí předškolního dítěte do MŠ 

Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 9 - Újezd nad Lesy Schváleno RMČ78

BJ/00447/2013 Zápis č. 8/2013 z jednání KŽP dne 2. 9. 2013 Schváleno RMČ78

BJ/00445/2013 Petice občanů - mezideponie Rohožník Schváleno RMČ78

BJ/00443/2013 Vnitřní směrnice o placení služeb a spotřebovaných energií Schváleno RMČ78

BJ/00442/2013

Návrh programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného 

dne 14. 10. 2013 Schváleno RMČ78

BJ/00441/2013

Schválení platového výměru, pověření příkazcem operace, 

jmenování tajemníkem KÚR, pověřeného vedoucího OMI Schváleno RMČ78

BJ/00440/2013 Zápis z jednání Dopravní komise (DK) ze dne 09. 09. 2013 Schváleno RMČ78

BJ/00439/2013

Finanční dar členům Sboru dobrovolných hasičů Újezd nad Lesy a 

ředitelkám MŠ Sluníčko a MŠ Sedmikráska Schváleno RMČ78

BJ/00438/2013

Odejmutí osobního příplatku Mgr. Miroslavu Kurkovi, řediteli 

Masarykovy základní školy, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy Schváleno RMČ78

BJ/00437/2013

Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se osvobozují od daně z 

nemovitostí nemovitosti dotčené živelní pohromou - 

připomínkové řízení Schváleno RMČ78

BJ/00436/2013 Smlouva o informačním zařízení na pozemku MČ Praha 21 Schváleno RMČ78

BJ/00435/2013

Návrh dotačních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. 

Prahy na rok 2014 Schváleno RMČ78

BJ/00434/2013 Návrh platového výměru Mgr. Miluši Benátské Schváleno RMČ78

BJ/00433/2013

Finanční příspěvek na realizaci projektu Lesní galerie II 

občanskému sdružení Újezdský STROM Schváleno RMČ78

BJ/00432/2013 Návrh platového výměru Bc. Naděždě Kosanové Schváleno RMČ78

BJ/00431/2013

Nájemní smlouva mezi MČ Praha 21 a 23. Skautským střediskem 

"Douglaska" Újezd nad Lesy Schváleno RMČ78

BJ/00430/2013 Návrh platového výměru paní Janě Cenkrové Schváleno RMČ78

BJ/00429/2013

Nájemní smlouva mezi MČ Praha 21 a Neposeda o.s. na nebytový 

prostor v Lomecké 656, Praha 9 - Újezd nad Lesy Schváleno RMČ78

BJ/00428/2013 Návrh platového výměru Bc. Ivaně Huttové Schváleno RMČ78

BJ/00427/2013 Prázdninový provoz v mateřských školách Schváleno RMČ78

BJ/00426/2013

Revokace usnesení RMČ76/1364/13 "Dodatek č. 4 zřizovací listiny 

MŠ Sluníčko, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690" a nové 

předložení Schváleno RMČ78

BJ/00425/2013 Termíny jednání rad a zastupitelstva v roce 2014 Schváleno RMČ78

BJ/00424/2013 Návrh na odvolání vedoucího odboru Schváleno RMČ77



BJ/00423/2013 Kontrola plnění úkolů Schváleno RMČ78

BJ/00422/2013 Změna termínu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 Schváleno RMČ77

BJ/00421/2013

Žádost o napojení na komunikaci Druhanická z pozemku parc. č. 

514/1 k.ú. Újezd nad Lesy Schváleno RMČ77

BJ/00420/2013

Žádost o zařazení na seznam heren provozujících výherní 

automaty Schváleno RMČ77

BJ/00417/2013 Návrh opatření k vyhodnocení dotazníkové akce Bezpečnost v Ú/L Schváleno RMČ77

BJ/00416/2013

Veřejná zakázka na akci "Zimní údržba vozovek v Újezdě nad Lesy 

pro zimní období 2013 - 2015" Schváleno RMČ77

BJ/00414/2013 Zápis z jednání KÚR č. 11 ze dne 05.08.2013 Schváleno RMČ77

BJ/00413/2013 Plán zimní údržby pro zimní období 2013 - 2015 Schváleno RMČ77

BJ/00412/2013

Žádost o finanční odměnu členkám KSPZ a ukončení funkce 

předsedy KSPZ pí Jaroslavy Jiráskové Schváleno RMČ77

BJ/00410/2013 Záměr pronajmout část stánku na Rohožníku paní Hanzalové Schváleno RMČ77

BJ/00409/2013 Změna položky Akčního plánu - Rekonstrukce chodníku Zaříčanská Schváleno RMČ77

BJ/00408/2013 Dohoda o splácení dluhu za byt č. 15 v čp. 1613 Schváleno RMČ77

BJ/00407/2013

Soutěž "Chceš-li s dobou jíti, musíš tablet míti" na šk. rok 

2013/2014 Schváleno RMČ77

BJ/00404/2013 Ukončení nájmu bytu č. 8 v čp. 1623 a dohoda o splácení dluhu Schváleno RMČ77

BJ/00403/2013 Rozpočtové opatření č. 52: změna rozpočtu v roce 2013 Schváleno RMČ77

BJ/00398/2013 Skautská klubovna na Rohožníku Schváleno RMČ77

BJ/00397/2013

Žádost organizačního výboru závodu Mladé Běchovice o finanční 

příspěvek Schváleno RMČ77

BJ/00390/2013 Kontrola plnění úkolů Schváleno RMČ77

BJ/00386/2013 Zásady pro udělování čestných titulů MČ Praha 21 Schváleno RMČ78

BJ/00382/2013

Grantové řízení Praha 21 v sociální oblasti pro rok 2013 - program 

J5 Schváleno RMČ76

BJ/00381/2013

Zvýšení rozpočtu (provozního příspěvku) po navýšení kapacity MŠ 

Sedmikráska a Sluníčko na období 09 - 12/2013 Schváleno RMČ76

BJ/00380/2013 Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. pololetí 2013 Schváleno RMČ76

BJ/00379/2013

Odpis pohledávek z roku 2011 a 2012 ve vedlejší hospodářské 

činnosti Schváleno RMČ76

BJ/00378/2013

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 

9/2013 ze dne 14. 8. 2013 Schváleno RMČ76

BJ/00377/2013 Rozpočtové opatření č. 47 a 49: změny rozpočtu v roce 2013 Schváleno RMČ76

BJ/00376/2013 Grantový systém MČ Praha 21 Schváleno RMČ76

BJ/00375/2013 Pronájem bytu č. 6 v čp. 673 paní Berounské Schváleno RMČ76

BJ/00374/2013

Dohoda o výpůjčce majetku MŠ Rohožník, Žárovická 1653, Praha 9 

- Újezd nad Lesy Schváleno RMČ76

BJ/00373/2013 Vzorová smlouva na pronájem hrobových míst Schváleno RMČ76

BJ/00372/2013 Koncepce školství MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy 2013 - 2019 Schváleno RMČ76

BJ/00371/2013

Pronájem 43,5 m2 střechy ZŠ Polesná společnosti Vodafone Czech 

Republic a.s. Schváleno RMČ76

BJ/00370/2013

Dodatek č. 4 zřizovací listiny MŠ Sluníčko, Polesná 1690, Praha 9 - 

Újezd nad Lesy Schváleno RMČ76



BJ/00367/2013

Podnět na změnu územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy v 

k. ú. Újezd nad Lesy, parc. č. 577/24,577/25, 577/32, 577/33, 

577/62, 577/63 a 577/77 Schváleno RMČ76

BJ/00364/2013

Návrh na výstavbu telekomunikačního zařízení společnosti T- 

Mobile Czech Republic a.s. Schváleno RMČ76

BJ/00363/2013 Průběžné vyhodnocení Akčního plánu MČ Praha 21 Schváleno RMČ76

BJ/00361/2013

Žádost o navýšení kapacity I. MŠ, Čentická 2222, Praha 9 - Újezd 

nad Lesy Schváleno RMČ76

BJ/00360/2013

Dohoda o výpůjčce majetku MŠ Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 

9 - Újezd nad Lesy Schváleno RMČ76

BJ/00359/2013

Dodatek č. 2 zřizovací listiny MŠ Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 

9 - Újezd nad Lesy Schváleno RMČ76

BJ/00358/2013 Přechody pro chodce - Rohožnická Schváleno RMČ76

BJ/00357/2013 Vnitřní směrnice "Používání služebních mobilních telefonů" Schváleno RMČ76

BJ/00355/2013

Vnitřní směrnice "Pravidla pro přijímání, vyřizování petic, stížností 

a nakládání s podněty občanů" Schváleno RMČ76

BJ/00354/2013 Pověření zastupováním tajemníka ÚMČ Praha 21 Schváleno RMČ76

BJ/00353/2013 Úprava platu vedoucího odboru Schváleno RMČ76

BJ/00352/2013 Vnitřní směrnice "Zásady oběhu účetních dokladů" Schváleno RMČ76

BJ/00350/2013

Návrh programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného 

dne 16. 9. 2013 Schváleno RMČ76

BJ/00349/2013

Podlimitní veřejná zakázka na akci "Zateplení MŠ Sedmikráska - II., 

Lišická 1502, Praha 9" Schváleno RMČ75

BJ/00348/2013 K působnostem členů RMČ Praha 21 Schváleno RMČ75

BJ/00347/2013

Přehled žádostí o účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m.Prahy 

na rok 2014, včetně střednědobého výhledu na další roky Schváleno RMČ75

BJ/00346/2013

Dodatek č. 1 k SoD na akci "Rozšíření kapacity MŠ Sluníčko Polesná 

1690, s vybudováním výdejny" Schváleno RMČ75

BJ/00345/2013

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Kompletní administraci 

procesu Čerpání dotace ze SFŽP ČR na akci Zateplení MŠ 

Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 9 (prioritní osa 3)" Schváleno RMČ75

BJ/00344/2013

Rozpočtová opatření č. 31 - 39, 41 - 45: změny rozpočtu v roce 

2013 Schváleno RMČ75

BJ/00343/2013

Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě na výkon technického dozoru 

investora na akci: "Zateplení MŠ Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 

9" Schváleno RMČ75

BJ/00342/2013 Zápis z jednání Dopravní komise (DK) dne 22. 07. 2013 Schváleno RMČ75

BJ/00341/2013

Žádost o napojení na komunikaci Druhanická z pozemku parc. č. 

504/1 Schváleno RMČ75

BJ/00339/2013 Zápis z jednání KÚR č. 10 ze dne 08. 07. 2013 Schváleno RMČ75

BJ/00338/2013 Zápis z jednání KÚR č. 09 ze dne 10. 06. 2013 Schváleno RMČ75

BJ/00337/2013

Žádost o změnu termínu III.chovatelského dne v Újezdě nad Lesy - 

revokace Schváleno RMČ75

BJ/00336/2013

Záměr pronajmout část střechy ZŠ Polesná společnosti Vodafone 

Czech Republic a.s. Schváleno RMČ75

BJ/00334/2013

Navýšení nákladů akce "Zateplení MŠ Sedmikráska a rekonstrukce 

přilehlého objektu na MŠ" Schváleno RMČ75



BJ/00333/2013 Pronájem 16 m2 pozemku pod prodejním stánkem na Rohožníku Schváleno RMČ75

BJ/00332/2013

Grantové řízení Praha 21 v sociální oblasti pro rok 2013 - Program 

J5 Schváleno RMČ75

BJ/00331/2013

Darovací smlouvy na akce MČ Praha 21 Den zdraví a Újezdské 

posvícení Schváleno RMČ75

BJ/00330/2013 K působnosti členů Rady hl. m. Prahy Schváleno RMČ75

BJ/00329/2013

Vyjádření MČ Praha 21 k doplnění připomínek návrhu obecně 

závazné vyhlášky, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze 

provozovat loterie a jiné podobné hry Schváleno RMČ75

BJ/00328/2013 Vyhodnocení dotazníkové akce Bezpečnost v Újezdě nad Lesy Schváleno RMČ75

BJ/00326/2013 Zápis z jednání Dopravní komise ze dne 19. 06. 2013 Schváleno RMČ75

BJ/00325/2013

Revokace usnesení RMČ73/1299/13 "Výsledky veřejného fóra 

2013 po ověřovací anketě" Schváleno RMČ74

BJ/00324/2013

Žádosti občanů o změnu ÚP rozvojová oblast MČ č. 8 – 

Chotěnovská Schváleno RMČ74

BJ/00323/2013

Akce MČ Praha 21 Den zdraví a Újezdské posvícení se schválením 

darovacích smluv Schváleno RMČ74

BJ/00322/2013 Zadávací dokumentace na akci "Zateplení MŠ Sedmikráska" Schváleno RMČ74

BJ/00321/2013

Zápis č. 7/2013 z jednání KŽP dne 24.6.2013 a dopis chovatelům 

koní na území MČ Praha 21 Schváleno RMČ74

BJ/00320/2013 Prodloužení nájmu bytu č. 1/673 paní Pečenkové Schváleno RMČ74

BJ/00319/2013

Zápis z jednání Komise volnočasových aktivit (KVA) ze dne 19. 6. 

2013 Schváleno RMČ74

BJ/00318/2013 Zmocnění Ing. Birkové a stanovení poplatků na hřbitově Schváleno RMČ74

BJ/00317/2013 Kontrola v Masarykově základní škole Schváleno RMČ74

BJ/00316/2013

Dodatek č. 1 k vnitřní směrnici Výčet zaměstnanců pověřených 

funkcí příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní Schváleno RMČ74

BJ/00315/2013 Pronájem skladů v polyfunkčním domě Level pro ruční čistění aut Schváleno RMČ74

BJ/00314/2013

Žádost o změnu termínu konání 3. chovatelského dne v Újezdě 

nad Lesy Schváleno RMČ74

BJ/00313/2013 Kontrola plnění úkolů Schváleno RMČ76

BJ/00312/2013 Kontrola plnění úkolů Schváleno RMČ75

BJ/00311/2013 Kontrola plnění úkolů Schváleno RMČ74



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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RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
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RNDr. Pavel Roušarzpracoval:
starosta MČ Praha 21

 
 

Věc: Výroční zpráva MČ Praha 21 za rok 2013

Důvodová zpráva

Předkládám zastupitelstvu zpracovanou Výroční zprávu MČ Praha 21 za rok 2013. S ohledem na
rozsáhlost materiál nezasíláme v papírové podobě, ale na přiloženém CD.
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ÚVODNÍ SLOVO 

 

 

Vážené dámy a pánové, vážení spoluobčané, 

rok utekl jako voda a my Vám předkládáme již třetí 
výroční zprávu Městské části Praha 21 za minulý rok, 
tedy za období roku 2013.  

Výroční zpráva obsahuje řadu čísel, přehledů a jmen 

lidí, kteří se v tomto roce zapojili do veřejného dění 
v naší městské části. Naleznete zde kontakty na 
jednotlivé organizace, spolky či osoby. Naleznete zde 
také informace o tom, co se v naší městské části 
v minulém roce dělalo. Byly dokončeny některé akce, o 
kterých jsem se zmiňoval v úvodním slově minulé 
výroční zprávy. Dokončili jsme dvě nové třídy mateřské 
školy v Lišické ulici, vybudovali jsme další novou třídu 
školku v MZŠ Polesné. Zkolaudovali jsme více než 1 000 
metrů kanalizace, vysadili řadu alejových stromů, 
uspořádali řadu kulturních i vzdělávacích akcí. Tolik 
alespoň krátký výčet těch nejdůležitějších akcí. 

Děkuji svým kolegům a spolupracovníkům, kteří se na práci ve veřejné zprávě i samosprávě 
podílejí. Děkuji zejména mnoha aktivním občanům Újezda, kteří se zapojují do práce komisí, do 
řešení situací v místě svého bydliště, či svou činností obohacují život v Újezdě.  

 

 

 

Pavel Roušar 

starosta MČ Praha 21  
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HISTORIE ÚJEZDA NAD LESY 

 Nejstarší dějiny 

Obec Oujezd je poprvé zmiňována ve 14. století, kdy patřila do majetku zderazského kláštera. 
Ještě ve stejném století jej koupil držitel nedalekých Koloděj, člen pražského měšťanského rodu 
Rotlevů. Na začátku 15. století přešel do vlastnictví Doroty a Alžběty z Waldsteinu. Po bitvě na 
Bílé hoře koupil celý kraj od Kostelce nad Černými Lesy až po Oujezd kníže Karel Lichtenstein. 
Dočasný zánik po třicetileté válce a pomalá obnova 
Obec Oujezd byla v závěru třicetileté války (1645) vypálena švédskými vojsky. Po této tragické 
události zůstal celý kraj 140 let neobydlen. Až roku 1783 se zde usadilo deset německých rodin. I 
tak zůstala osada velmi malá a proto byla administrativně připojena ke Kolodějům. Roku 1806 
zde byl srovnán se zemí kostel sv. Bartoloměje a materiál z něj byl použit na stavbu kostela 
Povýšení sv. Kříže v Kolodějích.[1] Do Koloděj při tom byl z Újezda převezen obraz sv. 
Bartoloměje a tři zvony. Jeden z nich, pocházející z roku 1486, je v kolodějském kostele dosud.  
Oživení na začátku 20. století 
Začátkem 20. století se Újezd rozrůstá, v roce 1914 už má 80 domů. Impulzem ke stěhování 
obyvatel do lesa Vidrholec (tehdy psáno Fidrholec) byla zejména výstavba železniční trati z 
Prahy, na které byl zahájen provoz v roce 1881. Nedaleké nádraží původně neslo název Jirna, po 
osamostatnění sousední obce Jirny-Klánovice. 
Období první československé republiky 
Samostatná obec Újezd vznikla 14. srpna 1921. Ve stejném roce se od něj odpojily Koloděje, 
naopak se k němu připojila osada Blatov (se třemi rybníky – Chobotem, Slavětínem a 
Nohavičkou). Ve 20. a 30. letech 20. století zesílil příliv nových obyvatel. Podél státní silnice z 
Prahy do Kolína vyrostlo množství rodinných domů, proběhla výstavba kanalizace, chodníků, 
koupaliště nebo hasičské zbrojnice. Do roku 1938 byla postavena Masarykova škola, obecní 
dům, knihovna, pošta a četnická stanice. Rozvinul se zde bohatý společenský a kulturní život, 
působily tady dva divadelní soubory. 
Léta po druhé světové válce 
V roce 1953 byla k Újezdu připojena obec Nová Sibřina. V průběhu let se často měnila 
příslušnost Újezdu k okresům – postupně patřil pod Žižkov, Říčany, Prahu-sever a Prahu-východ. 
Přičlenění k Praze a další vývoj 
Dne 1. července 1974 byl Újezd společně s Běchovicemi, Klánovicemi a Koloději přičleněn k 
hlavnímu městu a stal se součástí obvodu Praha 9. V osmdesátých letech bylo vystavěno na 
konci obce směrem ke Kolínu panelové sídliště, a tak velmi významně stoupl počet obyvatel. 
Význam Újezda nad Lesy postupně rostl s úpravami územního členění Prahy v letech 1990, 1994 
a 2001. Dne 1. července 2001 byl vytvořen samostatný správní obvod Praha 21, který vykonává 
přenesenou působnost státní správy pro Klánovice, Běchovice a Koloděje. Od počátku roku 2002 
došlo k přejmenování městské části Praha-Újezd nad Lesy na současný název Praha 21. 
  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kl%C3%A1%C5%A1ter_na_Zderaze&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolod%C4%9Bje
http://cs.wikipedia.org/wiki/15._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dorota_z_Waldsteinu&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Al%C5%BEb%C4%9Bta_z_Waldsteinu&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_na_B%C3%ADl%C3%A9_ho%C5%99e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_na_B%C3%ADl%C3%A9_ho%C5%99e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostelec_nad_%C4%8Cern%C3%BDmi_Lesy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kn%C3%AD%C5%BEe
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Karel_Lichtenstein&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99icetilet%C3%A1_v%C3%A1lka
http://cs.wikipedia.org/wiki/1645
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%A9dsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/1783
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolod%C4%9Bje
http://cs.wikipedia.org/wiki/1806
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C4%9Bj_(apo%C5%A1tol)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Pov%C3%BD%C5%A1en%C3%AD_svat%C3%A9ho_K%C5%99%C3%AD%C5%BEe_(Kolod%C4%9Bje)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Pov%C3%BD%C5%A1en%C3%AD_svat%C3%A9ho_K%C5%99%C3%AD%C5%BEe_(Kolod%C4%9Bje)
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajezd_nad_Lesy#cite_note-1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1486
http://cs.wikipedia.org/wiki/20._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vidrholec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/1881
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jirny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1novice
http://cs.wikipedia.org/wiki/1921
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolod%C4%9Bje
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Blatov&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kol%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kanalizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koupali%C5%A1t%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hasi%C4%8Dsk%C3%A1_zbrojnice&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1938
http://cs.wikipedia.org/wiki/1953
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nov%C3%A1_Sib%C5%99ina&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDi%C5%BEkov
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%AD%C4%8Dany
http://cs.wikipedia.org/wiki/1974
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C4%9Bchovice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1novice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolod%C4%9Bje
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha_9
http://cs.wikipedia.org/wiki/1990
http://cs.wikipedia.org/wiki/1994
http://cs.wikipedia.org/wiki/2001
http://cs.wikipedia.org/wiki/2001
http://cs.wikipedia.org/wiki/2002
http://www.praha21.cz/images/phocagallery/clanky/ruzne/thumbs/phoca_thumb_l_logo-width400px.png
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PŘEDSTAVITELÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 21 

STAROSTA MČ PRAHA 21  

Pavel Roušar 

TAJEMNÍK ÚŘADU MČ PRAHA 21 

Vladimír Saitz 

RADA MČ PRAHA 21  

Starosta:      Pavel Roušar (Otevřený Újezd) 
Místostarostové:     Jan Slezák (ČSSD) 
       Stanislav Kyzlink (TOP 09) do 21. 4. 2013  

Karla Jakob Čechová (TOP 09) od 22. 4. 2013 
Radní:     Tomáš Vlach (Otevřený Újezd) 

Miloš Mergl (TOP 09) od 22. 4. 2013 

Termíny zasedání 

Leden:        15. 01., 29. 01. 

Únor:        12. 02., 26. 02.  

Březen:       12. 03., 26.03.  

Duben:       09. 04., 23. 04.  

Květen:       07. 05., 21. 05.  

Červen:       04. 06., 18. 06.  

Červenec:       02. 07., 30. 07. 

Srpen:        27. 08., 

Září:        10. 09., 24. 09.  

Říjen:        08. 10., 22. 10.  

Listopad:       05. 11., 19. 11. 

Prosinec:       03. 12., 17. 12. 2013 

Předsedové poradních komisí Rady  

Komise udržitelného rozvoje (KÚR): Václav Müller do 26. 3. 2013 
 Miloš Mergl od 27. 3. do 24. 9. 2013 
 Luděk Jelínek od 22. 5. do 25. 9. 2013 
 Josef Roušal od 25. 9. 2013 
 
 

http://www.praha21.cz/samosprava/starosta.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/136-jan-slezak.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/190-stanislav-kyzlink.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/193-tomas-vlach.html
http://www.praha21.cz/samosprava/komise-rady/komise-udrzitelneho-rozvoje-kur.html
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Dopravní komise (DK): Milan Hájek 
Komise vzdělávání a výchovy (KVV): Kateřina Šmatláková  
Komise volnočasových aktivit (KVA): Petr Mach 
Komise sociální politiky a zdravotnictví (KSPZ): Jaroslava Jirásková 
Komise životního prostředí (KŽP): Michael Hartman do 20. 2. 2013 
 Roman Březina od 21. 2. 2013 
Komise zdravé městské části a místní agendy 21 
(KZMČ/MA21): Pavel Roušar 
Otevřený úřad (OÚ): Stanislav Kyzlink do 21. 4. 2013 
 Pavel Roušar od 22. 4. 2013 
Grantová komise (GK): Michael Hartman 
Komise likvidační: Zuzana Voříšková 
Komise přestupková: Hana Pelčáková 
Komise škodní: Zuzana Voříšková 

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 21 

Zastupitelstvo Městské části Praha 21 tvoří 17 členů ze sedmi volebních stran 

Otevřený Újezd      Pavel Roušar 

Tomáš Vlach  

Michael Hartman 
TOP 09        Stanislav Kyzlink do 21. 4. 2013 
        Miloš Mergl od 22. 4. 2013 

Karla Jakob Čechová  
Aleš Taitl 

ČSSD        Jan Slezák 
Jiří Šponer 

Věci veřejné       Petr Duchek  
ODS        Barbora Diepoltová 

Andrea Vlásenková 
Vladimíra Juřenová 
Zuzana Dastychová 
Ondřej Štrouf  
Miloslav Hod 

Volba pro Újezd      Jiří Sikač  
KSČM        Pavel Janda 

Termíny zasedání 

Únor:        04. 02. 
Březen:       18. 03. 
Duben:       22. 04.  
Červen:       24. 06. 
Říjen:        14. 10. 
Prosinec:       16. 12. 2013 

http://www.praha21.cz/samosprava/komise-rady/dopravni-komise-dk.html
http://www.praha21.cz/samosprava/komise-rady/komise-pro-spolupraci-osvetu-a-kulturu-ksok.html
http://www.praha21.cz/samosprava/komise-rady/komise-zivotniho-prostredi-kzp.html
http://www.praha21.cz/samosprava/komise-rady/komise-zivotniho-prostredi-kzp/189-michael-hartman.html
http://www.praha21.cz/samosprava/komise-rady/otevreny-urad-ou.html
http://www.praha21.cz/samosprava/komise-rady/komise-likvidacni.html
http://www.praha21.cz/samosprava/komise-rady/komise-prestupkova.html
http://www.praha21.cz/samosprava/komise-rady/komise-skodni.html
http://www.praha21.cz/samosprava/starosta.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/193-tomas-vlach.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/189-michael-hartman.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/190-stanislav-kyzlink.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/188-jakob-cechova-karla--karlajakob-.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/136-jan-slezak.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/192-jiri-sponer.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/187-petr-duchek.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/153-barbora-diepoltova.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/194-andrea-vlasenkova.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/142-jurenova-vladimira--vladimirajurenova-.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/144-zuzana-dastychova.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/145-miloslav-hod.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/146-jiri-sikac.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/143-pavel-janda.html
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PŘEDSEDOVÉ VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA 

Finanční výbor:      Michael Hartman 
Kontrolní výbor:      Pavel Janda  
 

VEDOUCÍ ODBORŮ ÚMČ PRAHA 21 

Kancelář starosty a tajemníka    Iva Šimková 
Odbor finanční       Vlasta Berková 
Odbor majetku a investic     Oldřich Poláček do 15. 2. 2013 

Roman Březina pověřen vedením od 
18. 2. 2013 do 21. 5. 2013 

        Luděk Jelínek od 22. 5. 2013 do  
15. 9. 2013 
Josef Roušal od 16. 9. 2013 

Odbor VHČ, správy bytů a údržby    Pavel Zeman 
Odbor stavební úřad      Jan Kupr 
Odbor sociálních věcí      Radka Lipanovičová  
Odbor životního prostředí a dopravy   Roman Březina  
Odbor občansko správní     Zdena Vodová  
Odbor živnostenský      Zuzana Voříšková  

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA  

1. Na základě novelizace školského zákona bylo vyhlášeno konkurzní řízení  
na pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Sluníčko a Mateřské školy Rohožník. 
Jednalo se o ředitelku Mgr. Ivanu Huttovou a Mgr. Miluši Benátskou. Obě ředitelky své 

místo obhájily a byly jmenovány na funkční období 6ti let. 

2. Mgr. Miluše Benátská odešla v říjnu na mateřskou dovolenou a funkcí ředitelky Mateřské 
školy Rohožník byla, RMČ Praha 21, pověřena paní Iveta Průšová. 

3. Byla zřízena Pracovní skupina, aby vytvořila Koncepci školství MČ Praha 21 pro období 
2013 – 2019. 

4. Děti z Masarykovy základní školy vytvořily pod vedením svých učitelek obrázky 
z Večerníčkových pohádek, které jsou vytaveny v Mateřské škole Sedmikráska. 

5. Mateřská školy Sedmikráska se rozrostla o další dvě třídy, rekonstrukcí budovy Policie 
ČR, takže od 1. 9. 2013 má již 5 tříd s celkovým počtem 132 dětí. 

6. Díky rozhodnutí vedení Masarykovy základní školy, o uvolnění prostor kabinetu a 
archivu, má také Mateřská škola Sluníčko je od šk. rok 2013/2014 o jednu třídu víc, takže 
4 třídy s celkovým počtem 108 dětí.   

7. Prázdninový provoz letos probíhal pouze v 1. Mateřské škole z důvodu stavebních prací 
v ostatních mateřských školách. 

http://www.praha21.cz/samosprava/vybory-zastupitelstva/financni-vybor.html
http://www.praha21.cz/samosprava/vybory-zastupitelstva/financni-vybor/189-michael-hartman.html
http://www.praha21.cz/samosprava/vybory-zastupitelstva/kontrolni-vybor.html
http://www.praha21.cz/samosprava/vybory-zastupitelstva/kontrolni-vybor/143-pavel-janda.html
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8. Na začátku šk. roku 2013/2014 vyhlásil starosta MČ Praha 21 v základní škole soutěž 
„Chceš-li chytrý býti, musíš tablet míti“. Vyhodnocení bude na konci šk. roku v červnu 
2014. 

9. OŠK/MA21 podalo na Magistrát hl. m. Prahy a na Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy žádost o povolení navýšení kapacity v Masarykově základní škole. 

10. OŠK/MA21 podpořilo 3 projekty Masarykovy základní školy v primární protidrogové 
prevenci z dotačního programu Magistrátu hl. m. Prahy.  

11. OŠK/MA21 ve spolupráci s Vnitřním auditem provedlo metodickou kontrolu nápravných 
opatření nedostatků shledaných Českou školní inspekcí a Hygienickou stanicí hl. m. Prahy 
v Masarykově základní škole a metodickou kontrolu v rámci přijímacího řízení 
v mateřských školách. 

 

Charakteristika školy:  

Úplná základní škola s I. a II. stupněm umístěná ve dvou vzájemně odloučených objektech - 

Staroklánovická 230 a Polesná 1690. 

Samostatný právní subjekt – příspěvková organizace od 1. 1. 1993 – jehož součásti jsou: základní 

škola (kapacita 900 žáků), školní jídelna (kapacita 1 200 strávníků), školní družina (kapacita 420 

žáků), školní klub (kapacita 90 žáků)  

 

Předmět činnosti  

Zajištění výchovy a vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. - školský zákon 

Zajištění činnosti zájmového vzdělávání školní družiny a školního klubu dle vyhl.  

č. 74/2005 Sb.  

Zajištění školního stravování ve smyslu vyhlášky č.107/2005 Sb.  

Zajištění závodního stravování a závodního stravování klientů soc. služeb a zaměstnanců 

zřizovatele v souladu s vyhl. č.84/2005 Sb.  

 

Obor vzdělávání, vzdělávací program a učební plán školy  

Obor vzdělávání dle zápisu do školského rejstříku:  

79-01-C/01 Základní škola délka studia: 9 r. 0 měs. 

Vzdělávací program: Škola-dílna lidskosti – č.j. 601-2007 - od 1. 9. 2011 - všechny třídy  

Učební plán školy - viz tabulka = hodinové dotace (týdně) 

Od 2. 9. 2013 bude žákům, rodičům a pedagogům na Masarykově základní škole k dispozici 

Školní poradenské pracoviště (2 speciální pedagogové, 2 psychologové, metodik prevence, 

výchovný poradce, asistent pedagoga). Celý projekt je financován z Evropských sociálních fondů 

a Magistrátu hlavního města Prahy. 

 

 

Ředitel školy    Miroslav Kurka 

Zástupce ředitele pro I. st.  Vladana Vacková 

Zástupce ředitele pro II. st.  Marie Hlaváčková 

e-mail: masarykova@zspolesna.cz  

mailto:masarykova@zspolesna.cz
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web: www.zspolesna.cz 

tel.: 281 011 511 

 

Pedagogický sbor I. stupně ZŠ  

Martina Vrátná 
Iva Krčilová 
Věra Němečková 
Irena Hanousková  
Eva Lukešová 
Hana Rosová 
Václava Valentová 
Hana Štěpánková 
Jana Vojáčková 
Věra Timurová 
Jana Synková 
Blanka Černá  

Eliška Harlasová 
Olga Matějková 
Daniela Janoušková 
Ilona Novotná 
Jitka Linhartová 
Radoslava Kohoutová 
Eva Danielová 
Kateřina Nádvorníková 
Táňa Svobodová 
Jitka Chmelíková 
Iveta Pěkná 
Eva Hegyiová 

Monika Černá        Zuzana Vopálenská 
Anete Kosíková       Michaela Kňákalová 
Lenka Rejmonová       Jana Eibichová 
Božena Křemenová        Marie Ledabylová 

  

  

 

 

 

Pedagogický sbor II. stupně ZŠ  

Jana Kurková 
Ilona Poláková 
Květa Bělohubá 
Jana Holasová 
Hana Jančová 
Ivana Prchalová 
Zuzana Sahulková 
Martina Štěpánová  
Hana Pavlíčková  
 

Dana Brousková 
Šárka Verešová 
Jan Řasa 
Jitka Štolcová 
Martina Holková 
Anna Kousalová 
Libuše Najmanová 
Saskia Polomská  
Tomáš Prager 
  

 

První stupeň základní školy je situován převážně do 
zrekonstruované budovy v parku, Staroklánovická 
230. Zde probíhá výuka pro žáky 1. – 4. tříd a je zde 
umístěna i většina oddělení školní družiny. Do areálu 
patří také školní jídelna, tělocvična, divadelní sál a 
zahrada s herními prvky.  

  

  

 

http://www.zspolesna.cz/


  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Školní družina 

Budova – Staroklánovická 230   

vedoucí vychovatelka + 2. odd. Vonešová Helena 

Jana Vinšová        Jaroslava Pincová   

Zdena Havlíková      Dana Deastilová  

Eva Svatošová        Helena Rozšafná 

Alena Řeháková       Radka Kohoutová  

 

Budova – Staroklánovická 230   

Markéta Urbanová      Zděnka Hrbková 

Zděnka Volovecká 

 

Ostatní zaměstnanci   

Růžena Florková      Veronika Hájková 

Helena Hladíková      Hana Hnízdilová 

Drahomíra Janáčková      Ivana Junková 

Monika Kobíková      Pavlína Kolátorová 

Věra Kvapilová      Lenka Lorencová 

Jana Michlová       Marcela Nuslová 

Regina Otřísalová      Kateřina Veselá 

Monika Wolfová      Martin Wolf 

Jana Wolfová 

 

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  

Všichni tito žáci jsou integrováni v rámci běžných tříd, kde je jim věnována intenzivní péče 

třídním učitelem, speciálním pedagogem, výchovným poradcem a u jednotlivců se zvláště 

těžkým postižením i asistentem pedagoga. Všichni jsou rovněž pod pravidelným dohledem 

školního psychologa z poradny pro Prahu 3 + 9 a pracují podle vlastních vzdělávacích plánů. 

Speciální pedagog, který na škole pracuje na plný úvazek, se věnuje takto diagnostikovaným 

žákům individuálně v rámci jejich týdenního učebního plánu. Výrazný pokles počtu těchto žáků v 

r. 2011-12 byl ovlivněn změnou metodiky zařazování těchto žáků, nikoli reálnou situací. 

 

 

Druhý stupeň je umístěn nedaleko v ulici Polesné a 
v budově č.p. 1690. Nachází se zde 5. – 9. třídy, 
některá oddělení školní družiny, dále školní jídelna, 
tělocvična a venkovní sportovní areál.  
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Péče o nadané žáky  

V rámci běžné výuky jsou žáci integrováni ve své kmenové třídě a s uvolněným učitelem 

pracují podle rozpisu v malých skupinkách 2-3x týdně. Pracovně je tato skupina žáků nazývána 

„Hlavičky“. Žáci jsou zapojováni do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů, jsou jim 

zadávány specifické úkoly z doplňujícího učiva, je jim dávána možnost otevřené volby řešení 

úkolů. Jsou zapojováni do předmětových soutěží, logické olympiády aj. Do okresního kola 

postoupili čtyři žáci a jeden do celostátního kola.  

Pokračuje spolupráce s organizací Mensa – jak ve sdílení metodických matriálů, tak účastí  

na akcích. Modul se zatím osvědčuje. 

 

Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin a jejich integrace  

Zajištění základního vzdělávání pro děti cizinců a jejich integrace do činnosti školy nedělá 

problémy. Jedná se především o státní příslušníky Slovenska, Ruska, Ukrajiny a Číny, jejichž 

rodiče se stávají trvalými nebo dočasnými rezidenty naší MČ. Žáci jsou integrování do běžných 

tříd a ani jazykové problémy nemají zásadní vliv na průběh vzdělávání. Jejich výuka ovšem klade 

výrazně vyšší nároky na vyučující. V rámci zapojení do činnosti tříd a vzájemného soužití mezi 

dětmi nebyly zjištěny žádné problémy vyplývající z rozdílného socio-kulturního prostředí žáků a 

ani projevy netolerance. Příslušníci národnostních menšin nebyli na škole opakovaně evidováni. 

 

Jazykové vzdělávání a jeho podpora 

Podpora výuky cizích jazyků patří k hlavním bodům školního vzdělávacího programu. Z tohoto 

důvodu je zařazena výuka anglického jazyka již do první a druhé třídy jako seznamování se s 

jazykem, v časové dotaci jedné vyučovací hodiny týdně. Od třetího ročníku pak navazuje plná 

výuka v dotaci tří hodin týdně. Od šesté třídy měli žáci možnost volby výuky dalšího cizího jazyka 

v rámci povinně volitelného předmětu v dotaci dvou hodin týdně. Na výběr byla i volba 

jednohodinové konverzace v cizím jazyce, rovněž v rámci výběru povinně volitelného předmětu.  

Prevence sociálně-patalogických jevů, rizikového chování 

Výchova a vzdělávání v oblasti předcházení negativním jevům chování, to je další důležitý bod 

školního vzdělávacího programu. Ten si klade za jeden z cílů vytvářet ve škole i mimo ni - 

bezpečné prostředí, a to nejen z hlediska osobního, fyzického bezpečí, ale i zdravého a 

nenarušeného prostředí pro rozvoj duševních činností. Ať už se jedná o prevenci šikany, 

závislosti na užívání návykových látek (tabák, alkohol, měkké drogy či tvrdé drogy), gamblerství, 

vandalismus, rasismus či xenofobie, netoleranci k potřebám a právu druhého, mezilidských 

vztahů, aj.  Proto na tomto poli škola spolupracuje s odborníky a koordinátory, využívá nabízené 

akreditované programy a všech možností pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Za 

účelem sjednocení výchovného působení v rámci školního vzdělávacího programu je na škole 

ustaven tzv. koordinátor prevence, který doporučuje a zajišťuje akce jak pro žáky, tak pro 

pedagogické pracovníky.  
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

Další vzdělávání tvoří součást plánu osobního rozvoje každého pedagogického pracovníka školy. 

Nabídka je sice široká, ale chybí finanční zajištění. Státní příspěvek v rámci tzv. ONIV je zcela 

nedostačující. Využívají se proto převážně semináře nabízené buď zdarma, v rámci dotace 

grantu EU organizátora, nebo si volí pedagog plně dle svého zájmu a hradí si náklady sám a škola 

hradí náklady spojené se zástupem pracovníka. V letošním roce dochází k výrazné pomoci ze 

strany zřizovatele, který se zavázal přispět na DVPP všech jím zřizovaných školských zařízení 

pravidelnou roční částkou. Pro ZŠ částka činí 50 tisíc korun. Zaměření je především na posílení 

jazykového vzdělávání a na předcházení krizovým situacím u žáků - ve vztahu k prevenci 

sociálně-patologických jevů, semináře k didaktice výuky a semináře a kurzy ke zlepšení 

zdravotnických dovedností všech pedagogů – především poskytnutí 1. pomoci. 

 

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

V posledním období se škola zapojuje do mezinárodních programů většinou v rámci ekologické 

výchovy. Jedná se o různá měření klimatu (teplota, srážky), která jsou porovnávána s jinými 

oblastmi. Byl využíván program Globe prostřednictvím sdružení Tereza. Škola byla též zapojena 

do projektu NÚOV Praha „Cesta ke kvalitě“, jehož cílem bylo vytvářet a ověřovat evaluační 

nástroje: Zpětná vazba pro střední management školy, Síť spolupracujících škol. Program 

přesahoval do r.2012/13 a v jeho rámci jsme absolvovali s partnerskou školou (28. ZŠ Plzeň) 

vzájemné supervizní návštěvy celých pedagogických sborů a několika pracovnic školní jídelny. 

Využití evropského projektu (e-Twinning) zůstává jako hlavní pro další období, se snahou zapojit 

více tříd. 

Enviromentální výchova (EVVO) 

Daří se plnit tyto cíle EVVO: 

· Péče o zeleň v okolí školy 

· Snaha o barevné třídy, výzdoba chodeb 

· Relaxační koutky pro děti (školní klub, odpočinkové prostory) 

· Návštěvy ZOO, Botanicus, Toulcův dvůr 

· Ve škole funguje ekologický kroužek na I. stupni, ekologický seminář na II. stupni 

· Vycházky do přírody v okolí školy a pozorování živočichů, rostlin a mikroskopem 

  vodu z rybníka… 

Co se nepovedlo: 

· realizace projektu Chráněné území Klepec a Plachta vzhledem ke špatnému počasí na jaře, 

potvrdit označení Ekologická škola 
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Činnost školní družiny (ŠD) a školního klubu (ŠK) 

Činnost ŠD, ke které se váže i ŠK, nedoznala zásadních změn ani co do rozsahu, ani do obsahu. 

Do ŠD byli zařazeni všichni žáci, jejichž rodiče o ŠD zažádali. Přihlásilo se 341 dětí. Stejně jako 

vloni tak byli rozřazeni do 12 oddělení a věnovalo se jim celkem dvanáct vychovatelek. Většina 

oddělení byla umístěna v budově v parku, ale tři oddělení opět musela z prostorových důvodů 

přecházet do budovy v Polesné 1690. Jako největší nevýhody omezující činnost ŠD lze považovat 

sdílení kmenových prostor tříd a vynucené přecházení do budovy v Polesné ul. Organizačně 

velmi náročné zůstává zajišťování účasti žáků zařazených do činnosti ŠD na návazných 

mimoškolních aktivitách. Zvláště se jedná o začátek šk. roku, kdy vychovatelky ještě neznají žáky 

a  není zaběhlý systém předávání dětí. Programově se činnost ŠD řídila vlastním výchovně 

vzdělávacím plánem. 

 

Školní stravování 

V průběhu roku 2012-13 nedošlo k žádným zásadním změnám, které by měly vliv na provoz ŠJ. 

Školní jídelna vaří ve dvou provozech - ve školních budovách ve Staroklánovické a v Polesné. 

Oba stravovací provozy jsou pod jedním organizačním vedením, které funkčně zajišťuje 

pověřená vedoucí školní jídelny. Stravovací provoz v Polesné 1690 je z roku 1991, provoz ve 

Staroklánovické 230 je z roku 2004. Jídelna v Polesné zajišťuje kromě stravování žáků ZŠ 

celodenní stravu pro mateřské školy Sluníčko (stravuje se přímo v jídelně 1690 spolu se ZŠ) a 1. 

MŠ Četnická (obědy se vyváží) a pro odbor soc. služeb MÚ (obědy se odváží).  Zastaralé 

technologické vybavení a dispozice kuchyně v Polesné neumožňují zkvalitnění výběru jídel a 

zrychlení jeho výdeje, což zůstává stále terčem kritiky. V kulminované době výdeje stravy jsou 

oba provozy plně vytíženy. Stížnosti a připomínky k provozu ŠJ a kvalitě stravy se sice nárazově 

objevovaly, většinou byly spojené s vyššími nároky na přípravu stravy pro děti MŠ. V návaznosti 

na předchozí připomínky byl kontaktován vedoucí pracovník stravovacích zařízení v Praze 9 - 

Proseku, který provedl místní šetření s cílem navrhnout opatření ke zkvalitnění stravovací služby 

poskytované školou v daných podmínkách. Žádná pochybení nebyla shledána. Přesto bylo 

využito podnětu a přes žákovský parlament byl domluven způsob hodnocení obědů žáky a 

některými dospělými strávníky. Připomínky byly průběžně vyhodnocovány a v rámci možností 

zapravovány do provozu. Kolektiv ŠJ se podařilo posílit o mladého kuchaře. Zásadní problémy se 

stravováním nebyly. Školní jídelna prošla následně i kontrolou zřizovatele se stejným závěrem. 

 

Multikulturní výchova 

Multikulturní výchova prolínala jednotlivými předměty jak na I. st., tak na II. st. školy. Pro 

efektivnější působení pak byly do vzdělávacího programu zařazeny i samostatné projekty: 

Humanitární akce Panenky pro Unicef - žáci prostřednictvím panenek projevují empatii ke svým 

vrstevníkům a navazují i kontakt s výrobcem panenky z nejrůznější části světa (panenky jsou 

kupovány jednotlivými třídami výměnou za své výrobky koupené rodiči při veřejné celodenní 

akci „Škola pro Unicef“- výtěžek za jednu panenku kryje náklady na základní očkování jednoho 

dítěte z rozvojové země. Afrika – celodenní akce pro žáky 5. ročníku. 
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MATEŘSKÉ ŠKOLY MČ PRAHA 21 

První mateřská škola  

Ředitelka       Jana Cenkrová 
Učitelský sbor       Jaroslava Punová  

        Patra Polesná  

        Renata Buřičová 

        Helena Kuprová 

Nepedagogové      Irena Malá  

        Lenka Mikušová 

        Pavla Jakubcová 

        Zdenka Hušková 

        Pavla Vodičková 

 

e-mail:        mscenticka@seznam.cz  
web:        www.mscenticka.cz   
tel.:        281 97 11 35  
 

  
 

 

Charakteristika školy 

MŠ se nachází v okrajové části Prahy v zástavbě rodinných domků, u lesa, je to patrová budova 

se třemi třídami. Kapacita je 75 dětí. Atmosféra se co nejvíce blíží rodinné pohodě a klidu, 

pohody a pochopení, uplatňuje alternativní metody práce. Kolektiv je stabilní, pí učitelky jsou 

plně kvalifikované. Děti mají pro jednotlivé činnosti vhodné podmínky a možnost samostatného 

výběru činností, učí se tak zodpovědnosti, samostatnosti a spolupráci = kamarádství.  

 

Vymezení hlavního účelu činnosti 

Poskytuje předškolní vzdělávání dle vzdělávacích programů v souladu s ustanovením § 3 zákona 

č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů. 

  

 

  
 
 
 
Motto:  
„Všichni jsme kamarádi, táhneme za jeden provaz “ 

 

 

mailto:mscenticka@seznam.cz
http://www.mscenticka.cz/
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Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání  

Obsah dlouhodobého záměru předškolního vzdělávání – zdravé sebevědomí – mýlit se je lidské, 

pravda přebývá v každém lidském srdci a člověk ji tam musí hledat a nechat se jí vést. Vzdělávací 

program je zaměřen na všestranný rozvoj osobnosti dítěte s individuálním přístupem ke 

každému dítěti, ve spolupráci s rodinou. Posilnění sebedůvěry a smyslu pro zodpovědnost, 

zdravé – „já“. Velká pozornost se věnuje vztahům mezi dětmi, kdy bude kladen důraz na 

pozitivní, kladný = kamarádský vztah bez rozlišení národnosti, sociálního původu a rozlišení věku 

dítěte. Cílem je rozvíjet samostatnost a zdravé sebevědomí u dětí, smysl pro kamarádství, 

vzbudit lásku k přírodě. Vést děti k tomu, aby byly aktivní v pomoci druhým a slabším. ŠVP 

vychází z cílů a všech pěti oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je zpracován pro rok 2012/2015 „ Jaro, léto, 

podzim, zima, v naší školce je nám príma.“ Celoroční motivační projekty:  „S úsměvem jde 

všechno lépe“, „ Mámo, táto, babičko, dědo, nauč mě to.“ Vzdělávací činnost je zpracována do 

třídních programů, které jsou dále rozpracovány na jednotlivé úseky – podtémata. Činnosti 

odpovídají základním požadavkům pro předškolní výchovu a vzdělávání. Třídy v mateřské škole 

jsou heterogenní. Podtémata byla tvořena s ohledem na věkové složení jednotlivých tříd a 

individuální zvláštnosti. Byly stanoveny dílčí cíle a očekávané výstupy. V náplni jsou obsaženy 

všechny stránky dětského rozvoje – pohybové, hudební, výtvarné, pracovní a rozumové. 

Spontánní a řízené činnosti jsou vyvážené. Obsah práce i různé činnosti v jednotlivých třídách se 

liší, jde zde o věkové složení dětí a individuální přístup k jejich zvláštnostem.  

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

Pedagogický sbor je plně kvalifikovaný a další vzdělávání je součástí plánu osobního rozvoje 

každého pedagogického pracovníka školy, ale finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou 

nedostačující. Z tohoto důvodu poskytl zřizovatel mateřským školám finanční částku  

12 000,- Kč. 

 

Zkušenosti s výukou cizích jazyků 

V MŠ se děti seznamují s anglickým jazykem 2x týdně ve skupinách po 10 dětech. Výuku vede 

lektorka, která má aprobaci pro výuku jazyků pro předškolní děti. Zájem z řad rodičů je velký. 

 

Využití poradenských služeb 

Věnujeme zvýšenou pozornost k dětem s odkladem povinné školní docházky a dětem 

s výukovým nebo výchovným problémem. – Vypracovány individuální plány. Podáváme 

informace rodičům o logopedii, speciálním psychologovi. Doporučujeme návštěvu 

v pedagogické poradně. 
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Další údaje o MŠ 

Máme 1. místo v akci „ Recyklohraní“ (již po druhé) 

1.  místo v soutěži o nejkrásnější strašidlo 
1.  místo v soutěži Rytíř z nosu 

Reprezentace 1. MŠ na pražském „ Předškoláčkovi“ v Praze 9 – Gong. 

