
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 

Pozvánka 

 

Zastupitelstvo městské části 16. jednání 14.10.2013 

Místo konání: Divadelní sál MZŠ 

 

Začátek jednání: 16:00 hod 

 

Navržený program jednání: 

Pořadí Věc 
Číslo 

materiálu 
Značka Předkládá 

1. Zahájení jednání BJ/00391/2013  Iva Šimková 

RNDr. Pavel 

Roušar 

2. Stanovení ověřovatelů zápisu, volba 

mandátového výboru, volba návrhového výboru 

BJ/00392/2013  Iva Šimková 

RNDr. Pavel 

Roušar 

3. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ 

Praha 21 

BJ/00393/2013  Iva Šimková 

RNDr. Pavel 

Roušar 

4. Kontrola plnění usnesení BJ/00394/2013  Iva Šimková 

RNDr. Pavel 

Roušar 

5. Zpráva o činnosti rady BJ/00395/2013  Dana 

Kartousová 

RNDr. Pavel 

Roušar 

6. Zápis z jednání Finančního výboru 

Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 9/2013 ze dne 14. 

8. 2013 

BJ/00405/2013  Ing. Vlasta 

Berková 

RNDr. Pavel 

Roušar 

7. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. pololetí 

2013 

BJ/00406/2013  Ing. Vlasta 

Berková 

RNDr. Pavel 

Roušar 

8. Rozpočtová opatření č. 26-30, 31-39, 41-45, 47, 

49, 52-56: změny rozpočtu v roce 2013 

BJ/00415/2013  Ing. Vlasta 

Berková 

RNDr. Pavel 

Roušar 

9. Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21 BJ/00399/2013  Bc. Ivana 

Bulířová 

Předseda KV 

10. Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické BJ/00396/2013  Iva Hájková 



struktury Městské části Praha 21 do roku 2022 RNDr. Pavel 

Roušar 

11. Koncepce školství MČ Praha 21 - Újezd nad 

Lesy 2013 - 2019 

BJ/00388/2013  Iva Hájková 

RNDr. Pavel 

Roušar 

12. Dodatek č. 2 zřizovací listiny MŠ Sedmikráska, 

Lišická 1502, Praha 9 - Újezd nad Lesy 

BJ/00385/2013  Iva Hájková 

RNDr. Pavel 

Roušar 

13. Dodatek č. 4 zřizovací listiny MŠ Sluníčko, 

Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy 

BJ/00387/2013  Iva Hájková 

RNDr. Pavel 

Roušar 

14. Grantový systém MČ Praha 21 BJ/00389/2013  Iva Hájková 

RNDr. Pavel 

Roušar 

15. Zásady pro udělování čestných titulů MČ Praha 

21 

BJ/00457/2013  Iva Hájková 

RNDr. Pavel 

Roušar 

16. Změna položky Akčního plánu - Rekonstrukce 

chodníku Zaříčanská 

BJ/00419/2013  RNDr. Pavel 

Roušar 

Ing. Josef 

Roušal 

 

 

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.
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00391/2013
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 16. jednání dne 14.10.2013
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Iva Šimkovázpracoval:
organizator

 
 

Věc: Zahájení jednání
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 
 

Dne 06.09.2013
 
 

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/00392/2013
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 16. jednání dne 14.10.2013
 

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 06.09.2013
 
 

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/00393/2013
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 16. jednání dne 14.10.2013
 

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 16. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

 
 
 
 

Dne 09.09.2013
 
 

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/00394/2013
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 16. jednání dne 14.10.2013
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Iva Šimkovázpracoval:
organizator

 
 

Věc: Kontrola plnění usnesení

Důvodová zpráva

V příloze 02 je předložena kontrola plnění usnesení - 4 splněné úkoly, které vzešly z minulého
jednání zastupitelstva.

V příloze 03 je předložen 1 trvající úkol.

 

 
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_16

 
Příloha č.3: 03_trvajici_ukoly_ZMC_16

 
 

Dne 23.09.2013
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21



Přehled úkolů

Městská část Praha 21

Generováno: 06.09.2013 09:21 Vytiskl: Iva Šimková, organizator - organizator Strana: 1 / 2
Celkový počet záznamů tisku: 4

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
06.09.2013 KS_STA (RNDr. Pavel Roušar)

organizator (organizator virtual)
06.09.2013 ZMČ15 Uk/00221/2013

Úkol z ZMČ15, č.usnesení ZMČ15/0184/13, ze dne 24.06.2013, bod 2,VĚC: Odstoupení od kupní
smlouvy se Správou železniční dopravní cesty, s.o.

Zadání
pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem příslušné listiny  
Popis
Podpis listiny na odstoupení od KS

Řešení
podepsáno dne 24. 7. 2013

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
28.06.2013 TAJ_URADU (Vladimír Saitz)

organizator (organizator virtual)
11.07.2013 ZMČ15 Uk/00222/2013

Úkol z ZMČ15, č.usnesení ZMČ15/0185/13, ze dne 24.06.2013, bod 2,VĚC: Vnitřní směrnice "O
schvalování účetní závěrky"

Zadání
ukládá

tajemníkovi ÚMČ Praha 21 podepsat vnitřní směrnici a uveřejnit ji na síťové jednotce "S"

Řešení
podepsáno

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
19.07.2013 OMI_VED (Ing. Luděk Jelínek)

organizator (organizator virtual)
24.07.2013 ZMČ15 Uk/00223/2013

Úkol z ZMČ15, č.usnesení ZMČ15/0188/13, ze dne 24.06.2013, bod 2,VĚC: Revokace usnesení č. 301
ze dne 18. 9. 2006 o převzetí komunikace

Zadání
pověřuje

ÚMČ Praha 21 /vedoucího OMI/ informovat vlastníka nemovitosti o usnesení ZMČ Praha 21

Řešení
24.07.2013 - informace odeslána 04.07.2013 Vyřízeno



Přehled úkolů

Městská část Praha 21

Generováno: 06.09.2013 09:21 Vytiskl: Iva Šimková, organizator - organizator Strana: 2 / 2
Celkový počet záznamů tisku: 4

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
30.06.2013 SM 4045 (Pavel Janda)

organizator (organizator virtual)
05.09.2013 ZMČ10 Uk/00418/2012

Úkol z ZMČ10, č.usnesení ZMČ10/0120/12, ze dne 17.09.2012, bod 2,VĚC: Informace k aktuální
situaci využití polyfunkčního domu

Zadání
ukládá

KV ZMČ Praha 21 prověřit celý projekt výstavby a provozování polyfunkčního domu od jeho založení po současnost
Popis
30.1.2013 termín prodloužen do 30.6.2013 na základě vyjádření p. Horké v materiálu "Kontrola plnění
úkolů",který byl předložen na RMČ63, dne 29.1.2013.

Řešení
Závěrečnou zprávu KV ZMČ Praha 21 předkládá na jednání ZMČ16 dne 16. 9. 2013.



Přehled úkolů

Městská část Praha 21

Generováno: 06.09.2013 09:56 Vytiskl: Iva Šimková, organizator - organizator Strana: 1 / 1
Celkový počet záznamů tisku: 1

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
19.03.2012 SM 4045 (Pavel Janda) ZMČ7 Uk/00014/2012

Úkol z ZMČ7, č.usnesení ZMČ7/0089/11, ze dne 19.12.2011, bod 2,VĚC: Průběžná zpráva o činnosti
KV ZMČ Praha 21, Jednací řád KV ZMČ Praha 21

Zadání
neschvaluje

Jednací řád KV ZMČ Praha 21, včetně náplně činnosti KV ZMČ Praha 21 a práv a povinností členů KV ZMČ Praha
21 (celkem 6 listů) a ukládá po jeho dopracování znovu předložit na jednání ZMČ 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/00395/2013
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 16. jednání dne 14.10.2013
 

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
ledna do června 2013. RMČ Praha 21 se v tomto období sešla celkem 12x. 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_leden_cerven

 
 

Dne 23.09.2013
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

 
 



Číslo Věc Stav Jednání

BJ/00310/2013

Revokace usnesení RMČ71/1247/13 s názvem Náklady na akci "Zateplení MŠ 

Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 9" Schváleno RMČ73

BJ/00309/2013

Revokace usnesení RMČ72/1277/13, kterým bylo odsouhlaseno rozpočtové 

opatření č. 21 - změna rozpočtu v roce 2013 Schváleno RMČ73

BJ/00308/2013

Příloha č. 2 k Rámcové smlouvě o poskytování pečovatelské služby, sazebník 

platný od 1. 6. 2013 Schváleno RMČ73

BJ/00307/2013 Rozpočtová opatření č. 26 - 30: změny rozpočtu v roce 2013 Schváleno RMČ73

BJ/00306/2013 Zápis č. 6/2013 z jednání KŽP dne 3. 6. 2013 Schváleno RMČ73

BJ/00305/2013

Mandátní smlouva na administraci procesu zadávacího řízení podlimitní veřejné 

zakázky na akci "Zateplení MŠ Sedmikráska - II., Lišická 1502, Praha 9" Schváleno RMČ73

BJ/00304/2013 Pozemek pod prodejním stánkem na Rohožníku Schváleno RMČ73

BJ/00303/2013 Veřejná zakázka na akci "Zateplení MŠ Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 9" Schváleno RMČ73

BJ/00302/2013 Regulace volného pobíhání psů Schváleno RMČ73

BJ/00301/2013 Smlouva o zajišťování služeb sociální péče v oblasti stravování Schváleno RMČ73

BJ/00300/2013 Dohoda o splácení dluhu na bytě č. 46 v čp. 1627 Schváleno RMČ73

BJ/00299/2013 Masarykova ZŠ, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690 - účelově určený dar Schváleno RMČ73

BJ/00298/2013

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Navýšení výrobní kapacity kuchyně MŠ 

Sedmikráska" Schváleno RMČ73

BJ/00296/2013 Zápis č. 8 z jednání KÚR ze dne 20. 05. 2013 Schváleno RMČ73

BJ/00294/2013 Výsledky Veřejného fóra 2013 po ověřovací anketě Schváleno RMČ73

BJ/00293/2013

Pověření funkcí hlavní účetní pro vedlejší hospodářskou činnost a bytové 

hospodářství Schváleno RMČ73

BJ/00292/2013 Jmenování člena Komise sociální politiky a zdravotnictví Schváleno RMČ73

BJ/00291/2013 Určení finanční odměny tajemnici a člence přestupkové komise Schváleno RMČ73

BJ/00290/2013

Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha 21 

do roku 2022 Schváleno RMČ73

BJ/00289/2013

Rozšíření kapacity MŠ Sluníčko, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy, s 

vybudováním výdejny Schváleno RMČ73

BJ/00288/2013 Splácení dluhu na nájemném a službách za byt č. 673/5 Schváleno RMČ73

BJ/00287/2013 Změna termínu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 Schváleno RMČ72

BJ/00286/2013 Zápis z jednání Dopravní komise ze dne 29. 05. 2013 Schváleno RMČ73

BJ/00285/2013 Kontrola plnění úkolů Schváleno RMČ73

BJ/00284/2013 Nákup plovoucího čerpadla pro SDH Schváleno RMČ72

BJ/00269/2013

Smlouva o výpůjčce mezi MČ Praha 21 a Národním muzeem z důvodu vypůjčení 

sbírkových předmětů na výstavu v Muzeu v Újezdě nad Lesy pod názvem 

Archeologie Přemyslovských Čech Schváleno RMČ72

BJ/00268/2013 Zápis z jednání Muzejní rady ze dne 5. 6. 2013 Schváleno RMČ73

BJ/00267/2013

Připomínkové řízení k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví místa a 

čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry Schváleno RMČ72

BJ/00266/2013

Součinnost při realizaci naučné stezky Lesní galerie II občanským sdružením 

Újezdský STROM Schváleno RMČ72

BJ/00265/2013 Jmenování člena Strategického týmu ÚMČ Praha 21 Schváleno RMČ72

BJ/00264/2013 Rozpočtová opatření č.22 a 23: změny rozpočtu v roce 2013 Schváleno RMČ72

BJ/00263/2013 Nájem nemovitosti v Hulické ulici pro MŠ Sedmikráska Schváleno RMČ72

BJ/00262/2013 Rozpočtové opatření č. 21: změna rozpočtu v roce 2013 Schváleno RMČ72

BJ/00261/2013 Zápis č. 5/2013 z jednání KŽP dne 13. 5. 2013 Schváleno RMČ72



BJ/00259/2013

Ukončení smluvního vztahu s Ing. Hynkem Seinerem na zpracování projektové 

dokumentace  "Cyklostezka Čentická MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy"- předložení 

nové smlouvy s PK Flora projekční kancelář. Schváleno RMČ72

BJ/00258/2013

Návrh na poskytnutí odměn řediteli základní školy a ředitelkám mateřských škol 

zřizovaných MČ Praha 21 za kalendářní rok 2012 Schváleno RMČ72

BJ/00257/2013 Finanční příspěvek na podporu štafetového běhu Ležáky - Lidice 2013 Schváleno RMČ72

BJ/00256/2013 Zápis z jednání Dopravní komise ze dne 15. 05. 2013 Schváleno RMČ72

BJ/00255/2013 Zápis z jednání KSPZ ze dne 22. 5. 2013 Schváleno RMČ72

BJ/00254/2013

Darovací smlouva o odvodech na akci "Oprava skateparku na multifunkčním 

sportovišti a na opravu oplocení fotbalového hřiště" Schváleno RMČ72

BJ/00253/2013

Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1680 v k.ú. Újezd 

nad Lesy pro Pražskou plynárenskou Distribuci, a.s. Schváleno RMČ72

BJ/00249/2013 Zápis z jednání Komise volnočasových aktivit (KVA) ze dne 22. 5. 2013 Schváleno RMČ72

BJ/00248/2013 Schválení účetní závěrky Mateřské školy Sluníčko za rok 2012 Schváleno RMČ72

BJ/00247/2013 Schválení účetní závěrky Mateřské školy Sedmikráska za rok 2012 Schváleno RMČ72

BJ/00246/2013 Schválení účetní závěrky Mateřské školy Rohožník za rok 2012 Schváleno RMČ72

BJ/00245/2013 Schválení účetní závěrky 1. Mateřské školy za rok 2012 Schváleno RMČ72

BJ/00244/2013 Schválení účetní závěrky Masarykovy základní školy za rok 2012 Schváleno RMČ72

BJ/00242/2013

Poskytnutí neinvestičního příspěvku Masarykově základní škole, Staroklánovická 

230, Praha 9 - Újezd nad Lesy na "Parkování kol" Schváleno RMČ72

BJ/00241/2013 Zápis z jednání Muzejní rady ze dne 15. 5. 2013 Schváleno RMČ72

BJ/00240/2013 Návrh na výši úplaty za předškolní vzdělávání ve šk. roce 2013 - 2014 Schváleno RMČ72

BJ/00239/2013 Snížení nájemného za 16 m2 pozemku pod stánkem na Rohožníku Schváleno RMČ72

BJ/00237/2013 Termíny jednání rady na období červenec - prosinec 2013 Schváleno RMČ72

BJ/00230/2013 Kontrola plnění úkolů Schváleno RMČ72

BJ/00229/2013 Petice občanů č.j. UMCP21/08708/2013 z Dobřichovské ulice - výstavba kanalizace Schváleno RMČ71

BJ/00228/2013 Jmenování tajemníka Komise územního rozvoje Schváleno RMČ71

BJ/00227/2013 Revokace usnesení č. 301 ze dne 18. 9. 2006 o převzetí komunikace Schváleno RMČ71

BJ/00226/2013

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky na akci "Navýšení výrobní kapacity 

kuchyně MŠ Sedmikráska" Schváleno RMČ71

BJ/00224/2013 Schválení účetní závěrky Městské části Praha 21 za rok 2012 Schváleno RMČ71

BJ/00223/2013 Zápis č. 4/2013 z jednání KŽP dne 3. 4. 2013 Schváleno RMČ71

BJ/00222/2013 Havarijní stav skateparku na multifunkčním sportovišti ul. Čentická Schváleno RMČ71

BJ/00221/2013 Rozpočtová opatření č. 16 - 20: změny rozpočtu v roce 2013 Schváleno RMČ71

BJ/00220/2013 Zápis z jednání Komise vzdělávání a výchovy (KVV) ze dne 13. 5. 2013 Schváleno RMČ71

BJ/00219/2013

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Rozšíření kapacity MŠ Sluníčko Polesná 

1690, s vybudováním výdejny" Schváleno RMČ71

BJ/00218/2013 Masarykova ZŠ, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690 - přijetí sponzorského daru Schváleno RMČ71

BJ/00217/2013 Žádost o příspěvek na provoz sociální služby Schváleno RMČ71

BJ/00216/2013 Změna nájemce bytu č. 54 v čp. 1629 Schváleno RMČ71

BJ/00215/2013 Náklady na akci "Zateplení MŠ Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 9 Schváleno RMČ71

BJ/00214/2013 Zápis z jednání likvidační komise ze dne 14. 5. 2013 Schváleno RMČ71

BJ/00213/2013 Jmenování vedoucího odboru majetku a investic Schváleno RMČ71

BJ/00212/2013 Návrh na udělení odměn vedoucím odborů Schváleno RMČ71

BJ/00211/2013 Pronájem parc. č. 544/5 kynologům Schváleno RMČ71

BJ/00210/2013 Zápis z jednání Komise Zdravé městské části a místní Agendy 21 ze dne 6. 5. 2013 Schváleno RMČ71

BJ/00209/2013 Odpisové plány zřízených příspěvkových organizací na rok 2013 Schváleno RMČ71



BJ/00208/2013 Koncepce školství MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy 2013-2019 Schváleno RMČ71

BJ/00207/2013

Přerozdělení zlepšeného výsledku hospodaření zřízených příspěvkových organizací 

za rok 2012 Schváleno RMČ71

BJ/00206/2013 Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za I. čtvrtletí 2013 Schváleno RMČ71

BJ/00205/2013 Zápis Grantové komise ze dne 8. 4. 2013 Schváleno RMČ71

BJ/00204/2013 Závěrečný účet MČ Praha 21 za rok 2012 Schváleno RMČ71

BJ/00203/2013

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 8/2013 ze dne 6. 

5. 2013 Schváleno RMČ71

BJ/00202/2013

Výsledky konkurzního řízení vyhlášeného na funkci ředitele/ky MŠ Sluníčko, 

Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy Schváleno RMČ71

BJ/00201/2013

Výsledky konkurzního řízení vyhlášeného na funkci ředitele/ky MŠ Rohožník, 

Žárovická 1653, Praha 9 - Újezd nad Lesy Schváleno RMČ71

BJ/00200/2013 Návrh programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 17. 6. 2013 Schváleno RMČ71

BJ/00199/2013 Návrh změny čerpání limitů služebních mobilních telefonů Schváleno RMČ71

BJ/00197/2013

Cenový návrh  dodatku smlouvy na telekomunikační služby s firmou Vodafone CR 

a.s. Schváleno RMČ71

BJ/00196/2013 Kontrola plnění úkolů Schváleno RMČ71

BJ/00194/2013

Financování šk. zahrady a vnitřních prostor MŠ Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 9 - 

Újezd nad Lesy Schváleno RMČ70

BJ/00193/2013 Rozpočtové opatření č. 15: změna rozpočtu v roce 2013 Schváleno RMČ70

BJ/00192/2013 Komise pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky Schváleno RMČ70

BJ/00191/2013 Vnitřní směrnice "O schvalování účetní závěrky" Schváleno RMČ70

BJ/00190/2013

Návrh změn a rozšíření míst v MČ Praha 21, na nichž by měla být zakázána 

konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích podle vyhlášky Hlavního města 

Prahy č. 12/2008 Sb.hl.m. Prahy Schváleno RMČ70

BJ/00189/2013 Grantové řízení MČ Praha 21 v sociální oblasti pro rok 2013 - program J5 Schváleno RMČ70

BJ/00187/2013 Zápis z jednání Komise volnočasových aktivit (KVA) dne 17. 4. 2013 Schváleno RMČ70

BJ/00186/2013 Úprava platového výměru vedoucího odboru Schváleno RMČ70

BJ/00185/2013 Pojistná smlouva UNIQA - dodatek č. 9 Schváleno RMČ70

BJ/00184/2013 Odstoupení od kupní smlouvy se Správou železniční cesty, s.o. Schváleno RMČ70

BJ/00183/2013 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o maintenance a podpoře e-spis Schváleno RMČ70

BJ/00181/2013 Kontrola plnění úkolů Schváleno RMČ70

BJ/00180/2013 Programové priority RMČ Praha 21 Schváleno RMČ69

BJ/00179/2013 Připomínky k Metropolitnímu plánu Schváleno RMČ69

BJ/00178/2013 Rezignace člena KŽP, jmenování nového člena KŽP Schváleno RMČ69

BJ/00177/2013 Smluvní nájemné bytů v nástavbách panelových domů_pokračování Schváleno RMČ69

BJ/00176/2013 Rozpočtová opatření č. 9 - 14: změny rozpočtu v roce 2013 Schváleno RMČ69

BJ/00175/2013

Prázdninový provoz v měsících červenec a srpen 2013 mateřských škol zřizovaných 

MČ Praha 21 Schváleno RMČ69

BJ/00174/2013 Změna nájemce bytu č. 53 v č.p. 1628 Schváleno RMČ69

BJ/00173/2013

Kupní smlouvy na odprodej pozemků č. parc. 4356/103 a 4356/104 v k.ú. Újezd 

nad Lesy Schváleno RMČ69

BJ/00172/2013 Pronájem parc. č. 544/5 kynologům Schváleno RMČ69

BJ/00171/2013 Žádost o finanční příspěvek ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 10 Schváleno RMČ69

BJ/00170/2013 Zápis z jednání KSPZ č. 3 ze dne 8. 4. 2013 Schváleno RMČ69

BJ/00169/2013

Provoz školní jídelny a školní družiny v Masarykově ZŠ, Polesná 1690, Praha 9 -

Újezd nad Lesy Schváleno RMČ69



BJ/00168/2013 Rekonstrukce v mateřské škole Rohožník, Žárovická 1653, Praha 9 - Újezd nad Lesy Schváleno RMČ69

BJ/00167/2013 Zápis z jednání Komise vzdělávání a výchovy ze dne 10. 4. 2013 Schváleno RMČ69

BJ/00166/2013 Zápis z jednání Muzejní rady ze dne 10. 4. 2013 Schváleno RMČ69

BJ/00165/2013 Stížnost - p. Duchek Schváleno RMČ69

BJ/00164/2013 Zápis z jednání Dopravní komise dne 10. 04. 2013 Schváleno RMČ69

BJ/00157/2013 Kontrola plnění úkolů Schváleno RMČ69

BJ/00156/2013 Návrh termínu a programu mimořádného jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 Schváleno RMČ68

BJ/00155/2013 Rozpočtové opatření č. 8: změna rozpočtu v roce 2013 Schváleno RMČ68

BJ/00154/2013 Revokace usnesení RMČ67/1177/13 v bodu 2) Schváleno RMČ68

BJ/00153/2013 Rozpočtové opatření č. 7: změna rozpočtu v roce 2013 Schváleno RMČ68

BJ/00152/2013 Akce Den Země 26. 4. 2013 a schválení darovacích smluv na tuto akci Schváleno RMČ68

BJ/00151/2013 Dodatek č. 3 k vnitřní směrnici Zásady oběhu účetních dokladů Schváleno RMČ68

BJ/00150/2013 Rámcová smlouva na akci "Opravy místních komunikací v Praze - Újezdě nad Lesy Schváleno RMČ68

BJ/00149/2013

Financování investiční akce Zateplení MŠ Sedmikráska a rekonstrukce přilehlého 

objektu na MŠ", Lišická 1502, Praha 9 - Újezd nad Lesy Schváleno RMČ68

BJ/00148/2013

Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích 773/1, 714, 715, 730/1 v 

k.ú. Újezd nad Lesy pro Pražskou plynárenskou Distribuci,a.s. Schváleno RMČ68

BJ/00147/2013 Smluvní nájemné bytů v nástavbách panelových domů Schváleno RMČ68

BJ/00146/2013 Pronájem pozemku včelařům Schváleno RMČ68

BJ/00145/2013 Zápis z Komise Zdravé MČ a MA21 z dne 13. 3. 2013 Schváleno RMČ68

BJ/00144/2013 Zápis z Komise volnočasových aktivit (KVA) ze dne 13. 3. 2013 Schváleno RMČ68

BJ/00143/2013 Návrh dodatku ke smlouvě o poskytování software ASPI Schváleno RMČ68

BJ/00142/2013 Kontrola plnění úkolů Schváleno RMČ68

BJ/00141/2013 Žádost občanského sdružení Neposeda Schváleno RMČ67

BJ/00140/2013

Kupní smlouvy na odprodej pozemků č. parc. 4356/102, 4356/105 a 4356/106 v 

k.ú. Újezd nad Lesy Schváleno RMČ68

BJ/00138/2013 Pronájem bytu č. 6 v Novosibřinské 673 Schváleno RMČ67

BJ/00137/2013 Zápis č. 3/2013 z jednání KŽP dne 6. 3. 2013 Schváleno RMČ67

BJ/00136/2013

Problematika financování investiční akce "Zateplení MŠ Sedmikráska a rek. 

přilehlého objektu na MŠ" (ORG 41751) Schváleno RMČ67

BJ/00135/2013 Zadávací dokumentace na akci Zateplení MŠ Sedmikráska Schváleno RMČ67

BJ/00134/2013 Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2012 Schváleno RMČ67

BJ/00133/2013

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 7/2013 ze dne 14. 

3. 2013 Schváleno RMČ67

BJ/00132/2013 Ukončení nájmu bytu č. 53 v Žíšovské 1627 Schváleno RMČ67

BJ/00131/2013 Změny ve složení komise územního rozvoje - KÚR Schváleno RMČ67

BJ/00130/2013 Změna nájemce bytu č. 17 v Žiželické 1612 Schváleno RMČ67

BJ/00129/2013 Rozpočtové opatření č. 5: změna rozpočtu v roce 2013 Schváleno RMČ67

BJ/00128/2013 Rozpočtové opatření č. 4: změna rozpočtu v roce 2013 Schváleno RMČ67

BJ/00127/2013 Rozpočtové opatření č. 3: změna rozpočtu v roce 2013 Schváleno RMČ67

BJ/00126/2013

Veřejná zakázka malého rozsahu na uzavření rámcové smlouvy na akci "Opravy 

místních komunikací v Praze - Újezdě nad Lesy Schváleno RMČ67

BJ/00125/2013 Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku pro FK Újezd nad Lesy Schváleno RMČ67

BJ/00124/2013 Zápis z jednání Dopravní komise dne 13. 03. 2013 Schváleno RMČ67

BJ/00123/2013

Majetkoprávní řešení pozemků 4356/97, 4356/98, 4356/99, 4356/100 a 4356/101 

v k.ú. Újezd nad Lesy - částečná revokace usn. RMČ37/0614/12 Schváleno RMČ67



BJ/00122/2013 Povolení užívání veřejného prostranství dne 21. 4. 2013 pro O.S. Tři pro zdraví Schváleno RMČ67

BJ/00121/2013

Inspekční zpráva České školní inspekce v Masarykově základní škole, Polesná 1690, 

Praha 9 - Újezd nad Lesy Schváleno RMČ67

BJ/00120/2013 Přijatá opatření z dotazníkové akce zaměstnanců Schváleno RMČ67

BJ/00119/2013 Zápis z jednání Muzejní rady ze dne 6. 3. 2013 Schváleno RMČ67

BJ/00118/2013 Kontrola plnění úkolů Schváleno RMČ67

BJ/00117/2013 Projednání návrhu na udělení titulu Čestný občan, Občan roku Schváleno RMČ66

BJ/00116/2013

Zápis z jednání Grantové komise (GK) RMČ Praha 21 a výsledky hodnocení 

předložených projektů na rok 2013 Schváleno RMČ67

BJ/00115/2013 Jmenování členů konkurzní komise Schváleno RMČ67

BJ/00113/2013

Školní sportovní klub při základní škole - ŠSK Újezd nad Lesy - Souhlas s 

plánovanými investičními akcemi Schváleno RMČ66

BJ/00112/2013 Žádost občanského sdružení "Dům ochránců přírody" Schváleno RMČ66

BJ/00111/2013 Rozpočtové opatření č. 1: změna rozpočtu v roce 2013 Schváleno RMČ66

BJ/00110/2013 Anketa k projektu Újezd nad Lesy bez bariér Schváleno RMČ66

BJ/00107/2013 Smlouva na umístění inženýrských sítí na parcele č. 3735/37 ul. Zámělská Schváleno RMČ66

BJ/00106/2013 Rekonstrukce bytu č. 19 v Žíšovské 1628 Schváleno RMČ66

BJ/00104/2013 Zápis z jednání Komise vzdělávání a výchovy (KVV) ze dne 27.2.2013 Schváleno RMČ66

BJ/00103/2013

Kupní smlouvy na odprodej pozemků č. parc. 4356/107, 4356/108 a 4356/109 v 

k.ú. Újezd nad Lesy Schváleno RMČ66

BJ/00102/2013

Kritéria pro posuzování žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do 

mateřských škol v MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy pro šk. rok 2013/2014 Schváleno RMČ66

BJ/00098/2013 Zápis z jednání Dopravní komise ze dne 13.02.2013 Schváleno RMČ66

BJ/00087/2013 Kontrola plnění úkolů Schváleno RMČ66

BJ/00086/2013 Objízdná trasa - p. Duchek Schváleno RMČ65

BJ/00085/2013 Dopis - pí Malíšková Schváleno RMČ65

BJ/00084/2013 Pověření příkazcem operace pro kapitolu 03 - doprava Schváleno RMČ65

BJ/00083/2013 Zápis č. 2/2013 z jednání KŽP dne 6. 2. 2013 Schváleno RMČ65

BJ/00082/2013 Revokace usnesení ZMČ12/0154/12 ze dne 4. 2. 2013 Schváleno RMČ65

BJ/00081/2013

Zateplení MŠ Sedmikráska - výběr TDI, firmy na kompletní administraci procesu 

čerpání dotace ze SFŽP ČR a firmy na administraci podlimitní veřejné zakázky na 

stavební páce Schváleno RMČ65

BJ/00080/2013 Pronájem 750 m2 pozemku včelařům Schváleno RMČ65

BJ/00079/2013 Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 21 Schváleno RMČ65

BJ/00078/2013 Žádost paní Radky Rösslové Schváleno RMČ65

BJ/00077/2013

Změna stanovení úplaty ve šk. družině v Masarykově základní škole, Polesná 1690, 

Praha 9 - Újezd nad Lesy Schváleno RMČ65

BJ/00076/2013

Žádost ředitelek mateřských škol Praha 9 - Újezd nad Lesy o povolení výjimky z 

počtu dětí na třídu na šk. rok 2013/2014 Schváleno RMČ65

BJ/00075/2013 Zápis z jednání Muzejní rady ze dne 6. 2. 2013 Schváleno RMČ65

BJ/00074/2013 Výběr nájemce PFD Schváleno RMČ65

BJ/00073/2013

Souhlasné prohlášení na pozemky parc. č. 932/1, 932/2, 932/3, 932/4, 3768/2 a 

3770/4 v k. ú. Újezd nad Lesy Schváleno RMČ65

BJ/00072/2013 Návrh programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 18. 3. 2013 Schváleno RMČ65

BJ/00071/2013 Zápis z jednání KSPZ č. 2 ze dne 6. 2. 2013 Schváleno RMČ65

BJ/00070/2013 Zápis z jednání Komise volnočasových aktivit (KVA)ze dne 13. 2. 2013 Schváleno RMČ65



BJ/00069/2013

Kritéria pro hodnocení Masarykovy základní školy, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd 

nad Lesy Schváleno RMČ65

BJ/00068/2013 Dodatek č. 2 na zajištění telekomunikačních služeb Schváleno RMČ65

BJ/00067/2013 Žádost o změnu územního plánu Schváleno RMČ65

BJ/00066/2013

Prodej pozemku č. parc. 4356/105 v k.ú. Újezd nad Lesy předem známému zájemci 

- manž. Šroubovým Schváleno RMČ65

BJ/00065/2013

Prodej pozemku č. parc. 4356/104 v k.ú. Újezd nad Lesy předem známému zájemci 

- manž. Marešovým Schváleno RMČ65

BJ/00064/2013 Výroční zpráva MČ Praha 21 za rok 2012 Schváleno RMČ65

BJ/00063/2013

Prodej pozemku č. parc. 4356/103 v k.ú. Újezd nad Lesy předem známému zájemci 

- manž. Řehořkovým Schváleno RMČ65

BJ/00062/2013

Prodej pozemku č. parc. 4356/106 v k.ú. Újezd nad Lesy předem známému zájemci 

- manž. Polákovým Schváleno RMČ65

BJ/00061/2013 FK Újezd nad Lesy - Souhlas s plánovanými investičními akcemi Schváleno RMČ65

BJ/00060/2013

Prodej pozemku č. parc. 4356/102 v k.ú. Újezd nad Lesy předem známému zájemci 

- manž. Šárovým Schváleno RMČ65

BJ/00059/2013 Dodatek č. 10 ke smlouvě - MISYS Schváleno RMČ65

BJ/00058/2013 Kontrola plnění úkolů Schváleno RMČ65

BJ/00057/2013 Dočasné pověření funkcí vedoucím odboru Schváleno RMČ64

BJ/00055/2013 Stažení projektu z Programu prevence kriminality pro rok 2013 Schváleno RMČ64

BJ/00054/2013 Vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitelky Mateřské školy Sluníčko Schváleno RMČ64

BJ/00053/2013 Rezignace člena školské rady Masarykovy základní školy a návrh na nového člena Schváleno RMČ64

BJ/00052/2013

Žádost o uzavření  smlouvy o zřízení věcného břemene - "Újezd nad Lesy, Hulická, 

dostavba úřadu MČ" Schváleno RMČ64

BJ/00050/2013 Regulace pohybu koní po lese Schváleno RMČ64

BJ/00049/2013 Smlouva o dílo s Vysokou školou ekonomickou v Praze Schváleno RMČ64

BJ/00048/2013 Zhodnocení činnosti v oblasti protidrogové politiky v roce 2012 Schváleno RMČ64

BJ/00047/2013 Vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitelky Mateřské školy Rohožník Schváleno RMČ64

BJ/00046/2013 Zápis z jednání Komise volnočasových aktivit (KVA) ze dne 23. 1. 2013 Schváleno RMČ64

BJ/00043/2013 Kontrola plnění úkolů Schváleno RMČ64

BJ/00042/2013

Dodatek č. 1 k SoD č. SML/2012/0195/OMI/M.S. na akci "Rozšíření MŠ 

Sedmikráska v Lišické ulici rekonstrukcí přilehlého objektu" Schváleno RMČ63

BJ/00041/2013 Zápis z jednání Dopravní komise dne 21. 01. 2013 Schváleno RMČ63

BJ/00040/2013 Zápis č. 1/2013 z jednání KŽP dne 9. 1. 2013 Schváleno RMČ63

BJ/00039/2013 Rekonstrukce bytu č. 19 v Žíšovské 1628 Schváleno RMČ63

BJ/00038/2013 Zateplení MŠ Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 9 Schváleno RMČ63

BJ/00037/2013 Rozšíření Koncepce prevence kriminality MČ Praha 21 na léta 2013 až 2016 Schváleno RMČ63

BJ/00035/2013 Zápis z jednání Komise vzdělávání a výchovy (KVV) ze dne 16. 1. 2013 Schváleno RMČ63

BJ/00034/2013 Dohoda o výkonu pěstounské péče Schváleno RMČ63

BJ/00033/2013

Záměr pronajmout restauraci a sál v polyfunkčním domě společnosti gastro web. 

s.r.o. Schváleno RMČ63

BJ/00032/2013 Kontrola plnění úkolů z Rady MČ Praha 21 v roce 2012 Schváleno RMČ63

BJ/00031/2013 Návrh na složení Grantové komise pro rok 2013 Schváleno RMČ63

BJ/00030/2013

Revokace usnesení RMČ24/0434/11 ze dne 13. 9. 2011 "Záměr na zřízení 

nízkoprahového zařízení pro děti a mládež" Schváleno RMČ63

BJ/00029/2013 Zápis z jednání KSPZ č. 1 ze dne 16. 1. 2013 Schváleno RMČ63

BJ/00028/2013 Indikátory Akčního plánu MČ Praha 21 pro rok 2013 - 2014 Schváleno RMČ63



BJ/00027/2013 Zápis Komise Zdravé MČ a MA21 ze dne 7. 1. 2013 Schváleno RMČ63

BJ/00026/2013 Plán zlepšování procesu MA21 pro rok 2013 Schváleno RMČ63

BJ/00025/2013

Žádost ZO ČSCH v Újezdě nad Lesy o zábor multifunkčního sportoviště a 

osvobození od poplatku za zábor Schváleno RMČ63

BJ/00022/2013 Cenový návrh telekomunikačních služeb společnosti Vodafone Schváleno RMČ63

BJ/00017/2013 Kontrola plnění úkolů Schváleno RMČ63

BJ/00016/2013 Úprava Jednacího řádu komisí RMČ Praha 21 Schváleno RMČ62

BJ/00015/2013

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

Konkurenceschopnost Schváleno RMČ62

BJ/00013/2013

Studie - obnova aleje při hlavní komunikaci - Starokolínská, Novosibřinská, Újezd 

nad Lesy Schváleno RMČ62

BJ/00012/2013 Zápis č. 10/2012 z jednání KŽP dne 10. 12. 2012 Schváleno RMČ62

BJ/00011/2013

Žádost manželů Vlkových o zrušení předkupního práva na byt Rohožnická 1606/6, 

190 16 Praha 9 Schváleno RMČ62

BJ/00010/2013 Rozpočtové opatření č. 86: změna rozpočtu v roce 2012 Schváleno RMČ62

BJ/00009/2013 Pracovní skupina pro Koncepci školství MČ Praha 21 Schváleno RMČ62

BJ/00008/2013 Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2013 Schváleno RMČ62

BJ/00007/2013

Žádost ZO Českého svazu včelařů o pronájem části pozemku č. parc. 1408/1 v k.ú. 

Újezd nad Lesy Schváleno RMČ62

BJ/00006/2013

Uzavření  budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na akci " Stavební úpravy 

STL plynovodů a STL přípojek 2. a 3. etapa Schváleno RMČ62

BJ/00005/2013 Zápis z jednání KSPZ č. 6 ze dne 12. 12. 2012 Schváleno RMČ62

BJ/00004/2013 Návrh na úpravu platového výměru vedoucího odboru Schváleno RMČ62

BJ/00003/2013 Zápis z jednání Muzejní rady ze dne 12. 12. 2012 Schváleno RMČ62

BJ/00002/2013 Návrh termínu a programu mimořádného jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 Schváleno RMČ62

BJ/00001/2013 Zápis z 20. schůze jednání KV ZMČ Praha 21, bod č. 4 Schváleno RMČ62

BJ/00669/2012 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 72/10 o maintenance a podpoře systému e-spis Schváleno RMČ62

BJ/00668/2012 Kontrola plnění úkolů Schváleno RMČ62



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/00405/2013
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 16. jednání dne 14.10.2013
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 9/2013 ze dne
14. 8. 2013

Důvodová zpráva

Předkládaný zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 9/2013, ze dne 14.
8. 2013, obsahuje 3 body s návrhy na usnesení.

Rada MČ Praha 21 vzala tento materiál na vědomí usnesením RMČ76/1372/13.
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 zápis č. 9/2013 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 14. 8. 2013

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Zapis_z_FV_c_9_2013

 
 

Dne 23.09.2013
 
 

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/00406/2013
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 16. jednání dne 14.10.2013
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. pololetí 2013

Důvodová zpráva

V souladu s úplným zněním zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
a obecně závazné vyhlášky hl.m.Prahy č. 55/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se
vydává Statut hl.m.Prahy, v návaznosti na vnitřní směrnici MČ Praha 21 č. 5/09 o rozpočtových
pravidlech, dodatku č. 1 ke směrnici č. 5/09 a pokyny z MHMP, je vypracováváno čtvrtletně plnění
rozpočtu MČ Praha 21. V souvislosti s reformou účetnictví státu od 1. 1. 2010 došlo ke změně
účetní metodiky též u územně samosprávných celků. Od 1. 1. 2011 došlo k novelizaci právních
norem. MČ Praha 21 vychází z předpisu vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
z platných Českých účetních standardů a metodických pokynů z Magistrátu hl.m.Prahy. Městské
části přecházejí na tzv. "podnikatelské" účetnictví, proto jsou vykazovány náklady, výnosy a
výsledek hospodaření. V souladu s ČÚS č. 708 o odpisování dlouhodobého majetku, došlo ke konci
roku 2011 k dooprávkování dlouhodobého majetku a od 1. 1. 2012 je již dlouhodobý majetek
odepisován. Výklad metodiky z MHMP se postupně vyvíjí a aktualizuje.

Předkládaný materiál byl odsouhlasen usnesením RMČ76/1374/13, ze dne 27. 8. 2013, po
doplnění komentáře dle intencí Rady MČ. 

 
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
 "Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. pololetí 2013" v souladu s přiloženým materiálem

(komentář, tabulky, výkaz a sestavy), který je součástí originálu usnesení
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Kom_k_plneni_rozp_za_1_pololeti_2013_1_doc

 
Příloha č.3: 03_Tab_c_1_k_rozboru_za_I_polol_2013

 
Příloha č.4: 04_Kom_k_tab_c_l_ucel_dot_z_MHMP_za_1_polol_2013

 
Příloha č.5: 05_Tab_c_3E_vyuziti_dotace_MHMP_z_VHP

 
Příloha č.6: 06_Tab_c_3F_vyuziti_dotace_MHMP_z_VHP

 
Příloha č.7: 07_Bilance_P_a_V_I_polol_2013

 
Příloha č.8: 08_Rozbor_P_a_V_podle_kapitol_I_polol_2013

 
Příloha č.9: 09_Vykaz_zisku_a_ztraty_SOR_1_pololeti_2013

 
Příloha č.10: 10_VHC_a_BH_I_polol_2013

 
 

Dne 23.09.2013
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 

STAROKLÁNOVICKÁ 260 

PRAHA 9 – Újezd nad Lesy 
 

 

Zhodnocení plnění rozpočtu za 1.pololetí 2013  
 

 

 K 30. 6. 2013 byly vykázány příjmy ve výši 39 635,05 tis. Kč, tj. plnění 

k upravenému rozpočtu na 54,06%, z toho daňové příjmy (tř.1) na 76,16% (vlivem 

naplňování daní z majetku), nedaňové příjmy (tř.2) na 56,34% (vlivem přijatých sankčních 

plateb) a přijaté dotace (tř. 4) na 51,19%.   

Celkové výdaje byly vykázány ve výši  30 553,00 tis. Kč (tj. plnění vůči upravenému 

rozpočtu na 40,54%), z toho běžné výdaje 28 390,98 tis. Kč (plnění na 41,37%) a kapitálové 

výdaje 2 162,02 tis. Kč (plnění na 32,06%).  

 

 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci bylo vykázáno přebytkové, a to ve výši  

9 082,05 tis. Kč. K docílenému plnění došlo především vlivem vyššího plnění příjmů a 

nižšího čerpání výdajů.  

 Výsledek hospodaření byl vykázán ve výši   30 288,85 tis. Kč, a to  vlivem výnosů ve 

výši 71 482,74 tis. Kč (především vlivem výnosů z  transferů) a nákladů ve výši 41 193,88 tis. 

Kč (především vlivem nákladů na transfery).   

 

 

Plnění příjmů k upravenému rozpočtu:      

 

ORJ 02 – Městská infrastruktura – plnění příjmů na 100,00%. Jedná se o přijetí 

sponzorských darů na uskutečněný „Den země“ v Újezdě nad Lesy. 

 

ORJ 04 – Školství, mládež a sport – plnění příjmů na 100,00%. Jedná se o přijaté a 

přeposlané dotace z MHMP zřízené příspěvkové organizaci MZŠ Polesná  

 

ORJ 05 – Zdravotnictví a soc. oblast – plnění příjmů celkem na 52,74%, z toho plnění 

vlastních příjmů (z poskytovaných služeb) na 47,26%, vlivem příjmů z pečovatelské služby. 

Přijaté dotace vykazují plnění na 68,48%, z toho dotace z MHMP na prevenci před drogami 

ve výši 50,00 tis. Kč je vykázána na 100%, dotace z MHMP – granty v sociální oblasti – 

Program J5 na pečovatelskou službu ve výši 123,80 tis. Kč – plnění na 100%. Dotace z MČ 

Koloděje na pečovatelskou službu vykazuje nulové plnění.  

    

ORJ 06 – Kultura a cestovní ruch – plnění příjmů celkem na 56,57% vlivem plnění 

vlastních příjmů na 48,64% (příjmy z vlastní činnosti) a přijatých dotací na 100% 

(neinvestiční účelová dotace z MHMP ve výši 66,62 tis. Kč pro místní knihovnu).  

 

ORJ 09 – Vnitřní správa – plnění příjmů celkem na 105,95%  vlivem plnění přijatých dotací 

na 100% - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu na volbu prezidenta ČR ve výši 

261,20 tis. Kč, na sociálně-právní ochranu dětí ve výši 486,10 tis. Kč, dotace na 

pečovatelskou službu (l.záloha) ve výši 100,00 tis. a neinvestiční dotace z MHMP na zkoušky 

zvláštní odborné způsobilosti ve výši 60,00 tis. Kč a přijetím příjmů z vlastní činnosti, 

sankčních plateb a náhrad ve výši  83,92 tis. Kč. 
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ORJ 10 – Pokladní správa -  příjmy celkem jsou plněny na 53,02%, z toho daňové příjmy na 

76,16% (především vlivem příznivého plnění daní z majetku, správních i místních poplatků), 

nedaňové příjmy na 51,23 a přijaté transfery (dotace)  na 50,00%. 

 

 

 

Plnění výdajů k upravenému rozpočtu: 

 

Plnění běžných výdajů: 

 

ORJ 02 – Městská infrastruktura – plnění výdajů celkem na 27,07%, z toho v oddílu 23 – 

Vodní hospodářství na 13,64% v položce opravy a udržování. Oddíl 37 – Ochrana životního 

prostředí vykazuje plnění na 29,20% (údržba zeleně a sekání trávy bude uskutečněno 

převážně v průběhu 2.pololetí). 

 

ORJ 03 – Doprava – plnění výdajů celkem na 33,89%, z toho nákup ostatních služeb na 

52,22% a opravy a udržování na 31,41% (opravy komunikací probíhají dle harmonogramu, do 

konce roku budou finanční prostředky vyčerpány).  

 

ORJ 04 – Školství, mládež a sport – plnění výdajů na 56,04%, z toho oddíl 31 – Vzdělávání 

I.na 56,48% (mimo běžných měsíčních provozních příspěvků zřízeným příspěvkovým 

organizacím byl zaslán MŠ Sedmikráska neinvestiční příspěvek na vnitřní vybavení MŠ a 

školní zahrady ve výši 1 120,00 tis. Kč a investiční příspěvek na vybavení zahrady ve výši 

441,10 tis. Kč v souvislosti s dokončováním investiční akce „Zateplení MŠ Sedmikráska a 

rek. přilehlého objektu na MŠ“), oddíl 3299 (Ostatní záležitosti vzdělávání) Vzdělávání II. na 

34,60% (z Akčního plánu: Analýza pro navýšení kapacity MZŠ Polesná - rozpočtované 

prostředky ve výši 50,00 tis. Kč vykazují nulové plnění, Demografická studie – rozpočtované 

prostředky ve výši 80,00 tis. Kč vykazují plnění na 74,12%, Podpora dalšího vzdělávání 

pedagogů – rozpočtované prostředky ve výši 100,00 tis. Kč vykazují plnění na 20,28%) a 

oddíl 34 – Tělovýchova a zájmová činnost vykazuje nulové plnění.  

 

ORJ 05 – Zdravotnictví a soc. oblast – plnění výdajů na 33,15%, a to vlivem plnění oddílu 

35 – Zdravotnictví na 0,80% (nákup ostatních služeb-prevence před drogami aj.návyk.látkami 

z vlastních prostředků a z dotace MHMP) a oddílu 43 – Sociální péče a pomoc v soc.zabez. na 

35,72%  (osobní asist., pečovatelská služba – položka nákup materiálu na 28,80%, pohonné 

hmoty a maziva na 40,15%, nákup ostatních služeb na 43,10%, opravy a udržování na 1,50%, 

byl zaslán příspěvek na terénní sociální program OS Neposeda ve výši 50 000,- Kč v souladu 

s akčním plánem). 

 

ORJ 06 – Kultura a cestovní ruch – plnění výdajů na 49,15%, a to v oddíle 33 – Kultura, 

církev a sděl.prostředky na 33,91%, a to činnosti knihovnické na 36,55%, výstavní a muzejní 

činnost na 9,03%, Místní agenda 21 na 14,13%, Komise zdravotní –sekce pro občanské 

záležitosti na 33,21%  a v oddíle 34 – Tělovýchova a zájmová činnost na 68,94% 

(neinvestiční transfery občanským sdružení – Granty na 100,00%, sportovní zařízení 

v majetku obce-opravy a udržován na 21,43%, ostatní tělovýchovná činnost-neinvestiční 

transfery občanským sdružením- JR RUNNING SPORT – Intersport Nasavrky na 100,00%, 

využití volného času dětí a mládeže-věcný dar - soutěž o kolo – MZŠ Polesná – finanční 

prostředky budou čerpány počátkem července 2013).  

 

ORJ 07 – Bezpečnost – plnění výdajů na 34,86%, z toho oddíl 53 – Bezpečnost a veřejný 

pořádek vykazuje plnění na 27,60% (v rozpočtu je zahrnut pouze výdaj ve výši 5 tis. na 
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pohonné hmoty pro místní policii). V oddílu 55 – Požární ochrana a integrovaný záchranný 

systém dochází k čerpání výdajů na 35,30% (nákup materiálu j.n. na 89,40%, plyn na 12,88%, 

elektrická energie na 22,72%, služby telekomunikací na 40,83%, nákup ostatních služeb na 

35,79%, opravy a udržování na 97,52%). 

 

ORJ 08 – Hospodářství  - plnění výdajů na 9,67%, z toho pohřebnictví vykazuje plnění na 

19,70% (nákup ostatních služeb na 27,58%, opravy a udržování – finanční prostředky 

vykazují nulové plnění, do konce roku budou vyčerpány na opravu centrálního kříže), 

komunální služby a územní rozvoj vykazují plnění na 9,50% (drobný hmotný majetek nulové 

plnění, nákup materiálu j.n. plnění na 2,03%, pohonné hmoty a maziva na 55,009%, nákup 

ostatních služeb na  16,99%, opravy a udržování na 0,10% - finanční prostředky budou do 

konce roku vyčerpány na plánovanou opravu kotelny a střechy MŠ Rohožník). 

 

ORJ 09 – Vnitřní správa – plnění výdajů na 43,16%,  toho knihy, učební pomůcky a tisk na 

44,86%, drobný hmotný dlouhodobý majetek na 33,37%, nákup materiálu na 52,12%, studená 

voda na 87,22%, plyn vykazuje záporné plnění vzhledem k přeplatku, elektrická energie na 

35,21%, pohonné hmoty a maziva na 57,14%, služby telekomunik.a radiokomun.na 38,55%, 

konzultační, poradenské a právní služby na 77,25%, služby školení a vzdělávání na 16,59%, 

nákup ostatních služeb na 58,90%, opravy a udržování na 15,58%, cestovné na 40,52%, 

pohoštění na 71,57%). Dotace ze státního rozpočtu na sociálně-právní ochranu dětí ve výši 

486,10 tis. Kč je čerpána na 100,00%. 

 

ORJ 10 – Pokladní správa – plnění výdajů na 6,16%, z toho oddíl 63 – Finanční operace na 

74,95% (služby peněžních ústavů, tj. pojištění majetku a havarijní poj. na 81,37%),  a oddíl 64 

– Ostatní činnosti – nespecifikované rezervy – zůstatek ve výši  3 015,20 tis. Kč. 

 

 

 

Plnění kapitálových výdajů: 
 

ORJ 03 – Doprava – plánované investiční výdaje na akce:  „Projekt na zastávky BUS MHD“ 

– vykazuje prozatím nulové čerpání finančních prostředků, Ateliér DUK (zpracování územní 

rozhodnutí, zbývá stavební povolení a tendrová dokumentace, finanční prostředky budou do 

konce roku vyčerpány.  „ Rek. chodníku Starokolínská“ – vykazuje nulové čerpání finančních 

prostředků, k realizaci dojde po vyřešení varianty trasy nové kanalizace.  „Rek. chodníku 

Zaříčanská“ – vykazuje nulové čerpání finančních prostředků, jsou zde nevyjasněné 

vlastnické vztahy, absence dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebního povolení, je 

předpoklad převedení finančních prostředků na opravu a údržbu komunikací.  „Rek. mostku 

Oplanská“ – vykazuje nulové čerpání finančních prostředků, probíhají jednání s dotčenými 

stranami, bude čerpáno do konce roku 2013. „Přechody pro chodce“ -  vykazuje nulové 

plnění, do 09/2013 bude čerpáno 50%, do konce roku zbytek finančních prostředků.   

 

ORJ 04 – Školství, mládež a sport –  plnění výdajů na 61,01%. Rozšíření kapacity MŠ 

Sluníčko Polesná 1690  vykazuje nulové plnění. Předmětem akce je rozšíření MŠ o 1 učebnu 

o kapacitě 22 dětí a s tím související rozšíření kapacity výdejny jídel a vybudování sociálního 

zázemí včetně umývárny a šatny. V 1.pololetí byla zpracována projektová dokumentace a 

bylo vydáno stavební povolení. Na základě veřejné zakázky malého rozsahu byl vybrán 

zhotovitel stavby. Začátek stavebních prací je plánován na začátek července 2013 a dokončení 

včetně kolaudace se předpokládá na přelomu července a srpna 2013. Fakturace proběhne ve 

III.čtvrtletí 2013. 
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Investiční akce „Zatepl. MŠ Sedmikráska a rek. přilehlého objektu na MŠ“ (ORG 41751) 

vykazuje plnění na 72,60%, z toho stavební práce na 99,83% a finanční prostředky na 

vybavení kuchyně nejsou dosud čerpány. Mateřské škole Sedmikráska byl zaslán investiční 

příspěvek na vybavení zahrady ve výši 441,10 tis. Kč. 

V únoru 2013 byla dokončena rekonstrukce vnitřních prostor objektu č.1, čímž  vznikly 2 

nové třídy (s kapacitou 56 dětí), včetně nového sociálního zařízení. Následně proběhla 

kolaudace objektu. Na základě výběrového řízení byl vybrán dodavatel gastrotechnologického 

zařízení do kuchyně MŠ. Dodání tohoto zařízení se předpokládá v průběhu července 2013. 

Zateplení MŠ Sedmikráska se předpokládá až v roce 2014.  

 

ORJ 06 – Kultura a cestovní ruch – nulové plnění rozpočtu na inv. akci „Výstavba hřiště 

Druhanická“. Ve III.čtvrtletí 2013 bude provedeno oplocení pozemku a zpracována 

projektová dokumentace. 

 

ORJ 09 – Vnitřní správa – kapitálové výdaje celkem jsou plněny na 26,41%, z toho výdaje 

na inv.akci „Příst.budovy ÚMČ Praha 21“ (ORG 41199) na 18,65%. V souladu s akčním 

plánem na rok 2013 byly převedeny z rezervy do rozpočtu finanční prostředky ve výši 300 tis. 

Kč na dokončovací práce před budovou (parkovací plochy, apod.). Kamerový systém – 

projekt – vykazuje nulové plnění. Plovoucí čerpadlo pro SDH Újezd nad Lesy, které bylo 

pořízeno ve výši 67,63 tis. Kč z vlastních zdrojů, bude přeúčtováno z investiční dotace 

z MHMP.  

 

Stav finančních prostředků k 30. 6. 2013 u peněžního ústavu:   
Základní běžný účet               37 008 928,48 Kč 

Fond rezerv a rozvoje              9 302 977,33 Kč 

Fond zaměstnavatele                    98 314,50 Kč 

Fond darů                                    62 873,66 Kč 

Celkem:                 46 473 093,97 Kč 

 

 

  

Hodnocení vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 21 
K 30. 6. 2013 byly ve vedlejší hospodářské činnosti docíleny výnosy ve výši 4 354,19 tis. Kč, 

náklady ve výši  2 239,49 tis. Kč a z toho vyplývající výsledek hospodaření ve výši  2 114,70 

tis. Kč.  

 

Stav finančních prostředků VHČ k 30. 6. 2013 u peněžního ústavu: 

Běžný účet       8 643 815,65 Kč 

Privatizační účet                    3 357 633,82 Kč 

Celkem:                              12 001 449,47 Kč 

 

 

 

Informace z výkazu zisku a ztrát:  

účet 547-Manka a škody – vykazuje stav 53 764,00 Kč v hlavní činnosti – vlivem odcizení 

kuchyňského zařízení v Polyfunkčním domě předchozím nájemníkem (výrobník ledu 

BREMA CB425 v hodnotě 43 197,- Kč, ruční ponorný mixér ROBOT COUPE MINI MP220 

V v hodnotě 10 567,- Kč). Dluh je účtován ve vedlejší hospodářské činnosti formou 

pohledávky. Celá částka (včetně ostatních pohledávek - uznání dluhu)  byla předána 

k vymáhání soudnímu exekutorovi.  
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Informace z výkazu rozvaha: 

 

Krátkodobé pohledávky v hlavní činnosti: 

 

účet 311 – Odběratelé                                                     163 092,20 Kč 

účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy                        226 080,95 Kč  

účet 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti                    306 124,00 Kč 

účet 335 – Pohledávky za zaměstnanci                             111 416,80 Kč 

účet 346 – Pohledávky za vybranými ústředními 

                 vládními institucemi (dotace ze státního 

                  rozpočtu)                                  6 133 000,00 Kč 

účet 348 – Pohledávky za vybranými místními 

                 vládními institucemi (dotace z MHMP)      25 696 169,91 Kč 

účet 381 – Náklady příštích období                                  380 000,00 Kč 

účet 388 – Dohadné účty aktivní                3 360,00 Kč 

účet 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky                       178 084,00 Kč      

Krátkodobé  pohledávky brutto:                                  33 197 327,86 Kč 

Oprávky k pohledávkám  (korekce)                               -    81 205,90 Kč                 

Krátkodobé pohledávky netto:                                    33 116 121,96 Kč 

 

 

Krátkodobé pohledávky ve vedlejší hospod.činnosti: 

 

účet 311 – Odběratelé           4 403 598,75 Kč 

účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy   1 186 225,36 Kč 

Krátkodobé pohledávky brutto:    5 589 824,11 Kč 

Oprávky k pohledávkám (korekce):            - 1 444 797,95 Kč 

Krátkodobé pohledávky netto:                       4 145 026,16 Kč 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Ing.V.Berková  22. 7. 2013 

 

Schválil: RNDr. Pavel Roušar 22. 7. 2013 

 

 

 

 

   



MČ Praha Městská část Praha 21 Tabulka č. 1

v Kč

usnesení poskytnuto poskytnuto dle vyčerpáno %

dotace z rozpočtu HMP ORJ účel dotace - název akce ZHMP č./ ze dne dle usnesení plateb. kalen. k 30. 6. 2013 čerpání

/u inv. akcí/

0700 Čerpadlo plovoucí pro SDH Újezd nad Lesy 30/7 z 20.6.2013 67 700 0 0

Celkem 67 700 0 0

0600 Pro místní lidovou knihovnu 24/20 z 28.2.2013 66 600 x 34 625 51,99

0400 MZŠ Polesná-na integraci žáků (1.1.-31.8.2013) 25/10 z 21.3.2013 439 600 x 439 600 100,00

0500 Granty HMP v soc.oblasti - Pečovatelská služba 26/40 z 25.4.2013 123 800 x 0 0,00

0400 MZŠ Polesná - "Zdravé město Praha 2013" 26/42 z 25.4.2013 60 000 x 60 000 100,00

0500 Protidrogová politika na místní úrovni 26/43 z 25.4.2013 50 000 x 0 0,00

0900 Příprava a zkoušky ZOZ 26/2 z 25.4.2013 60 000 x 29 610 49,35

1000 Vrácení 100% podílu MČP21 na daň.povin.MHMP 30/4 z 20.6.2013 102 400 x 0 0,00

1000 50% odvod z VHP za leden až duben 2013 30/8 z 20.6.2013 260 500 x 0 0,00

0400 Na realizaci aktivit v oblasti sociálních služeb 30/94 z 20.6.2013 50 000 x 0 0,00

0700 Na činnost jednotek SDH při povodních 30/7 z 20.6.2013 5 800 x 0 0,00

Celkem 1 218 700 x 563 835

Zpracoval: Dne: Schválil: Dne:

Ing. Vlasta Berková 17.7.2013 RNDr. Pavel Roušar - starosta MČ Praha 21 22.7.2013

Ve sloupci vyčerpáno k 30. 6. 2013 je u všech dotací s výjimkou dotace na zkoušky odborné způsobilosti nutno uvádět pouze čerpání dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, 

nikoliv z vlastních zdrojů na stanovený účel příp. akci.

Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za 1. pololetí 2013 včetně jejich čerpání
(bez akcí financovaných v rámci OPPA a OPPK)

K tabulce zpracujte samostatnou přílohu s komentářem čerpání veškerých dotačních titulů podle příslušného usnesení ZHMP (nepatří sem dotace ze státního 

rozpočtu, vrácení 100% podílu MČ na celk. daň. povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů práv. osob a nevyčerp. dotace poskytnuté v minulých letech a ponechané k 

využití v roce 2013). V komentáři je třeba se zaměřit zejména na důvody případného nedočerpání účelové dotace. 

INVESTIČNÍ

NEINVESTIČNÍ



 MČ Praha 21 
 

 

Komentář k tabulce č. l – Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za 1.pololetí 2013 

včetně jejich čerpání 

 

 

I n v e s t i č n í    d o t a c e: 

 

Čerpadlo plovoucí pro SDH Újezd nad Lesy (ORG 42025) – rozpočtové opatření na příjem a 

využití finančních prostředků z dotace MHMP bude realizováno v měsíci červenci. 

 

N e i n v e s t i č n í    d o t a c e: 

 

Pro místní lidovou knihovnu MČ Praha 21  -  finanční prostředky jsou čerpány na 51,99%. 

 

Na integraci žáků MZŠ Polesná pro asistenty pedagoga na integraci žáků (na období od 

1.1.2013 – 31.8.2013) – finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace jsou čerpány na 

100%, neboť je MČ přeposlala v plné výši zřízené příspěvkové organizaci MZŠ Polesná jako 

neinvestiční příspěvek.  

 

Granty HMP v sociální oblasti – Pečovatelská služba – neinvestiční dotace bude do konce roku 

2013 vyčerpána v plné výši. 

 

MZŠ Polesná – „Zdravé město Praha 2013“ – I. program pro školy a školská zařízení – 

neinvestiční účelová dotace vykazuje plnění na 100%, neboť byly finanční prostředky v plné 

výši přeposlány formou neinvestičního příspěvku MZŠ Polesná. 

 

Protidrogová politika na místní úrovni   -  finanční prostředky budou do konce roku vyčerpány.  

 

Na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti – finanční prostředky jsou čerpány na 

49,35%. 

 

Na provoz Sboru dobrovolných hasičů (JSDH Újezd nad Lesy /JPOV/ )  - rozpočtové opatření 

na příjem a využití finančních prostředků z dotace MHMP bude realizováno v červenci 2013.                                                                 

 

Vrácení 100% podílu MČ Praha 21 na daňové povinnosti MHMP za rok 2012 (přiznání k dani 

z příjmu právnických osob) – rozpočtové opatření na příjem a využití finančních prostředků 

z dotace bude realizováno v červenci 2013. 

 

Z 50%  odvodu VHP a jiných TZ za leden až duben 2013 (UZ 98) – rozpočtové opatření na 

přijetí a využití finančních prostředků z dotace MHMP bude realizováno v červenci 2013. 

 

Na realizaci aktivit v oblasti sociálních služeb - rozpočtové opatření na přijetí a využití 

finančních prostředků z dotace MHMP bude realizováno v červenci 2013. 

 

Na činnost jednotek SDH při povodních - rozpočtové opatření na přijetí a využití finančních 

prostředků z dotace MHMP bude realizováno v červenci 2013. 

 

 

 

 

 

Zpracovala:  Ing.V.Berková     17. 7. 2013 

 



Městská část Praha 21 Tabulka č. 3E

INFORMATIVNĚ 

v Kč (na 2 deset.místa)

0,00

odpa. pol. podpořené organizace stručný popis využití vyčerpáno v r. 2013

podpora nest. nez. org. - vyčerpáno v roce 2013 celkem 0,00

Komentář: Nestátní neziskové organizace působící na území MČ Praha 21, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní

výchovu mládeže jsou prozatím pouze navrženy v rozpočtovém opatření ke schválení RMČ Praha 21, která se bude 

konat 30. 7. 2013. Tabulka bude vyplněna následně.

Vypracovala: Ing. Vlasta Berková - vedoucí finančního odboru

18.7.2013

VYUŽITÍ ÚČELOVÉ DOTACE POSKYTNUTÉ Z ODVODU Z VÝHERNÍCH HRACÍCH PŘÍSTROJŮ A JINÝCH TECH. ZAŘÍZENÍ (UZ 00000098)

podpora činnosti nestátních neziskových organizací 

působících na území městských částí hl. m. Prahy, 

které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní 

výchovu mládeže registrované v jednotlivých 

nestátních neziskových organizacích

poskytnuto městské části v roce 2013 (ÚZ 98, RO 8017) 130 200,00

podpora nest. nez. org. - převod do roku 2013 (váže na finanční vypořádání za rok 2012)



Tabulka č. 3F

Městská část Praha 21

INFORMATIVNĚ 

v Kč (na 2 deset.místa)

 účelová dotace určená na kulturu, 

školství, zdravotnictví,

a sociální oblast 

poskytnuto městské části v roce 2013 (UZ 98, RO 8017) 130 300,00

48 475,00

kap. stručný popis využití vyčerpáno  v r. 2013 

kap. 04 celkem 0,00

kap. 05. celkem 0,00

kap. 05 celkem 0,00

podpora kapitol 04, 05, 06 -  vyčerpáno v roce 2013 celkem 0,00

Komentář: Účelová dotace určená na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast je prozatím navržena formou rozpočtového opatření 

ke schválení na RMČ Praha 21 dne 30. 7. 2013. Tabulka bude vyplněna následně.