 

Mateřská škola Rohožník 

Ředitelka       Miluše Benátská (t. č. na MD) 
        Iveta Průšová (pověřená ředitelka) 
Učitelský sbor       Hana Pavlíková 
        Jitka Tmějová 

 Irena Radová 
 Regina Vítů 
 Milena Kramářová 
 Luďka Veselá  

Nepedagogové Regina Vítů 
 Jarmila Soldánová 
 Marie Škorpilová 
 Jitka Vrbová 
 Klára Špalková 
  
e-mail: msrohoznik@seznam.cz 

web:  www.msrohoznik.cz   
tel.: 281 97 18 02  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Motto:  
„Vše s úsměvem“   
Chtěli bychom dosáhnout toho, aby naše MŠ nebyla jen tím, kdo 
předškolnímu dítěti rozumí, ale i tím, kdo posiluje sebedůvěru 
rodičů v jejich vlastní schopnost výchovy, což pro generaci, která 
vyrůstala v jiném duchu, není snadné. Cílem je, aby rodiče žili 
s dětmi, ne vedle nich. 

 

 

mailto:msrohoznik@seznam.cz
http://www.msrohoznik.cz/
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Charakteristika 

Mateřská škola byla postavena na konci 70. Let minulého století jako účelová, původně 

čtyřtřídní. Do 31. 8. 2013 byla dvojtřídní a 1. 9. 2013 se otevřely další dvě třídy. V září 2011 bylo 

otevřeno detašované pracoviště na adrese Hulická 1535. Zde je jedna třída s kapacitou 20 dětí. 

Rozkládá se ve dvou podlažích. Hlavní budova i detašované pracoviště má funkční zahradu 

s dětskými herními prvky. 

 

Vymezení hlavního účelu činnosti 

Poskytuje předškolní vzdělávání dle vzdělávacích programů v souladu s ustanovením § 3 zákona 

č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání  

Podle RVP PV jsme ve školním vzdělávacím programu (ŠVP) s názvem „Krok za krokem celým 

školním rokem“ připravili vzdělávací nabídku v podobě integrovaných bloků. Učitelky se při 

plánování inspirují metodickými a didaktickými materiály, materiály z internetu, odbornou 

literaturou. Motivačním prvkem byla tvorba kalendáře a motivační rozhovory s dětmi na téma 

slavné dny v roce, seznámení s kalendářem, sledování kalendáře den po dni. 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 
Pedagogický sbor je plně kvalifikovaný a další vzdělávání je součástí plánu osobního rozvoje 

každého pedagogického pracovníka školy, ale finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou 

nedostačující. Z tohoto důvodu poskytl zřizovatel mateřským školám finanční částku  

12 000,- Kč. 

 
Zkušenosti s výukou cizích jazyků  
V MŠ probíhá výuka anglického jazyka pro všechny předškolní děti. Výuku zajišťuje paní učitelka 

z MŠ Rohožník. Rodiče jsou s touto výukou seznámeni na informativních schůzkách a mají 

možnost zúčastnit se výuky. Ke konci každého pololetí je připravena ukázková hodina pro rodiče. 

Výuka neprobíhá formou klasického kurzu nebo kroužku, ale je zařazena do ŠVP. Náplň je vždy 

v návaznosti na integrované bloky z ŠVP. 

 
Prevence rizikového chování 
Dle Metodického pokynu MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků 

a studentů ve školách a školských zařízeních byl vytvořen Minimální preventivní program, na 

kterém se podílejí všichni pracovníci Mateřské školy Rohožník.  

Dále je do Školního vzdělávacího programu zařazován program Humanitární organizace ADRA. 

Moduly se zaměřují na děti v předškolním věku. Cílem je vytvořit u těchto dětí povědomí o 

základních rozvojových problémech, podporovat sociální cítění a vnímání významu mezilidské 

solidarity. Použité metody odpovídají věku dětí. Například jsou používány speciální „rozvojové“ 
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omalovánky, pomocí kterých si děti mohou na příbězích svých vrstevníků z tzv. třetího světa 

uvědomit rozdíly, ale i podobnosti života v České republice a v rozvojové zemi. 

 
Další údaje o MŠ 
Program: V MŠ je do programu zařazen projekt „Celé Česko čte dětem“ jehož cílem je vytvoření 

programu na podporu rozvoje komunikačních dovedností a uvědomění si významu čtení pro 

emocionální vývoj dítěte. Pravidelné čtení vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítěte, podílí se 

na emočním rozvoji dítěte, učí morálním hodnotám, napomáhá při výchově, rozvíjí jazyk, paměť, 

představivost, učí myšlení, formuluje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý 

život. 

 

Mateřská škola Sedmikráska  

Ředitelka       Naděžda Kosanová 
Učitelský sbor       Magdalena Burdová 

Karina Karwacká 
Martina Kubová 
Kamila Marvanová 
Romana Baštová 
Jana Václavková 
Lucie Křelinová 
Radmila Fischerová 
Dana Gruľová 

 
Nepedagogové      Lenka Šedivá 
        Jarka Adamiková 
        Hana Vavříková 
        Michaela Křelinová 
        Ivana Dlouhá 
        Renata Černá 
        Alena Rósslová 
 
e-mail:        ms.sedmikraska@atlas.cz 
web:        www.ms-sedmikraska-praha.cz   
tel.:        281 01 28 10  

 

 

 

mailto:ms.sedmikraska@atlas.cz
http://www.ms-sedmikraska-praha.cz/
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Charakteristika 

Mateřská škola byla postavena na konci 70. Let minulého století jako účelová, původně 

čtyřtřídní. Do 31. 8. 2013 byla dvojtřídní a 1. 9. 2013 se otevřely další dvě třídy. V září 2011 bylo 

otevřeno detašované pracoviště na adrese Hulická 1535. Zde je jedna třída s kapacitou 20 dětí. 

Rozkládá se ve dvou podlažích. Hlavní budova i detašované pracoviště má funkční zahradu 

s dětskými herními prvky. 

 

Vymezení hlavního účelu činnosti 

Poskytuje předškolní vzdělávání dle vzdělávacích programů v souladu s ustanovením § 3 zákona 

č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání 

Téma ŠVP  – „Barevný svět“ 

Mladší děti – hlavním úkolem je nenásilnou a hravou formou začleňovat děti do kolektivu, důraz 

je kladen na socializaci, sebeobsluhu, snaha po samostatnosti a získávání poznatků 

prostřednictvím citových prožitků. 

Starší děti – je plně zaměřen na samostatnost, sebevědomí, vzájemnou pomoc, toleranci a 

spolupráci, podpora samostatného myšlení a touhy objevovat, zkoušet, experimentovat a na 

základě vlastních prožitků získávat i vlastní zkušenost. 

  

 

 
 
 
Motto: „V Sedmikrásce, milé děti, čas nám všem tak 
rychle letí. Budeme se učit, smát a přitom si hlavně 
hrát.“ 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 
Pedagogický sbor není plně kvalifikovaný a další vzdělávání je součástí plánu osobního rozvoje 

každého pedagogického pracovníka školy, ale finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou 

nedostačující. Z tohoto důvodu poskytl zřizovatel mateřským školám finanční částku 12 000,- Kč. 

Doplňování odborné kvalifikace - 2 pedagogické pracovnice (1x SPgŠ Futurum Praha, 1x MILLS 

s r.o. Čelákovice) 

 

Zkušenosti s výukou cizích jazyků  

Výuka angličtiny je u nás formou kroužků, v rámci vzdělávacího programu angličtinu nemáme. 
 

Prevence rizikového chování 

Prevence rizikového chování je obsažena v minimálním preventivním programu mateřské školy, 

který je součástí ŠVP. Do tohoto programu patří: pravidelné vzdělávání pedagogických 

pracovníků zaměřené na zdravý způsob života a prevenci závislostí, úzká spolupráce s rodiči – 

individuální rozhovory, řešení problémů ihned jak se vyskytnou, prohlubování sebedůvěry dětí, 

sebekontroly a sebeovládání, vedení děti ke zdravému životnímu stylu, k uvědomění si 

důležitosti zdraví, hygieny, výživy, pohybu, upevňování citových vztahů mezi dětmi, vytváření 

pozitivního sociálního klima, upevňování důvěry dětí – nebát se cokoli říci rodičům či učitelce, 

nebát se požádat o pomoc. 

 

Další údaje o MŠ 

Mateřská škola s rodinou atmosférou, fungující „Rodičovskou radou“, která se pravidelně schází 

a zapojuje do plánování akcí pro děti. 
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MŠ Sluníčko 

Ředitelka       Ivana Huttová 
Učitelský sbor       Jarmila Havlíčková 
        Lenka Glazerová 
        Lenka Pourová 

Petra Vítovská  
Lucie Halačková 
Jana Krejčová 
Monika Brabencová 

 
Nepedagogové      Jitka Šimková  
        Jana Wolfová 
        Marcela Nováková 
        Petra Němečková 
 
e-mail:        huttova.ms@zspolesna.cz  
web:        www.mspolesna.cz    
tel.:        281 011 521 
 
 

 
 

Charakteristika 

Mateřská škola Sluníčko je součástí Masarykovy základní školy v Polesné ulici. Jedná se o 

třípatrovou budovu a celé třetí podlaží patří mateřské škole. Na využití tělovýchovných aktivit 

má k dispozici tělocvičnu základní školy. Ke školce patří oplocená zahrada s travnatou plochou, 

vybudovaným pískovištěm se zahradními prvky pro volný pobyt dětí a mobilním WC. 

V prostorách zahrady je vodovodní přípojka a zabudovaná solární sprcha.  Školní jídelna není 

součástí mateřské školy, děti docházejí na obědy do jídelny základní školy. Ve školním roce 

2011/2012 byla vybudována přípravná kuchyňka a proto jsou svačiny dětem připravovány 

v mateřské škole. Potraviny jsou do mateřské školy dováženy z jídelny základní školy výtahem. 

Zásadní změny v mateřské škole byly provedeny v měsících červenci a srpnu, kdy byl přerušen 

provoz z důvodu rekonstrukce třídy Masarykovy základní školy, a přestavbou třídy vznikla 

čtyřtřídní MŠ a od 1. 9. 2013 byl provoz zahájen v plném provozu. 

 

 

 
 
 
Motto:  
„Děti jsou jako barevné květy našeho života“. 

 

 

 

mailto:huttova.ms@zspolesna.cz
http://www.mspolesna.cz/
http://www.mspolesna.cz/foto05.htm
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Vymezení hlavního účelu činnosti 

Poskytuje předškolní vzdělávání dle vzdělávacích programů v souladu s ustanovením § 3 zákona 

č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání 
Vzdělávací program vychází z cílů a pěti oblastí Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání. Tematický blok je sestaven z pěti témat, který obsahuje podtémata na každý týden a 

k němu jsou přiřazeny cíle a výstupy v souladu s požadavky na rozvoj osobnosti dítěte. 

 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 
Pedagogický sbor není plně kvalifikovaný a další vzdělávání je součástí plánu osobního rozvoje 

každého pedagogického pracovníka školy, ale finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou 

nedostačující. Z tohoto důvodu poskytl zřizovatel mateřským školám finanční částku 12 000,- Kč. 

Učitelky si také doplňují vzdělání studiem na vysokých školách  - Masarykova univerzita 

filozofická fakulta v Brně obor pedagogika,  UJAK v Praze obor speciální pedagogika. 

 
Zkušenosti s výukou cizích jazyků 
Angličtina Helen Doron je předávána speciálně školenými lektory s jejich souhrnnou znalostí 
principu Polly the Collie metodologií, stylem výuky a praktickými zkušenostmi.  
 
Prevence rizikového chování 
U dětí se zaměřuje na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k rizikovým projevům 

v chování dětí (agrese, šikana, násilí, spektrum poruch příjmu potravy, intolerance,…) Okruhy 

nabízených témat ve šk. roce  2012/20113: Kamarádství, naše třída, výchova k toleranci, zdravá 

výživa, rodina a já, aktivity pro volný čas, šikana, doprava, kouření, alkohol, drogy a plány do 

budoucna. 

Další údaje o MŠ 
Motivovat zaměstnance k další vzdělávání, k vytvoření a zavedení vlastního portfolia, které by 

bylo k využití jejich sebehodnocení, ale i k finančnímu ohodnocení. Navázání spolupráce 

s partnerskou mateřskou školou u nás i v zahraničí.  

SOUKROMÉ ŠKOLY A HLÍDACÍ CENTRA  

Babycentrum V Zahradě, Čenovická 1085 
Ing. Blanka Hudečková, ekonomická ředitelka 
Ing. Lucie Jirsová, provozní ředitelka 
provozovatel Family Time občanské sdružení 
skolka@vzahrade.cz 
mob. 774 299 992, 606 225 225, 777 313 133  
www.vzahrade.cz  
 

http://www.vzahrade.cz/
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MŠ Šťastné děti, Ratbořská 1505 
Kateřina Klimentová 
skolicka@stastnedeti.cz 
mob. 739 228 657 
www.stastnedeti.cz  
 
HC Sluníčko, Lstibořská 2396 

Eva Pešková 

lstiborska@hcslunicko-ujezd.cz  

mob. 606 314 008 

www.hcslunicko-ujezd.cz  

 

Anglická školka Kindergarten, Luníkovská 2454/25  

Jazyková mateřská škola pro děti od 2 do 6 let 

Ing. Dana Robertson - majitelka 

Markéta Hamilton - manažerka 

ujezd@KinderGarten.cz   

mob. 773 565 806 

www.kindergarten.cz 

 

centrum Květinka o. s. – centrum pro děti a rodiče, Chotouchovská 1064 

Lenka Háková, Jana Lukešová  
info@centrumkvetinka.cz 
mob: 777 246 441  
www.centrumkvetinka.cz 
 

Baby centrum Podmořský svět, Staroújezdská 24 

Michaela Řeháková 

info@baby-centrum-praha.cz   

mob: 721 407 074 

www.baby-centrum-praha.cz  

 

Levandulka školka  

Vlkanovská 964, 19016 Praha 9 

Božena Štikarová 

stikarova@seznam.cz 

mob.775373736 

www.skolkalevandulka.com 

 

http://www.kindergarten.cz/
http://www.skolkalevandulka.com/
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POLICIE ČR  

Vedoucí oddělení      Vladimír Fober 
Policie ČR, místní oddělení policie jako součást Obvodního ředitelství Praha III (obvody 3, 8, 9) 

sídlí v nové budově v Hulické 2620, Praha 9 – Újezd nad Lesy. Obecný popis jejich činnosti je 

uveden na odkazu státní policie.  

MĚSTSKÁ POLICIE  

Ředitelka obvodního ředitelství Praha 14   Dana Hetzlová 
Městská policie Praha 21 sídlí se svým okrskem na adrese Lomecká 656, Praha 9 – Újezd nad 
Lesy. Bezpečnost v Újezdu nad Lesy zajišťují čtyři okrskáři. Obecný popis jejich činnosti je uveden 
na odkazu městské policie.    

  

  

 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Policie_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://www.mppraha.cz/o-mestske-policii/povinnosti-straznika/
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OSOBNOSTI MĚSTSKÉ ČÁSTI 

Komise pro udělování titulu „ Čestný občan MČ Praha 21“ a „Občan roku“ zpracovala 

z podaných nominačních návrhů podklad pro rozhodnutí Rady MČ Praha 21 a následně 

Zastupitelstva MČ Praha 21. 

Složení komise:   

PhDr. Miloš Schmidt, RNDr. Jiří Sikač, CSc., Darja Kocábová, PhDr. Jaroslava Jirásková 

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 18. 3. 2013, usnesením 

ZMČ13/0171/13 byly v roce 2013 uděleny tyto čestné tituly: 

ČESTNÝ OBČAN MĚSTSKÉ  ČÁSTI PRAHA 21  

Ing. Alfréd Kocáb 

 

    

prof. RNDr. Petr Voňka, CSc. in memoriam 

    
 

 



28  

 

OBČAN ROKU  

    

Ing. Eva Danielová  

    

 

 

 

 

 

SPONZOŘI  

Každoročně se instaluje v parku u ZŠ Masarykova vánoční strom. V roce 2013 poskytla 

rodina Podlipných dar v podobě vánočního stromu, jeho instalaci, ozdobení, deinstalaci a 

převozu stromu zařídili p. Vladimír Lacina, p. Miroslav Štěpán a p. Jaroslav Brtek. Děkujeme!  
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PŘEHLED HLAVNÍCH UDÁLOSTÍ 

ČINNOST ODBORŮ  

Kancelář starosty a tajemníka  
 

Pracovník Funkce Telefon e-mail 

Iva Šimková Vedoucí kanceláře 281 012 912  iva.simkova@praha21.cz 

Dana Kartousová Asistentka   281 012 915 
 

dana.kartousova@praha21.cz 

Vladimíra Juřenová Referentka – podatelna  281 012 911 
 

vladimira.jurenova@praha21.cz 

Jitka Králová Referentka – podatelna + 
krizové řízení 

281 012 926 
 

jitka.kralova@praha21.cz 

Blanka Zídková  Administrativní a spisový 
pracovník  

281 012 967 
 

blanka.zidkova@praha21.cz 

 

Počet jednání RMČ Praha 21: 23 

Počet jednání ZMČ Praha 21:     5 

Počet besed starosty MČ s občany, tzv. Čaj o páté:    11 

Počet přijatých/vyřízených Žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.: 18 

Počet přijatých/vyřízených stížností:   16 

 

V roce 2013 Kancelář starosty a tajemníka zorganizovala 23 jednání Rady MČ Praha 21 a 

6 jednání Zastupitelstva MČ Praha 21, včetně veškerých výstupů s tím souvisejících. Zajišťovala 

postup materiálů od komisí Rady MČ Praha 21 na jednání rady, a od výborů zastupitelstva na 

jednání Zastupitelstva MČ Praha 21. Připravila a zajistila besedy s občany tzv. Čaj o páté – 

neformální setkávání starosty s občany.   

Organizačně zajistila přípravu věcných podkladů pro účast a vystoupení starosty na 

jednáních s veřejností a s institucemi. Organizovala a zajišťovala přijetí návštěv a oficiálních 

hostů u starosty, dle pokynů zajišťovala materiály pro tato jednání. Zajistila setkání se starosty 

ostatních městských částí – tzv. setkání starostů. Průběžně zajišťovala jednotný postup spisové 

agendy Rady MČ Praha 21 a Zastupitelstva MČ Praha 21.  

  Vykonávala další úkoly vyplývající z písemného a osobního styku starosty s hosty, 

organizacemi, institucemi, členy Zastupitelstva MČ Praha 21 a s občany. Vykonávala sekretářské 

práce pro starostu, vedla spisovou službu kanceláře starosty, podílela se na zavedení 

dokumentů do systému Alfresco. Průběžně sledovala termínové plnění dokumentace spisů, 

včetně návrhů dopisů a odpovědí, které zajišťovali příslušní vedoucí odboru pro starostu a 

zajistila zpracování připomínek k vyhláškám HMP.  
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Dále Kancelář starosty a tajemníka zpracovala a odpověděla na 18 Žádostí o 

poskytnutí  informace dle z. č. 106/1999 Sb. a na 16 stížností doručených do kanceláře 

tajemníka. Po celý rok zajišťovala správu úřední desky, včetně výstupů s tím souvisejících. 

Podatelna za rok 2013 přijala a zpracovala 11395 dokumentů a vypravila 14526 dokumentů. 
 

Finanční odbor  

 
Pracovník Funkce Telefon e-mail 

Vlasta Berková Vedoucí finančního odboru 281 012 916  vlasta.berkova@praha21.cz 

Petra Horčičková Referent - mzdová účetní  281 012 918 
 

petra.horcickova@praha21.cz 

Hana Jakubcová Referent – hlavní pokladní  281 012 917 
 

hana.jakubcova@praha21.cz 

Vítězslava Lauberová Referent - hlavní účetní  281 012 919 
 

vitezslava.lauberova@praha21.cz 

Dita Literová  Referent finančního odboru 
- poplatky a inventury  

281 012 920 
 

dita.literova@praha21.cz 

 

 

Finanční odbor realizuje souhrnné finanční činnosti a podporu všech odborů a oblastí 

Městské části Praha 21 v hlavní i přenesené působnosti úřadu na straně příjmové i výdajové, 

v oblasti provozní i investiční. Ve finančním odboru vlastně veškerá činnost začíná, prolíná se i 

končí, veškerá činnost je podmíněna finančně. Je to činnost velmi různorodá a namáhavá, i když 

ne tak viditelná s hmotnými výstupy. Je zde nutná velká informovanost a součinnost se všemi 

odbory MČ Praha 21. Je zde zajišťováno zpracování: 

- rozpočtu (návrh rozpočtu, schválený rozpočet, úpravy rozpočtu, rozpisy rozpočtů všem 

správcům i zřízeným příspěvkovým organizacím, sledování a vyhodnocování čerpání rozpočtu, 

návrhy na opatření, předkládání návrhů na usnesení RMČ a ZMČ, finanční vypořádání dotací 

s Magistrátem hl. m. Prahy, vypracování závěrečného účtu, práce na schvalování účetní závěrky, 

rozbory pohledávek a závazků v programu výkaznictví, souhrnné zpracování inventarizačních 

závěrů a závěrečné inventarizační zprávy, metodické řízení příspěvkových organizací v oblasti 

rozpočtu i účetnictví, rozpočtové řízení v oblasti platových inventur pro příspěvkové organizace 

ve spolupráci s odborem OŠKMA pro celý správní obvod), 

- účetnictví (zajišťování předkontačních a účetních dokladů, jejich následná evidence, 

všechny účetní operace v hlavní činnosti, účetní závěrka). V souvislosti s reformou účetnictví 

státu od 1. 1. 2010 došlo ke změně účetní metodiky též územních samosprávných celků. Od 1. 1. 

2011 došlo k novelizaci právních norem (zákony, vyhlášky, české účetní standardy, metodické 

pokyny z MHMP apod.), které se neustále mění a vyvíjí. Přechodem na tzv. „podnikatelské“ 

účetnictví dochází k vykazování nákladů a výnosů, výsledku hospodaření a nově od roku 2012 i 

odpisů hmotného a nehmotného majetku. Vlivem požadavků z Evropské unie, přes Ministerstvo 

financí a Magistrát je nucena MČ zpracovávat tzv. pomocné analytické přehledy (PAP). To 

znamená, že účetnictví je zpracováváno a vykazováno dvojím způsobem. V roce 2013 došlo 

k přijetí účelových dotací nejen z MHMP a ze státního rozpočtu, ale též i z Evropské unie a 
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Státních fondů životního prostředí. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci spolupodílů z EU a 

rozpočtu hl. m. Prahy na Operační program Praha – Adaptabilita ve výši 1 443,0 tis. Kč pro MZŠ 

Polesná na podporu žáků se specifickými vzdělávacími potřebami formou poradenských 

stanovišť. V rámci Operačního fondu Životního prostředí obdržela MČ Praha 21 neinvestiční a 

investiční účelovou dotaci ve výši 105,8 tis. Kč na inv. akci „EU – Zateplení MŠ Sedmikráska“ 

(ORG 10130) jako spolupodíl EU, SFŽP a MČ Praha 21. V roce 2014 má být zaslána zbývající část 

dotace ve výši 1 413,04 tis. Kč. MČ Praha 21 též obdržela účelovou neinvestiční a investiční 

dotaci spolupodílů z EU a MHMP (se spoluúčastí MČ Praha 21) ve výši 1 630,0 tis. Kč na projekt 

v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost na akci eÚjezd (ORG 21554).  

- mzdová agenda – komplexní zpracování a výplatu mezd zaměstnanců úřadu, sestavy 

související se mzdovou agendou, náhrady a dávky včetně vedení agendy nemocenského 

pojištění, evidence práce neschopných, vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, ověření a 

potvrzení výše příjmů, agenda související s evidenčními listy důchodového zabezpečení. 

- evidence majetku – měsíční aktualizace majetku, podléhající inventarizaci 

v počítačovém programu podle podkladů od jednotlivých pracovníků odpovědných za majetek, 

roční inventarizace majetku a zpracování všech počítačových sestav potřebných k jejímu 

provádění. 

- místní poplatky – rozhodnutí k povolení záboru a vyměření poplatků ze záboru 

veřejného prostranství, povolení stánkového prodeje, povolení k provozování reklamního 

zařízení na místních komunikacích, rozhodnutí k provozování výherních hracích přístrojů a 

kontrola jejich provozu, kontrola placení a vybírání poplatků za zábory veřejného prostranství, 

za stánkový prodej, apod., stanovení a kontrola placení místních poplatků ze psů, za rekreační 

pobyt, z ubytovacích kapacit a ze vstupného.  

- pokladna – evidence faktur došlých na MČ pro hlavní činnost a vystavování odeslaných 

faktur, správa pokutových bloků a ostatních přísně zúčtovatelných tiskopisů, platební a 

zúčtovací styk za MČ, bankovní dispozice a převody finančních prostředků, příjem a výdej peněz 

z pokladny, vedení pokladní knihy. 

Finanční odbor se též podílí na zabezpečování strategického plánování a Akčního plánu 

MČ Praha 21. 
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Odbor majetku a investic 

  

Pracovník Hlavní náplň práce 

Oldřich Poláček vedoucí odboru v roce 2013 do 15. 2. 2013   

Roman Březina pověřen vedením odboru  v roce 2013 od 18. 2. 2013 do 21. 5. 2013 

Luděk Jelínek  vedoucí odboru od 22. 5. 2013 do 15. 9. 2013 

Josef Roušal vedoucí odboru od 16. 9. 2013 

Bedřich Mika  technik – údržba a opravy komunikací a kanalizací ve správě městské části, povinné revize 
majetku, údržba a opravy nemovitého majetku, vydává souhlasy potřebné k povolení vjezdu na 
místní komunikace   - výkon funkce do 31. 5. 2013 

Tomáš Gross  technik – příprava a zajišťování realizace investiční výstavby, technický dozor investora na 
stavbách, údržba a opravy nemovitého majetku včetně reklamací, povinné revize majetku – 
výkon funkce od 1. 11. 2013 

Jakub Slánský  technik – údržba a opravy komunikací a kanalizací ve správě městské části, údržba a opravy 
nemovitého majetku, vydává souhlasy potřebné k povolení vjezdu na místní komunikace, 
údržba dopravního značení – výkon funkce od 15. 4. 2013 

Markéta Slavíková referent - připravuje smlouvy o umístění inženýrských sítí do pozemků ve správě městské části, 
zajišťuje příprava a realizace zadávání veřejných zakázek v rámci činnosti odboru, evidence a 
kontrola dětských hřišť 

Zdeňka Péterová referent - eviduje nemovitý majetek svěřený Městské části Praha 21 vč. jeho inventarizace 
(budovy, pozemky, stavby), připravuje prodeje, směny, darování a bezúplatné převody 
nemovitých věcí včetně příslušných smluv, řeší duplicitní zápisy vlastnictví pozemků a 
připravuje dohody o narovnání 

 

Převažující činností odboru je zajišťování investiční výstavby realizované Městskou částí Praha 

21, údržba a opravy komunikací, další správní úkony týkající se majetku.  

Při výkonu činností OMI spolupracuje zejména s odbory stavebním,  životního prostředí a 

dopravy, školství, kultury a MA21, VHČ, správy bytů a údržby, dále rovněž s Komisí územního 

rozvoje a Dopravní komisí. 

 

Investiční výstavba  

Zateplení MŠ Sedmikráska a rekonstrukce přilehlého objektu MŠ 

 

Na začátku roku 2013 byla 1. etapa investiční akce, byla dokončena rekonstrukce budovy 

bývalé policie ČR (pavilon č. 1) pro potřeby mateřské školy a na konci února proběhla kolaudace 

objektu. Rekonstrukcí vnitřních prostor budovy vznikly 2 nové třídy pro 56 dětí. Souběžně 

s vnitřní rekonstrukcí proběhla rekonstrukce a částečné vybudování nového oplocení areálu MŠ. 

Stavební práce prováděla firma Tost.cz, s.r.o., finanční prostředky byly celkem (vč. 

projektové dokumentace a dalších souvisejících nákladů): 3 601 tis. Kč vč. DPH, termín 

provádění prací 16. 11. 2012 – 3. 2. 2013. 
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Následná kolaudace objektu proběhla dne 25. 2. 2013, dokončená stavba byla předána do 

užívání MŠ a v září 2013 byla uvedena do provozu. 

 
Fotografie z průběhu rekonstrukce MŠ Sedmikráska, pavilon č. 1: 
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Současně s výše uvedenou rekonstrukcí byly v kompetenci vedení MŠ provedeny úpravy 

nově vzniklé části zahrady s osazením hracích prvků a dalšího vybavení zahrady a nakoupeno 

vybavení nově vzniklých tříd.    

OMI byla dále provedena nutná úprava kuchyně MŠ, kde byla vhodným doplněním 

gastrotechologie dostatečně navýšena její kapacita. Vynaložené finanční prostředky pro 

zkapacitnění kuchyně byly celkem ve výši 683 tis. Kč vč. DPH. 

V roce 2013 dále probíhaly přípravné práce související se zateplením MŠ Sedmikráska 

(administrace dotace z fondu EU, VZ na zhotovitele stavebních prací a další).  V roce 2014 bude 

následovat samotná realizace zateplení obvodových plášťů a střech celého objektu MŠ 

Sedmikráska s předpokládanými celkovými náklady ve výši cca 5 mil. Kč a dotací cca 1,5 mil. Kč 

z Operačního programu Životní prostředí Ministerstva životního prostředí. Dotace byla přidělena 

na základě úspěšně podané žádosti v druhé polovině 2013.  

 

Rozšíření kapacity MŠ Sluníčko Polesná 1690, s vybudováním výdejny 

Tato investiční akce navázala na předprojektovou přípravu z roku 2012 a v lednu 2013 

bylo vydáno na akci stavební povolení (ohlášení).  

Předmětem akce bylo provedení stavebních úprav v MŠ Sluníčko (4. NP Masarykovy ZŠ), 

které spočívaly v provedení dispozičních úprav původní třídy, skladu, přípravny jídla a 

vybudování nového sociálního zařízení. Stavební úpravou byla mateřská škola rozšířena o 1 třídu 

pro 22 dětí. 

Stavební práce prováděla firma Tost.cz, s.r.o., finanční prostředky byly celkem (vč. 

projektové dokumentace a dalších souvisejících nákladů): 887 tis. Kč vč. DPH, termín provádění 

stavebních prací 1. 7. 2013 – 31. 7. 2013. 

Následná objektu proběhla 9. 8. 2013, dokončená stavba byla předána do užívání MŠ a v září 

2013 uvedena do provozu. 

 

Vybudování přechodů na sídlišti Rohožník 

Pro zvýšení bezpečnosti při přecházení ulice Rohožnická se v průběhu října letošního roku zřídily 

dva nové bezbariérové přechody. První je umístěn v křižovatce s ul. Novosibřinská a navazuje na 

stávající chodník. Druhý přechod pro chodce je navržen v křižovatce s ul. Zlivská. Celkové 

investiční náklady jsou 164.245,- Kč vč. DPH.  
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Předprojektová příprava nových investičních akcí 

 

Současně s realizací investičních akcí v roce 2013 probíhala projektová příprava nových 

investičních záměrů, jejichž realizace je plánována v roce 2014. Jedná se o: 

 Navýšení kapacity Masarykovy základní školy – v návaznosti na předpoklady vycházející 
z demografické studie a rozhodnutí vedení MČ Praha 21 bylo zadáno zpracování studie 
na rozšíření školy ve variantě „kontejnerová stavba“ a to zejména s ohledem na 
požadavek rychlé výstavby. 

 Rekonstrukce kuchyně Masarykovy ZŠ, Polesná 1690 – v roce 2013 byla zpracována 
studie gastrotechnologie na rozšíření kapacity kuchyně ze současných 700 na 1200 
strávníků. V roce 2014 se předpokládá zpracování navazujících stupňů PD a samotná 
realizace 

 Rekonstrukce střechy MŠ Rohožník, Žárovická 1653 – vzhledem k nutnosti budoucí 
komplexní rekonstrukce (vč. zateplení) střechy objektů byl na konci roku 2013 zpracován 
energetický audit vč. položkového rozpočtu a následně byla podána žádost o dotaci 
z fondu EU. 

 Skautská klubovna 
 Cyklostezka Čentická 
 Zastávky bus MHD v ul. Starokolínská  

 

Oprava a údržba majetku   

Odbor majetku a investic zajišťuje údržbu a opravy v určených objektech a zařízeních 

městské. V ostatních objektech zajišťuje „správu“ obor VHČ, správy bytů a údržby. V objektech 

Masarykovy základní školy a mateřských škol OMI provádí opravy a údržbu nad rámec běžných 

provozních oprav. Dále OMI provádí opravy a údržbu komunikací svěřených do správy MČ  

Praha 21. 

V roce 2013 byly prováděny zejména následující opravy a údržba: 

 

Opravy komunikací: 

V rámci zajišťovaných oprav majetku MČ Praha 21 je nutno zdůraznit zajištění oprav 

komunikací, které vykazovaly vzhledem ke klimatickým podmínkám předcházející zimy a 

následných vydatných dešťů v první polovině roku, významné vady. Opravy byly prováděny na 

základě rámcových smluv třemi technologiemi. Odtěžením stávajícího krytu vozovky v místě 

velkých výtluků nebo shluku menších poruch krytu vozovky a následně po zhutnění podkladní 

vrstvy pokládka nové asfaltové vrstvy ACO 16. V některých případech bylo nutné odtěžit 

podkladní vrstvy a nahradit vrstvou ze štěrkodrti frakce 16/32. Dále navazovala oprava menších 

výtluků, které byly vyčištěny a vyplněny asfaltovým recyklátem. Po zhutnění se provedl nástřik 

asfaltovou emulzi s podrcením. A na závěr byl proveden nástřik turbo mechanizmem drobných 

výtluků a prasklin v krytu vozovky. Dále jsme v letošním roce testovaly novou technologii JST na 

opravu pracovních spár a trhlin v krytu vozovek. Jako zkušební vzorek byly vybrány části 
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následující ulice: Pilovská, Polesná, Čentická, Hulická a Soběšínská. V rámci údržby proběhl jarní 

úklid vozovek s trvalým povrchem. Pro zimní období byl zpracován Plán zimní údržby, který byl 

schválen Radou MČ Praha. V rámci údržby kanalizačních řadů ve správě městské části proběhlo 

čištění uličních vpustí a příkopů. Několikrát v roce bylo nutno řešit současný nešvar a to odcizení 

mříží na kanalizačních vpustích. Tuto situaci je vždy nutno řešit velmi urychleně, protože 

ohrožuje bezpečnost silničního provozu i chodců. V současné době se snažíme nahrazovat 

kovové mříže mřížemi z náhradních materiálů. Atypické kryty na sídlišti bylo nutno nahradit 

mřížemi zadanými ke zpracování na zakázku. Průběžně jsou prováděny kontroly provedení oprav 

povrchů komunikací po výkopech pro uložení inženýrských sítí. 

 

Opravy chodníků: 

 

Vzhledem k finančním prostředkům v letošním roce při provádění údržby komunikací 

proběhly i nejnutnější opravy pěších komunikací. Opravy zahrnovaly vyrovnání nivelety 

chodníku, výměnu a doplnění chybějících betonových dílců. Především je nutno zdůraznit 

opravu východního chodníku v ul. Pilovská v úseku Starokolínská – Čentická, severního chodníku 

ul. Starokolínská v úseku Pilovská – Novolhotská, jižního chodníku ul. Starokolínská v části úseku 

Ochozská – Onšovecká  a nakonec byly provedeny nejnutnější opravy jižního chodníku ul. 

Novosibřinská v celé délce. 

 

Úprava prostranství před budovou ÚMČ Praha 21: 
 

Předmětem akce byla celková úprava (oprava) prostoru podél obou stran vedlejšího 

vstupu do budovy úřadu při ulici Hulické, spočívající v opravě odtokového žlabu podél budovy 

ÚMČ předláždění ploch zámkových dlažeb pro osazením nových informačních tabulí politických 

stran, umístění nových laviček, odpadkových košů a stojanů na kola.    
 

 

Další opravy a údržba: 

Bylo provedeno oplocení pozemku o celkové rozloze 2540 m² včetně vjezdové brány a 

vstupní branky pro plánovanou realizaci nového dětského hřiště v ulici Druhanické. Dále byla 

provedena oprava poškozeného a nevyhovujícího oplocení u fotbalového hřiště v ulici Čentické. 

Za zmínku též stojí provedení opravy většího rozsahu skateparku na multifunkčním sportovišti. 

 
 

Ostatní správa majetku   

 

Odbor majetku a investic dále ve svěřených objektech a zařízeních městské části zajišťuje zákony 

a vyhláškami požadované periodické revize. Ve 2 polovině roku bylo zadáno zpracování průkazů 

energetické náročnosti budov (PENB) pro objekty u nichž mít PENB stanoví zákon o hospodaření 
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s energií č. 406/2000 Sb. Jednalo se budovu ÚMČ Praha 21, oba objekty Masarykovy ZŠ a 

objekty mateřských škol, které jsou ve svěřené správě MČ Praha 21. 

V rámci správy pozemků jsou uzavírány smlouvy o uložení inženýrských sítí nebo zřízení věcných 

břemen za účelem umístění řadů, které odbor majetku administruje. V roce 2012 jich bylo více 

než čtyřicet. 

V oblasti správy majetku jsou stále ve spolupráci se smluvní právní kanceláří dořešovány některé 

vlastnické vztahy k pozemkům. V rámci digitalizace na katastrálním území Újezd nad Lesy byly 

zapsány některé pozemky s duplicitním vlastnictvím. Vlastnictví přešlo na městkou část na 

základě zákona z listu vlastnictví České republiky. V případech, kdy se jedná o pozemky, na 

kterých se nachází veřejná komunikace a kde je uvedena adresa duplicitně zapsaného vlastníka, 

bylo písemně zahájeno jednání o narovnání. Podařilo se vyřešit 7 případů ve prospěch MČ. V 7 

případech naopak žádají duplicitně zapsaní vlastníci městskou část o uznání jejich vlastnického 

práva, v 16 případech požadují určitou satisfakci a v 7 případech jsme na náš návrh nedostali 

žádnou odpověď. Dořešení těchto nesrovnalostí bude dlouhodobé a nebude jednoduchou 

záležitostí.  

Majetek ve správě MČ Praha 21 byl bohužel v průběhu roku opakovaně poškozován vandaly. 

Časté jsou i krádeže kanalizačních poklopů a poškození majetku sprejery. 

 

Odbor VHČ, správy bytů a údržby  

 

Pracovník Funkce Telefon e-mail 

Pavel Zeman  Vedoucí odboru VHČ 281 012 982 pavel.zeman@praha21.cz 

Irena Mrázová  Hlavní účetní do 
30.6.2013 

  

Blanka Birková  Hlavní účetní od              
1.7.2013  

281 012 980 
 

blanka.birkova@praha21.cz 

Helena Otopalová Referent od          
1.8.2013 na poloviční 
úvazek a dobu určitou 

Jen v pondělí a 
středy: 
281 012 958 

 
helena.otopalova@praha21.cz 

Jiří Hruška  Údržbář   

Vladimír Saitz ml.  Údržbář   

Oldřich Schmidt   Údržbář   

Stanislav Herink Referent – správce na ¾ 
úvazek 

  

Vojtěch Svoboda Uklízeč veřejných 
prostranství od    
1.8.2013 do 31.7.2014 

  

 

 

Základní popis činnosti odboru v bodech: 

Odbor zajišťuje údržbu a správu svěřeného nemovitého majetku. 

Zákonné změny, které měly vliv na činnost odboru: 
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Novela OZ č. 401/1964 Sb., která nabyla účinnosti 1. 7. 2012 resp. 1. 1. 2013 a související 
prováděcí předpisy. 
Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., který nabývá účinnosti 1. 1. 2014. V roce 2013 bylo 
absolvováno několik seminářů k této rozsáhlé změně legislativy. 
 
Počet bytů ve správě odboru VHČ a jejich umístění: 

 

adresa Podlahová plocha bytu v m² Náklady oprav, hrazené 
z VHČ v tis. Kč 

P9, Novosibřinská 673 6 bytů, celkem 309,4 m
2
 99 

Bytové domy v sídlišti Rohožník 89 bytů, celkem 6323,6 m
2
 161 

Byt v MŠ Lišická 1502 1 byt, 64,5 m
2
  

Byt v MŠ Žárovická 1653 1 byt, 49,1 m
2
  

 

Počet budov ve správě odboru VHČ a jejich umístění: 

adresa Podlahová plocha v m² Investice do oprav z VHČ 
v tis. Kč 

Živonínská 1630, P 9 Zdravotnické středisko, z toho 
pronajato jednotlivým organizacím 
839 m

2
 

62 

Polyfunkční dům Staroújezdská 
2300, P9 

Celkem 1384,9 m2, z toho 
pronajato 2 subjektům 147,0 + 
752,1 m

2
. 

250 

Masarykova ZŠ, Čentická Tělocvična a sál 19 

Prodejní stánek u otočky autobusů 
Rohožník 

2 nájemci, celkem 34,0 m
2
 7 

Prodejní stánek a WC na rohu 
Toušické a Chabeřické ulice 

Prodejna 7,1 m
2
 + veřejné WC 8 

Žíšovská 1627, P9 Kadeřnictví 63,9 m
2
  

Hulická 1620, P 9 ČR-policie, 483,9 m
2
  

Lomecká 656, P9 Junák, Neposeda, Městská policie, 
78,8+42,6+30,0 m

2
 

18 

 

Další činnosti: 

Odbor vypracovává návrhy nájemních smluv a jejich změn na pronájmy: 

 výše uvedených bytových a nebytových prostor 

 23 pozemků 

 140 hrobových míst, 280 urnových hrobů a 260 kolumbárních schránek (tento počet 
neustále roste) 

 střech pro antény telekomunikačních sítí 

 vývěsek 
 

Zajišťuje povinnosti pronajímatele, například úklid a údržbu společných částí budov, 
pravidelné revize vyhrazených technických zařízení a odstraňování závad, zjištěných revizemi. 
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Průměrně se jedná o 85 revizí, kontrol a zkoušek ročně. Pro uvolněné nebytové prostory hledá 
odbor VHČ vhodné nájemce. 

Pracovníci údržby provádějí pravidelný úklid autobusových zastávek včetně svozu odpadků, 
úklid některých chodníků a multifunkčního hřiště. V létě sekají trávu a v zimě odklízejí sníh před 
veřejnými budovami a z chodníků, vedoucích k těmto budovám. S úklidem veřejných 
prostranství jim pomáhá pan Vojtěch Svoboda. Mzda vč. sociálního a zdravotního pojištění, 
hrazená za tohoto pracovníka, je proplácena  z Evropského sociálního fondu v ČR na základě 
dohody, kterou vyřídil pan tajemník a ved. odboru VHČ. 
Nemalá část pracovní kapacity odboru je ubírána odstraňováním škod způsobených vandaly. 

V rámci samostatného účetnictví vedlejší hospodářské činnosti se v odboru rozúčtovávají 
společné náklady na jednotlivé nájemce, sledují platby za nájmy a služby, provádí účetní 
uzávěrky a vyhotovují účetní a daňové výkazy. 

Z důvodu zhoršující se platební kázně některých nájemců i z důvodu menší solventnosti 
některých z nich, vynakládají všichni administrativně techničtí pracovníci odboru velké úsilí 
k vymožení splatných pohledávek. Pohledávky po splatnosti, související s nájmem bytů činí cca 
1,5 mil. Kč. Na polovinu pohledávek byly uzavřeny splátkové kalendáře. Z toho 3 dohody o 
splácení dluhu jsou plněny, dva dlužníci plní částečně a tři dlužníci neuhradili ničeho. Třetinu 
objemu dluhu tvoří případy, kdy dlužník nespolupracuje. Tyto kauzy a případy neplnění 
splátkového kalendáře jsou postupně předávány advokátní kanceláři k vymáhání dluhu 
s příslušenstvím soudní cestou. Předžalobní upomínky většinou obsahují i výpověď z nájmu bytu. 
Nejmenší část pohledávek tvoří výpadky v placení, které nedosahují nákladů třech měsíčních 
nájmů a většinou se daří vymoci tyto menší dluhy doručením upomínek. 
Z pronájmu nebytových prostor a pozemků je evidováno 5 dlužníků v celkové výši 365 tis. Kč. 
Z toho bylo zatím vymoženo 72 tis. Kč a největší dluh ve výši 200 tis. Kč je vymáhán exekutorem. 

Během roku 2013 zpracoval vedoucí odboru 53 materiálů a předložil je k projednání 
Radě MČ. To představuje téměř dvojnásobek přijatých usnesení než v roce předcházejícím. 

 

 

Odbor stavební úřad  

 
Pracovník Funkce Telefon e-mail 

Jan Kupr   Vedoucí odboru   281 012 940 jan.kupr@praha21.cz 

Jitka Šťastná   Referentka  281 012 946 jitka.stastna@praha21.cz 

Daniela Zámečníková Referentka 281 012 939 
 

daniela.zamecnikova@praha21.cz 

Helena Kopecká   Vedoucí územního 
rozhodování    

281 012 938 
 

helena.kopecka@praha21.cz 

Ondřej Brouzda  Referent    281 012 950 
 

ondrej.brouzda@praha21.cz 

Zuzana Engelmaierová  Referentka   281 012 937 
 

zuzana.engelmaierova@praha21.cz 

 
Základní popis činnosti odboru v bodech: 
Stavební úřad MČ Praha 21 má jako orgán státní správy působnost ve správním obvodu Praha 
21 (k.ú. Běchovice, Klánovice, Koloděje a Újezd nad Lesy) a to jako obecný stavební úřad a 
speciální stavební úřad pro dopravní stavby. 
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Předmětem činnosti je výkon státní správy ve věcech územního rozhodování a stavebního řádu, 
tj. zejména povolování staveb a jejich uvádění do provozu (kolaudace). 
Dále řeší v rámci své kompetence další záležitosti, týkající se výstavby a užívání již dokončených 
staveb, jejich změny, změny užívání a další žádosti a podněty. 
Od ledna 2013 se podařilo stabilizovat personální obsazení odboru, což přispělo k dalšímu 
zkvalitnění práce odboru, jejímž výsledkem je především spokojenost klientů. 
Vzhledem k charakteru činnosti odboru, která je především závislá na množství podaných 
žádostí a složitosti jednotlivých případů, nelze jakkoliv tuto činnost plánovat.  
 
Zákonné změny, které měly vliv na činnost odboru: 
Novela zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
Změna zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích 
Změny dalších zákonů a vyhlášek souvisejících s výstavbou 
V závěru roku 2013 probíhala příprava na změny související s novým občanským zákoníkem  

 
Celkový počet podání na odbor: 1383 
Počet vydaných stavebních povolení: 126 
Počet vydaných kolaudačních rozhodnutí: 110 

 

 

Odbor životního prostředí a dopravy  
 

Pracovník Funkce Telefon e-mail 

Roman Březina    
 

Vedoucí odboru   281 012 984 roman.brezina@praha21.cz 

Dana Slabochová    
 

Referentka – životní prostředí 281 012 963 dana.slabochova@praha21.cz 

Martina Kopecká   Referentka – životní prostředí 281 012 949 
 

martina.kopecka@praha21.cz 

Martina Nejtková    Referentka – životní prostředí     281 012 943 
 

martina.nejtkova@praha21.cz 

Vladimíra Kozáková Referentka - silniční správní 
úřad           

281 012 944 
 

vladimira.kozakova@praha21.cz 

Jana Gurovičová   Referentka – vodoprávní úřad                281 012 969 
 

jana.gurovicova@praha21.cz 

 

Hlavní činností životního prostředí je výkon státní správy. Vykonává činnost na úseku přenesené 

působnosti na těchto úsecích: ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, rybářství, myslivosti, 

rostlinolékařské péče, ochrany zvířat proti týrání, ochrany zemědělského půdního fondu, 

nakládání s odpady, ochrany lesů, rostlinstva a živočišstva, projednávání přestupků a správních 

deliktů v rámci působnosti odboru. Vydává závazná stanoviska i vyjádření za jednotlivé oblasti 

ke všem územním i stavebním záměrům a provádí velmi rozsáhlou kontrolní činnost. 

 

Oblast životního prostředí: 

Životní prostředí na úseku státní správy 

Zákonné změny, které měly vliv na činnost odboru:  
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Významnou změnou zákona na ochranu ovzduší se změnila nejen činnost na úseku 

ochrany ovzduší, ale zejména se rozšířila místní působnost - tedy k případům, které byly řešeny 

pouze na území Újezdu nad Lesy, se nyní přidala území Klánovic, Běchovic a Koloděj. Také se 

zvýšila náročnost stanovisek k územním, stavebním a kolaudačním řízením tím, že jsou všechna, 

v souladu se zákonem, zveřejňována na webových stránkách úřadu.  

Další významnou změnu přinesla v červenci roku 2013 vyhláška č. 189/2013 Sb. O 
ochraně dřevin a povolování jejich kácení zpřesňující, které dřeviny je možné pokácet bez 
potřebného povolení – tedy bez provedení správního řízení, s kladením důrazu na to, že kácení 
jakýchkoliv dřevin ať už podléhajících či nepodléhajících povolení se provádí v  době vegetačního 
klidu (útlumu všech funkcí dřeviny – zimní období). 
 

Menších změn se dočkaly i právní předpisy na úseku ochrany zvířat či rostlinolékařské 
péče, jejich vliv na činnost odboru však nebude významný. 
 

Odbor se vyjadřuje ke všem stavebním záměrům, za rok 2013 bylo vydáno 195 

koordinovaných stanovisek a v tomto počtu byla na tomto úseku prováděna i kontrolní činnost. 