Vypracovala: Ing. Vlasta Berková - vedoucí finančního odboru

18. 7. 2013

VYUŽITÍ ÚČELOVÉ DOTACE POSKYTNUTÉ Z ODVODU Z VÝHERNÍCH HRACÍCH PŘÍSTROJŮ A JINÝCH TECH. ZAŘÍZENÍ (ÚZ 00000098)

podpora kapitol 04, 05, 06 - převod do roku 2013 (váže na finanční vypořádání za rok 2012)



Licence: MC21 XJIGBB14 / A  (11122012 10:29 / 201211091122)

 BILANCE  PŘÍJMŮ  A  VÝDAJŮ  ROZPOČTU
za čtvrtletí  II. / 2013

(v tis. Kč)

Období: 06 / 2013
IČO: 00240923
Název: Městská část Praha 21

Úřad Městské části 

UCS: 00240923 MČ Praha 21
NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

Položka Název seskupení položek Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost Úpravy rozpočtu za
II.čtvrtletí

 % plnění
k RS

 % plnění
k RU

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
111X Daně z příjmů fyzických osob - kraj     ****** ****** 
111X Daně z příjmů fyzických osob - obec     ****** ****** 

CELKEM  Daně z příjmů fyzických osob     ****** ****** 
112X Daně z příjmů právnických osob - kraj     ****** ****** 
112X Daně z příjmů právnických osob - obec     ****** ****** 

CELKEM  Daně z příjmů právnických osob     ****** ****** 
1211 Daň z přidané hodnoty - kraj     ****** ****** 
1211 Daň z přidané hodnoty - obec     ****** ****** 

CELKEM  Daň z přidané hodnoty     ****** ****** 
1219 Zrušené daně ze zboží a služeb - obec     ****** ****** 
133X Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí     ****** ****** 
134X Místní poplatky z vybraných činností a služeb 612,00 612,00 345,04  56,38 56,38 
136X Správní poplatky 1 500,00 1 500,00 1 163,36  77,56 77,56 
151X Daně z majetku 6 000,00 6 000,00 4 669,74  77,83 77,83 
170X Ostatní daňové příjmy     ****** ****** 

DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) 8 112,00 8 112,00 6 178,14  76,16 76,16 
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Licence: MC21 XJIGBB14 / A  (11122012 10:29 / 201211091122)

BILANCE  PŘÍJMŮ  A  VÝDAJŮ  ROZPOČTU za Městská část Praha 21
Úřad Městské části k období 06 / 2013 (v tis. Kč)

IČO: 00240923

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21 UCS: 00240923 MČ Praha 21

Položka Název seskupení položek Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost Úpravy rozpočtu za
II.čtvrtletí

 % plnění
k RS

 % plnění
k RU

211X Příjmy z vlastní činnosti 995,00 995,00 551,86  55,46 55,46 
212X Odvody přebytků organizací s přímým vztahem     ****** ****** 
213X Příjmy z pronájmu majetku     ****** ****** 
214X Příjmy z úroků a realizace finančního majetku 200,00 200,00 116,62  58,31 58,31 
221X Přijaté sankční platby   40,20  ****** ****** 
222X Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let   5,97  ****** ****** 
231X Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku     ****** ****** 
232X Ostatní nedaňové příjmy 15,00 187,50 106,91 172,50 712,73 57,02 
24XX Přijaté splátky půjčených prostředků 200,00 200,00 70,00  35,00 35,00 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) 1 410,00 1 582,50 891,56 172,50 63,23 56,34 

311X Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)     ****** ****** 
312X Ostatní kapitálové příjmy     ****** ****** 
320X Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku     ****** ****** 

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

V L A S T N Í   P Ř Í J M Y  (třídy 1+2+3) 9 522,00 9 694,50 7 069,70 172,50 74,25 72,92 
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Licence: MC21 XJIGBB14 / A  (11122012 10:29 / 201211091122)

BILANCE  PŘÍJMŮ  A  VÝDAJŮ  ROZPOČTU za Městská část Praha 21
Úřad Městské části k období 06 / 2013 (v tis. Kč)

IČO: 00240923

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21 UCS: 00240923 MČ Praha 21

Položka Název seskupení položek Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost Úpravy rozpočtu za
II.čtvrtletí

 % plnění
k RS

 % plnění
k RU

411X Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně 12 271,00 13 118,30 6 955,33 586,10 56,68 53,02 
4121 Neinvest.přijaté transfery od obcí - RS 49 623,00 49 623,00 24 810,00  50,00 50,00 
4121 Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU  800,00 800,02 733,40 ****** 100,00 
4122 Neinvest.přijaté transfery od krajů - RS     ****** ****** 
4122 Neinvest.přijaté transfery od krajů - RU     ****** ****** 
4129 Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně 80,00 80,00     
4131,2 Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost     ****** ****** 
415X Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí     ****** ****** 
416X Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv     ****** ****** 
421X Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně     ****** ****** 
422X Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RS     ****** ****** 
422X Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RU     ****** ****** 
423X Inv.přijaté transfery ze zahraničí     ****** ****** 
424X Inv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv     ****** ****** 

PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) 61 974,00 63 621,30 32 565,35 1 319,50 52,55 51,19 

Ú H R N   P Ř Í J M Ů  (třídy 1+2+3+4) 71 496,00 73 315,80 39 635,05 1 492,00 55,44 54,06 

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
5XXX Běžné výdaje 64 662,00 68 621,10 28 390,98 3 931,30 43,91 41,37 
6XXX Kapitálové výdaje 6 834,00 6 743,10 2 162,02 390,90- 31,64 32,06 

Ú H R N   V Ý D A J Ů  (třídy 5+6) 71 496,00 75 364,20 30 553,00 3 540,40 42,73 40,54 
r o z d í l   p ř í j m ů   a   v ý d a j ů  2 048,40- 9 082,05 2 048,40- ****** 443,37-
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Licence: MC21 XJIGBB14 / A  (11122012 10:29 / 201211091122)

BILANCE  PŘÍJMŮ  A  VÝDAJŮ  ROZPOČTU za Městská část Praha 21
Úřad Městské části k období 06 / 2013 (v tis. Kč)

IČO: 00240923

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21 UCS: 00240923 MČ Praha 21

Položka Název seskupení položek Schválený rozpočet Rozpočet upravený Skutečnost Úpravy rozpočtu za
II.čtvrtletí

 % plnění
k RS

 % plnění
k RU

III. FINANCOVÁNÍ
8XX1 Vydané dluhopisy     ****** ****** 
8XX2 Uhrazené splátky vydaných dluhopisů     ****** ****** 
8XX3 Přijaté půjčené prostředky     ****** ****** 
8XX4 Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků     ****** ****** 
8XX5 Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech  2 048,40  2 048,40   
8XX5 Rezerva finančních prostředků       
8XX5 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)  2 048,40 9 082,07- 2 048,40 ****** 443,37-
8XX7 Aktivní operace řízení likvidity - příjmy     ****** ****** 
8XX8 Aktivní operace řízení likvidity - výdaje     ****** ****** 
89XX Opravné položky k peněžním operacím     ****** ****** 

C E L K E M   F I N A N C O V Á N Í  2 048,40 9 082,07- 2 048,40 ****** 443,37-

K O N T R O L N Í   S O U Č E T 0,00 0,00 0,02- 0,00
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Licence: MC21 XQ1GBZK9 / B  (15042013 09:35 / 201211091122)

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL
za čtvrtletí  II. / 2013

(v tis. Kč)

Období: 06 / 2013
IČO: 00240923
Název: Městská část Praha 21

Úřad Městské části 

UCS: 00240923 MČ Praha 21
NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd. Text Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost Úpravy rozpočtu za
II.čtvrtletí

 % plnění
k RS

 % plnění
k RU

C E L K E M   PŘÍJMY 71 496,00 73 315,80 39 635,07 1 492,00 55,44 54,06 

Z TOHO:
ORJ 01 - Rozvoj obce     ****** ****** 
ORJ 02 - Městská infrastruktura  72,50 72,50 72,50 ****** 100,00 
ORJ 03 - Doprava     ****** ****** 
ORJ 04 - Školství, mládež a sport  499,60 499,60 499,60 ****** 100,00 
ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast 810,00 983,80 518,82 173,80 64,05 52,74 
ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch 265,00 431,60 244,17 100,00 92,14 56,57 
ORJ 07 - Bezpečnost     ****** ****** 
ORJ 08 - Hospodářství     ****** ****** 
ORJ 09 - Vnitřní správa  907,30 961,25 646,10 ****** 105,95 
ORJ 10 - Pokladní správa 70 421,00 70 421,00 37 338,73  53,02 53,02 
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Licence: MC21 XQ1GBZK9 / B  (15042013 09:35 / 201211091122)

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL  (v tis. Kč) Za čtvrtletí  II. / 2013

Městská část Praha 21
Úřad Městské části Fin k období  06 / 2013

IČO: 00240923

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21 UCS: 00240923 MČ Praha 21

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd. Text Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost Úpravy rozpočtu za
II.čtvrtletí

 % plnění
k RS

 % plnění
k RU

C E L K E M   BĚŽNÉ VÝDAJE 64 662,00 68 621,10 28 390,99 3 931,30 43,91 41,37 

Z TOHO:
ORJ 01 - Rozvoj obce     ****** ****** 
ORJ 02 - Městská infrastruktura 2 120,00 2 194,50 594,10 72,50 28,02 27,07 
ORJ 03 - Doprava 2 700,00 4 700,00 1 592,91 2 000,00 59,00 33,89 
ORJ 04 - Školství, mládež a sport 11 897,10 13 577,70 7 609,26 1 680,60 63,96 56,04 
ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast 1 072,00 1 358,60 450,41 286,60 42,02 33,15 
ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch 1 493,00 1 744,90 857,62 185,30 57,44 49,15 
ORJ 07 - Bezpečnost 87,00 87,00 30,33  34,86 34,86 
ORJ 08 - Hospodářství 1 460,00 1 460,00 141,17  9,67 9,67 
ORJ 09 - Vnitřní správa 39 181,90 40 213,20 16 912,83 770,10 43,16 42,06 
ORJ 10 - Pokladní správa 4 651,00 3 285,20 202,36 1 063,80- 4,35 6,16 

C E L K E M   KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6 834,00 6 743,10 2 162,02 390,90- 31,64 32,06 

Z TOHO:
ORJ 01 - Rozvoj obce     ****** ****** 
ORJ 02 - Městská infrastruktura     ****** ****** 
ORJ 03 - Doprava 2 534,00 2 534,00     
ORJ 04 - Školství, mládež a sport 3 800,00 3 341,10 2 038,41 458,90- 53,64 61,01 
ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast     ****** ****** 
ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch 400,00 400,00     
ORJ 07 - Bezpečnost     ****** ****** 
ORJ 08 - Hospodářství     ****** ****** 
ORJ 09 - Vnitřní správa 100,00 468,00 123,61 68,00 123,61 26,41 
ORJ 10 - Pokladní správa     ****** ****** 
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Licence: MC21 XQ1GBZK9 / B  (15042013 09:35 / 201211091122)

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL  (v tis. Kč) Za čtvrtletí  II. / 2013

Městská část Praha 21
Úřad Městské části Fin k období  06 / 2013

IČO: 00240923

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21 UCS: 00240923 MČ Praha 21

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd. Text Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost Úpravy rozpočtu za
II.čtvrtletí

 % plnění
k RS

 % plnění
k RU

C E L K O V É   V Ý D A J E 71 496,00 75 364,20 30 553,01 3 540,40 42,73 40,54 

Z TOHO:
ORJ 01 - Rozvoj obce     ****** ****** 
ORJ 02 - Městská infrastruktura 2 120,00 2 194,50 594,10 72,50 28,02 27,07 
ORJ 03 - Doprava 5 234,00 7 234,00 1 592,91 2 000,00 30,43 22,02 
ORJ 04 - Školství, mládež a sport 15 697,10 16 918,80 9 647,67 1 221,70 61,46 57,02 
ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast 1 072,00 1 358,60 450,41 286,60 42,02 33,15 
ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch 1 893,00 2 144,90 857,62 185,30 45,30 39,98 
ORJ 07 - Bezpečnost 87,00 87,00 30,33  34,86 34,86 
ORJ 08 - Hospodářství 1 460,00 1 460,00 141,17  9,67 9,67 
ORJ 09 - Vnitřní správa 39 281,90 40 681,20 17 036,44 838,10 43,37 41,88 
ORJ 10 - Pokladní správa 4 651,00 3 285,20 202,36 1 063,80- 4,35 6,16 

C E L K E M   FINANCOVÁNÍ  2 048,40  2 048,40 ******  

Z TOHO:
ORJ 01 - Rozvoj obce     ****** ****** 
ORJ 02 - Městská infrastruktura     ****** ****** 
ORJ 03 - Doprava     ****** ****** 
ORJ 04 - Školství, mládež a sport     ****** ****** 
ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast  20,10  20,10 ******  
ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch  28,30  28,30 ******  
ORJ 07 - Bezpečnost     ****** ****** 
ORJ 08 - Hospodářství     ****** ****** 
ORJ 09 - Vnitřní správa     ****** ****** 
ORJ 10 - Pokladní správa  2 000,00  2 000,00 ******  
Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+ 9 082,07-
KONTROLNÍ SOUČET 0,00 0,00 0,01- 0,00

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách
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Licence: MC21 XCRGUVUA / VUA1  (14032013 12:12 / 201301091642)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 06 / 2013
IČO: 00240923
Název: Městská část Praha 21

Úřad Městské části 

Číslo Syntetický Běžné období Minulé období

položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4

A. NÁKLADY CELKEM 41 193 882,63 2 239 489,17 72 974 678,21 4 917 168,33 

I. Náklady z činnosti 27 254 434,63 2 234 945,06 58 126 244,21 4 914 491,93 

1. Spotřeba materiálu 501 523 840,45 111 754,75 1 163 575,32 185 306,24 

2. Spotřeba energie 502 88 809,37 95 370,15 1 105 186,70 281 878,48 

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503     

4. Prodané zboží 504     

5. Aktivace dlouhodobého majetku 506     

6. Aktivace oběžného majetku 507     

7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508     

8. Opravy a udržování 511 1 513 874,80 307 557,00 3 034 541,40 333 225,78 

9. Cestovné 512 20 264,00 160,00 48 539,00 331,00 

10. Náklady na reprezentaci 513 74 978,95  109 618,00  

11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516     

12. Ostatní služby 518 3 970 406,20 559 599,51 7 657 862,38 1 193 501,97 

13. Mzdové náklady 521 12 180 550,00 637 581,00 23 448 016,00 1 312 292,00 

14. Zákonné sociální pojištění 524 3 921 210,00 212 722,00 7 661 705,00 448 425,00 

15. Jiné sociální pojištění 525 21 435,00 1 359,00 93 579,00 5 547,00 

16. Zákonné sociální náklady 527   8 000,00  

17. Jiné sociální náklady 528 22 000,00  52 900,00  

18. Daň silniční 531     

19. Daň z nemovitostí 532    4,00 

20. Jiné daně a poplatky 538  7 470,00 2 000,00 3 870,00 

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541  247,00  5 939,00 

23. Jiné pokuty a penále 542     

24. Dary 543 23 490,00  41 093,00  

25. Prodaný materiál 544     

26. Manka a škody 547 53 764,00  124 701,00  
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Licence: MC21 XCRGUVUA / VUA1  (14032013 12:12 / 201301091642)

Číslo Syntetický Běžné období Minulé období

položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4

27. Tvorba fondů 548 723 200,00  5 304 300,00  

28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 3 510 059,00  6 910 723,25  

29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552     

30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553     

31. Prodané pozemky 554 47 410,00  44 400,00 498,00 

32. Tvorba a zúčtování rezerv 555     

33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 22 561,80 301 124,65 58 644,10 1 143 673,30 

34. Náklady z vyřazených pohledávek 557   1 616,20  

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 241 413,06  972 382,86  

36. Ostatní náklady z činnosti 549 295 168,00  282 861,00 0,16 

II. Finanční náklady  4 544,11  2 676,40 

1. Prodané cenné papíry a podíly 561     

2. Úroky 562     

3. Kurzové ztráty 563     

4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564     

5. Ostatní finanční náklady 569  4 544,11  2 676,40 

III. Náklady na transfery 13 939 448,00  14 848 434,00  

2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 13 939 448,00  14 848 434,00  

V. Daň z příjmů     

1. Daň z příjmů 591     

2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595     

B. VÝNOSY CELKEM 71 482 737,33 4 354 190,14 86 491 849,56 7 171 699,80 

I. Výnosy z činnosti 2 848 620,75 4 321 851,72 10 530 995,50 7 087 416,22 

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601     

2. Výnosy z prodeje služeb 602 556 862,00 285 868,71 1 029 439,00 1 216 951,13 

3. Výnosy z pronájmu 603  3 977 071,26  5 045 426,24 

4. Výnosy z prodaného zboží 604  2 479,20  26 289,57 

5. Výnosy ze správních poplatků 605 1 158 563,00  1 745 906,00  

6. Výnosy z místních poplatků 606 505 226,25  515 685,50  

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609   140 384,00 33 000,00 

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641    1 620,00 

10. Jiné pokuty a penále 642 46 300,00  85 800,00  

11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643     

12. Výnosy z prodeje materiálu 644     

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645     
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Licence: MC21 XCRGUVUA / VUA1  (14032013 12:12 / 201301091642)

Číslo Syntetický Běžné období Minulé období

položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4

14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646     

15. Výnosy z prodeje pozemků 647  56 430,00  746 548,00 

16. Čerpání fondů 648 554 885,50  6 754 000,00  

17. Ostatní výnosy z činnosti 649 26 784,00 2,55 259 781,00 17 581,28 

II. Finanční výnosy 96 184,99 32 338,42 312 796,51 84 283,58 

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661     

2. Úroky 662 90 942,39 32 334,06 288 796,51 84 283,58 

3. Kurzové zisky 663     

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 5 242,60  24 000,00  

5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665     

6. Ostatní finanční výnosy 669  4,36   

IV. Výnosy z transferů 63 868 193,05  69 349 682,88  

2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 63 868 193,05  69 349 682,88  

V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 4 669 738,54  6 298 374,67  

1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681     

2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682     

3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684     

4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685     

5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 4 669 738,54  6 298 374,67  

6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688     

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ     

1. Výsledek hospodaření před zdaněním - 30 288 854,70 2 114 700,97 13 517 171,35 2 254 531,47 

2. Výsledek hospodaření běžného účetního období - 30 288 854,70 2 114 700,97 13 517 171,35 2 254 531,47 

* Konec sestavy *
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00415/2013
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 16. jednání dne 14.10.2013
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Rozpočtová opatření č. 26-30, 31-39, 41-45, 47, 49, 52-56: změny rozpočtu v
roce 2013

Důvodová zpráva

Rozpočtové opatření č. 26 - Přijetí daru od firmy Cuspicus s.r.o., Praha 9 ve výši 100 000,- Kč
na pokrytí části nákladů na opravu stateparku na multifunkčním sportovišti a na opravu oplocení
fotbalového hřiště v kapitole 06 - Kultura, sport a cest. ruch (usnesení RMČ72/1271/13).

Rozpočtové opatření č. 27 - Neinvestiční příspěvek ve výši 2 000,- Kč pro sportovní klub JR
RUNNING SPORT - Intersport Nasavrky na podporu akce Štafetový běh Ležáky-Lidice 2013, a to
převodem fin. prostředků ve výši 2 000,- Kč z položky nákup ostatních služeb - Slavnosti obce
na položku neinvestiční příspěvky občanským sdružením v kapitole 06 - Kultura, sport a cest.
ruch (usnesení RMČ72/1274/13).
Rozpočtové opatření č. 28 - Neinvestiční příspěvek MZŠ Polesná ve výši 15 000,- Kč na
vybudování stanoviště na kola v areálu MZŠ Polesná 1690, Praha 9 v kapitole 04 - Školství,
mládež a samospráva, převedením z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní
správa (usnesení RMČ72/1280/13).
Rozpočtové opatření č. 29 - Nákup plovoucího čerpadla PH - MAMUT - 2400 s příslušenstvím pro
potřeby SDH Újezd nad Lesy v celkové výši 68 000,- Kč v kapitole 09 - Vnitřní správa, převedením
finančních prostředků ve výši 68 000,- Kč z položky drobný dlouhodobý hmotný majetek na
investiční položku stroje, přístroje a zařízení (usnesení RMČ72/1288/13).

Rozpočtové opatření č. 30 - Úhrada právních služeb advokátní kanceláři Mgr. D. Rezková
Dřímalová za právní zastupování opatrovníka nesvéprávného občana Újezda nad Lesy dle
mandátní smlouvy ve výši 191 959,- Kč - v kapitole 09 - Vnitřní správa z položky konzultační,
poradenské a právní služby, navýšením z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní
správa ve výši 192 000,- Kč.  Zdůvodnění: Jedná se o průtokovou položku. Až se podaří soudní
cestou vyřešit právní spor za nesvéprávného občana, potom se z vymoženého majetku zpětně
uhradí faktura. Finanční prostředky se převedou zpět do nespecifikované rezervy (viz - usnesení
RMČ73/1310/13).

Rozpočtové opatření č. 31 - Zvýšení nákladů na inv.akci "Rozšíření kapacity MŠ Sluníčko, Polesná
1690 s vybudováním jídelny" o 200 000,- Kč v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, převedením
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fin. prostředků z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa (usnesení
RMČ73/1293/13).

Rozpočtové opatření č. 32 - Snížení investičních nákladů ivn.akce "Zateplení MŠ Sedmikráska
a rek.přilehlého objektu na MŠ" (ORG 41751) o 105 874,38 Kč z důvodu přeúčtování vybavení
kuchyně do drobného hmotného dlouhodobého majetku v kapitole 04 - Školství, mládež a sport,
v souladu se žádostí OMI MČ P21 (viz usnesení RMČ75/1343/13).

Rozpočtové opatření č. 33 - Neinvestiční účelová dotace z MHMP ve výši 261 200,- Kč pro JSDH
Újezd nad Lesy(JPOV) na činnost, opravu techniky a školení (státní dotace) v kapitole 07 -
Bezpečnost (viz usnesení RMČ75/1343/13).

Rozpočtové opatření č. 34 - Přijetí dotace z MHMP ve výši 50% odvodu z výherních hracích
přístrojů a jiných tech.her. zařízení za leden až duben 2013, v celkové výši 260 500,- Kč, z
toho: účel.dotace na podporu činnosti nestátních neziskových organizací zajišťujících dlouhodobě
organizovanou sportovní výchovu mládeže 130 200,- Kč a účelová neinvestiční dotace na kulturu,
školství, zdravotnictví a sociální oblast 130 300,- Kč (viz usnesení RMČ75/1343/13).

Rozpočtové opatření č. 35 - Neinvestiční dotace z MHMP - vrácení 100% podílu MČ Praha 21 na
celkové daňové povinnosti hl.m.Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období
roku 2012 ve výši 102 369,91 Kč v kapitole 10 - Pokladní správa. Finanční prostředky budou
převedeny na položku nespecifikované rezervy v kapitole 10 (viz usnesení RMČ75/1343/13).

Rozpočtové opatření č. 36 - Neinvestiční účelová dotace z MHMP ve výši 50 000,- Kč na realizaci
aktivit v oblasti sociálních služeb na lokální úrovni v kapitole 04 - Školství, mládež a sport s
využitím na demografickou studii v kapitole 04 (viz usnesení RMČ75/1343/13).

Rozpočtové opatření č. 37 - Dotace z MHMP na pokrytí nákladů v souvislosti s činností jednotek
SDH při povodních v celkové výši 73 500,- Kč, z toho neinvestiční výdaje ve výši 5 800,- Kč
a investiční 67 700,- Kč na nákup plovoucího čerpadla v kapitole 07 - Bezpečnost. Zároveň
převedení finančních prostředků již proplacených v kapitole 09 na položku drobný hmotný
dlouhodobý majetek (viz rozpočtové opatření č. 29, viz usnesení RMČ75/1343/13).

Rozpočtové opatření č. 38 - Přijetí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na pokrytí
nákladů v souvislosti s řešením krizové situace při povodních a po trvalých deštích v červnu
2013 ve výši 424 600,- Kč s využitím v kapitole 02 - Městská infrastruktura a 03 - Doprava (viz
usnesení RMČ75/1343/13).

Rozpočtové opatření č. 39 - Přijetí sponzorského finančního daru ve výši 2 000,- Kč od Pekařství
Jaroslav Kollinger s.r.o. a finančního daru ve výši 2 000,- Kč od Kamila Rotha, v kapitole 06 -
Kultura a cestovní ruch s využitím na pořádání akcí MČ Praha 21 - Den zdraví dne 31.8.2013 a
Újezdské posvícení dne 21.9.2013 v rámci akcí Slavnosti obce (viz usnesení RMČ75/1343/13).

Rozpočtové opatření č. 41 - Navýšení finančních prostředků na investiční akci "Zateplení
MŠ Sedmikráska a rek.přilehlého objektu na MŠ" (ORG 41751) celkem o 300 000,- Kč v
položce stavební práce (6121) v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, převedením finančních
prostředků z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správ. RO je předkládáno v
souvislosti s předloženým materiálem z OMI s podrobným zdůvodněním a tabulkami (viz usnesení
RMČ75/1343/13).

Rozpočtové opatření č. 42 - Uzavření finančního vypořádání hl.m.Prahy s MČ Praha 21 za rok
2012: 1. saldo FV se státním rozpočtem ve výši 0,00 Kč, 2. saldo - příděl v rámci FV s hl.m.Prahou:
podíl na odvodu z VHP, doplatek za 3.Q 2012 ve výši 24 000,- Kč, 3. saldo FV s hl.m.Prahou -
odvod do rozpočtu HMP ve výši 1 092,51 Kč (viz usnesení RMČ75/1343/13).



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. 43 - Přijetí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce
ČR na výkon pěstounské péče ve výši 236 000,- Kč v kapitole 05 - Zdravotnictví a soc.oblast v
souladu s §47dodst. 4 zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů (viz usnesení RMČ75/1343/13).

Rozpočtové opatření č. 44 - Převedení finančních prostředků ve výši 59 600,- Kč z investiční
akce"Rek.chodníku Zaříčanská" na investiční akci "Zastávka MHD Podlužanská" v kapitole 03 -
Doprava (viz usnesení RMČ75/1343/13).

Rozpočtové opatření č. 45 - Převedení rozpočtových a účetních položek a paragrafů,
zaměřených na
tělovýchovu a sportovní činnost z kapitoly 06 - Kultura a cestovní ruch, na kapitolu 04 -
Školství, mládež a sport (v souladu s novou metodikou z MHMP na rok 2013)- viz usnesení
RMČ75/1343/13.

Rozpočtové opatření č. 47 - Přijetí sponzorského finančního daru ve výši 1 000,-  Kč od Restaurace
na Blatově a finančního daru ve výši 2 000,- Kč od Čerpací stanice Sibřina, v kapitole 06 - Kultura
a cestovní ruch s využitím na pořádání akcí MČ Praha 21 - Den zdraví dne 31. 8. 2013 a Újezdské
posvícení dne 21. 9. 2013 v rámci akcí Slavnosti obce - viz usnesení RMČ75/1332/13 a usnesení
RMČ76/1371/13.

Rozpočtové opatření č. 49 - Úprava mezi výdajovými položkami v kapitole 05 - Zdravotnictví
a soc. oblast. Jedná se o úpravu položky neinvestiční účelové dotace z MHMP na financování
sociálních služeb - pečovatelská služba (granty v sociální oblasti pro rok 2013 - Program J5)
ve výši 123 800,- Kč (v návaznosti na RO č. 16, viz usnesení RMČ76/1376/13 a usnesení
RMČ76/1371/13.   

Rozpočtové opatření č. 52 - Poskytnutí neinvestičního příspěvku neziskové organizaci Středisko
dětí a mládeže "Organizační výbor závodu Mladé Běchovice" ve výši 3 000,- Kč na běžecký závod
Mladé Běchvice dne 21. září 2013 - v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, převedením z položky
nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa (usnesení RMČ77/1380/13).

Rozpočtové opatření č. 53 - Převedení finančních prostředků ve výši 1 190 400,- Kč z investiční
akce Rek. chodníku Zaříčanská na položku opravy a udržování chodníků v Újezdě nad Lesy - v
kapitole 03 - Doprava (viz usnesení RMČ77/1384/13).

Rozpočtové opatření č. 54 - Převedení finančních prostředků ve výši 600 000,- Kč z položky
nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa do kapitoly 04 - Školství, mládež a sport
na realizaci investiční akce "Rek. skautské klubovny na Rohožníku" (ORG 616) - viz usnesení
RMČ77/1379/13, usnesení RMČ78/1417/13.          

Rozpočtové opatření č. 55 - Poskytnutí finančního daru ve výši 19 500,- Kč Sboru dobrovolných
hasičů Újezd nad Lesy za pomoc při povodních v červnu 2013 a zakoupení 11 kusů vycházkových
hasičských stejnokrojů pro 11 členů JSDH Újezd nad Lesy v částce 60 000,- Kč v kapitole 07 -
Bezpečnost, převedením finančních prostředků z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 -
Pokladní správa. Poskytnutí finančního daru ve výši 6 000,- Kč ředitelce MŠ Sedmikráska a 4 000,-
Kč ředitelce MŠ Sluníčko za zprovoznění nových prostor předškolního vzdělávání v kapitole 04 -
Školství, mládež a sport, převedením finančních prostředků z položky nespecifikované rezervy v
kapitole 10 - Pokladní správa (viz usnesení RMČ78/1417/13).

Rozpočtové opatření č. 56 - Poskytnutí neinvestičního příspěvku občanskému sdružení Újezdský
strom ve výši 70 000,- Kč na dofinancování grantu na realizaci naučné stezky Lesní galerie II v
návaznosti na Strategický plán MČ Praha 21 v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch, převedením



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

finančních prostředků z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa  (viz
usnesení RMČ78/1417/13).           

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 rozpočtová opatření č. 26-30, 31-39, 41-45, 47, 49, 52, 55 a 56 - 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. 53 a 54: změny rozpočtu v roce 2013 dle přiložených tabulek,

které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení  
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_RO_c_26_56_zmena_R_2013

 
 

Dne 26.09.2013
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

 
 



MČ Praha21

Rozpočtová opatření č. 26-30, 31-39, 41-45, 47, 49, 52-56

předkládaná pro jednání ZMČ dne 14. 10.  2013

RO 

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

26

Přijetí daru od firmy Cuspicus s.r.o.,

Praha 9 ve výši 100 tis. Kč na pokrytí

části nákladů na opravu skateparku na

multifunkčním sportovišti a na opravu

oplocení fotbalového hřiště v kapitole

06 - Kultura, sport a cest.ruch

(usnesení RMČ72/1271/13)

změna R

Přijatý neinvest.dar od firmy Cuspicus

s.r.o. Praha 9 231 34 12 2321 0600 0000000000074 100 000,00

Opravy a udržování dětských hřišť-

skatepark na multifunkč.sportov.,oprava

oplocení fotbal. Hřiště 231 34 12 5171 0600 0000000000074 100 000,00

RO 

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

27

Neinvestiční příspěvek ve výši 2 tis. Kč

pro sportovní klub JR RUNNING

SPORT-Intersport Nasavrky na

podporu akce Štafetový běh Ležáky-

Lidice 2013, a to převodem

fin.prostředků ve výši 2 tis. Kč z

položky nákup ostat.služeb-Slavnosti

obce na položku neinvest.příspěvky

občanským sdružením v kapitole 06-

Kultura, sport a cest.ruch (usensení

RMČ72/1274/13)

změna RNákup ostatních služeb - Slavnosti obce 231 33 99 5169 0600 0000000000073 -2 000,00

Neinvest.příspěvek občanskému sdružení-

sport.klub JR RUNNING SPORT -

Intersport Nasavrky 231 34 19 5222 0600 0000000000571 2 000,00

RO č. Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ORJ ORG Má dáti Dal

28

Neinvestiční příspěvek MZŠ Polesná

ve výši 15 tis. Kč na vybudování

stanoviště pro kola v areálu MZŠ

Polesná 1690, Praha 9 v kapitole 04 -

Školství, mládež a samospráva,

převedením z položky nespecifikované

rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa

(usnesení RMČ72/1280/13)

změna R

Neinvest.příspěvek MZŠ Polesná na

vybudování stanoviště pro kola v areálu

MZŠ Polesná 1680 231 31 13 5331 0400 0000000603303 15 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 -15 000,00

RO č. Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ORJ ORG Má dáti Dal

Stránka 1



29

Nákup plovoucího čerpadla PH -

MAMUT - 2400 s příslušenstvím pro

potřeby SDH Újezd nad Lesy v celkové

výši 68 000,- Kč v kapitole 09 - Vnitřní

správa, převedením finančních

prostředků ve výši 68 000,- Kč z

položky drobný dlohodobý hmotný

majetek na investiční položku stroje,

přístroje a zařízení (usnesení

RMČ72/1288/13)

změna RDrobný hmotný dlouhodobý majetek 231 61 71 5137 0900 -68 000,00

Plovoucí čerpadlo PH - MAMUT - 2400 s

příslušenstvím pro potřeby SDH Újezd

n.Lesy 231 61 71 6122 0900 0000000000604 68 000,00

RO č. Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ORJ ORG Má dáti Dal

30

Úhrada právních služeb advokátní

kanceláři Mgr.D.Rezková Dřímalová za

právní zastupování opatrovníka

nesvéprávného občana Újezda nad

Lesy dle mandátní smlouvy ve výši 191

959,- Kč - v kapitole 09 - Vnitřní správa

z položky konzultační, poradenské a

právní služby, navýšením z položky

nespecifikované rezervy v kapitole 10-

Pokladní správa ve výši  192 000,- Kč.

změna RKonzultační, poradenské a právní služby 231 61 71 5166 0900 192 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 -192 000,00

RO č. Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

31

Zvýšení nákladů na investiční akci

"Rozšíření kapacity MŠ Sluníčko,

Polesná 1690 s vybudováním jídelny" o

200 000,- Kč v kapitole 04 - Školství,

mládež a samospráva, převedením

finančních prostředků z položky

nespecifikované rezervy v kapitole 10 -

Pokladní správa (usnesení

RMČ73/1293/13)

změna R

Rozšíření kapacity MŠ Sluníčko, Polesná

1690 s vybudováním jídelny 231 31 11 6121 0400 0000000000586 200 000,00

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

RO č. Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

32

Snižení investičních nákladů investiční

akce "Zateplení MŠ Sedmikráska a

rek.přilehlého objektu na MŠ" (ORG

41751) o 105 874,38 Kč (pro rozpočtové

opatření 105 900,- Kč) z důvodu

přeúčtování vybavení kuchyně do

drobného hmotného dlouhodobého

majetku v kapitole 04 - Školství,

mládež a samospráva, v souladu se

žádostí z OMI MČ Praha 21 

změna R

Zateplení MŠ Sedmikráska a

rek.přilehlého objektu na MŠ 231 31 11 6121 0400 0041751000000 -105 900,00

Vybavení kuchyně v rámci akce Zateplení

MŠ Sedmikráska a rek.přilehl.objektu na

MŠ 231 31 11 5137 0400 0041751000000 105 900,00

RO č. Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal
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33

Neinvestiční účelová dotace z MHMP

ve výši 261 200,- Kč pro JSDH Újezd

nad Lesy (JPOV) na činnost, opravu

techniky a školení (státní dotace) v

kapitole 07 - Bezpečnost (č.dokladu

8016)

změna R

Přijetí neinv.účel.dotace z MHMP na

činnost JSDH Újezd nad Lesy 231 4121 00000081 0700 60 000,00

Využití dotace na činnost-požární výzbroj,

výstroj 231 55 12 5137 00000081 0700 23 900,00

Využití dotace na činnost-nákup materiálu 231 55 12 5139 00000081 0700 10 000,00

Využití dotace na pohonné hmoty a

maziva 231 55 12 5156 00000081 0700 15 000,00

Využití dotace na STK, výjezdy 231 55 12 5169 00000081 0700 11 100,00Přijetí neinv.účel.dotace z MHMP na

opravu techniky (oprava a pneu CAS 32

T815) 231 4121 00000081 0700 200 000,00

Využití - Opravy a udržování dle účelu 231 55 12 5171 00000081 0700 200 000,00

Přijetí státní dotace na školení 231 4121 00000086 0700 1 200,00

Využití státní dotace na školení a

vzdělávání 231 55 12 5167 00014004 0700 1 200,00

RO č. Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

34

Přijetí dotace z MHMP ve výši 50%

odvodu z výherních hracích přístrojů a

jiných tech.her.zařízení za leden až

duben 2013, v celkové výši 260 500,-

Kč, z toho: účel.dotace na podporu

činnosti nestátních neziskových

organizací zajišťujících dlouhodobě

organizovanou sportovní výchovu

mládeže 130 200,- Kč a účelová

neinv.dotace na kulturu, školství,

zdravotnictví a sociální oblast 130 300,-

Kč.   (č.dokladu 8017)

změna R

Přijetí neinv.účel.dotace z MHMP ve výši

50% VHP na sportovní výchovu mládeže

v nestátních neziskových organízacích 231 4121 00000098 1000 130 200,00Ostatní zájmová činnost a rekreace-

GRANTY pro neziskové a podobné

organizace 231 34 29 5222 0600 0000000000075 -124 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 0000000000075 124 000,00

Použití účel.neinv.dotace na podporu

sportovní činnosti nestátních neziskových

organizací 231 34 29 5222 00000098 0600 0000000000075 124 000,00

Neinvestiční příspěvek OS Školní

sportovní klub 231 34 19 5222 00000098 0400 0000000000608 6 200,00

Přijetí účel.dotace z MHMP ve výši 50%

odvodu z VHP na kulturu, školství,

zdravotnictví a sociální oblast 231 4121 00000098 1000 130 300,00Ostatní zájmová činnost a rekreace-

GRANTY pro neziskové a podobné

organizace 231 34 29 5222 0600 0000000000075 -130 300,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 0000000000075 130 300,00

Použití účel.neinv.dotace na zdravotnictví

a sociální oblast 231 43 51 5222 00000098 0500 0000000000075 36 500,00

Použití účel.neinv.dotace na kulturu a

vzdělávání 231 33 19 5222 00000098 0600 0000000000075 93 800,00

Stránka 3



RO č. Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

35

Neinvestiční dotace z MHMP - vrácení

100% podílu MČ Praha 21 na celkové

daňové povinnosti hl.m.Prahy na dani

z příjmů právnických osob za

zdaňovací období roku 2012 ve výši

102 369,91 Kč (pro rozpočtové opatření

102 400,- Kč), v kapitole 10 - Pokladní

správa. Finanční prostředky budou

převedeny na položku nespecifikované

rezervy v kaptole 10   (č.dokladu 8018)

změna RNeinvestiční dotace z MHMP 231 4121 00000099 1000 0000000000611 102 400,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 102 400,00

RO č. Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

36

Neinvestiční účelová dotace z MHMP

ve výši 50 000,- Kč na realizaci aktivit v

oblasti sociálních služeb na lokální

úrovni v kapitole 04 - Školství, mládež

a samospráva s využitím na

demografickou studii v kapitole 04

(č.dokladu 8023)

změna RNeinvestiční účelová dotace z MHMP 231 4121 00000081 0400 0000000000588 50 000,00

Demografická studie ze schváleného

rozpočtu 231 32 99 5166 0400 0000000000588 -50 000,00

Demografická studie z dotace MHMP 231 32 99 5166 00000081 0400 0000000000588 50 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 50 000,00

RO č. Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

37

Dotace z MHMP na pokrytí nákladů v

souvislosti s činností jednotek SDH při

povodních v celkové výši 73 500,- Kč, z

toho neinvestiční ve výši 5 800,- Kč a

investiční 67 700,- Kč na nákup

plovoucího čerpadla v kapitole 07 -

Bezpečnost. Zároveň převedení

finančních prostředků již proplacených

v kapitole 09 na položku drobný

hmotný dlouhodobý majetek (viz

rozpoč.opatření č. 29) - číslo dokladu

8026

změna RPříjem investiční dotace z MHMP 231 4221 00000097 970 0700 0042025000000 67 700,00Plovoucí čerpadlo PH - MAMUT - 2400 s

příslušenstvím pro potřeby SDH Újezd

n.Lesy 231 55 12 6122 00000097 970 0700 0042025000000 67 700,00Plovoucí čerpadlo PH - MAMUT - 2400 s

příslušenstvím pro potřeby SDH Újezd

n.Lesy 231 61 71 6122 0900 0000000000605 -68 000,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 231 61 71 5137 0900 68 000,00

Příjem neinvestiční dotace z MHMP 231 4121 00000097 970 0700 5 800,00

Náhrada za ušlý příjem člena SDH 231 55 12 5169 00000097 970 0700 1 200,00

Oprava poškozené techniky 231 55 12 5171 00000097 970 0700 4 600,00

RO č. Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal
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38

Přijetí účelové neinvestiční dotace ze

státního rozpočtu na pokrytí nákladů v

souvislosti s řešením krizové situace

při povodních a po trvalých deštích v

červnu 2013 ve výši 424 600,- Kč s

využitím v kapitole 02 - Městská

infrastruktura a 03 - Doprava (č.

dokladu  6034)

změna R

Příjem neinvestiční dotace ze státního

rozpočtu 231 4111 98011 0200 144 600,00

Prohloubení strouhy v ulici Čankovská 231 23 21 5171 98011 0200 0000000000609 144 600,00

Příjem neinvestiční dotace ze státního

rozpočtu 231 4111 98011 0300 280 000,00

Oprava mostku Oplanská po povodních 231 22 19 5171 98011 0300 0000000000610 280 000,00

RO č. Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

39

Přijetí sponzorského finančního daru

ve výši 2 000,- Kč od Pekařství

Jaroslav Kollinger s.r.o. a fiančního

daru ve výši 2 000,- Kč od Kamila

Rotha, v kapitole 06 - Kultura, sport a

cestovní ruch s využitím na pořádání

akcí MČ Praha 21 - Den zdraví dne

31.8.2013 a Újezdské posvícení dne

21.9.2013 v rámci akcí Slavnossti obce

(viz usnesení RMČ74/1324/13) 

změna R

Příjem finančního neinvestičního

sponzorského daru na Slavnosti obce 231 33 99 2321 0600 0000000000073 4 000,00

Slavnosti obce - nákup ostatních služeb 231 33 99 5169 0600 0000000000073 4 000,00

RO č. Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

41

Navýšení finančních prostředků na

investiční akci "Zateplení MŠ

Sedmikráska a rek.přilehlého objektu

na MŠ" (ORG 41751) celkem o 300 000,-

Kč v položce stavební práce (6121) v

kapitole 04 - Školství, mládež a sport,

převedením finančních prostředků z

položky nespecifikované rezervy v

kapitole 10 - Pokladní správa 

změna R

Zateplení MŠ Sedmikráska a

rek.přilehlého objektu na MŠ 231 31 11 6121 0400 0041751000000 300 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 -300 000,00

RO č. Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

42

Uzavření fin.vypořádání hl.m.Prahy s

MČ Praha 21 za rok 2012: 1.saldo FV se 

stát.rozpočtem ve výši 0,00 Kč, 2.saldo

- příděl v rámci FV s hl.m.Prahou: podíl

na odvodu v VHP, doplatek za 3.Q 2012

ve výši 24 000.- Kč, 3.saldo FV s

hl.m.Prahou - odvod do rozpočtu HMP

ve výši 1 092,51 Kč, tj.pro rozpočtové

opatření zaokrouhleno na 1 100,- Kč

(č.dokladu 8019)
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změna R

2.saldo-Finanční vypořádání minulých let-

podíl na odvodu z VHP-doplatek za 3.Q

2012 231 64 02 2221 00000098 1000 24 000,00

Ostatní zájmová činnost a rekreace-

GRANTY pro neziskové organizace 231 34 29 5222 0600 0000000000075 -24 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 0000000000075 24 000,00

Použití účelové neinvestiční dotace na

podporu sportovní činnosti nestátních

neziskových organ.na území MČP21

zajišťuj.sportovní činn.mládeže 231 34 29 5222 00000098 0600 0000000000075 12 000,00

Použití účelové neinvestiční dotace na

kulturu, osvětu a vzdělání - Skautské

střed.Douglaska 231 34 29 5222 00000098 0600 0000000000075 12 000,00

3. saldo - odvod do rozpočtu HMP z

nedočerpaných dotací a doplatek

místního poplatku za psy za rok 2012 231 64 02 2221 1000 -1 100,00

Změna stavu krátkodobých prostředků na

bankovních účtech 231 8115 1000 1 100,00

RO č. Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

43

Přijetí účelové neinvestiční dotace ze

státního rozpočtu z Úřadu práce ČR na

výkon pěstounské péče ve výši 236

000,- 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

pozděj.předpisů (č.dokladu 6042)

změna R

Přijetí neinvestiční doace ze státního

rozpočtu  z Úřadu práce ČR 231 4116 00013010 0500 0000000000612 236 000,00

Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky

zaměstnanosti - Konzultační, poradenské

a právní služby 231 43 99 5166 00013010 0500 0000000000612 56 000,00

Služby školení a vzdělávání 231 43 99 5167 00013010 0500 0000000000612 80 000,00

Nákup ostatních služeb (tábory, hlídání,

pobyty) 231 43 99 5169 00013010 0500 0000000000612 100 000,00

RO č. Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

44

Převedení finančních prostředků ve

výši 59 600,- Kč z inv.akce

"Rek.chodníku Zaříčanská" na

investiční akci "Zastávka MHD

Podlužanská" v kapitole 03 - Doprava 

změna RZastávka MHD Podlužanská 231 22 12 6121 0300 0000000000613 59 600,00

Rek. chodníku Zaříčanská 231 22 19 6121 0300 0000000000582 -59 600,00

RO č. Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

45

Převedení rozpočtových a účetních

položek a paragrafů, zaměřených na

tělovýchovu a sportovní činnost z

kapitoly 06 - Kultura a cestovní ruch,

na kapitolu 04 - Školství, mládež a

sport (v souladu s novou metodikou z

MHMP na rok 2013)
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změna RÚdržba dětských hřišť 231 34 12 5171 0600 0000000000074 -100 000,00

Údržba dětských hřišť 231 34 12 5171 0400 0000000000074 100 000,00

Výstavba hřiště Druhanická 231 34 12 6121 0600 0000000000578 -400 000,00

Výstavba hřiště Druhanická 231 34 12 6121 0400 0000000000578 400 000,00

Oprava skateparku na multifunkčním

sportov. 231 34 12 5171 0600 0000000000074 -100 000,00

Oprava skateparku na multifunkčním

sportov. 231 34 12 5171 0400 0000000000074 100 000,00

Neinvestiční dar od firmy Cuspicus

s.r.o.,P9 231 34 12 2321 0600 0000000000074 -100 000,00

Neinvestiční dar od firmy Cuspicus

s.r.o.,P9 231 34 12 2321 0400 0000000000074 100 000,00Opravy a udržování dětských hřišť

(multifunkční sportov.) z daru od firmy

Cuspicus s.r.o. 231 34 12 5171 0600 0000000000074 -100 000,00
Opravy a udržování dětských hřišť

(multifunkční sportov.) z daru od firmy

Cuspicus s.r.o. 231 34 12 5171 0400 0000000000074 100 000,00

Neinvest.příspěvek JR Running-Intersport

Nasavrky 231 34 19 5222 0600 0000000000571 -2 000,00

Neinvest.příspěvek JR Running-Intersport

Nasavrky 231 34 19 5222 0400 0000000000571 2 000,00

RO č. Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

47

Přijetí sponzorského finančního daru

ve výši 1 000,- Kč od Restaurace na

Blatově a fiančního daru ve výši 2 000,-

Kč od Čerpací stanice Sibřina, v

kapitole 06 - Kultura, sport a cestovní

ruch s využitím na pořádání akcí MČ

Praha 21 - Den zdraví dne 31.8.2013 a

Újezdské posvícení dne 21.9.2013 v

rámci akcí Slavnossti obce (viz

usnesení RMČ75/1332/13) 

změna R

Příjem finančního neinvestičního

sponzorského daru na Slavnosti obce 231 33 99 2321 0600 0000000000073 3 000,00

Slavnosti obce - nákup ostatních služeb 231 33 99 5169 0600 0000000000073 3 000,00

RO č. Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

49

Úprava mezi rozpočtovými výdajovými

položkami v kapitole 05 - Zdravotnictví

a soc.oblast. Jedná se o úpravu

položky neinv.účel.dotace z MHMP na

financování soc.služeb (granty v

soc.oblasti pro rok 2013 - Program J5)

ve výši 123 800,- Kč (viz usnesení

RMČ76/1371/13)

změna R

Pečovatel.služba-ostat.neinv.transfery 

neziskovým a podobným organizacím 231 43 51 5229 00000081 0500 0000000000572 -123 800,00

Pečovatel.služba-neinvest.transfer 

občanskému sdružení - Neposeda

Běchovice 231 43 51 5222 00000081 0500 0000000360000 45 800,00

Pečovatel.služba-neinv.transfer právnické

osobě-Farní charita Neratovice 231 43 51 5213 00000081 0500 0000000370000 15 000,00

Pečovatel.služba-ostat.neinvest.transfery 

neziskovým a podobným organizacím -

CSSB Běchovice 231 43 51 5229 00000081 0500 0000000380000 25 000,00
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Pečovatel.služba - MČ Praha 21 -

školení, vzdělávání 231 43 51 5167 00000081 0500 8 000,00

Pečovatel.služba - MČ Praha 21 - nákup

materiálu j.n. 231 43 51 5139 00000081 0500 15 000,00

Pečovatel.služba - MČ Praha 21 -

pohonné hmoty a maziva 231 43 51 5156 00000081 0500 15 000,00

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

52

Poskytnutí neinvestičního přispěvku

neziskové organizaci Středisko dětí a

mládeže "Organizační výbor závodu

Mladé Běchovice" ve výši 3 000,- Kč na

běžecký závod Mladé Běchovice dne

21.září 2013 - v kapitole 04 - Školství,

mládež a sport, převedením z položky

nespecifikované rezervy v kapitole 10 -

Pokladní správa (viz usnesení

RMČ77/1380/13)

změna R

Neinvestiční příspěvek (transfer)

neziskové organizaci Středisko dětí a

mládeže Běchovice 231 34 19 5229 0400 00000000615 3 000,00

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

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

53

Převedení finančních prostředků ve výši 1

190,40 tis. Kč z investiční akce

Rek.chodníku Zaříčanská na položku

opravy a udržování chodníků v Újezdě

nad Lesy - v kapitole 03 - Doprava (viz

usnesení RMČ77/1384/13)

změna RRek. chodníku Zaříčanská 231 22 19 6121 0300 00000000582 -1 190 400,00

Opravy a udržování chodníků 231 22 19 5171 0300 1 190 400,00

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

54

Převedení finančních prostředků ve výši

600 000,- Kč z položky nespecifikované

rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa do

kapitoly 04 - Školství, mládež a sport na

realizaci investiční akce "Rek.skautské

klubovny na Rohožníku" (ORG 616) -viz

usnesení RMČ77/1379/13, usnesení

RMČ78/1417/13. 

změna RRek. skautské klubovny na Rohožníku 231 34 21 6121 0400 00000000616 600 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 -600 000,00
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RO číslo:Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

55

Poskytnutí finančního daru ve výši 19

500,- Kč Sboru dobrovolných hasičů

Újezd nad Lesy za pomoc při povodních v

červnu 2013 a zakoupení 11 ks

vycházkových hasičských stejnokrojů pro

11 členů JSDH Újezd nad Lesy v kapitole

07 - Bezpečnost, převedením finančních

prostředků z položky nespecifik.rezervy v

kapitole 10 - Pokladní správa.

Poskytnutní finančního daru ve výši 6

000,- Kč ředitelce MŠ Sedmikráska a 4

000,- Kč ředitelce MŠ Sluníčko za

zprovoznění nových prostor předškolního

vzdělávání v kapitole 04 - Školství,

mládež a sport, převedením finančních

prostředků z položky nespecifikované

rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa

(viz usnesení RMČ78/1417/13)

změna R

Finanční dary JSDH Újezd nad Lesy za

pomoc při povodních v červnu 2013 231 55 12 5492 0700 00000000617 19 500,00

Zakoupení 11 ks vycházkových

hasičských stejnokrojů pro 11 členů

JSDH Újezd nad Lesy 231 55 12 5137 0700 00000000621 60 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 -79 500,00

Finanční dar ředitelce MŠ Sedmikráska 231 31 11 5492 0400 00000000618 6 000,00

Finanční dar ředitelce MŠ Sluníčko 231 31 11 5492 0400 00000000619 4 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 -10 000,00

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

56

Poskytnutí neinvestičního příspěvku

občanskému sdružení Újezdský strom ve

výši 70 000,- Kč na dofinancování grantu

na realizaci naučné stezky Lesní galerie II

v návaznosti na Strategický plán MČ

Praha 21 v kapitole 06 - Kultura a

cestovní ruch, převedením finančních

prostředků z položky nespecifikované

rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa

(viz usnesení RMČ78/1417/13)

změna R

Neinvestiční příspěvek OS Újezdský

strom na dofinancování grantu na

relalizaci naučné stezky 231 34 29 5222 0600 00000000620 70 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 -70 000,00

Ing. Vlasta Berková    26.9.2013
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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/00399/2013
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 16. jednání dne 14.10.2013
 

Předseda KVpředkládá:
RSDr. Pavel Janda

 
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 Prahy 21.
Kontrolní výbor Zastupitelstva MČ Praha 21 předkládá Zastupitelstvu MČ Praha 21 průběžnou
zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Prahy 21. Jedná se o: zápis z jednání
Kontrolního výboru č. 26/2013 ze dne 5. 6. 2013 a Závěrečnou zprávu Kontrolního výboru ZMČ
Prahy 21 pro Zastupitelstvo MČ Prahy 21 o plnění úkolu uloženého radou MČ dne 4. 10. 2012,
ze dne 5. 12. 2012, týkající se pověření KV ZMČ Prahy 21 Zastupitelstvem Prahy 21, usnesení
ZMČ10/0120/12, k prověření celého projektu výstavby a provozování polyfunkčního domu od
jeho založení po současnost.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 zápis z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 č. 26/2013 ze dne 5. 6. 2013 a Závěrečnou

zprávu Kontrolního výboru ZMČ Prahy 21 pro Zastupitelstvo MČ Prahy 21 o plnění úkolu
uloženého Radou MČ Praha 21 dne 4. 10. 2012, ze dne 5. 12. 2012, týkající se pověření



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

KV ZMČ Prahy 21 Zastupitelstvem Prahy 21, usnesení ZMČ10/0120/12, k prověření celého
projektu výstavby a provozování polyfunkčního domu od jeho založení po současnost

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_KV_prubezna_zprava_o_cinnosti_KV

 
Příloha č.3: 03_KV_2013_26_zapis

 
Příloha č.4: 04_KV_2013_kontrola_polyfunkcni_dum

 
 

Dne 23.09.2013
 
 

Předseda KV
RSDr. Pavel Janda

 
 



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/00396/2013
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 16. jednání dne 14.10.2013
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Iva Hájkovázpracoval:
vedoucí odboru

 
 

Věc: Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha
21 do roku 2022

Důvodová zpráva
RMČ Praha 21 vzala na vědomí dne 18. 6. 2013 na základě usnesení RMČ73/1294/13 Prognózu
vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha 21 do roku 2022 a její
dodatek s vybranými grafy při vývoji bez migrace (dále jen "demografická studie"). Zpracovatelé,
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, katedra demografie, představili
demografickou studii podrobněji na veřejném setkání dne 20. 5. 2013. Na něm byly grafy
podrobněji rozebrány a sdělen postup zpracování celé studie. Z této demografické studie vychází
i Koncepce školství MČ Praha 21.
 

 
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
 Prognózu vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha 21 do roku

2022 a její dodatek
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.1: 02_demograf

 
Příloha č.2: 03_demograf_dodatek

 
 

Dne 23.09.2013
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

 
 



Prognóza vývoje 
počtu obyvatel 

a demografické struktury 
Městské části Praha 21 

do roku 2022 
 

se zaměřením na věkové skupiny 
dětí do 6 let 

žáků základních a středních škol 
osob v produktivním věku 

a jednotlivých věkových kategorií seniorů 
 

demografická studie 

Vysoká škola ekonomická v Praze 
fakulta informatiky a statistiky 
katedra demografie 
Jitka Langhamrová 
Tomáš Fiala 
březen 2013 
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1 Úvod 
V období od roku 1989 došlo v České republice nejen k velkým politickým, ekonomickým 
a společenským změnám, ale i ke změnám demografického chování obyvatelstva. Málokdo 
asi předpokládal tak prudký pokles porodnosti ve druhé polovině devadesátých let; a též 
nárůst počtu narozených v posledních letech byl o něco vyšší, než se očekávalo. Rovněž počet 
zahraničních migrantů v některých letech překročil i ty nejoptimističtější prognózy. Rozvoj 
výstavby rodinných i bytových domů v okrajových částech Prahy či v územích těsně za 
hranicí Prahy měl za následek mimo jiné též výrazné zvýšení migrace do těchto oblastí. 

Uvedené změny mají řadu ekonomických i společenských důsledků. Výrazně ovlivní 
například oblast školství, zejména co se týče změn potřebné kapacity mateřských a základních 
škol. Je pochopitelné, že vývoj počtu žádostí o umístění dítěte v mateřské školce či počtu 
žáků základních škol závisí především na vývoji počtu dětí příslušného věku v dané lokalitě. 
Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že ne všichni žáci navštěvují spádové školy v místě svého 
bydliště. Zejména v Praze a jiných velkých městech, kde je mnoho mateřských i základních 
škol, dobrá dopravní obslužnost a řada lidí pracuje v jiných oblastech města, než kde bydlí. 

Předkládaná studie obsahuje analýzu demografického vývoje obyvatelstva Městské části 
Praha 21 v období od roku 2001 do roku 2012 a prognózu demografického vývoje do roku 
2022. 

Z této analýzy, resp. prognózy pak vychází analýza dosavadního vývoje a prognóza 
budoucího vývoje charakteristických věkových skupin obyvatelstva: počtu dětí ve věku 
docházky do mateřské, základní či střední školy, osob v produktivním věku či jednotlivých 
věkových skupin seniorů. 

2 Metodologické poznámky 
Níže uvedená analýza a prognóza byla provedena na základě demografických dat 
poskytnutých Českým statistickým úřadem a dat o žácích základní školy poskytnutých MČ 
Praha 21. Obyvatelstvem Městské části Praha 21 se vždy rozumí osoby, které mají v této 
městské části trvalé bydliště, bez ohledu na to, kde fakticky bydlí. Rovněž rokem 
přistěhování, resp., vystěhování se vždy rozumí rok, kdy došlo ke změně trvalého bydliště 
příslušných osob, což nemusí být vždy rok, kdy došlo k faktickému stěhování. 

Analýza dosavadního vývoje vychází z údajů ČSÚ o složení obyvatelstva MČ Praha 21 podle 
pohlaví a věku, počtů živě narozených dětí podle věku matky, počtů přistěhovalých 
a vystěhovalých podle pohlaví a věku za každý rok z období 2001–2011, za rok 2012 byly 
k dispozici pouze předběžné celkové počty osob, resp. demografických událostí bez třídění 
podle věku. 

Poznamenejme ještě, že na základě zohlednění výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 byl 
evidovaný počet obyvatel MČ Praha 21 k 1.1.2011 zvýšen (v porovnání s údajem zjištěným 
pravidelnou bilancí demografického vývoje počtu obyvatel) o 168 osob. Upraveno bylo 
rovněž věkové složení k 1.1.2012. 

Výpočet prognózy obyvatelstva MČ Praha 21 byl proveden komponentní metodou s migrací. 
Model migrace byl zjednodušený, uvažujeme pouze migrační přírůstky (resp. úbytky) 
v jednotlivých věkových skupinách, nikoli počty přistěhovalých a vystěhovalých. Výchozími 
daty (tzv. prahovou demografickou strukturou) bylo poslední známé složení obyvatelstva 
podle pohlaví a věku (k 1.1.2012) a určité předpoklady o budoucím vývoji plodnosti, 
úmrtnosti a migrace. Tyto předpoklady jsou podrobněji popsány ve čtvrté kapitole. Protože se 
jedná o velmi malý územní celek, byla prognóza počítána pouze v jedné variantě. 



– 4 – 

Výstupem prognózy je odhad složení počtu osob podle pohlaví a věku na počátku každého 
roku prognózy, tj. na počátku roků 2013, 2014, …, 2023 a řada dalších odvozených 
charakteristik vycházejících z věkového složení obyvatelstva. 

Na základě prognózy vývoje složení počtu obyvatel podle pohlaví a věku v jednotlivých 
letech byl proveden pro jednotlivé školní roky odhad počtu a věkové struktury dětí ve věku 
docházky do mateřské a základní školy. Odhad složení počtu osob podle pohlaví a věku 
k 1. září daného roku se provedl na základě předpokladu rovnoměrného rozdělení dnů 
narození během roku, tj. na základě předpokladu, že z každého populačního ročníku se 
2/3 dětí narodily v lednu až srpnu a zbývající 1/3 se narodila v září až prosinci. 

Podle školského zákona (561/2004 Sb.) začíná povinná školní docházka dítěte počátkem 
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, V daném roce by 
tedy měly zahájit školní docházku děti, jejichž dokončený věk dne 31. srpna byl 6 let. Ne 
všechny děti však zahajují školní docházku jako 6leté. Školský zákon připouští zahájení 
školní docházky o rok dříve (tj. ve věku 5 let dítěte) či odklad zahájení školní docházky 
o jeden rok (tj. zahájení až ve věku 7 let). Věkem vždy rozumíme dokončený věk dítěte dne 
31. srpna před zahájením školního roku. 

Odhad počtu dětí ve věku jednotlivých ročníků povinné školní docházky se prováděl 
s přihlédnutím k této skutečnosti. Rozdělení žáků podle věku zahájení školní docházky se 
předpokládalo stále stejné jako v Praze ve školním roce 2011/12 (viz Tab. 2-1).  

Tab. 2-1. Rozdělení žáků podle věku při zahájení školní docházky 
Pohlaví 5letí 6letí 7letí 8letí 9letí Celkem 
chlapci 0,59% 69,91% 28,90% 0,57% 0,02% 100,00 % 
děvčata 1,52% 81,97% 16,26% 0,24% 0,00% 100,00 % 
Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání, Statistická ročenka školství 2011/12, výkonové ukazatele 

Dále se pro jednoduchost předpokládalo, že školní docházka všech dětí probíhá plynule bez 
přerušení a bez opakování některého ročníku. Brala se rovněž v úvahu skutečnost, že někteří 
žáci mohou závěrečnou část své povinné školní docházky absolvovat na víceletém gymnáziu. 
Tito žáci již pak nebyli zařazováni do skupiny žáků ve věku docházky do ZŠ. Podíly těchto 
žáků se předpokládaly stále stejné jako v Praze ve školním roce 2011/12 (viz Tab. 2-2). 

Tab. 2-2. Podíl žáků přecházejících na víceletá gymnázia 
Pohlaví Z 5. ročníku Ze 7. ročníku 
chlapci 15,19 % 5,60 % 
děvčata 16,09 % 8,05 % 
Zdroj dat: Ústav pro informace ve vzdělávání, Statistická ročenka školství 2011/12, výkonové ukazatele 

Počet žáků ve věku docházky do příslušného ročníku základní školy (tzv. školní kontingent) 
pak můžeme chápat jako odhad potřebné kapacity základní školy v MČ Praha 21 za 
předpokladu, že všichni žáci trvale bydlící v MČ Praha 21 budou chodit právě do této školy 
(a škola nebude přijímat žáky s trvalým bydlištěm mimo MČ Praha 21). Jsou to tedy v jistém 
smyslu potenciální žáci dané školy. 

Údaje o žácích jednotlivých ročníků základní školy MČ Praha 21 za školní rok 2012/13 
poskytl úřad městské části. Tyto údaje obsahovaly i počty žáků navštěvujících základní školu 
v MČ Praha 21, ale bydlících mimo tuto městskou část. Naproti tomu o žácích trvale 
bydlících v MČ Praha 21, kteří navštěvují základní školu mimo tuto městskou část (nebo 
víceleté gymnázium), nebyly k dispozici žádné údaje. 

Počet obyvatel MČ Praha 21 je relativně malý. Při podrobnějším třídění údajů se proto 
výrazně projevuje relativně velký vliv náhodných odchylek od základních trendů vývoje. 



– 5 – 

Abychom vliv těchto náhodných odchylek eliminovali, bude většina výsledků analýzy 
i prognózy prezentována ve formě grafů (nikoli tabulek), členění podle věku bude prováděno 
zpravidla nikoli podle jednotek věku, ale podle širších věkových skupin, obvykle pětiletých. 
Rovněž některé údaje o vývoji v čase budou uváděny nikoli podrobně za jednotlivé roky, ale 
jako průměr za pětiletá období. 

3 Vývoj obyvatelstva MČ Praha 21 v letech 2001–2012 
Přehled základních ukazatelů vývoje obyvatelstva v MČ Praha 21 v letech 2001–2012 udává 
Tab. 3-1. 

Tab. 3-1: Základní charakteristiky vývoje obyvatelstva MČ Praha 21 
Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Počáteční 
stav 7 090 7 259 7 453 7 610 7 776 8 178 8 478 8 755 9 209 9 585 10 075 10 334

Živě 
narození 69 70 101 94 85 110 111 131 118 150 132 132

Zemřelí 67 56 58 50 45 70 74 59 48 51 59 74

Přirozený 
přírůstek 2 14 43 44 40 40 37 72 70 99 73 58

Přistěhovalí 354 380 281 335 633 757 745 802 711 630 529 422

Vystěhovalí 187 200 167 213 271 497 505 420 405 407 343 418

Saldo 
migrace 167 180 114 122 362 260 240 382 306 223 186 4

Celkový 
přírůstek 169 194 157 166 402 300 277 454 376 322 259 62

Koncový 
stav 7 259 7 453 7 610 7 776 8 178 8 478 8 755 9 209 9 585 9 907 10 334 10 396

Korekce – – – – – – – – – 168 – –

Zdroj dat: ČSÚ 

Podle údajů ČSÚ (po korekci podle výsledků Sčítání lidu domů a bytů v roce 2001) měla 
Městská část Praha 21 na počátku roku 2001 celkem 7 090 obyvatel. Do konce roku 2012 
tento počet vzrostl na 10 396 osob (viz Obr. 3-1), tedy se zvýšil téměř o polovinu. Roční 
průměrný nárůst činil více než 3 %. 

Počet živě narozených dětí v jednotlivých letech kolísal, měl však rostoucí trend (Obr. 3-2). 
Zatímco v roce 2001 se narodilo pouze 69 dětí, v roce 2010 jich bylo 150. V posledních dvou 
letech sledovaného období došlo k určitému poklesu, stále je však roční počet narozených 
téměř dvojnásobný v porovnání s rokem 2001. Naproti tomu počet zemřelých je poměrně 
stabilní, v průměru kolem 60 osob ročně, odchylky od průměru v některých letech jsou však 
relativně velké. 

Zatímco v roce 2001 byly počty živě narozených a zemřelých skoro stejné, v pozdějších 
letech byl počet narozených zhruba dvakrát, v roce 2010 dokonce třikrát vyšší než počet 
zemřelých. Jednou z příčin růstu počtu obyvatelstva MČ Praha 21 byl tedy poměrně vysoký 
přirozený přírůstek obyvatel. 

Hlavní příčinou nárůstu počtu obyvatel MČ Praha 21v uvedeném období však byla migrace 
(Obr. 3-3). Počet přistěhovalých měl do roku 2008 rostoucí trend, později došlo k poklesu. 
Trend počtu vystěhovalých byl podobný, hodnoty však většinou výrazně nižší. Jedinou 



– 6 – 

výjimkou je rok 2012, kdy podle předběžných údajů byly počty přistěhovalých 
i vystěhovalých téměř stejné, migrační přírůstek v tomto roce byl pouze 4 osoby. 

Obr. 3-1: Vývoj počtu obyvatel do roku 2012 
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Zdroj dat: ČSÚ 

Obr. 3-2: Vývoj počtů živě narozených a zemřelých do roku 2012 
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Nárůst počtu obyvatel MČ Praha 21 činil v letech 2001–2004 kolem 150–200 osob ročně 
(Obr. 3-4), v letech 2005–2011 to bylo 300–400 osob ročně. V roce 2012 se však (vzhledem 
k zanedbatelnému migračnímu přírůstku) počet obyvatel MČ Praha 21 zvýšil pouze o 62 
osob. (Jedná se ovšem o předběžný údaj.) 

Obr. 3-3: Vývoj počtu přistěhovalých a vystěhovalých do roku 2012 
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Obr. 3-4: Vývoj přírůstku obyvatelstva do roku 2012 
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Nárůst počtu obyvatel v uvedeném období nebyl rovnoměrný ve všech věkových skupinách. 
Je to patrné z Obr. 3-5, kde je porovnáno věkové složení obyvatelstva na začátku roku 2002 
(černé obrysy) a na začátku roku 2012 (barevné pruhy). Během uvedených 10 let se počet 
osob v některých věkových skupinách zhruba zdvojnásobil (0–9letí, 30–39letí, ale i 60–69letí 
a 80letí a starší). Naproti tomu počet 15–24letých poklesl stejně tak jako počet 45-49letých 
žen a 50–54letých mužů. Stárnutí populace bylo poměrně výrazně eliminováno růstem 
porodnosti i nižším věkem přistěhovalých, průměrný věk obyvatelstva MČ Praha 21se tak 
zvýšil pouze nepatrně (z 37,7 na 37,9 roku). 

Obr. 3-5: Věkové složení obyvatelstva v letech 2002 a 2012 
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Zdroj dat: ČSÚ 

Při analýze změny relativních počtů osob (podílů osob daného pohlaví a věku z počtu všech 
obyvatel – viz Obr. 3-6) zjišťujeme, že v některých věkových skupinách se sice zvýšil 
absolutní počet osob, ale podíl osob daného věku z celé populace poklesl. Jedná se například 
o osoby 15–19leté a 25–29leté, 45–59leté, dále 55–59leté a rovněž 75–79leté. 

Obyvatelstvo MČ Praha 21 je výrazně mladší než obyvatelstvo celé Prahy. V MČ Praha 21 je 
znatelně vyšší podíl dětí do 15 let (u obou pohlaví). Naopak podíl osob 60letých a starších je 
ve všech věkových intervalech v MČ Praha 21 o něco nižší než v celé Praze. Viz Obr. 3-7. 
Průměrný věk obyvatel Prahy k 1.1.2012 byl 41,9 roku, tedy o 4 roky vyšší než v MČ 
Praha 21. 
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Obr. 3-6: Věková struktura v letech 2002 a 2012 – podíly osob z celé populace 
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Zdroj dat: ČSÚ 

Obr. 3-7. Věková struktura Prahy 21 a celé Prahy v letech 2002 a 2012 
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4 Úmrtnost, porodnost a migrace obyvatelstva 
MČ Praha 21 a předpokládaný scénář budoucího vývoje 

4.1 Úmrtnost 
Úmrtnost v Praze je jedna z nejnižších v porovnání s ostatními kraji ČR. Vyplývá to 
především ze skutečnosti, že v Praze žije větší podíl osob s vyšším vzděláním, které mají 
z řady důvodů nižší úmrtnost než „průměrná“ populace (více dbají o svou životosprávu 
a zdravotní prevenci, zpravidla nevykonávají příliš riskantní či zdraví škodlivá povolání atd.). 
Nezanedbatelný vliv má jistě i poměrně snadná dostupnost špičkové lékařské péče. 

Základní a velmi často užívanou syntetickou charakteristikou úmrtnosti je střední délka života 
(naděje dožití) při narození. Protože v této studii nebudeme uvažovat střední délku života ve 
vyšším věku, budeme pojmem střední délka života rozumět vždy délku života při narození. 
Střední délka života v Praze je u mužů zhruba o dva roky vyšší než střední délka života v celé 
ČR, u žen je rozdíl pouze necelý 1 rok. Přímý výpočet střední délky života pro malé populace 
je velmi diskutabilní, neboť by (vzhledem k malým počtům žijících v jednoletých věkových 
intervalech) byla její hodnota výrazně ovlivněna náhodnými vlivy. Podle odhadu 
provedeného na základě počtu zemřelých se zdá, že střední délka života v MČ Praha 21 je 
ještě o něco vyšší než střední délka života v Praze (viz Obr. 4-1), rozdíl je patrný především u 
žen. Jednou z příčin může být skutečnost, že v této městské části je pravděpodobně o něco 
vyšší podíl osob s vyšším vzděláním a naopak nižší podíl osob společensky problémových či 
vyloučených než v ostatních částech Prahy. 

Obr. 4-1: Dosavadní a předpokládaný budoucí vývoj střední délky života 
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Zdroj dat: ČR a Praha do roku 2011 ČSÚ, ostatní vlastní odhad a prognóza 

Poslední varianta prognózy obyvatelstva vypočtená ČSÚ předpokládá v dalších letech téměř 
lineární růst střední délky života v ČR i v Praze. Při výpočtu naší prognózy jsme proto 
předpokládali, že i v MČ Praha 21 se bude úmrtnost v dalších letech nadále snižovat, střední 
délka života mužů i žen poroste zhruba lineárně a bude stále o něco vyšší než předpokládaná 
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střední délka života v Praze. Do roku 2022 by střední délka života mužů měla vzrůst téměř 
o 3 roky, růst u žen bude o něco nižší. 

Poznamenejme však, že počet budoucích žáků mateřských i základních škol bude ovlivněn 
především dalším vývojem plodnosti žen a migrace. Vliv vývoje úmrtnosti bude minimální, 
neboť úmrtnost dětí i žen v reprodukčním věku je v současné době již velmi malá. 

4.2 Plodnost žen 
Plodnost žen v Hlavním městě Praha je jedna z nejnižších ze všech krajů ČR. Hlavní příčinou 
je opět vyšší úroveň vzdělání obyvatelstva (ženy s vyšším vzděláním mají v průměru méně 
dětí) a částečně i to, že některé mladé dvojice chystající se založit rodinu dávají přednost 
bydlení v nejbližším okolí mimo Prahu (tomu by nasvědčovala skutečnost, že plodnost žen ve 
Středočeském kraji je naopak jedna z nejvyšších v ČR). 

Úhrnná plodnost žen v MČ Praha 21 v jednotlivých letech velmi výrazně kolísala (viz Obr. 
4-2). S výjimkou dvou let (2005 a 2009) však byla vždy o něco vyšší než plodnost žen nejen 
v celé Praze, ale i vyšší než plodnost v celé ČR. Jednou z příčin může být skutečnost, že MČ 
Praha 21 je okrajová část Prahy, a může být proto podobně jako okolí Prahy atraktivní jako 
bydliště pro mladé manželské či partnerské dvojice zakládající rodiny. 

Obr. 4-2. Dosavadní a předpokládaný budoucí vývoj úhrnné plodnosti žen 
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Zdroj dat: ČR a Praha do roku 2011 ČSÚ, ostatní vlastní odhad a prognóza 

Podle prognózy ČSÚ úhrnná plodnost v Praze i v ČR v následující dekádě dále poroste, 
i když pomaleji než v období 2003–2007. Předpokládali jsme proto, že i v MČ Praha 21 
úhrnná plodnost žen mírně poroste a bude stále o něco vyšší než plodnost žen v ČR. 