V průběhu roku bylo také vydáno 26 rybářských a loveckých lístků a posuzováno 24 žádostí o 

povolení kácení listnatých a jehličnatých stromů a 1 žádost o povolení kácení zapojených 

porostů o ploše nad 40 m². Z toho bylo povoleno ke kácení 81 stromů a byla uložena náhradní 

výsadba v počtu 98 kusů stromů a 330 m² zapojených porostů na pozemek žadatele nebo na 

veřejné prostranství.  

Dále bylo zpracováno 110 ročních hlášení o odpadech, které jsou povinni podnikatelé 

zasílat každoročně do 15. února následujícího roku a přes tisíc Evidenčních listů pro přepravu 

nebezpečných odpadů, které nám zasílají původci a oprávněné osoby při přepravě 

nebezpečného odpadu. Hlášení i evidenční listy se zpracovávají do programu EVI – evidence 

odpadů. Roční hlášení odpadů zasílá za celou Prahu Magistrát hlavního města Prahy do 30. 

dubna na Ministerstvo životního prostředí, které je po té dále zpracovává. Evidenční listy pro 

přepravu nebezpečných odpadů slouží mimo jiné jako kontrola původců a oprávněných osob 

pro splnění ohlašovací povinnosti.  

Životní prostředí také šetřilo desítky písemných, telefonních a e-mailových podnětů 

občanů.  
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Životní prostředí na úseku samosprávy 

Výběr v oblasti veřejné zeleně  

Na pozemcích MČ se vykácelo 8 ks stromů, 

následně bylo v náhradní výsadbě uloženo vysadit 

7 ks kvalitních alejových stromů a 20m² 

zapojených porostů. 

V aleji u komunikace Starokolínské jsme 

vysadili 14 alejových stromů, další výsadba 

proběhla v uličních stromořadích a mateřských 

školkách.  

Z grantu MHMP bylo vysazeno 11 ks 

stromů – projekt „Lipové stromořadí u hřbitova 

III-etapa“, který jsme realizovali ve spolupráci 

s občanským sdružením Újezdský STROM a KŽP.  

OŽPD následně vysadilo ještě dalších 16 stromů do těchto míst. Část z nich nahradila poškozené 

dřeviny v aleji u polničky od ulice Ježovická, část doplnila stromořadí proti vchodu do hřbitova a 

část doplnila stromy u polničky od hřbitova, kde jsme navázali na grantový projekt „Lipové 

stromořadí u hřbitova III-etapa“. 

V rámci zdravotního řezu vzrostlých (starších) stromů bylo ošetřeno 185 stromů, většina 

byla financována z grantu MHMP, na kterém jsme spolupracovali s panem Ing Albertem. 

V roce 2013 se OŽPD aktivně podílel na realizaci prořezu starého dubu u komunikace 

Starokolínské, financovaného Nadací Partnerství. 

Z důvodu dopravní bezpečnosti byly redukovány koruny stromů a keřů bránících výhledu 

na dopravní značky. Takto ošetřeno bylo více jak 70 stromů a keřů. U dalších více než 65 stromů 

byla upravena spodní část koruny (vyzvednutí koruny). 

V průběhu roku byla provedena údržba živých plotů na ploše 980 m² a na 580 m² keřů byl 

proveden zmlazovací a redukční řez.  

Během roku bylo provedeno sekání trávy na udržovaných i neudržovaných plochách o 

celkové rozloze 142 000 m², z toho 49% ploch bylo posečeno během vegetačního období 4 krát, 

12% bylo posečeno 3 krát, 39% ploch bylo posečeno jedenkrát. Plochy, posečené jedenkrát, byly 

porostlé ruderálním a plevelným porostem. Z těchto ploch bylo 61% vysekáno křovinořezem a 

na vysekání 39% ploch byl použit traktor se sekacím a mulčovacím zařízením.  

V podzimních měsících byl na 49% z celkové výměry ploch proveden úklid listí, přičemž 

na 11% z toho se provádělo ruční vyhrabání listí, na zbývající ploše se použilo strojové odklizení. 

Chemickým postřikem bylo ošetřeno 103 m² invazivního plevele křídlatky japonské, která 

byla postřikem částečně zlikvidována. 

Tak jako v roce 2012 i v roce 2013 jsme osadili závoru a zábradlí k zamezení tvoření 

černých skládek. Tentokrát to bylo na začátku polničky z ulice Ježovické. 
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Výběr z oblasti odpadů 

Na rok 2013 přidělil Magistrát hl. m. Prahy obyvatelům Újezda nad Lesy celkem 36 

kontejnerů na velkoobjemový odpad. Kontejnery byly přistavovány dle určeného 

harmonogramu OŽPD ÚMČ Praha 21 a bylo odvezeno kolem 46 tun velkoobjemového odpadu. 

Nad rámec určené kvóty nechal ještě OŽPD ÚMČ Praha 21 přistavit dalších 19 kusů kontejnerů 

na velkoobjemový odpad a to jak v průběhu roku, tak i na předvánoční úklid. Do kontejnerů se 

nasbíralo 13,09 tun velkoobjemového odpadu. Magistrát hl. města Prahy (dále jen MHMP) nám 

také slíbil zajištění mobilního sběrného dvoru, který jsme naplánovali přistavit v září 2013, ale 

tuto službu v létě zrušili, takže mobilní sběrný dvůr přistaven nebyl.   

 

V roce 2013 jsme také organizovali sběr bioodpadu. Od MHMP jsme dostali kontejnery 

na čtyři stanoviště a na dvě stanoviště jsme kontejnery doobjednali. Celkem se na jaře přistavilo 

14 kontejnerů na bioodpad a vysbíralo se 11,36 tun bioodpadu. Na podzim nám MHMP přislíbil 

přistavení kontejnerů na bioodpad takto: v říjnu na tři stanoviště a v listopadu na pět stanovišť. 

V říjnu jsme tedy doplatili další tři stanoviště, přistavilo se celkem 14 kontejnerů na bioodpad a 

odvezlo se 19,1 tun bioodpadu. V listopadu, den před sběrem bioodpadu nám MHMP oznámil, 

že již nemá peníze a žádné kontejnery nepřistaví. Museli jsme tedy obratem kontejnery 

doobjednat z vlastních finančních prostředků, přistavilo se celkem 8 kontejnerů a odvezlo se 

12,18 tun bioodpadu.    

 

K 31.12.2013 bylo v Újezdě nad Lesy uzavřeno celkem 672 smluv se svozovou společností 

Pražské služby a.s. na vývoz biopopelnic. Za rok 2013 v sezoně od dubna do listopadu bylo 

odvezeno z těchto popelnic 266 tun bioodpadu.  

Magistrát hl. m. Prahy uzavřel výběrové řízení na firmu zajišťující mobilní sběr 

nebezpečného odpadu, a proto v roce 2013 probíhal svoz nebezpečného odpadu již v 

pravidelných termínech.  Celkem se vysbíralo 1,081 tun nebezpečného odpadu.  

 

MČ Praha 21 v rámci úklidu Újezda nad Lesy a vývozu košů na odpadky a psí exkrementy 

celkem odvezla kolem 27,85 tun uličních smetků a kolem 2,66 tun bioodpadu. OŽPD ÚMČ Praha 

21 za rok 2013 nechalo odklidit skládky z katastru 

Újezda nad Lesy a to v množství kolem cca 175 tun 

odpadu.    

OŽPD ÚMČ Praha 21 ve spolupráci 

s Odborem majetku a investic zrekonstruoval 

stanoviště na tříděné odpady a to č. 3 Zalešanská x 

Lomecká a č. 2 Holšická x Sulovická. Kolem 

stanoviště č. 7 v ul. Pilovská jsme vybudovali 

oplocení.  
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OŽPD ÚMČ Praha 21 v dubnu 2013 pořádalo pro obyvatele 

správního obvodu Prahy 21 oslavu DNE ZEMĚ. Akce byla 

uspořádána pro všechny věkové kategorie. Oslavy začaly již 

25.4.2013 promítáním filmů s ekologickou tématikou a navazující 

besedou  s žáky ZŠ. Pokračovaly následující den na Multifunkčním 

sportovišti a v přilehlém okolí. Dopolední program byl určen 

Mateřským školkám, kdy pro děti bylo připraveno v našem 

divadle loutkové představení. Na Multifunkčním sportovišti byly 

pro děti připraveny různé ekologické stánky např. Lesů hl. m. 

Prahy, svozové společnosti Pražské služby, která prezentovala nakládání s odpady, ukázka 

společnosti Pražská energetika a dopravních prostředků na elektrický pohon, ukázka 

kompostování atd. Při této akci jsme také 

vytvořili ekologický rekord. Z nápojových 

kartonů od mléka a džusů v počtu 10.521 

kusů byl postaven Šnek Oujezďáček, a tak se 

Újezd nad Lesy dostal do České knihy 

rekordů. Délka spodní části šneka byla 30,7 

metrů, jeho výška byla 21,6 metrů a průměr 

ulity 11,6 metrů. Průběh dne moderoval Petr 

Vojnar, který přivítal hosta pana plukovníka 

Oldřicha Pelčáka a společně s ním u 

příležitosti Dne Země vysadil na 

Multifunkčním sportovišti strom.  

 

 

 

 

Na akci zazpívala skupina Maxim Turbulenc, 

zatancovali nám děti z Tanečního studia 

Heleny Wojdylové – Danceport, ukázku svého 

umění nám také předvedlo místní taekwondo 

SK Kangsim Dojang. Děti se mohly projet na 

koních, byla zde předvedena ukázka dravců a 

psí tancování, neboli dogdancing a další. Akce 

se vydařila nejen díky podpoře mnoha 

sponzorů, ale i všech, kteří se podíleli na její 

organizaci.  

Na závěr roku, tak jako každoročně, zajistilo OŽPD vánoční strom do parku před ZŠ u 

Staroklánovické ulice. Tentokrát strom věnovala rodina Podlipných. 
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Vodoprávní úřad vydal v roce 2013: 

- 8 stavebních povolení a povolení k nakládání s podzemními vodami na studny 
- 10 souhlasů k činnostem, které mohou ovlivnit vodní poměry 
- 195 koordinovaných závazných stanovisek a 6 samostatných závazných stanovisek 
- 2 povolení odstranění vodního díla studny 
- 1 vyjádření  
- 8 stavební povolení vodních děl 
- 1 ověření zjednodušené dokumentace vodního díla 
- 10 kolaudačních souhlasů 
- 18 výzev k předložení dokladu o likvidaci odpadních vod 

Na území městské části Újezd nad Lesy bylo zkolaudováno 1118 m kanalizačního řadu na hlavní 

silnici Novosibřinská a Zlivská. 

 

Oblast dopravy:  

Silniční správní úřad OŽPD vyřídil následující nápad věcí, vyřídil ve správních řízeních: 

-  44x rozhodl o souhlasu s připojením pozemku na komunikaci 

-  5x vydal rozhodnutí o umístění reklamy 

- řešil 31 podnětů/podání občanů 

- vydal 18 samostatných závazných stanovisek a 195 koordinovaných stanovisek OŽPD  

- 4 x rozhodl o zřízení vyhrazeného parkoviště o osobu ZTP; ZTP/P 

- vydal 172 rozhodnutí o zvl. užívání komunikací pro zřízení inž. sítí – přípojek 

- rozhodl udělit 69 výjimek ze zák.č. 360/2001 Sb.  

- 3x rozhodl o odstranění překážek na komunikacích 

- 48 x stanovil příjezdovou trasu 

- 46 x rozhodl o stanovení trvalého/dočasného dopravního značení, dopravního zařízení či 

o deinstalaci DZ 

- řešil ve správním řízení jeden přestupek fyz. osoby. 

 

Dále např. jedná a koordinuje svou činnost a to zejména ve věci zvl. užívání komunikací, 

dopravního značení s odborem dopravních agend MHMP a s  okolními MČ. Na základě pověření 

jedná se spol. ROPID a se spol. TSK HMP. Spolupracuje s Policií ČR a s MP HMP. Zajišťuje 

organizačně činnost DK a plní jí uložené úkoly. Účastní se kontrolních dnů stavby – Modernizace 

železniční tratě Praha Běchovice – Úvaly. Informuje o důležitých událostech občany na webu MČ 

P21 a v ÚZ. 
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Odbor občansko správní  
 

Pracovník Funkce Telefon e-mail 

Zdena Vodová   Vedoucí odboru   281 012 951 zdenka.vodova@praha21.cz 

Lenka Drdlová   Matrikářka   281 012 952 lenka.drdlova@praha21.cz 

Ilona Hlaváčková  Referentka  281 012 959 
 

Ilona.hlavackova@praha21.cz 

Iveta Maczanová     Referentka   281 012 923 
 

iveta.maczanova@praha21.cz 

Zdeňka Novotná  Referentka   281 012 957 
 

zdenka.novotna@praha21.cz 

 

Odbor občansko správní pořizuje žádosti o vydání občanských průkazů a cestovních 
dokladů, vydává OP a CD, přihlašuje občany k trvalému pobytu, vydává potvrzení o bydlišti, 
vydává správní rozhodnutí týkající se rušení trvalého pobytu, vede evidenci narození, manželství 
a úmrtí osob na území této městské části, spravuje matriční knihy vedené od r. 1950, ze kterých 
lze žádat duplikáty matričních dokladů, vydává osvědčení o státním občanství ČR, vydává správní 
rozhodnutí na úseku změny jména a příjmení, provádí ověřování podpisů a kopií. 
Zákonné změny, které měly vliv na činnost odboru: na našem odboru nedošlo k žádným 

podstatným změnám. 

Počet narozených dětí:           79 

Počet zemřelých osob:            34 

Počet přihlášených osob k TP:     254 

Počet odhlášených osob z TP:      211 

Počet vydaných OP:           2297 

Počet vydaných CD:          1336 

Počet obyvatel:                  10396 

 

Další činnosti: společenské akce pro seniory, písemné gratulace a dárkové balíčky pro seniory, 

vítání občánků. Vítání občánků proběhlo v měsíci dubnu a listopadu a bylo celkem přivítáno 91 

dětí. Dále jsme pořádali akci pro seniory v měsíci květnu k oslavě ke Dni matek a v prosinci jsme 

se spoluúčastnili na Mikulášské zábavě pro seniory. Obě akce byly seniory přijaty s potěšením. 
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Odbor sociálních věcí  
 

Pracovník Funkce Telefon e-mail 

Radka Lipanovičová   Vedoucí odboru  
Veřejný opatrovník  

281 012 954 radka.lipanovicova@praha21.cz 

Lucie Nováková  Koordinátorka sociálních 
služeb   

281 012 925 lucie.novakova@praha21.cz 

Jitka Heřmánková  Sociální kurátorka 281 012 988 
 

jitka.hermankova@praha21.cz 

Jana Pokorná    Referentka péče o děti    281 012 936 
 

jana.pokorna@praha21.cz 

Dagmar Kollmanová  Referentka péče o děti      281 012 935 
 

dagmar.kollmanova@praha21.cz 

Anna Hlaváčová   Referentka péče o děti        281 012 964 
 

anna.hlavacova@praha21.cz 

Anna Froňková  Kurátorka pro mládež 281 012 922 
 

anna.fronkova@praha21.cz 

 

Činnost odboru je zaměřena na poradenství a sociální práci s klienty. Sociální práce je 

profesionální aktivita zaměřená na pomoc jednotlivcům či skupinám, zlepšit nebo obnovit jejich 

schopnost sociálního fungování v obci. Sociální pracovník vyhledává osoby ohrožené sociálním 

vyloučením v jejich prostředí, poskytuje základní sociální poradenství, provádí s klientem 

individuální plánování jednotlivých kroků, které povedou k řešení jeho situace, spolupodílí se na 

realizaci preventivních aktivit a spolupracuje s dalšími organizacemi při řešení životní situace 

klienta. V praxi se jedná například o situace, kdy na základě stabilizování situace v rodině 

pomáhá sociální pracovník vyhledávat ubytování, zaměstnání, řešit dluhovou problematiku, 

léčbu ze závislosti na návykových látkách, pomoc při vyřizování osobních dokladů, dávek hmotné 

nouze, vyšetření u lékaře apod. 

Počet osob, kterým bylo poskytnuto poradenství v oblasti: 

Dávek (hmotné nouze, státní sociální podpory, pro zdravotně postižené)…………..45 

Bydlení……………………………………………………………………………………………………………….. 4 

Dluhové problematiky………………………………………………………………………………………… 3 

Zaměstnání…………………………………………………………………………………………………………25 

Sociálních služeb ………………………………………………………………………………………………….4 

Jiné ………………………………………………………………………………………………………………………7  

 

Specifikem v sociální práci je činnost sociální kurátorky, která eviduje a pracuje např. s osobami 

propuštěnými výkonu trestu odnětí svobody, s osobami po ukončené ústavní léčby a také 

s osobami bez přístřeší. 

 

Počet evidovaných osob ve výkonu trestu odnětí svobody …………………………………43 

Počet propuštěných osob ……………………………………………………………………………………..5 

Počet osob bez přístřeší ………………………………………………………………………………………..3 
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Jako úspěch na tomto úseku považujeme zprostředkování ubytování pro osoby bez 

přístřeší. Negativně hodnotíme neschopnost zprostředkovat zaměstnání z důvodu velmi nízké 

nabídky pracovních míst. 

Další agendou odboru je výměna speciálního označení pro parkování na vyznačených 

místech pro zdravotně tělesně postižené občany. Z celkového počtu 300 osob s průkazem ZTP, 

ZTP/P, které mohou využívat tohoto označení na parkování bylo vystaveno 164 ks nového 

označení. 

Dále odbor zajišťuje výkon funkce veřejného opatrovníka osobám, které byly 

rozhodnutím soudu zbaveny či omezeny ve způsobilosti k právním úkonům, osobám kterým byla 

MČ Praha 21 rozhodnutím soudu určena opatrovníkem. Opatrovník má oprávnění rozhodovat za 

tuto osobu, povinnost chránit prospěch dané osoby, pomáhá těmto osobám řešit složité životní 

situace a orientovat se v běžném životě. 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) poskytuje poradenství a pomoc rodičům 

a poskytuje sociálně právní ochranu dětí. Vyhledává děti, jejichž rodiče neplní své povinnosti a 

tím narušují nebo ohrožují zdravý vývoj a výchovu dítěte. S rodinami pracuje způsobem 

směřujícím k obnovení narušených funkcí rodiny, zprostředkovává náhradní rodinnou péči, 

pomáhá řešit některé rodinné situace, domácí násilí, může podávat návrh na nařízení a zrušení 

ústavní výchovy dítěte. Dále se v současnosti zabývá problematikou rodičů -cizinců, kteří bydlí 

na ubytovnách, zejména v areálu VÚ Běchovice. OSPOD vykonává i funkci kolizního opatrovníka 

-v opatrovnických věcech hájí zájmy dětí, zastupuje nezletilé v soudním řízení. Za rok 2013 byla 

oddělením poskytnuta pomoc 248 rodinám. 

Od 1. 1. 2013 vešla v platnost novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně 

dětí. Tato novela přináší rozvoj náhradní rodinné péče a zejména podporu péče pěstounské. Na 

podporu pěstounským rodinám slouží nově státní příspěvek na pěstounskou péči.  

V oddělení sociálně právní ochrany dětí působí kurátorka pro mládež, která se zaměřuje 

na sledování vývoje dětí a mladistvých s poruchami chování a dětí a mladistvých, které se 

dopustily trestného činu nebo přestupku. Spolupracuje s rodinami, nad kterými byl stanoven 

dohled nad výchovou dětí a dozoruje výkon ústavní výchovy. V rodinách provádí pravidelné 

návštěvy, s klienty individuálně pracuje, rodičům poskytuje pomoc a poradenství, zúčastňuje se 

trestního a přestupkového řízení ve věcech dětí a mladistvých.  

 

Dohled              5 

Trestné činy dětí a mladistvých pachatelů        6 

Přestupky            8 

Výchovné problémy spojené s požitím alkoholu, záškoláctvím, šikanou, agresivitou  8  

 

Jako pozitivní hodnotíme narůstající zájem o pěstounskou péči. Evidujeme 7 

pěstounských rodin. Snažíme se o užší spolupráci se školami, lékaři, Policií a dalšími 

organizacemi. Přínosné je možnost využití psychologů, kteří působí na ZŠ.  
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Oddělení Pečovatelské služby ÚMČ Praha 21  

 
Pracovník Funkce Telefon E-mail 

Jana Tesařová Pečovatelka 608 865 977 jana.tesarova@praha21.cz 

Yvona Herinková Pečovatelka, řidička 281 972 720 yvona.herinkova@praha21.cz 

Helena Hrušková Obědářka, řidička 720 308 943  

Ladislava Stehlíková Obědářka, řidička   

 

Pečovatelská služba je registrovanou službou dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních 

službách. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 

chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 

fyzické osoby. Terénní pečovatelská služba je poskytována v domácnostech klientů, ambulantní 

pečovatelská služba ve Středisku osobní hygieny na Rohožníku. V rámci pečovatelské služby je 

nabízena jako fakultativní (nenároková) služba doprava osobním vozidlem pečovatelské služby. 

Pečovatelská služba, stejně jako v loňském roce, zajišťuje převoz obědů pro MŠ (detašované 

pracoviště) v Hulické ulici.  

Nejžádanějším druhem služby je základní péče o nehty ve Středisku osobní hygieny a 

dovážka obědů do domácností seniorů. Pečovatelská služba využívá dvě vozidla. Jeden vůz je 

určen výhradně k rozvozu obědů, druhý slouží jako vozidlo terénní pečovatelské služby. V rámci 

zlepšování informovanosti o pečovatelské službě jsou vozy označeny znakem Újezdu a nápisem 

Pečovatelská služba. 

Nadále se snažíme služby pečovatelské služby vylepšovat a dále šířit mezi širší veřejnost 

poslání pomáhat druhým, méně zdatným občanům. Zájemců o pečovatelskou službu roste. 

Provozní (materiálové) náklady pečovatelské služby za rok 2013              695 027,- Kč 

Úhrady od uživatelů za rok 2013                                                                 782 296,- Kč  

 

Nejčetněji využívané úkony poskytované pečovatelskou službou: 

 

Obědy                                                                                                            48 uživatelů 

Základní péče o nehty                                                                                 103 uživatelů 

Úkony hygieny, úklid, nákupy, pochůzky                                                      10 uživatelů  

Přeprava vozidlem pečovatelské služby, doprovod                                      13 uživatelů 
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Graf poskytovaných úkonů uživatelům pečovatelské služby MČ Praha 21 v roce 2013 

Kladně hodnotíme, že v rámci dotačního řízení MPSV bylo na provoz pečovatelské služby 

přiděleno v roce 2013 100 000,- Kč a v rámci grantového řízení MHMP 38.000,- Kč, což je více 

oproti roku 2012. 

V roce 2013 klesly materiálové náklady o 9 337, Kč a úhrady od uživatelů stouply o 109 279,- Kč. 

 

Sociální odbor se podílel na plnění úkolů Akčního plánu MČ Praha 21.  Spolupracoval 

s Komisí sociální politiky a zdravotnictví, Muzejní radou, MČ Praha 21, odborem školství, kultury 

a místní agendy 21 a spolky při pořádání kulturních akcí pro občany. Těchto akcí se aktivně 

účastnili nejen senioři, ale občané všech věkových kategorií, což je velice pozitivní v rámci 

mezigeneračního soužití. 
 

Živnostenský odbor  
 

Pracovník Funkce Telefon e-mail 

Zuzana Voříšková   Vedoucí odboru   281 012 931 zuzana.voriskova@praha21.cz 

Ivana Bulířová   Referentka 281 012 932 ivana.bulirova@praha21.cz 

Věnceslava Mičánová  Referentka 281 012 965 
 

venceslava.micanova@praha21.cz 

Alena Blábolilová     Referentka  281 012 933 
 

alena.blabolilova@praha21.cz 

Jaroslav Musil  Referent   281 012 962 
 

jaroslav.musil@praha21.cz 

 

Charakteristika činnosti odboru v přenesené působnosti 
 
 Živnostenský úřad MČ Prahy 21 vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zák. č. 455/1991 

Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, plní další úkoly stanovené 

zvláštními právními předpisy a dále jako centrální registrační místo 

 Přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení na základě zvláštního právního předpisu od 
osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění 

péče o 
nehty 

obědy 

přeprava 
vozidlem 

nákupy 
hygiena 

úklid 
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 Přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob 
podnikajících na základě živnostenského oprávnění, a to v rozsahu stanoveném 
zvláštními právními předpisy (§ 10a zákona č. 582/1991 Sb.) 

 Přijímá oznámení osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění o vzniku 
volných pracovních míst, nebo jejich obsazení (§ 35 zákona č. 435/2004 Sb.) 

 Přijímá oznámení a hlášení fyzických osob podnikajících na základě živnostenského 
oprávnění vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném zvláštním právním 
předpisem (§ 10a zákona č. 214/2006 Sb.) 

Živnostenský úřad MČ Prahy 21 předává ve lhůtě stanovené zvláštním právním předpisem  

(§ 45a odst. 6 živnostenského zákona) podání, která obdrží, příslušným správním úřadům, které 

dále postupují podle příslušných zvláštních právních předpisů. Přitom živnostenský úřad 

neposuzuje úplnost nebo věcnou správnost těchto podání. 

Živnostenský úřad je provozovatelem (§ 2 zák. č. 570/1991 Sb.) živnostenského rejstříku. 

Vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Vydává ověřené výstupy z Czech POINTu (Český Podací Ověřovací Informační Národní 

Terminál) - výpisy; dále prostřednictvím agendy informačního systému datových schránek, lze 

požádat o zřízení nebo o jakoukoliv změnu týkající se datových schránek; dále prostřednictvím 

agendy konverze dokumentů lze požádat o zkonvertování dokumentů a prostřednictvím agendy 

ostatní podání lze např. ohlásit živnost.  

 

Zákonné změny, které měly vliv na činnost odboru: 
 

 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád  

 Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

 Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění 

 Zákon o povinném značení lihu č. 307/ 2013 Sb. 

 Zákon č. 309/2013 Sb., k úpravě prodeje kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 

 Zákon č. 234/2013 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot 
 

1. října 2013 nabyl účinnosti zákon č. 234/2013 Sb., kterým se mění zákon o pohonných 
hmotách a živnostenský zákon. Nově se upravily podmínky podnikání ve výrobě a zpracování 
paliv a maziv a v distribuci pohonných hmot. Podnikat v uvedených činnostech je možno na 
základě koncese „Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot“ udělené 
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živnostenským úřadem. Koncese může být udělena v celém rozsahu uvedených činností nebo 
jen v částečném rozsahu těchto činností, např. jen na distribuci pohonných hmot.  
Distributor pohonných hmot je navíc povinen se registrovat před zahájením své činnosti u 
celního úřadu a složit kauci 20 mil. Kč. 
 

Kontrolní činnost byla cíleně zaměřena na kontroly označení provozoven a např. 

dodržování povinností podnikatelů stanovených živnostenským zákonem a zvláštními právními 

předpisy. Paralelně byly prováděny kontroly zaměřené na neoprávněné podnikání, prošetření 

podnětů a stížností a dodržování povinností stanovených živnostenským zákonem. Součástí 

plánovaných kontrolních činností byla společná kontrolní činnost s ČOI zaměřená např. na 

kontroly provozoven, kde dochází k nakládání s autovraky, na letní turistickou sezonu, na 

maloobchod se zaměřením na prodej dětských jízdních kol, dětských hraček a dětských kočárků, 

na prodej drogistického zboží, vše pro sport apod.   

 

V roce 2013 bylo provedeno celkem 48 kontrol dle zák. č. 552/1991 Sb., o státní 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů a 35 místních zjištění. Ve správním řízení bylo v roce 

2013 zrušeno 29 živnostenských oprávnění. 
 
 

Czech POINT 
 

V roce 2013 byly vydávány na oddělení kontrolně-správním ověřené výstupy 
z informačních systémů veřejné správy a to přes Czech POINT - výpisy (výpisy z Katastru 
nemovitostí, výpisy z Obchodního rejstříku, výpisy ze Živnostenského rejstříku, výpisy z Rejstříku 
trestů, výpisy z Insolvenčního rejstříku, výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpisy 
z Bodového hodnocení řidiče, zřízení a zneplatnění datových schránek podnikatelů pro fyzické a 
právnické osoby a zřízení jejich přístupových kódů a výpisy z Katastru nemovitostí a Obchodního 
rejstříku v případě, že tyto nešly z technických důvodů zpracovat přes Czech POINT).  
 
Další činností živnostenského odboru 

1) Zpracování fronty avíz, kdy je potřeba ztotožnit osoby z  CRO a CIS s  podnikateli, 
odpovědnými zástupci, statutárními orgány, vedoucími organizačních složek a opravy údajů 
zapsaných v obchodním rejstříku a jejich ztotožnění s údaji zapsanými do informačního systému 
registru živnostenského podnikání probíhaly průběžně, v  roce 2013 bylo zpracováno přes 1.900 
avíz a 303 Usnesení z OR se změněnými údaji. 

2) Příprava na nový systém digitalizace dokumentů, který vstoupí v platnost v roce 2014, 
začala výběrem a objednáním potřebné techniky.  

3) Dle zákona č. 309/2013 Sb., živnostenský odbor vydává všem podnikatelům 
zabývajícím se prodejem kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin nové koncesní listiny 
nahrazující jejich původní živnostenská oprávnění. Termín ukončení této změny je 30. 4. 2014. 
 

V roce 2014 bude činnost živnostenského odboru zaměřena zejména na: 
 

- řešení odborné způsobilosti u živností koncesovaných – Výzkum, vývoj, výroba, ničení, 

zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin. – Silniční motorová doprava – nákladní 
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provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 

tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, musí být provedeny do 31. 6. 2014. 

- rozjezd a využívání nového Evropského systému registrace stížností, který je zaveden 

od 01. 2. 2012. 

- přípravu a zavedení do praxe zásadní a rozsáhlé novely živnostenského zákona od 1. 1. 

2014 a aplikace velmi rozsáhlé změny nového občanského zákoníku do živnostenského zákona 

také platného od 1. 1. 2014. 

 

 

Odbor školství, kultury, místní Agendy 21  

Odbor byl zřízen 1. 1. 2012 změnou organizačního řádu ÚMČ Praha 21. 

Pracovník Funkce 

Iva Hájková vedoucí odboru  

Hana Kořínková referentka školství 

Zdeněk Voříšek  referent kultury  

Jitka Kašparová, Zdeňka Malíková  pracovnice knihovny 

Jaroslava Rázesbergerová zabezpečuje hudební kurzy  

Lucie Černá  Redaktorka Újezdského zpravodaje  

  

Odbor má na starosti oblast školství, kultury, místní Agendy 21, provoz knihovny, hudebních 

kurzů a muzea, koordinuje činnost žákovského zastupitelstva. 

 

Školství 
1. Na základě novely školského zákona bylo vyhlášeno konkurzní řízení  

na pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Sluníčko a Mateřské školy Rohožník. 
Jednalo se o ředitelku Mgr. Ivanu Huttovou a Mgr. Miluši Benátskou. Obě ředitelky své 

místo obhájily a byly jmenovány na funkční období 6ti let. 

2. Mgr. Miluše Benátská odešla v říjnu na mateřskou dovolenou a funkcí ředitelky Mateřské 
školy Rohožník byla Radou MČ Praha 21 pověřena paní Iveta Průšová. 

3. Byla zřízena Pracovní skupina k vytvoření Koncepce školství MČ Praha 21 pro období 2013 – 
2019. Koncepce školství schválena ZMČ Praha 21 v září 2013. 

4. Zastupitelstvo MČ Praha 21 schválilo dne 19. 3. 2013 usnesením ZMČ13/161/13 Kritéria pro 
hodnocení Masarykovy základní školy zpracovaná OŠKMA21. První vyhodnocení kritérií bude 
v lednu 2014. 

5. Děti z Masarykovy základní školy vytvořily pod vedením svých učitelek obrázky 
z Večerníčkových pohádek, které jsou vytaveny v Mateřské škole Sedmikráska. 
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6. Mateřská škola Sedmikráska se rozšířila o další dvě třídy rekonstrukcí budovy Policie ČR. Od 
1. 9. 2013 má tak 5 tříd s celkovým počtem 132 dětí. 

7. Na základě rozhodnutí vedení Masarykovy základní školy, o uvolnění prostor kabinetu a 
archivu, má také Mateřská škola Sluníčko od šk. rok 2013/2014 o jednu třídu navíc, takže 4 
třídy s celkovým počtem 108 dětí.   

8. Prázdninový letní provoz letos probíhal pouze v 1. Mateřské škole z důvodu stavebních prací 
v ostatních mateřských školách. 

9. Na začátku šk. roku 2013/2014 vyhlásil starosta MČ Praha 21 v základní škole soutěž „Chceš-
li s dobou jíti, musíš tablet míti“. Vyhodnocení bude na konci šk. roku v červnu 2014. 
Zároveň byla v červnu vyhodnocena soutěž „Chceš-li kolo míti, musíš chytrý býti“ za 
dosažené úspěchy přihlášených žáků do soutěže ve školním roce 2012/2013. 

10. Starosta MČ Praha 21 se zúčastnil 5 besed se žáky 7. až 9. tříd 
11. OŠKMA21 podalo na Magistrát hl. m. Prahy a na Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy žádost o povolení navýšení kapacity v Masarykově základní škole z 900 žáků na 
980 (navýšení bylo povoleno). 

12. OŠKMA21 podpořilo 3 projekty Masarykovy základní školy v primární protidrogové prevenci 
z dotačního programu Magistrátu hl. m. Prahy. 

13. OŠKMA21 ve spolupráci s Vnitřním auditem provedlo metodickou kontrolu nápravných 
opatření nedostatků shledaných Českou školní inspekcí a Hygienickou stanicí hl. m. Prahy 
v Masarykově základní škole a metodickou kontrolu v rámci přijímacího řízení v mateřských 
školách. 

 
Kultura 

Odbor plně zajišťuje organizaci květnových a říjnových oslav a Újezdského posvícení. Na 

Dnu zdraví spolupracuje s odborem sociálních věcí. Partnerem je u akce Čarodějnice pořádané 

sdruženími Veselý Újezd o.s. a Maminy z újezdské roviny o.s. V roce 2013 odbor pořádal 5 

divadelních představení, 3 koncerty a vánoční představení. Kulturní referent zajišťuje ozvučení 

některých venkovních akcí pořádaných MČ a místními spolky. Přehled kulturních pořadů 

naleznete ve výroční zprávě na str. 73. 

 

Místní Agenda 21 (MA21) 

Odbor koordinuje komunitní a strategické plánování, veřejná projednání a kulaté stoly, 

připravuje podklady pro jednání Strategického týmu. Spolupracuje a realizuje osvětové kampaně 

Den Země a Dny zdraví. Více o procesu MA21 je uvedeno ve výroční zprávě na str. 101. 
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ORGANIZAČNÍ SLOŽKY ÚŘADU  

Místní knihovna  

 

Knihovna je zřízena jako organizační složka Zastupitelstvem MČ Praha 21 č. 233 ze dne 

25. 9. 2002. Od roku 2010 sídlí v přízemí Polyfunkčního domu. Čtenářům je k dispozici oddělení 

pro dětské i dospělé čtenáře. Za poplatek je zde možné vytisknout či ofotit dokumenty nebo 

materiály ke studiu. 

Knihovna má bezbariérový přístup a je vybavena pěti počítači pro veřejný internet. 

Za rok 2013 evidovala knihovna 2.097 čtenářů, z toho 699 čtenářů do 15ti let. Za rok 2013 si 

1.144 čtenářů vypůjčilo 32.347 knih a uskutečnilo 11.863 návštěv. K zapůjčení je 7 titulů 

časopisů. 

 

Z rozpočtu MČ Praha 21 (70.000 Kč) a Magistrátu hl. města Prahy (66.000 Kč) bylo možné 

pravidelně doplňovat knihovní fond o novinky, které nabízí knižní trh a také o literaturu, kterou 

žáci a studenti potřebují do škol.  

Knihovní fond čítá k 31. 12. 2013 16.224 svazků a bylo zakoupeno 678 novinek. 

 Knihovna pořádá celoročně besedy pro mateřské školy a místní základní školu. Tématem 

besed je seznámení s knihovnou, knihovním řádem a prací v knihovně. Besedy proběhly v únoru 

(družina, mateřská škola), v březnu (škola, 2x mateřská škola), v dubnu (5x mateřská škola) a 

v červnu (2x mateřská škola). 

V březnu byli v knihovně oceněni nejpilnější čtenáři za rok 2012. Tři dospělí a tři děti 

získali poukázky na nákup knih v Knihkupectví nad Lesy. 

Ve spolupráci se ZŠ proběhla v dubnu akce Pasování prvňáčků na čtenáře. Všech pět 

prvních tříd (113 dětí) postupně navštívilo knihovnu, děti se setkaly s „králem Knihoslavem“, 

dostaly drobné dárky a byl jim předán průkaz čtenáře. Pro tuto akci bylo vyrobeno cca 140 

nových průkazů. 

V říjnu se uskutečnila v knihovně beseda se spisovatelem historických románů, panem 

doktorem Vlastimilem Vondruškou. Pan Vondruška hovořil o tvorbě historické beletrie a na 

postavách z jeho románů přiblížil život ve středověku. Besedy se zúčastnilo 80 diváků. 

Celkem knihovna uspořádala 19 akcí. 
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Hudební kurzy  

Výuka HK se uskutečňuje v budově v majetku MČ, Lomecká 696, Újezd nad Lesy, ve dvou 

odděleních (dechové a klavírní) s využitím třech učeben. Dvě učebny využívá klavírní oddělení, 

jednu dechové oddělení. Klavírní třídy jsou vybaveny dobrými hudebními nástroji (pianino 

Foerster, pianino Petrof), které jsou průběžně odborně udržovány a laděny, k dispozici je i 

klávesový nástroj Kayboard. V roce 2013 byly vybaveny učebny novými židlemi a vymalována 

vstupní hala. 

Na základě dohody o pracovní činnosti vyučují v klavírním oddělení lektoři: 
Prof. Suchý Vladimír 
Svatoňová Helena 
Bc. Moravcová Jolana 
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V trvalém pracovním poměru vyučuje v dechovém oddělení: 
Razesbergerová Jaroslava 
 

Počty žáků: 
Klavírní třída V. Suchého 12 žáků (z toho 2 žáci keyboard) 
  H. Svatoňové 18 žáků 
  J. Moravcové 14 žáků 
Dechová třída J. Razesbergerové 42 žáků 
 
Hudební kurzy celkem 86 žáků. 
 

Jako každoročně se i v roce 2013 lektoři se svými žáky zapojili do kulturního dění v akcích 
pořádaných MČ Praha 21 nebo Újezdským muzeem. Již tradičně se konal 19. 12. vánoční koncert 
pro rodiče a přátele žáků třídy H. Svatoňové a H. Razesbergerové. Tentokráte se toto 
předvánoční setkání uskutečnilo v zasedací místnosti ÚMČ Praha 21 a účinkující i posluchači si 
vzájemně vytvořili krásnou vánoční atmosféru. 

  
 
 

ČINNOST KOMISÍ A VÝBORŮ 

Komise územního rozvoje - KÚR 

Složení komise: Ing. Václav Müller předseda komise od 1. 1. 2013 do 26. 3. 2013, Ing. Miloš 

Mergl - předseda komise od 26. 3. 2013, Bc. Oldřich Poláček - tajemník komise od 1. 1. 2013 do 

15. 2. 2013, Ing. Luděk Jelínek- tajemník komise od 22. 5. 2013 do 15. 9. 2013, Ing. Josef Roušal - 

tajemník komise od 25. 9. 2013, členové komise:  Milan Samec – člen komise od 5. 11. 2013, Ing. 

arch. Jan Záhora, Ing. Ladislav Polák, Ing. Alois Stránský, Ing. Miroslava Fialová, Ing. Dalibor Eliáš, 

Jan Slezák, MVDr. Tomáš Vlach 

 

Náplň komise: 

Komise územního rozvoje projednává koncepce a záměry RMČ, mající vliv na rozvoj, 

vzhled a funkčnost MČ, se zvláštním zřetelem na využití, zástavbu a charakter území, zachování 

veřejných prostranství a ploch zeleně, jakož i zkvalitňování dopravní infrastruktury. Zabývá se 

podněty, dotazy a stížnostmi občanů, směřovanými RMČ a ZMČ, týkajícími se oblasti působnosti 

komise. Sleduje plnění programového prohlášení RMČ Praha 21 a v případě potřeby iniciuje 

opatření vedoucí k jejich realizaci. 

 

Činnost komise v roce 2013: 

V průběhu roku 2013 zasedala KÚR devětkrát. Na svých jednáních komise se komise 

zabývala 38 body příslušejícími do její kompetence, z nich některé body byly s ohledem na 

složitost případu a nutnost doplnění podkladů pro přijetí stanoviska projednávány opakovaně.  
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Komise projednala a přijala doporučení pro RMČ zejména v následujících případech:   

 pasportizace rozvojových území v k.ú. Újezd nad Lesy;  
 žádost občanů o změnu územního plánu rozvojového území mezi ul. Staroújezdská, 

Chotěnovská a Toušická; 
 žádost o uznání vlastnického práva u duplicitně zapsaných pozemků č. parc. 776/11 a 

779/5 v k.ú. Újezd nad Lesy; 
 revitalizace Parku před Masarykovou ZŠ, Staroklánovická 230; 
 žádost o připojení pozemku č. parc. 514/1 na komunikaci Druhanická, přes pozemek 

č. parc. 501/1; 
 žádost o připojení pozemku č. parc. 504/1 na komunikaci Druhanická, přes pozemek 

č. parc. 501/1; 
 žádost společnosti EKOSPOL o změnu územního plánu v oblasti „Lesní čtvrť – Ochozská“; 
 oprava mostku přes Běchovický potok v ul. Oplanská; 
 řešení rozvojové oblasti „Blatov – Pilovská x Čankovská“; 
 umístění anténního sloupu T-Mobile na pozemku č. par. 4084/1; 
 zastavovací studie společnosti EXAFIN - územně plánovací informace k zastavení pozemků 

č. parc. 4312/60 a 4312/58 rodinnými domy; 
 zastavovací studie v ul. Svojšická na pozemcích č. parc. 2314 a 2315 týkající se výstavby 

řadových rodinných domů; 
 předání části komunikace a předmětných pozemků v ul. Rozhovická do vlastnictví (správy) 

MČ Praha 21 
 narovnání vlastnických vztahů týkající se pozemků č. parc. 4356/101 a 4356/97 (ul. 

Machovická)  
 rozvaha o charakteru území MČ Praha 21  

 

  

Dopravní komise - DK 

 

Složení komise:  

Předseda: Ing. Milan Hájek, členové: Ing. Jiří Šponer, Ivan Birke, Jan Slezák, Petr Mach, MVDr. 

Tomáš Vlach, Ing. Aleš Taitl, Jakub Slánský, Ing. Jan Brouček, JUDr. Vladimíra Kozáková – 

tajemnice  

Úkoly vyřešené – dokončené v roce 2013 

- dokončit přechody na Rohožnické do trvalého stavu (upravit nástupy) – SP vydáno 
realizováno 11/2013 

- nová zastávka na lince 260 je realizována  
-  prodloužení linky 260 dále na Blatov – byla provedena dopravní zkouška s tím, že 

v současné době a stavu komunikací není možné realizovat. 
Úkoly rozpracované v roce 2013 

- stavební povolení na nové zastávky na Strarokolínské v úseku mezi zast. Újezd nad Lesy a 
Blatov – zastávka Polesná (u školy) má ÚR a je vydané SP s nabytím právní moci – 
předpoklad realizace v 05/2014 

- zastávka u PENNY je v řízení k ÚR  na základě odvolání je zastávka znovu v řízení k ÚR a SP – 
předpoklad realizace 05/2014 
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- projekt pro SP posunutí přechodu do hlavní křižovatky v Běchovicích – ÚR vydáno, odvolání 
Běchovického sdružení – též z důvodu nesouhlasu Policie ČR nebyl přechod přeložen do 
křižovatky, nebyl možný přejezd pro cyklisty 

- Četnická – je rozpracován projekt pro obousměrnou ulici pro cyklisty 
- projekt rozšíření hlavní křižovatky o odbočovací pruh ve směru do a z centra vč. snížení 

nivelety – zatím bez finančních prostředků 
- úprava zastávky Blatov z centra (nebezpečné povrchy a nízká nástupní výška) chybí finanční 

prostředky 
- SSZ Zaříčanská – připravuje se – předpoklad realizace 04/2014 
- oprava mostku přes Běchovický potok (do 12 tun), vč. projednání s MHMP, ODA dočasné 

dopravní úprava na Starokolínské – havárie; mostek nyní opravován – dle vyjádření ředitele 
OD MHMP zůstane po opravě mostku dopravní řešení stále se zákazem vjezdu nad 12 tun 
po komunikaci 1/12 v Újezdě nad Lesy 

- měření vjezdové rychlosti na vjezdu do Újezdu nad Lesy z Úval – chybí finanční prostředky 
- průběžné řešení objízdných tras při stavbě kanalizace na hlavní ulici – částečně řeší 

dopravní generel 
- umístění informačních tabulí v Újezdu nad Lesy – postupně se realizuje 
-  Dopravní generel Újezda nad Lesy 
-  Cyklogenerel Újezda nad Lesy  

Úkoly nevyřešené v roce 2013 
- úprava komunikace Staroklánovická k žel. zastávce (společně s TSK) 
- přeložka R I/12 s MHMP a ŘSD – předpoklad vydání ÚR v roce 2014 
- křižovatka SOKP 511, k.ú. Běchovice 
- přístřešky pro cyklisty – u žel. zastávky Praha - Klánovice – býv. hotel  Smolík, škola apod.  

 

 

Komise vzdělávání a výchovy  - KVV 

 

Komise se v roce 2013 sešla celkem 6x a pracovala ve složení:  

Mgr. Kateřina Šmatláková - předsedkyně , Mgr. Miluše Benátská, Karla Jakob Čechová, Mgr. 

Monika Hartmanová, Iva Hájková, Mgr. Miroslav Kurka, Ing. Eva Stejskalová, Ing. Šárka Zátková, 

Hana Kořínková - tajemnice.  

V závěru roku 2013 se vzdala členství v KVV Mgr. Miluše Benátská z osobních důvodů a od ledna 

2014 začne v KVV pracovat Mgr. Martina Kubová z MŠ Sedmikráska.  

 

KVV stejně jako ostatní komise RMČ je orgánem poradním a nápomocným, v tom 

smyslu, že zpracovává témata, dohledává informace a formuluje stanovisko, které je 

nápomocné Radě městské části při jejím rozhodování. Jednotlivé cíle KVV proto respektují toto 

uspořádání a jsou podle toho formulované. 

 

Pro rok 2013 si KVV stanovila rámcové cíle činnosti takto:  

1. Demografická studie – sledování dalšího vývoje vzniku studie 
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- V druhé polovině roku 2012 KVV iniciovala/doporučila RMČ vejít v jednání s VŠE, 
katedrou demografie a objednat kvalifikovaný odhad budoucího vývoje počtu a 
struktury obyvatel v naší MČ vzhledem ke struktuře školských zařízení.  

- Cíl pro rok 2013 -  sledovat další vývoje jednání s odborníky z VŠE a zasadit se o 
dokončení – tzn. o vznik studie pro potřeby naší MČ. 

- Cíl byl splněn, studie existuje a RMČ, odbor školství úřadu MČ i KVV s ní nadále 
pracuje 

2. Monitorování průběhu rekonstrukcí MŠ Sedmikráska a MŠ Sluníčko 
- Cíl pro rok 2013 – sledovat průběh prací a včas upozornit v případě rizika prodlení 

dokončení 
- Cíl byl splněn, rekonstrukční práce byly včas dokončeny (kromě úpravy zahrady) a 

nové třídy mohly být od září 2013 otevřeny  
3. Možnosti řešení kapacity MZŠ 

- Cíl pro rok 2013 – spolupráce a podpora vedení MZŠ při řešení situace budoucí 
nedostačující kapacity MZŠ (analýza možností, prostorový audit, návrhy na řešení 
apod.) 

- Cíl byl splněn a pokračuje do dalšího období 
4. Koncepce školství naší MČ 

- Cíl pro rok 2013 – monitorování činnosti pracovní skupiny pro koncepci školství, 
podpora při schvalování 

- Cíl byl splněn 
5. Monitorování průběhu řešení problematiky školního stravování v MZŠ 

- Cíl pro rok 2013 – podpora vedení MZŠ při řešení problematiky školního 
stravování (stížnosti v roce 2012 a jejich komplexní řešení – návrhy na řešení, 
doporučení a podpora při práci s výstupy) 

- Cíl byl splněn (proběhlo dotazníkové šetření, vedení MZŠ spolupracovalo s gastro 
odborníkem, výstupy byl prezentovány veřejnosti) 

6. Průběžné řešení konkrétních témat neplánovaných – vzešlých z praxe, z aktuální potřeby, 
z řad občanů MČ 

- Cíl pro rok 2013 – podpora RMČ při řešení průběžně vzniklých témat (stížnosti 
občanů, případně zaměstnanců škol, témata aktuálně vzešlá z jednání RMČ 
apod.) 

- Cíl byl splněn – viz jednotlivé zápisy KVV za rok 2013 

 

 

Komise volnočasových aktivit  - KVA 

 

Složení komise:  

Předseda: Petr Mach, členové: RNDr. Pavel Roušar, MUDr. Zita Kazdová, PhDr. Miloš Schmidt, 

Dr. Zdeňka Ladová, Ing. Lucie Černá, Ing. Radoslava Kohoutová, Blanka Exnerová, Zdeněk 

Voříšek, Helena Vojtová, Iva Hájková - tajemnice 

Za účasti KVA a jejím podílu na realizaci proběhly v Újezdě nad Lesy tyto akce:  

 Újezdské posvícení 20.9. 
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 Divadelní předvánoční představení 

 2. ročník soutěže Rozkvetlý Újezd 

 2. ročník Dne zdraví 31.8. 