Struktura plodnosti žen v MČ Praha 21 se příliš neliší od struktury plodnosti žen v celé Praze. 
Předpokládáme, že transformace plodnosti do vyššího věku již v MČ Praha 21 prakticky 
skončila (průměrný věk matky v posledních dvou letech zde byl 31,7 roku) a že se proto 
v dalších letech struktura plodnosti žen již prakticky nebude měnit. 
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4.3 Migrace 
Migrace je nejobtížněji prognózovatelným demografickým procesem. Zatímco trendy vývoje 
úmrtnosti a plodnosti se i v případě menších územních celků mění poměrně pozvolna, 
u migrace tomu tak není. Stačí připomenout například rok 2007, kdy byl migrační přírůstek 
obyvatelstva ČR téměř dvaapůlkrát vyšší než v předchozím roce; migrační přírůstek v roce 
2009 dosahoval naopak pouze necelých 40 % hodnoty předchozího roku. Přitom migrace 
ovlivňuje velikost a věkovou strukturu populace v poslední době mnohem výrazněji než 
porodnost a úmrtnost, zejména v případě malých územních celků. 

Na úrovni malých územních celků často analyzujeme namísto vývoje počtu přistěhovalých 
a vystěhovalých pouze vývoj migračního salda (migračního přírůstku). Ten může být do 
značné míry ovlivněn vývojem počtu dokončených bytů.  

Nejvyšší počet dokončených bytů byl v MČ Praha 21 v roce 2008, v tomtéž roce byl dosažen 
i nejvyšší migrační přírůstek (viz Obr. 4-3). Od roku 2009 počet dokončených bytů i migrační 
přírůstek klesal. 

Podle předpokladů MČ Praha 21 má být během následujících 10 let, tj. během období 
prognózy, v MČ Praha 21 postaveno celkem zhruba 300 bytů, tj. v průměru 30 bytů ročně. 
V období 2004–2011 byl průměrný roční migrační přírůstek zhruba 2,77 krát vyšší než 
průměrný roční počet dokončených bytů. Z tohoto důvodu jsme předpokládali, že od roku 
2013 bude migrační přírůstek MČ Praha 21 konstantní na úrovni 85 osob ročně. 

Obr. 4-3: Dosavadní a předpokládaný budoucí vývoj počtu dokončených bytů 
a migračního přírůstku v MČ Praha 21 
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Zdroj dat: do roku 2012 ČSÚ, dále vlastní prognóza 

Při projekci komponentní metodou je důležitý nejen počet, ale i věková a pohlavní struktura 
imigrantů a emigrantů, resp. věková a pohlavní struktura migračního přírůstku. Jako 
modelová struktura pro projekci byla použita struktura migračního přírůstku z posledních 
5 let, tj. z období 2007–2011. Ukazuje se, že největší podíl na migračním přírůstku MČ 
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Praha 21 mají lidé v mladším produktivním věku (20–44letí) a jejich děti. Migrační přírůstek 
osob ve věku nad 45 let je minimální, v některých věkových skupinách dochází spíše 
k úbytku (viz Obr. 4-4). 

Obr. 4-4: Věkové složení migračního přírůstku MČ Praha 21 
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Zdroj dat: vlastní výpočet na základě dat ČSÚ 

Při výpočtu prognózy se předpokládalo, že roční migrační přírůstek ani jeho věková 
a pohlavní struktura se nebudou po celé období prognózy měnit. 

5 Výsledky demografické prognózy 
5.1 Vývoj základních demografických charakteristik 

Počet obyvatel i v dalších letech poroste, jeho růst však nebude tak rychlý jako v předchozím 
desetiletí (viz Obr. 5-1). Celkový nárůst za 10 let prognózovaného období se bude pohybovat 
jen kolem 1 200 osob. 

V posledních letech se v Praze 21 více než 50 % dětí narodilo matkám ve věku 28–34 
dokončených let. Pro další vývoj počtu narozených je tedy (kromě předpokládaného vývoje 
plodnosti žen) důležitý též vývoj počtu žen uvedeného věku. Zatímco v uplynulém desetiletí 
počet žen v tomto věku rostl (což byla jedna z příčin růstu počtu narozených), od roku 2011 
klesá a pokles bude pokračovat až do konce dvacátých let. Proto očekáváme v období 
prognózy, i při předpokládaném mírném růstu plodnosti, pokles počtu živě narozených dětí 
v MČ Praha 21.  

Počet zemřelých naopak mírně poroste, neboť budou postupně vymírat početně silné generace 
narozené v období po skončení druhé světové války. Přesto by měl být po celé období 
prognózy počet živě narozených vyšší než počet zemřelých, rozdíl (přirozený přírůstek) se 
však bude stále snižovat (viz Obr. 5-3.) 
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Obr. 5-1: Vývoj počtu obyvatel 
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Zdroj dat: do roku 2012 ČSÚ, dále vlastní prognóza 

Obr. 5-2: Vývoj počtu 28–34letých žen 
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Zdroj dat: do roku 2011 ČSÚ, dále vlastní prognóza 
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Obr. 5-3: Vývoj počtu živě narozených a zemřelých 
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Zdroj: do roku 2012 ČSÚ, dále vlastní prognóza 

Obr. 5-4: Vývoj přírůstku obyvatelstva 
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Protože prognóza předpokládá migrační přírůstek konstantní, bude se celkový přírůstek 
obyvatelstva postupně snižovat. V roce 2013 by se měl pohybovat kolem 150 osob, začátkem 
dvacátých let očekáváme přírůstek pouze zhruba 100 osob ročně (Obr. 5-4). 

Během období prognózy dojde pochopitelně nejen ke změně počtu, ale i ke změně věkové 
struktury obyvatelstva MČ Praha 21 (viz Obr. 5-5). Výrazně vzroste počet 10–19letých, počet 
40–54letých a počet osob 65letých a starších. Naproti tomu se poměrně znatelně sníží počet 
dětí do 5 let a počet 25–39letých. Populace zestárne: průměrný věk se zvýší z 37,9 na 41,1 
roku. 

Obr. 5-5: Změna věkového složení obyvatelstva během období prognózy 

 
Zdroj: 2012 ČSÚ, 2023 vlastní prognóza 

Protože prognóza poskytuje informaci o předpokládaném vývoji nejen celkového počtu 
obyvatel, ale i o vývoji počtu mužů a žen v jednotlivých věkových skupinách, lze na jejím 
základě odhadovat vývoj počtu osob v charakteristických věkových skupinách, důležitých 
z ekonomického či sociálního hlediska. Uveďme nyní základní výsledky této analýzy. 

5.2 Děti do 3 let 
Pro odhad potřebné kapacity jeslí je potřebné znát předpokládaný vývoj právě této věkové 
skupiny. Trend vývoje počtu dětí tohoto věku je silně korelován s trendem vývoje počtu živě 
narozených, i když v MČ Praha 21 hraje (ne zcela malou) roli i migrace rodičů s malými 
dětmi.  

V minulém desetiletí počet dětí v tomto věku výrazně rostl (Obr. 5-6), od konce roku 2001 
(něco přes 215 dětí) se do konce roku 2010 více než zdvojnásobil (456 dětí). Následující rok 
však došlo k poklesu na 439 dětí. Vzhledem k předpokládanému poklesu počtu narozených i 
snížení migračního přírůstku v porovnání s minulým desetiletím předpokládá prognóza 
postupný pokles dětí do 3 let do konce roku 2022 na zhruba 300 dětí. Proti stavu na začátku 
roku 2012 se jedná o téměř 30%ní pokles. 
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Zdá se tedy, že zájem o umístění dětí v jeslích by měl z hlediska demografického vývoje 
klesat, pokud nedojde k opětovnému zvýšení migrace rodin s malými dětmi do MČ Praha 21. 
Svou roli zde pochopitelně budou hrát ale i jiné faktory, například vývoj zaměstnanosti žen 
s malými dětmi atd. 

Obr. 5-6: Vývoj počtu dětí do 3 let věku 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Počet dětí do 3 let v MČ Praha 21

 
Zdroj: do roku 2011 ČSÚ, dále vlastní prognóza 

5.3 Děti 3leté a starší, které dosud nezahájily povinnou školní 
docházku 

Další charakteristickou věkovou skupinou jsou děti, které by mohly chodit do mateřské 
školky. Jedná se o děti 3leté a starší, které dosud nezahájily povinnou školní docházku. Vývoj 
počtu těchto dětí (s přihlédnutím k tomu, že některé děti zahajují školní docházku s ročním 
odkladem) zachycuje Obr. 5-7. Trend vývoje počtu těchto dětí bude podobný jako trend 
vývoje dětí do 3 let s tím rozdílem, že v příštím školním roce by měl být jejich počet ještě 
o něco vyšší než nyní, teprve v následujícím školním roce (2014/15) očekáváme pozvolný 
pokles s tím, že v nejbližším desetiletí počet těchto dětí nepoklesne pod 400. 

5.4 Potenciální žáci první třídy základní školy 
Pro určení potřebné kapacity základní školy je pochopitelně nejdůležitější odhadnout počet 
prvňáčků v jednotlivých letech, tj. počet dětí, které budou v daném roce zahajovat školní 
docházku. Až na výjimky tyto děti minimálně další 4 roky postupují do vyšších ročníků 
a pokud nepřejdou na víceletá gymnázia, docházejí do základní školy celých 9 let. 
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Obr. 5-7: Vývoj počtu dětí od 3 let do zahájení školní docházky 
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Zdroj: vlastní výpočty na základě dat ČSÚ (do r. 2011) a vlastní prognózy 

Obr. 5-8: Vývoj počtu dětí zahajujících školní docházku (žáků 1. třídy ZŠ) 
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Zdroj: vlastní výpočty na základě dat ČSÚ (do r. 2011) a vlastní prognózy 

Na rozdíl od předchozích věkových skupin je v tomto případě na první pohled patrné (Obr. 
5-8), že počet potenciálních žáků prvních tříd ještě dva roky poměrně výrazně poroste. Ve 
školním roce 2014/15 by se počet dětí zapisujících se do první třídy mohl přiblížit 180. Pokles 
v pozdějších letech bude velmi pomalý, teprve na konci období prognózy lze očekávat, že 
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počet žáků nastupujících do první třídy základní školy bude o něco nižší než v současném 
školním roce 2012/13. 

Jedná se o potenciální žáky, tj. děti s trvalým bydlištěm v MČ Praha 21, které by vzhledem ke 
svému věku měly zahájit povinnou školní docházku. Je samozřejmě možné, že některé z nich 
budou chodit do základní školy v jiné městské části. Rozdíly však nebudou velké. Podle 
prognózy bylo ve školním roce 2012/13 v MČ Praha 21 celkem 143 potenciálních žáků 
1. třídy základní školy. Podle dat poskytnutých MČ chodí do 1. třídy základní školy v MČ 
Praha 21 celkem 129 žáků s trvalým bydlištěm v této městské části, tj. zhruba 90 % počtu 
potenciálních žáků. 

5.5 Potenciální žáci základní školy 
Pokračující nárůst počtu žáků nastupujících do první třídy bude mít pochopitelně za následek 
nárůst celkového počtu žáků základní školy (Obr. 5-9). Počet potenciálních žáků dále poroste, 
během období prognózy se zvýší zhruba o 30 %. Vývoj skutečného počtu žáků závisí též na 
tom, jak se bude měnit podíl žáků odcházejících na víceletá gymnázia (prognóza předpokládá, 
že tento podíl bude každý rok stejný: zhruba 15 % žáků po ukončení páté třídy a 7 % žáků po 
ukončení sedmé třídy – viz Tab. 2-2). 

Obr. 5-9: Vývoj počtu žáků základní školy 
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Zdroj: vlastní výpočty na základě dat ČSÚ (do r. 2011) a vlastní prognózy 

Porovnání počtu potenciálních žáků a skutečného počtu žáků ve školním roce 2012/13 udává 
následující tabulka. 
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Tab. 5-1: Počet potenciálních žáků a skutečný počet žáků ZŠ v MČ Praha 21 
ve školním roce 2012/2013 
Třída 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Celkem 
Potenciální žáci 143 130 129 125 124 107 94 73 65 990 
Žáci ZŠ s trvalým bydlištěm v MČ 
Praha 21 

129 107 103 118 91 53 53 37 38 729 

Podíl žáků ZŠ z počtu potenciálních 
žáků (v %) 90,1 82,0 79,8 94,3 73,4 49,3 56,6 50,8 58,8 73,6 
Zdroj: vlastní výpočty na základě dat ČSÚ a MČ Praha 21 

5.6 Potenciální žáci středních škol 
Počet potenciálních žáků středních škol bude v následujícím školním roce sice nižší než nyní, 
ale v dalších letech velmi rychle poroste. Na konci období prognózy bude téměř dvojnásobný 
v porovnání se současným stavem. Poznamenejme, že se jedná opět o potenciální žáky, tj. 
mladé lidi s trvalým bydlištěm v MČ Praha 21 v období, kdy obvykle studují na střední škole, 
tj. v období čtyř let bezprostředně následujících po ukončení základní školy. Skutečný počet 
středoškoláků se může pochopitelně lišit. 

Obr. 5-10: Vývoj počtu potenciálních žáků středních škol 
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Zdroj: vlastní výpočty na základě dat ČSÚ (do r. 2011) a vlastní prognózy 



– 21 – 

5.7 Osoby 20–59leté 
Jedná se o osoby, které jsou většinou ekonomicky aktivní. Od počátku roku 2002 do konce 
roku 2011 se počet těchto osob plynule zvyšoval, vzrostl ze zhruba 4 600 na více než 6 tisíc 
osob (Obr. 5-11). V dalším desetiletí se však předpokládá stagnace či dokonce mírný pokles 
počtu osob, teprve na konci období prognózy může dojít k nepatrnému nárůstu. 

Obr. 5-11: Vývoj počtu 20–59letých osob 
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Zdroj: vlastní výpočty na základě dat ČSÚ (do r. 2011) a vlastní prognózy 

Zatímco celkový počet 20–59letých osob bude v období prognózy stabilní, jejich věková 
struktura se bude měnit. Následující grafy zachycují trendy vývoje podle desetiletých 
věkových skupin. Pro lepší srovnatelnost mají všechny grafy stejné měřítko. 

Počet osob ve věku 20–29 dokončených let bude i v dalších letech mírně klesat, ke konci 
období prognózy začne opět růst, ale současných hodnot pravděpodobně nedosáhne (Obr. 
5-12). Poznamenejme ještě, že část osob v tomto věku (pokud studují na vysoké škole), 
nemusí být ještě ekonomicky aktivní. 

Změny počtu 30–39letých budou mnohem výraznější (Obr. 5-13). V minulosti počet těchto 
osob poměrně výrazně rostl, během uplynulých deseti let se zdvojnásobil. V prognózovaném 
období lze naopak očekávat trvalý pokles s celkovým snížením počtu asi o 30 %. 

Růst počtu 40–49letých osob bude pokračovat, a to rychlejším tempem než v uplynulém 
desetiletí (Obr. 5-14). Během prognózovaného období se počet těchto osob zvýší zhruba 
o 50 %. 

Naproti tomu počet 50–59letých bude ještě několik let mírně klesat, ve druhé polovině 
prognózovaného období ale dojde k nárůstu nad současné hodnoty. 

Celkově je zřejmé, že pracovní síla bude stárnout. Zatímco počet osob od 20 do 40 let se 
sníží, počet osob od 40 do 60 let vzroste. 
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Obr. 5-12: Vývoj počtu 20–29letých osob 
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Zdroj: vlastní výpočty na základě dat ČSÚ (do r. 2011) a vlastní prognózy 

Obr. 5-13: Vývoj počtu 30–39letých osob 
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Zdroj: vlastní výpočty na základě dat ČSÚ (do r. 2011) a vlastní prognózy 
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Obr. 5-14: Vývoj počtu 40–49letých osob 
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Zdroj: vlastní výpočty na základě dat ČSÚ (do r. 2011) a vlastní prognózy 

Obr. 5-15: Vývoj počtu 50–59letých osob 

 
Zdroj: vlastní výpočty na základě dat ČSÚ (do r. 2011) a vlastní prognózy 
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5.8 Osoby 60leté a starší 
Jedná se o osoby, které již většinou ukončily svoji ekonomickou aktivitu a pobírají starobní či 
jiný důchod nebo svoji ekonomickou aktivitu ukončí během několika let. 

Počet osob v tomto věku se v uplynulém desetiletí zhruba zdvojnásobil (Obr. 5-16). Růst 
počtu bude pokračovat i během období prognózy, i když o něco pomalejším tempem. Do 
konce roku 2022 očekáváme další zvýšení počtu 60letých a starších asi o 30 %. 

Obr. 5-16: Vývoj počtu 60letých a starších osob 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000
Počet 60letých a starších osob v MČ Praha 21

2002        2004         2006        2008        2010        2012         2014        2016        2018        2020        2022
rok

60–64letí

65–69letí

80letí a starší

75–79letí

70–74letí

 
Zdroj: vlastní výpočty na základě dat ČSÚ (do r. 2011) a vlastní prognózy 

Podobně jako v případě osob 20–59letých i v tomto případě se měnil a bude měnit nejen 
počet, ale i věkové složení těchto osob. 

Počet 60–64letých osob, který se během uplynulého desetiletí zdvojnásobil, poroste v další 
dekádě velmi pomalu (Obr. 5-17). Ve druhé polovině období prognózy začne klesat. Na 
počátku dvacátých let již bude pravděpodobně o něco nižší než v současné době a pokles 
bude pokračovat. 

Rovněž tempo růstu počtu 65–69letých se proti předchozí dekádě výrazně zpomalí (Obr. 
5-18), k eventuálnímu poklesu však dojde pravděpodobně až v posledním roce prognózy. 

Trend vývoje počtu 70–74letých je zcela opačný (Obr. 5-19). Zatímco do konce roku 2009 
počet těchto osob stagnoval, od roku 2010 dochází k růstu, který bude pokračovat po celé 
prognózované období. Předpokládáme, že během období prognózy se počet 70–74letých 
zhruba zdvojnásobí. 

Trend vývoje počtu osob v dokončeném věku 75–79 let je obdobný (Obr. 5-20). Zatímco 
v uplynulých letech počet těchto osob pohyboval v rozmezí 150–200, zhruba od roku 2015 
lze očekávat nárůst. Na konci prognózovaného období může být počet osob v tomto věku 
zhruba dvaapůlkrát vyšší než v současné době. 
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Obr. 5-17: Vývoj počtu 60–64letých osob 
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Zdroj: vlastní výpočty na základě dat ČSÚ (do r. 2011) a vlastní prognózy 

Obr. 5-18: Vývoj počtu 65–69letých osob 
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Zdroj: vlastní výpočty na základě dat ČSÚ (do r. 2011) a vlastní prognózy 
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Obr. 5-19: Vývoj počtu 70–74letých osob 
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Zdroj: vlastní výpočty na základě dat ČSÚ (do r. 2011) a vlastní prognózy 

Obr. 5-20: Vývoj počtu 75–79letých osob 

 
Zdroj: vlastní výpočty na základě dat ČSÚ (do r. 2011) a vlastní prognózy 
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Obr. 5-21: Vývoj počtu 80letých a starších osob 
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Zdroj: vlastní výpočty na základě dat ČSÚ (do r. 2011) a vlastní prognózy 

Rovněž počet nejstarších osob (od 80 let věku) se bude dále zvyšovat (Obr. 5-21). Zejména ke 
konci prognózovaného období lze očekávat zvýšení tempa růstu, počet těchto osob se zvýší 
přibližně na 400. 
Ke stárnutí tedy bude docházet i uvnitř skupiny osob 60letých a starších. Zatímco počet osob 
od 60 do 70 let se během období prognózy příliš nezmění, počet 70letých a starších se zhruba 
zdvojnásobí. 
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6 Závěry 
Prognóza vychází z předpokladů, že úmrtnost v MČ Praha 21 se bude během následujících 
deseti let dále snižovat (střední délka života poroste), úhrnná plodnost žen se o málo zvýší 
a roční migrační přírůstek bude konstantní, zhruba na úrovni 35 % průměrného přírůstku 
v předchozí dekádě (neboť předpokládaný počet dokončených bytů je také zhruba na úrovni 
třetiny počtu bytů dokončovaných v předchozím desetiletí). 

Počet obyvatel dále poroste, i když pomalejším tempem než v předchozí dekádě. Vzhledem 
k poklesu počtu žen ve věku nejvyšší plodnosti bude mírně klesat počet živě narozených. 
Počet zemřelých se naopak bude zvyšovat, ale přirozený přírůstek zůstane po celé období 
prognózy kladný. 

Počet dětí předškolního věku se bude snižovat. Naproti tomu počet žáků zahajujících školní 
docházku poroste, zvyšovat se bude i celkový počet potenciálních žáků základních škol. 
Skutečný počet žáků bude záviset pochopitelně na tom, zda všechny děti s trvalým bydlištěm 
v MČ Praha 21 budou navštěvovat školu v této městské části i na vývoji podílů dětí 
odcházejících na víceletá gymnázia. Rovněž počet potenciálních žáků středních škol se bude 
zvyšovat. 

Počet 20–59letých osob bude stagnovat, věková struktura těchto osob se však bude měnit. 
Zatímco počet 20–39letých se bude snižovat, počet 40–59letých poroste. Pracovní síla bude 
stárnout. 

Počet osob 60letých a starších se bude nadále zvyšovat, i když o něco pomaleji než 
v předchozí dekádě. Měnit se bude rovněž věková struktura seniorů. K nárůstu počtu seniorů 
dojde především u osob starších 70 let. 

Poznamenejme, že všechny tyto závěry platí za předpokladu, že se skutečný demografický 
vývoj nebude příliš lišit od použitého scénáře prognózy. Zejména v případě malých územních 
celků je však pravděpodobnost odchylek od předpokládaného vývoje (zejména co se týče 
migrace) vyšší než u větších populací. Výsledky prognózy je proto třeba chápat pouze jako 
předpověď s určitou pravděpodobností. Prognózu je vhodné proto pravidelně aktualizovat na 
základě novějších dostupných dat. 
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1 Celkový počet obyvatel 

Obr. 1-1: Vývoj počtu obyvatel 
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Zdroj dat: do roku 2012 ČSÚ, dále vlastní prognóza 

Varianta bez migrace 
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Zdroj dat: do roku 2011 ČSÚ, dále vlastní prognóza 
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1.1 Děti do 3 let 

Obr. 1-2: Vývoj počtu dětí do 3 let věku 
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Zdroj: do roku 2011 ČSÚ, dále vlastní prognóza 

Varianta bez migrace 
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1.1 Děti ve věku mateřské školy 

Obr. 1-3: Vývoj počtu dětí od 3 let do zahájení školní docházky 
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Zdroj: vlastní výpočty na základě dat ČSÚ (do r. 2011) a vlastní prognózy 
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1.2 Potenciální žáci první třídy základní školy 

Obr. 1-4: Vývoj počtu dětí zahajujících školní docházku (žáků 1. třídy ZŠ) 
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Zdroj: vlastní výpočty na základě dat ČSÚ (do r. 2011) a vlastní prognózy 
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1.3 Potenciální žáci základní školy (všechny ročníky) 

Obr. 1-5: Vývoj počtu žáků základní školy 
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Zdroj: vlastní výpočty na základě dat ČSÚ (do r. 2011) a vlastní prognózy 
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2 Závěry 

Varianta bez migrace pochopitelně znamená úbytek celkového počtu obyvatelstva, především 

mladších osob v produktivním věku a rovněž úbytek dětí. Ve vyšších věkových skupinách by 

se vliv zastavení migrace téměř neprojevil nebo až se zpožděním řady let, tedy v období za 

horizontem projekce. 

 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Zastupitelstvo městské části 16. jednání dne 14.10.2013
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Iva Hájkovázpracoval:
vedoucí odboru

 
 

Věc: Koncepce školství MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy 2013 - 2019

Důvodová zpráva

RMČ Praha 21 souhlasila s Koncepcí školství (dále jen "Koncepce") na svém zasedání dne 21. 5.
2013 na základě usnesení RMČ71/1241/13 s tím, že bude předložena dne 17. 6. 2013 na ZMČ
Praha 21 ke schválení. ZMČ Praha 21 na jednání 17. 6. 2013 odsouhlasilo stažení tohoto bodu z
důvodu dání možnosti zastupitelům zaslat na OŠKMA21 ještě do 4. 8. 2013 připomínky a náměty.
Přišlo celkem 7 námětů a připomínek od 5 zastupitelů, ke kterým se dle možností vyjádřila
Pracovní skupina Koncepce a Komise vzdělávání a výchovy RMČ Praha 21. Soupis námětů a
připomínek s komentářem je přílohou tohoto materiálu a zároveň jsou některé zapracovány do
Koncepce.

S Koncepcí MČ Praha 21 po připomínkování Zastupiteli MČ Praha 21 vyjádřila RMČ Praha 21
souhlas na svém zasedání dne 27. 8. 2013. Z důvodu přesunutí termínu zasedání ZMČ Praha
21 z 16. 9. 2013 na 14. 10. 2013 došlo ještě k upřesnění dat v Koncepci týkající se navýšení
kapacit MŠ od 1. 9. 2013. Proto RMČ Praha 21 revokovala původní usnesení ze dne 27. 8. 2013
a souhlasila s aktualizovanou Koncepcí na zasedání dne 24. 9. 2013.

 
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
 Koncepci školství MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy 2013 - 2019
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Koncepce školství je střednědobým strategickým dokumentem vycházejícím ze Strategického 

plánu rozvoje MČ Praha 21 do roku 2022
1
, který deklaruje implementaci metody místní 

Agendy 21
2
a principů udržitelného rozvoje v MČ Praha 21. 

 

Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 stanovuje v oblasti vzdělávání a výchovy tento 

souhrnný cíl: 

 

 Pokrýt poptávku po zařazení do škol podle občanské potřeby 

 Zajistit ekonomickou stabilitu škol 

 Stabilizovat pedagogické sbory a zajišťovací personál 

 Zvýšit úroveň vzdělávání v základní škole a mateřských školách 

 Zlepšit úroveň výuky angličtiny 

 Podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj 

 

Na zpracování koncepce školství se podílela pracovní skupina jmenovaná Radou městské 

části Praha 21 (dále jen „RMČ Praha 21“) ze zástupců, kteří se sešli šestkrát nad 

harmonogramem, obsahem, cíli, oblastmi, opatřeními a indikátory koncepce. Pracovní 

skupina pořádala jedno projednání návrhu koncepce s pedagogy základní školy a mateřských 

škol, na které přišlo 51 zástupců a jedno veřejné projednání, na které přišlo 25 občanů a 

zástupců odborné veřejnosti.  

 

Složení pracovní skupiny za zřizovatele:  Karla Jakob Čechová, místostarostka; Iva Hájková, 

vedoucí Odboru školství, kultury, místní Agendy 21 (dále jen „OŠKMA21“); Hana 

Kořínková, referentka OŠKMA21, 

za základní školství: Mgr. Miroslav Kurka, ředitel Masarykovy základní školy Újezd nad 

Lesy, Mgr. Vladana Vacková, zástupkyně 1. stupně Masarykovy základní školy Újezd nad 

Lesy, 

za předškolní školství: Bc. Martina Kubová, učitelka Mateřské školy Sedmikráska, 

za Komisi vzdělávání a výchovy RMČ Praha 21: Mgr. Kateřina Šmatláková, předsedkyně 

komise. 

 

Pracovní skupina děkuje za spolupráci Odboru školství, kultury, místní Agendy 21, 

Finančnímu odboru a Odboru majetku a investic Úřadu městské části Praha 21, všem svým 

členům, členům Komise vzdělávání a výchovy RMČ Praha 21 za intenzivní půlroční práci od 

ledna do června 2013 na zpracování Koncepce školství. Poděkování patří občanům i 

pedagogům mateřských škol a základní školy za jejich podněty a náměty. 

 

                                                 
1
 Strategický plán schválen Zastupitelstvem MČ Praha 21 dne 18. 6. 2012 usnesením č. ZMČ9/0108/12 

2
 Vláda ČR vydala dne 11. 1. 2012 usnesení č. 30 ke Koncepci podpory místní Agendy 21 v České republice do 

roku 2020 a Akčního plánu pro období 2012 – 2013, ve kterém doporučuje obcím s rozšířenou působností, aby 

spolupracovali na realizaci Koncepce MA21a jejího zavádění do praxe územní veřejné správy (www.ma21.cz). 

http://www.ma21.cz/
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I. ÚVOD 

 

Městská část Praha 21 – Újezd nad Lesy (dále jen „MČ Praha 21“) je jedna z 57 pražských 

městských částí o výměře 1015 ha s hustotou obyvatel 962 osob/km², počtem obyvatel 10 

396s průměrným věkem 37,9. V rámci správního obvodu Prahy 21 vykonává Újezd nad Lesy 

státní správu v oblasti přípravy podkladů pro financování škol a školských zařízení ze státního 

rozpočtu pro MČ Praha – Běchovice, MČ Praha – Klánovice a MČ Praha – Koloděje 

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“). 

Mateřské a základní školy MČ Praha 21 jsou příspěvkovými organizacemi zřízenými 

Zastupitelstvem MČ Praha 21.
3
 V níže uvedené tabulce je soupis mateřských a základních 

škol zřizovaných MČ Praha 21 a dalšími městskými částmi, pro které MČ Praha 21 vykonává 

státní správu v souladu se školským zákonem
4
. 

Koncepce školství se nezabývá zařízeními do 3 let věku dítěte a středním či vysokým 

školstvím, které v městské části není zastoupeno a ani není snaha městské části tento stupeň 

škol v budoucnu zřizovat. 

 

Tabulka č. 1: Mateřské a základní školy zřizované Městskou částí Praha 21 

 

MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy 

Název školy Adresa 

školy 

Motto Kapacita ke 

květnu 2013 

žáků(dětí)/ 

jídel/ 

družiny
5
 

Ředitel/ka Kontakty 

Masarykova 

základní škola 

Polesná 

1690  

Dobrý člověk, 

sebevědomý 

občan 

900/1200/420 Mgr. 

Miroslav 

Kurka 

www.zspolesna.cz 

281 011 512 

kurka@zspolesna.cz 

I. Mateřská 

škola 

Čentická 

2222 

Jsme 

kamarádi – 

táhneme za 

jeden provaz 

75/75(výdejna) Jana 

Cenkrová 

www.mscenticka.cz 

281 971 135 

mscenticka@seznam.cz 

Mateřská 

škola 

Rohožník 

Žárovická 

1653 

 

Vše s 

úsměvem 
84/84 Mgr. Miluše 

Benátská 

www.msrohoznik.cz    

281 971 802 

msrohoznik@seznam.cz 

                                                 
3
 Zřizovací listiny jsou vydány v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a vymezují rozsah 

hlavní činnosti a doplňkové činnosti příspěvkové organizace, hospodaření se svěřeným majetkem. V čele 

příspěvkových organizací stojí statutární orgán  - ředitel, kterého do funkce jmenuje zřizovatel školy v souladu 

se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
4
 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) 
5
 O kapacitě mateřských škol rozhoduje Magistrát hl. města Prahy v souladu se vzdělávacími, prostorovými a 

hygienickými normami, o kapacitě základních škol rozhoduje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

Tato kapacita nesmí být překročena a musí být zároveň dodržen nejvyšší počet žáků a dětí stanovených 

školským zákonem a příslušnými vyhláškami. Kapacita je uvedena v rejstříku škol. 
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Mateřská 

škola 

Sedmikráska 

 

Lišická 

1502 

Odloučené 

pracoviště 

Hulická ul. 

 

Objevujeme 

svět 
82/82 Bc. Naděžda 

Kosanová 

www.ms-sedmikraska-

praha.cz 

281 971 231 

ms.sedmikraska@atlas.cz 

Mateřská 

škola Sluníčko 

Polesná 

1690 

 

Cesta za 

pohádkovým 

lesem 

84/stravování v 

jídelně ZŠ 

Bc. Ivana 

Huttová 

www.mspolesna.cz 

281 011 521 

huttova@zspolesna.cz 

Zdroj: výroční zprávy jednotlivých škol 

 

Od 1. 9. 2013 zřizovatel, tj. Rada MČ Praha 21, navyšuje kapacitu MŠ Sedmikráska z 82 dětí 

na 132 a kapacitu jídelny ze 102 jídel na 160. V MŠ Sluníčko navyšuje kapacitu z 84 dětí na 

108. Zároveň je v prostorách MŠ vybudována výdejna pro 122 jídel. Děti tak nemusí 

přecházet na oběd do jídelny základní školy. 

Z tabulky č. 2 vyplývá, že zřizovatel navyšuje kapacitu mateřských škol ve větší míře od roku 

2010. Za posledních 10 let bylo tak celkem vytvořeno 175 nových míst. 

 

Tabulka č. 2: Vývoj kapacit mateřských škol a základní školy od roku 2004 do roku 

2013 (počet míst) 

 

Název školy rok 

2004/ 

05 

rok 

2005/ 

06 

rok 

2006/ 

07 

rok 

2007/ 

08 

rok 

2008/ 

09 

rok 

2009/ 

10 

rok 

2010/ 

11 

rok 

2011/ 

12 

rok 

2012/ 

13 

rok 

2013/ 

14 

I. Mateřská 

škola 

37 56 56 56 56 56 71 71 71 75 

Mateřská 

škola 

Rohožník 

75 75 75 80 84 84 84 84 84 84 

Mateřská 

škola 

Sedmikráska 

56 56 56 56 56 56 56 76 76 132 

Mateřská 

škola 

Sluníčko 

56 56 56 56 56 56 84 84 84 108 

Celkem  224 243 243 248 252 252 295 315 315 399 

Masarykova 

základní 

škola 

711 711 711 711 711 711 800 900 900 900 

Zdroj: OŠKMA21 

 

V následující tabulce je uveden přehled škol ve správním obvodu Praha 21, tj. MČ Praha-

Běchovice, MČ Praha-Klánovice, MČ Praha-Koloděje,. 
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Tabulka č. 3: Mateřské a základní školy zřizované městskými části ve správním obvodu 

Praha 21 

 

Název školy Adresa školy Ředitel/ka Kontakty 

Základní škola Praha-Běchovice Mýtní 73 Mgr. Jaroslav Svátek –  

 

www.zsbechovice.cz 

281 931 207 

zs-bechovice@seznam.cz 

Mateřská škola Čtyřlístek jako 

součást základní školy Praha-

Běchovice 

Za Poštovskou 

zahradou 558 

Radka Požárková www.msbechovice.cz 

281 932 221 

msbechovice@seznam.cz 

Masarykova ZŠ Klánovice Slavětínská 

200 

PaedDr. Michal Černý www.zs-kl.cz 

281 962 193 

cerny@zs-kl.cz 

Mateřská škola Klánovice V Žáčku 219 Mgr. Matěj Žák www.msklanovice.cz 

281 962 079 

msklanovice@volny.cz 

Základní škola Praha-Koloděje  Lupenická 20 Mgr. Zdeněk Dolanský www.zs-kolodeje.cz 

281 970 016 
zdenekdolansky@tiscali.cz  

Mateřská škol jako součást základní 

školy Praha-Koloděje 

Lupenická 20 Bc. Dana Petráková www.zs-kolodeje.cz 

281 971 019 

mskolodej@tiscali.cz 

Zdroj: výroční zprávy jednotlivých škol 

 

V Újezdě nad Lesy působí soukromá zařízení pro děti předškolního věku: 

 
Anglická školka Kindergarten 

Adresa: Luníkovská 2454 

Mobil: +420 733 321 231 

Email: ujezd@kindergarten.cz 

http://www.kindergarten.cz 

 

Baby Centrum v zahradě  

Adresa: Čenovická 1085 

Mobil: +420 777 313 133 

Email: skolka@vzahrade.cz 

http://www.vzahrade.cz 

 

BC Podmořský svět  

Adresa: Staroújezdská 24 

Mobil: +420 721 407 074 

Email: info@baby-centrum-praha.cz 

http://www.baby-centrum-praha.cz 

 

HC Sluníčko  

Adresa: Lstibořská 2396 

Mobil: +420 606 314 008 

Email:lstiborska@hcslunicko-ujezd.cz  

http://www.hcslunicko-ujezd.cz 
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Levandulka školka  

Adresa: Vlkanovská 964 

Mobil: +420775373736 

Email: stikarova@seznam.cz 

http://www.skolkalevandulka.com 

 

Školička Květinka  

Adresa: Chotouchovská 1064 

Mobil: +420 722 959 616 

Email: michaela@skolickanazamku.cz 

http://www.skolickakvetinka.cz 

 

Soukromá školička Šťastné děti  

Adresa: Ratbořská 1505 

Mobil: +420 739 228 657 

Email: skolicka@stastnedeti.cz 

http://www.stastnedeti.cz 

II. VÝVOJ POČTU OBYVATEL SE ZAMĚŘENÍM NA VĚK 3 – 15 LET 

 

V MČ Praha 21 je možno sledovat stálý nárůst obyvatel a tím i narozených dětí, což je patrné 

z níže uvedené tabulky. V počtu dětí ve věku do 15 let je MČ Praha 21 nad pražským 

průměrem. 