 Zřízení webové stránky pro aktivity KVA na webu MČ Praha 21 

 pokračovala Újezdská akademie -  2. a 3. cyklus vždy po osmi přednáškách na téma 
Osudová setkání a judaismus, lektorka Dr. Jana Jebavá, Kinematografické obrázky z Čech 
(kapitoly o našem filmu), lektor Dr. Pavel Taussig 

 Filmový klub – šest filmových produkcí s besedami 

 Na Masarykově základní škole byl zřízen fotografický kroužek 

 Uskutečnila se komentovaná vycházka po zaniklých vesnicích v Klánovickém lese 

 Byla zahájena realizace projektu Lesní galerie II podpořeného z Revolvingového fondu 
MŽP – rozšíření naučné stezky v Klánovickém lese  

 Byl dokončen film Ze života v Újezdě nad Lesy 

 V místní knihovně se uskutečnila beseda s autorem historických románů panem 
Vondruškou 

 Zástupci KVA se zúčastnili jednání s Muzejní radou za účelem příprav při realizaci 
vzpomínkové akce k výročí zahájení I. svět. války v roce 2014 

 Organizace cyklistických vyjížděk 

 Spolupráce s Neposeda o.s. ohledně vandalismu a nepořádku v Klánovickém lese 

 

Komise sociální politiky a zdravotnictví - KSPZ 

 

Složení komise:  

Jaroslava Jirásková, Jitka Heřmánková, Bc. Radka Lipanovičová, Mgr. Jana Eibichová, 

Ing. Miroslava Fialová, Božena Smolíková, Mgr. Zuzana Semerádová, Mgr. Jana Škodová.  

 

Členem této komise byla Libuše Říhová, která zemřela, za její práci jí patří poděkovat.  

 

Komise se běhen roku 2013 sešla celkem sedmkrát. Na jejich jednání se probíraly 

a připravovaly různé akce roku, příprava mapování „Újezd bez bariér“, příprava katalogu 

sociálních služeb a mnohé další. 

V březnu jsme uskutečnili přednášku „ Jak se nestát obětí trestné činnosti“, přednášku 

vedl nprap. Policie ČR Jiří Havel a první Velikonoční dílnu, která měla veliký ohlas a všem se líbila. 

V dubnovém a v květnovém čísle Újezdského zpravodaje byl umístěn dotazník 

„Mapování bariér v Újezdě nad Lesy“, podklady budou sloužit k projektu Újezd bez bariér. 

V červnu se měl uskutečnit „Aktivní den pro seniory a všechny, kdo nechtějí zahálet 

doma“, tento termín byl zrušen, protože hodně pršelo. Nový termín byl v září.  

V červenci byl vyhlášen druhý ročník soutěže „Jsem senior a žiji v Újezdě nad Lesy“. 

V srpnu jsme pomáhali při organizaci „Dne zdraví“. 

V listopadu proběhla první „Vánoční dílna“ a anketa na zjišťování potřeb občanů v MČ 

Praha 21. 



62  

 

V prosinci jsme se podíleli na organizaci „Mikulášské zábavy pro seniory“. Tato akce byla 

poslední v roce 2013. 

Členky komise se zúčastnily několika školení ohledně mapování bariér v Újezdě nad Lesy 

a proběhlo samotné mapování několika objektů. Toto mapování bude sloužit jako podklad 

k připravované mapě. 

Komise splnila vše, co si dala do svého plánu. 

 

 

Komise životního prostředí - KŽP 

 
Komise životního prostředí vznikla a pracuje jako poradní orgán Rady městské části.  
 
Složení komise:   
Předseda – Ing. Michael Hartman, který na funkci předsedy rezignoval k 20. 2. 2013. Od 21. 2. 
2013 je pověřený vedením komise Ing. Roman Březina 
Tajemnice – Dana Slabochová 
Současní členové – Ing. Michael Hartman (od 21. 2. 2013), Pavel Švejnoha, Ing. Jiří Bureš, 
Kateřina Burešová, Miroslav Váša, RNDr. Jitka Jenšovská (od dubna). 
Členové, kteří ukončili svoji činnost v komisi během roku 2013 – MUDr. Ivona Kosová (na vlastní 
žádost  od dubna). 

 
V roce 2013, stejně jako v minulých letech projednávala Komise životního prostředí (KŽP) 

úkoly, jejichž projednání uložila na svém zasedání Rada městské části, úkoly vzniklé z podnětů 
občanů i úkoly vzniklé z podnětu členů komise. Dále projednávala několik podkladů, o jejichž 
projednání požádal některý z odborů ÚMČ Praha 21. Z každého jednání je vytvořen zápis, který 
se předkládá Radě městské části a následně se zveřejňuje na webových stránkách úřadu 
městské části www.praha21.cz. 

Komise se schází zpravidla jedenkrát za měsíc, v případě potřeby je svoláno mimořádné 
zasedání. Některé jednodušší podněty jsou řešeny i v rámci e-mailové komunikace a od září 
využívá komise k projednání jednodušších věcí program Alfresco, do kterého mají přístup všichni 
členové komise. Stejného programu využívají členové komise i k seznamování se s podklady 
připravenými k projednání na zasedáních komise. 

V roce 2013 zasedala komise celkem 11x řádně. Celkem projednala více než 35 podnětů. 
Přes 40% agendy, cca 14, tvořily jednoduché podněty, které byly projednány během jednoho až 
dvou zasedání. Ke složitějším věcem se komise vracela opakovaně a k mnohým rozsáhlým 
úkolům se bude vracet i v příštím roce. 

Z úkolů, které komise řešila již v roce 2012 a přešly do následujícího roku 2013 je 
nejvýznamnějším obnova aleje při hlavní silnici ( Starokolínská – Novosibřinská). V letošním roce 
byl záměr obnovy aleje a „Studie proveditelnosti obnovy aleje“ projednán s veřejností. 
V podzimních měsících bylo vysazeno prvních 14 dřevin a 7 nejhorších stromů se pokácelo. 

Mezi nejsložitější úkoly, které se prolínaly zasedáními téměř celý rok 2013, patřily 
problémy znečištění našich rybníků, toků a lesa odpadními vodami. Ať již se jedná o 
bezpečnostní přepady na kanalizaci Rohožník – Hodkovská – ČOV, nebo např. vypouštění 
odpadních vod do Běchovického potoka v lokalitě ul. Ježovická a ul. Šlitrova. Tyto úkoly se dále 
budou prolínat jednáním i v následujícím roce. 

http://www.praha21.cz/
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Komise se také zabývala problematikou pohybu koní v Klánovickém lese, kdy se podařilo 
oslovit chovatele koní v okolí s výzvou za zachování ohleduplného přístupu k lesu. 

Během roku 2013 se podařilo získat z grantového systému Magistrátu hlavního města 
Prahy finanční prostředky na dva projekty, které KŽP podporovala. 

Komise spolupracovalas panem Ing. Janem Albertem a OŽPD na získání financí na projekt 
“Zdravotní řez vzrostlých stromů“, kdy byla ošetřena většina hodnotných starších stromů v 
našem katastru. 

Druhý projekt se realizoval v jižní části Újezda nad Lesy, kde komise iniciovala a stále 
spolupracuje s OŽPD na obnovení rekreačních cest.  Ve spolupráci   OŽPD s občanským 
sdružením Újezdský STROM, za využití financí z grantového systému Magistrátu hlavního města 
Prahy, se pokračovalo projektem „ Lipové stromořadí ke hřbitovu – III. etapa“. Podařilo se 
postupně zrealizovat jižní rekreační cestu v oblasti od ulice Zaříčanské po ulici Staroújezdskou a 
její doplňkové projekty: výsadbu lipového stromořadí u cesty okolo hřbitova, výsadbu 4 
dominantních stromů – lip u křížení polničky od hřbitova s polničkou od Ježovické, osazení 
informační tabule u hřbitova, osazení ochranných závor, zábradlí a cedulí k zabránění zřízení 
černých skládek a ničení obnovených polniček rozjížděním těžkými traktory. K dokončení zde 
zbývá osazení laviček, košů a orientačních tabulí.  
Stále jednáme o možnosti úpravy pramenišť Běchovického potoka a jejich začlenění do jižní 
vycházkové cesty. Tento úkol přetrvá do příštího roku.   
Komise během roku 2013 připomínkovala také některé důležité projekty např. „Vodovod pro 
Úvaly – projednání ke zjišťovacímu řízení pro EIA“, “Směna pozemků u Blatovského rybníka“ 
nebo „Studie rekonstrukce parku u ZŠ ul. Staroklánovická“. 

Další drobné podněty se řešily operativně ve spolupráci s  Odborem životního prostředí 
ÚMČ Praha 21, s  Odborem majetku a investic ÚMČ Praha 21 a Odborem vedlejších 
hospodářských činností ÚMČ Praha 21. Jednalo se o úklidy drobných skládek, opravy 
odpadkových košů a laviček, umístění laviček, vysekání malých ploch apod. 

Nejrozsáhlejší spolupráci napříč řešenými podněty má komise s Odborem životního 
prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21. 

I v roce 2013 jednání komise navštěvovali různí hosté, kteří nemalou mírou přispěli ke 
zdárnému řešení podnětů či sami další podněty a nápady předkládali. 
Během roku 2013 se pozměnilo složení komise, svoji činnost ukončila paní MUDr. Ivona Kosová, 
za práci v komisi děkujeme. Naopak řady komise rozšířila paní RNDr. Jitka Jenšovská. Také na 
postu předsedy komise došlo ke změně. Pan Ing. Michael Hartman na post předsedy komise 
rezignoval. Za práci předsedy děkujeme. Vedením byl pověřen pan Ing. Roman Březina. 

 V roce 2014 bude komise pokračovat v rozpracovaných projektech a úkolech a dále se 
bude zabývat novými podněty. 
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Komise Zdravé městské části a místní Agendy 21 – KZMČ/MA21 

 
Komise byla zřízena Radou MČ Praha 21 v září 2012. Má svůj Statut a řeší převážně oblast 
komunitního plánování v procesu MA21. 
 

Složení komise: 

Předseda: RNDr. Pavel Roušar, členové: Ing. Březina Roman, Ing. Černá Lucie, Ing. Danielová Eva, 

Ing. Hartman Michael, Mgr. Hůlková Gabriela, Koštialová Hana, Mgr. Kurková Jana, Bc. 

Lipanovičová Radka, Bc. Poláček Oldřich, Mgr. Ponicová Lucie, Mgr. Štefková Ivana, Taške Iva 

Hájková Iva  - tajemnice 
 

Komise se v roce 2013 sešla čtyřikrát a řešila tyto záležitosti: 

 Příprava Plánu zlepšování procesu MA21 na rok 2013 (schválen Radou MČ Praha 21) 

 Projednávání témat k veřejnému projednání a kulatým stolům 

 Pomoc při přípravě a organizaci setkání městských částí v MČ Praha 21 

 Pomoc při přípravě a organizaci Veřejného fóra 10P 

 Zajištění sběru vyplněných anketních lístků k 10P 

 Návrhy pro řešení 10P – výstupů z Veřejného fóra 

 Vyhodnocení kampaní Den Země a Dny zdraví 
 

 

 

 

Otevřený úřad - OÚ 

V roce 2013 se komise nesešla. 
 
 

Grantová komise  

 

Složení komise: 

Předseda: Ing. Michael Hartman, tajemník: Mgr. Blanka Horká, členové: RNDr. Jiří Sikač, Zdeněk 

Voříšek, Petr Bílek, Gabriela Hůlková, Jan Brouček, Marek Havrda, Kateřina Vokurková, Ing. Lucie 

Černá 

 

Komise provádí hodnocení jednotlivých grantových žádostí dle hodnotících kritérií stanovených 

v Grantovém systému MČ Praha 21 schváleného ZMČ Praha 21 dne 17. 12. 2012 usnesením 

ZMČ11/0141/12. Návrhy předkládá k rozhodnutí Radě MČ Praha 21. 

 

Pro rok 2013 byly vyhlášeny tyto Grantové programy: 

 KULTURA, OSVĚTA, VZDĚLÁVÁNÍ 

 PREVENCE KRIMINALITY A UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK 

 EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
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 SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY, PRORODINNÉ AKTIVITY 

 SPORTOVNÍ AKTIVITY 

Výsledky naleznete ve výroční zprávě na str. 66. 

 

Komise likvidační  

 

Likvidační komise je komise zřizovaná úřadem MČ, která na základě inventur provádí 

likvidaci poškozeného, zastaralého, zničeného a jinak nepotřebného movitého majetku úřadu. 

Sumarizuje odepisovanou hodnotu majetku, zdůvodní jeho odpis, určí způsob likvidace a 

předloží vše ke schválení radě MČ včetně seznamů. Majetek ještě použitelný, jako jsou počítače 

a monitory, nebo motorová vozidla jsou většinou na základě posudku prodány v aukci, nebo 

prostřednictvím bazaru. Ostatní nepotřebný majetek musí být likvidován v souladu se zákonem, 

to znamená ekologicky a odborně. V komisi pracují pouze zaměstnanci úřadu.  

 

Škodní komise   

 

Škodní komise zasedá pouze tehdy, jestliže zaměstnanec způsobí škodu na majetku 

úřadu MČ. Jedná se například o zaviněné dopravní nehody, ztráty blokovaných klíčů, ztrátu 

služebního mobilního telefonu a podobně. Při náhradě škody se postupuje v souladu se 

zákoníkem práce. Komise je složena výhradně ze zaměstnanců úřadu MČ.   

 

Přestupková komise   

 

Přestupková komise je komisí, která je zřízena starostou podle ust. § 80 zákona o hl. m. 

Praze č. 131/2000 Sb., v platném znění a nahrazuje odbor, či oddělení určené k projednávání 

přestupků. Je tříčlenná a skládá se z těchto jmenovaných členů: předsedkyně JUDr. Hana 

Pelčáková, tajemnice Martina Nejtková a člen Dana Slabochová. Nejčastěji přestupková komise 

projednává přestupky proti občanskému soužití a proti majetku.  

V loňském roce bylo oznámeno na Úřad MČ Praha 21 celkem 109 přestupků, z toho jich 

přestupková komise projednávala 106. Dále přestupková komise poskytuje soudům, Policii ČR a 

Národnímu bezpečnostnímu úřadu výpisy z rejstříku přestupků, těch se v roce 2013 vydalo 191.    

 

 

 

 

http://www.praha21.cz/samosprava/komise-rady/komise-likvidacni.html
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Finanční výbor  

V roce 2013 Finanční výbor projednal a doporučit k odsouhlasení nebo ke schválení Radě či 
Zastupitelstvu MČ Praha 21: 

- Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2013 
- Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2018 
- Inventarizační zprávu za rok 2012 
- Odpisové plány dlouhodobého majetku zřízených příspěvkových organizací na rok 2013 
- Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2012 
- Čtvrtletní plnění rozpočtu MČ Praha 21 v roce 2013 
- Žádosti zřízených příspěvkových organizací o změnu uživatele svěřeného hmotného 

majetku od svého zřizovatele  
- Závěrečný účet MČ Praha 21 za rok 2012 
- Přerozdělení zlepšeného výsledku hospodaření zřízených příspěvkových organizací MČ 

Praha 21 za rok 2012 
- Rozpočtová opatření MČ Praha 21 v průběhu roku 2013 
- Rozpočtová opatření zřízených příspěvkových organizací MČ Praha 21 
- Žádosti zřízených příspěvkových organizací MČ Praha 21 o přijetí sponzorských darů 
- Přezkoumání odpovídajících procesů v přijímání sponzorských darů příspěvkovými 

organizacemi zřízenými MČ 
- Žádosti zřízených příspěvkových organizací MČ Praha 21, či jiných organizací o poskytnutí 

finančních příspěvků 
- Opis pohledávek ve VHČ 
- Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2014 
- Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2019 
- Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2014  

 

 

Muzejní rada  

 

Muzejní rada zabezpečuje provoz Újezdského muzea a požádá výstavy. Újezdské muzeum je 

zařízením MČ Praha 21, má své stanovy, kterými se řídí. Sídlí na adrese Staroklánovická 2300, 

Praha 9 – Újezd nad Lesy. 

PhDr. Miloš Schmidt v březnu oznámil svou rezignaci na post předsedy, vedením muzea byla 
Radou MČ Praha 21 pověřena Ing. Eva Danielová. 
V dubnu rezignovaly na post člena muzejní rady z důvodu mateřské dovolené Mgr. Alena 

Hanzlíková a z důvodu pracovního vytížení Hana Kořínková. Novým členem se stala Mgr. Jana 

Synková. 

 

Schůze muzejní rady v roce 2013: 
6.2., 6.3., 10.4., 15.5., 5.6., 2.9., 17.10., 28.11. společná schůze MR a Komise volnočasových 
aktivit (KVA) - plánování výstavy ke 100. výročí začátku I. světové války 
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VZTAHY A KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 

SPOLKY 

 

Název občanského sdružení Statutární zástupce 

Maminy z Újezdské roviny Martina Podolková, Martina Chlopková 

Školní sportovní klub Mgr. Miroslav Kurka 

Sdružení důchodců Újezd nad lesy Ludmila Vojtová 

23. Skautské středisko Douglaska Jan Jacek, od prosince Veronika Bulířová 

Tři pro zdraví Mgr. Ondřej Brouček 

Český svaz chovatelů Újezd nad Lesy, Marcela Lamešová 

Rarášek Iva Taške 

SK Kangsim Dojang Marek Doxanský 

FK Újezd nad lesy Ing. Martin Mora 

Základní kynologická organizace Újezd nad 
Lesy 

Hana Brettschneiderová 

Baletní škola Arabeska Daniela Poková 

Šachový sportovní klub Újezd nad lesy Karel Kuncman 

TJ Sokol Újezd nad lesy Ing. Jiří Čemus 

Svaz postižených civilizačními chorobami Eva Štrasmajrová 

Neposeda - Centrum pro rodinu Mgr. Ivana Štefková, vedoucí centra Markéta 
Feniková 

Místní organizace Českého rybářského svazu 
Újezd nad Lesy 

Jiří Přepechal 

Základní organizace Českého zahrádkářského 
svazu Újezd nad lesy 

Blanka Exnerová 

Újezdský STROM Ing. Michael Hartman 

Základní organizace Českého včelařského 
svazu 

Pavel Fischer 

Veselý Újezd Miroslav Bareš 

Sbor dobrovolných hasičů Josef Doškář 

Oddíl odbíjené od října 2013 Petr Plzenský 

 

 

 

 



68  

 

GRANTOVÝ SYSTÉM   

MČ Praha 21 realizuje od roku 2011 metodu místní Agendy 21. Jedná se o proces  
 zapojování veřejnosti, organizací, soukromého a neziskového sektoru do zkvalitňování   
 života v městské části a jejího dění. Velký důraz je kladen na vzájemnou spolupráci  
 při společných aktivitách podporujících veřejně prospěšné činnosti.  
  V rámci Grantového systému byla uvolněna finanční částka ve výši 500.000,- Kč    
 z rozpočtu MČ Praha 21. Do Grantového řízení se přihlásilo 26 organizací s 55 projekty. 
Vyřazeno bylo 5 organizací a 12 projektů. Grantová komise rozdělila podle schválených kritérií 
486.000,- Kč a zbylých 14.000,- Kč bylo poskytnuto občanskému sdružení Neposeda na uhrazení 
nájmu divadelního sálu Masarykovy základní školy z důvodu pořádání kurzů pro děti v roce 
2013. 
 
Přehled podaných projektů: 

 

Seznam organizací Název projektu Název programu Schválená výše 
dotace 

Baletní škola-Arabeska Podpora umělecké 
činnosti 

kultura, osvěta, 
vzdělávání 

17 500 

Česká koalice proti 
tabáku o.s. 

Praha 21 bez tabáku Prevence kriminality 
a užívání návykových 
látek 

0 

Český rybářský svaz 
Újezd nad Lesy 

Zlepšení a údržba 
okolí rybníků 

ekologie a životní 
prostředí 

4 000 

Český rybářský svaz 
Újezd nad Lesy 

Rybolovná technika a 
jiné soutěže 

Sportovní aktivity 5 000 

Český rybářský svaz 
Újezd nad Lesy 

Práce s mládeží - 
sportovní akce 

Kultura, osvěta, 
vzdělávání 

6 000 

Český svaz chovatelů 
Újezd nad Lesy 

Technické a 
materiální zajištění 

kultura, osvěta, 
vzdělávání 

22 000 

Český svaz chovatelů 
Újezd nad Lesy 

Tematické zájezdy  kultura, osvěta, 
vzdělávání 

0 

Český zahrádkářský svaz 
Újezd nad Lesy 

Provoz a údržba 
areálu 

kultura, osvěta, 
vzdělávání 

19 000 

Český zahrádkářský svaz 
Újezd nad Lesy 

Plán zájezdů v roce 
2013 

kultura, osvěta, 
vzdělávání 

0 

FK Újezd nad Lesy Dětský fotbalový 
tábor 

Sportovní aktivity 30 000 

FK Újezd nad Lesy Vylepšení dětského 
hřiště v areálu 
fotbalového hřiště 
Čentická 

Sportovní aktivity 0 

Hewer o.s. Osobní asistence pro 
občany MČ 

Sociální a zdravotní 
služby, prorodinné 
aktivity 

0 
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I. Mateřská škola Travička zelená, to je 
naše potěšení 

Ekologie a životní 
prostředí 

10 000 

Into The Wild o.s Zázemí pro dětský 
lesní klub 

Ekologie a životní 
prostředí 

0 

Maminy z újezdské 
roviny o.s. 

Lampionáda kultura, osvěta, 
vzdělávání 

5 000 

Maminy z újezdské 
roviny o.s. 

Vítání léta Sociální a zdravotní 
služby, prorodinné 
aktivity 

10 000 

Maminy z újezdské 
roviny o.s. 

Mikulášská besídka kultura, osvěta, 
vzdělávání 

8 000 

Masarykova ZŠ Újezd mýma očima kultura, osvěta, 
vzdělávání 

21 000 

Masarykova ZŠ Podpora zdravého 
životního stylu 

Sportovní aktivity 12 000 

Nadosah o.p.s. Jednou branou za 
kulturou i do přírody 

Kultura, osvěta, 
vzdělávání 

10 000 

Neposeda o.s. Zvládám to! prevence kriminality 
a užívání návykových 
látek 

7 500 

Neposeda o.s. Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež 
Autobus 

sociální a zdravotní 
služby, prorodinné 
aktivity 

0 

Neposeda o.s. Centrum pro rodinu sociální a zdravotní 
služby, prorodinné 
aktivity 

19 000 

Tři pro zdraví o.s. Újezdský duatlon 
2013 

Sportovní aktivity 24 000 

Tři pro zdraví o.s. Seriál tří závodů Sportovní aktivity 15 000 

Pohyb je život o.s., 
Rarášek 

Cesta za pokladem 
skřítků V. 

Ekologie a životní 
prostředí 

10 000 

Pohyb je život o.s., 
Rarášek 

5. újezdské kolodění Sportovní aktivity 8 000 

Pohyb je život o.s., 
Rarášek 

3. újezdský karneval kultura, osvěta, 
vzdělávání 

10 000 

Skautské středisko 
Douglaska 

Fyzický rozvoj dětí Sportovní aktivity 2 500 

Skautské středisko 
Douglaska 

Rozvoj a propagace 
skautského střediska 

Kultura, osvěta, 
vzdělávání 

12 500 

Skautské středisko 
Douglaska 

Vzdělávání ke vztahu 
k přírodě 

Ekologie a životní 
prostředí 

15 000 

Skautské středisko 
Douglaska 

Letní tábor - 
vzdělávání v oblasti 
prevence 

Prevence kriminality 
a užívání návykových 
látek 

10 000 
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SC Bootcamps o.s Festival sportovních a 
volnočasových aktivit 

Sportovní aktivity 0 

Sdružení důchodců Za aktivní život 
seniorů 

kultura, osvěta, 
vzdělávání 

25 000 

Sdružení důchodců Mezinárodní den 
seniorů 

kultura, osvěta, 
vzdělávání 

10 000 

SK Kangsim Dojang Semináře bojových 
umění 

kultura, osvěta, 
vzdělávání 

5 000 

SK Kangsim Dojang Tréninky a sportovní 
aktivity 

Sportovní aktivity 25 000 

SK Kangsim Dojang Sportovní soustředění 
oddílu 

Sportovní aktivity 25 000 

Svaz postižených 
civilizačními chorobami 

Cvičení v tělocvičně a 
bazénu 

Sportovní aktivity 20 000 

Svaz postižených 
civilizačními chorobami 

Kultura, osvěta, 
vzdělávání 

kultura, osvěta, 
vzdělávání 

19 000 

TJ Sokol Ekologie a životní 
prostředí 

Ekologie a životní 
prostředí 

20 000 

TJ Sokol Podpora sportovních 
aktivit 

Sportovní aktivity 18 000 

TJ Sokol Podpora tenisových 
aktivit 

Sportovní aktivity 6 000 

   
 

 

EXTERNÍ GRANTY  A SPOLUÚČAST   MČ 

Městská část Praha 21 žádá o externí granty a dle možností se podílí na financování grantů, 

které organizace získají z jiných externích zdrojů. Přehled úspěšných grantů a finanční 

spoluúčasti MČ Praha 21 v externích grantech je uveden v následující tabulce. 

 

Úspěšné projekty a podané žádosti o granty v roce 2013 a granty se spoluúčastí MČ 

podáno 
dne 

poskytovatel žadatel zpracovatel téma 
projektu 

žádáno o 
dotaci ve 

výši 

výše 
spoluú- 
časti MČ 

získány 
finanční 

prostřed-
ky ve výši 

ukončení 
realizace 
projektu 

29.2.2012 Státní fond 
životního 
prostředí 

MČ Praha 
21 

EkoWATT 
CZ s.r.o. 

Zateplení MŠ 
Sluníčko, 
Lišická ul. 

1 700 000 168 765 1 518 880 8/2014 
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15.6.2012 Ministerstvo 
životního 
prostředí, 
Revolvingový 
fond 

Újezdský 
STROM 
o.s. 

OŠKMA21 + 
Újezdský 
STROM o.s. 

Lesní galerie 
II, 
pokračování 
naučné 
stezky 
Klánovickým 
lesem 

675 000 69 972 629 748 3/2014 

20.8.2012 Nadace 
Partnerství 

Újezdský 
STROM 
o.s. 

OŽPD Bezplatné 
ošetření 
stromu - dub 
na Blatově 

0 0   9/2013 

9.10.2012 Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí 

MČ Praha 
21 

OSV Dotace na 
poskytování 
sociálních 
služeb 

500 000 0 100 000 12/2013 

9.1.2013 Magistrát hl. 
města Prahy 

Jan Albert OŽPD Udržovací řez 
vytipovaných 
stromů 

250 000 30 000 210 000 9/2013 

9.1.2013 Magistrát hl. 
města Prahy 

Újezdský 
STROM 
o.s. 

OŽPD Lipové 
stromořadí 
ke hřbitovu 
Praha 21 
Újezd nad 
Lesy – III. 
etapa 

250 000 13 000 100 000 11/2013 

28.1.2013 Operační 
program 
Praha-
Konkurencesc
hopnost 

MČ Praha 
21 

Instrategy  
Institut pro 
evropské a 
národní 
strategie 

eÚjezd -
využívání 
moderních 
informačních 
a 
komunikačníc
h technologií 

2 431 060 120 000 1 600 000 11/2014 

27.11.13 Operační 
program 
životní 
prostředí 

MČ Praha 
21 

Certigo 
s.r.o. 

Zateplení MŠ 
Rohožník 
(střecha) 

2 671 676 267 167   9/2015 

1.3.2013 Magistrát hl. 
města Prahy 

MČ Praha 
21 

VŠE Praha Demografická 
studie MČ 
Praha 21 

59 302 9 302 50 000 3/2013 

31.1.2013 Magistrát hl. 
města Prahy 

Masary-
kova ZŠ 

Instrategy  
Institut pro 
evropské a 
národní 
strategie 

Podpora žáků 
se 
specifickými 
vzdělávacími 
potřebami 
formou 
poradenskéh
o stanoviště 

3 937 874 35 000 3 900 492 3/2015 

 

Zastupitelstvo hl. města Prahy (HMP) poskytuje městským částem 50 % z obdrženého 

odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení podle poměru počtu 

povolených přístrojů a zařízení umístěných na území dané městské části k celkovému počtu 

povolených zařízení na celém území hl. města Prahy. 
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Usnesením Zastupitelstva HMP č. 21/3 ze dne 29. 11. 2013 byly MČ Praha 21 poskytnuty 

finanční prostředky jako účelově vázané 1) na sport mládeže, 2) na kulturu, školství, sociální 

oblast a zdravotnictví. Rada MČ Praha 21 obdržené finance z MHMP rozdělila takto: 

 

Rozdělení dotace MHMP za 1. čtvrtletí 2013 pro oblast školství 
ve výši 165 500 Kč 

název příspěvkové organizace třídy (odd.) na 1 třídu (odd.) poskytnuto 

 I.MŠ, Čentická 2222 3 6 100,00 18 300,00 
 MŠ Sedmikráska, Lišická 1502 5 6 100,00 30 500,00 
 MŠ Rohožník, Žárovická 1653 3 6 100,00 18 300,00 
 MŠ Sluníčko, Polesná 1690 4 6 100,00 24 400,00 
 Masarykova ZŠ, Polesná 1690 12 6 100,00 74 000,00 
  

 

Rozdělení dotace  MHMP za 1. čtvrtletí 2013 na oblast sportu 
 ve výši 165 500 Kč 

  počet 
členů 
celkem k 
1.10.2013 

počet 
mládeže do 
18 let 

počet 
mládeže do 
18 let trvale 
hlášené v 
Újezdě nad 
Lesy 

poskytnuto 

TJ Sokol 218 59 59 55 200 

Školní sportovní klub 290 268 179 15 600 

FK Újezd nad Lesy 211 166 142 62 400 

SK Kangsim Dojang 307 292 242 21 100 

Balet Arabeska 130 128 128 11 200 
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ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ  

Újezdský zpravodaj je měsíčník, vydávaný MČ Praha 21 pro potřeby informovanosti občanů. 

Složení redakční rady: Ing. Lucie Černá – redaktorka, Ing. Eva Danielová – jazykové korektury, Iva 

Hájková, Jiří Procházka. 

Redakční rada pravidelně projednávala obsah vydání ÚZ. Také řešila případné sporné 

momenty, které v průběhu roku nastaly. Největší díl těchto sporných řešení vznikl snahou jedné 

politické strany o zpolitizování obsahu Zpravodaje. 

Další návrhy Redakční rady se týkaly komerčního využití Zpravodaje a zařazení některých 

příspěvků do rubriky „Listárna“. 

V roce 2013 vyšlo 10 měsíčních výtisků a jedno dvouměsíční prázdninové číslo. 

Po celý rok přinášel Újezdský Zpravodaj informace, jak z Úřadu MČ Praha 21, tak i ze života 

spolků a jednotlivých občanů v obci. Informoval o termínech chystaných aktivit v rubrice 

„Kalendárium“, vracel se k zajímavým událostem, přinášel rozhovory se zajímavými osobnostmi 

Újezda nad Lesy. Nově byla zařazena rubrika „Křížovka“ s místně naučnou tematikou. Újezdský 

Zpravodaj si zachoval svou apolitickou koncepci. Zároveň byla zachována rubrika „Sloupek 

zastupitelů“.  

ÚZ byl pravidelně vyvěšován na web MČ Praha 21. Spolu s kopií tištěné verze byl na web 

umísťován občasník Elektronický Zpravodaj, ve kterém byly obsaženy články, které se do tištěné 

verze nevešly anebo nezkrácené příspěvky. 

I v roce 2013 se opakovala situace se špatnou distribucí ze strany České pošty, přes 

opakované stížnosti a reklamace (vrácení platby za roznos za říjen) se náprava zjednávala velmi 

pomalu. 

Po celý rok 2013 byl zachován náklad 3770 ks výtisků 8 či 12 stránkových. Po jednáních 

s Českou poštou bylo shledáno, že tento počet není dostačující a přistoupeno k rozhodnutí pro další 

roky náklad navýšit. Webová verze měla průměrnou měsíční návštěvnost 560 přístupů. 

 

Náklady na Újezdský zpravodaj 

Rok 
Náklady na 

tisk 
Náklady na 
distribuci  

Mzdové 
náklady 

Náklady 
celkem 

Roční příjem z 
inzerce 

2011 538 299 39 892 158 400 736 591 196 872 

2012 542 526 43 137 169 600 755 263 242 840 

2013 479 915 36 767 156 000 672 682 250 426 
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WEBOVÉ STRÁNKY ÚŘADU  

Data jsou za období 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013: 

Zobrazení stránek 301586 
Unikátní zobrazení stránek 217934 
Prům. doba na stránce 66,85 
Míra okamžitého opuštění 50,53% 
Procento odchodů 31,35% 

 

Nejnavštěvovanější stránky: 

  Stránka Zobrazení stránek Zobrazení stránek v % 

1. / 68 517 22,72 % 
2. /urad/nabidky-prace.html 5 612 1,86 % 
3. /kontakty/urad-mc-praha-21.html 5 604 1,86 % 
4. /urad.html 5 136 1,70 % 

5. 
/uvod-aktuality/aktualni-
informace.html 

4 309 1,43 % 

6. /kontakty.html 4 264 1,41 % 

7. 
/ujezdsky-zpravodaj/aktualni-
cislo.html 

3 509 1,16 % 

8. /urad/uredni-deska.html 3 371 1,12 % 

9. /uvod-aktuality.html 3 070 1,02 % 

10. /ujezdsky-zpravodaj.html 2 987 0,99 % 

 

 

STÍŽNOSTI A PETICE  

V roce 2013 Kancelář starosty a tajemníka zpracovala a odpověděla na 18 žádostí o poskytnutí 

informace dle z. č. 106/1999 Sb. a na 16 stížností doručených do kanceláře tajemníka.  
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KULTURA, SPORT A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT 

OBLAST KULTURY   

Úřad městské části uspořádal v roce 2013 v divadelním sále ZŠ Masarykova a v Polyfunkčním 

domě: 
 
Obrázek 1 - 22. ledna 2013 – divadelní přestavení „Turecká kavárna“ 

 
 

 

 

 Obrázek 2- 26. března 2013 – koncert Leška Semelky 
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Obrázek 1-4 - 8. května 2013 – oslavy 68. výročí ukončení 2. 

světové války 

 

 

Obrázek 5-16. května 2013 – koncert Spirituál Kvintetu 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6-7 31. srpna 2013 – Den zdraví a cesta za pokladem 

skřítků 

  

   



  

 

Obrázek 8- 17-  21.září - Újezdské posvícení s farmářskými trhy 
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24. října 2013 – oslavy Dne vzniku samostatného Československa 
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Koncerty, divadla rok 2013 

název koncertu, divadla datum 
konání 

výše 
vstupného 

cena za 
vystoupení 

ostatní výdaje 
OSA 

příjem MČ za 
vstupné/počet 
návštěvníků 

financováno z 
rozpočtu MČ 

Turecká kavárna, divadlo 22.1. 190 50820 6451 38000/200  19271 

Lešek Semelka 26.3. 250 21000 1250 9750/39  12500 

Spiritual kvintet 16.5. 250 35000 2507 30750/123  6757 

Musica Festiva di Praga 10.12. 100 5000 685 3400/34  2285 

celkem     111820 10893 81900/396 40813 

              

 

 

OBLAST SPORTU  

Od roku 2002 využívají v odpoledních a nočních hodinách tělocvičnu v ZŠ Masarykova 

občané, ať individuálně, tak sdružení v různých spolcích či organizacích. Probíhají zde mimo jiné 

kurzy aerobiku, jógy, baletu, chodí sem hrát fotbalisté, florbalisté, volejbalisté a zázemí si zde 

vytvořili bojovníci taekwondo, včetně české reprezentace. Provoz tělocvičny pro veřejnost je od 

15:00 – 22:00, od pondělí až do pátku, po domluvě i o víkendu. V předsálí společenského sálu 

trénují a hrají své mistrovské zápasy místní šachisté. 
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TAEKWONDO 

Statutární zástupce: Marek Doxanský, předseda 
 
 Oddíl se snaží o výchovu úspěšných sportovců na nejvyšší úrovni. Zároveň je jeho 
snahou zvyšování morálních kvalit členů a dodržování etických pravidel bojových umění. 
Hlavním cílem je rozvíjení osobnosti žáků tak, aby dokázali být pravdivými a prospěšnými lidmi. 
 Kangsim Dojang je registrován v Českém svazu taekwondo WTF (ČSTKD WTF) a v České 
Unii Sportu (ČUS).    
  
Shrnutí výsledků našeho klubu v celoročních soutěžích Českého svazu taekwondo WTF: 
 
Národní taekwondo liga mládeže - 1. místo v soutěži týmů 
Vítězové - jednotlivci: 
 - Michal Ešše 
 - Jakub Mádr 
 - Pavel Švejda 
 
Taekwondo extraliga - 3.místo v soutěži týmů 
 
Národní liga poomse - 1. místo v soutěži týmů 
Vítězové - jednotlivci: 
 - Marie Brejlová 
 - Pavel Švejda 
 - Marek Sviderski 
 - Oldřich Jandl 
 
Extraliga poomse - 2. místo v soutěži týmů 
Vítězové - jednotlivci: 
 - Ornela Procházková 
 - Martin Horák 
 - Martin Skolil 
 
4. Úspěchy v získávání externích zdrojů (kromě MČ Praha 21) – název projektu, krátký popis, 
získaná částka v Kč, doba realizace 
 
V roce 2013 jsme z externích zdrojů (Magistrát hl.m. Prahy) získali 30.000 Kč. 
Název projektu: Příspěvky na nájmy sportovních zařízení pro oddíly dětí a mládeže 
Doba realizace: od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 
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Školní sportovní klub   

  

Polesná 1690 

Praha 21 – Újezd nad Lesy 

190 16 

IČO: 40767086 

 

Statutární zástupce:  Mgr. Miroslav Kurka, Ředitel ZŠ Polesná – Újezd nad Lesy 

 

Oddíl atletiky v rámci ŠSK zabezpečuje výchovu a rozvoj mládeže v oblasti lehké atletiky. 

V rámci oddílu je registrováno cca 140 dětí a 10 dospělých, kteří se věnují tréninku a výchově 

uvedených dětí. 

Oddíl patří mezí nejúspěšnější pražské oddíly v atletice. Podporuje nejenom sportovní a 

společenský rozvoj velkého počtu dětí, ale také vychoval i špičkové atlety, kteří se tomuto 

sportu věnují na nejvyšší úrovni. Za všechny si dovolíme jmenovat Elišku Klučinovou, 

několikanásobnou účastnici Mistrovství světa ve víceboji. 

 

Úspěchy v roce 2013: 

 účast ve finále A v soutěži družstev MPD /městského poháru družstev/ v kategorii 

mladšího žactva 

 Halové Přebory Prahy mladšího žactva 

Stříbrné medaile:  Patrik Janeček v běhu na 300 m 

                               Jakub Šatoplet ve skoku do dálky 

Bronzová medaile:  Tereza Konejlová v běhu na 600 metrů 

 Halové Přebory Prahy staršího žactva 

Zlatá medaile:  Matěj Běhounek v běhu na 300 metrů 

  

Stříbrné medaile:  Matěj Běhounek v běhu na 60 metrů 

                                Matěj Běhounek v běhu na 150 metrů 

                                Pavel Siegl v běhu na 1500 metrů 

 Venkovní Přebory Prahy mladšího žactva 

Bronzové medaile:  Jakub Šatoplet, Patrik Janeček a Lukáš Horáček ve štafetě 

3x300 metrů 

                                 Lucie Šimková ve skoku do dálky 

                                  Tereza Konejlová v běhu na 800 metrů 

 Venkovní Přebory Prahy staršího žactva 

Bronzová medaile:  Kateřina Floriánová ve skoku do dálky 

 Venkovní Přebory Prahy dorostu 

Bronzová medaile:  Jan Kubš v běhu na 1500 metrů  
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 Pohár pražských běžeckých nadějí v přespolním běhu  

Mladší žáci:  3. místo – Jakub Šatoplet 

  Přípravka dívky:  4. místo – Eliška Eibichová 

5. místo -  Monika Florová 

Starší žákyně:  4. místo – Anna Sieglová 

5. místo -  Jana Santolíková 

Starší žáci:   4. místo – Pavel Siegl 

Dorostenci:   5. místo – Václav Santolík 

 

V roce 2013 jsme v rámci externích grantů jsme získali podporu Magistrátu hl. města 

Prahy ve výši 10.000 Kč na ozvučení, zpracování výsledků a technickou podporu pro náš hlavní 

organizační projekt: Běh o pohár starosty aneb běh za Újezdskou sovou. 

Žádali jsme dále o granty na výstavbu posilovacích prvků v areálu atletického stadionu a 

dále o prostředky na základní údržbu atletického stadionu – nátěry sloupů osvětlení, výměnu 

písku v doskočišti, opravu laviček, apod., kde jsme však úspěšní při získání prostředků nebyli. 

 

TJ SOKOL  

 
Předseda:  Ing. Jiří Čemus 

 

Naše tělovýchovná jednota zajišťuje pro občany městské části Praha 21 sportovní vyžití 

celkem v rámci tří aktivních oddílů - oddílu Rekreačních sportů, oddílu Sport pro všechny, oddílu 

Tenisu. 

Oddíl tenisu organizoval  rekreační hraní tenisu, během roku uspořádání turnajů ve 

dvouhrách a čtyřhrách pro členy a nájem kurtů pro širokou veřejnost. Díle pronájem kurtů 

trenérům mládeže. Kurty jsou po celou dobu provozu přístupné školákům a studentům z 

ÚJEZDA ZCELA ZDARMA.  

Oddíl rekreačních sportů zajišťoval rekreační hraní kopané, lyžařské zájezdy 

a cykloturistiku. Oddíl rekreačních sportů hraje 1. třídu soutěží pořádaných pod záštitou SVAZU 

REKREAČNÍCH SPORTŮ. Veteráni hráli 1. ligu soutěží pořádaných Pražským svazem malého 

fotbalu, tak zvanou Hanspaulskou ligu. Vše organizováno pod Pražskou tělovýchovnou unií. 

Oddíl SPV tradičně zajišťuje jak cvičení pro širokou veřejnost – zejména ženy a mládež, 

což je nejširší základna cvičících v naší městské části, tak i hraní volejbalu. 

 

Úspěchy v roce 2013: 

Za významný úspěch TJ Sokol považuje stabilní zájem o cvičení z řad občanů všech 

věkových kategorií i při rostoucí nabídce jiných aktivit na území obce. 

 Vedení TJ Sokol ve spolupráci s oddílem Rekreačních sportů a  oddílem tenisu mohli díky 

grantu 20.000,- Kč na ekologii od MČ zkulturnit sportovní areál ve Veletovské ulici. Proběhlo 
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odstranění různých navážek po minulých výstavbách a rekonstrukcích, ale i divokých skládkách 

okolních sousedů. Proběhlo vysázení nových stromků. 

TJ Sokol ve spolupráci s oddílem rekreačních sportů získal grant 800.000,- Kč od 
Magistrátu hl. města Prahy na pokračování výstavby multifunkčního hřiště (malá kopaná, 
odbíjená, nohejbal, košíková)v areálu TJ ve Veletovské ulici s termínem dokončení prací 30. 6. 
2014. Hřiště bude mít povrch z umělé trávy. Při plánovaném získání nutné spoluúčasti cca 160 
tisíc Kč od úřadu MČ v roce 2014 by hřiště mělo být úspěšně dokončeno. 
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SPOLKOVÁ ČINNOST  

Rarášek 

 
Rarášek z Újezda, odbor o.s. Pohyb je život (člen České asociace sport pro všechny) 
Ohradské nám. 1628/7, 155 00 Praha 5 
Předseda: Zdena Matoušková, osoba oprávněná jednat Iva Taške 
 

Naše nezisková organizace se zabývá organizací pravidelných dětských akcí, ať už se 
jedná o akce kulturní, sportovní či výchovné, vždy je naší prioritou děti nejen pobavit, ale i 
naučit aktivně trávit svůj volný čas ideálně v kolektivu své rodiny.  
3.újezdský karneval - na konci března jsme přichystali opět 2 karnevaly v jeden den, kdy se děti 
pobavily s klaunem, tancovaly a soutěžily 

Cesta za pokladem skřítků v rámci Dnů zdraví, akce pořádaná s MČ Praha 21 - cesta 
lesem pro děti a rodiče spojená s plněním úkolů 7 lesních skřítků, červnový termín byl kvůli dešti 
přesunut na poslední srpnovou sobotu. Návštěvnost - 255 dětí s doprovodem. 
5.újezdské kolodění - závody pro děti na všem, co má kolečka a to v různých kategoriích - 
odrážedla/odstrkovadla, kola s i bez postranních koleček, koloběžky. Počet závodníků - 140 dětí. 
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Neposeda, o.s. 

Českobrodská 1, 190 11 Praha 9 – Běchovice  
10/1999 
www neposeda org, e: info@neposeda org, t: 734 314 461 
 
Vedení organizace: Mgr. Vanda Zemanová - ředitelka, Markéta Feniková - zástupce ředitelky 
Předsedkyně sdružení: PhDr. Melanie Zajacová 
 

Neposeda přispívá svou činností k rozvoji občanské společnosti a zvyšuje kvalitu života 
dětí, mládeže a rodin na území okrajových částí Prahy.  

Cíle: poskytovat společensky prospěšné aktivity a služby, které by jinak byly pro 
obyvatele těžko dostupné podporovat občany k aktivní spolupráci na rozvoji místního života.  

Charakteristika činnosti: Ve své činnosti se zaměřujeme na preventivní a volnočasové 
aktivity pro děti, mládež, rodinu a komunitu. Mezi naše stěžejní aktivity patří centrum  
pro rodinu, komunitní terénní program, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Autobus  
a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Hopo. Naše organizace stojí na činnosti profesionálů, 
dbá na dodržování vnitřních předpisů a směrnic opírá se o strategické plánování, externí 
konzultace a partnerství s dalšími subjekty Rozvíjíme komunitní způsob práce. 
 
Akce realizované v roce 2013: 
Velikonoční zastavení 
Jarní bazárek 
Taneční workshop 
NGO Market 
Nízkoprahy na rampách 
Dětský den + den pro rodinu 
Letní bazárek 
Fotbal pro rozvoj 
Holiday Party 
Příměstské tábory – jaro, léto 
Den zdraví a loučení s prázdninami 
Aktivní den 
Stop Zevling 
Turnaj ve fotbale HoPo 
Týden sociálních služeb 
Vánoční dílna 
Adventní koncert 
Jednodenní výlet do parku Gutovka 
Sportovní den v Azylovém domě pro rodiny s dětmi Střediska křesťanské pomoci v Horních 
Počernicích 
Vánoční zdobení perníčků 

dále jsme pořádali další malé turnaje v NZDM Autobus i v NZDM HoPo 
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Úspěchy v roce 2013: 
Tvořivá soutěž: 
Naše rodina 
Místo mého srdce 
Výherci obou soutěží byli žáci tříd 3.A, 4.B (2013) ZŠ Masarykova, Újezd nad Lesy. 
 
Úspěchy v získávání externích zdrojů (kromě MČ Praha 21) – název projektu, krátký popis, 
získaná částka v Kč, doba realizace: 

- Projekt: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Autobus 

Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti Autobus je podporovat zdravý rozvoj dospívajících, 

kteří žijí nebo tráví volný čas v Běchovicích, Újezdu nad Lesy a v Praze 14 (Hostavice, Dolní 

Počernice) a ocitají se nebo se mohou ocitnout v obtížné životní situaci. Nabízíme možnost 

poradit se, aktivně a podnětně trávit čas s vrstevníky v bezpečném prostředí, a předcházet tak 

rizikovému chování. Bezpečné prostředí zajišťujeme pomocí definovaných pravidel, práv a 

povinností uživatel. Cílovou skupinou NZDM Autobus jsou dospívající od 11 do 21 let, 

sekundární cílovou skupinou jsou děti (6-10 let) a mladí lidé (21-26 let). Služba je poskytována 

ambulantní a terénní formou. 

Doba realizace: 1.1.2013 – 31.12.2013 

Externí zdroje: 

MPSV – 950 000,- Kč 

MHMP – 136 000,- Kč 

Praha 14 – 175 000,- Kč 

- projekt Komunitní terénní program 

Posláním Komunitního terénního programu je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v 

životním způsobu jedinců, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Poskytujeme jim 

informace, odbornou pomoc a podporu. Cílovou skupinou programu jsou jedinci starší 21 let (v 

případě Prahy 20 od 19 let), kteří žijí nebo tráví čas v lokalitách Praha 20 a Praha 21, ocitli se v 

nepříznivé sociální situaci a jsou ohroženi sociálním vyloučením. Spodní věková hranice slouží k 

vymezení služby vůči terénní formě nízkoprahových zařízení pro děti a mládež.  

Doba realizace: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013 

Externí zdroje: 

MPSV – 450 000,- Kč 

MHMP – 302 000,- Kč 

Praha 20 – 25 000,- Kč 

Oba projekty byly rovněž financovány MČ Praha Běchovice – 135 000,- Kč 
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Skautské středisko Douglaska  

  Skautské středisko Douglaska funguje na území městské části Praha 21 již od roku 1990. Řadu 
let má stabilní členskou základnu, která se rozšiřuje zejména v září o nováčky, nejčastěji děti 
předškolního a mladšího školního věku.  

Středisko Douglaska se skládá ze 3 oddílů – skupin: dívčí oddíl, chlapecký oddíl, oddíl 
roverský (sdružuje mladé chlapce a dívky do 15 let).  

Principem Junáka obecně je sdružovat děti a dospělé všech věkových kategorií a 
nabídnout jim možnost smysluplného, zábavného a všeobecně prospěšného trávení volného 
času. O to se samozřejmě snaží i vedoucí střediska Douglaska. 

V současnosti tvoří skautské středisko 83 registrovaných členů. Podle věku a pohlaví pak: 
dívky do 15 let: 32, chlapci do 15 let: 30, chlapci a dívky do 18 let: 10, vedoucí a mladí dospělí 
starší 18 let: 11 

 

Aktivity v roce 2013 
Pravidelné schůzky oddílů 

Hlavní náplní skautského roku jsou pravidelné schůzky. Účastní se jí 10-20 dětí, rozdělených 
podle věku a pohlaví. Náplň těchto setkání je velice pestrá: hraní společenských her, sportovních 
aktivit, povídání o přírodě, výtvarné a rukodílné práce, nelze opomenout ani kuchařské pokusy. 
Dříve jsme často chodili i do lesa, ale po přestěhování do náhradních prostor v Lomecké ulici se 
tam během schůzek už tak často nedostaneme.  
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Hudební kroužek 
V loňském roce vznikl nový projekt našeho vedoucího Jana Jacka - Hudební páteční odpoledne. 
Pomocí jednoduchých rytmických nástrojů se může do naší malé kapely zapojit každý a nikdo 
nebude příliš hledět na to, když bude nějaký malý začínající zpěvák zpívat trochu falešně. 
Nejdůležitější je přece, aby to pro děti bylo zábavné.  

 
Výlety 

Skaut je od nepaměti spojen s pobytem v přírodě a i když se nám nyní les během schůzek vzdálil, 
pořádáme měsíčně jeden celodenní výlet do přírody po celém území naší vlasti. V roce 2013 
jsme například navštívili tato místa: Brdy, Český kras, Posázaví, Hradešín a okolí, Malou Ameriku, 
Srbsko. 

    
 
Vícedenní výpravy 

V loňském roce jsme podnikli výpravu do Varnsdorfu pro starší 12 let, kde jsme vyrazili na výlet 
na běžkách. Dále pak výpravu do Jablonce nad Nisou pro mladší děti, světlušky a vlčata, putovní 
výlet pro starší děti. 
Z pravidelně se opakujících vícedenních akcí dominují podzimní prázdniny, které jsme loni po 
delší době uspořádali opět pro celé středisko. Výpravy do Hostinného se účastnilo 46 členů, 
z toho 32 dětí do 15 let.  
Z dalších výprav musím také zmínit střediskovou vánoční výpravu, která se na konci loňského 
roku stala dobrým znamením, že ve středisku dorůstá další silná generace starších dětí, které se 
v budoucnu našimi nástupci v řadách vedoucích a volný čas, který jsme dávali léta my jim, oni 
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začínají dávat nyní svým mladším kamarádům. Vánoční výpravu loni totiž uspořádala skupina 
několika skautů a skautek, kteří s pomocí svých obětavých maminek zařídili jednak ubytování, 
naplánovali celý program, celou dobu se pod naším dohledem o mladší děti vzorně starali. 
Doufám, že je příliš neodradilo množství práce a starostí s pořádáním takové akce spojené, a 
chtěla bych ocenit jejich snahu a výsledek jejich snahy.  
 

 
 

 
Tábor 

Zlatým hřebem skautského roku je i v našem středisku Letní dětský tábor, který se konal již 
tradičně na Šumavě nedaleko Sušice.  Zájem o účast na táboře je mezi dětmi je velká, ale 
kapacita tábora je omezená, proto se nyní tábora mohou účastnit jen děti starší druhé třídy 
základní školy. Loni se účastnilo tábora 29 dětí do 15 let. 
Pomocí táborové cestovní kanceláře Douglaska Tour jsme společně s dětmi procestovali celý 
svět, zdárně překonali nástrahy, které nám osud kladl do cesty, a po překonání záludných 
mafiánů jsme opět docestovali do ČR. 
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Mimořádné akce v roce 2013 
Začátek roku jsme se zúčastnili závodu Prahou plnou Strašidel, kterou pořádají skauti z Prahy 
nejen pro okolní skautská střediska, ale i pro širokou pražskou veřejnost. 

Spolupráce našeho střediska se sdružením Rarášek na akci Cesta za pokladem skřítků. 
Naše světlušky a vlčata pomáhali skřítkům v zapisování bodů a dětem v plnění úkolů. 

 

    
 
Závody skautů a skautek 2013- Svojsíkův závod 

V loňském roce připadlo pořadatelství okresního kola Svojsíkova závodu pro skauty a skautky od 
12 do 16 let na naše středisko. Závod se konal v lese pod multifunkčním hřištěm. Naše dívčí 
závodní hlídka postoupila do krajského kola, kde zvítězila a stala se tak nejlepší hlídkou v Praze. 
V celostátním kole se družina „Kukaček“ stala 13. hlídkou v ČR. Stala se tak první družinou ze 
střediska Douglaska, která se celostátního kola zúčastnila. Členkami družiny Kukaček byly: 
Anička Sedláčková, Gabriela Zaoralová, Soňa Holobradová, Michaela Urbanová, Barbora Radová, 
Michaela Moravcová. Chceme také poděkovat paní Sedláčkové, která obětovala svůj volný čas a 
doprovodila hlídku do vítězného krajského kola, a paní Radové, která pomáhala spolu s paní 
Sedláčkovou v přípravách na celostátní kolo závodu. 

 
Ukrajina 

Jako důkaz toho, že aktivní život našich členů nekončí s odchodem na střední školu, jak se často 
stává například u sportovních kroužků, jsou zahraniční cesty našich roverů. Letos s vedoucími 
Vojtou Lejskem a Lukášem Dragem vydali poznávat hory Podkarpatské Rusi na Ukrajině. I přes 
nepěkné ukrajinské počasí si zahraniční výpravu dle svých slov užili.  

 
Zdravotní kurz 

V roce 2013 začal probíhat akreditovaný kurz Zdravotník zotavovacích akcí, který pořádá naše 
středisko a jehož instruktorky jsou naše dlouholeté členky. Závěreční zkoušky by v únoru 2014 
mělo skládat 29 nových zdravotníků. Naším cílem je především praktická výuka a proto hojně 
zapojujeme i starší děti ze střediska, které nám v kurzu dělají výborné figuranty. 
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Betlémské světlo 

Předvánoční čas nám zpříjemnilo setkání u příležitosti rozdávání Betlémského světla. Již tradičně 
je to jedna z cest, jak se setkat s rodiči dětí a popřát osobně všem sousedům hezké Vánoce.  

 
Na závěr se sluší také přiznat naše neúspěchy v roce 2013. Jako zásadní neúspěch naší 

snahy o rozvoj střediska v Újezdě nad Lesy musíme uvést neutuchající stav našich mateřských 
kluboven v Žárovické ulici, které jsou v majetku magistrátu hlavního města Prahy a spravuje je 
městská část Praha 21. Opakovaně jsme se informovali o plánech a postupu demolice a 
následné rekonstrukce objektu. Nejprve se k nám dostávali optimistické zprávy o probíhajícím 
řízení o rekonstrukci, ale v závěru minulého roku přišlo nemilé překvapení. Toto téma by bylo 
obsáhlé a není cílem tohoto povídání jej rozebírat. Naším cílem do nadcházejícího roku je 
aktivněji usilovat o brzkou rekonstrukci a návrat skautů na Rohožník, kde působili přes 18 let.  

 
Do roku 2014 plánujeme několik novinek, například účast na středoevropském skautském 

setkání Jamboree, vodáckou výpravu skautů, střediskovou bitvu. Akce probíhající v minulém 
roce budou probíhat nejspíše v roce 2014 v podobném rozsahu.   
 

Český zahrádkářský svaz  

V roce 2013 bylo 107 členů 

- Uspořádali jsme: společně s Úřadem MČ Praha 21 a ZŠ vzpomínkové setkání u pomníku  

   TGM 

- Společně s MČ Praha 21 jsme upravili a staráme se o prostor u pomníku TGM 

- upořádali jsme 3 zájezdy: 2 do zahraničí a jeden v tuzemsku 

- pro zájemce jsme uspořádali jednu odbornou přednášku na téma vše o zahradě a jednu  

  besedu v době konání podzimní výstavy 

- uspořádali jsme jednu odbornou výstavu – říjen, a tři tematické – velikonoce, dušičky,  

   advent  

- pro všechny zájemce jsme moštovali od 21. 9. 2013 do 9. 11. 2013 a vymoštovali jsme 3471kg  
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  jablek a hrušek 

- účastnili jsme se Dnů zdraví pořádaných MČ Praha 21 

- během roku jsme zajistili údržbu zařízení v moštovně a části budovy s výstavní místností,  

  kde byla velmi vysoká vlhkost – izolace provedla odborná firma. Údržbu zajistili naši 

  členové př. Nohejl a Dvořák. Náklady na údržbu byly z části hrazeny finančními prostředky  

  z grantu MČ Praha 21. 

- v roce 2014 po vyschnutí zdiva pak provedeme konečné úpravy. 

Naším členem je př. Bohuslav Prokop narozený 27.11. 1914. V roce 2014 oslaví 100. narozeniny, 

vždy pokud měl úrodu na zahrádce vystavoval své výpěstky na podzimní výstavě.      

 

 

 
 

 

Český svaz chovatelů   

ZO ČSCH Praha Újezd nad Lesy pořádala ve dnech 27. - 28.9.013 svůj 3. pražský chovatelský den 

v Újezdě nad Lesy - viz článek v Újezdském zpravodaji. Dále se členové ZO účastnili okolních 

výstav pořádaných organizacemi ČSCH, např. ZO Dubeč, ZO Úvaly, ZO Sluštice, ZO Mukařov, ZO 

Modřany atd., kde získali celkem 18 čestných cen a 2 šampiony samec, 1 šampion samice (MCH 

Jan Lameš, MCH Adélka Sommerová a Sára Andršová obdrželi největší počet ČC). 
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Na Celostátní výstavě Chovatel 2013 Lysá nad Labem v listopadu udělila Ústřední 

odborná komise chovatelů ČSCH výstavní titul Šampion České republiky JUNIOR 1,0 mladému 

chovateli Janu Lamešovi za plemeno Zakrslý dailenár.  

 

MCH Železná Žaneta získala 1 místo na Východočeském mistrovství juniorů Agility 2. 6. 

2013, dále na Psí olympiádě Tábor Nemošice v červenci 2013 obsadila 3. místo, dále 2. místo v 

poslušnosti a výkonu psovoda.   
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Maminy z Újezdské roviny   

  

Datum vzniku: 19.3.2001 

Políkenská 2264, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy 

Výbor občanského sdružení Maminy z újezdské roviny: Martina Podolková, Lucie Černá, Eva 
Danielová, Martina Chlopková, Markéta Feniková, Vendula Kozelková, Nikola Pravdová 
 

Zaměření organizace:   

 zaměření na rodiny s dětmi a na oblast předškolní výchovy 

 podpora zdravého vývoje dětí, jejich výchova k vzájemné úctě a toleranci 

 sdružování rodin s malými dětmi a minimalizace problémů při začlenění dětí i rodičů do 

společnosti 

 získávání odborných poznatků ve výchově, zdraví a psychologii dětí i dospělých a jejich 

využití k výchovné činnosti 

 povzbuzení občanského postoje 

 podpora aktivit vedoucích ke zdravému a svobodnému životu. 

 
Aktivity v roce 2013 

Čarodějnice 
Dny zdraví 
Posvícení 
Lampionáda 
Mikulášská nadílka 
 

 



96  

 

Tři pro zdraví o.s.  

Žeretická 1664, Újezd nad Lesy; 

Předseda: Ing. Ondřej Brouček, místopředseda:  Ing. Marek Lejsek 

 

Naše občanské sdružení se snaží o rozšíření nabídky aktivního trávení volného času v naší 

oblasti. Svými aktivitami se zaměřujeme zejména na rodiny s dětmi. Hlavní osou našich aktivit je 

pořádání Seriálu tří závodů pro zdraví (duatlonu, orientačního závodu na kolech a cross country 

horských kol). 

V roce 2013 se nám opět podařilo vyrůst jak v množství oslovených lidí (např. formou 

billboardů na klánovickém nádraží) tak počtem účastníků a návštěvníků a to za zachování kvality 

a komorní atmosféry akce. Naší klíčové akce, Újezdského duatlonu, se aktivně zúčastnilo přes 

300 lidí. 

Kromě MČ Praha 21 jsou naše aktivity pokryty i zdroji od našich partnerů a to jak 

finančního, tak zejména materiálního rázu. 
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Sdružení důchodců Újezd nad Lesy   

 

 předseda Vlasta Novotná, Starokolínská 425,  Praha 21 Újezd nad Lesy 

1.  Pořádání a společné sdílení vzdělávacích, kulturních, vlastivědných akcí a zdravotně 
pohybových aktivit spojených s aktivním prožíváním volného času seniorů pod heslem 
„nestárni doma“.  

2. V uplynulém roce jsme uspořádali 12 akcí s tímto obsahem: návštěva 3 divadelních 
představení, 1 koncertu a 1 muzea;  realizace 3 tuzemských zájezdů a 2  přírodovědných 
vycházek  v rámci akce „poznej okolí svého bydliště“.  Spolu s MČ Praha 21 uspořádání 
kulturní akce k Mezinárodnímu dni seniorů. 
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Újezdský STROM o. s. v roce 2013      

 

Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21, neboli Újezdský STROM o.s. 

funguje v Újezdě nad Lesy od r.2005. Naše aktivity se týkají zlepšování prostředí v Újezdě a jeho 

bezprostředním okolí. Životní prostředí nechápeme jen úzce „přírodně“, ale také jako vazby lidí 

k místu, ve kterém žijí, i jako ovzduší ne-lhostejnosti a spolupráce. V čele sdružení stojí tříčlenný 

Výbor, předsedou sdružení je Ing. Michael Hartman. Členská základna se skládá z více než 

desítky kmenových členů a řady volněji navázaných příznivců sdružení. Na jednotlivých 

projektech spolupracujeme s okruhem dobrovolníků mimo sdružení, s místními i tzv. velkými 

neziskovkami, vážíme si též spolupráce s MČ P21.  

 

Podrobné informace o všech našich aktivitách najdete na  www.ujezdskystrom.info 

 

Největším úspěchem r. 2013 - nejen naším, ale všech, kteří se zajímali a aktivně usilovali 

o zachování Klánovického lesa - je  dosažení změny územního plánu MHMP, ve kterém se po 

osmi letech vrátily státní pozemky v Klánovickém lese zpět do klasifikace lesní plocha, tj. bez 

možnosti výstavby golfového areálu - s mýcením lesa a přeměny významné části zde vyhlášené 

rezervace. Je to výhra občanské společnosti, vytrvalosti, spolupráce napříč akademickou obcí, 

odborníky na životní prostředí a komunální samosprávou po volbách v r. 2010. Výhra 

„normálnosti“ a zdravého rozumu, který nakonec respektoval výsledky protestních akcí a 

naprosto jednoznačného klánovického referenda. Je to šťastný konec, kterému po letech silného 

politického tlaku na prosazení stavby hřiště a zákulisních intrik investora skoro nemůžeme 

uvěřit:-) Ještě jednou díky všem, kteří pomáhali! 

Kromě běžných aktivit sdružení a účasti ve správních řízeních jsme se v roce 2013 soustředili 

zejména na získávání vnějších finančních zdrojů na projekty pro rozvoj obce a pomoc našemu 

lesu (sázení, úklid, naučná stezka atd.). 

    Od března 2013 pracujeme na realizaci rozsáhlého grantu, který 

jsme získali od Ministerstva životního prostředí. Jeho obsahem je 

rozšíření naučné stezky Lesní galerie v katastru Újezd nad Lesy, 

osazení informačních tabulí v obci, vytvoření kalendáře, obrázkové brožury, rozhlasových a 

televizních spotů. Cílem projektu je zpřístupnit informace o přírodním parku, smyslu a 

způsobech ochrany přírody, také o místních historických souvislostech a zajímavostech. Projekt 

bude ukončen v březnu 2014. Výše podpory z Revolvingového fondu MŽP je 629 748,-Kč.  

 

Pravidelnou náplní naší činnosti v r.2013 byla dubnová brigáda na úklid lesa, 

třináctá v pořadí. Zapojili jsme ji do akcí Dne Země v Újezdě a připojili se k 

mezinárodnímu hnutí  Clean Up the World.  Průběžný úklid lesních cest a košů v 

Blatovském lese na trase Lesní galerie I a trasy mezi školou a nádražím provádíme 

celoročně. 

http://www.ujezdskystrom.info/
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Další grantovou akcí r. 2013, tentokrát v projektu Zdravé stromy pro zítřek 

Nadace Partnerství, bylo ošetření nejstaršího újezdského dubu rostoucího 

na Starokolínské. Blatovský dub byl prořezán a jeho koruna redukována, 

komplikovaný zásah na plošině s dočasným dopravním omezením provedl certifikovaný 

evropský arborista Ing. Petr Růžička z firmy BAOBAB.  

 

V říjnu 2013 jsme v rámci firemního dobrovolnictví s firmou Mary Kay vysadili v 

Klánovickém lese 100 mladých dubů.  V exponovaném prostoru, kde běžný způsob náhradní 

sadby nebyl vlivem nepříznivých podmínek účinný, se nám podařilo získat vnější zdroje na nákup 

stromů a provedenou práci v rámci firemního dobrovolnictví v hodnotě několika desítek tisíc 

korun. Na akci se spolupodílely také Lesy ČR v rámci své osvětové činnosti.  

 

V květnu jsme pomohli místním obačnům provést výběrové řízení a zajistit grantové 

prostředky na geometrické vyměření pozemků ve správě MČ P21 na jižní hranici Újezda pro 

umožnění obnovy historické cesty, o kterou usilují. Tato spojnice se stane součástí postupně 

obnovovaných starých cest okolo Újezda. Místní dobrovolníci po vyměření prostoru provedli 

úklid, který naše sdružení podpořilo v rámci podzimních úklidových akcí. 

 

V prosinci 2013 jsme ve spolupráci s OŽPD P21 dokončili likvidaci skládek a 

výsadbu grantového Lipového stromořadí ke hřbitovu – II. etapy s finančním 

přispěním Hl. m. Prahy ve výši 180 000,-. Součástí grantu je i nová informační cedule 

na hřbitově. Dosazení celé aleje včetně úpravy Rozcestí pod Trojmezím je náplní 

dalšího již „běžícího“ grantu Lipové stromořadí III. etapa (dotace Hl. m. Prahy ve výši 100 000,-

Kč), které pokračuje do konce r. 2014. Děkujeme pí Daně Slabochové a sl. Martině Nejtkové z 

OŽPD P21 za spolupráci na obou grantech. 

Jsme rádi, že se svými aktivitami můžeme stát užitečnou součástí újezdského veřejného 

života a že od r. 2009 do r. 2013 se nám podařilo získat v grantových projektech financovaných z 

vnějších zdrojů (Hl. m. Praha, nadace, ČR) přes 1,5 milionu korun, s jejichž pomocí je možné 

zlepšovat životní prostředí v naší městské části. Ještě větším přínosem a pomocí je aktivní účast 

a pomoc spoluobčanů.  Všem újezdským dobrovolníkům a přátelům z ostatních spolků a 

organizací přejeme hodně zdraví, síly a nadšení pro jejich práci ve prospěch místa, ve kterém 

žijeme! 
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ÚJEZDSKÉ MUZEUM  

 

Výstavy v újezdském muzeu v roce 2013 
 
2.1 - 2.3. 
Jsem senior a žiji v Újezdě nad Lesy 
(kurátor Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 21) 
 
16.3. - 13.4.  
Cyrilometodějská tradice 
(kurátor Rudolf Vambera) 
 
20.4. - 25.5.  
Loupežníci na Vidrholci 
(kurátorka Zdeňka Ladová) 
 
4.6. - 31.8. 
A to je ta krásná země ...  
(kurátorka Eva Danielová) 
 
7.9. - 15.10.  
Archeologie přemyslovských Čech  
(kurátorka Marie Tomaidesová) 
 
2.11. - 4.1.2014 
Z moravského Slovácka do Újezda nad Lesy  
(kurátorka Eva Danielová) 
 
18.12. Vánoční koncert 
Vystoupení žáků hudebních kurzů při MČ Praha 21 a baletního soubor Arabeska 
(divadelní sál ZŠ) 
 
28.12. Vánoční zpívání 
společné zpívání koled s p. Lucií Váchovou 
 
Všechny výstavy pravidelně navštěvují žáci a učitelé Masarykovy základní školy. 
Kustorem je stále pan Rudolf Vambera. 
Žáci hudebních kurzů při MČ Praha 21 pod vedením svých pedagogů se účastní většiny vernisáží. 
 

 V souvislosti s výstavou Archeologie přemyslovských Čech byly v září zapůjčeny exponáty 
nalezené na území Újezda nad Lesy, které jsou ve vlastnictví Národního muzea v Praze na 
dobu 1 roku. 

 Pro újezdské občany byla zorganizována  čtyřhodinová vlastivědná procházka na místa 
zaniklé vesnice Hol s autorem archeologických prací a výstavy Mgr. Michalem Beránkem.  
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 Újezdské muzeum bylo vybaveno dvěma dalšími vitrínami, opatřeny zámky a 
bezpečnostními fóliemi. 

Výstava Archeologie přemyslovských Čech: 

 
Výstava Cyrilometodějská tradice: 

 

Vycházka s archeologem pane Beránkem po zaniklých vesnicích v Klánovickém lese: 
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MÍSTNÍ AGENDA 21 (MA21) 

  

Místní Agenda 21 (MA21) 

 

 

MČ Praha 21 implementuje proces MA21 od roku 2011 na základě usnesení ZMČ/3/0040/11. 

MA21 je mezinárodním programem zavádění udržitelného rozvoje na místní úrovni. Cílem je 

rozvoj procesů, které příznivě ovlivní kvalitu života nejen současných obyvatel, ale také generací 

jejich dětí, to vše ve spolupráci s veřejností. Municipality realizující proces MA21 mohou být 

členy asociace Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR) a realizovat mezinárodní 

Projekt Zdravé město (WHO Healthy Cities Project). V roce 2013 má NSZM ČR 115 členů, s 

regionálním vlivem na 2652 měst a obcí, ve kterých žije 5,935 milionu obyvatel                     

(56% populace ČR).  

MČ Praha 21 je členem NSZM ČR je od roku 2012 na základě usnesení ZMČ8/0103/12.  

 
Ve Zdravých městech jsou uplatňovány principy OSN a EU: Zdraví 21, dokument, který popisuje 

základní strategii OSN-WHO, z něhož vychází místní politika, Agenda 21, dokument OSN, z něhož 

vychází místní Agenda 21 – místní postup k propojení oblasti sociální – ekonomické – životního 

prostředí. Udržitelný rozvoj, proces, který příznivě ovlivní kvalitu života nejen současných 

obyvatel města, ale také život generací jejich dětí. Participace veřejnosti / Partnerství 

v komunitě, otevírá prostor pro posilování aktivity a zájmu obyvatel o rozvoj města při 

organizačním zajištění ze strany úřadu. Dobrá správa věcí veřejných, zájem politiků i občanů je 

v souladu a zajišťuje vyšší kvalitu života v daném prostředí. 

MČ Praha 21 je držitel ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě za rok 2012 

„Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby za aplikaci metody místní Agenda 21.“ 
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Deklarace o implementaci MA21 a principů udržitelného rozvoje v MČ Praha 21 (usnesení 

ZMČ3/0040/11) má tyto základní cíle: 

 

 Úspěšná realizace a podpora implementace principů MA21. 

 Praktické uplatnění principů udržitelného rozvoje.  

 Zvýšením informovanosti a zapojení obyvatel do realizace MA21 a udržitelného rozvoje. 

 Posílením občanské odpovědnosti a občanské participace. 

 Vytvoření strategického plánu rozvoje MČ Praha 21. 

 Spolupráce se zástupci jiných úřadů, institucí i se zástupci podnikatelského a nevládního 
sektoru. 

 Zvyšovaní kvality veřejné správy.  

 Dosažení dobrého jména MČ Praha 21 v rámci České republiky. 
 
Politikem projektu Zdravé město a MA21 je starosta MČ Praha 21 pan RNDr. Pavel Roušar, 
koordinátorkou paní Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21. Poradním orgánem je 
Komise Zdravé městské části a MA21. 
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Z důvodu zpracování a realizace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 21 byl v roce 2011 

jmenován RMČ Praha 21 Strategický tým ÚMČ Praha 21 v tomto složení: 

 

Roušar Pavel, starosta MČ Praha 21, předseda strategického týmu 
Saitz Vladimír, tajemník úřadu 
Berková Vlasta, vedoucí finančního odboru 
Březina Roman, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Hájková Iva, vedoucí odboru školství, kultury, místní Agendy 21 
Lipanovičová Radka, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
Roušal Josef, vedoucí odboru majetku a investic od listopadu 2013 
Zeman Pavel, vedoucí odboru vedlejší hospodářské činnosti 
Horká Blanka, vnitřní auditorka 
Müller Václav, externí poradce 
 

Strategický tým se v roce 2013 sešel šestkrát a účastnil se školení k tvorbě indikátorů cílů 

strategického plánu. Sestavil sadu 34 indikátorů, jejichž sledování bude zahájeno v roce 2014. 

Průběžně vyhodnocoval plnění Akčního plánu 2013-2014 a spolupracoval na přípravě rozpočtu 

MČ Praha 21 na rok 2014. 

 

RMČ Praha 21 schválila na základě usnesení RMČ63/1089/13 Plán zlepšování procesu 

MA21 pro rok 2013 - nástroj, pomocí něhož je stanoveno, jakého zlepšení má být v daném roce 

v rámci procesu MA21 dosaženo v souladu s Kritérii MA21. Součástí plánu jsou nejen cíle 

zlepšení procesu MA21 pro daný rok, ale také termíny jejich plnění, určení zodpovědnosti a 

spolupráce při jejich naplňování.  

 

Hlavní cíle pro rok 2013: 

 

 Naplňování kritérií MA21 - obhájení kategorie C (splněno) 

 Stanovení indikátorů Akčního plánu 2013 – 2014 (splněno) 

 Vytvoření Akčního plánu na rok 2014 s provázáním na rozpočet MČ Praha 21 (splněno) 

 Vyhotovení loga Zdravé městské části (splněno) 

 Zpracování webové stránky projektu Zdravá MČ a MA21 (bude splněno v roce 2014) 

 Zkvalitňování obsahu Újezdského zpravodaje s cílem zajistit dostatečnou a kvalitní 
informovanost občanů Újezda nad Lesy (průběžně) 

 Zpracovat brožuru strategického plánu (splněno) 

 Zahájení sledování indikátorů sady ECI Spokojenost s místním společenstvím, Mobilita a 
místní přeprava (bude realizováno v roce 2014) 

 Upořádání vzdělávací akce k udržitelnému rozvoji a MA21 pro pražské městské části 
(splněno) 

 Upořádání vzdělávací akce k udržitelnému rozvoji a MA21 pro zaměstnance ÚMČ a 
zastupitele MČ (nesplněno) 
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 Pořádání kampaní v oblasti ekologie, dopravy, zdraví, bezpečnosti: Den Země, Den bez aut, 
Dny zdraví, Rozkvetlý Újezd nad Lesy ve spolupráci s příspěvkovými a neziskovými 
organizacemi a soukromými společnostmi (splněno) 

 
Přehled veřejných projednání a kulatých stolů: 
 
11. 3. Kulatý stůl pro podnikatele s provozovnou na téma postup budování kanalizace 

13. 3. Čaj o páté se starostou na téma stav Hodkovské ulice 

25. 3. Informace o rekonstrukci železniční tratě Běchovice – Úvaly 

25. 3. Projednání připravované koncepce školství s pedagogy ZŠ a MŠ 

27. 3. Další etapa výstavby kanalizace 

  3. 4. Seznámení s pilotním projektem Hlídání na přechodech 

  8. 4. Stav Chmelické ul. 

17. 4. Projednání návrhu zadání Územního plánu HMP 

29. 4. Projednání připravované koncepce školství s veřejností 

20. 5. Beseda se zpracovateli demografické studie do roku 2022 

29. 5. Připomínkování vyhlášky HMP k hernám a výherním automatům 

11. 9. Projednání dopravního generelu 

23. 9. Projednání cyklogenerelu 

 
Veřejné fórum, 10P k celkovému rozvoji MČ, pořádané 15. 4. 2013. 

10 největších problémů/podnětů pro rok 2013/2014: 

 

 Neřízený rozvoj zástavby, vzrůstající počet obyvatel, nedostatečná kapacita infrastruktury. 

 Špatné parkování u nádraží Klánovice. 

 Řešení dopravní situace v okolí pošty – dopravní generel celého Újezda nad Lesy. 

 Problém vandalismu v okolí ZŠ a MŠ, neřešení problému návykových látek a mladistvých – 

nedostatečná prevence. 

 Zvýšení ochrany lesa (zmenšení vykácených ploch, používání ruční techniky, kontrola 

kácení). 

 Chybí klub pro mládež. 

 Chybí komunitní centrum (místo pro setkávání a trávení volného času občanů a spolků). 

 Chybí veřejná tělocvična. 

 Zvýšení bezpečnosti přístupu do školských zařízení. 

 Odstupňování péče pro seniory s důrazem na co nejdelší setrvání v domácím prostředí 

(terénní služby a jejich otevřená podpora).    

 

Ankety a dotazníková šetření 
 

 Bezpečnost v Újezdě nad Lesy 

 Spokojenost klientů se službami úřadu 2x 
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 Újezd bez bariér 

 Hodnocení nabídky a kvality sociálních služeb 

 Zjišťování potřeb obyvatel v oblasti služeb 

 Veřejné fórum – 10P 

 
Žákovské zastupitelstvo Újezd nad Lesy (ŽZ) 
 
Založeno v roce 2011 jako neformální seskupení mladých lidí ve věku 12 – 18 let z důvodu 

podílení se na rozvoji MČ.  

V roce 2013 má 10 členů – starostka Karolína Šuláková, zástupkyně Barbora Černoušková. Od 

září má 18 členů - starostka Hana Krejcarová, zástupkyně Eliška Hofmannová.  

Schází se jednou měsíčně, od září každých 14 dní ve školním klubu Masarykovy základní školy 

Újezd nad Lesy. 

 

 Zpracování výsledků dotazníkového šetření mezi žáky ZŠ k projektu Bezpečná cesta do školy 

(BCDŠ) 

 Prezentace výsledků BCDŠ na představení pilotního projektu Hlídání na přechodech 

 Prezentace činnosti ŽZ Újezd nad Lesy na zasedání ŽZ Prahy 14 

 Návrhy na vytvoření loga ŽZ 

 Organizační pomoc na veřejném fóru a projednání koncepce školství 

 Aktivní účast u mládežnického stolu na veřejném fóru 

 Návštěva starosty MČ Praha 21 

 Návštěva města Český Brod 

 Sestavení plánu činnosti pro rok 2014 

 

Prezentace, spolupráce 

 7. 3. prezentace starosty MČ Praha 21 a koordinátorky MA21 k postupu při tvorbě 
Strategického plánu rozvoje MČ Praha 21 na setkání městských částí k MA21 v Újezdě nad 
Lesy. 

 3. 12. aktivní účast na semináři „Města a udržitelnost aneb jaké jsou výsledky hnutí místní 
Agendy 21 v ČR“ pořádaném Společností pro trvale udržitelný život - prezentace o 
implementaci MA21 v MČ Praha 21 starostou RNDr. Pavlem Roušarem. 

 3. 9. účast koordinátorky MA 21 MČ Praha 21 na pracovní skupině k aktualizaci 
Strategického plánu HMP. 

 26. 9. uspořádání semináře k novému občanskému zákoníku s ekologickou organizací Zelený 
kruh pro neziskové organizace z Újezda nad Lesy a okolí. 

 Spolupráce v oblasti MA21 s MČ Praha 20, MČ Praha 14, MČ Praha-Libuš, městy Litoměřice a 
Chrudim. 

 

Spolupráce s neziskovými a příspěvkovými organizacemi (kampaně Den Země, Dny zdraví, Den 

bez aut, činnost v Komisi Zdravé MČ a MA21, pomoc při pořádání veřejného fóra, spolupráce na 

sportovních a kulturních akcích pro veřejnost) 
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 Místní organizace Českého zahrádkářského svazu 

 Místní organizace Českého rybářského svazu 

 Místní organizace Českého včelařského svazu 

 Maminy z újezdské roviny o.s. 

 Neposeda o.s. a Centrum pro rodinu 

 Rarášek o.s. 

 Sbor dobrovolných hasičů 

 Sdružení důchodců o.s. 

 Svaz postižených civilizačními chorobami o.s. 

 Školní sportovní klub o.s. a Taneční kroužek Ambra 

 Újezdský STROM o.s. 

 Základní kynologická organizace 

 Veselý Újezd o.s. 

 Muzeum Újezd nad Lesy 

 Základní a mateřské školy MČ Praha 21 

 Dětský domov Klánovice 

 SOSák Sibřina 

 Muzeum Újezd nad Lesy 

 Knihovna Újezd nad Lesy 

 

Spolupráce se soukromým sektorem 

 El Bio prodejna zdravé výživy 

 Rezidence & Wellness Blatov 

 Sdružení pro reklamu a obchod, Jaroslav Zajpt 

 Tiskárna BETIS 

 Auto H+R 

 Jaroslav Kollinger, Pekařství s.r.o. 

 Benzínová pumpa Sibřina, M. Formánková 

 Restaurace Na Blatově, Jolana Sklenářová  

 Restaurace U Rohožníku, BETYS group s.r.o 

 KiteBike.cz, cyklistická prodejna 

 Petr Chrt, polygrafická výroba 

 Vinotéka Blatov pana Procházky 
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Spolupráce s Národní sítí Zdravých měst ČR (NSZM ČR) 

 Koordinátorka MA21 MČ Praha 21 se zúčastnila třídenního akreditovaného vzdělávacího 

semináře v Třeboni v rámci tzv. „školy NSZM“ se zaměřením na vzdělávání koordinátorů 

MA21 (březen). 

 Koordinátorka MA21 MČ Praha zastupovala MČ na Valné hromadě NSZM ČR v Jihlavě 

(duben). 

 Koordinátorka MA21 MČ Praha 21 se účastnila konference NSZM ČR s představením 

postupů implementace MA21 nejkvalitnějších municipalit kategorie „B“ a „A“ MA21 

v Olomouci (září). 

 Vedoucí a referentka Odboru sociálních věcí se zúčastnila jednodenního semináře 

v Hodoníně na úvod podzimní školy NSZM se zaměřením na sociální oblast (listopad). 

 Ředitel NSZM ČR zajistil odbornou facilitaci veřejného fóra (duben). 

 NSZM ČR zajišťovala prezentaci projektu Zdravá MČ Praha 21a MA21 na svých webových 

stránkách, ve zpravodaji a internetovém portálu DataPlán NSZM (průběžně). 

 NSZM ČR spolupracovala s MČ Praha 21 nad aktualizací komunitního Plánu zdraví a kvality 

života v Újezdě nad Lesy (průběžně). 

 Zajištěna metodická pomoc a sdílení informací a zkušeností (průběžně). 

 
 

Plnění Akčního plánu MČ Praha 21 rok 2013-2014 (AP) 

 

AP je schválen ZMČ Praha 21 dne 17. 12. 2012 na základě usnesení ZMČ11/0142/12 a vychází ze 

schváleného Strategického plánu rozvoje MČ Praha 21 do roku 2022. Obsahuje 111 položek pro 

období dvou let. V roce 2013 je AP plněn na 59 %.  

Uvádíme přehled toho, co se v roce 2013 podařilo z Akčního plánu splnit na 100 % s uvedením 

výše financí vynaložených z rozpočtu MČ Praha 21 nebo z externích zdrojů. Mnoho opatření je 

rozpracovaných a budou plněna v roce 2014. Zde přehled již splněných v roce 2013: 

 

 Rekonstrukce MŠ Sedmikráska v ul. Lišická s vytvořením 56 nových míst, vybavení dvou tříd, 

kuchyně a zahrady (4 mil. Kč, z toho 2 mil. Kč dotace MHMP) 

 Rekonstrukce MŠ Sluníčko ul. Polesná s vytvořením 24 nových míst, vybudování výdejny, 

vybavení jedné třídy (700 tis. Kč) 

 Vybudování trvalých přechodů (dva přechody Rohožnická x Novosibřinská, Rohožnická x 

Zlivská, 228 133 Kč) 

 Podpoření Grantového systému MČ Praha 21 v oblasti sportu, kultury, životního prostředí a 

sociální oblasti (500 tis. Kč) 

 Zpracování demografické studie (59 tis. Kč, z toho 50 tis. Kč dotace MHMP) 

 Vytvoření školního poradenského střediska v Masarykově základní škole (3 900 492 Kč 

z Operačního programu Praha-Adaptabilita) 
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 Podpora terénních sociálních služeb (50 tis. Kč) 

 Vyhotovení loga Zdravé městské části a MA21 (6 tis. Kč) 

 Pořádání akcí pro seniory a neorganizovanou mládež (šest akcí) 

 Pestré využití knihovny a muzea pořádáním různých pořadů (knihovna tři akce, Muzeum šest 

výstav) 

 Vybudování úložiště kol před budovou 1. stupně Masarykovy základní školy (35 tis. Kč) 

 Pořádání programů a přednášek k prevenci zdraví (Den zdraví, Aktivní odpoledne pro 

všechny) 

 Pořádání kampaně Dny zdraví (9 452 Kč, z toho sponzoři přispěli 3 500 finančně Kč a 3 000 Kč 

věcnými dary) 

 Společenské ocenění osobností Újezda nad Lesy, udělení titulů Čestný občana a Občan roku 

2013 (11 tis. Kč) 

 Pořádání I. a II. ročníku Újezdské akademie volného času (bez finančních nákladů z rozpočtu 

MČ) 

 Provedena revize smluv na pronájem majetku městské části 

 Vytvoření lesního kroužku v základní škole 

 Zpracování seznamu majetku ve správě městské části  

 Schváleny objízdné trasy pro budování kanalizace na Starokolínské 

 Zpracování a schválena ZMČ Praha 21 Kritéria pro hodnocení Masarykovy základní školy 

 Zpracována a schválena ZMČ Praha 21 Koncepce školství MČ Praha 21 do roku 2019 

 Provedeny udržovací řezy starých stromů (dotace MHMP 210 tis. Kč, MČ z rozpočtu 30 tis. 

Kč) 

 HMP aktualizace mapy kanalizace 

 Splnění kritérií MA21, kategorie C (kritéria vypovídající o kvalitě procesu MA21 od 

začátečnické kategorie Z, přes D, C, B, k nejkvalitnější kategorii A, kterou získalo jako první 

město Chrudim v roce 2013) 

 Zpracování brožury MA21 s oblastmi strategického plánu (1 000 ks, tisk a grafika 19 844 Kč) 

 Vytvoření interního předpisu úřadu pro provádění kontrol 

 Provázání rozpočtu na rozvojové dokumenty 

 Měření spokojenosti v rámci bezpečnosti (anketa) 

 Vytvoření sady indikátorů strategických cílů (spojeno se vzdělávacími semináři ke 
strategickému plánování a řízení, 48 400 Kč) 

 Sledování indikátorů měření kvality úřadu (dvě ankety) 
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PODĚKOVÁNÍ 

 

 

Děkuji všem, kteří celý uplynulý rok pracovali na úřadě, v samosprávě nebo jako dobrovolníci v 

komisích, zájmových sdruženích a příspěvkových organizacích nebo veřejně prospěšných 

aktivitách.   

 

Také blahopřeji všem, kteří obstáli v různých závodech a soutěžích a skvěle reprezentovali naši 

městskou část.  

 

Rok od roku se svět kolem nás mění a my se na té změně podílíme. Je důležité, abychom využili 

každé příležitosti, aby tyto změny byly k lepšímu. Pro lepší život nás všech v místě, kterému 

říkáme náš domov!  

 

Děkuji všem, kteří se na těchto pozitivních změnách v roce 2013 podíleli. 

 

 

 

 

 

  

Pavel Roušar 

    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.

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

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00122/2014
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 18. jednání dne 17.03.2014
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Vladimír Saitzzpracoval:
Tajemník úřadu

 
 

Věc: Změna měsíční odměny a příplatků poskytovaných členům Zastupitelstva MČ
Praha 21 podle NV č. 37/2003 Sb. ve znění NV č. 459/2013 Sb. ze dne 18. 12.
2013

Důvodová zpráva

Dne 18.12.2013 schválila vláda ČR NV č. 459/2013 Sb. kterým upravuje odměny členům
zastupitelstva stanované NV č. 37/2003 Sb. Vzhledem k tomu, že MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy
má k 31. 12. 2013 9826 trvale žijících občanů ČR a 348 trvale žijících cizinců, což činí celkem
10.174 obyvatel, je stanovena odměna zastupitelů v kategorii 10000 - 20000 obyvatel. Odměny
u neuvolněných zastupitelů tak činí: místostarosta 29.615,- Kč, radní - 2.350,- Kč, předseda
výboru a komise 2.010,- Kč, zastupitel člen výboru a komise - 1.660,- Kč, zastupitel- 820,- Kč
měsíčně. Podle usnesení rady se tímto zvýší i odměna předsedů výborů a komisí - nezastupitelů.
Podle metodického pokynu MV se odměna neuvolněným zastupitelům vyplácí nejdříve ode dne,
kdy byla odměna zastupitelstvem schválena.  Materiál byl odsouhlasen RMČ85 dne 14. 1. 2014.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 



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

1) s c h v a l u j e
 změnu  měsíční odměny a příplatků poskytovaných neuvolněným členům Zastupitelstva MČ

Praha 21 v souladu s NV č. 37/2003 Sb. ve znění NV č. 459/2013 Sb. s tím, že odměna
bude vyplácena v plné výši a to od 1. 4. 2014

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_tabulka_odmen

 
 

Dne 05.03.2014
 
 

RNDr. Pavel Roušar
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.

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

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00093/2014
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 18. jednání dne 17.03.2014
 

RSDr. Pavel Jandapředkládá:
Předseda KV

 
Bc. Ivana Bulířovázpracoval:
referent živnostenského odboru 1

 
 

Věc: Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21

Důvodová zpráva

Průběžná zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21.
Kontrolní výbor Zastupitelstva MČ Praha 21 předkládá Zastupitelstvu MČ Praha 21 průběžnou
zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21. Jedná se o: zápis z jednání
kontrolního výboru č. 30/2014 ze dne 15. 1. 2014 a zápis z jednání kontrolního výboru č. 31/2014
ze dne 12. 2. 2014.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 



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

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 průběžnou zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21, zápis z jednání

kontrolního výboru č. 30/2014 ze dne 15. 1. 2014 a zápis z jednání kontrolního výboru č.
31/2014 ze dne 12. 2. 2014

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_KV_prubezna_zprava_o_cinnosti_KV

 
Příloha č.3: 03_KV_2014_30_zapis

 
Příloha č.4: 04_KV_2014_31_zapis

 
 

Dne 06.03.2014
 
 

RSDr. Pavel Janda
Předseda KV

 
 



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/00084/2014
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 18. jednání dne 17.03.2014
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Ing. Josef Roušalzpracoval:
vedoucí odboru majetku a investic

 
 

Věc: Bezúplatný převod části komunikace Rozhovická vč. příslušných pozemků

Důvodová zpráva

Materiál je předkládán v souvislosti se žádostí (viz příloha č. 2 - žádost) Sdružení Rozhovická,
která žádá o bezúplatný převod staveb komunikace a dešťové kanalizace vč. příslušných pozemků
na základě smlouvy o budoucí darovací smlouvě uzavřené dne 11.3.2004 mezi Sdružením
Rozhovická a  MČ Praha 21.

Stavba komunikace a dešťové kanalizace se nachází na pozemcích parc.č. 538/81, 538/82,
538/88, 538/22, 538/93 ve vlastnictví fyzických osob v ulici Rozhovické a částečně na pozemcích
č. parc.538/13, 538/45, 445/1 v ulici Dubinské ve svěřené správě MČ Praha 21  v k.ú. Újezd nad
Lesy (viz příloha č. 3 - situace). Stavba komunikace na pozemcích ve správě MČ byla předem
městskou části odsouhlasena.

Předmětem bezúplatného převodu jsou pozemky 538/81, 538/82, 538/88, 538/22, 538/93 v
k.ú. Újezd nad Lesy (viz příloha č. 4 - situace ).

Rada městské části souhlasila s převzetím výše uvedených staveb a pozemků usnesením
RMČ86/1585/14 ze dne 28.1.2014.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 převzetí:

1. Stavby "Nové místní obslužné komunikace, prodloužení Rozhovické s napojením na
Dubinskou, Praha - Újezd nad Lesy" na pozemcích 538/81, 538/82, 538/88, 538/22, 538/93,
538/13, 538/45 a 445/1 v k.ú. Újezd nad Lesy



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

2. Stavby "Veřejné dešťové kanalizační stoky DN200 z PVC v délce 23 m s napojením do
stávající veřejné dešťové kanalizační stoky DN500 v ul. Dubinské" na pozemcích  538/88,
538/13, 445/1 v k.ú. Újezd nad Lesy 

3. Pozemků 538/81, 538/82, 538/88, 538/22, 538/93 v k.ú. Újezd nad Lesy
 
 
 

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

 
 Zodpovídá:

 
 1. Starosta
 podpis smlouvy
 Termín:  16.05.2014
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_zadost.pdf

 
Příloha č.3: 03_situace_stavby_komunikace

 
Příloha č.4: 04_situace_prevadenych_pozemku

 
 

Dne 07.03.2014
 
 

RNDr. Pavel Roušar
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.

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

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00115/2014
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 18. jednání dne 17.03.2014
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Ing. Josef Roušalzpracoval:
vedoucí odboru majetku a investic

 
 

Věc: Prodej pozemku č. parc. 4356/97 v k.ú. Újezd nad Lesy předem známému
zájemci

Důvodová zpráva

Materiál je předkládán v souvislosti s odprodejem výše uvedeného pozemku. Jedná se o pozemek
v ulici Machovické (viz příloha č.3 - situace) o výměře 376 m2 v k.ú. Újezd nad Lesy, zapsaný v
katastru nemovitostí jako ostatní plocha, jiná plocha. Pozemek je zatížen vedením inž. sítí (voda,
plyn, kanalizace), které křižují celý pozemek.

Tento pozemek byl v souladu s usnesením RMČ67/1166/13 nabídnut ke koupi současnému
uživateli Ing. Janě Sedláčková za cenu dle platné CMP pro rok 2013, která činila 3.210,-Kč/
m2. Ing. Sedláčková nepřistoupila na tuto částku vzhledem k zatížení pozemku vedením inž. sítí
a vzhledem k tomu, že na vlastní náklady provedli její rodiče rekultivaci pozemku, na kterém
byla skryta ornice i podorniční vrstva. Protože, jak uvádí, chtěla mít tuto záležitost vyřešenou
navrhla za odprodej pozemku 600,-/m2.

Tato záležitost byla následně projednána na komisi koncepce a rozvoje (KÚR-poradní orgán RMČ),
která doporučila ÚMČ nechat zpracovat znalecký posudek na stanovení ceny v čase a místě
obvyklé, neboť vzhledem k zatížení a výměře pozemku dospěla k závěru, že odprodej  za
cenu dle cenové mapy pozemků,  není reálný s ohledem na umístění a charakteristiku inž. sítí,
kdy cena za jejich případné přeložení může přesáhnout cenu podobného stavebního pozemku
a s největší pravděpodobností není přeložení ani reálné (např. spád kanalizace). Znaleckým
posudkem byla stanovena celková cena pro odprodej na 231.000,-Kč, tj. cca 614,40Kč/m2 (viz
příloha č. 4 - znalecký posudek).

RMČ nesouhlasila s odprodejem pozemku za cenu stanovenou znaleckým posudkem a na základě
následného jednání u starosty MČ podala dne 12.1.2014 Ing. Jana Sedláčková novou nabídku a
za odprodej nabídla cenu 1.000,- Kč/m2, tj. 376.000,- Kč (viz příloha č.2 - nabídka).

Vzhledem k výše uvedenému zatížení pozemku inž. sítěmi a vzhledem k tomu, že pozemek není
pro MČ využitelný a údržbou by  MČ vznikly další výdaje, souhlasila RMČ s odprodejem pozemku
za 1.000,- Kč/m2 která, přesahuje cenu znaleckého posudku (viz usnesení RMČ87/1589/14 ze
dne 11.2.2014).



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

Záměr na odprodej pozemku byl zveřejněn v souladu s platnou legislativou.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 prodej pozemku č. parc. 4356/97 o výměře 376 m2, ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Újezd

nad Lesy předem známému zájemci, vlastníku sousední nemovitosti č. parc. 4352/2, Ing.
Janě Sedláčkové, za celkovou cenu 376.000,- Kč vč. DPH.

V pozemku jsou uloženy inž. sítě (vodovod, kanalizace, plynovod), které zatěžují pozemek
a znaleckým posudkem byla pro tento případ stanovena cena za odprodej pozemku v čase
a místě obvyklá  ve výši 231.000,-Kč.

Pozemek není pro MČ Praha 21 využitelný, údržbou by městské části vznikly další výdaje a
nabídka Ing. Sedláčkové je vyšší než cena ze znaleckém posudku.

 
 
 

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

 
 Zodpovídá:

 
 1. Starosta
 podpis KS
 Termín:  30.05.2014
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_nabidka_na_odkup.pdf

 
Příloha č.3: 03_situace_pi_Sedlackova

 
Příloha č.4: 04_znal.pos._Sedlackova

 
 

Dne 06.03.2014
 
 

RNDr. Pavel Roušar
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.