 

Tabulka č. 4: Vývoj počtu obyvatel 
 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Počáteční 

stav 
7 090 7 259 7 453 7 610 7 776 8 178 8 478 8 755 9 209 9 585 10 075 10 334 

Živě 

narození 
69 70 101 94 85 110 111 131 118 150 132 132 

Zemřelí 67 56 58 50 45 70 74 59 48 51 59 74 

Přirozený 

přírůstek 
2 14 43 44 40 40 37 72 70 99 73 58 

Přistěhovalí 354 380 281 335 633 757 745 802 711 630 529 422 

Vystěhovalí 187 200 167 213 271 497 505 420 405 407 343 418 

Celkový 

přírůstek 
169 194 157 166 402 300 277 454 376 322 259 62 

Koncový 

stav 
7 259 7 453 7 610 7 776 8 178 8 478 8 755 9 209 9 585 9 907 10 334 10 396 

Zdroj: Český statistický úřad 
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Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatel do roku 2021 

 

 
Zdroj: demografická studie 

 

Graf č. 2: Vývoj počtu obyvatel Újezda nad Lesy 

 

Zdroj: Český statistický úřad 

 

Odhad vývoje počtu dětí do roku 2022je uveden níže v grafech v návaznosti na Prognózu 

vývoje počtu obyvatel a demografické struktury MČ Praha 21 do roku 2022 (dále jen 

„demografická studie“) zpracované v březnu 2013Vysokou školou ekonomickou v Praze, 

fakulta informatiky a statistiky, katedra demografie. Grafy jsou rozděleny na vývoj do 3 let 

věku, 3 – 6 let věku, 6 – 15 let věku. 

Z nich vyplývá budoucí pokles počtu dětí do 6 let věku. Počet potenciálních žáků prvních tříd 

ještě dva roky poměrně výrazně poroste. Ve školním roce 2014/15 by se počet dětí 

zapisujících se do první třídy mohl přiblížit 180. Pokles v pozdějších letech bude velmi 
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pomalý, teprve na konci období prognózy lze očekávat, že počet žáků nastupujících do první 

třídy základní školy bude o něco nižší než v současném školním roce 2012/13. 

Pokračující nárůst počtu žáků nastupujících do první třídy bude mít pochopitelně za následek 

nárůst celkového počtu žáků základní školy. Počet potenciálních žáků dále poroste, během 

období prognózy se zvýší zhruba o 30 %. Vývoj skutečného počtu žáků závisí též na tom, jak 

se bude měnit podíl žáků odcházejících na víceletá gymnázia (prognóza předpokládá, že tento 

podíl bude každý rok stejný dle celopražského průměru tj. zhruba 15 % žáků po ukončení páté 

třídy a 7 % žáků po ukončení sedmé třídy). V Masarykově ZŠ odchází zhruba 30 % žáků po 

ukončení páté třídy a po ukončení 7. třídy zhruba srovnatelný počet žáků s celopražským 

průměrem (ve šk. roce 2012/2013 neodešel žádný žák po 7. třídě). 

Graf č. 3: Vývoj počtu dětí do 3 let věku 

 

 
Zdroj: demografická studie 

Graf č. 4: Vývoj počtu dětí od 3 let do zahájení povinné školní docházky 

 

 
Zdroj: demografická studie 
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Graf č. 5: Vývoj počtu dětí zahajujících povinnou školní docházku (žáků 1. třídy ZŠ) 

 

 
Zdroj: demografická studie 

 

 

Graf č. 6: Vývoj počtu žáků základní školy 

 
Zdroj: demografická studie 
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III. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

1. OBLAST VZDĚLÁVACÍ 

 

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

 

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

Staroklánovická 230 a Polesná 1690. Součásti: základní škola, školní jídelna, školní družina, 

školní klub. Pedagogických pracovníků 53, ostatního personálu 35. 

Obor vzdělávání dle zápisu do školského rejstříku: 79-01-C/01 Základní školy. 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j.:601-2007 pro všechny třídy 1.- 9. 

ročníku školy „Škola – dílna lidskosti“. 

 

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 a9 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. Přípravné třídy nejsou 

zřizovány. 

 

Péče o nadané žáky 

Vybraní žáci po dohodě s rodiči procházejí diagnostikou speciálního pedagogického centra. 

Jeden uvolněný pedagogický pracovník se nadaným žákům věnuje na plný úvazek v rámci 

skupiny „Hlavičky“. Tito žáci mají zpracované individuální vzdělávací plány, které jsou 

vyhodnocovány ve spolupráci třídního učitele, uvolněného pedagoga a rodiče. V rámci běžné 

výuky jsou žáci integrováni ve své kmenové třídě a podle rozpisu pracují s uvolněným 

učitelem v malých skupinkách. Škola spolupracuje s organizací Mensa. 

 

Hodnocení na základě různých kontrol 

 
září 2011 Hygienická stanice Pravidelná kontrola při 

zahájení ZŠ a ŠJ 

bez závad 

září 2011 Česká školní inspekce Školní stravování – následná 

kontrola 

nedostatky odstraněny, 

soulad postupu školy s 

vyhláškou 

leden 2012 Hasičský záchranný sbor hl. 

města Prahy 

Tematická kontrola 

dodržování povinností dle 

zákona č.133/1985  

bez závad, opatření 

nebyla uložena 

leden 2012 Finanční úřad Praha 9 Daňové povinnosti dle 

zákona č. 280/2009 Sb. 

(daňový řád) 

za dvouleté období 2009 

a 2010 byla doměřena 

daň celkem 1.370,- Kč 

únor 2012 Česká školní inspekce Kontrola dle § 174 odst. 2 formální nedostatky ve 
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písm. b, c zákona 

č.561/2004 Sb. (školský 

zákon) 

vedení povinné 

dokumentace 

červen 2012 ÚMČ Praha 21 Finanční kontrola přesah do školního roku 

2012/2013 

říjen 2012 Česká školní inspekce Následná kontrola – II/2012 neodstraněno v plném 

rozsahu 

prosinec 2012 Česká školní inspekce Řešení stížnosti - besedy v 

ZŠ 

zjištěno pochybení – 

nebylo upraveno v ŠVP, 

rodiče nebyli předem 

informováni 

Zdroj: Masarykova základní škola 

 

I. Mateřská škola, Čentická 2222, Praha 9 – Újezd nad Lesy 

 

Provozní doba 6:30 – 17:00 hodin, 3 třídy, 10 zaměstnanců, z toho 5 pedagogů. 

Zaměření školy na environmentální a etickou výchovu = Buď kamarád. 

Environmentální projekty, do kterých se škola zapojuje: 

Vidím, slyším, cítím, ochutnávám, rukama pak tvary hádám, 

Dítě a svět – osvojení si hodnot, na nichž je založena naše společnost, 

Recyklohraní – sběr nefunkčních elektro spotřebičů a baterií – soutěže, plnění úkolů. 

           

Hodnocení Českou školní inspekcí (ČŠI): poslední inspekce ve dnech 26. a 27. 11. 2007, 

pozitivní hodnocení materiálních podmínek a kvalifikovanost učitelek. Celkové hodnocení je 

průměrné v rámci třístupňového hodnocení dle tabulek ČŠI. 

 

Mateřská škola Rohožník, Žárovická 1653, Praha 9 – Újezd nad Lesy 

 

Provozní doba 7:00 – 17:00 hodin, 3 třídy, 11 zaměstnanců, z toho 6 pedagogů. 

Zaměření školy: hudební výchova (výuka flétny), keramika, anglický jazyk pro všechny 

předškolní děti v rámci Školního vzdělávacího programu (nejedná se o kroužek, výuku vede 

kmenová učitelka mateřské školy během pobytu dětí v mateřské škole). 

Projekty, do kterých se škola zapojuje (interní, externí): 

Celé Česko čte dětem, 

PRVák- cílem programu rozvojového vzdělávání PRVák je informovat děti, žáky, studenty 

a učitele v České republice o globálních otázkách a rozvojové spolupráci, 

Lesy Praha-enviromentální výchova. 

 

Hodnocení Českou školní inspekcí (ČŠI): poslední inspekce ve dnech 21. a 22. 4. 2008, 

mateřská škola hodnocena jako příklad dobré praxe (nadprůměrný stav). Personální podmínky 

se prostřednictvím cíleně vedené profesionalizace pedagogického sboru daří výrazně 

zkvalitňovat, řízení školy je promyšlené, ředitelka zvyšuje svou odbornou úroveň a daří se jí 

motivovat i ostatní. Oblast partnerství je příkladem dobré praxe, promyšlené a cíleně 
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inovované vybavení motivuje děti. Průběh a výsledky vzdělávání dosahují vynikající úrovně a 

jsou pozitivně ovlivněny snahou celého kolektivu. 

 

Mateřská škola Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 9 – Újezd nad Lesy 

 

Provozní doba 7:00 – 17:00 hodin, na odloučeném pracovišti Hulická ul. 7:15 – 16:30 hodin, 

5 tříd, celkem 20 zaměstnanců, z toho 10 pedagogů. 

Zaměření školy: všeobecné v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní 

výchovu 

Projekty, do kterých se škola zapojuje: 

Každá třída má svůj celoroční projekt, např.: 

D třída: Máme rádi přírodu, 

I.  třída:  Slunce – náš život, 

II. třída:  Cesta kolem světa. 

Externí projekty: Chráníme naší přírodu – environmentální zaměření, sběr papíru přímo 

v MŠ, třídění odpadu, čištění lesa, atd. 

 

Hodnocení Českou školní inspekcí (ČŠI): poslední inspekce proběhla v červnu 2012 s velmi 

příznivým hodnocením. Klady: zabezpečení rovné příležitosti ke vzdělávání, zohledňování 

individuálních možností dětí, bezpečnost a ochrana zdraví, ŠVP poskytuje vhodnou nabídku, 

moderní principy řízení, optimální pracovní klima, vhodné materiální podmínky. 

 

Mateřská škola Sluníčko, Polesná 1690, Praha 9 – Újezd nad Lesy 

 

Provozní doba 7:00 – 17:00 hodin, 4 třídy, 13 zaměstnanců, z toho 8 pedagogů. 

Zaměření školy – Na všeobecné předškolní vzdělávání formou pohádek a vytváření tvořivého 

klima ve třídách s optimálními podmínkami. 

Projekty, do kterých se škola zapojuje:  

Interní:  Enviromentální výchova, Multikulturní výchova, Prevence rizikového chování.   

Externí:  Barevná matematika a věda kolem nás, Charitativní akce – sběr víček pro zdravotně 

postižené dítě. 

 

Hodnocení Českou školní inspekcí (ČŠI): poslední inspekce dne 18. 1. 2008, kdy byla 

mateřská škola součástí Masarykovy základní školy pod vedením ředitele Mgr. Miroslava 

Kurky. Závěrečné hodnocení: mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání v souladu se 

zápisem do rejstříku škol a školských zařízení. Řediteli základní školy se za dobu provozu 

podařilo stabilizovat pedagogický kolektiv a účinně delegovat kompetence na vedoucí 

učitelku mateřské školy. Společně s učitelkami vytvořila kvalitní školní vzdělávací program, 

k jehož plnění je dokáže vhodně motivovat. Učitelky uplatňují nové formy a metody učení 

spojené s prožitkem, dílčí nedostatky byly zjištěny v nedostatečném vytváření podmínek pro 

spontánní pohybové vyžití dětí. Vzdělávání je školou realizováno na průměrné úrovni. 
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2. OBLAST FINANCOVÁNÍ 

 

Mateřské školy a základní škola zřizované MČ Praha 21 mohou mít vícestranné financování: 

 

 ze státního rozpočtu 

 z rozpočtu městské části 

 z rozpočtu hl. města Prahy 

 z doplňkové činnosti, pokud je uvedena ve zřizovací listině školy 

 z úplaty (školné hrazené zákonným zástupcem dítěte/žáka) 

 z grantů, dotací, darů, sponzorských příspěvků 

 

Státní rozpočet: 

Platy všech zaměstnanců škol a školských zařízení jsou hrazeny ze státního rozpočtu 

v souladu se školským zákonem. Magistrát hl. města Prahy tak každoročně stanovuje krajské 

normativy, na základě kterých je určen počet zaměstnanců (pedagogů/nepedagogů) a objem 

finančních prostředků na jejich platy. Normativy jsou stanoveny na počet dětí a žáků. 

 

Zřizovatel škol každoročně (do roku 2012) obdržel příspěvek ze státního rozpočtu na jedno 

dítě/žáka ve výši okolo 1300 Kč. O tento příspěvek navýšil provozní příspěvek jednotlivým 

školám. Tabulka níže uvádí částky příspěvku pro školy ze státního rozpočtu. 

 

Částky uvedeny v Kč 

Název školy Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 

Masarykova ZŠ 1 023 300  1 064 250  1 090 880  

I. Mateřská škola 99 200  97 625  96 574  

MŠ Rohožník 117 300  115 500  114 257  

MŠ Sedmikráska 78 200  77 000  103 375  

MŠ Sluníčko 88 000  115 500  114 257  

Zdroj: rozpočet MČ Praha 21 

 

Rozpočet městské části: 

Každým rokem zřizovatel škol přiděluje školám tzv. provozní příspěvek na úhradu provozu 

(náklady na energie, vodu, teplo) a drobných investičních oprav. Tabulka níže uvádí částky 

příspěvku pro školy z rozpočtu městské části. 

 

Částky uvedeny v Kč 

Název školy Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 

Masarykova ZŠ 6 091 000 6 522 700 7 364 200 

I. Mateřská škola 509 200 510 800 558 700 

MŠ Rohožník 1 489 700 1 691 500 966 500 

MŠ Sedmikráska 870 000 897 900 823 500 

MŠ Sluníčko 314 000 513 500 566 500 

Zdroj: rozpočet MČ Praha 21 
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Rozpočet hl. města Prahy: 

Městská část žádá každoročně krajský úřad (Magistrát hl. města Prahy) o investiční dotace na 

realizaci konkrétních opatření většího rozsahu potřebných ve školách a školských zařízeních. 

Přidělení financí podléhá schválení v Radě a Zastupitelstvu hl. města Prahy. Žádosti o dotace 

jsou většinou krajským úřadem kráceny. 

 

rok Žádáno o 

výši v Kč 

na investiční 

akce pro 

školství 

Investiční 

akce 

Výše přidělené 

dotace v Kč 

Investiční akce Výše 

přidělené 

dotace v 

Kč 

2010 v celkové 

výši 

19 075 000 

Rozšíření 

kapacity MŠ 

Polesná 

Převod 

nevyčerpané 

dotace roku 

2009 ve výši 

424 000, celkem 

5 000000 

Havarijní stav 

kuchyní MŠ 

Rohožník, MŠ 

Sedmikráska a 

střech 

Masarykovy ZŠ 

10 000000 

2011 v celkové 

výši 

46 375 000 

Rekonstrukce 

střech objektů 

Masarykovy 

ZŠ 

8 500000   

2012 v celkové 

výši 

45 405 000 

Rekonstrukce 

střech objektů 

Masarykovy 

ZŠ 

Převod 

nevyčerpané 

dotace roku 

2011 ve výši 

3 607 700 

Zateplení MŠ 

Sedmikráska a 

rekonstrukce 

přilehlého objektu 

na MŠ 

2 000 000 

Zdroj: Finanční odbor ÚMČ Praha 21 

 

Doplňková činnost škol 

 

Tuto činnost je možno realizovat, pokud jí má škola stanovenou ve zřizovací listině. Jedná se 

převážně o pronájem volných prostor ve školách. Příjem je škola povinna vložit na rozvoj 

hlavní činnosti, tj. vzdělávací činnost. 

 

Masarykova ZŠ Výše doplňkové činnosti v Kč  

2010 222 216 

2011 292 168 

2012 244 837 
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MŠ Sluníčko Výše doplňkové činnosti v Kč 

2010 28 419 

2011 31 820 

2012 28 419 

Zdroj: ředitelé ZŠ a MŠ 

 

Úplata za předškolní vzdělávání a zájmové vzdělávání 

 

Úplatu stanovuje vždy ředitel mateřské nebo základní školy v souladu se školským zákonem a 

vyhláškou o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb. a zájmovém vzdělávání (družina)            

č. 74/2005. 

 

Výše úplaty za zájmové vzdělávání v Kč
6
 

 

Název základní školy Školní rok 2010/2011 Školní rok 2011/2012 Školní rok 2012/2013 

Masarykova základní 

škola 

200 200 200 

od 2/2013 navýšeno 

na 300 

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání v Kč
7
 

 

Název mateřské školy Školní rok 2010/2011 Školní rok 2011/2012 Školní rok 2012/2013 

I. Mateřská škola 600 600 700 

MŠ Rohožník 600 900 1100 

MŠ Sedmikráska 600 800 800 

MŠ Sluníčko  600 900 760 

Zdroj: ředitelé ZŠ a MŠ 

 

Příjmy z grantů, dotací, darů, sponzorských příspěvků 

 

Mateřské školy nežádají o granty a dotace vyhlašované na místní, regionální nebo národní 

úrovni. Získávají sponzorské příspěvky ve formě investičního nebo neinvestičního daru 

převážně od rodičů dětí. V souladu se zřizovací listinou se přijetí účelově vázaného 

sponzorského příspěvku váže na předchozí písemný souhlas zřizovatele školy, tj. RMČ Praha 

21. 

                                                 
6
 Úplata za zájmové vzdělávání je měsíční platba za žáka navštěvujícího školní družinu. V souladu s vyhláškou 

č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání nesmí výše přesáhnout 180 % průměrných neinvestičních nákladů v roce 

na jednoho žáka. 
7
 Úplata za předškolní vzdělávání je měsíční platba za dítě přihlášeného k předškolnímu vzdělávání. V souladu 

s vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání nesmí výše přesáhnout 50 % průměrných neinvestičních 

nákladů v roce na jedno dítě v příslušné mateřské škole. 
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Základní škola - přehled grantů ve školním roce 2011/2012 

 

Zdroj: ředitel ZŠ 

 

Výše sponzorských darů v Kč 

 

Název školy Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 

Masarykova ZŠ 41 504 71 195 147 701 

I. Mateřská škola 37 000 45 000 65 000 

MŠ Rohožník 40 600 81 800 35 000 

MŠ Sedmikráska 22 700 31 900 32 000 

MŠ Sluníčko 38 300 74 800 28 000 

Zdroj: ředitelé ZŠ a MŠ 

 

3. OBLAST MAJETKOVÁ 

 

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

 

Masarykova ZŠ – budova Polesná 1690 (převzato z podkladů ZŠ) 

 

Budova je v provozu od roku 1991. 

Rekonstrukce realizované MČ Praha 21:  

2004 – zateplení pláště budovy + výměna oken a vstupních dveří 

2008 – rekonstrukce střechy stravovacího pavilonu 

2011 – 2012 rekonstrukce střech zbývajících objektů 

 

Zhodnocení současného stavu 

 

1) Stravovací pavilon 

Stávající stav školní kuchyně a školní jídelny je havarijní, je v provozu od r. 1991. 

Nevyhovuje současným normám a předpisům. Havarijní stav kuchyně vyžaduje celkovou 

rekonstrukci elektroinstalace, rozvodů vody, podlah, vzduchotechniky a odpadů. Dále je 

nutná rekonstrukce vybavení kuchyně, aby vyhovovala kapacitním a hygienickým 

požadavkům, tj. příprava cca 1500 porcí denně.  V havarijním stavu je také sociální zařízení a 

zázemí personálu, které je zároveň s nárůstem počtu zaměstnanců nedostačující.  Jídelna pro 

č. název Výše dotace (Kč) 

1 Výuka Čj přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z třetích zemí 29 000 

2 Bezpečnost dětí v kontaktu se psem  3 155 

3 Doplnění vzdělání pedagogických pracovníků 85 000 

4 Adaptační program s prvky primární prevence 24 000 

5 Zdravé město-navazující preventivní program 20 100 

6 Školní arboretum   70 000 - nepřiznáno 

7 Mobilní učebna IT (Nadace ČEZ) 390 000- nepřiznáno 



     Koncepce školství 2013 – 2019  

                    MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy 

  

stránka 17 z 36 

 

strávníky ZŠ a mateřské školy má v havarijním stavu podlahu a elektrorozvody umístěné v 

podhledech. Podloží podlah je rozdrolené, popraskané. Vznikají vybouleniny, které brání 

řádnému provozu jídelny a provoz je nebezpečný. Stravují se zde děti mateřské školy od tří 

let. V zásobovací části stravovacího pavilonu je v havarijním stavu rampa, kde dochází k 

vypadávání pojezdu rampy. Je nutná rekonstrukce rampy a zároveň úložiště kontejnerů na 

tříděný odpad. Stravovací objekt má vlhké zdivo a tato vlhkost má vliv na havarijní stav 

podlah. Je nutná revize a oprava kanalizace v zásobovací části pavilonu. 

 

2) Plynové kotelny 

Plynové kotelny v objektu školy Polesná 1690 jsou v provozu od r. 1991. Dva kotle řady 

PGVE 40a kotel na ohřev vody PGVE 25 jsou dodávkou NDR. Jejich servisem se v současné 

době už žádná firma nezabývá.  

 

3) Prostory základní školy budovy Polesná 1690 a Staroklánovická 230 

Prostory pro výuku jsou uspokojivé, je ale žádoucí zkvalitnit jejich technické vybavení, např. 

rozvody internetu, vybavení interaktivními tabulemi, dataprojektory. 

Není uspokojivý stav podlah v objektu školy Polesná 1690 a dlažby šaten. Stav PVC je i přes 

opravy havarijní. Původní PVC ve školní jídelně by měly být nahrazeny litými podlahami 

typu REBAL, které jsou pro udržování bezpečného a hygienického provozu nejvhodnější. 

 

4) Sportovní areál 

Je nutno dokončit rekonstrukci povrchů sportoviště přilehlého k tělocvičnám (umělá tráva). 

Sportovní areál by mohla v souladu se Strategickým plánem MČ Praha 21 využívat i 

veřejnost, kdyby bylo vybudováno zázemí pro správce a návštěvníky. Zaměstnanci a žáci 

školy dojíždějící do školy na kole nemají možnost jejich bezpečného uložení, což by mohlo 

být řešeno v tomto areálu. 

 

5) Sociální zařízení v objektu školy 

Zařízení je v havarijním stavu, v provozu od r. 1991. Od r. 2009 byly postupně provedeny 

rekonstrukce sociálních zařízení ve vstupním učebnovém pavilonu. V r. 2013 bude dokončena 

rekonstrukce sociálního zařízení v bočním pavilonu. 

 

6) Skladové prostory 

Vzhledem k vyššímu počtu žáků a rozšíření mateřské školy na tři třídy, nemá škola žádné 

skladové prostory na provozní vybavení a průběžné skladování dočasně nepoužívaného 

(sezonního) vybavení a materiálu. 

 

Masarykova ZŠ – budova Staroklánovická 230 (převzato z podkladů ZŠ): 

 

Budova je v provozu od roku 1934. 

Rekonstrukce realizované MČ Praha 21:  

2006 – rekonstrukce + přístavba pavilonu 
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2006 – rekonstrukce části střechy (plochá část) 

2008 – rekonstrukce učebny školní družiny+ logopedie v 1. NP na učebnu pro 1. tř. ZŠ 

 

Zatéká do bytu školníka, WC v prostorách školy a kotelny v suterénu. Jiné technické vady 

nejsou.  

 

I. Mateřská škola, Čentická 2222, Praha 9 – Újezd nad Lesy 

 

Mateřská škola je v provozu na současné adrese od roku 2005. Žádné stavební závady objektu 

nejsou v současné době známy. 

Školní zahrada potřebuje nové zahradní  prvky s odhadem 150 000 Kč, protože stávající již 

nevyhovují. Některé neprošly povinnou revizí. Na zahradě by byla potřebná výsadba stromů 

z důvodu zastínění pro venkovní pobyt dětí. Vnitřní stav a vybavení budovy je velmi dobrý. 

 

Mateřská škola Rohožník, Žárovická 1653, Praha 9 – Újezd nad Lesy 

 

Mateřská škola je v provozu od roku 1981. V roce 2006 byla budova zateplena s výměnou 

oken a dveří. Jako závada bylo shledáno zatékání do střešního pláště. Stav oplocení zahrady 

není vyhovující, jako i asfaltových chodníků na zahradě. Je nutná rekonstrukce rozvodů 

elektrické energie. Objekt je dálkově vytápěn z dálkového vytápění. Školní zahrada byla 

osázena pomocí rodičů keři a stromy, některé herní prvky jsou ale zastaralé a bude je třeba 

v příštích letech z bezpečnostních důvodů vyřadit. Záměrem je vybudovat dětské dopravní 

hřiště s možností dopravní výuky a soutěží. 

 

Mateřská škola Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 9 – Újezd nad Lesy 

 

Mateřská škola je v provozu od 1977. Výměna oken za plastová byla provedena v roce 2005. 

V roce 2013 dochází k rekonstrukci části budovy po služebně Policie ČR na dvě třídy 

mateřské školy a rekonstrukci zahrady. Jako závada bylo shledáno zvedání dlažby kořeny 

stromů na dvoře směrem z Lomecké ul.  

 

Mateřská škola Sluníčko, Polesní 1690, Praha 9 – Újezd nad Lesy 

 

Mateřská škola se nachází ve 3. patře objektu budovy základní školy, která byla uvedena do 

provozu v roce 1991 a která byla v roce 2004 zateplena s výměnou oken a dveří. V roce 2013 

dochází k rozšíření mateřské školy o další třídu, která je vybudována ze skladovacího prostoru 

základní školy. Z tohoto důvodu dochází k navýšení počtu dětí a tím i strávníků, proto je také 

vybudována výdejna, aby děti nemusely docházet do školní jídelny, jak tomu bylo do roku 

2013. 

Třídy jsou vybaveny dětským účelovým nábytkem, pro předškolní děti bezpečný a estetický. 

V každé třídě je počítačová sestava, v modré třídě a v zelené třídě je k dispozici dětem 

interaktivní tabule s programy pro výuku i pohádkami. Ke škole patří oplocená zahrada 
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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.        

 

SWOT analýza
8
 

 

Silné stránky Slabé stránky 

Dostatek dětí 

Kvalita vzdělávání 

Schopnost flexibility  

(míra přizpůsobení provozu podmínkám) 

Místní dostupnost vzdělávání 

Kvalifikovanost personálu v předškolní 

oblasti 

Nedostatek financí na další vzdělávání 

pedagogických pracovníků (DVPP) 

Podfinancované školství  

(nedostatek financí od státu i zřizovatele škol) 

Příležitosti Hrozby 

Podporovat sponzoring 

Zřízení fondu základní školy 

(SRPŠ, občanské sdružení…) 

Zachovat vzdělávací funkci mateřských škol 

(vzdělávání v MŠ není hlídání dětí) 

Malá kapacita mateřských škol a základní 

školy i prostorová (šatny, učebny, družina 

klub, personál, strava…) 

Velký nárůst dětí školního věku v návaznosti 

na možnou výstavbu nových bytových 

jednotek 

Dopravní zatíženost okolí škol 

Legislativní změny v průběhu školního roku 

bez možnosti zajištění přípravy 

 

Pozn: Mezi silné stránky je řazen dostatek dětí jak v oblasti předškolní tak základní a to z 

důvodu vysoké míry jistoty, že není potřeba řešit rušení některých škol nebo zabezpečení 

provozu nenaplněných výukových prostor. Zároveň se však totéž v MČ Praha 21 může stát 

hrozbou, pokud by nebyla realizována v této koncepci navržená opatření a také proto, že 

počty žáků ve třídách základní školy bude nutno navyšovat. Tím se budou zvětšovat nároky 

na schopnost pedagogů tomuto přizpůsobit výuku.  

Školy mají dobrou dostupnost svým umístěním po Újezdě nad Lesy a je možno vzdělávat se 

v nich kontinuálně od předškolního věku až po ukončení povinné školní docházky a tím 

vytvářet větší pocit sounáležitosti dětí s místem, kde žijí.  

 

                                                 

8
Analýza stavu organizace z hlediska jejích silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení. Poskytuje podklady 

pro formulaci strategických cílů, rozvojových záměrů a aktivit. 
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IV. OBLASTI 

 

Globální cíl: Stoprocentní pokrytí poptávky o umístění trvale hlášených dětí v Újezdě 

nad Lesy od věku čtyř let se snahou o maximální uspokojení poptávky dětí od 3 let věku 

do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 21 se zachováním kvality vzdělávání. Pokrýt 

poptávku o umístění trvale hlášených dětí v Újezdě nad Lesy do základní školy 

zřizované Městskou částí Praha 21 se zachováním kvality vzdělávání. 

 

 

Globální cíle koncepce jsou zakotveny ve  schváleném Strategickém plánu MČ Praha 21. 

Jejich sledování bylo v loňském roce zahájeno a vychází z cílů a indikátoru 

strategického plánu. 

 

Oblasti jsou členěny na Předškolní, Základní a Zájmové vzdělávání, které se dělí na 

podoblasti Školní družina a Školní klub. U nich jsou uvedena jednotlivá opatření. Ta se dále 

člení na konkrétní aktivity, jejichž naplňování je sledováno indikátory. 

 

OBLAST A: PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ věk 3 – 6 let 

 

Od 1. 9. 2013 došlo k navýšení kapacity mateřských škol zřizovaných MČ Praha 21 ze 

současných 315 dětí na 399 dětí.  

 

V grafu č. 7 je znázorněn vývoj kapacity mateřských škol zapsané ve školském rejstříku do 

školního roku 2013/2014. Následující školní roky již není plánováno navyšování kapacity 

mateřských škol při naplňování globálního cíle této koncepce. Z demografické studie vyplývá, 

že v těchto letech by mělo být pod 400 dětí ve věku nad 4 roky. 

 

Graf č. 7 Vývoj počtu kapacity mateřských škol (počet míst v jednotlivých šk. rocích) 

 

 
Zdroj: OŠKMA21  
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Název indikátoru In 1: 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  

Optimální směr: 0 nepřijatých dětí ve věku od 4 let do roku 2019 

Garant: OŠKMA21 

Zdroj čerpání dat: ředitelky jednotlivých mateřských škol 

Perioda vyhodnocování: rok 

 

Zřizovatel mateřských škol má snahu zachovat a podporovat specifika jednotlivých 

mateřských škol a při možném budoucím snižování celkového počtu dětí nesnižovat počet 

mateřských škol, ale počet dětí ve třídě
9
. Tím vytvářet podmínky a dát možnost vzdělávání 

dětí s hendikepem se  zajištěním finančních prostředků na asistenty a kompenzační pomůcky. 

Níže uvedená opatření se zaměřují na zkvalitňování řečového projevu dětí, na zvyšování 

odbornosti pedagogických pracovníků a na environmentální výchovu. 

 

OPATŘENÍ A.1 LOGOPEDICKÁ PÉČE 

 

Snaha zřizovatele mateřských škol v MČ Praha 21je zvyšovat poskytovanou kvalitu 

předškolního vzdělávání a účinným způsobem přispět k řešení závažného problému, který 

ztěžuje mnoha dětem přechod na další stupeň vzdělávání (případně zvyšuje počet odkladů 

povinné školní docházky). 

Aktivita A.1.1 Proškolit minimálně jednoho pedagoga v každé mateřské škole 

Odpovědnost:   ÚMČ Praha 21 

Spolupráce:  Akreditované vzdělávací středisko 

Finanční náklady:  40 000 Kč celkem 

Aktivita A.1.2 Zajistit supervizi klinickým logopedem nebo speciálním pedagogem - 

logopedem 

Odpovědnost:   ÚMČ Praha 21 

Spolupráce:  logopedické středisko 

Finanční náklady:  50 000 Kč/rok 

Aktivita A.1.3 Vybavit mateřské školy logopedickými pomůckami 

Odpovědnost:   ÚMČ Praha 21 

Spolupráce:  Speciální pedagog - logoped 

Finanční náklady:  10 000 Kč jednorázové vybavení všech mateřských škol 

 

                                                 
9
 V souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání do počtu 24 dětí na jednu třídu ze současných 

28 dětí na jednu třídu.  
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Název indikátoru In2: Počet dětí s vadnou výslovností přecházejících do základní školy 

Měrná jednotka:  počet  

Optimální směr: klesající tendence 

Garant: OŠKMA21 

Zdroj čerpání dat: ředitelky jednotlivých mateřských škol 

Perioda vyhodnocování: rok 

 

OPATŘENÍ A.2 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 

Předškolní děti potřebují pro zdravý vývoj a ke svým vzdělávacím a pohybovým aktivitám co 

nejčastější pobyt ve smyslově podnětném přírodním prostředí. Z tohoto důvodu je vhodné využít 

Klánovický les. 

Aktivita A.2.1Investice do vybavení školních zahrad a péče o ně (terénní úpravy, 

zastínění, výsadba, zahradník) 

Odpovědnost:   ÚMČ Praha 21 

Spolupráce:  ředitelky mateřských škol 

Finanční náklady:  100 000 Kč ročně pro jednu mateřskou školu 

Aktivita A.2.2 Lesní učebna mimo školní zahrady  

Odpovědnost:   ÚMČ Praha 21 

Spolupráce:  vlastník lesní plochy, Městská policie 

Finanční náklady:  250 000 Kč celkem 

 

Název indikátoru In3: Míra využívání lesní učebny s určením celkového objemu 

investičních finančních prostředků  

Měrná jednotka: počet návštěv lesní učebny /objem financí 

Optimální směr: stoupající tendence 

Garant: OŠKMA21 

Zdroj čerpání dat: ředitelky jednotlivých mateřských škol 

Perioda vyhodnocování: rok 

 

OPATŘENÍ A.3 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

Z důvodu kvalitní výuky je nutno podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků, 

popř. zvyšování odborné kvalifikace. 

Aktivita A.3.1 Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

Odpovědnost:    ÚMČ Praha 21 

Spolupráce:   ředitelky mateřských škol 

Finanční náklady:   40 000 ročně 
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Název indikátoru In4: Počet proškolených pedagogických pracovníků  

Měrná jednotka: počet  

Optimální směr: stoupající tendence 

Garant: OŠKMA21 

Zdroj čerpání dat: ředitelky jednotlivých mateřských škol 

Perioda vyhodnocování: rok 

 

 

OBLAST B: ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ věk 6 – 15 let 

 

Školní docházka je povinná, proto mají obce povinnost zajistit podmínky pro její plnění.10Je 

nutno koncepčně řešit kapacitu školy v návaznosti na demografickou studii do roku 2022. 

Níže uvedená opatření se zaměřují i na rozvoj spolupráce základní školy s mateřskými 

školami pro snadnější přestup dítěte do základní školy, zvyšování odbornosti pedagogických 

pracovníků z důvodu zvyšování kvality výuky. Zapojení školy do programů Otevřená škola a 

Ekoškola se sdílením spolupráce s obdobnými základními školami, zřízení školního 

poradenského střediska a rozvoj environmentální výchovy. V rámci podpory větší bezpečnosti 

žáků v okolí školy je realizován projekt Bezpečná cesta do školy dle metodiky občanského 

sdružení Pražské matky. 