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

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00078/2014
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 18. jednání dne 17.03.2014
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Zápis č. 12 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 29.
1. 2014, zápis č. 13 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze
dne 24. 2. 2014

Důvodová zpráva

Předkládaný zápis z jednání Finančního výboru č. 12, ze dne 29. 1. 2014, obsahuje 2 body
(Rada MČ Praha 21 vzala na vědomí usnesením RMČ87/1600/14). Předkládaný zápis z jednání
Finančního výboru č. 13, ze dne 24. 2. 2014, obsahuje 3 body (RMČ88 vzala zápis na vědomí
dne 4. 3. 2014). 

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 zápis č. 12 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 29. 1. 2014 a

zápis č. 13 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21  ze dne 24. 2. 2014
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Zapis_z_jednani_FV_c12

 
Příloha č.3: 03_Zapis_z_FV_c_13

 
 

Dne 05.03.2014
 
 

RNDr. Pavel Roušar
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.

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

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00079/2014
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 18. jednání dne 17.03.2014
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2014

Důvodová zpráva

Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2014 je předkládán Zastupitelstvu MČ Praha 21 ke schválení
jako zdrojově vyrovnaný v objemu rozpočtu příjmů ve výši 72 750,0 tis. Kč, objemu rozpočtu
výdajů ve výši 74 512,2 tis. Kč, v podobě závazných ukazatelů rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2014
– viz příloha č. 1 k usnesení. Do rozpočtu MČ Praha 21 jsou položkou 8115 – financování zapojeny
nevyčerpané finanční prostředky z roku 2013 ve výši 1 630 tis. Kč, které byly MČ v roce 2013
poskytnuty na akci č. 21554- eÚjezd v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost
(10. a 11. výzva) a dále jsou zde zapojeny finanční prostředky ve výši 132,2 tis. Kč, které
představují spoluúčast MČ Praha 21 na této akci. Účelová dotace na akci č. 21554 eÚjezd byla
poskytnuta MČ Praha 21 na základě usnesení ZHMP 32/27 ze dne 7. 11. 2013 v celkové výši
1 629 988,75 Kč (podíl EU ve výši 1 109 250 Kč /inv/ a 388 577,50  Kč /neinv/; podíl HMP ve
výši 97 875 Kč /inv/ a 34 286,25 Kč /neinv/). Tato dotace nebyla v roce 2013 plně vyčerpána
a z tohoto důvodu jsou nevyčerpané prostředky z této účelové dotace, včetně spolupodílu MČ
na financování akce zapojeny do rozpočtu MČ na rok 2014 (dle metodického pokynu k sestavení
rozpočtu městských částí na rok 2013 č.j. MHMP ROZ2/314/2013 ze dne 16. 12. 2013).

Návrh rozpočtu MČ Praha 21 vychází z posledně známých stanovených ukazatelů z Magistrátu
hl. města Prahy. Součástí návrhu rozpočtu je komentář, závazné ukazatele (Příloha č. 1 -
předkládána ke schválení), bilance návrhu rozpočtu, položkový rozpis v kapitolách, rozpočet
fondu zaměstnavatele a plán vedlejší hospodářské činnosti a bytového hospodářství. 

Předkládaný materiál byl odsouhlasen usnesením RMČ87/1603/14, ze dne 11. 2. 2014.
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 



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

1) s c h v a l u j e
 "Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2014" - příloha č. 1 - Závazné ukazatele rozpočtu MČ

Praha 21 na rok 2014 - která je nedílnou součástí tohoto usnesení a s "Plánem bytového
hospodářství a vedlejší hospodářské činnosti", který je součástí originálu usnesení 

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Zavazne_ukazat_NR_2014

 
Příloha č.3: 03_Kom_k_NR_MC_P21_2014

 
Příloha č.4: 04_NR_MCP21_2014_II

 
Příloha č.5: 05_NR_2014_Fond_zamestnavatele

 
Příloha č.6: 06_Plan_VHC_a_BH_2014

 
 

Dne 05.03.2014
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

 
 



Městská část Praha 21 Příloha č. 1 k usnesení

Návrh rozpočtu na rok 2014

Závazné ukazatele rozpočtu  MČ Praha 21  na rok 2014  

Bilance příjmů a výdajů 

Podle odvětvového třídění rozpočtové skladby (paragrafy)      (v tis. Kč)

Kapitola  (ORJ) Název skupin a podskupin

Schválený 

rozpočet

Návrh 

rozpočtu

Paragrafy Rozpočtové příjmy rok 2013 rok 2014 

Daňové příjmy (součet za třídu 1) 8 112,00 8 411,00

Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 1 410,00 1 465,00

Přijaté transfery (součet za třídu 4) 61 974,00 62 874,00

Příjmy (třída 1 + 2 + 4) 71 496,00 72 750,00

Financování ze zdrojů min.let (položka 8115) 0,00 0,00

Příjmy celkem 71 496,00 72 750,00

položka 8115 Financování ze zdrojů min.let 0,00 1 762,20

Zdroje celkem 71 496,00 74 512,20

Kapitola                 Paragrafy Výdaje

02 - Městská infrastruktura

23 Vodní hospodářství 300,00 250,00

37 Ochrana životního prostředí 1 820,00 1 860,00

Běžné výdaje 2 120,00 2 110,00

Kapitálové výdaje 0,00 300,00

03 - Doprava

22 Doprava 2 700,00 4 500,00

Běžné výdaje 2 700,00 4 500,00

Kapitálové výdaje 2 534,00 1 750,00

04 - Školství, mládež a sport

3111 Předškolní zařízení 3 561,00 3 971,00

3113 Základní škola 8 091,10 8 595,00

3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 230,00 100,00

34 Tělovýchova a zájmová činnost 15,00 1 018,00

Běžné výdaje 11 897,10 13 684,00

Kapitálové výdaje 3 800,00 900,00

05 - Zdravotnictví a sociální péče

35 Zdravotnictví 50,00 50,00

43 Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zabez. 1 022,00 1 048,80

Běžné výdaje 1 072,00 1 098,80

06 - Kultura a cestovní ruch

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky 893,00 884,50

34 Zájmová činnost a rekreace 600,00 300,00

Běžné výdaje 1 493,00 1 184,50

Kapitálové výdaje 400,00 0,00

07 - Bezpečnost

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 5,00 5,00

55 Požární ochrana a integrov.záchranný systém 82,00 82,00

Běžné výdaje 87,00 87,00

08 - Hospodářství

36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 1 460,00 2 810,00

Běžné výdaje 1 460,00 2 810,00

09 - Vnitřní správa

6112 Zastupitelstvo obce 1 920,00 2 137,00

6171 Činnost místní správy 37 261,90 38 534,10

Běžné výdaje 39 181,90 40 671,10

Kapitálové výdaje 100,00 2 705,00

10 - Pokladní správa

63 Finanční operace 270,00 270,00

64 Ostatní činnosti 4 381,00 2 441,80

Běžné výdaje 4 651,00 2 711,80

Běžné výdaje celkem 64 662,00 68 857,20

Kapitálové výdaje celkem 6 834,00 5 655,00

Výdaje celkem 71 496,00 74 512,20

29.1.2014 Vypracoval: Ing.Vlasta Berková - správce rozpočtu



  

Městská část Praha 21 

 

   

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2014 
 

 

Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2014 je předkládán Radě MČ k odsouhlasení a 

Zastupitelstvu MČ ke schválení jako zdrojově vyrovnaný v objemu rozpočtu příjmů ve výši 

72 750,0 tis. Kč, objemu rozpočtu výdajů ve výši 74 512,2 tis. Kč, v podobě závazných 

ukazatelů rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2014 – viz příloha č. 1 k usnesení. Do rozpočtu MČ 

Praha 21 jsou položkou 8115 – financování zapojeny nevyčerpané finanční prostředky z roku 

2013 ve výši 1 630 tis. Kč, které byly MČ v roce 2013 poskytnuty na akci č. 21554- eÚjezd v 

rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (10. a 11. výzva) a dále jsou zde 

zapojeny finanční prostředky ve výši 132,2 tis. Kč, které představují spoluúčast MČ Praha 21 na 

této akci. Účelová dotace na akci č. 21554 eÚjezd byla poskytnuta MČ Praha 21 na základě 

usnesení ZHMP 32/27 ze dne 7. 11. 2013 v celkové výši 1 629 988,75 Kč (podíl EU ve výši 

1 109 250 Kč /inv/ a 388 577,50  Kč /neinv/; podíl HMP ve výši 97 875 Kč /inv/ a 34 286,25 Kč 

/neinv/). Tato dotace nebyla v roce 2013 plně vyčerpána a z tohoto důvodu jsou nevyčerpané 

prostředky z této účelové dotace, včetně spolupodílu MČ na financování akce zapojeny do 

rozpočtu MČ na rok 2014 (dle metodického pokynu k sestavení rozpočtu městských částí na rok 

2013 č.j. MHMP ROZ2/314/2013 ze dne 16. 12. 2013). 
  

   

Příjmová stránka návrhu rozpočtu na rok 2014 vychází z posledně známých 

stanovených ukazatelů, jako je „Návrh dotačních vztahů hlavního města Prahy k městským 

částem na rok 2014“ (Příloha č. 9 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 33/1 ze dne 12. 12. 2013). 

Pro MČ Praha 21 vykazuje tento ukazatel  meziroční index (2014/2013) 97,45%, to je pokles 

oproti roku 2013 o 1 266 tis. Kč. Dotační vztahy k městským částem Praha 1 -22 jsou stanoveny 

podle stejného principu jako v roce 2013, podle těchto kritérií: 30% z průměrného inkasa daně 

z příjmů fyzických osob z podnikání v letech 2010 – 2012 z území příslušné MČ, počet obyvatel 

MČ (váha 30%), rozloha území MČ (váha 10%), počet žáků základních a mateřských škol, 

jejichž zřizovatelem je MČ (váha 30%), výměry zeleně v péči MČ (váha 20%) a plochy 

vozovek na území MČ, které nejsou ve správě TSK (váha 10%). K vyrovnání meziročního 

poklesu dotací, respektive k mírnému navýšení oproti roku 2013 (o 492 tis. Kč) došlo 

poskytnutím příspěvku na školství z MHMP ve výši 1 758,0 tis. Kč podle počtu dětí v MŠ a 

žáků v ZŠ dle zahajovacích výkazů k 30. 9. 2013.  

Dalším stanoveným ukazatelem je dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy, která je 

stanovena v příloze č. 10 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 33/1 ze dne 12. 12. 2013.  Tento 

ukazatel vykazuje meziroční index (2014/2013) 103,33%.  

Při sestavování dalších příjmových položek vycházela MČ ze schváleného rozpočtu na rok 2013 

a k posledně známé dosažené skutečnosti k 31. 12. 2013. Vlastní příjmy v hlavní činnosti tvoří 

pouze malou část příjmové stránky rozpočtu, a to 13,58%. Jedná se o příjmy daňové a 

nedaňové. Mezi daňovými příjmy je nejvýraznější položkou daň z nemovitosti, neboť je daň 

vyměřena i z novostaveb.  

 

 Výdajová stránka návrhu rozpočtu na rok 2014 vychází ze schváleného rozpočtu na rok 

2013, s přihlédnutím ke skutečnému čerpání rozpočtu k 31. 12. 2013, v návaznosti na 

rozpočtová opatření v průběhu roku 2013 a k předpokládanému vývoji v následujícím období.  

V návrhu rozpočtu jsou zohledněny požadavky správců jednotlivých kapitol a požadavky 

zřízených příspěvkových organizací. V některých případech došlo k upřesnění těchto požadavků 

a případně po konzultaci k jejich úpravě.  
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Ve výdajové stránce rozpočtu jsou zapracovány některé vybrané položky z Akčního plánu MČ 

Praha 21 pro rok 2014. Některé další položky budou realizovány z prostředků nespecifikované 

rezervy v kapitole 10 – Pokladní správa a z Fondu rezerv a rozvoje formou změny rozpočtu.  

     

 V kapitole 02 – Městská infrastruktura – pod oddílem ochrana životního prostředí jsou 

požadovány neinvestiční výdaje pro vodní hospodářství, odvádění a čištění odpadních vod - 

opravy kanalizací a dále požadavky na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň. Na tuto činnost jsou 

požadovány finanční prostředky na položky - drobný hmotný dlouhodobý majetek (pořízení 

kontejnerů na sběr textilu), na nákup materiálu j.n. (sáčky na psí exkrementy, nákup košů, 

pořízení chemických přípravků na likvidaci plevelů, pytlů na rukavice na sběr odpadů atd.). 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň zahrnuje veškerou údržbu zeleně, např. sekání trávy, 

vyhrabání listí, údržbu živých plotů a keřových porostů, zajišťování chemické likvidace plevelů, 

odborné prořezy stromů, odbornou péči o dřeviny, pletí, výsadby a jejich údržbu, hnojení, 

osazování truhlíků a jejich údržbu, odborné posudky, odvoz odpadu apod. Navržené finanční 

prostředky jsou o 10 tis. Kč nižší oproti roku 2013. 

Do návrhu rozpočtu je též zahrnut investiční výdaj na akci „Revitalizace parku Masarykovy ZŠ  

ul. Staroklánovická“ ve výši 300,00 tis. Kč na projektovou dokumentaci. 

 

 V kapitole 03 – Doprava – došlo k nárůstu celkových výdajů o 1 016,00 tis. Kč, a to 

v položce opravy a údržba silnic (včetně značení) o 1 500,00 tis. a v položce opravy chodníků o 

500,00 tis. Kč. Položka služby vykazuje pokles o 175,00 tis. Kč. V návrhu rozpočtu 

kapitálových výdajů jsou zahrnuty investiční akce, jako projekt na zastávky BUS MHD ve výši 

150,00 tis. Kč a „Cyklostezka Čentická“ ve výši 1 600,00 tis. Kč. 

 

 V kapitole 04 – Školství, mládež a sport -  běžné výdaje vykazují meziroční index 

116,29%, tj. nárůst oproti roku 2013 o 1 916,90 tis. Kč. Jedná se o neinvestiční provozní 

příspěvky od zřizovatele zřízeným příspěvkovým organizacím (ZŠ a MŠ) a dále neinvestiční 

výdaje v oblasti tělovýchovy a zájmové činnosti (soutěž o tablety v MZŠ Polesná formou darů 

ve výši 18 tis. Kč. neinvestiční příspěvky sportovním oddílům – Granty ve výši 200,00 tis. Kč, 

neinvestiční příspěvky ve výši 500,00 tis. Kč jako spoluúčast MČ na grantech občanským 

sdružením, finanční prostředky na údržba dětských hřišť ve výši 300,00 tis. Kč),  a neinvestiční 

výdaje týkající se ostatních záležitostí vzdělávání (úkoly z Akčního plánu:  podpora dalšího 

vzdělávání pedagogů a odměňování ve výši 100 tis. Kč a ocenění mimořádných výsledků 

pedagogů ZŠ ve výši 5,00 tis. Kč) .  V oddílu 31 – Vzdělávání  jsou neinvestiční provozní 

příspěvky stanoveny z podkladů zřízených příspěvkových organizací. Zřizovatel vycházel 

z předložených požadavků, z dosažené skutečnosti k 30. 9. 2013 a z očekávaného plnění 

rozpočtu v roce 2013. Neinvestiční příspěvky od zřizovatele vykazují oproti roku 2013 nárůst 

(meziroční index 107,85%), tj. nárůst o 914 tis. Kč. V návrhu rozpočtu je zohledněn nárůst dětí 

v roce 2013 po rekonstrukcích v MŠ. Zvýšením kapacity v MŠ Sedmikráska o 2 třídy došlo 

k nárůstu o 56 dětí a v MŠ Sluníčko zvýšením kapacity o 1 třídu došlo k navýšení o 22 dětí. 

Zvýšené finanční náklady též vznikají v MŠ Sluníčko s nově vybudovanou výdejnou jídel.   

Navýšení kapacity v MŠ Sluníčko  dopadá též na zvýšení nákladů na spotřebu energií v MZŠ 

Polesná.  Mezi běžnými výdaji je též zahrnuto nájemné za detašované pracoviště MŠ Lišické 

v ulici Hulická 1535 ve výši 324 tis. Kč. 

Koncem roku 2013 MČ Praha 21 obdržela dotaci v rámci OPŽP, Prioritní osa 3 – Udržitelné 

využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 v celkové výši 105,80 tis. Kč na spolufinancování 

akce EU – Zateplení MŠ Sedmikráska, se spoluúčastí MČ Praha 21 ve výši 11,7 tis. Kč. Jednalo 

se o zpětné dokrytí výdajů na tuto akci, vynaložených v roce 2011 a 2012. V roce 2014 jsou 

předpokládané celkové náklady na tuto akci ve výši 4 597,25 tis. Kč, přičemž způsobilé  výdaje 

ve výši 1 570,04 tis. Kč budou kryty z podpory ve výši 1 413,04 tis. Kč (z toho: z EU ve výši 

1 334,54 tis. Kč a ze státního rozpočtu SFŽP ve výši 78,5 tis. Kč) a vlastními zdroje MČ Praha 

21 ve výši 157,00 tis. Kč.  Nezpůsobilé výdaje budou kryty z vlastních zdrojů MČ Praha 21 ve 
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výši 3 027,25 tis., a to z prostředků Fondu rezerv a rozvoje.  Realizací této akce dojde 

k zateplení obvodových stěna střechy objektů pavilonů a spojovací chodby. 

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty výdaje na projektovou dokumentaci na investiční akci „Rek. 

skautské klubovny“ ve výši 300 tis. Kč a „Rek. školní kuchyně v MZŠ Polesná 1690“ ve výši 

600 tis. Kč. 

 

 V kapitole 05 – Zdravotnictví a sociální péče – jsou rozpočtovány neinvestiční výdaje v 

oddílu 35 Zdravotnictví – každoročně jsou zahrnovány do rozpočtu výdaje na protidrogovou 

prevenci (a v průběhu roku ještě přichází dotace z MHMP na místní úrovni a též pro školství). 

Oddíl 43 – Sociální péče a pomoc a spol.činnost v soc.zabez.a pol.zaměst. – zahrnuje především 

neinvestiční výdaje a příjmy v oblasti pečovatelské služby a též výdaje vyplývající z Komise 

sociální politiky a zdravotnictví formou příspěvků na pomoc starým občanům a zdravotně 

postiženým občanům a formou výdajů na akce pro seniory. Dále je v návrhu rozpočtu zahrnut 

neinvestiční příspěvek na terénní sociální program občanským sdružením ve výši 50 tis. Kč a 

položka z akčního plánu – Zmapování bezbariérových přístupů v objektech MČ Praha 21 ve 

výši 26,8 tis. Kč.  Celkové výdaje jsou vyšší o 26,8 tis. Kč oproti roku 2013.  

 

 V kapitole 06 – Kultura a cestovní ruch jsou rozpočtovány neinvestiční výdaje v oddílu 

33 – Kultura, církev a sdělovací prostředky – v oblasti knihovnické (místní knihovna) dochází 

k nepatrnému snížení  požadovaných neinvestičních výdajů oproti roku 2013 (zrušení položky 

opravy a udržování ve výši 10 tis. Kč). V oblasti ostatních záležitostí kultury, jako jsou zájmové 

kroužky, výstavní a muzejní činnost a dále Místní agenda 21, dochází k mírnému snížení 

neinvestičních výdajů (o 37,50 tis. Kč). V oblasti ostatních záležitostí kultury, církví a sděl. 

prostř. jsou zahrnuty neinvestiční výdaje na „Slavnosti obce“ (pořádání společenských akcí – 

plesy, posvícení, oslavy výročí obce) a na Komisi pro sociální a občanské záležitosti (vítání 

nových občánků, dary k životním výročím, oslava svátku matek, apod.) – výdaje vyšší o 30,00 

tis.Kč oproti roku 2013. Pro MA21 jsou požadovány neinvestiční výdaje ve výši 136,00 tis. Kč 

(na nákup materiálu, služeb j.n., pohoštění, měření indikátorů spokojenosti občanů s místním 

společenstvím, mobilitu a místní přepravu – dotazníkové šetření, členský příspěvek). V oddílu 

34 -  Zájmová činnost a rekreace jsou zahrnuty neinvestiční výdaje na neinvestiční příspěvky 

občanským sdružením - granty na základě grantového řízení. Tyto transfery potom podléhají 

finančnímu vypořádání s MČ Praha 21 po skončení kalendářního roku. Pro rok 2014 jsou 

rozpočtovány ve výši 300,00 tis. Kč v kapitole 06 a ve výši 200,00 tis. Kč v kapitole 04 – 

Školství, mládež a sport. Do návrhu rozpočtu je též zahrnut projekt z akčního plánu na rok 2014, 

a to medializace aktivit ve spolupráci s televizí Metropol ve výši 50,0 tis. Kč. 

 

 V kapitole 07 – Bezpečnost je navrhovaná stejná výše neinvestičních výdajů jako v roce 

2013. V oddílu 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek jsou zahrnuty pouze výdaje ve výši 5 tis. Kč 

na pohonné hmoty a maziva místní policie. V oddílu 55 jsou zahrnuty neinvestiční výdaje pro 

požární ochranu a integrovaný záchranný systém (pro JSDH Újezd n.Lesy přichází každoročně 

v průběhu roku dotace z MHMP).  

 

 V kapitole 08 – Hospodářství je v neinvestičních výdajích požadováno o 1 350,00 tis. Kč 

více oproti roku 2013. V položce konzultační, poradenské a právní služby v oblasti komunálních 

služeb a územního rozvoje dochází ke zvýšení o 310,00 tis. Kč a budou z ní financovány 

potřebné analýzy, studie, výdaje na pasportizaci majetku a způsobů jeho správy, parametry nové 

výstavby a rekonstrukce objektů občanské vybavenosti v majetku MČ nebo MČ zřízených 

příspěvkových organizací, pasportizaci problémových míst na technické infrastruktuře, 

pasportizaci problémových rozvojových ploch území Újezda nad Lesy a promítnutí cestou 

iniciace územních studií do ÚP SÚ hl. m. Prahy, pasportizaci „veřejného prostoru“, revitalizace 

Etapa 1. Jedná se o položky z Akčního plánu na rok 2014 .  V ostatních položkách oddílu 

komunální služby a územní rozvoj dochází pouze k drobným úpravám. Položka nákup ostatních 
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služeb je nižší o 65,00 tis. Kč (položka zahrnuje např. geometrická zaměření pozemků, 

geografické studie, posudky na majetek). Položka opravy a udržování je  navýšeno o 1 100,0 tis. 

Kč oproti roku 2013. Z této položky je možné v rámci komunálních služeb financovat veškeré 

opravy a udržování majetku a objektů v MČ Praha 21, včetně oprav a údržby ve zřízených 

příspěvkových organizacích (např. oprava elektroinstalace v MŠ Rohožník ve výši 400,0 tis. Kč, 

oprava podlah v tělocvičně MZŠ Polesná ve výši 700,0 tis. Kč).  

 

 V kapitole 09 – Vnitřní správa -  oddíl Zastupitelstvo obce vykazuje navýšení 

neinvestičních výdajů o 217,0 tis. Kč oproti roku 2013. Činnost místní správy vykazuje 

v návrhu rozpočtu na rok 2014 navýšení neinvestičních výdajů oproti roku 2013 o 815,0 tis. Kč 

V oblasti kapitálových výdajů je navrhován úkol z Akčního plánu, a to „Kamerový systém – 

projekt“ ve výši 1 000,00 tis. Kč a nákup výpočetní techniky (serwer) ve výši 400,00 tis. Kč.  

 Do návrhu rozpočtu kapitoly 09 je zahrnut projekt v rámci Operačního programu Praha – 

Konkurenceschopnost (10. a 11. výzva) e-újezd. Jedná se o účelovou investiční a neinvestiční 

dotaci – spolupodílů z EU a HMP ve výši 1 630,0 tis. Kč a spoluúčasti MČ Praha 21 ve výši 

132,2 tis. Kč.  

 

 V kapitole 10 – Pokladní správa – daňové příjmy tř.1 vykazují v návrhu rozpočtu na rok 

2014 zvýšení oproti roku 2013 o 299,00 tis. vlivem zvýšení správních poplatků. Nedaňové 

příjmy tř.2 jsou navrhovány o 5,00 tis. Kč vyšší oproti roku 2013 (příjmy z poskytování služeb). 

Přijaté transfery vykazují navýšení oproti roku 2013 o  900,00 tis. Kč. V návrhu rozpočtu jsou 

uvedeny neinvestiční výdaje na finanční operace vyšší o 107,0 tis. Kč oproti roku  2013. Oddíl 

64 – Ostatní činnosti zahrnuje položku nespecifikované rezervy v navrhované výši 2 441,8 tis. 

Kč. Tato částka by měla být čerpána  úkoly z Akčního plánu MČ Praha 21 na rok 2014.  

Součástí návrhu rozpočtu na rok 2014 je rozpočet fondu zaměstnavatele ve výši 1 499,90 

tis. Kč (příspěvek na stravování zaměstnanců, půjčky zaměstnancům se splatností do konce 

roku, příspěvek na důchodové připojištění, životní jubilea a výročí a příspěvek na očkování proti 

chřipce).  

 

 Plán vedlejší hospodářské činnosti a bytového hospodářství celkem na rok 2014 je 

navrhován se ziskem ve výši 5 024,00 tis. Kč, a to vlivem plánovaného výsledku hospodaření 

v bytovém hospodářství ve výši  5 020,00 tis. Kč (předpokládaný prodej 3 bytů) a  plánovaného 

výsledku hospodaření ve vedlejší hospodářské činnosti ve výši 4,00 tis. Kč.  

 

Vypracovala: Ing. V.Berková – správce rozpočtu MČ Praha 21         

 

29. 1. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Městská část Praha 21

Návrh rozpočtu na rok 2014    (v tis.Kč)

B i l a n c e   n á v r h u   r o z p o č t u  MČ Praha 21  na r.  2014 

Položka Název seskupení položek

Schválený 

rozpočet

Návrh 

rozpočtu

Rozpočtové příjmy rok 2013 rok 2014

1341 Poplatek ze psů 300,00 300,00

1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreač.pobyt 5,00 3,00

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 300,00 300,00

1345 Poplatek z ubytovacích kapacit 7,00 8,00

1361 Správní poplatky 1 500,00 1 800,00

1511 Daň z nemovitosti 6 000,00 6 000,00

Daňové příjmy (součet za třídu 1) 8 112,00 8 411,00

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 995,00 1 045,00

2141 Příjmy z úroků 200,00 200,00

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5,00 10,00

2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 10,00 10,00

2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatel. 200,00 200,00

Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 1 410,00 1 465,00

4112 Neinvestiční přijaté trnsfery ze stát.rozpočtu v rámci souhrn.dot.vztahu 12 271,00 12 679,00

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí (MHMP) 49 623,00 50 115,00

4129 Ostatní neinvest.přijaté transfery od rozpočtu územní úrovně 80,00 80,00

Přijaté transfery (součet za třídu 4) 61 974,00 62 874,00

4134 Převody z rozpočtových účtů 1 446,40 1 499,90

4139 Ostatní převody z vlastních fondů 1 446,40 1 499,90

Konsolidace příjmů 2 892,80 2 999,80

Příjmy celkem 74 388,80 75 749,80

Příjmy po konsolidaci 71 496,00 72 750,00

8115 Financování ze zdrojů min.let 0,00 1 762,20

Zdroje celkem včetně financování 71 496,00 74 512,20

Výdaje

5xxx Běžné výdaje 64 662,00 68 857,20

6xxx Kapitálové výdaje 6 834,00 5 655,00

Výdaje celkem 71 496,00 74 512,20

Ostatní činnosti

5342 Převody vlastním fondům 1 446,40 1 499,90

5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 446,40 1 499,90

Konsolidace výdajů 2 892,80 2 999,80

Výdaje celkem včetně konsolidace 74 388,80 77 512,00

Výdaje po konsolidaci 71 496,00 74 512,20

Správce rozpočtu: Ing. V.Berková    

29.1.2014



Městská část Praha 21 Příloha č. 1 k usnesení

Návrh rozpočtu na rok 2014

Závazné ukazatele rozpočtu  MČ Praha 21  na rok 2014  

Bilance příjmů a výdajů 
Podle odvětvového třídění rozpočtové skladby (paragrafy)      (v tis. Kč)

Kapitola  (ORJ) Název skupin a podskupin

Schválený 

rozpočet

Návrh 

rozpočtu

Paragrafy Rozpočtové příjmy rok 2013 rok 2014 

Daňové příjmy (součet za třídu 1) 8 112,00 8 411,00

Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 1 410,00 1 465,00

Přijaté transfery (součet za třídu 4) 61 974,00 62 874,00

Příjmy (třída 1 + 2 + 4) 71 496,00 72 750,00

Financování ze zdrojů min.let (položka 8115) 0,00 0,00

Příjmy celkem 71 496,00 72 750,00

položka 8115 Financování ze zdrojů min.let 0,00 1 762,20

Zdroje celkem 71 496,00 74 512,20

Kapitola                 Paragrafy Výdaje

02 - Městská infrastruktura

23 Vodní hospodářství 300,00 250,00

37 Ochrana životního prostředí 1 820,00 1 860,00

Běžné výdaje 2 120,00 2 110,00

Kapitálové výdaje 0,00 300,00

03 - Doprava

22 Doprava 2 700,00 4 500,00

Běžné výdaje 2 700,00 4 500,00

Kapitálové výdaje 2 534,00 1 750,00

04 - Školství, mládež a sport

3111 Předškolní zařízení 3 561,00 3 971,00

3113 Základní škola 8 091,10 8 595,00

3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 230,00 100,00

34 Tělovýchova a zájmová činnost 15,00 1 018,00

Běžné výdaje 11 897,10 13 684,00

Kapitálové výdaje 3 800,00 900,00

05 - Zdravotnictví a sociální péče

35 Zdravotnictví 50,00 50,00

43 Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zabez. 1 022,00 1 048,80

Běžné výdaje 1 072,00 1 098,80

06 - Kultura a cestovní ruch

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky 893,00 884,50

34 Zájmová činnost a rekreace 600,00 300,00

Běžné výdaje 1 493,00 1 184,50

Kapitálové výdaje 400,00 0,00

07 - Bezpečnost

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 5,00 5,00

55 Požární ochrana a integrov.záchranný systém 82,00 82,00

Běžné výdaje 87,00 87,00

08 - Hospodářství

36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 1 460,00 2 810,00

Běžné výdaje 1 460,00 2 810,00

09 - Vnitřní správa

6112 Zastupitelstvo obce 1 920,00 2 137,00

6171 Činnost místní správy 37 261,90 38 534,10

Běžné výdaje 39 181,90 40 671,10

Kapitálové výdaje 100,00 2 705,00

10 - Pokladní správa

63 Finanční operace 270,00 270,00

64 Ostatní činnosti 4 381,00 2 441,80

Běžné výdaje 4 651,00 2 711,80

Běžné výdaje celkem 64 662,00 68 857,20

Kapitálové výdaje celkem 6 834,00 5 655,00

Výdaje celkem 71 496,00 74 512,20

29.1.2014 Vypracoval: Ing.Vlasta Berková - správce rozpočtu



Městská část Praha 21

Návrh rozpočtu na rok 2014  (v tis.Kč)

MČ Praha 21               IČO: 240 923 SU OD PAR POL UZ ORJ ORG

Schválený 

rozpočet na

rok 2013

Návrh 

rozp.na rok

2014

TEXT xxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx výdaje výdaje

Městská infrastruktura - ORJ  02

Odvádění a čištění odpad.vod-opravy kanaliz. 231 23 21 5171 0200 300,00 250,00

Vodní hospodářství celkem 231 23 0200 300,00 250,00

Péče o vzhled obcí a veř.zeleň-drobný hmot.dlouhod.majet. 231 37 45 5137 0200 60,00 100,00

Péče o vzhled obcí a veř.zeleň-nákup materiálu j.n. 231 37 45 5139 0200 120,00 120,00

Konzultační, poradenské a právní služby 231 37 45 5166 0200 100,00 100,00

Péče o vzhled obcí a veř.zeleň-nákup ostatních služeb 231 37 45 5169 0200 1 540,00 1 540,00

Ochrana životního prostředí celkem 231 37 0200 1 820,00 1 860,00

Neinvestiční výdaje - celkem 2 120,00 2 110,00

Revitalizace parku Masarykovy ZŠ ul. Staroklánovická 231 37 45 6121 0200 543 0 300,00

Investiční výdaje - celkem 37 300,00

Výdaje celkem 2 410,00

Spávce kapitoly: Ing. Roman Březina

Správce rozpočtu: Ing.Vlasta Berková   

datum:  29. 1. 2014



Městská část Praha 21

Návrh rozpočtu na rok 2014   (v tis.Kč)

MČ Praha 21        IČO: 240 923 SU OD PAR POL UZ ORJ ORG

Schválený 

rozpočet 2013

Návrh 

rozpočtu na

rok 2014
TEXT xxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx výdaje

Doprava  -  ORJ 03

Silnice (opravy vč.doprav.značení) 231 22 12 5171 0300 2 000,00 3 500,00

Konzultační, poradenské a právní služby 231 22 12 5166 0300 75,00 50,00

Silnice (služby) 231 22 12 5169 0300 625,00 450,00

Chodníky (opravy) 231 22 19 5171 0300 0,00 500,00

Neinvestiční výdaje - celkem 22 2 700,00 4 500,00

Zastávky BUS MHD - projekt 231 22 12 6121 0300 0000000000565 100,00 150,00

Rekonstrukce mostku Oplanská 231 22 19 6121 0300 0000000000583 250,00 0,00

Cyklostezka Čentická 231 22 19 6121 0300 0000000000573 1 600,00

Rek.chodníku Starokolínská 231 22 19 6121 0300 0000000000581 534,00 0,00

Rek.chodníku Zaříčanská 231 22 19 6121 0300 0000000000582 1 250,00 0,00

Přechody pro chodce 231 22 19 6121 0300 0000000000584 400,00 0,00

Investiční výdaje - celkem 22 2 534,00 1 750,00

Výdaje celkem 5 234,00 6 250,00

Správce kapitoly:  Ing. Josef Roušal 

Správce rozpočtu: Ing.Vlasta Berková   

datum:    29. 1. 2014

    

  



Městská část Praha 21

Návrh rozpočtu na rok 2014    (v tis.Kč)

v tis.Kč

MČ Praha 21              IČO: 240 923 SU AU OD PAR POL. UZ ORJ ORG

TEXT xxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx

Schválený 

rozpočet na

rok 2013

Návrh 

rozpočtu na

rok 2014

Školství,mládež a sport  -  ORJ 04
Neinvestič.příspěvky přísp.organiz. - Masar.ZŠ 231 0 31 13 5331 0400 303 8 091,10 8 590,00

Neinvestič.příspěvky přísp.organiz. - MŠ I Čentická 231 0 31 11 5331 0400 301 623,10 650,00

Neinvestič.příspěvky přísp.organiz. - MŠ Sedmikráska 231 0 31 11 5331 0400 302 892,50 972,00

Neinvestič.příspěvky přísp.organiz. - MŠ Rohožník 231 0 31 11 5331 0400 99 1 042,70 1 200,00

Neinvestič.příspěvky přísp.organiz. - MŠ Sluníčko 231 0 31 11 5331 0400 304 642,70 820,00

Neinvestič.příspěvky  MČ celkem 11 292,10 12 232,00

z toho:

Předškolní zařízení 231 0 31 11 0400 3 201,00 3 642,00

Nájemné-Detaš.prac.MŠ Lišická v ul.Hulická 1535 231 0 31 11 5164 0400 1535302 360,00 324,00

Ocenění mimořádných výsledků pedagogů MŠ 231 0 31 11 5492 0400 622 0,00 5,00

Předškolní zařízení celkem 31 11 3 561,00 3 971,00

Základní škola 231 0 31 13 8 091,10 8 590,00

Ocenění mimořádných výsledků pedagogů ZŠ 231 0 31 13 5492 0400 623 0,00 5,00

Základní škola celkem 31 13 8 091,10 8 595,00

Podpora dalšího vzdělávání pedagogů, odměňování 231 0 32 99 5167 0400 589 100,00 100,00

Ostatní záležitosti vzdělávání celkem 32 99 100,00 100,00

Soutěž o tablet - dar 231 0 34 21 5194 0400 590 15,00 18,00

Využití volného času dětí a mládeže 34 21 15,00 18,00

Údržba dětských hřišť 231 0 34 12 5171 0400 74 0,00 300,00

Sportovní zařízení v majetku obce 34 12 300,00

Neinvest.příspěvky sport.oddílům - GRANTY 231 0 34 19 5222 0400 75 200,00

Ostatní tělovýchovná činnost - GRANTY 34 19 200,00

Spoluúčast MČ na grantech občanským sdružením 231 0 34 19 5222 0400 541 500,00

Ostatní tělovýchovná činnost 500,00

Tělovýchova a zájmová činnost celkem 34 1 018,00

Neinvestiční výdaje celkem 11 767,10 13 684,00

Inv.akce "Zateplení a rozšíř.MŠ Sedmikráska,Lišická 1502" 231 31 11 6121 0400 41751 1 600,00

MŠ Sedmikráska,kuchyně,vybav.tříd a zahrady 231 31 11 6122 0400 41751 1 500,00



MČ Praha 21              IČO: 240 923 SU AU OD PAR POL. UZ ORJ ORG

TEXT xxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx

Schválený 

rozpočet na

rok 2013

Návrh 

rozpočtu na

rok 2014

Inv.akce "Rozšíření kapacity MŠ Sluníčko, Polesná 1690 s

vybud.jídelny 231 31 11 6121 0400 586 700,00

Rek. skautské klubovny na Rohožníku 231 34 21 6121 0400 616 300,00

Rek.školní kuchyně v MZŠ Polesná 1690 231 31 13 6121 0400 540 600,00

Vybudování zahradního domku MŠ Sluníčko 231 31 11 6121 0400 624 0,00

Zateplení MŠ Sedmikráska 231 31 11 6121 0400 625 0,00

Vybudování dětského hřiště Druhanická 231 34 12 6121 0400 42058 0,00

Investiční výdaje celkem 3 800,00 900,00

Správce kapitoly:  Iva Hájková 

Správce rozpočtu: Ing.Vlasta Berková    datum: 29.1.2014



Městská část Praha 21

Návrh rozpočtu na rok 2014      (v tis.Kč)

MČ Praha 21              IČO: 240 923 SU OD PARPOL UZ ORJ ORG Schválený rozp. 2013 Návrh rozpočtu  2014

TEXT xxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx příjmy výdaje příjmy výdaje

Zdravotnictví a soc.oblast   ORJ 05

Pečovatelská služba

Prádlo, oděv, obuv 231 43 51 5134 0500 5,00 5,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 231 43 51 5137 0500 10,00 10,00

Nákup materiálu j.n. 231 43 51 5139 0500 30,00 30,00

Voda 231 43 51 5151 0500 40,00 40,00

Teplo 231 43 51 5152 0500 100,00 100,00

Elektr. energie 231 43 51 5154 0500 30,00 30,00

Pohonné hmoty a mazadla 231 43 51 5156 0500 65,00 65,00

Opravy a udržování 231 43 51 5171 0500 20,00 20,00

Služby, školení a vzdělávání 231 43 51 5167 0500 10,00 10,00

Výdaje - stravné 231 43 51 5169 0500 500,00 500,00

Celkem pečovat.služba 43 51 810,00 810,00

Příjmy

Příjmy z pečov.služby pro MČ Koloděje 231 4129 00079 0500 68 80,00 80,00

Příjmy z peč.služby - ostatní 231 43 51 2111 0500 230,00 230,00

Příjmy - stravné 231 43 51 2111 0500 500,00 500,00

celkem příjmy 43 51 810,00 810,00

Ostatní  výdaje

Prevence před drogami, alk.,nikot.aj.n.l. 231 35 41 5169 0500 69 50,00 50,00

Zdravotnické programy 35 50,00 50,00

Komise sociální politiky a zdravotnictví 231 43 19 5229 0500 3301 160,00 50,00

KSPZ-Akce pro seniory-nákup materiálu j.n. 231 43 19 5139 0500 533 0,00 30,00

KSPZ-Akce pro seniory-nákup ostatních služeb 231 43 19 5169 0500 533 0,00 10,00

KSPZ-Akce pro seniory-pohoštění 231 43 19 5175 0500 533 0,00 25,00

KSPZ Akce pro seniory-věcné dary 231 43 19 5194 0500 533 0,00 45,00

Terénní sociální program-neinvest.transfer občan.sdružením 231 43 19 5222 0500 577 50,00 50,00

Ostat.osob.výdaje-zmapov.bezbariér.přístupů v obj.v MČ 231 43 19 5021 0500 542 0,00 20,00

Povin.pojistné na soc.zabezpeč. 231 43 19 5031 0500 542 0,00 5,00

Povin.pojistné na zdrav.poj. 231 43 19 5032 0500 542 0,00 1,80

Ostatní výdaje související se soc.poradenstvím 43 19 210,00 236,80

Věcné dary pro děti v ústavu péče o mládež 231 43 22 5194 0500 2,00 2,00

Ústavy péče o mládež 43 22 2,00 2,00

Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam. 43 1 022,00 1 048,80

Celkem neinvestiční výdaje 1 072,00 1 098,80

Celkem příjmy 810,00 810,00

Správce kapitoly: Bc. Radka Lipanovičová Správce rozpočtu: Ing.Vlasta Berková   dne: 29. 1. 2014



Městská část Praha 21

Návrh rozpočtu na rok 2014    (v tis.Kč)

MČ Praha 21               IČO: 240 923 SU OD PARPOL UZ ORJ ORG Schválený rozp. 2013 Návrh rozp. 2014

TEXT xxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx příjmy výdaje příjmy výdaje

Kultura a cestovní ruch -  ORJ 06                                              

Knihy,pomůcky, tisk 231 33 14 5136 0600 70,00 70,00

Knihovna - Drobný hmotný majetek 231 33 14 5137 0600 8,00 2,00

Nákup materiálu j.n. 231 33 14 5139 0600 20,00 20,00

Nákup ostatních služeb 231 33 14 5169 0600  5,00  11,00

Opravy a udržování 231 33 14 5171 0600 10,00 0,00

Cestovné 231 33 14 5173 0600 3,00 3,00

Studená voda 231 33 14 5151 0600 5,00 5,00

Teplo 231 33 14 5152 0600 50,00 50,00

Elektrická energie 231 33 14 5154 0600 60,00 66,00

Teplá voda 231 33 14 5157 0600 5,00 8,00

Činnost knihovnická 231 33 14 236,00 235,00

Příjmy z poskytování služeb 231 33 14 2111 0600 65,00 65,00

Příjmy-činnosti knihovnické 65,00 65,00

Záležitosti kultury - OON - kurzy     231 33 19 5021 0600 150,00 130,00

Povin.poj.na soc. zabezpečení 231 33 19 5031 0600 37,50 32,50

Povin.poj.na zdravotní poj. 231 33 19 5032 0600 13,50 10,40

Povinné poj.na úraz.poj.-Kooperativa 231 33 19 5038 0600 40 1,00 1,00

Výstavní a muzejní činnost-nákup materiálu j.n. 231 33 19 5139 0600 82 10,00 8,00

Výstavní a muzejní činnost - služby j.n. 231 33 19 5169 0600 82 5,00 8,00

Výstavní a muzejní činnost - studená voda 231 33 19 5151 0600 82 1,00 1,00

Výstavní a muzejní činnost - teplo 231 33 19 5152 0600 82 15,00 15,00

Výstavní a muzejní činnost - elektrická energie 231 33 19 5154 0600 82 6,00 9,00

Výstavní a muzejní činnost - teplá voda 231 33 19 5157 0600 82 1,00 1,80

Výstavní a muzejní činnost - pohoštění 231 33 19 5175 0600 82 5,00 3,00

MA21 - nákup materiálu j.n. 231 33 19 5139 0600 83 9,50 3,00

MA21 - nákup služeb j.n. 231 33 19 5169 0600 83 73,50 50,00

MA21 - pohoštění 231 33 19 5175 0600 83 14,00 8,00

MA21 - měření indikátorů Spokojenost občanů s místním 

společenstvím, Mobilita a místní přeprava - dotazníkové 

šetření - ostatní osobní výdaje 231 33 19 5021 0600 83 50,00 55,00

Povin.pojištění na soc.zabezpečení 231 33 19 5031 0600 83 13,80

Povin.pojištění na zdravot.poj. 231 33 19 5032 0600 83 5,00

MA21 - členský příspěvek 231 33 19 5169 0600 83 20,00 20,00

Ostatní záležitosti kultury celkem 231 33 19 412,00 374,50



MČ Praha 21               IČO: 240 923 SU OD PARPOL UZ ORJ ORG Schválený rozp. 2013 Návrh rozp. 2014

TEXT xxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx příjmy výdaje příjmy výdaje

Příjmy z poskytování služeb 231 33 19 2111 0600 200,00 250,00

Příjmy-ostatní záležitosti kultury 200,00 250,00

Slavnosti obce-nákup materiálu j.n. 231 33 99 5139 0600 73 10,00 12,00

Slavnosti obce-nákup ostatních služeb j.n. 231 33 99 5169 0600 73 100,00 132,00

Slavnosti obce-pohoštění 231 33 99 5175 0600 73 10,00 6,00

KSOZ - Sekce pro občan.zál. - nákup materiálu j.n. 231 33 99 5139 0600 206 10,00 10,00

KSOZ - Sekce pro občan.zál. - nájemné 231 33 99 5164 0600 206 1,00 1,00

KSOZ - Sekce pro občan.zál. - nákup ostatních služeb j.n. 231 33 99 5169 0600 206 7,00 7,00

KSOZ - Sekce pro občan.zál. - pohoštění 231 33 99 5175 0600 206 42,00 42,00

KSOZ - Sekce pro občan.zál. - věcné dary 231 33 99 5194 0600 206 65,00 65,00

Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. 231 33 99 245,00 275,00

Mediali.aktivit ve spolupráci s televizí Metropol 231 33 41 5169 0600 534 50,00

Sdělovací prostředky-rozhlas a televize 33 41 50,00

Kultura, církev a sdělovací prostředky 33 893,00 884,50

Údržba dětských hřišť 231 34 12 5171 0600 74 100,00 0,00

Sportovní zařízení v majetku obce 231 34 12 100,00 0,00

Neinvest.transfery občanským sdruž. (granty) 231 34 29 5222 0600 75 500,00 300,00

Ostatní zájmová činnost a rekreace 231 34 29 500,00 300,00

Tělovýchova a zájmová činnost - běžné výdaje 34 600,00 300,00

Kultura a cest.ruch celkem - běžné výdaje 1 493,00 1 184,50

Kapitálové výdaje

Výstavba hřiště Druhanická 231 34 12 6121 0600 578 400,00 0,00

Kapitálové výdaje celkem 34 400,00 0,00

Příjmy celkem 265,00 315,00

Správce kapitoly :  Iva Hájková   

Správce rozpočtu:Ing.Vlasta Berková   

datum: 29.1.2014  

 



Městská část Praha 21

Návrh rozpočtu na rok 2014    (v tis.Kč)

MČ Praha 21  IČO:240 923 SU OD PAR POL UZ ORJ ORG

Schválený 

rozpočet na

rok 2013

Návrh 

rozpočtu na

rok 2014
TEXT xx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx výdaje výdaje

Bezpečnost - ORJ 07

Bezpeč.-pohonné hmoty a maziva 231 53 11 5156 5,00 5,00

Bezpečnost a veř.pořádek celkem 231 53 5,00 5,00

Nákup materiálu 231 55 12 5139 0700 3,00 3,00

Studená voda 231 55 12 5151 0700 2,00 2,00

Plyn 231 55 12 5153 0700 29,00 29,00

Spotřeba el.energie 231 55 12 5154 0700 11,00 11,00

Pohonné hmoty a maziva 231 55 12 5156 0700 5,00 5,00

Služby telekomunikací 231 55 12 5162 0700 9,00 9,00

Nákup ostatních služeb 231 55 12 5169 0700 10,00 10,00

Opravy a udržování 231 55 12 5171 0700 9,00 9,00

Pohoštění 231 55 12 5175 0700 4,00 4,00

Požární ochrana a integ.záchran.systém 231 55 82,00 82,00

Neinvest. výdaje celkem 87,00 87,00

Správce kapitoly: Ing. Josef Roušal 

Správce rozpočtu: Ing.Vlasta Berková    

datum:   29.1. 2014



Městská část Praha 21

Návrh rozpočtu na rok 2014   (v tis.Kč) 

MČ Praha 21               IČO: 240 923 SU OD PAR POL UZ ORJ ORG

Schválený 

rozpočet na
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rozpočtu na

rok 2014

TEXT xxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx výdaje výdaje

Hospodářství - ORJ 08

Veřejné osvětlení (vánoční výzdoba) 231 36 31 5169 0800 50,00 50,00

Pohřebnictví-nákup ostatních služeb 231 36 32 5169 0800 50,00 50,00

Pohřebnictví-opravy a udržování 231 36 32 5171 0800 20,00 20,00

Pohřebnictví celkem 231 36 32 70,00 70,00

Nákup materiálu j.n. 231 36 39 5139 0800 30,00 30,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 231 36 39 5137 0800 50,00 50,00

Pohonné hmoty a maziva 231 36 39 5156 0800 40,00 45,00

Konzultační, poradenské a právní služby 231 36 39 5166 0800 55,00 365,00

Nákup ostatních služeb 231 36 39 5169 0800 465,00 400,00

Opravy a udržování 231 36 39 5171 0800 700,00 1 800,00

Komunální služby a územní rozvoj j.n. 231 36 39 1 340,00 2 690,00

Komunální služby a územní rozvoj celkem 36 1 460,00 2 810,00

Správce kapitoly: Ing. Josef Roušal 

Správce rozpočtu: Ing.Vlasta Berková   

datum:  29. 1. 2014



Městská část Praha 21

Návrh rozpočtu na rok 2014   (v tis.Kč)
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Návrh 

rozpočtu 

2014

TEXT xxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdaje Výdaje

Vnitřní správa - ORJ 09

Odměny členů zastupitelstva obce 231 61 12 5023 0900 1 600,00 1 800,00

Povin.poj.na soc.zabezpeč.zastupitelů 231 61 12 5031 0900 175,00 175,00

Povin.poj.na veřej.zdrav.poj.zastupitelů 231 61 12 5032 0900 145,00 162,00

Zastupitelstvo obce 231 61 12 1 920,00 2 137,00

Platy zaměstnanců v prac.poměru 231 61 71 5011 0900 21 000,00 21 500,00

Ostatní osobní výdaje 231 61 71 5021 0900 1 000,00 1 000,00

Povin.pojištění na soc.zabezpečení 231 61 71 5031 0900 5 160,00 5 400,00

Povin.pojištění na zdravotní poj. 231 61 71 5032 0900 1 868,50 1 940,00

Povin.poj.na úrazové poj.-Kooperativa 231 61 71 5038 0900 40 100,00 100,00

Prádlo, oděv, obuv 231 61 71 5134 0900 10,00 10,00

Knihy, učeb.pomůcky a tisk 231 61 71 5136 0900 30,00 30,00

Drobný hmotný dlouhodobý  majetek 231 61 71 5137 0900 600,00 600,00

Nákup materiálu j.n. 231 61 71 5139 0900 450,00 450,00

Studená voda 231 61 71 5151 0900 50,00 70,00

Plyn 231 61 71 5153 0900 250,00 250,00

Elektr. energie 231 61 71 5154 0900 550,00 500,00

Pohonné hmoty a maziva 231 61 71 5156 0900 100,00 110,00

Služby pošt 231 61 71 5161 0900 200,00 200,00

Služby telekomunik.a radiokomunikací 231 61 71 5162 0900 450,00 380,00

Konzult., poraden. a právní služby 231 61 71 5166 0900 200,00 200,00

Služby, školení a vzdělávání 231 61 71 5167 0900 500,00 400,00

Nákup ostatních služeb 231 61 71 5169 0900 900,00 950,00

Fond zaměst.-nákup ostat.služeb (stravné) 231 61 71 5169 000810 0900 902 1 225,60 1 278,50

Fond zaměst.-nákup ostat.služeb (stravné) 231 61 71 5169 0900 902 115,00 115,00

Fond zam.-ostat.neinv.transf.obyv.-jubilea 231 61 71 5499 000810 0900 903 120,00 150,00

Fond zam.-ostat.neinv.transf.obyv.-očkování 231 61 71 5499 000810 0900 904 15,60 15,00

Fond zam.-ostat.neinv.transf.obyv.-penz.poj. 231 61 71 5499 000810 0900 905 85,20 56,40

Fond zaměst.-neinvest.půjčené prostř.zaměst. 231 61 71 5660 000810 0900 200,00 200,00

Technická podpora poč.programů 231 61 71 5169 0900 33 450,00 450,00

Úklid 231 61 71 5169 0900 32 600,00 600,00

Opravy a udržování 231 61 71 5171 0900 250,00 250,00

Programové vybavení (vč.licencí) 231 61 71 5172 0900 250,00 250,00

Cestovné 231 61 71 5173 0900 50,00 50,00

Pohoštění 231 61 71 5175 0900 50,00 60,00

Nájemné za nájem z právem koupě (leasing) 231 61 71 5178 0900 207,00 207,00
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rozpočet na
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Ostatní nákupy j.n. 231 61 71 5179 0900 0,00 50,00

Odvody za neplnění povin.zaměst.zdrav.postiž. 231 61 71 5195 0900 70,00 100,00

Nákup kolků 231 61 71 5361 0900 5,00 5,00

Náhrada mezd v době nemoci 231 61 71 5424 0900 150,00 150,00

Neinvest.výdaje na vnitřní správu 61 71 37 261,90 38 076,90

Neinv.účel.dotace na e-újezd - spolupod.MČP21 na dotaci-platy zam. 231 61 71 5011 00000077 0900 0021554000000 0,00 9,50

Neinv.účel.dotace na e-újezd z MHMP - platy zam. 231 61 71 5011 39100088 0900 0021554000000 0,00 9,40

Neinv.účel.dotace na e-ujezd z EU OPP - platy zam. 231 61 71 5011 39517030 0900 0021554000000 0,00 107,10

Platy zaměst.v prac.poměru na e-újezd celkem 231 61 71 5011 0900 0021554000000 0,00 126,00

Neinv.účel.dotace na e-ujezd - spolupod.MČP21 na dot.-soc.poj. 231 61 71 5031 00000077 0900 0021554000000 0,00 2,30

Neinv.účel.dotace na e-ujezd z MHMP - soc.poj. 231 61 71 5031 39100088 0900 0021554000000 0,00 2,30

Neinv.účel.dotace na e-ujezd z EU OPP - soc.poj. 231 61 71 5031 39517030 0900 0021554000000 0,00 26,80

Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst. na e-ujezd celkem 231 61 71 5031 0900 0021554000000 0,00 31,40

Neinv.účel.dotace na e-ujezd - spolupod.MČP21 na dot.- zdrav.poj. 231 61 71 5032 00000077 0900 0021554000000 0,00 0,90

Neinv.účel.dotace na e-ujezd z MHMP - zdrav.poj. 231 61 71 5032 39100088 0900 0021554000000 0,00 0,90

Neinv.účel.dotace na e-ujezd z EU OPP - zdrav.poj. 231 61 71 5032 39517030 0900 0021554000000 0,00 9,60

Povin.poj.na veřejné zdrav.poj. Na e-ujezd celkem 231 61 71 5032 0900 0021554000000 0,00 11,40

Neinv.účel.dotace na e-ujezd - spolupod.MČP21 - DHMP 231 61 71 5137 00000077 0900 0021554000000 0,00 13,10

Neinv.účel.dotace na e-ujezd z MHMP - DHDM 231 61 71 5137 39100088 0900 0021554000000 0,00 13,10

Neinv.účel.dotace na e-ujezd z EU OPP - DHDM 231 61 71 5137 39517030 0900 0021554000000 0,00 148,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - e-ujezd  celkem 231 61 71 5137 0900 0021554000000 0,00 174,20

Neinv.účel.dotace na e-ujezd-spolupod.MČP21-konzult.služby 231 61 71 5166 00000077 0900 0021554000000 0,00 4,00

Neinv.účel.dotace na e-ujezd z MHMP - konzult.a práv.služby 231 61 71 5166 39100088 0900 0021554000000 0,00 4,00

Neinv.účel.dotace na e-ujezd z EU OPP - konzult.a práv.služby 231 61 71 5166 39517030 0900 0021554000000 0,00 45,00

Konzultační, poraden.a právní služby na e-ujezd celkem 231 61 71 5166 0900 0021554000000 0,00 53,00

Neinv.účel.dot.na e-ujezd - spolupod.MČP21-nákup ostat.služeb 231 61 71 5169 00000077 0900 0021554000000 0,00 4,50

Neinv.účel.dot.na e-ujezd z MHMP - nákup ostat.služeb 231 61 71 5169 39100088 0900 0021554000000 0,00 4,60

Neinv.účel.dot.na e-ujezd z EU OPP - nákup ostat.služeb 231 61 71 5169 39517030 0900 0021554000000 0,00 52,10

Nákup ostatních služeb na e-ujezd celkem 231 61 71 0900 0021554000000 0,00 61,20

Neinvest.výdaje na činn.vnitř.správy na e-ujezd celkem 61 71 0,00 457,20

Neinvestiční výdaje na vnitřní správu celkem 61 71 37 261,90 38 534,10

Celkem neinvestiční výdaje 0900 39 181,90 40 671,10

Kamerový systém 231 61 71 6122 0900 591 100,00 1 000,00

Výpočetní technika - Nákup servru 231 61 71 6125 0900 0,00 400,00

Invest.výdaje vnitřní správy 100,00 1 400,00

Invest.účel.dot.na e-ujezd - spolupod.MČP21-programové vybavení 231 61 71 6111 00000077 0900 0021554000000 0,00 64,90
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Invest.účel.dot.na e-ujezd z MHMP - programové vybavení 231 61 71 6111 39100088 0900 0021554000000 0,00 64,90

Invest.účel.dot.na e-ujezd z EU OPP - programové vybavení 231 61 71 6111 39517857 0900 0021554000000 0,00 735,30

Programové vybavení - e-ujezd  celkem 231 61 71 0900 0021554000000 0,00 865,10

Invest.účel.dot.na e-ujezd - spolupod.MČP21-výpočetní technika 231 61 71 6125 00000077 0900 0021554000000 0,00 33,00

Invest.účel.dot.na e-ujezd z MHMP - výpočetní technika 231 61 71 6125 39100088 0900 0021554000000 0,00 33,00

Invest.účel.dot.na e-ujezd z EU OPP- výpočetní technika 231 61 71 6125 39517857 0900 0021554000000 0,00 373,90

Výpočetní technika na e-ujezd celkem 231 61 71 0900 0021554000000 0,00 439,90

Investiční výdaje vnitřní správy na e-ujezd celkem 231 61 71 1 305,00

Investiční výdaje celkem 231 100,00 2 705,00

Správce kapitoly:  Vladimír Saitz  

Správce rozpočtu: Ing.Vlasta Berková  

datum:  29. 1. 2014
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Pokladní správa - ORJ 10
Příjmy

Poplatek ze psů 231 00 00 1341 1000 300,00 300,00

Poplatek za lázeňský nebo rekreač.pobyt 231 00 00 1342 1000 5,00 3,00

Poplatek za užívání veřejného prostranství 231 00 00 1343 1000 300,00 300,00

Poplatek z ubytovacích kapacit 231 00 00 1345 1000 7,00 8,00

Správní poplatky 231 00 00 1361 1000 253,60 300,10

Správní poplatky (pro naplnění Fondu zaměstnavaltele) 231 00 00 1361 00810 1000 1 246,40 1 499,90

Daň z nemovitosti 231 00 00 1511 1000 6 000,00 6 000,00

Daňové příjmy (součet za třídu 1) 8 112,00 8 411,00

Příjmy z úroků 231 63 10 2141 1000 200,00 200,00

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 231 64 09 2324 1000 5,00 10,00

Ostatní nedaňové příjmy j.n. 231 64 09 2329 1000 10,00 10,00

Splátky půjčených prostředků od obyvatel. 231 00 00 2460 00810 1000 200,00 200,00

Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 415,00 420,00

Neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu 231 00 00 4112 1000 12 271,00 12 679,00

Neinvestiční přijaté transfery od obcí (MHMP) 231 00 00 4121 1000 49 623,00 50 115,00

Přijaté transfery (součet za třídu 4) 61 894,00 62 794,00

Převody z rozpočtových účtů 236 00 00 4134 00810 1000 1 446,40 1 499,90

Ostatní převody z vlastních fondů 231 00 00 4139 00810 1000 1 446,40 1 499,90

Konsolidace příjmů 2 892,80 2 999,80

Příjmy celkem 1000 73 313,80 74 624,80

Příjmy po konsolidaci 1000 70 421,00 71 625,00

Výdaje

Služby peněžních ústavů 231 63 10 5163 1000 40,00 40,00

Pojištění komplet-UNIQA poj. 231 63 20 5163 1000 45 150,00 150,00

Havarijní pojištění a povinné ručení 231 63 20 5163 1000 46 80,00 80,00

Pojištění funkčně nespecifikované 63 20 270,00 270,00

Převody sociálnímu fondu 231 63 30 5342 00810 1000 1 446,40 1 499,90

Převody vlastním rozpočtovým účtům 236 63 30 5345 00810 1000 1 446,40 1 499,90

Převody vlastním fondům-konsolidace výdajů 63 30 2 892,80 2 999,80

Finanční operace 63 3 162,80 3 269,80

Ostatní činnosti - nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 4 781,00 2 441,80

Ostatní činnosti 64 4 781,00 2 441,80

Běžné výdaje celkem 1000 7 943,80 5 711,60

Kapitálové výdaje

Výdaje po konsolidaci 1000 5 051,00 2 711,80

Správce kapitoly:Vladimír Saitz  vysvětlivka - konsolidací se rozumí převody mezi fondy

Správce rozpočtu: Ing. Vlasta Berková    29. 1. 2014

  

  



Městská část Praha 21

Staroklánovická 260

Praha 9 - Újezd nad Lesy

P ř í j m y: v  Kč

počáteční stav (zůstatek z roku 2013) 0,00

převod z rozpočtu 1 499 900,00

splátky půjček od zaměstnanců 200 000,00

Příjmy celkem: 1 699 900,00

V ý d a j e:

obědy 1 278 500,00

důchodové připojištění 56 400,00

životní jubilea a výročí 150 000,00

půjčky zaměstnancům 200 000,00

příspěvek na očkování proti chřipce 15 000,00

Výdaje celkem: 1 699 900,00

Ing. V.Berková

24.9.2013

N á v r h   r o z p o č t u

F o n d u   z a m ě s t n a v a t e l e   n a   r o k   2 0 1 4











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/00082/2014
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 18. jednání dne 17.03.2014
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Rozpočtová opatření č. 90 - 93, 95 - 101, 107: změny rozpočtu v roce 2013,
rozpočtové opatření č. 1 a 2: změny rozpočtu v roce 2014

Důvodová zpráva

Rozpočtové opatření č. 90: Nákup pohonné jednotky Panter FD - 3 ve výši 51 391,- Kč (pro
rozpočtové opatření zaokrouhleno na 51 400,- Kč) pro multifunkční zařízení na celoroční úklid
chodníků a údržbu zeleně v kapitole 08 - Hospodářství, převedením finančních prostředků z
položky opravy a udržování v kapitole 08 (schváleno usnesením RMČ84/1542/13).

Rozpočtové opatření č. 91: Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce
hl.m.Prahy (v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost) ve výši 15 000,- Kč na základě Dohody
o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. A-VN-55/2013
(schváleno usnesením RMČ84/1542/13).

Rozpočtové opatření č. 92: Převedení finančních prostředků v kapitole 09 - Vnitřní správa - mezi
výdajovými položkami - záměna investiční položky za neinvestiční (Kamerový systém) a posílení
položky drobný hmotný dlouhodobý majetek (schváleno usnesením RMČ84/1542/13).

Rozpočtové opatření č. 93: Převedení finančních prostředků v kapitole 03 - Doprava - mezi
výdajovými položkami - záměna investiční položky (Rek. mostku Oplanská) za neinvestiční
položku (Oprava mostku Oplanská po povodních). Schváleno usnesením RMČ84/1542/13.

Rozpočtové opatření č. 95: Přijetí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce
ČR na výkon pěstounské péče ve výši 32,0 tis. Kč v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální oblast
v souladu s §47d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů (schváleno usnesením RMČ84/1542/13).

Rozpočtové opatření č. 96: Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce
hl.m.Prahy (v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost) ve výši 15,0 tis. Kč na základě Dohody
o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. A-VN-55/2013
(schváleno usnesením RMČ84/1542/13).



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. 97: Přijetí dotace v rámci OPŽP, Prioritní osa 3 - Udržitelné využití zdrojů
energie, oblast podpory 3.2 v celkové výši 105 839,96 Kč (pro rozpočtové opatření zaokrouhleno
na  105,80 tis. Kč) na spolufinancování akce Zateplení MŠ Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 9
(dále jen "EU - Zateplení MŠ Sedmikráska") v kapitole 04 - Školství, mládež a sport (schváleno
usnesením RMČ84/1542/13).

Rozpočtové opatření č. 98: Spolufinancování MČ Praha 21 k přijaté dotaci v rámci OPŽP, Prioritní
osa 3 - Udržitelné využití zdrojů energie, oblast podpory 3.2 v celkové výši 11 760,02 Kč (pro
rozpočtové opatření zaokrouhleno na 11,7 tis. Kč) na akci Zateplení MŠ Sedmikráska, Lišická
1502, Praha 9 (dále jen "EU - Zateplení MŠ Sedmikráska") v kapitole 04 - Školství, mládež a
sport, převedením z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa (schváleno
usnesením RMČ84/1542/13).

Rozpočtové opatření č. 99: Přijetí neinvestiční účelové dotace z MHMP ve výši 50% z obdrženého
odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných tech. herních zařízení za 2. a 3. čtvrtletí 2013
v celkové výši 351 264,- Kč (pro rozpočtové opatření zaokrouhleno na 352,0 tis. Kč), z toho:
účel. neinvestiční dotace na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na
území MČ které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže 88,0 tis. Kč, dále
účelová neinvestiční dotace na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast 176,0 tis. Kč a
účelová neinvestiční dotace na sport 88,0 tis. Kč - převedení na položku nespecifikované rezervy
v kapitole 10 - Pokladní správa,  pro využití v roce 2014 (schváleno usnesením RMČ84/1542/13).

Rozpočtové opatření č. 100: Přijetí účelové neinvestiční dotace z MHMP ve výši 5 000,0 tis. Kč
na opravy a udržování místních komunikací - v kapitole 03 - Doprava (schváleno usnesením
RMČ84/1542/13).

Rozpočtové opatření č. 101: Přijetí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva
vnitra ve výši 3,3 tis. Kč pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů v Újezdě nad Lesy v kapitole
07 - Bezpečnost (schváleno usnesením RMČ87/1612/14).

Rozpočtové opatření č. 107: Přijetí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce
hl.m.Prahy (v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost) ve výši 15,0 tis. Kč na základě Dohody
o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku
spolufinancovaného  ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. A-VN-55/2013
(schváleno usnesením RMČ87/1612/14).

Rozpočtové opatření č. 1: změna rozpočtu v roce 2014 - Poskytnutí investičního příspěvku ve
výši 340 tis. Kč FK Újezd nad Lesy jako spoluúčast na dvou grantech MHMP, a to Rek. travnat.
fotbal. hřiště a Vybudování oplocení trénink. areálu.Finanční prostředky budou převedeny z
neinvestičních příspěvků jako spoluúčast MČ na grantech v kapitole 04 - Školství, mládež a sport
(odsouhlaseno na RMČ88 dne 4. 3. 2014).

Rozpočtové opatření č. 2: změna rozpočtu v roce 2014 - Poskytnutí investičního příspěvku ve
výši 60 tis. Kč TJ Sokol jako spoluúčast na grantu MHMP, a to Dokončení výstavby multifunkčního
hřiště. Finanční prostředky budou převedeny z neinvestičních příspěvků jako spoluúčast MČ na
grantech v kapitole 04 - Školství, mládež a sport (odsouhlaseno na RMČ88 dne 4. 3. 2014).

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 



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

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 rozpočtová opatření č. 90 - 93, 95 - 101, 107 - změny rozpočtu v roce 2013 dle

přiložených tabulek, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení
 
 
 

2) s c h v a l u j e
 rozpočtová opatření č. 1 a 2 - změny rozpočtu v roce 2014 dle přiložených tabulek, které

jsou nedílnou součástí tohoto usnesení
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_RO_c_90_107_zmena_r_2013

 
Příloha č.3: 03_RO_c_1_a_2_zmena_r_2014

 
 

Dne 05.03.2014
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

 
 



MČ Praha 21

Rozpočtová opatření č. 90-93, 95-101, 107: změny rozpočtu v roce 2013

pro jednání ZMČ Praha 21 dne 17. 3. 2014

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

90

Nákup pohonné jednotky Panter FD - 3

ve výši 51 391,- Kč (pro rozpočtové

opatření zaokrouhleno na 51 400,- Kč)

pro multifunkční zařízení na celoroční

úklid chodníků a údržbu zeleně v

kapitole 08 - Hospodářství, převedením

finančních prostředků z položky opravy

a udržování v kapitole 08

změna R

Komunální služby a územní rozvoj -

pohonná jednotka Panter FD - 3 231 36 39 6122 0800 539 51 400,00

Opravy a udržování 231 36 39 5171 0800 -51 400,00

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

91

Účelová neinvestiční dotace ze státního

rozpočtu z Úřadu práce hl.m.Prahy (v

rámci OP Lidské zdroje a

zaměstnanost) ve výši 15 000,- Kč na

základě Dohody o vytvoření

pracovních příležitostí v rámci veřejně

prospěšných prací a poskytnutí

příspěvku spolufinancovaného ze

státního rozpočtu a Evropského

sociálního fondu č. A-VN-55/2013

(č.dokladu 6092).

změna R

Příjem neinvest.dotace ze státního

rozpočtu 231 4116 00013234 0900 15 000,00

Platy zaměstnanců v prac.poměru ze SR 231 61 71 5011 33113234 0900 1 500,00

Platy zaměstnanců v prac.poměru z EU 231 61 71 5011 33513234 0900 9 500,00

Povin.pojištění na soc.zabezpeč.ze SR 231 61 71 5031 33113234 0900 600,00

Povin.pojištění na soc.zabezpeč.z EU 231 61 71 5031 33513234 0900 2 400,00

Povin.pojištění na zdrav.pojištění ze SR 231 61 71 5032 33113234 0900 200,00

Povin.pojištění na zdrav.pojištění z EU 231 61 71 5032 33513234 0900 800,00

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

92

Převedení finančních prostředků v

kapitole 09 - Vnitřní správa - mezi

výdajovými položkami - záměna

investiční položky za neinvestiční

(Kamerový systém) a posílení položky

drobný hmotný dlouhodobý majetek

změna R Kamerový systém - projekt 231 61 71 6122 0900 591 -100 000,00

Kamerový systém - nákup kamer 231 61 71 5137 0900 591 100 000,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 231 61 71 5137 0900 160 000,00

Ostatní osobní výdaje 231 61 71 5021 0900 -40 000,00

Plyn 231 61 71 5153 0900 -40 000,00

Elektrická energie 231 61 71 5154 0900 -40 000,00

Konzultační, poradenské a právní služby 231 61 71 5166 0900 -40 000,00
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RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

93

Převedení finančních prostředků v

kapitole 03 - Doprava - mezi výdajovými

položkami - záměna investiční položky

(Rek.mostku Oplanská) za neinvestiční

(Oprava mostku Oplanská po

povodních)

změna R Rek. mostku Oplanská 231 22 19 6121 0300 583 -250 000,00

Oprava mostku Oplanská po povodních 231 22 19 5171 0300 610 250 000,00

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

95

Přijetí účelové neinvestiční dotace ze

státního rozpočtu z Úřadu práce ČR na

výkon pěstounské péče ve výši 32,0 tis.

Kč v kapitole 05 - Zdravotnictví a

sociální oblast v souladu s §47d odst. 4

zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-

právní ochraně dětí, ve znění

pozdějších předpisů (č.dokladu 6107).

změna R

Přijetí neinvestiční dotace ze státního

rozpočtu z Úřadu práce ČR 231 4116 00013010 0500 612 32 000,00

Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky

zaměstnanosti - Konzultační poraden.a

právní služby 231 43 99 5166 00013010 0500 612 32 000,00

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

96

Účelová neinvestiční dotace ze státního

rozpočtu z Úřadu práce hl.m.Prahy (v

rámci OP Lidské zdroje a

zaměstnanost) ve výši 15 000,- Kč na

základě Dohody o vytvoření

pracovních příležitostí v rámci veřejně

prospěšných prací a poskytnutí

příspěvku spolufinancovaného ze

státního rozpočtu a Evropského

sociálního fondu č. A-VN-55/2013

(č.dokladu 6109).

změna R

Příjem neinvest.dotace ze státního

rozpočtu 231 4116 00013234 0900 15 000,00

Platy zaměstnanců v prac.poměru ze SR 231 61 71 5011 33113234 0900 1 500,00

Platy zaměstnanců v prac.poměru z EU 231 61 71 5011 33513234 0900 9500

Povin.pojištění na soc.zabezpeč.ze SR 231 61 71 5031 33113234 0900 600,00

Povin.pojištění na soc.zabezpeč.z EU 231 61 71 5031 33513234 0900 2 400,00

Povin.pojištění na zdrav.pojištění ze SR 231 61 71 5032 33113234 0900 200,00

Povin.pojištění na zdrav.pojištění z EU 231 61 71 5032 33513234 0900 800,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal
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97

Příjem dotace v rámci OPŽP, Prioritní

osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů

energie, oblast podpory 3.2 v celkové

výši 105 839,96 Kč (pro rozpoč.opatření

zaokrouhleno na 105,80 tis. Kč) na

spolufinancování akce Zateplení MŠ

Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 9

(dále jen "EU-Zateplení MŠ

Sedmikráska") v kapitole 04 - Školství,

mládež a sport  (č.dokladu 6112).

změna R

Příjem investiční účelové dotace z EU na

akci "EU - Zateplení MŠ Sedmikráska" 231 4216 00015835 0400 10130 32 200,00

Příjem neinvestiční účelové dotace z EU

na akci "EU - Zateplení MŠ Sedmikráska" 231 4116 00015370 0400 10130 67 700,00

Příjem investiční účelové dotace z SFŽP

na akci "EU - Zateplení MŠ Sedmikráska" 231 4213 00090877 0400 10130 1 900,00
Příjem neinvestiční účelové dotace z

SFŽP na akci "EU - Zateplení MŠ

Sedmikráska" 231 4113 00090001 0400 10130 4 000,00

Investiční výdaj z účelové dotace EU na

akci "EU - Zateplení MŠ Sedmikráska" 231 31 11 6909 00015835 0400 10130 32 200,00

Neinvestiční výdaj z účelové dotace EU na

akci "EU - Zatepletní MŠ Sedmikráska" 231 31 11 5909 00015370 0400 10130 67 700,00

Investiční výdaj z účelové dotace z SFŽP

na akci "EU - Zateplení MŠ Sedmikráska" 231 31 11 6909 00090877 0400 10130 1 900,00

Neinvestiční výdaj z účelové dotace z

SFŽP na akci "EU - Zateplení MŠ

Sedmikráska" 231 31 11 5909 00090001 0400 10130 4 000,00

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

98

Spolufinancování MČ Praha 21 k přijaté

dotaci v rámci OPŽP, Prioritní osa 3 -

Udržitelné využívání zdrojů energie,

oblast podpory 3.2 v celkové výši 11

760,02 Kč (pro rozpoč.opatření

zaokrouhleno na 11,7 tis. Kč) na akci

Zateplení MŠ Sedmikráska, Lišická

1502, Praha 9 (dále jen "EU-Zateplení

MŠ Sedmikráska") v kapitole 04 -

Školství, mládež a sport, převedením z

položky nespecifikované rezervy v

kapitole 10 - Pokladní správa.

změna R Nespecifikovaná rezerva 231 64 09 5901 1000 -11 700,00

Investiční výdaj - spoluúčast MČ Praha 21

na financování akce "EU - Zateplení MŠ

Sedmikráska" 231 31 11 6909 00000077 0400 10130 3 800,00

Neinvestiční výdaj - spoluúčast MČ Praha

21 na financování akce "EU - Zatepletní

MŠ Sedmikráska" 231 31 11 5909 00000077 0400 10130 7 900,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal
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99

Přijetí dotace z MHMP ve výši 50% z

obdrženého odvodu z výherních

hracích přístrojů a jiných tech.herních

zařízení za 2.čtvrtletí a za 3.čtvrtletí

2013 v celkové výši 351 264,- Kč (pro

rozpočtové opatření zaokrouhleno na

352,0 tis. Kč), z toho:

účel.neinvest.dotace na podporu

činnosti nestátních nezisk.organ.

působících na území MČ které zajišťují

dlouhodobě organizovanou sportovní

výchovu mládeže 88,0 tis. Kč, dále

účelová neinvest.dotace na kulturu,

školství, zdravotnictví a sociální oblast

176,0 tis. Kč a účelová neinvest.dotace

na sport 88,0 tis. Kč (č.dokladu 8048)

změna R

Přijetí neinv.účel.dotace z MHMP ve výši

50% odvodu z VHP na sportovní výchovu

mládeže v nestátních nezisk.organ. 231 4121 00000098 1000 88 000,00

Nespecifikované rezervy-využití v roce

2014 na podporu činnosti nestátních

neziskových organizací, zajišťujicí

sportovní výchovu mlád. 231 64 09 5901 1000 98 88 000,00

Přijetí neinv.účel.dotace z MHMP ve výši

50% odvodu z VHP na kulturu, školství,

zdravot.a soc.oblast 231 4121 00000098 1000 176 000,00

Nespecifikované rezervy-využití v roce

2014 na kulturu, školství, zdravot.a

soc.oblast 231 64 09 5901 1000 98 176 000,00

Přijetí neinv.účel.dotace z MHMP ve výši

50% odvodu z VHP na sport 231 4121 00000098 1000 88 000,00

Nespecifikované rezervy-využití v roce

2014 na sport 231 64 09 5901 1000 98 88 000,00

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

100

Přijetí účelové neinvestiční dotace z

MHMP ve výši 5 000,0 tis. Kč na opravy

místních komunikací - v kapitole 03 -

Doprava (č.dokladu 8057)

změna R

Přijetí účelové neinvestiční dotace z

MHMP na opravy místních komunikací 231 4121 00000081 0300 5 000 000,00

Silnice - opravy a udržování 231 22 12 5171 00000081 0300 5 000 000,00

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

101

Přijetí účelové neinvestiční dotace ze

státního rozpočtu z Ministerstva vnitra

ve výši 3,3 tis. Kč pro Jednotku sboru

dobrovolných hasičů v Újzedě nad Lesy

v kapitole 07 - Bezpečnost (č.dokladu

6129)

změna R

Přijetí účelové neinvestiční dotace ze

státního rozpočtu z Ministerstva vnitra pro

SJDH 231 4116 00014004 0700 3 300,00

Opravy a udržování 231 55 12 5171 00014004 0700 3 300,00

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

107

Účelová neinvestiční dotace ze státního

rozpočtu z Úřadu práce hl.m.Prahy (v

rámci OP Lidské zdroje a

zaměstnanost) ve výši 15 000,- Kč na

základě Dohody o vytvoření

pracovních příležitostí v rámci veřejně

prospěšných prací a poskytnutí

příspěvku spolufinancovaného ze

státního rozpočtu a Evropského

sociálního fondu č. A-VN-55/2013

(č.dokladu 6135).

změna R

Příjem neinvest.dotace ze státního

rozpočtu 231 4116 00013234 0900 15 000,00

Platy zaměstnanců v prac.poměru ze SR 231 61 71 5011 33113234 0900 1 500,00

Platy zaměstnanců v prac.poměru z EU 231 61 71 5011 33513234 0900 9 500,00

Povin.pojištění na soc.zabezpeč.ze SR 231 61 71 5031 33113234 0900 600,00

Povin.pojištění na soc.zabezpeč.z EU 231 61 71 5031 33513234 0900 2 400,00

Povin.pojištění na zdrav.pojištění ze SR 231 61 71 5032 33113234 0900 200,00

Povin.pojištění na zdrav.pojištění z EU 231 61 71 5032 33513234 0900 800,00

Ing. Vlasta Berková

5.3.2014
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MČ Praha 21

Rozpočtová opatření č. 1 a 2: změny rozpočtu v roce 2014

pro jednání ZMČ Praha 21 dne 17. 3. 2014

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

1

Poskytnutí investičního příspěvku ve

výši 340 tis. Kč FK Újezd nad Lesy jako

spoluúčast na dvou grantech MHMP, a

to Rek.trav.fotbal.hřiště a

Vybud.oplocení trénink.areálu.

Fin.prostředky budou převedeny z

neinvest.příspěvků jako spoluúčast MČ

na grantech v kapitole 04 - Školství,

mládež a sport

změna R

Neinvest.transfery občan.sdruž-spoluúčast

MČ Praha 21 na grantech 231 34 19 5222 0400 541 -340 000,00

Investiční transfer FK Újezd nad Lesy na

Rek.trav.fotbal.hřiště a

oploc.trénink.areálu- spoluúčast na

grantech z MHMP 231 34 19 6322 0400 544 340 000,00

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

2

Poskytnutí investičního příspěvku ve

výši 60 tis. Kč TJ Sokol jako spoluúčast

na grantu MHMP, a to Dokončení

výstavby multifunkčního hřiště.

Fin.prostředky budou převedeny z

neinvestičních příspěvků jako

spoluúčast MČ na grantech v kapitole

04 - Školství, mládež a sport.

změna R

Neinvest.transfery občan.sdruž-spoluúčast

MČ Praha 21 na grantech 231 34 19 5222 0400 541 -60 000,00

Investiční transfer TJ Sokol na Dokončení

výstavby multifunkčního hřiště -

spoluúčast na grantech z MHMP 231 34 19 6322 0400 535 60 000,00

Ing. Vlasta Berková

5.3.2014
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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/00080/2014
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 18. jednání dne 17.03.2014
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2019

Důvodová zpráva

Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2019 je předkládán v přiložené tabulce (příloha
č. 1 k usnesení) včetně komentáře a vychází z posledně známých skutečností, předpokladů a
posledně platných pokynů z MHMP. Návrh rozpočtového výhledu do roku 2019 byl již schválen
usnesením ZMČ17/0211/13, ze dne 16. 12. 2013. Vzhledem k tomu, že se změnily pokyny z
MHMP (změna dotačních vztahů Magistrátu hl. m. Prahy k MČ Praha 21 a změna požadované
tabulky k předložení na MHMP), je nutné předložit návrh rozpočtového výhledu k novému
schválení Zastupitelstvem MČ Praha 21. Rada MČ Praha 21 odsouhlasila tento návrh usnesením
RMČ87/1602/14.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 "Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2019", v souladu s přiloženou tabulkou,

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

Obsah: 
Příloha č.2: 02_ROZP_VYHLED_MCP21_do_r_2019

 
 

Dne 05.03.2014
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21



Městská část Praha 21

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 21 číslo                ze dne 17. 3. 2014

 

R o z p o č t o v ý   v ý h l e d   MČ Praha 21 do roku 2019 
(v tis. Kč)

Název položky

Skutečnost 

2009

Skutečnost 

2010

Skutečnost 

2011

Skutečnost 

2012

Skutečnost 

2013

Návrh 

rozp.2014 RV 2015 RV 2016 RV 2017 RV 2018 RV 2019

Daňové příjmy (po konsolidaci) - třída 1 7 048,81 10 177,42 9 666,00 8 713,94 9 161,95 8 411,00 8 260,00 8 270,00 8 300,00 8 350,00 8 400,00

Nedaňové příjmy (po konsolidaci) - třída 2 2 716,98 471,71 1 060,38 1 744,64 1 786,90 1 465,00 1 400,00 1 490,00 1 500,00 1 550,00 1 600,00

Kapitálové příjmy (po konsolidaci) - třída 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vlastní příjmy 9 765,79 10 649,13 10 726,38 10 458,58 10 948,85 9 876,00 9 660,00 9 760,00 9 800,00 9 900,00 10 000,00

Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4 117 492,46 103 132,31 80 695,93 70 913,20 75 603,05 62 874,00 62 874,00 62 874,00 62 874,00 62 874,00 62 874,00

Příjmy celkem 127 258,25 113 781,44 91 422,31 81 371,78 86 551,90 72 750,00 72 534,00 72 634,00 72 674,00 72 774,00 72 874,00

Běžné výdaje (po konsolidaci) - třída 5 72 659,90 75 853,66 76 740,48 60 483,13 68 409,04 68 857,20 65 150,00 65 500,00 64 300,00 64 000,00 65 200,00

Kapitálové výdaje (po konsolidaci) - třída 6 47 670,95 20 709,00 13 396,90 24 294,12 4 276,30 5 655,00 4 233,00 3 983,00 5 223,00 5 623,00 4 523,00

Výdaje celkem 120 330,85 96 562,66 90 137,38 84 777,25 72 685,34 74 512,20 69 383,00 69 483,00 69 523,00 69 623,00 69 723,00

Výsledek hospodaření (-schodek, +přebytek) 6 927,40 17 218,78 1 284,93 -3 405,47 13 866,56 -1 762,20 3 151,00 3 151,00 3 151,00 3 151,00 3 151,00

Financování - třída 8 (změna stavu krátkodobých

prostředků -6 927,40 -17 218,76 -1 284,92 3 405,46 -13 866,55 1 762,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Komentář:  

   Vypracovala: Ing. Vlasta Berková - správce rozpočtu

22. 1. 2014

Rozpočtový výhled MČ Praha 21 do roku 2019 je sestavován v souladu se "Zásadami pro sestavení rozpočtového výhledu městských částí hl.m.Prahy na rok 2015 až 2019" - Příloha č. 1 k 

usnesení Rady HMP č. 1022 ze dne 18. 6. 2013, a to v členění výše uvedeném. V oblasti daňových příjmů jsou zohledněny změny zákona o rozpočtovém určení daní  a očekávané legislativní 

úpravy, u příjmů nedaňových se vychází z kvalifikovaného odhadu. U nedaňových příjmů se vychází z dosažené skutečnosti předchozího období s přihlédnutím k očekávané skutečnosti ve 

stávajícím roce. Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu a dotační vztah k městské části poskytnutý z rozpočtu hlavního města Prahy je do rozpočtového výhledu 

MČ Praha 21 v letech 2015 až 2019 zahrnut ve stejné výši, jaká má být schválena pro rok 2014. V oblasti výdajů se vychází z tempa vývoje příjmové základny s tím, že jsou zohledněny nové a 

odpadlé úkoly, legislativní úpravy, inflace předpokládaná z Ministerstva financí, apod. Rozpočtový výhled bude průběžně upravován v souladu s nově přijatými legislativními změnami (změny 

zákonů, vyhlášek, českých účetních standardů, apod.) a pokyny z MHMP. 



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/00117/2014
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 18. jednání dne 17.03.2014
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Iva Hájkovázpracoval:
vedoucí odboru

 
 

Věc: Projednání návrhu na udělení čestného titulu "Čestný občan" a "Občan roku
2013"

Důvodová zpráva

Rada MČ Praha 21 souhlasila s předloženými návrhy Komise pro udělování čestného titulu "Čestný
občan" a "Občan roku" na svém zasedání dne 11. 2. 2014 usnesením RMČ87/1595/14. Příslušná
komise projednala podané návrhy dne 22. 1. 2014 a navrhuje udělit čestné tituly takto: titul
"Čestný občan MČ Praha 21" panu plk. Ing. Oldřichu Pelčákovi a titul "Občan roku 2013" panu
Petru Machovi a panu doc. RNDr. Jiřímu Krásnému, CSc.

 

 

 
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 zápis z jednání Komise pro udělování čestného titulu "Čestný občan" a "Občan roku 2013"

konané dne 22. 1. 2014
 
 
 

2) s c h v a l u j e
 udělení čestných titulů:

"Čestný občan MČ Praha 21" panu plk. Ing. Oldřichu Pelčákovi

"Občan roku 2013" panu Petru Machovi a panu doc. RNDr. Jiřímu Krásnému, CSc.



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

 
 
 

3) u k l á d á
 ÚMČ Praha 21 /OŠKMA21/ zajistit předání čestných titulů na slavnostní akci v květnu

2014
 

 Zodpovídá:
 

 1. vedoucí odboru
 Termín:  06.05.2014
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_zapis_komise_2014

 
Příloha č.3: 03_prezencni_listina

 
 

Dne 05.03.2014
 
 

RNDr. Pavel Roušar
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.

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

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00118/2014
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 18. jednání dne 17.03.2014
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Iva Hájkovázpracoval:
vedoucí odboru

 
 

Věc: Katalog karet indikátorů strategických cílů

Důvodová zpráva

Rada MČ Praha 21 souhlasila s Katalogem karet indikátorů na svém jednání dne 11. 2. 2014
usnesením RMČ87/1591/14. Indikátory byly sestaveny strategickým týmem ÚMČ Praha 21 k
plnění cílů Strategického plánu rozvoje MČ Praha 21. První vyhodnocení indikátorů za předchozí
období bude předloženo ZMČ Praha 21 na jejím červnovém zasedání společně s vyhodnocením
plnění Akčního plánu za rok 2013.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 Katalog karet indikátorů cílů Strategického plánu rozvoje MČ Praha 21

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_indikatory_SP

 
 

Dne 05.03.2014
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

 
 



 

 

 

 

 

 

 

KATALOG KARET INDIKÁTORŮ 

 

 

pro sledování pokroku realizace 

Strategického plánu rozvoje  

MČ Praha 21 

 
 

 

 

 

Zpracoval strategický tým ÚMČ Praha 21 ve spolupráci s MEPCO, s.r.o. 

rok 2013 

Souhlasila RMČ Praha 21 dne 11. 2. 2014 usnesením RMČ87/1591/14 
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Na základě usnesení ZMČ Praha 21 č. ZMČ9/0108/12 byl dne 18. 6. 2012 schválen 

Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 (dále jen „SP“). V tomto dokumentu je stanovena 

povinnost sledovat dopad strategie a strategického řízení z pohledu vnějšího (občané) a 

vnitřního (strategický tým).  

 

Ke sledování plnění cílů SP byly garanty oblastí SP zpracovány indikátory s uvedením měrné 

jednotky, optimálního směru, správce indikátoru, výpočtové metodiky a periody vyhodnocení. 

Tento dokument obsahuje karty indikátorů, ve kterých jsou tyto hodnoty evidovány, aktuální 

a cílové stavy, které si městská část dává za cíl dosáhnout. Určení správci indikátorů 

každoročně zpracují vyhodnocení v období leden – únor za předchozí kalendářní rok. 

V březnu každého roku výstupy projedná strategický tým, Rada MČ Praha 21 a Zastupitelstvo 

MČ Praha 21. 

 

Jednou za 3 roky také bude uskutečněno dotazníkové šetření v domácnostech občanů Újezda 

nad Lesy na základě náhodného výběru v rámci standardizovaného dotazníku evropské sady 

indikátorů udržitelného rozvoje: Spokojenost s místním společenstvím a Mobilita a místní 

přeprava cestujících.  

 

Každoročně strategický tým vyhodnotí míru implementace strategického řízení uvnitř úřadu 

sebehodnotícím způsobem dle tabulky uveřejněné v dokumentu SP.  

 

 

VYSVĚTLIVKY KE KARTÁM INDIKÁTORŮ: 

CÍL SP – Název cíle strategického plánu konkrétní oblasti. 

NÁZEV INDIKÁTORU – Nově stanovený indikátor. 

MĚRNÁ JEDNOTKA – Jednotka, podle které jsou měřeny jednotlivé indikátory. 

OPTIMÁLNÍ SMĚR - Optimální směr by měl odpovídat tendenci hodnoty indikátoru, ke 

které by mělo dojít splněním jednotlivých opatření SP. Pro přehlednost byly stanoveny 

k jednotlivým směrům vývoje symboly: 

↑………………………………… vzrůstající tendence 

↓………………………………… klesající tendence 

↔………………………………. udržet stávající hodnotu 

Monitorovat……………………. indikátor bude pouze monitorován 

SPRÁVCE MĚŘÍTKA – Správce měřítka stanovuje definici a metodiku výpočtu a je 

odpovědný za získávání dat za jednotlivé indikátory (odbor ÚMČ). Správce měřítka je 
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stanoven v návaznosti na garanty SP. 

POLITICKÝ GARANT ZA VYPLNĚNÍ MĚŘÍTKA – Tito garanti zajišťují politický  

 

dohled nad vyplněním měřítka a odpovědnost za dosažení cílové hodnoty indikátoru.  

ROKY – Jedná se o mezníky pro sledování hodnot indikátorů – 2012 – nastavení výchozích 

hodnot, 2017 – střední hodnota, 2022 – konečný termín realizace SP.  

PLÁN – Nastavené cílové hodnoty indikátorů, kterých se dosáhne po úspěšné realizaci 

opatření z akčních plánů a naplnění cílů SP.  

SKUTEČNOST – Reálné hodnoty indikátorů dosažené podle skutečnosti. 

POPIS MĚŘÍTKA – Popis indikátoru zahrnuje jeho kontext, přínos ze sledování a tendence 

do budoucna.   

MĚŘÍTKO OVLIVŇUJE – Jedná se o podstatné faktory, které mají vliv na výslednou 

hodnotu indikátorů.  

METODIKA A VÝPOČET – Popis metodiky a výpočtu indikátorů, případně odkaz na 

zdroje, které tuto metodiku nastavují a spravují.   

ZDROJ ČERPÁNÍ DAT – Jedná se o odkazy na instituce a zdroje, které spravují data pro 

výpočet indikátorů. 

PERIODA VYHODNOCOVÁNÍ MĚŘÍTKA – Uvedení časového intervalu, v jakém bude 

pravidelně prováděno vyhodnocení jednotlivých indikátorů.  

 

Vysvětlivky zkratek odborů 

 

FO Finanční odbor 

OMI Odbor majetku a investic 

OŠKMA21 Odbor školství, kultury, místní Agendy 21 

OSV Odbor sociálních věcí 

VHČ Odbor vedlejší hospodářské činnosti, správy bytů a údržby 

OŽPD Odbor životního prostředí a dopravy 

OOS Odbor občansko správní 

PVK  Pražské vodovody a kanalizace a.s. 

MHD Městská hromadná doprava 

TSK Technická správa komunikací 

MČ Městská část 

OTTP Obecně technické požadavky na výstavbu 

SSÚ Silniční správní úřad 

ECI European Common Indicators, sada společných evropských indikátorů 
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Karta Indikátoru 1 

Cíl SP v oblasti A: Majetek a 

investic 
Účelné využití investic na majetek MČ Praha 21 

Název indikátoru  
% FINANCÍ NA INVESTICE Z CELKOVÉHO 

ROZPOČTU MČ PRAHA 21 

Měrná jednotka 
% 

Optimální směr 
↑ stanovit % 

Správce měřítka  FO 

Politický garant za vyplnění měřítka Starosta MČ Praha 21 

Roky 2012 2017 2022 

Plán - 
25,00 25,00 

Skutečnost 28,66   

Popis měřítka: Poměr vynaložených investic ve vztahu k celkovému rozpočtu MČ Praha 

21 - sleduje vývoj (pokles, vzrůst) 

Měřítko ovlivňuje: Pozitivní rozvoj občanské a technické infrastruktury MČ Praha 21 

Metodika a výpočet: Výše investičních prostředků MČ Praha 21 k celkovému rozpočtu za 

sledované období. Jedná se o skutečný podíl kapitálových výdajů k celkovým výdajům ke 

konci roku. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje MČ Praha 21 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok  
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Karta Indikátoru 2 

 

Cíl SP v oblasti A:  Majetek a 

investice 
Udržitelný rozvoj s přiměřeným nárůstem 

Název indikátoru  
ÚČETNÍ HODNOTA MAJETKU 

Měrná jednotka 
mil. Kč 

Optimální směr 
Monitorovat  

Správce měřítka  FO 

Politický garant za vyplnění měřítka Starosta MČ Praha 21 

Roky 2012 2017 2022 

Plán - 955 1 050 

Skutečnost 882   

Popis měřítka: Ve strategickém plánu se MČ Praha 21 zavazuje zajistit účelné, efektivní 

a hospodárné vynakládání finančních prostředků na zajištění péče o majetek.  Je třeba 

zajistit prostou i rozšířenou reprodukci majetku. V rámci plnění rozpočtu je 

vyhodnocováno čerpání investičních finančních prostředků a finančních prostředků na 

opravy a udržování. 

Měřítko ovlivňuje: V období schvalování rozpočtu MČ Praha 21 nebo při schvalování 

rozpočtových opatření, je důležité rozhodnutí o výši finančních prostředků na investiční 

výstavbu, opravy a udržování majetku. Správci kapitol a vedoucí odborů ovlivňují tento 

ukazatel řádnou správou svěřeného majetku. 

Odepisování majetku: v souladu s ČÚS č. 708 o odepisování dlouhodobého majetku, došlo 

ke konci roku 2011 k dooprávkování majetku a od 1. 1. 2012 je již dlouhodobý majetek 

odepisován. Městská část každoročně zasílá požadavky na získání účelových investičních 

dotací z MHMP. Jedná se o požadavky MČ a zřízených příspěvkových organizací. Dále MČ 

vyhledává projekty na přijetí dotací z Fondu životního prostředí, z OPPK, z EU. 

Metodika a výpočet: Měřítko vyjadřuje účetní hodnotu (netto) vybraného majetku, tj. 

dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje MČ Praha 21 

Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok 
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Karta Indikátoru 3 

 

Cíl SP v oblasti B: Doprava 
Podpora rozvoje udržitelné dopravy 

Název indikátoru  
DÉLKA CYKLOTRAS A DALŠÍCH TRAS PRO 

CYKLISTY 

Měrná jednotka 
Km 

Optimální směr 
↑ stanovit cílovou délku 

Správce měřítka  OŽPD 

Politický garant za vyplnění měřítka Starosta MČ Praha 21 

Roky 2012 2017 2022 

Plán - 20,00 45,29 

Skutečnost 2,27   

Popis měřítka: Ve zpracovaném cyklogenerelu a dopravním generelu MČ Praha 21 byla 

navržena řada opatření, která po jejich realizaci umožní bezpečný pohyb cyklistů po 

komunikacích v katastru MČ Praha 21. Měřítkem naplnění cílů v podkategorii B3-

Alternativní doprava, je délka takto uzpůsobených a označených tras v kilometrech (na 

dvě desetinná místa), které jsou upravené a bezpečné pro jízdu cyklistů. 

Měřítko ovlivňuje: Pozitivní rozvoj občanské infrastruktury MČ Praha 21 (sport, oddech) 

Metodika a výpočet: Celková délka vybudovaných a označených cyklotras v km podle 

dopravního generelu a cyklogenerelu. Metodika vychází z mapových podkladů obsažených 

v těchto dvou strategických dokumentech a „uličních“ úseků a tras navržených pro 

bezpečný pohyb cyklistů. Realizací veškerých opatření v jednotlivých úsecích, které 

umožní bezpečný pohyb cyklistů v těchto částech, jsou v daném období změřeny (počet 

km s přesností na dvě desetinná místa). Hodnotí se dopravní značení, realizace 

zklidňovacích a zpomalovacích prvků zabezpečující bezpečný provoz a minimální potřebná 

kvalita povrchu komunikací pro pohyb cyklistů. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje MČ Praha 21 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 

 

 

 

 

 

 



Katalog karet indikátorů (únor 2014) 

6 

 

 

Karta Indikátoru 4 

 

Cíl SP v oblasti A: Majetek a 

investice 

Ochrana nezastavěného území (regulace 

výstavby v souvislosti s inženýrskou a 

občanskou infrastrukturou) 

Název indikátoru  

OCHRANA NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

ROZVOJOVÝCH PLOCH, VEŘEJNÉHO 

PROSTRANSTVÍ, NEZASTAVITELNÉ PLOCHY 

Měrná jednotka 
m2 

Optimální směr 
Udržet 

Správce měřítka  OMI 

Politický garant za vyplnění měřítka Starosta MČ Praha 21 

Roky 2012 2017 2022 

Plán - 526 110 505 815 

Skutečnost 577 025   

Popis měřítka: Indikátor sleduje nárůst zastavěnosti v k.ú. Újezd nad Lesy   

Měřítko ovlivňuje: Počet obyvatel v MČ Praha 21, platný územní plán a jeho následné 

změny, vyhlášky hl. města Prahy (např. OTTP, vyhlášení přírodního parku a chráněných 

oblastí atp.) 