 

V grafu č. 8 je znázorněn vývoj kapacity základní školy zapsané ve školském rejstříku do 

školního roku 2013/2014. V následujících školních rocích bude docházet k navýšení dle 

demografické studie až na 1300 žáků. Proto je s tímto počítáno v rámci níže uvedeného grafu. 

Pro školní rok 2014/2015 je požádáno na Ministerstvu školství, mládeže, tělovýchovy o 

navýšení kapacity na 980 žáků se souhlasným vyjádřením Hygienické stanice hl. města Prahy. 

S tímto počtem je v grafu již počítáno. 

 

                                                 
10

 Školský zákon č. 561/2004 Sb. uvádí v ustanovení § 178 povinnost obce zajistit podmínky pro plnění povinné 

školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území. Na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním 

městě Praze vymezuje tomuto městu pozici kraje a obce zároveň.  
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Graf č. 8 Vývoj počtu kapacity základní školy (počet míst v jednotlivých šk. rocích) 

 
Zdroj: OŠKMA21 

 

OPATŘENÍ B.1 ROZVÍJET SPOLUPRÁCI S RODIČI ŽÁKŮ A MATEŘSKÝMI 

ŠKOLAMI 

 

Pro větší vzájemnou informovanost, a tím spolupráci mezi základní školou a mateřskými 

školami, je vhodné pořádat společné projektové dny, návštěvy pedagogů 1. stupně na 

schůzkách s rodiči předškolních dětí a návštěvy předškolních dětí v základní škole. Zvýšením 

informovanosti rodičů a dětí o základním školství dojde k podpoření autority školy.  

Aktivita B.1.1 Pořádat besedy s rodiči budoucích žáků 1. tříd v mateřských školách 

Odpovědnost:   ředitel základní školy 

Spolupráce:  mateřské školy 

Finanční prostředky:  10 000 Kč/rok na informační leták 

 

Nutno zkvalitnit elektronickou komunikace s rodiči žáků a mezi jednotlivými budovami školy 

s využitím externí systémové dotace, pokud budou vyhlašovány. Vhodné vytvořit pracovní 

místo pro plný úvazek IT specialistu, průběžně obnovovat HW a SW, serveru, PC sestavy. Je 

proto potřebné propojení objektů školy Polesná 1690 a Staroklánovická 230 optickým 

kabelem pro přenos internetu, telefonního spojení z hlavní ústředny v Polesné 1690 a 

vybudování kamerový bezpečnostní systém pro objekt školy v Polesné ul., zejména části 

vstupní a sportovního areálu včetně zahrady MŠ Sluníčko s postupným rozšířením. 

Aktivita B.1.2 Postupné zlepšování technického vybavení školy 

Odpovědnost:   ÚMČ Praha 21 

Spolupráce:  ředitel základní školy 

Finanční náklady:  500 000 Kč/rok na plat pro IT specialistu 
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2 000 000 Kč propojení objektů a zavedení kamerového systému 

pro objekt školy Polesná ul.   

Aktivita B.1.3 Realizovat společné projektové dny základní školy s mateřskými školami 

pod záštitou zřizovatele 

Odpovědnost:    ředitelé základních a mateřských škol 

Spolupráce:  ÚMČ Praha 21  

 

Název indikátoru In5: Počet společných akcí základní školy s mateřskými školami  

Měrná jednotka: počet  

Optimální směr: stoupající tendence 

Garant: OŠKMA21 

Zdroj čerpání dat: ředitelky jednotlivých mateřských škol a ředitel základní školy 

Perioda vyhodnocování: rok 

 

OPATŘENÍ B.2 ŠKOLNÍ PORADENSKÉ STŘEDISKO 

 

Vedení základní školy za finanční podpory ÚMČ Praha 21 podalo v lednu 2013 projekt na 

zřízení tohoto střediska do Operačního programu Praha-Adaptabilita s pozitivním výsledkem. 

Cílová skupina jsou žáci základní školy. Školní poradenské pracoviště si klade za cíl zajištění 

komplexní podpory žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (SVP) prostřednictvím 

rozvoje nabídky školou poskytovaných služeb. Vybraní odborníci (psycholog, speciální 

pedagog, metodik prevence, výchovný poradce, odborní asistenti) se budou věnovat zejména 

individuální práci se žáky se SVP (diagnostika, zajištění individuální asistence, reedukace, 

cílené individuální doučování, tvorba individuálních studijních plánů, prevence sociálně 

patologických jevů) a začleňování znevýhodněných žáků do třídních kolektivů. Cílem je 

zvýšení jejich kompetencí především v oblasti učení, ale i v oblasti komunikace, řešení 

problémů, sociálních a osobních kompetencí. 

Školní poradenské středisko bude poskytovat i poradenské služby rodičům těchto žáků a bude 

garantem proškolení pedagogů, kteří ve třídách se žáky se SVP pracují.                    

 

Aktivita B.2.1 Usilovat o vytvoření školního poradenského střediska s podporou jeho stálého 

provozu 

Odpovědnost:   ÚMČ Praha 21 

Spolupráce:  ředitel základní školy 

Finanční náklady:  4 000 000 Kč/ 2 roky 

 

Název indikátoru In6: Uvedení Školního poradenského střediska do provozu 

s vyhodnocením pokrytí poptávky 

Měrná jednotka: procenta 

Garant: OŠKMA21 
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Zdroj čerpání dat: ředitel základní školy 

Perioda vyhodnocování: rok 

 

OPATŘENÍ B.3 OTEVŘENÁ ŠKOLA 

 

MČ Praha 21 je od roku 2011 zapojena do Národní sítě Zdravých škol ČR, proto je vhodné 

realizovat program Zdravá škola, který se snaží o celkově zdravou atmosféru ve škole, která 

spočívá na třech základních pilířích: 

a) pohoda prostředí (věcného, sociálního, organizačního), 

b) zdravé učení (smysluplnost, možnost výběru, přiměřenost, spoluúčast, spolupráce, 

motivující hodnocení, přirozenost, klidná a otevřená atmosféra, samostatnost žáků, 

zaujímání vlastních postojů, hledání konstruktivních nápadů, uvědomění si odpovědnosti 

za své konání, podpora zvídavosti a spontánnosti, respektování potřeb jednotlivce, rozvoj 

komunikace, diferencovaný a individuální přístup k žákům – zadávání práce podle 

schopností žáka, vytváření prostoru pro vzdělávání talentovaných žáků, včasná diagnostika 

žáka, snaha o integraci postižených, chyba je jedním ze stupňů učení…), 

c) otevřené partnerství (škola je modelem demokratického společenství, pořádá veřejné akce 

apod.). 

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci 

snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve 

škole a jejím okolí.  

Aktivita B.3.1 Podporovat snahu o získání certifikace programu Zdravá škola a 

programu Ekoškola 

Odpovědnost:   ředitel základní školy 

Spolupráce:  sdružení TEREZA, Státní zdravotní ústav 

Finanční náklady:  20 000 Kč cílová odměna od zřizovatele 

 

Název indikátoru In7: Metodika programu Zdravá škola a Ekoškola je implementována 

do dokumentů základní školy 

Měrná jednotka: Ano / Ne 

Garant: OŠKMA21 

Zdroj čerpání dat: ředitel základní školy 

Perioda vyhodnocování: rok 

 

Název indikátoru In8: Počet kritérií plněných pro získání certifikace v programu 

Zdravá škola a Ekoškola 

Měrná jednotka: procenta 

Garant: OŠKMA21 

Zdroj čerpání dat: ředitel základní školy 

Perioda vyhodnocování: rok 
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OPATŘENÍ B.4 PODPOROVAT REGIONÁLNÍ, NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ 

SPOLUPRÁCI 

 

Využít členství MČ Praha 21 v Národní síti Zdravých měst ČR a podporovat sdílení 

zkušeností a příkladů dobré praxe s dalšími městy. Rozvíjet činnost Žákovského 

zastupitelstva Újezd nad Lesy. 

 

Aktivita B.4.1 Vytvořit podmínky pro vzájemné sdílení zkušeností a předávání příkladů 

dobré praxe 

Odpovědnost:   ÚMČ Praha 21 

Spolupráce:  školy zapojené v síti Zdravých škol a Ekoškol 

  zahraniční školy 

Finanční náklady:  5 000 Kč ročně 

 

Název indikátoru In9: Počet společných akcí různých základních škol (výjezdy, 

hostování, společné projekty) 

Měrná jednotka: počet 

Garant: ředitel základní školy 

Zdroj čerpání dat: základní škola 

Perioda vyhodnocování: rok 

 

OPATŘENÍ B.5 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

Z důvodu kvalitní výuky je nutno podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků, 

popř. zvyšování odborné kvalifikace. 

 

Aktivita B.5.1 Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

Odpovědnost:   ÚMČ Praha 21 

Spolupráce:  ředitel základní školy 

Finanční náklady:   60 000 Kč ročně 

 

Název indikátoruIn.10: Počet proškolených pedagogických pracovníků  

Měrná jednotka: počet  

Optimální směr: stoupající tendence 

Garant: OŠKMA21 

Zdroj čerpání dat: ředitel základní školy 

Perioda vyhodnocování: rok 
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OPATŘENÍ B.6 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 

V návaznosti na stejné opatření v oblasti předškolního vzdělávání je vhodné větší využití 

školní zahrady a lesních ploch Klánovického lesa. 

Aktivita B.6.1Investice do vybavení školní zahrady a péče o ní  

Odpovědnost:   ÚMČ Praha 21 

Spolupráce:  ředitel základní školy 

Finanční náklady:  100 000 Kč ročně 

Aktivita B.6.2 Lesní učebna mimo školní zahrady  

Odpovědnost:   ÚMČ Praha 21 

Spolupráce:  vlastník lesní plochy, Městská policie 

Finanční náklady:  250 000 Kč celkem  

 

Název indikátoru In11: Míra využívání lesní učebny s určením celkového objemu 

investičních finančních prostředků  

Měrná jednotka: počet návštěv lesní učebny /objem financí 

Optimální směr: stoupající tendence 

Garant: OŠKMA21 

Zdroj čerpání dat: ředitel základní školy 

Perioda vyhodnocování: rok 

 

OPATŘENÍ B.7 BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY 

 

Škola zahájila realizaci projektu v roce 2010 ve spolupráci s ÚMČ Praha 21 a občanským 

sdružením Pražské matky. Byl vytvořen Školní plán mobility, zřízena další autobusová linka i 

pro využití dojíždění žáků do školy, je řešeno vybudování cyklistických stojanů u budov 

školy a dílčí dopravní opatření. Přesto žáci upozorňují na hustou automobilovou dopravu, 

která je ohrožuje při docházení do školy, proto je nutno zabezpečit přístupové bezpečné cesty, 

oplocený prostor včetně vstupní brány pro úložiště kol, vytvoření legislativní opory ve vztahu 

k odloženému majetku a napojit území na kamerový systém. Cílem je zdravý a bezpečný 

způsob docházky dětí do školy a ze školy. 

 

Aktivita B.7.1Vybudovat zabezpečená stanoviště pro kola u obou budov školy 

Odpovědnost:   ředitel základní školy 

Spolupráce:  ÚMČ Praha 21, školská rada, Městská policie HMP, rodiče a 

žáci 

Finanční náklady:   300 000 Kč pro 3 stanoviště (ZŠ Polesná, ZŠ Masarykova, MŠ 

Polesná) 
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Název indikátoru In12: Zabezpečená stanoviště pro kola vybudována u obou budov 

školy  

Měrná jednotka: Ano/Ne 

Optimální směr: splnění 

Garant: OMI 

Zdroj čerpání dat: ředitel základní školy 

Aktivita B.7.2Usilovat o omezení rychlosti a legální vytyčení bezpečných cest, 

zpracování dopravního generelu 

Odpovědnost:   ÚMČ Praha 21 

Spolupráce:  OMI, Městská policie ČR, základní škola 

Finanční náklady:   30 000 Kč na zpracování dopravního generelu 

 

Aktivita B.7.3Pořádat osvětové akce, hlídání na přechodech 

Např. happening, Den zebry, Den kola, odměňování řidičů jablíčko x citrón, dobrovolnictví 

Odpovědnost:   ÚMČ Praha 21 

Spolupráce:   ředitel základní školy, Městská policie HMP, Policie ČR, 

dobrovolníci na přechodech, Pražské matky o.s., AutoMAT 

Finanční náklady:   50 000 Kč ročně 

 

Název indikátoru In13: Počet akcí / počet dobrovolníků  v projektu Bezpečná cesta do 

školy 

Měrná jednotka: počet  

Optimální směr: stoupající tendence 

Garant: OŠKMA21 

Zdroj čerpání dat: základní škola 

Perioda vyhodnocování: rok 

 

OPATŘENÍ B.8 ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 

 

Z důvodu postupného nárůstu žáků je potřeba navýšit kapacitu školní kuchyně, proto je nutná 

technická rekonstrukce kuchyní a jídelen. Z důvodu udržení, popř. zvyšování kvality 

stravování je doporučeno systémové sledování úrovně stravování s následnou komunikací 

k veřejnosti. 

Aktivita B.8.1Udržet měřitelnou kvalitu školního stravování 

Odpovědnost:   ředitel základní školy 

Spolupráce:  ÚMČ Praha 21, školská rada, žáci školy, hygienická stanice, 

vysoké školy, gastro odborník 

Finanční náklady:   20 000 000 Kč (rekonstrukce školních kuchyní a jídelen v obou 

budovách základní školy) 
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Název indikátoru In14: Pozitivní výstupy z kontrol příslušnými orgány 

Měrná jednotka:  procenta 

Optimální směr: stoupající tendence 

Garant: OŠKMA21 

Zdroj čerpání dat: ředitel základní školy 

Perioda vyhodnocování: rok 

 

Název indikátoru In15: Počet oficiálních stížností na kvalitu jídla ve školní jídelně 

Měrná jednotka:  počet 

Optimální směr: klesající tendence 

Garant: OŠKMA21 

Zdroj čerpání dat: ředitel základní školy 

Perioda vyhodnocování: rok 

 

OPATŘENÍ B.9 KAPACITA ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

 

Na základě demografické studie Újezda nad Lesy bude docházet k nárůstu počtu žáků ve 

škole. Proto je potřebné řešit nedostatečnou prostorovou kapacitu v obou budovách základní 

školy, případně navýšit kapacitu
11

 základní školy a školní jídelny dle reálné poptávky 

možnými opatřeními např. zrekonstruovat školní kuchyni a jídelnu, naplnit třídy do 

zákonného limitu
12

, směnný provoz tříd, přístavba školy, kontejnerová stavba, nástavba na 

stávající budovu, přemístit mateřskou školu, využít prostory divadelního sálu. V tomto 

případě je nutno vybudovat i odpovídající sociální zázemí, šatny, kabinet a bezpečný 

přístup.V případě navýšení kapacity základní školy výstavbou budovy nebo nástavby jde o 

vynaložení velkých finančních nákladů. Z tohoto důvodu bude přistoupeno k postupnému 

navyšování počtu dětí ve třídách dle platného zákonného limitu s tím, že je nutno navýšit 

kapacitu školní kuchyně, vybudovat další sociální zařízení a šatny v souladu s hygienickými 

předpisy. 

Aktivita B.9.1 Zpracovat prostorový audit základní školy 

Odpovědnost:   ÚMČ Praha 21 

Spolupráce:   ředitel základní školy, hygienická stanice 

Finanční náklady:   100 000 Kč 

 

                                                 
11

 Kapacita počtu žáků a počtu strávníků je povolována krajským úřadem s následným zápisem do školského 

rejstříku v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. 

 
12

 V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou o základním vzdělávání č. 48/2005 Sb. lze 

naplnit třídy základní školy do počtu 30 žáků a s povolením zřizovatele na 34 žáků (§ 23 odst. 5 školského 

zákona). 
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Aktivita B.9.2 Navýšit kapacitu školní jídelny, rozšířit sociální zařízení, šatny a návazné 

prostory 

Odpovědnost:  ÚMČ Praha 21 

Spolupráce:   ředitel základní školy, hygienická stanice 

Finanční náklady: 3 000 000 Kč, na školní kuchyně uvedeny v aktivitě B.8.1 

 

Název indikátoru In16: Průměrný počet žáků ve třídě 

Měrná jednotka:  počet žáků 

Garant: OŠKMA21 

Zdroj čerpání dat: ředitel základní školy 

Perioda vyhodnocování: rok 

 

Název indikátoru In17: Počet žáků odcházejících po 5. třídě na víceletá gymnázia 

Měrná jednotka: procento 

Garant: OŠKMA21 

Zdroj čerpání dat: ředitel základní školy 

Perioda vyhodnocování: rok 

 

 

OBLAST C: ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ věk 6 – 15 let 

PODOBLAST: ŠKOLNÍ DRUŽINA 6 – 10 let 

CÍL: zabezpečit bezpečnost dětí při zachování minimální kvality výchovně vzdělávací oblasti 

 

OPATŘENÍ C.1 MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ VYBAVENÍ SDÍLENÝCH PROSTOR 

PRO ČINNOST ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 

Školní družina sdílí společné prostory se třídami základní školy z důvodu nedostatečné 

kapacity. Proto dochází k tomu, že není vybavení školní družiny na odpovídající úrovni. 

Aktivita C.1.1 Dovybavit a průběžně zásobovat prostory školní družiny 

Odpovědnost:    ředitel základní školy 

Spolupráce:   ÚMČ Praha 21 

Finanční náklady:   250 000 Kč jednorázově pro 12 oddělení,  

70 000 Kč ročně na výtvarný materiál, didaktické pomůcky aj. 

 

Název indikátoru In18: Školní družina vybavena 

Měrná jednotka:  Ano / Ne 

Optimální směr: stoupající tendence 

Garant: ředitel základní školy 

Zdroj čerpání dat: základní škola 
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Aktivita C.1.2Zřízení funkce recepční v obou budovách s podporou dobrovolnictví 

Odpovědnost:    ředitel základní školy 

Spolupráce:    ÚMČ Praha 21, rodiče žáků školy 

Finanční náklady:   10 000 Kč měsíčně pro dvě osoby 

 

Název indikátoru In19: Počet dnů a hodin v pozici recepční v budovách základní školy 

Měrná jednotka:  počet 

Garant: ředitel základní školy 

Zdroj čerpání dat: základní škola 

Perioda vyhodnocování: 2x ročně 

 

PODOBLAST: ŠKOLNÍ KLUB 10 – 15 let 

Cíl: umožnit žákům odpovídající relaxační činnost jejich věku v podnětném prostředí 

 

OPATŘENÍ C.2 MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ VYBAVENÍ ŠKOLNÍHO KLUBU 

Aktivita C.2.1 Dovybavit a průběžně zásobovat prostory školního klubu 

Odpovědnost:    ředitel základní školy 

Spolupráce:   ÚMČ Praha 21 

Finanční náklady:   50 000 Kč jednorázově  

10 000 Kč ročně na didaktické pomůcky, společenské hry aj. 

 

Název indikátoru In20: Školní klub vybaven 

Měrná jednotka:  Ano / Ne 

Optimální směr: stoupající tendence 

Garant: ředitel základní školy 

Zdroj čerpání dat: základní škola 

Perioda vyhodnocování: každý druhý školní rok 

 

 

V. NAVRHOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE 

 

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

 

1) Celková rekonstrukce školní kuchyně a jídelny v objektu Masarykovy ZŠ, Polesná 

1690 
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Rekonstrukce kuchyně včetně skladů a zázemí pro personál 7 800 000,- Kč 

Rekonstrukce podlah a elektrorozvodů vč. podhledů v jídelně školy 3 100 000,- Kč 

Rekonstrukce kanalizace a zásobovací části stravovacího pavilonu školy 1 800 000,- Kč 

Celkem odhad investic vedením MZŠ 12 700 000,- Kč 

 

2) Celková rekonstrukce kotelny  

Rekonstrukcí bude dosaženo snížení provozních nákladů a zajištění servisu veškerého 

zařízení. Tělocvičný pavilon, který má odlišný provoz od ostatních pavilonů školy, bude 

oddělen samostatnou vytápěcí jednotkou a bude vyhříván infrazářiči. Stavební úpravou dojde 

ke zmenšení prostoru kotelny. V uvolněných prostorách bude možno stavebními úpravami 

vybudovat potřebné zázemí pro sklady, které škola nutně potřebuje. 

 

Celkem odhad investice vedením MZŠ 7 200 000,- Kč 

 

3) Rekonstrukce výukových prostor ZŠ, Polesná 1690 a Staroklánovická 230 

V objektu čp. 230 rekonstrukce 12-ti učeben: rozvody internetu, vybavení PC, dataprojektory 

+ interaktivní tabule. Vybavení PC učebny 25-ti stanovišti PC. 

V objektu čp. 1690 rekonstrukce učeben PC: rozvody internetu v objektu, ozvučení učebny 

hudební výchovy + protihluková izolace. Doplnit tři učebny systémem dataprojekce. Upgrade 

PC učebny - 25 stanovišť - HW + SW. 

 

Celkem odhad investice vedením MZŠ 2 200 000,- Kč 

 

4) Rekonstrukce podlah v učebnách a tělocvičnách školy 

Rekonstrukce podlah v objektu školy Polesná 1690. Šatny-celková rekonstrukce dlažby vč. 

odpadových šachet. Podlahová krytina PVC ve třídách, na schodištích a ve školní jídelně je na 

mnoha místech silně vyboulená (původní podlahová krytina z r. 1991). Z důvodu zajištění 

bezpečnosti žáků a zaměstnanců školy jsou vybouleniny okamžitě opravovány. Rekonstrukce 

podlah v tělocvičném pavilonu. Velká tělocvična - plocha 540 m2, malá tělocvična -216 m2. 

Celková rekonstrukce povrchů podlah, nový protiskluzový povrch.  Rekonstrukce obložení 

stěn vč. zvukové izolace, instalace ochranných sítí v oknech a nad obložením.  Výměna dveří 

vč. zateplení u nouzových požárních východů - nevyhovují požárním předpisům. 

 

Celkem odhad investice vedením MZŠ 4 200 000,- Kč 

 

5) Rekonstrukce sportovního areálu 

Dokončení rekonstrukce sportovního areálu Masarykovy ZŠ, objekt Polesná 1690. 

Rekonstrukce konstrukcí ochranných sítí v prostoru hřiště míčových her, dále pochozích 

chodníků a laviček okolo objektu tělocvičen. Vybudování zázemí pro správce hřiště, sklad 

tělovýchovného nářadí, sociální zařízení v proluce mezi velkou a malou tělocvičnou, které je 

nutné pro zprovoznění areálu i pro veřejnost. Doplnění informačního systému sportovního 
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areálu. Rekonstrukce povrchů sportoviště přilehlého k tělocvičnám (umělá tráva). 

Vybudování venkovního zabezpečeného úložného zařízení pro kola zaměstnanců a žáků v 

obou objektech školy. 

 

Celkem odhad investice vedením MZŠ 4 450 000,- Kč 

 

6) Celková rekonstrukce sociálních zařízení v objektu školy 

Celková rekonstrukce sociálních zařízení v objektu školy čp.1690, ul. Polesná - rekonstrukce 

stoupaček a rozvodů, odpadů, obkladů a dlažeb, odvětrání sociálních zařízení v souladu 

s vyhláškou č. 410/05 Sb. v platném znění.  V jižní a východní části pavilónů instalace 

klimatizačních jednotek. 

 

Celkem odhad investice vedením MZŠ 3 535 000,- Kč 

 

7) Výstavba skladových prostor pro školu 

Výstavba venkovních skladových prostor pro školu a vnější areál v ul. Polesné.  

 

Celkem odhad investice vedením MZŠ 3 000 000,- Kč 

 

I. Mateřská škola 

 

Školní zahrada potřebuje nové zahradní  prvky, protože některé neprošly povinnou revizí. Na 

zahradě by byla potřebná výsadba stromů z důvodu zastínění pro venkovní pobyt dětí.  

 

Celkem odhad investice Odborem majetku a investic ÚMČ Praha 21 150 000,- Kč 

 

Mateřská škola Rohožník, Žárovická 1653, Praha 9 – Újezd nad Lesy 

 

Zatékání do střešního pláště budovy (investice 4 000 000 Kč včetně zateplení), oplocení 

zahrady (investice 1 000 000 Kč včetně podezdívek), asfaltové chodníky na zahradě (investice 

1 000 000 Kč), rekonstrukce rozvodů elektrické energie (investice 800 000 Kč), záměna 

způsobu vytápění objektu z dálkového vytápění na plynovou kotelnu, případně tepelné 

čerpadlo (investice 1 000 000Kč). 

 

Další požadavky na provedení prací: 

- instalovat odhlučněné dveře mezi místnostmi jednotlivých tříd (investice 150 000 Kč) 

- provést oplocení zasunutých částí budovy od přilehlého chodníku (investice 300 000Kč) 

- provést odbornou prohlídku rozvodů topení a seřízení (investice 50 000Kč), případně na 

základě výsledku prohlídky provést rekonstrukci. 

 

Celkem odhad investice Odborem majetku a investic ÚMČ Praha 21 8 300 000,- Kč 
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Mateřská škola Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 9 – Újezd nad Lesy 

 

Oprava dlažby na dvoře směrem z Lomecké ul.  

 

Celkem odhad investice Odborem majetku a investic ÚMČ Praha 21 50 000,- Kč 

 

Mateřská škola Sluníčko, Polesní 1690, Praha 9 – Újezd nad Lesy 

 

Požadavky na provedení prací: 

- probourání spojovacích dveří mezi místnostmi červené třídy (investice50 000 Kč) 

- výstavba zahradního domku na hřišti školy (investice 50 000Kč). 

 

Celkem odhad investice Odborem majetku a investic ÚMČ Praha 21 100 000,- Kč 

VI. ZÁVĚR 

 

Naplňování Koncepce školství bude realizováno prostřednictvím Akčních plánů MČ Praha 

21 vždy v ročním, popř. dvouletém období v návaznosti na rozpočet MČ Praha 21. 

 

Úroveň realizace Koncepce školství bude sledována a vyhodnocována pomocí indikátorů 

většinou v roční periodě. 

 

Roční vyhodnocení Koncepce školství bude provádět Komise vzdělávání a výchovy RMČ 

Praha 21 převážně na základě podkladů Odboru školství, kultury, místní Agendy 21 ÚMČ 

Praha 21, ředitelek mateřských škol a ředitele základní školy. Vyhodnocení bude předáno 

každým rokem k projednání Radě MČ Praha 21. 

 

Celkové vyhodnocení bude projednáno Zastupitelstvem MČ Praha 21 po ukončení období 

platnosti Koncepce školství s návrhem na přípravu dalšího období. 
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Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatel do roku 2021 
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Graf č. 4: Vývoj počtu dětí od 3 let do zahájení povinné školní docházky 

Graf č. 5: Vývoj počtu dětí zahajujících povinnou školní docházku (žáků 1. třídy ZŠ) 
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Graf č. 8 Vývoj počtu kapacity základní školy (počet míst v jednotlivých šk. rocích) 

 

 

Tabulka č. 1: Mateřské a základní školy zřizované Městskou částí Praha 21  

 

Tabulka č. 2: Vývoj kapacit mateřských škol a základní školy od roku 2004 do roku 2013 

 

Tabulka č. 3: Mateřské a základní školy zřizované městskými části ve správním obvodu Praha 

21 

 

Tabulka č. 4: Vývoj počtu obyvatel 

 

Seznam zkratek 

 

OŠKMA21: Odbor školství, kultury, místní Agendy 21 Úřadu městské části Praha 21 

OMI: Odbor majetku a investic Úřadu městské části Praha 21 

ÚMČ: Úřad městské části Praha 21 

ZŠ: základní škola 

MŠ: mateřská škola 

ŠJ: školní jídelna 

ŠVP: školní vzdělávací program 

 



Soupis připomínek a námětů Zastupitelů MČ Praha 21  

ke Koncepci školství MČ Praha 21 

 

Od 19. 7. 2013 do 20. 8. 2013 obdržel OŠKMA21 náměty od pěti zastupitelů, jejichž texty 

jsou v plném znění uvedeny níže. Zároveň je u nich uveden komentář po projednání námětů 

zastupitelů v pracovní skupině koncepce školství a komise vzdělávání a výchovy: 

1. Pokud má škola fungovat, musí mít prostory, kam se děti vejdou - to koncepce neřeší a 

řešit musí. 

2. Za zcela zásadní považuji nutnost jasně definovat, jakým způsobem se bude řešit 

nedostačující kapacita ZŠ, vyjmenování všech možností  včetně směnné výuky a 

kontejnerových třid je celkem na nic. Vzhledem k tomu, že se toto bude muset řešit 

urgentně ( 2014/2015) je třeba, aby byl v koncepci uveden způsob, který bude radnice 

preferovat. 

Komentář: provedena úprava v opatření B.9 

3. Škola musí mít dostatek kvalitních pedagogů, jejichž prioritou je to, aby děti něco naučili. 

Nikoliv aby strávili většinu času vyplňováním různých formulářů. To koncepce řeší jen 

částečně. 

Komentář: řešeno v opatření B.5 

4. Opravit údaj o počtu dětí odcházejících reálně na  gymnázium po 5. třídě ZŠ (není žádný 

důvod uvádět v koncepci školství Újezda nad Lesy celorepublikový údaj) 

Komentář: doplněny údaje Masarykovy základní školy do části II. VÝVOJ POČTU 

OBYVATEL SE ZAMĚŘENÍM  NA VĚK 3 – 15 LET v posledním textovém odstavci. 

5.  Globální cíl – „Pokrýt poptávku o umístění trvale hlášených dětí v Újezdě nad Lesy od 

věku čtyř let do mateřských škol a základní školy zřizovaných Městskou částí Praha 21 se 

zachováním kvality vzdělávání ve spádové oblasti Újezda nad Lesy“ 

- Domnívám se, že by měly být přijímány děti už od věku tří let. (Není obcházen zákon 

o přijímání dětí do předškolního zařízení)? Naše městská část navýšila dost vysokým 

počtem kapacitu míst pro umístění dětí v MŠ a i z hlediska vývoje dítěte, vnímání 

kolektivu, učení se nových věcí a v neposlední řadě s přihlédnutím k sociální a 

ekonomické situaci v rodinách, zvl. matek samoživitelek. atd.  

- Samozřejmě i rodiče by uvítali přijetí dětí již od tří let věku. Bylo by dobré 

vyslechnout také názory pedagogů popř. dětských psychologů a také názoru pracovnic 

z OSPOD našeho úřadu, na jejich pohled pro přijímání tak malých dětí do mateřských 

škol. 

- Globální cíl - pokrýt poptávku .... od 3 let .....myslím, že cíle mají být vysoko (tedy 

tam, kde bychom to všichni chtěli) 

Komentář: Školský zákon uvádí: „předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 

let do 6 let“. Předškolní vzdělávání není povinné, obec musí zabezpečit vzdělávání dítěte před 



vstupem do 1. třídy. Z toho pracovní skupina vycházela a dala cíl pokrytí poptávky od 4 let 

věku dítěte. Globální cíl byl upraven v části IV. OBLASTI 

6. Pokud nám odejde místo 15% po páté třídě cca 36% dětí, pak to znamená, že ušetříme 1 -

2 třídy. Tedy, pokud je naše situace s kapacitou školy opravdu tak napjatá jak tvrdí 

demografická studie, pak je sledování tohoto indikátoru velmi důležité. 

Komentář: Aktivita 9.2 má nový indikátor In17, přeformulován indikátor In16 v návaznosti na 

stanovení indikátorů strategických cílů (v případě, že lze některý indikátor použít i pro jiný 

koncepční dokument, je vhodné ho sledovat a vyhodnocovat). 

7. Analyzovat stav přijatých a nepřijatých dětí do mateřských škol a stav přijatých a 

nepřijatých dětí k základnímu vzdělávání od roku 2011 v jednotlivých věkových 

skupinách s odhadem vývoje v budoucnosti. 

Komentář: Nebude se již navyšovat kapacita mateřských škol, proto není důvod k těmto 

rozborům. Na základě nich právě došlo k poslednímu navýšení kapacit od 1. 9. 2013. Tabulky 

přijatých a nepřijatých žáků od roku 2011 v jednotlivých ročnících základní školy nebudou do 

koncepce vloženy, protože nyní pracujeme s daty z demografické studie do roku 2022. Do 

Koncepce byly vloženy graf č. 7 na str. 20 a graf č. 8 na str. 24 týkající se vývoje počtu míst 

v MŠ a ZŠ (kapacita zapsaná ve školském rejstříku) od šk. roku 2004/2005 s vývojem dle 

demografické studie do roku 2019/2020. 

Zpracovala dne 20. 8. 2013 Iva Hájková s upřesněním bodu 7 dne 19. 9. 2013, vedoucí 

OŠKMA21 
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00385/2013
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 16. jednání dne 14.10.2013
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Iva Hájkovázpracoval:
vedoucí odboru

 
 

Věc: Dodatek č. 2 zřizovací listiny MŠ Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 9 - Újezd nad
Lesy

Důvodová zpráva

V rámci Investiční akce rekonstrukce přilehlého objektu MŠ Sedmikráska byl pořízen movitý
majetek v částce cca 105 000,- Kč a dále v rámci Investiční akce navýšení kapacity kuchyně MŠ
Sedmikráska byl pořízen stůl v ceně cca 10 000,- Kč.

Tento majetek svěřuje MČ Praha 21 MŠ Sedmikráska do užívání přiloženou dohodou, která je
zároveň Dodatkem č. 2 zřizovací listiny této mateřské školy.

MČ Praha 21 předala předávacím protokolem MŠ Sedmikráska celý objekt čp. 1502 na pozemku
3747 v rámci akce "Rozšíření MŠ Sedmikráska rekonstrukcí přilehlého objektu", což je také
součástí Dodatku č. 2.

Vzhledem k tomu, že Dodatek č. 2 se stane součástí zřizovací listiny, je nutno toto ještě schválit
Zastupitelstvem MČ Praha 21.

RMČ Praha 21 souhlasila s Dodatkem č. 2 na svém zasedání dne 27. 8. 2013.
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
 Dodatek č. 2 zřizovací listiny Mateřské školy Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 9 - Újezd

nad Lesy 
 
 
 

2) p o v ě ř u j e
 starostu MČ Praha 21 podpisem Dodatku č. 2 zřizovací listiny Mateřské školy Sedmikráska,

Lišická 1502, Praha 9 - Újezd nad Lesy zřizované 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.

 
 Zodpovídá:

 
 1. Starosta
 Termín:  04.10.2013
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Dodatek_c._2_ZL_MS_Sedmikraska

 
 

Dne 23.09.2013
 
 

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/00387/2013
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 16. jednání dne 14.10.2013
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Iva Hájkovázpracoval:
vedoucí odboru

 
 

Věc: Dodatek č. 4 zřizovací listiny MŠ Sluníčko, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad
Lesy

Důvodová zpráva

V rámci investiční akce "Rozšíření kapacity MŠ Sluníčko" byl pořízen movitý majetek v částce cca
205 000,- Kč (viz příloha seznam movitého majetku).

Tento majetek svěřuje MČ Praha 21 MŠ Sluníčko do užívání přiloženou dohodou, která je zároveň
Dodatkem č. 4 zřizovací listiny této mateřské školy.

Přesné vymezení užívání částí objektu Masarykovy ZŠ (4 NP), převedení movitého majetku a
úpravu nákladů, mají Masarykova ZŠ a MŠ Sluníčko ve svých smluvních dohodách.

Vzhledem k tomu, že Dodatek č. 4 se stane součástí zřizovací listiny předmětné mateřské školy,
je nutné jeho schválení Zastupitelstvem MČ Praha 21.

RMČ Praha 21 souhlasila s Dodatkem č. 4 na svém jednání dne 27. 8. 2013 usnesením
RMČ76/1364/13. Kontrolou bylo zjištěno, že došlo k chybnému názvu tabulky v Dodatku č. 4,
místo MŠ Sluníčko bylo uvedeno MŠ Sedmikráska. Z tohoto důvodu RMČ Praha 21 revokovala
uvedené usnesení dne 24. 9. 2013 a souhlasila s Dodatkem č. 4 již se správně nazvanou tabulkou.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 Dodatek č. 4 zřizovací listiny Mateřské školy Sluníčko, Polesná 1690, Praha 9 - 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) p o v ě ř u j e
 starostu MČ Praha 21 podpisem Dodatku č. 4 zřizovací listiny Mateřské školy Sluníčko,

Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy zřizované MČ Praha 21
 

 Zodpovídá:
 

 1. Starosta
 Termín:  31.10.2013
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_dodatek_04_MS_Slunicko

 
 

Dne 27.09.2013
 
 

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/00389/2013
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 16. jednání dne 14.10.2013
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Iva Hájkovázpracoval:
vedoucí odboru

 
 

Věc: Grantový systém MČ Praha 21

Důvodová zpráva

Grantová komise jmenovaná pro rok 2013 RMČ Praha 21 v souladu s Grantovým systémem
(dále jen "GS") schváleným ZMČ Praha 21 dne 17. 12. 2012 usnesením ZMČ11/0141/12 navrhla
úpravy v GS. K těmto úpravám se mohli vyjádřit zastupitelé MČ Praha 21 v období od 22. 7. 2013
do 4. 8. 2013. Vyjádřili se dva zastupitelé. Podněty Grantové komise a zastupitelů jsou uvedeny
v příloze tohoto materiálu s komentářem. S upraveným GS vyjádřila souhlas RMČ Praha 21 na
svém jednání dne 27. 8. 2013.

Grantový systém je na dobu neurčitou, Grantové programy budou vyhlášeny v prosinci 2013 v
návaznosti na rozpočet MČ Praha 21 na rok 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
 Grantový systém MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 03_navrhy_zmeny

 
Příloha č.3: 02_Grantovy_system

 
 

Dne 23.09.2013
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21
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Grantový systém 

Městské části Praha 21 

Újezd nad Lesy 

 
 

 

Podporující rozvoj procesu místní Agendy 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MČ Praha 21 realizuje od roku 2011 metodu místní Agendy 21. Jedná se proces zapojování 

veřejnosti, organizací, soukromého a neziskového sektoru do zkvalitňování života v městské 

části a jejího dění. Velký důraz je kladen na vzájemnou spolupráci při společných aktivitách 

podporujících veřejně prospěšné činnosti. 

 

Schválením tohoto Grantového systému MČ Praha 21 končí platnost Grantového systému 

MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy schváleného ZMČ Praha 21 dne 17. 12. 2012 usnesením 

ZMČ11/0141/12. 
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Část A Obecná část 
 

Městská část Praha 21 (dále jen „MČ Praha 21“) poskytuje granty především za účelem vytváření 

podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů v Újezdě nad Lesy v souladu se zákonem č. 

131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Podpora grantového systému vychází ze 

Strategického plánu rozvoje MČ Praha 21 v návaznosti na aktuálně schválený roční rozpočet MČ 

Praha 21. 

 

Zastupitelstvo MČ Praha 21 (dále jen „ZMČ“) schvaluje Grantový systém MČ Praha 21 – Újezd 

nad Lesy (dále jen „GS“) a vyhlašuje Grantové programy pro příslušný rok. Rada MČ Praha 21 

(dále jen „RMČ“) jmenuje Grantovou komisi vždy na období jednoho kalendářního roku ve 

složení dvou zastupitelů (s výjimkou členů RMČ), jednoho pracovníka Úřadu MČ Praha 21, šesti 

zástupců veřejnosti a tajemníka komise (zaměstnanec ÚMČ Praha 21). Zároveň určí předsedu 

Grantové komise. Grantová komise hodnotí Žádosti o grant a připravuje podklady a doporučení 

pro jejich schválení RMČ. Grantová komise může podávat návrhy na změny v GS a předávat je 

prostřednictvím Odboru školství, kultury, místní Agendy 21 (dále jen „OŠKMA21) k projednání 

v RMČ. 

 

Součástí Grantového systému MČ Praha 21 jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1  Žádost o grant 

Příloha č. 2 Čestné prohlášení 

Příloha č. 3  Zápis z hodnocení žádostí a souhrnné tabulky 

Příloha č. 4  Vzorová smlouva o účelovém poskytnutí veřejných finančních prostředků 

Příloha č. 5  Závěrečná zpráva a finanční vyúčtování projektu 

 

 

Část B Žadatelé o grant 
 

1. Předkladatelem Žádosti o grant může být: 

   právnická osoba, která je registrována v souladu s platným právním řádem ČR 

(nezisková organizace - obecně prospěšná společnost, občanské sdružení, nadace, 

nadační fond, tělovýchovná jednota, nezisková organizace církve, škola nebo školské 

zařízení, příspěvková organizace, jiná organizace prokazatelně nekomerčního 

charakteru aj.). 

   fyzická osoba 

 

2. Žádost o grant (příloha č. 1) předkládá právnická nebo fyzická osoba, se sídlem v MČ 

Praha 21 - Újezd nad Lesy, pouze výjimečně se sídlem mimo MČ Praha 21- Újezd nad 

Lesy v případě, že cílovou skupinou ve smyslu předloženého projektu jsou obyvatelé 

MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy. 

 

3. Realizovaný projekt musí mít přínos pro zlepšení kvality života obyvatel v Újezdě nad 

Lesy a měl by naplňovat Priority RMČ uvedené na str. 10 tohoto Grantového systému. 
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4. MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy si v případě udělení grantů vyhrazuje právo 

neposkytnout prostředky v plné výši, realizace grantů není nárokovou položkou a jeho 

poskytnutí nelze vymáhat právní cestou. 

 

5. Jeden žadatel může předložit nejvýše dva projekty v rámci grantového programu jedné 

výzvy. 

 

6. Na jeden žádající subjekt a na jeden projekt je stanovena nejvyšší možná částka, kterou 

lze poskytnout: 

a) na celodenní akci na projekt max. 10 000 Kč, 

b) na celoroční podporu na projekt max. 30 000 Kč, 

c) na jeden žádající subjekt součtem ve všech vyhlášených programech max. 60 000 

Kč.  

7.  Žadateli o grant nevzniká nárok na náhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti 

s předložením Žádosti o grant, ani na náhradu jiných nákladů. 

 

8.  Grant nelze poskytnout, pokud nejsou vypořádány pohledávky poskytovatele grantu 

vůči žadateli za předchozí období ke dni podání Žádosti o grant. Grant nelze udělit 

žadatelům v případě nevyřešeného vyúčtování jakýchkoliv finančních prostředků 

poskytnutých MČ Praha 21. 

 

Část C Pravidla pro předkládání Žádosti o grant 
 

1. Žádost o grant se podává v termínu stanoveném ZMČ ve vyhlášené výzvě, kde je 

uvedeno místo a způsob podání. Vyhlášená výzva je zveřejněna obvyklým způsobem na 

úřední desce Úřadu MČ Praha 21 a na internetových stránkách MČ Praha 21. 

 

2. Žadatel o grant musí předložit žádost řádně vyplněnou na předepsaném formuláři 

(příloha č. 1) a zaslat jí elektronicky na emailovou adresu: podatelna@praha21.cz a 

v jednom originálním vyhotovení jí předat se všemi přílohami do podatelny ÚMČ Praha 

21 Předkladatel odpovídá za správnost a úplnost údajů v žádosti. Žádost musí obsahovat 

přesné údaje v souladu se zřizovací listinou, stanovami, smlouvou, zakládací listinou 

předkladatele. Žádost musí obsahovat popis projektu dle dané struktury.  

 

3. Povinné přílohy k Žádosti o grant: 

a) Prostá kopie zřizovací listiny, smlouvy, zakládací listiny nebo stanov sdružení a 

navazující zápis, kde je stanovena osoba oprávněná jednat (jmenování, volba 

předsedy valnou hromadou nebo výkonným výborem v souladu se stanovami) – 

nepředkládá žadatel, pokud jde o fyzickou osobu. 

b) Prostá kopie výroční zprávy za předcházející kalendářní rok nebo zpráva o aktivitách 

žadatele v předchozím kalendářním roce – nepředkládá žadatel, pokud jde o fyzickou 

osobu. 

c) V případě uvedení bankovního spojení v žádosti prostou kopii dokladu o jejím 

zřízení. 

d) Plnou moc (není nutno úředně ověřená) v případě, že statutární orgán zmocní 

k zastupování jinou osobu - nepředkládá žadatel, pokud jde o fyzickou osobu. 

mailto:podatelna@praha21.cz
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e) Pokud je žadatelem fyzická osoba, čestné prohlášení, že v oblasti, ve které žádá o 

grant, nemá předmět podnikání (viz příloha č. 2) 

 

4.  V případě uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení fyzické osoby, nemůže tato 

osoba žádat o grant po tři následující roky a zavazuje se poskytnutý grant v daném roce 

vrátit do 30 dnů od doručení upozornění na porušení čestného prohlášení. 

 

5. Žadatel o grant je povinen zajistit realizaci schváleného projektu vždy do konce 

příslušného kalendářního roku.  

 

 

Část D Hodnocení Žádostí o grant 
 

1. Hodnocení Žádostí o grant provádí Grantová komise (dále jen „GK“). 

 

2. Při hodnocení nesmí být členové GK k podaným Žádostem o grant podjati, zejména se 

nesmí podílet na zpracování žádostí, nesmí mít osobní zájem na konečném rozhodnutí a 

s navrhovatelem je nesmí spojovat osobní poměr. 

 

3. Jednání GK je neveřejné, pokud GK nerozhodne jinak. Její jednání svolává podle 

potřeby předseda GS.  

 

4. Na jednání GK musí být její členové písemně pozváni (např. e-mailem) předsedou 

komise alespoň sedm pracovních dní před vlastním jednáním.  

 

5. Jednání GK řídí předseda nebo jím pověřený člen. 

 

6. GK je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. 

Závěry GK jsou přijaty, pokud se pro ně vyslovila nadpoloviční většina přítomných 

členů. 

 

7. Jednání GK včetně evidence dokumentů souvisejících s její činností zabezpečuje po 

administrativní stránce tajemník GK. Zároveň zpracovává a předkládá Zápis 

z hodnocení žádostí GK s dalšími podklady na OŠKMA21 a ten připraví podklady 

k rozhodnutí RMČ na její nejbližší zasedání. 

 

8. Po uzavření termínu pro podání Žádostí o grant přidělí OŠKMA21 žádostem evidenční 

číslo a provede formální kontrolu podaných žádostí. Zda je žádost úplně a řádně 

vyplněná a obsahuje povinné přílohy. Zápis o provedené kontrole formálních náležitostí 

se všemi Žádostmi o grant předá OŠKMA21 tajemníkovi GK do 10 pracovních dnů od 

uzavření termínu pro podání Žádostí o grant. Tajemník vše předá neprodleně předsedovi 

GK, který zajistí předání všem členům GK. 

 

9. Zápis o provedené kontrole formálních náležitostí obsahuje: číslo evidenční, název 

projektu, název grantového programu, název žadatele, soupis náležitostí dle části C 

tohoto Grantového systému s uvedením splněno x nesplněno a celkové zhodnocení 

formální kontroly. Informace o tom, zda je žádost předána k hodnocení GK nebo 

z hodnocení vyřazena. 
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10. Pokud jsou zjištěny při formální kontrole nedostatky, vyzve OŠKMA21 žadatele 

k doplnění s určením lhůty 3 pracovních dnů. Pokud nejsou do této lhůty nedostatky 

odstraněny, je žádost z dalšího hodnocení vyřazena. 

 

11. Po provedení formální kontroly zpracuje tajemník GK tabulku pro hodnocení žádostí 

dle kritérií v části F Grantového systému. Předá jí všem členům GK, kteří jí do 7 

kalendářních dnů předají vyplněnou zpět tajemníkovi GK a ten doplní konečné součty 

bodování žádostí. Takto připravenou jí předá předsedovi GK na jednání GK. 

 

12.  Z jednání GK pořizuje tajemník zápis, který obdrží členové GK nejdéle do 5 pracovních 

dnů.  

 

13.  Zápis GK obsahuje závěrečné tabulky (příloha č. 2) doporučených a nedoporučených 

projektů k poskytnutí veřejných finančních prostředků.  

 

14.  Projekty jsou hodnoceny dle kritérií uvedených na str. 7 tohoto Grantového systému.  

 

15.  O konečném výsledku hodnocení projektů GK rozhoduje RMČ, která nemusí 

přihlédnout k doporučením GK. Rozhodnutí RMČ je konečné a nelze se proti němu 

odvolat. 

 

16.  Výsledky grantového řízení jsou po projednání v RMČ zveřejněny na úřední desce 

Úřadu MČ Praha 21 a na internetových stránkách MČ Praha 21 do 14 dnů od 

rozhodnutí RMČ. 

 

17.  Všichni žadatelé jsou o výsledku grantového řízení písemně vyrozuměni na jimi 

uvedený e-mail nebo poštou nejdéle do 14 dnů od rozhodnutí RMČ. Úspěšní žadatelé 

jsou zároveň vyzváni k podpisu Smlouvy o účelovém poskytnutí veřejných finančních 

prostředků. Všechny podklady předložené k rozhodnutí RMČ Praha 21 jsou 

k nahlédnutí na ÚMČ Praha 21. 

 

18.  Za úkony stanovené ve výše uvedených odstavcích č. 16 a č. 17 je zodpovědný 

OŠKMA21. 

 

19.  MČ Praha 21 je povinna sdělovat důvody nepřiznání grantu. 

 

       

Část E Poskytnutí finančních prostředků 
 

1. Úspěšným žadatelům budou finanční prostředky uvolněny na základě Smlouvy o 

účelovém poskytnutí veřejných finančních prostředků (dále jen „smlouva“), která bude 

uzavřena mezi MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy a příjemcem grantu. 

 

2. V případě, že žadatel o grant nepodepíše smlouvu do 30 dnů od obdržení výzvy k jejímu 

podpisu, platí, že grant nepřijal a finanční prostředky zůstávají v rozpočtu MČ Praha 21. 
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3. Jakékoliv změny v čerpání finančního příspěvku podléhají opětovnému schválení RMČ. 

Žádost o změnu projektu předkladatel předloží v co nejkratším termínu na OŠKMA21. 

Po schválení žádosti RMČ zajistí OŠKMA21předání usnesení žadateli. Změnou se 

rozumí i změna cíle projektu, nikoliv změna termínu konání akce. 

 

4. Příjemce finančních prostředků předloží poskytovateli MČ Praha 21 vyúčtování 

poskytnuté dotace do dvou měsíců od ukončení realizace projektu, nejpozději však do 

15. ledna následujícího kalendářního roku. Formulář pro vyúčtování dotace je součástí 

Závěrečné zprávy (příloha č. 4)  

 

5. Pokud příjemce dotace nepředloží vyúčtování v daném termínu, může poskytovatel 

příjemci vyúčtovat smluvní pokutu až do výše 50 % poskytnuté dotace.  

 

6. Řešitel projektu je povinen veřejnou akci konanou za finanční podpory MČ Praha 21 

viditelně označit vhodným způsobem (cedulky, plakáty, poutače, logo apod.) s textem: 

„Tato akce je finančně podpořena v rámci Grantového systému MČ Praha 21 – Újezd 

nad Lesy“ a logem MČ Praha 21. Řešitel projektu je povinen na výstupech projektu 

typu publikací, propagačních a informačních materiálů, internetových stránek či jiných 

uvést informace o jejich financování v rámci Grantového systému MČ (ve smyslu 

smlouvy mezi příjemcem grantu a MČ Praha 21).  

 

7. Finanční prostředky jsou po podpisu smlouvy převedeny na účet žadatele nebo mohou 

být vyzvednuty v hotovosti v pokladně ÚMČ Praha 21, to po podpisu smlouvy do 7 

pracovních dnů. 

 

8. Použití grantu podléhá veřejnosprávní kontrole nakládání s přiděleným grantem, tj. 

s veřejnými prostředky. 

 

9. Příjemce grantu umožní zástupcům MČ Praha 21 průběžně sledovat realizaci projektu, a 

to jak po stránce věcného naplnění předmětu smlouvy, tak po stránce finanční. 

 

10. Neoprávněné použití nebo zadržení poskytnutých finančních prostředků bude 

považováno za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22, odst. 2 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

 

Z grantu lze hradit zejména:   

 materiál, údržbu, provoz, náklady nutné k zajištění projektu 

 služby, doprava 

 pronájmy prostor a techniky 

 poštovné, cestovné, kancelářské potřeby, telefony 

 náklady spojené s propagací projektu 

 jiné náklady prokazatelně související s projektem 

 mzdy, daně a odvody pouze v programu Sociální a zdravotní služby, prorodinné 

aktivity 

 

Z grantu nelze hradit:  

 komerční, podnikatelské aktivity 

 investiční náklady 
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 alkohol, cigarety a další výrobky vzhledem k cílům Grantového systému nevhodné 

 

 

Část F Hodnotící kritéria 
 

Projekty budou posuzovány podle kritérií, která vycházejí z bodů projektu, jehož popis 

je součástí Žádosti o grant: 

 

 

1. Popis cíle projektu, jeho obsah a motivace (maximálně 5 bodů) 

1.1. Soulad s prioritami RMČ body 0 – 5  

 

2. Reálnost projektu (maximálně 16 bodů) 

2.1.  Realizační tým, jejich zkušenosti, věrohodnost body 0 – 3  

2.2.  Historie akce - projektu body 0 – 3 

2.3.  Popis projektu  body 0 – 5 

2.4.  Harmonogram akce, jeho promyšlenost body 0 – 5  

 

3. Cílová skupina 

3.1.  Akce pro občany Újezdu nad Lesy body 0 – 5  

3.2. Velikost a popis cílové skupiny body 0 – 5  

 

4. Spolupráce (maximálně 3 body) 

4.1. Míra zapojení dalších organizací, věrohodnost,  

spolupráce 

body 0 - 3 

 

5. Výstupy (maximálně 5 bodů) 

5.1. Měřitelnost výstupů (ukazatele) body 0 – 2 

5.2. Přínos projektu (inovativnost) body 0 – 3  

 

6. Medializace projektu (maximálně 3 body) 

6.1. Způsob medializace a jejich výstupy body 0 – 3  

 

7. Rozpočet projektu (maximálně 8 bodů) 

7.1. Reálnost rozpočtu a přiměřenost body 0 – 5 

7.2. Vlastní podíl spoluúčasti body 0 – 3  

 

 

 

Část G Priority RMČ Praha 21 
 

Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku jsou hodnoceny bodovým způsobem, který 

zvýhodňuje projekty, které podporují naplňování priorit schválených Radou městské části 

Praha 21.  

 

Z těchto priorit vybíráme: 
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 Úzká spolupráce s okolními MČ a obcemi 

 Úzká spolupráce s nestátními, neziskovými organizacemi, místními spolky k vytváření 

konceptů, projektů, veřejných soutěží atp.  

 Podpora projektů firemního dobrovolnictví 

 Zapojování občanů do práce pro obec v rámci dobrovolnického programu 

 Důsledné dodržování zákonů a vyhlášek na ochranu životního prostředí 

 Posilování vědomostí o jedinečnosti přírodních podmínek Újezdu na Lesy 

 Trvalá ochrana Klánovického lesa, jako jedinečné přírodní lesní plochy 

 Prosazování nesouhlasu s výstavbou golfového hřiště v Klánovickém lese a podpora 

změny územního plánu 

 Podpora kulturních a osvětových pořadů zaměřených na péči o životní prostředí a 

kvalitu života v našem okolí 

 Při plánované výstavbě silničního obchvatu podporovat vybudování zeleného pásu 

stromů sloužící jako budoucí hluková bariéra 

 Podpora obnovy původních alejí v obci, vytváření naučných stezek s odpočinkovými 

prvky včetně typů vhodných pro seniory 

 Využití veškeré přírodní a historické plochy uvnitř obce nikoli k zahuštění zástavby, ale 

k podtržení jedinečnosti místa 

 Využití grantů a programů na obnovu a udržování drobných památek v obci (křížky, 

památné stromy aj.) 

 Zpracování koncepce cyklostezek v obci včetně návaznosti na stezky nadregionální  

 Lavičky a odpadkové koše do lesa a ulic 

 Zvýšení bezpečnosti - navázáním spolupráce s organizacemi a spolky fungujícími v 

oblasti prevence kriminality 

 Vytipování míst v MČ, která nejsou bezpečná a zajistit pravidelný dohled MP 

 Podpora odzkoušené a účinné formy ochrany zdraví a majetku občanů pomocí tzv. 

sousedské pomoci pro nahlášení problémových situací 

 Hospodárné a průhledné nakládaní s finančními prostředky a s majetkem obce 

 Zvyšování kvality vzdělávání na ZŠ 

 Zvyšování kvalifikace vyučujících na ZŠ 

 Zavádění sportovních tříd 

 Dodržování tradičních svátků a akcí v MČ 

 Podpora rozvoje, fungování divadla a divadelních kroužků pro děti v naší MČ 

 Iniciace vzniku, rozvoje "kroužků" a sportovních klubů pro děti v naší MČ 

 Zvýšení dostupnosti sportovišť a ploch pro trávení volného času pro širokou veřejnost 

 Podpora místních sdružení a spolků 

 Prověření možnosti výstavby domova pro seniory a zpracování studie financování jeho 

výstavby a provozu 

 Rozšiřování pochůzkové pečovatelské služby 

 Zajištění komfortnějšího servisu pro seniory, kteří vyžadují částečnou péči 

 Podpora možnosti sociálního bydlení pro finančně slabé rodiny 

 Společné vytváření veřejného prostoru a dialogu mezi nejstarší a nejmladší generací a 

jejich začlenění do života obce 

 Problematika seniorů 
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Část H Účinnost Grantového systému 
 

Grantový systém schválilo ZMČ Praha 21 dne xxxxxxxx usnesením ZMČxxxxxxx 
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Příloha č. 1 Žádost o grant 
(Vyplňuje žadatel o grant) 

 
1. Obecné údaje o projektu a žadateli  

 

Název projektu (uveďte výstižný název): 

 

 

Zatrhněte, o jakou akci se jedná: 

jednorázová                                                            zajištění celoročního provozu včetně údržby 

Název Grantového programu: 

 

Předkladatel (nevyplňuje fyzická osoba) : 

Organizace (název v souladu s Administrativním registrem ekonomických subjektů): 

a) název organizace: 

b) sídlo organizace: 

c) adresa pro doručení: 

d) právní forma: 

e) IČ: 

f) datum vzniku organizace: 

g) www, e-mail: 

h) činnost a zaměření organizace (dle předmětu činnosti vymezené zřizovací listinou, popř. 

jiným dokumentem organizace - max. 5 řádků): 

 

Předkladatel a zodpovědný řešitel projektu: 

Fyzická osoba 

a) jméno, příjmení 

b) adresa trvalého pobytu 

c) kontaktní adresa 

d) kontaktní e-mail, telefon 

 

Statutární zástupce organizace (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail) – nevyplňuje fyzická 

osoba: 

 

 

Osoba oprávněná jednat za organizaci (její funkce, jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail), 

nutno doložit plnou mocí: 

 

 

Zodpovědný řešitel projektu (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, www stránky) – 

nevyplňuje fyzická osoba 

 

 

Celkové náklady na projekt: 
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Požadovaná částka grantu od MČ Praha 21: 

 

 

Peněžní ústav, číslo účtu předkladatele projektu (není povinnost mít zřízený účet): 

 

 

Jiné organizace přispívající na projekt/další finanční zdroje:   

 

 

Výše finanční podpory Výše finanční podpory, které žadatel získal za poslední 3 roky z jiných 

zdrojů včetně MČ Praha 21 (rozepište) 

 

2.   Popis projektu  

 

Uveďte strukturovaně dle uvedených bodů (ne delší jak dvě strany formátu A4): 

 

a) popis cíle projektu, jeho obsahu a motivace (uveďte, jaký má projekt cíl, co projekt 

řeší a co vás vede k jeho realizaci, eventuálně proč je právě váš projekt důležitý) 

b) realizační tým (kdo bude projekt koordinovat s popsáním týmu a jejich odpovědnosti a 

zkušeností) 

c) cílová skupina (popište skupinu s odhadem počtu návštěvníků, které především je váš 

projekt určen, jak skupinu oslovíte a zapojíte, na jaké další skupiny bude mít váš projekt 

dosah) 

d) časový harmonogram (kdy bude nebo byl váš projekt zahájen, jak dlouho bude trvat, 

etapy projektu) 

e) spolupráce (uveďte, s jakými odbornými partnery nebo dalšími organizacemi budete 

spolupracovat a jakým způsobem) 

f) výstupy (zde popište výstupy vašeho projektu, jakými ukazateli je budete měřit a čím je 

projekt inovativní nebo přínosný pro cílovou skupinu i Újezd nad Lesy) 

g) medializace projektu (zde uveďte způsob propagace vašeho projektu a jeho výstupů) 

h) rozpočet projektu (jeho reálnost, přiměřenost a výše vlastního podílu či externích 

zdrojů) nutno dodržet členění v tabulce 

 

Náklady  
(rozepsat po jednotlivých 

položkách) 

Náklady 

celkem  

v Kč 

Výše 

spoluúčasti 

v Kč 

Výše 

z jiných 

zdrojů v Kč 

Požadováno 

od MČ 

Praha 21 

v Kč 

materiál a náklady nutné 

k zajištění projektu  

 

 

   

údržba, provoz 

 
    

služby, doprava 

 
    

pronájmy prostor a techniky 

 
    

poštovné, cestovné, telefony 
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kancelářské potřeby 

 
    

náklady spojené s propagací 

projektu 
    

jiné náklady prokazatelně 

související s projektem 

(specifikujte) 

    

     

Prohlašuji, že jsem se seznámil(a)  s Grantovým systémem MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy, že 

jsem mu porozuměl(a) a s jeho obsahem souhlasím. 

 

 

 

Datum: Jméno a podpis statutárního 

zástupce nebo fyzické osoby 

          (razítko, pokud je subjektem 

používáno) 
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Příloha č. 2 Čestné prohlášení pro žadatele, který je fyzickou osobou 
 

Prohlašuji, že v oblasti, ve které žádám o grant, nemám předmět podnikání. 

 

Datum: 

Jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu: 

Podpis: 
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Příloha č. 3 Zápis z hodnocení žádostí 
 

(vyplňuje Grantová komise) 

Součástí tohoto zápisu je zápis z formální kontroly provedené tajemníkem GK a pomocné 

tabulky sestavené GK pro posuzování základních a specifických kritérií (jejich struktura není 

pevně stanovena). 

 

Datum: 

Čas: 

 

Přítomni: 

Omluveni: 

Hosté: 

 

Celkem podáno projektů: 

Pro formální nedostatky vyřazeno z hodnocení celkem projektů: 

Celkové požadované finanční prostředky na realizaci všech projektů: 

Doporučená celková částka na realizaci podpořených projektů: 

 

Závěrečná tabulka podpořených projektů 

 

 
Evidenční 

číslo 

Žadatel Název 

projektu 

Název 

programu 

Cíl 

projektu 

Časové 

období 

projektu 

Celkový 

rozpočet 

projektu 

Požadovaná 

výše grantu 

Výsledek 

hodnocení 

projektu 

Doporučená 

výše grantu 

          

          

          

          

 

 

Závěrečná tabulka nepodpořených projektů 

 
Evidenční 

číslo 

Žadatel Název 

projektu 

Název 

programu 

Cíl 

projektu 

Časové 

období 

projektu 

Celkový 

rozpočet 

projektu 

Požadovaná 

výše grantu 

Výsledek 

hodnocení 

projektu 

Doporučená 

výše grantu 

          

          

          

          

 

Zpráva bude projednána na zasedání RMČ Praha 21 dne: 

 

Svým podpisem každý z hodnotitelů prohlašuje, že se bezprostředně nepodílel na přípravě 

některého z projektu a rozhodovacích pravomocech žádajících subjektů spojených s podáním 

projektu. 

 

Podpisy hodnotitelů (členů GK): 
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Příloha č. 4 Vzorová smlouva o účelovém poskytnutí veřejných finančních 

prostředků 

 
Evidenční číslo  

 

Městská část Praha 21 

 

Se sídlem:  Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy 

Zastoupen:  starostou Městské části Praha 21 

IČ:   00240923 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Novosibřinská 588 

   Praha 9 – Újezd nad Lesy 

Číslo účtu:  2000709369/0800 

(dále poskytovatel) 

 

a 

 

název organizace  

 

Se sídlem:    

Doručovací adresa:   

Zastoupené:    

IČ:    

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:   

Registrace č.:  

(dále jen příjemce) 

 

nebo 

 

Jméno a příjmení fyzické osoby: 

Doručovací adresa: 

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:  

  

 

Uzavírají dle § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 

tuto smlouvu o účelovém poskytnutí veřejných finančních prostředků. 

 

 

I. Předmět a účel smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je účelové poskytnutí veřejných finančních prostředků  

na projekt(y): „………….“ – ………..ve výši ………..Kč (slovy ………….. korun 

českých) za podmínek uvedených v této smlouvě a ve smyslu projektu příjemce. 
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2. Finanční prostředky poskytovatel převede na účet žadatele nebo si je žadatel vyzvedne 

v hotovosti v pokladně ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9 – Újezd nad Lesy, 

a to do 7 pracovních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

 

3. Na poskytnutí finančních prostředků není právní nárok. 

 

II. Práva a povinnosti příjemce 

 

1. Příjemce finanční částky se zavazuje použít jí výhradně k účelu uvedenému v projektu 

(projektech) ve lhůtě do konce kalendářního roku, v němž byly finanční prostředky 

poskytnuty. 

 

2. Příjemce předloží vyúčtování poskytnuté dotace do dvou měsíců od ukončení realizace 

projektu. V případě projektu realizovaného před uzavřením této smlouvy, do dvou 

měsíců od jejího uzavření. U projektů ukončených nebo uskutečněných v měsíci 

listopad nebo prosinec příslušného roku, předloží příjemce toto vyúčtování nejpozději 

do 15. 1. následujícího roku. Vyúčtování dotace bude obsahovat kopie účetních 

dokladů. Toto vyúčtování, spolu se závěrečnou zprávou o projektu, předá příjemce 

poskytovateli MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy. Příjemce je povinen doložit vyúčtování 

na stanoveném formuláři. 

 

3. Finanční příspěvek nemůže být v průběhu realizace převeden na jiný subjekt. V případě, 

že se projekt neuskuteční, příspěvek se vrací v plné výši. 

 

4.  Jakékoli změny, kromě změny termínu konání akce, v čerpání finančního příspěvku, 

podléhají opětovnému schválení Radou MČ Praha 21.  

 

5.  Řešitel projektu je povinen veřejnou akci konanou za finanční podpory MČ Praha 21 – 

Újezd nad Lesy viditelně označit vhodným způsobem (cedulky, plakáty, poutače, logo 

apod.) s  textem: „Tato akce je finančně podpořena v rámci Grantového systému MČ 

Praha 21 – Újezd nad Lesy“. Řešitel projektu je povinen na výstupech projektu  

(publikace, propagační a informační materiály, internetové stránky atd.) uvést informace 

o jejich financování v rámci grantového systému MČ (ve smyslu smlouvy mezi 

příjemcem grantu a MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy). Toto doloží v rámci vyúčtování 

grantu fotografiemi, plakáty a jinými tiskovými výstupy. Při nedodržení této povinnosti 

se na příjemce vztahuje ustanovení č. III Práva a povinnosti poskytovatele. 

 

6. Spoluúčastí v jednotlivých grantových programech se rozumí nejen spoluúčast finanční, 

ale také dobrovolná práce či poskytnutí služeb. Pro výpočet spoluúčasti žadatel tyto 

položky finančně ohodnotí a vyčíslí. 

 

7. Příjemce se zavazuje v případě svého zrušení či likvidace vrátit nevyužitou část 

finančních prostředků poskytovateli do 31. 12. příslušného roku, ve kterém finanční 

prostředky obdržel. 
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8. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli kontrolu svého účetnictví vztahujícího se 

k poskytnuté částce. 

 

III.  Práva a povinnosti poskytovatele 

 

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci finanční prostředky ve výši a lhůtě 

uvedené v článku I. této smlouvy. Pokud příjemce závěrečnou zprávu a finanční 

vyúčtování v daném termínu nepředloží, případně předloží částečně, může poskytovatel 

příjemci vyúčtovat smluvní pokutu do výše 50 % poskytnuté dotace. 

 

2. Grant nelze přidělit žadatelům v případě nevyřešeného vyúčtování jakýchkoliv 

finančních prostředků přidělených MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy. 

 

3. Poskytovatel je oprávněn provést kontrolu čerpání a využití poskytnuté finanční částky, 

zejména kontrolu v účetnictví příjemce, ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, v platném znění. 

 

4. V případě použití finančních prostředků v rozporu s účelem uvedeným v této smlouvě, 

je poskytovatel oprávněn požadovat vrácení poskytnuté finanční částky dle § 22 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

 

IV. Náhrada škody 

 

Obě smluvní strany se zavazují k náhradě škody vzniklé druhé straně v souvislosti 

s touto smlouvou, prokáží-li, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi 

vylučujícími odpovědnost. 

 

V. Ustanovení společná a závěrečná 

 

1. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy obou smluvních 

stran platným občanským zákoníkem. 

 

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze smluvními dodatky podepsanými zástupci 

obou smluvních stran. Dodatky budou chronologicky seřazeny v časovém sledu a 

číslovány. 

 

3. Nedílnou součástí je příloha konkretizující projekt příjemce. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za důvěrné 

a proto udělují souhlas k jejich zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

5. Obě smluvní strany svojí signací potvrzují respektování závazků vyplývajících z této 

smlouvy, dále z Grantového systému pro podání žádostí o grant a dalších podmínek 

zveřejněných při vyhlašování grantového programu poskytovatele. 

 

6. Tato smlouva byla uzavřena na základě pravdivých údajů obou smluvních stran a jejich 

určité a svobodné vůle. 
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7. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních stejné právní závaznosti, z nichž dvě 

obdrží poskytovatel a jednu příjemce. 

 

8. Finanční prostředky jsou poskytnuty na základě rozhodnutí RMČ Praha 21 usnesením 

č………. ze dne ……. 

 

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

V Praze dne……………….     V Praze dne ………………….. 

 

……………………………     ……………………………….. 

       za poskytovatele                      za příjemce 
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Příloha č. 5 Závěrečná zpráva a finanční vyúčtování projektu  
(Vyplňuje příjemce grantu po ukončení projektu) 

 

NÁZEV PROJEKTU: 

 

NÁZEV GRANTOVÉHO PROGRAMU: 

 

PŘÍJEMCE PODPORY: 

 

EVIDENČNÍ ČÍSLO SMLOUVY: 

 

Popis realizace projektu: uveďte, jak byl projekt realizován, co je jeho výsledkem, zda 

byly splněny cíle projektu, jeho výstupy a harmonogram, uveďte Vámi odhadovaný 

počet účastníků 

 

Skutečný začátek a konec realizace projektu: 

 

 

 

 

Poznámky a připomínky, jaká rizika se v rámci projektu vyskytla: 
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FINANČNÍ VYÚČTOVÁNÍ     

Evid. číslo:  