Metodika a výpočet: Výpočet plochy rozvojových ploch doposud nezastavěného území 

na katastru MČ Praha 21. Přírůstek (úbytek) nezastavěných ploch rozvojových území v m2 

na základě informací stavebního úřadu za sledované období. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje MČ Praha 21 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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Cíl SP v oblasti A: Majetek a 

investice 
Efektivní hospodaření s energií 

Název indikátoru  
FINANČNÍ PROSTŘEDKY VYNALOŽENÉ ZA 

ODBĚR ENERGIÍ  

Měrná jednotka 
%  

Optimální směr 
↓ 

Správce měřítka VHČ 

Politický garant za vyplnění měřítka Radní MČ Praha 21 pro oblast životního prostředí 

Roky 2012 2017 2022 

Plán - 90% 85% 

Skutečnost 1.230 tis. Kč   

Popis měřítka: Indikátor sleduje roční objem finančních prostředků, vynaložených MČ 

Praha 21 na energie, porovnáním s částkou v roce 2012. 

Měřítko ovlivňuje: Snížení nákladů na elektřinu, plyn a teplo hrazených MČ Praha 21 

jako odběratelem na základě uzavřených smluv.  

Metodika a výpočet: Součet ročních nákladů hlavní činnosti a vedlejší hospodářské 

činnosti za spotřebovanou elektřinu, plyn a teplo Městskou částí Praha 21, porovnání 

s částkou v roce 2012 a vyjádření v procentech. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje MČ Praha 21  

Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok 
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Cíl SP v oblasti B: Doprava 
Trvalé zvyšování kvality dopravy 

Název indikátoru  
SPOKOJENOST OBČANŮ S DOPRAVOU 

Měrná jednotka 
Hodnota indexu průměrné spokojenosti 

Optimální směr 
↑ 

Správce měřítka  OŽPD 

Politický garant za vyplnění měřítka Starosta MČ Praha 21 

Roky 2012 2017 2022 

Plán - 50 % 70 % 

Skutečnost neexistence   

Popis měřítka: Vývoj kvality dopravy v obci, spokojenost občanů s dopravou (MHD, 

České dráhy, osobní automobily, cyklo).  

Měřítko ovlivňuje: Výše investic do dopravní infrastruktury. 

Metodika a výpočet: Vyškolení tazatelé provádějí dotazníkové šetření v domácnostech 

občanů na náhodně vybraných adresách. Dotazník i jeho zpracování je v souladu se sadou 

ECI – standardizované evropské indikátory. 

Zdroj čerpání dat: Dotazníková šetření na základě metodiky standardizovaných 

evropských indikátorů sady ECI 

Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za 3 roky 
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Cíl SP v oblasti B: Doprava 
Trvalé zvyšování kvality dopravy 

Název indikátoru  
PROCENTO PLNĚNÍ DOPRAVNÍHO 

GENERELU 

Měrná jednotka 
Počet opatření 

Optimální směr 
Monitorovat 

Správce měřítka  OŽPD 

Politický garant za vyplnění měřítka Starosta MČ Praha 21 

Roky 2012 2017 2022 

Plán - 7 16 

Skutečnost 0   

Popis měřítka: Vývoj kvality dopravy v MČ Praha 21, spokojenost občanů.  

Měřítko ovlivňuje: Výše investic do dopravní infrastruktury. 

Metodika a výpočet: Bere se v úvahu počet jednotlivých dopravních opatření, které se 

podaří realizovat na základě Dopravního generelu. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje MČ Praha 21 

Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Katalog karet indikátorů (únor 2014) 

10 

 

Karta Indikátoru 8 

 

Cíl SP v oblasti B: Doprava 
Snížení dopravní zátěže na silnici I/12 

Název indikátoru  
PRŮMĚRNÝ POČET NÁKLADNÍCH AUT 

PROJIŽDĚJÍCÍCH MČ ZA 24 HODIN 

Měrná jednotka 
počet za 24 hodin 

Optimální směr 
↓ 

Správce měřítka  OŽPD 

Politický garant za vyplnění měřítka Radní MČ Praha 21 pro oblast dopravy 

Roky 2012 2017 2022 

Plán - 800 820 

Skutečnost 950   

Popis měřítka: Vývoj kvality dopravy v MČ Praha 21 a životního prostředí. 

Měřítko ovlivňuje: Výše investic do dopravní infrastruktury, dopravní omezení. 

Metodika a výpočet: Indikátor sleduje počet nákladních aut projíždějících MČ Praha 21 

za 24 hodin. Budou využita statistická data TSK. Z údajů TSK nelze rozlišit mezi MHD a 

nákladním vozidlem. V počtu je počítáno s počtem spojů MHD, zásobováním a výjimkami, 

které jsou uděleny SSÚ. 

Zdroj čerpání dat: Data Technické správy komunikací. 

Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za měsíc 
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Cíl SP v oblasti B: Doprava 
Zlepšení dopravní obslužnosti v MČ Praha 21 

Název indikátoru  
POČET SPOJŮ MHD 

Měrná jednotka 
Počet spojů 

Optimální směr 
Monitorovat 

Správce měřítka  OŽPD 

Politický garant za vyplnění měřítka Radní MČ Praha 21 pro oblast dopravy 

Roky 2012 2017 2022 

Plán - 780 800 

Skutečnost 766   

Popis měřítka: Kvalita dopravní obslužnosti.  

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet Magistrátu hl. města Prahy na investice do Městské 

hromadné dopravy, optimalizace dopravy. 

Metodika a výpočet: Z údajů společností Dopravní podnik hl. města Praha, Ropid a 

České dráhy.  

Zdroj čerpání dat: Ropid, Dopravní podnik hl. města Praha. 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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Cíl SP v oblasti C: Vzdělávání a 

výchova 

Navýšení kapacity mateřských škol zřizovaných 

MČ 

NÁZEV INDIKÁTORU  

POČET DĚTÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH 

ZŘIZOVANÝCH MČ PRAHA 21/POČET 

NEPŘIJATÝCH DĚTÍ OD 3 LET VĚKU/POČET 

NEPŘIJATÝCH DĚTÍ OD 4 LET VĚKU 

Měrná jednotka 
Počet/Počet 

Optimální směr 
Dosáhnout v roce 2017 0 nepřijatých dětí ve 

věku od 4 let 

Správce měřítka OŠKMA21 

Politický garant za vyplnění měřítka Radní MČ Praha 21 za oblast školství 

Roky 2012 2017 2022 

Plán - 395/50/0 395/0/0 

Skutečnost 317/107/18   

Popis měřítka: Indikátor sleduje počet dětí v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 

21 ve vztahu k počtu nepřijatých dětí ve věku od 3 do 4 let věku a od 4 let věku dítěte. 

Vzdělávání v mateřských školách není povinné, obec má dle školského zákona zajistit 

vzdělávání dítěte předškolního, t.j. rok před povinnou školní docházkou. Koncepce školství 

MČ Praha 21 deklaruje pokrýt poptávku po umístění dětí od 4 let věku. 

Měřítko ovlivňuje: Ekonomicky činní občané mohou vykonávat výdělečnou činnost a 

předškolní děti se mohou připravovat na základní vzdělávání. 

Metodika a výpočet: Zjištění počtu dětí umístěných v mateřských školách zřizovaných 

MČ 21 a počtu všech nepřijatých dětí od 3 do 4 let věku a počtu nepřijatých dětí od 4 let 

věku. 

Zdroj čerpání dat: Ředitelky mateřských škol ze zahajovacích výkazů 

Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok  
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Cíl SP v oblasti C: Vzdělávání a 

výchova 

Zvýšit úroveň a kvalitu vzdělání v mateřských 

školách zřizovaných MČ Praha 21 

Název indikátoru  

PRŮMĚRNÝ POČET DĚTÍ NA TŘÍDU 

V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH ZŘIZOVANÝCH 

MČ PRAHA 21  

Měrná jednotka 
Počet dětí ve třídě 

Optimální směr 
Nepřesáhnout hodnotu 26 

Správce měřítka OŠKMA21 

Politický garant za vyplnění měřítka radní MČ Praha 21 za oblast školství 

Roky 2012 2017 2022 

Plán - 26,0 24,0 

Skutečnost 26,41   

Popis měřítka: Indikátor sleduje počet tříd v mateřských školách s tendencí snižovat 

počet dětí na třídu se zachováním stejného počtu tříd. 

Měřítko ovlivňuje: Při možném poklesu dětí zachovat počet tříd s možným snižováním 

počtu dětí na třídu a tím zkvalitňování předškolního vzdělání. 

Metodika a výpočet: Počet tříd v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 21. 

Zdroj čerpání dat: Ředitelky mateřských škol ze zahajovacích výkazů a zdroj městské 

části 

Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok  
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Cíl SP v oblasti C: Vzdělávání a 

výchova 

Vyřešení kapacity základní školy tak, aby 

pokrývala skutečnou poptávku po zařazení 

místních dětí ke školnímu vzdělávání (100%) 

Název indikátoru  
PRŮMĚRNÝ POČET ŽÁKŮ VE TŘÍDĚ 

MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Měrná jednotka 
Počet žáků ve třídě 

Optimální směr 

Nepřekročit zákonný limit  

 

Správce měřítka OŠKMA21 

Politický garant za vyplnění měřítka Radní MČ Praha 21 za oblast školství 

Roky 2012 2017 2022 

Plán - 34 34 

Skutečnost 24   

Popis měřítka: Indikátor ukazuje vývoj průměrného počtu žáků na třídu při pokrytí 100 

% poptávky trvale hlášených dětí v Újezdě nad Lesy. 

Měřítko ovlivňuje: Kapacita školy bude potřeba v budoucnu navýšit na základě 

demografické studie zpracované Vysokou školou ekonomickou Praha v roce 2013, což 

vyžaduje např. rekonstrukci školní kuchyně, rozšíření sociálních zařízení, šaten, výukových 

učeben a kabinetů pro učitele. Platný zákonný limit je v roce 2014 nastaven na 30 žáků ve 

třídě s možností navýšit o 4 žáky na základě povolení zřizovatele – změna zákonného 

limitu by indikátor značně ovlivnila. 

Metodika a výpočet: Průměrný počet žáků všech tříd 1. a 2. stupně základní školy.  

Zdroj čerpání dat: Ředitel základní školy ze zahajovacích výkazů a zdroj MČ Praha 21. 

Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok 
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Karta Indikátoru 13 

 

Cíl SP v oblasti C: Vzdělávání a 

výchova 

Motivovat a stabilizovat kvalitní personál 

základní školy 

Zvýšit úroveň a kvalitu vzdělání v základní škole 

Název indikátoru  
ODBORNÁ KVALIFIKOVANOST UČITELŮ 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Měrná jednotka 
% 

Optimální směr 
↑ k hranici 86 % 

Správce měřítka OŠKMA21 

Politický garant za vyplnění měřítka Radní MČ Praha 21 za oblast školství 

Roky 2012 2017 2022 

Plán - 82 % 86 % 

Skutečnost 78 %   

Popis měřítka: Indikátor sleduje vývoj odborné kvalifikovanosti učitelů. 

Měřítko ovlivňuje: Zvyšováním odborné kvalifikovanosti učitelů by se měla zvyšovat 

kvalita vzdělávání. 

Metodika a výpočet: Procentní výpočet ve vztahu ke všem učitelům a vychovatelům 

základní školy.  

Zdroj čerpání dat: Ředitel základní školy 

Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok 
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Karta Indikátoru 14 

 

 

Cíl SP v oblasti D: Volnočasové 

aktivity 

Rozšiřovat pestrou nabídku kulturních a 

sportovních akcí pořádaných MČ Praha 21 

Název indikátoru  
POČET KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ 

SPOLUPOŘÁDANÝCH MČ PRAHA 21  

Měrná jednotka 
Počet akcí 

Optimální směr 
Nepoklesnout pod 60 akcí za rok 

Správce měřítka OŠKMA21 

Politický garant za vyplnění měřítka Radní MČ Praha 21 za kultury 

Roky 2012 2017 2022 

Plán - 60  60 

Skutečnost 63    

Popis měřítka: Indikátor vystihuje počet kulturních a sportovních akcí, které pořádá MČ 

Praha 21 nebo ve které je spolupořadatelem. Zahrnuty jsou i akce neziskových a 

příspěvkových organizací, které jsou realizovány za grantové podpory MČ Praha 21.  

Měřítko ovlivňuje: Zvyšování nabídky kulturních a sportovních akcí se zapojováním 

veřejnosti ke zvyšování sounáležitosti s městskou částí. 

Metodika a výpočet: Nejsou zde zahrnuty kampaně a osvětové akce MČ Praha 21 se 

zaměřením na zdraví, protože jsou sledovány v sociální oblasti. Jedná se o akce 

podpořené grantovým systémem MČ Praha 21 a akce pořádané nebo spolupořádané MČ 

Praha 21 (Pálení čarodějnic, Den Země, Den zdraví, květnové a říjnové oslavy, Újezdské 

posvícení, Újezdská akademie, Mezinárodní den seniorů, Den matek, Vánoční posezení pro 

seniory, divadelní představení, koncertní vystoupení, Country bál, akce v Újezdském 

muzeu a Místní veřejné knihovny). Monitorovat počet účastníků kvalifikovaným odhadem. 

V roce 2012 se akcí zúčastnilo 4 tis. občanů a další občané akcí pořádaných v rámci 

grantového systému MČ Praha 21. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje MČ Praha 21 ve spolupráci s příslušnou organizací. 

Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok 
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Karta Indikátoru 15 

 

 

Cíl SP v oblasti D: Volnočasové 

aktivity 

Podpora nestátních neziskových organizací a 

občansky prospěšných spolků a organizací 

Název indikátoru  

PODÍL FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA 

PODPORU KULTURY, SPORTU A SPOLKOVÉ 

ČINNOSTI Z ROZPOČTU MČ PRAHA 21 

Měrná jednotka 
% 

Optimální směr 
↑ k hranici 3,1% 

Správce měřítka  FO 

Politický garant za vyplnění měřítka Starosta MČ Praha 21 

Roky 2012 2017 2022 

Plán 

 

2,90 3,10 

Skutečnost 4,42   

Popis měřítka: Při schvalování rozpočtu a při rozpočtových opatřeních se stanoví částka 

finančních prostředků vyčleněná na oblast zahrnující kulturu, sport a spolkové činnosti. 

V roce 2012 došlo k nárůstu finančních prostředků vynaložených na cíl tohoto indikátoru 

nákupem pozemku pod skautskou klubovnou na Rohožníku. 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet MČ Praha 21 

Metodika a výpočet: Objem finančních prostředků na celkové výdaje vyčleněné v daném 

roce na kulturu, sport a spolkové činnosti MČ Praha 21 (upravený rozpočet: paragraf 3314 

Činnosti knihovnické ve výši 0,36%, paragraf 3319 Ostatní záležitosti kultury ve výši 

0,43%, paragraf 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků ve výši 0,35%, 

paragraf 3412 Sportovní zařízení v majetku obce ve výši 0,20%, paragraf 3419 Ostatní 

tělovýchovná činnost ve výši 0,56%, paragraf 3421 Využití volného času dětí a mládeže 

ve výši 2,12%, paragraf 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace ve výši 0,59%        ) 

k celkovým výdajům (včetně investic). 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje MČ Praha 21 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok  
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Cíl SP oblasti E: Zdravotnictví a 

sociální politika 

Preferování moderních způsobů poskytování 

sociálních služeb 

Název indikátoru  
HODNOCENÍ NABÍDKY A KVALITY 

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBČANY  

Měrná jednotka aritmetický průměr 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka OSV 

Politický garant za vyplnění měřítka Starosta MČ Praha 21 

Roky 2013 2017 2022 

Plán  2,4 2,3 

Skutečnost 2,5   

Popis měřítka: Uživatelem sociálních služeb se rozumí osoba, které jsou poskytovány 

sociální služby z důvodu její nepříznivé sociální situace. Cílem uživatelů je vést 

plnohodnotný a spokojený život, k jehož dosažení potřebují služby, které jsou 

poskytované lidsky, jsou dostupné fyzicky i finančně, jsou kvalitní a především jsou 

poskytovány s respektem k důstojnosti a jedinečnosti každého člověka. Společným cílem 

všech účastníků komunitního plánování je zajistit dostupnost kvalitních sociálních služeb. 

Hodnocení uživatelů sociálních služeb poskytuje objektivní zpětnou vazbu na poskytované 

služby a přispívá k jejich zlepšení. Optimálním trendem je zvyšující se spokojenost 

uživatelů s poskytovanými sociálním službami.  

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet MČ Praha 21, dotace, granty, počet poskytovatelů 

sociálních služeb, počet uživatelů sociálních služeb. 

Metodika a výpočet: Uživatelé do dotazníku zaznamenávají na stupnici 1-5 jak jsou 

s poskytovanou službou spokojeni, jak je jim služba dostupná, zda je nabídka služeb 

postačující. Známkování se používá jako ve škole, kdy 1 je nejlepší, 5 je nejhorší. 

Dotazníky budou vyplňovány v měsíci září každý rok, počet respondentů je odvislý od 

počtu uživatelů služeb, výpočet se stanoví aritmetickým průměrem. Výsledná hodnota 

v rozmezí 1-2,9 je považováno za kvalitní nabídku a poskytování služeb. Při hodnotě od 3-

5 budou přijata opatření ke zkvalitnění poskytovaných služeb. 

Zdroj čerpání dat: Vyplněné dotazníky uživatelů sociálních služeb. 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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Cíl SP oblasti E: Zdravotnictví a 

sociální politika 

Preferování moderních způsobů poskytování 

sociálních služeb 

Název indikátoru  
OBJEM PROSTŘEDKŮ DO SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB  

Měrná jednotka Kč 

Optimální směr ↔ 

Správce měřítka OSV 

Politický garant za vyplnění měřítka Starosta MČ Praha 21 

Roky 2012 2017 2022 

Plán - 2 421 370 2 421 370 

Skutečnost 2 421 370   

Popis měřítka: Jedním z úkolů strategického plánu je podpora poskytovatelů sociálních 

služeb. Sociální služby se vztahují na jednotlivé cílové skupiny zakomponované do 

komunitního plánu: senioři, osoby se zdravotním postižením, děti, mládež, rodiny s dětmi, 

osoby ohrožené sociálním vyloučením.  Optimálním trendem indikátoru by mělo být udržet 

stávající hodnotu finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 21 určených na sociální 

služby.  

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet MČ Praha 21, dotace, granty 

Metodika a výpočet: Pro výpočet bude využit rozpočet MČ Praha 21. Objem finančních 

prostředků z rozpočtu MČ Praha 21 určených na podporu sociálních služeb: osobní náklady 

včetně soc. a zdrav. pojištění ODPA 4351 – Osobní asistence, peč. služba a podpora 

samostatného bydlení – skutečnost roku 2012 ve výši 1 485 678 Kč, plán 2017 ve výši 

1 590 426 Kč, plán 2022 ve výši 1 590 426 Kč, provozní náklady ODPA 4351- Osobní 

asistence, peč. služba a podpora samostatné bydlení – rozpočet 2012 ve výši 1 025 700 

Kč, skutečnost ve výši 853 864 Kč, 4319-ostatní výdaje související se sociálním 

poradenstvím – rozpočet 2012 175 000 Kč, skutečnost ve výši 139 833 Kč 

Zdroj čerpání dat: Finanční odbor ÚMČ Praha 21, poskytovatelé sociálních služeb 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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Cíl SP oblasti: Zdravotnictví a 

sociální politika 

Minimalizování negativních vlivů na zdraví 

občanů 

Název indikátoru  
OSVĚTOVÉ AKCE SE ZAMĚŘENÍM NA 

ZDRAVÍ  

Měrná jednotka Počet účastníků (ročně) 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka OSV 

Politický garant za vyplnění měřítka Starosta MČ Praha 21 

Roky 2012 2017 2022 

Plán - 700 1000 

Skutečnost 500   

Popis měřítka: Cílem indikátoru je zajistit vzrůstající počet návštěvníků osvětových akcí. 

Měřítko ovlivňuje: Počet osvětových akcí, rozpočet MČ, dotace, granty 

Metodika a výpočet: Počet registrovaných osob nebo expertní odhad všech osob, které 

navštíví osvětové akce, které byly organizovány, případně spoluorganizovány MČ Praha 21 

(Spoluorganizací MČ Praha 21 se myslí finanční účast nebo použití loga MČ Praha 21).   

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje MČ Praha 21 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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Cíl SP v oblasti F: Životní prostředí 

Ochrana přírody a krajiny 

Ochrana Klánovického lesa, vytvoření uceleného 

systému zeleně podpora a zvyšování ekologické 

stability 

Název indikátoru  
SPOKOJENOST OBČANŮ S ŽIVOTNÍM 

PROSTŘEDÍM 

Měrná jednotka 
Hodnota indexu průměrné spokojenosti 

Optimální směr 
↑ 

Správce měřítka  OŽPD 

Politický garant za vyplnění měřítka Radní MČ Praha 21 pro oblast životního prostředí 

Roky 2012 2017 2022 

Plán - 60 % 80 % 

Skutečnost neexistence   

Popis měřítka: Indikátor sleduje zkvalitňování životního prostředí v MČ Praha 21. 

Měřítko ovlivňuje: Zvýšení informovanosti, zlepšení péče o kvalitu životního prostředí. 

Metodika a výpočet: Vyškolení tazatelé provádějí dotazníkové šetření v domácnostech 

občanů na adresách náhodně vybraných. Dotazník i jeho zpracování je v souladu se sadou 

ECI – standardizované evropské indikátory. 

Zdroj čerpání dat: Dotazníková šetření na základě metodiky standardizovaných 

evropských indikátorů sady ECI. 

Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za 3 roky 
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Cíl SP v oblasti F: Životní prostředí 

Ochrana přírody a krajiny 

Ochrana Klánovického lesa vytvoření uceleného 

systému zeleně podpora a zvyšování ekologické 

stability 

Název indikátoru  
PODÍL LESNÍCH POZEMKŮ NA KATASTRU 

MČ PRAHA 21 

Měrná jednotka 
% 

Optimální směr 
Monitorovat 

Správce měřítka  OŽPD 

Politický garant za vyplnění měřítka Radní MČ Praha 21 pro oblast životního prostředí 

Roky 2012 2017 2022 

Plán - 50,89 50,89 

Skutečnost 50,89   

Popis měřítka: Nedochází ke snižování lesní plochy.  

Měřítko ovlivňuje: Změny územního plánu. 

Metodika a výpočet: Informace od správce lesa. 

Zdroj čerpání dat: Lesy hl. města Prahy, Lesy České republiky 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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Cíl SP v oblasti F: Životní prostředí 

Ochrana přírody a krajiny 

Ochrana Klánovického lesa, vytvoření uceleného 

systému zeleně podpora a zvyšování ekologické 

stability 

Název indikátoru  
PLOCHA PŘÍRODNÍCH REZERVACÍ NA 

KATASTRU MČ PRAHA 21 

Měrná jednotka 
ha 

Optimální směr 
↔ 

Správce měřítka  OŽPD 

Politický garant za vyplnění měřítka Radní MČ Praha 21 pro oblast životního prostředí 

Roky 2012 2017 2022 

Plán - 165,06 165,06 

Skutečnost 165,06   

Popis měřítka: Nedochází ke snižování ploch, které byly vyhlášeny za rezervaci. 

Měřítko ovlivňuje: Vyhláška Magistrátu hl. města Prahy. 

Metodika a výpočet: Plochy rezervací a parků vyhlášených Magistrátem hl. města Prahy. 

Zdroj čerpání dat: Monitoring 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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Cíl SP v oblasti F: Životní prostředí 

Odpadové hospodářství 

Kontrola a dohled na nakládání s odpady, 

osvětová činnost 

Název indikátoru  

POČET MÍST TŘÍDĚNÉHO ODPADU NA 

OBYVATELE, POČET TUN SVEZENÉHO 

BIOODPADU NA OBYVATELE 

Měrná jednotka 
Počet/obyvatele; t/obyvatele 

Optimální směr 
Udržet a zvýšit hodnotu 36 míst tříděného 

odpadu ↑  

Správce měřítka  OŽPD 

Politický garant za vyplnění měřítka Radní MČ Praha 21 pro oblast životního prostředí 

Roky 2012 2017 2022 

Plán - 38/420  38/440 

Skutečnost 36/399,7   

Popis měřítka: Vést občany k třídění odpadu. Zvýšením třídění bioodpadu dojde ke 

zlepšení ochrany ovzduší v Újezdě nad Lesy, protože občané nebudou pálit tento odpad a 

dále se na okrajích lesa nebudou tvořit skládky. 

Měřítko ovlivňuje: Výši investic na odvoz odpadu. 

Metodika a výpočet: Informace od firmy provádějící svoz odpadu. 

Zdroj čerpání dat: Monitoring 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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Cíl SP v oblasti F: Životní prostředí 

Kvalita ovzduší 

Dodržení legislativních limitů 

Název indikátoru  
ZAVÉST MONITORING KVALITY OVZDUŠÍ 

Měrná jednotka 
ANO/NE 

Optimální směr 
splněno / nesplněno 

Správce měřítka  OŽPD 

Politický garant za vyplnění měřítka Radní MČ Praha pro oblast životního prostředí 

Roky 2012 2017 2022 

Plán - splněno splněno 

Skutečnost neexistence   

Popis měřítka: Zajištění vlastního měření, na území hl. města Prahy zajišťuje Hygienická 

stanice 

Měřítko ovlivňuje: Investice z rozpočtu MČ Praha 21 

Metodika a výpočet: Zveřejňování pravidelných výsledků měření 

Zdroj čerpání dat: Vlastní měření 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Katalog karet indikátorů (únor 2014) 

26 

 

Karta Indikátoru 24 

 

Cíl SP v oblasti F: Životní prostředí 

Vodní hospodářství 

Zvýšení počtu připojených domácností na 

kanalizaci 

Název indikátoru  
PROCENTO PŘIPOJENÝCH DOMÁCNOSTÍ NA 

KANALIZACI 

Měrná jednotka 
% 

Optimální směr 
↑ 

Správce měřítka  OŽPD 

Politický garant za vyplnění měřítka Radní MČ Praha 21 pro oblast životního prostředí 

Roky 2012 2017 2022 

Plán - 91,5 95 

Skutečnost 89,5   

Popis měřítka: Zvyšovat počet nemovitostí, které budou připojeny na kanalizaci. 

Měřítko ovlivňuje: Výše investic do infrastruktury. 

Metodika a výpočet: Informace od PVK v závislosti na uzavřených smlouvách 

Zdroj čerpání dat: PVK  

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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Cíl SP pro oblast G: Veřejná správa 

Nastavení kvalitního procesu postupného 

zavádění místní Agendy 21 (MA21) 

 

Název indikátoru  
SPOKOJENOST OBČANŮ SE ŽIVOTEM V MČ 

PRAHA 21 

Měrná jednotka 
Hodnota indexu průměrné spokojenosti 

Optimální směr 
Dosáhnout mez 80% 

Správce měřítka OŠKMA21 

Politický garant za vyplnění měřítka Starosta MČ Praha 21 

Roky 2012 2017 2022 

Plán - 60 % 80 % 

Skutečnost neexistence   

Popis měřítka: Indikátor sleduje zvyšování míry spokojenosti občanů se životem 

v Újezdě nad Lesy v důsledku implementace MA21. 

Měřítko ovlivňuje: Zkvalitňování místa, kde občané žijí. 

Metodika a výpočet: Vyškolení tazatelé provádějí dotazníkové šetření v domácnostech 

občanů na adresách náhodně vybraných. Dotazník i jeho zpracování je v souladu se sadou 

ECI – standardizované evropské indikátory. 

Zdroj čerpání dat: Dotazníková šetření na základě metodiky standardizovaných 

evropských indikátorů sady ECI. 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za 3 roky  
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Cíl SP pro oblast G: Veřejná správa 
Nastavení kvalitního procesu postupného 

zavádění místní Agendy 21 (MA21) 

NÁZEV INDIKÁTORU  
PLNĚNÍ KATEGORIE C KRITÉRIÍ MA21 

Měrná jednotka 
ANO/NE 

Optimální směr 
Dosáhnout a udržet kategorii B 

Správce měřítka OŠKMA21 

Politický garant za vyplnění měřítka Starosta MČ Praha 21 

Roky 2012 2017 2022 

Plán - Kategorie B Kategorie B 

Skutečnost Kategorie C   

Popis měřítka: Indikátor sleduje zkvalitňování procesu MA21 v MČ Praha 21. 

Měřítko ovlivňuje: Zvýšení informovanosti občanů, možnost ovlivňovat rozvoj MČ Praha 

21, nastavení procesu MA21 uvnitř i vně úřadu. 

Metodika a výpočet: K plnění kategorií jsou stanovena oficiální kritéria Radou vlády pro 

udržitelný rozvoj (RVUR). Jejich naplnění je schvalováno RVUR. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje MČ Praha 21 

Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Katalog karet indikátorů (únor 2014) 

29 

 

Karta Indikátoru 27 

 

Cíl SP v oblasti G: Veřejná správa, 

informovanost, bezpečnost, MA 21 

Zvyšovat výkonnost ÚMČ Praha 21 organizací 

veřejné správy a jimi poskytovaných veřejných 

služeb 

Název indikátoru  

SPOKOJENOST OBČANŮ S KVALITOU 

POSKYTOVANÝCH SLUŽEB ÚŘADEM MČ 

PRAHA 21 

Měrná jednotka 
Hodnota indexu spokojenosti  

Optimální směr ↔ 

Správce měřítka Tajemník 

Garant za vyplnění měřítka Starosta MČ Praha 21 

Roky 2013 2017 2022 

Plán - 1,2 1,2 

Skutečnost 1,24   

Popis měřítka: Prostředí úřadu (fyzické i emocionální) patří mezi ukazatele často 

opomíjené, ale z hlediska správného fungování úřadu nezbytné. Mezi měkké znaky 

správně poskytovaných služeb ve veřejné správě patří přijetí, zacházení a porozumění 

zákazníka/občana, jistota a bezpečnost, praktické a příjemné prostředí, důvěryhodnost 

(image úřadu). Tyto znaky se vztahují i k vlastním zaměstnancům úřadu a vztahům mezi 

nimi. Indikátor vyhodnocuje spokojenost obyvatel s fungováním ÚMČ. 

Měřítko ovlivňuje: Investice do budovy a interiéru úřadu, kvalita lidských zdrojů. 

Metodika a výpočet: Indikátor je zjišťován dotazníkovým šetřením. Respondenti do 

dotazníku zaznamenávají na stupnici 0 - 5, jak jsou spokojeni s prací úřadu. Hodnota 1 je 

maximální spokojenost.  

Zdroj čerpání dat: Vyplněné dotazníky občanů v rámci průzkumu spokojenosti občanů. 

Perioda vyhodnocování měřítka:  2 x za rok  
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Cíl SP v oblasti G: Veřejná správa, 

informovanost, bezpečnost, MA 21 

Zachovat současný, relativně dobrý stav 

bezpečnosti v MČ Praha 21 

Název indikátoru  

POČET TRESTNÝCH ČINŮ ZAZNAMENANÝCH 

POLICIÍ NA 1000 OBYVATEL V MČ PRAHA 

21 

Měrná jednotka 
Hodnota míry kriminality 

Optimální směr ↔ Udržet hodnotu 31 

Správce měřítka Policie ČR  

Garant za vyplnění měřítka Starosta MČ Praha 21  

Roky 2012 2017 2022 

Plán - 31 31 

Skutečnost 31   

Popis měřítka: Trestná činnost zahrnuje násilnou trestnou činnost, mravní trestnou 

činnost, majetkovou trestní činnost a ostatní trestnou činnost. Cílem je, aby indikátor měl 

sestupnou tendenci, případně se nezvyšoval. 

Měřítko ovlivňuje: Počet opatření na prevenci kriminality, počet strážníků městské 

policie, počet obyvatel. 

Metodika a výpočet: Dle metodiky Policie České republiky. 

Zdroj čerpání dat: Policie České republiky.  

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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Cíl SP v oblasti G: Veřejná správa, 

informovanost, bezpečnost, MA 21 

Zvýšit informovanost občanů jako předpoklad 

jejich účinnějšího zapojení do veřejného života 

Název indikátoru  
POČET PROJEDNÁNÍ A POČET ÚČASTNÍKŮ 

PLÁNOVÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ  

Měrná jednotka 
Počet projednání a počet osob (ročně)  

Optimální směr ↑ k hranici 15/500 

Správce měřítka Tajemník 

Garant za vyplnění měřítka Starosta MČ Praha 21 

Roky 2012 2017 2022 

Plán - 15/400 15/500 

Skutečnost 6/228   

Popis měřítka: Důležitým prvkem MA21 je rovněž zapojování široké veřejnosti, 

jednotícím rámcem celého procesu pak je podpora udržitelnosti, zdraví a kvality života. 

Aktivní komunikace a různé formy plánování s veřejností jsou jedny z klíčových aktivit 

MA21. Prakticky se jedná např. o zapojení odborné veřejnosti do strategického nebo 

komunitního plánování k určitým potřebným tématům ve formě veřejných setkání, 

kulatých stolů a veřejných projednávání.  

Měřítko ovlivňuje: Aktivace a motivace aktérů, reklamní kampaň pro veřejnost, 

nastavení motivačního systému. 

Metodika a výpočet: Počet projednání a počet účastníků, kteří se účastní plánování 

s veřejností (veřejná setkání, kulaté stoly, veřejná projednání) v jednotlivých letech. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje MČ Praha 21 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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Cíl SP v oblasti G: Veřejná správa, 

informovanost, bezpečnost, MA 21 
Nezvyšovat počet obyvatel MČ Praha 21 

Název indikátoru  
POČET OBYVATEL MČ PRAHA 21 

Měrná jednotka Počet osob 

Optimální směr ↔ Udržet hodnotu 10500 

Správce měřítka OOS 

Garant za vyplnění měřítka Tajemník 

Roky 2013 2017 2022 

Plán - 10500 10500 

Skutečnost 10396   

Popis měřítka: Indikátor počtu obyvatel MČ Praha 21 je pro městskou část důležitý 

zejména z pohledu rozpočtového určení daní a k vytíženosti infrastruktury jako je doprava 

a školství, ale může také vyjadřovat celkovou spokojenost obyvatel s životem ve městě a 

okolí. Výše příspěvku do rozpočtu MČ se odvíjí od počtu trvale bydlících obyvatel. 

Nastaveným trendem tohoto indikátoru je nezvyšovat počet obyvatel nad 10.500, protože 

nejsou finanční prostředky na rozšiřování infrastruktury.  

Měřítko ovlivňuje: Počet narozených dětí, počet zemřelých obyvatel, počet občanů, kteří 

se přihlásí k trvalému pobytu v MČ Praha 21, počet obyvatel, kteří se odhlásí z trvalého 

pobytu; v širším ohledu také atraktivita MČ Praha 21, dostupnost bydlení, dostupnost 

práce. 

Metodika a výpočet: Počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu v MČ Praha 21 vždy 

k 31. 12. z údajů Českého statistického úřadu. 

Zdroj čerpání dat: Český statistický úřad 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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Cíl SP v oblasti G: Veřejná správa 
Podpora podnikání 

Název indikátoru  
INDEX MĚSTO PRO BYZNYS 

Měrná jednotka 
Index 

Optimální směr 
Dosáhnout umístění max. 16 

Správce měřítka VHČ 

Politický garant za vyplnění měřítka Starosta MČ Praha 21 

Roky 2012 2017 2022 

Plán - 18 16 

Skutečnost 19   

Popis měřítka: Indikátor sleduje zkvalitňování podnikatelského prostředí v městské části. 

Číslo udává umístění, na kterém se městská část umístila z 22 pražských městských částí. 

Měřítko ovlivňuje: Pozitivní přístup městské části k podnikatelům, rozvoj vzájemné 

pomoci a spolupráce. 

Metodika a výpočet: Týdeník Ekonom každoročně vyhodnocuje obce dle kritérií jimi 

stanovených ve 2 oblastech: Podnikatelské prostředí a Přístup veřejné správy v programu 

Město pro byznys. Každé kritérium je vyhodnoceno a v souhrnné tabulce je stanoveno 

pořadí. Hodnocení uskutečňuje týdeník Ekonom na základě dostupných dat na webu obcí, 

dotazováním u podnikatelů v místě, ze statistických údajů veřejně přístupných. Je možno 

se srovnávat s jinými pražskými městskými částmi. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje MČ Praha 21 a týdeník Ekonom 

Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok 
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Cíl SP v oblasti H: Ekonomika, 

podnikání, energetika 
Nezvyšovat zadluženost MČ Praha 21 

Název indikátoru  
UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY MĚSTSKÉ ČÁSTI 

PRAHA 21 

Měrná jednotka 
% 

Optimální směr 
Méně než 1% 

Správce měřítka  FO 

Politický garant za vyplnění měřítka Starosta MČ Praha 21 

Roky 2012 2017 2022 

Plán -- 0,20 0,15 

Skutečnost 0,26   

Popis měřítka: Ukazatel dluhové služby patří k ukazatelům monitorujícím hospodaření obcí a 

slouží k regulaci jejich zadluženosti. Jako hranice únosné zadluženosti byla ministerstvem 

financí přijata výše ukazatele dluhové služby do 30%. 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet MČ Praha 21 

Metodika a výpočet: Dluhová základna: -  daňové příjmy (po konsolidaci) – třída 1 

- nedaňové příjmy (po konsolidaci) – třída 2 

- přijaté dotace – třída 4 

                                 Dluhová služba:  -   úroky – položka 5141 

- splátky jistin a dluhopisů – položky 8xx2, 8xx4 

- splátky leasingu – položka 5178 

Dluhová služba = 100*Dluhová služba/Dluhová základna 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje (údaje) MČ Praha 21 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 

 

 

 

 

 

 



Katalog karet indikátorů (únor 2014) 

35 

 

 

Karta Indikátoru 33 

 

Cíl SP v oblasti H: Ekonomika, 

podnikání, energetika 
Udržitelný rozvoj, neklesající úroveň 

Název indikátoru  
OBJEM NENÁROKOVÝCH DOTACÍ NA 

OBČANA 

Měrná jednotka 
Kč/obyvatele 

Optimální směr 
Monitorovat 

Správce měřítka  FO 

Politický garant za vyplnění měřítka Starosta MČ Praha 21 

Roky 2012 2017 2022 

Plán - 750,00 750,0 

Skutečnost 641,87   

Popis měřítka: Objem nenárokových dotací z externích zdrojů na základě rozhodnutí a 

pokynů (z Magistrátu hl. města Prahy, ze státního rozpočtu). 

Měřítko ovlivňuje: Vzrůstající podíl dotačních finančních prostředků na občana znamená 

větší možnosti prosté i rozšířené reprodukce pro MČ Praha 21 a zároveň i pro jednotlivé 

občany žijící na území MČ Praha 21. 

Metodika a výpočet: Objem nenárokových dotací z externích zdrojů a darů na základě 

rozhodnutí a pokynů (z Magistrátu hl. města Prahy, ze státního rozpočtu) k počtu obyvatel 

MČ Praha 21. Údaj za rok 2012 vychází z celkového počtu obyvatel 10 396, pro rok 2017 

a 2022 je předpokládaný stav obyvatel 10 500. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje MČ Praha 21 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 

 



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/00123/2014
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 18. jednání dne 17.03.2014
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Mgr. Blanka Horkázpracoval:
referent - interní audit

 
 

Věc: Výbor pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky

Důvodová zpráva

Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hl.m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Zastupitelstvo
MČ Praha 21 účetní závěrku MČ za rok 2013. Za tímto účelem byla vypracována a schválena
vnitřní směrnice"O schvalování účetní závěrky" popisující postup schválení, předkládané
podklady, termíny pro předložení, apod.

Za účelem posouzení předkládaných podkladů směrnice ukládá zvolit výbor, který podklady
posoudí a doporučí či nedoporučí zastupitelstvu MČ schválit účetní závěrku MČ Praha 21 za rok
2013.

Navrhuji složení výboru pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky:

předseda: Ing. Vlasta Berková

členové: Vladimír Saitz, Mgr. Vítězslava Lauberová, Mgr. Blanka Horká, Ing. Eva Stejskalová
(1. náhradník za člena finančního výboru - Ing. Jaromír Přepechal, 2. náhradník za člena
finančního výboru - Ing. Michael Hartman)

tajemník: Ing. Blanka Birková

Složení výboru bylo odsouhlaseno Radou MČ Praha 21 na svém jednání dne 4. 3. 2014.
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) v o l í
 navržené členy Výboru pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky za rok

2013 ve složení:

předseda:    Ing. Vlasta Berková



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

členové:       Vladimír Saitz

                   Ing. Eva Stejskalová (člen finančního výboru) 

                   Mgr. Blanka Horká

                   Mgr. Vítězslava Lauberová

tajemník:     Ing. Blanka Birková

1. náhradník za člena finančního výboru - Ing. Jaromír Přepechal

2. náhradník za člena finančního výboru - Ing. Michael Hartman
 
 
 
 

Dne 05.03.2014
 
 

RNDr. Pavel Roušar
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/00119/2014
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 18. jednání dne 17.03.2014
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Iva Hájkovázpracoval:
vedoucí odboru

 
 

Věc: FK Újezd nad Lesy - investiční příspěvek jako spoluúčast grantů MHMP

Důvodová zpráva

Na základě žádosti FK Újezd nad Lesy o spoluúčast na grantech Magistrátu hl. města Prahy ve výši
20% z celkové částky 1 700 tis. Kč na dva projekty, která byla projednána na jednání RMČ dne
4. 3. 2014, žádáme ZMČ o schválení poskytnutí požadované částky 340 tis. Kč na dofinancování
předmětného grantu s termínem ukončení v červnu 2014.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 poskytnutí investičního příspěvku ve výši 340 tis. Kč jako spoluúčast na dvou grantech

Magistrátu hl. města Prahy:

1. Rekonstrukce travnatého fotbalového hřiště

2. Vybudování nového oplocení tréninkového areálu FK Újezd nad Lesy
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_zadost_FK_Ujezd_nad_Lesy

 
 

Dne 05.03.2014
 
 

RNDr. Pavel Roušar
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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BJ/00120/2014
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 18. jednání dne 17.03.2014
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Iva Hájkovázpracoval:
vedoucí odboru

 
 

Věc: TJ Sokol - investiční příspěvek jako spoluúčast grantu MHMP

Důvodová zpráva

Na základě žádosti TJ Sokol o spoluúčast na grantu Magistrátu hl. města Prahy ve výši 20% z
celkové částky 800 tis. Kč (100 tis. Kč obdržela organizace od MČ Praha 21 v prosinci 2013 a
nyní se jedná o částku 60 tis. Kč), která byla projednána na jednání RMČ dne 4. 3. 2014, žádáme
ZMČ o schválení poskytnutí požadované částky na dofinancování předmětného grantu. Grant je
určen na zlepšení stavu multifunkčního hřiště v areálu tenisových kurtů v Kalské ulici s termínem
ukončení v červnu 2014.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 poskytnutí investičního příspěvku ve výši 60 tis. Kč jako spoluúčast na grantu Magistrátu

hl. města Prahy - Dokončení výstavby multifunkčního hřiště
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_zadost_TJ_Sokol

 
 

Dne 05.03.2014
 
 

RNDr. Pavel Roušar
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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BJ/00124/2014
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 18. jednání dne 17.03.2014
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Iva Hájkovázpracoval:
vedoucí odboru

 
 

Věc: Výsledky hodnocení grantů MČ Praha 21 pro rok 2014 grantovou komisí

Důvodová zpráva

Grantová komise zasedala dne 3. 3. 2014 a vyhodnotila podané žádosti o granty. Žádost podalo
25 organizací s 51 projekty. Všechny organizace splnily stanovené náležitosti dané Grantovým
systémem MČ Praha 21.

Rada MČ Praha 21 schválila dne 4. 3. 2014 na svém zasedání výši grantů, které nepodléhají
schválení ZMČ Praha 21 a souhlasila s poskytnutím finančních prostředků organizacím dle
přiložené tabulky, protože schválení náleží do kompetence ZMČ dle § 89 odst. 2 písm. e) zákona
č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze (ZMČ rozhoduje o převodech peněz jednomu a témuž subjektu za
rok v celkové částce vyšší než 50 tis.Kč). FK Újezd nad Lesy obdrží 340 tis. Kč jako spoluúčast na
grantu MHMP a 28 tis. v grantovém řízení MČ Praha 21. TJ Sokol obdrží 60 tis. Kč jako spoluúčast
na grantu MHMP a 33,3 tis. Kč v grantovém řízení MČ Praha 21. Kangsim Dojang obdrží 57 tis.
Kč v grantovém řízení MČ Praha 21.

Z uvedených důvodu předkládáme ZMČ Praha 21 výši grantů navržených ke schválení uvedeným
organizacím v tabulce.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 



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

1) s c h v a l u j e
 výši finančních prostředků žadatelům TJ Sokol, FK Újezd nad Lesy a Kangsim Dojang o

granty MČ Praha 21 dle výsledné tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_tabulka_2

 
 

Dne 07.03.2014
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

 
 



Tabulka č. 2 podpořených projektů v grantovém systému 2014

evidenční 

číslo
seznam organizací název projektu název programu

Doporučená 

výše grantu

24 FK Újezd n/L
90. let újezdské 

kopané
Sportovní aktivity 7 000

25 FK Újezd n/L
Dětský fotbalový 

tábor
Sportovní aktivity 21 000

8 Kangsim Dojang
Semináře bojových 

umění v Újezdě n/L

Kultura, osvěta, 

vzdělávání
9 000

6 Kangsim Dojang

Tréninky a sportovní 

aktivity újezdského 

taekwondo

Sportovní aktivity 30 000

7 Kangsim Dojang

Sportovní soustředění 

oddílu Kangsim 

Dojang

Sportovní aktivity 18 000

28 TJ Sokol
Zkulturnění 

sportovního areálu

Ekologie a životní 

prostředí
0

27 TJ Sokol
Podpora sportovních 

aktivit
Sportovní aktivity 30 000

29 TJ Sokol
Podpora tenisových 

aktivit
Sportovní aktivity 3 300

118 300
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BJ/00128/2014
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 18. jednání dne 17.03.2014
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
RNDr. Pavel Roušarzpracoval:
starosta MČ Praha 21

 
 

Věc: Podání projektové žádosti v rámci vyhlášené výzvy v Operačním programu Praha
- Konkurenceschopnost

Důvodová zpráva

Záměrem MČ Praha 21 je podat do 31.3.2014 žádost o dotaci z Operačního programu Praha –
Konkurenceschopnost (oblast podpory 1.2 - Rozvoj a dostupnost ICT služeb) na akci „Digitalizace
archivu stavebního úřadu MČ Praha 21“ (dále také jen jako „projektová žádost“), jehož součástí
by měla být dodávka zboží a služeb (HW a SW).
Bližší vymezení cílů projektu:
Předmětem předkládaného projektu Digitalizace archivu stavebního úřadu MČ Praha 21 je
zajištění digitalizace archivu stavebního úřadu MČ Prahy 21. Hlavní cíle projektu:
- efektivní elektronická správa a ukládání archiválií archivu;
- rozvoj e-služby městské správy vůči občanům;
- zajištění možnosti elektronické obousměrné výměny informací mezi odborem výstavby a
občany, dalšími relevantními subjekty.
Stanovených cílů by mělo být dosaženo následujícími aktivitami:
- předimplementační analýzy;
- nákup technologie a dalších relevantních dodávek - pořízení garantovaného úložiště včetně
zálohování, skenovacího pracoviště, vytěžovací SW a DMS včetně Record management + tvorba
metodiky pro ukládání metadat k dokumentům;
- zajištění digitalizace stávajícího archivu;
- vytvoření podmínek pro budoucí digitalizaci nových případů;
- implementace metody poskytování dat tzv. "opendata"
Přínosem projektu by mělo být zlepšení dostupnosti a kvality ICT služeb, zvýšení efektivity
veřejné správy a služeb pro veřejnost, jejich dostupnost a využívání (e-Goverment) a rozvoj
inovačního potenciálu. Veřejná správa bude moci být opět více chápána jako "služba" klientovi.
Celkové odhadované náklady záměru jsou max. 5.000.000,- Kč bez DPH.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 



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

1) s o u h l a s í
 s předložením projektové žádosti  Digitalizace  archivu stavebního úřadu  MČ Praha 21  s

celkovým rozpočtem    5 000 000,- Kč  v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových
žádostí v Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost

 
 
 

2) s c h v a l u j e
 poskytnutí 7,5 % podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu Městské části Praha 21,

tj. 375 000,-Kč
 
 
 

3) s c h v a l u j e
 financování nezpůsobilých výdajů projektu

 
 
 

4) u k l á d á
 starostovi Městské části Praha 21 podat projektovou žádost v rámci vyhlášené výzvy k

předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost
 

 Zodpovídá:
 

 1. Starosta
 Termín:  31.03.2014
 

 
 
 

Dne 06.03.2014
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

 
 


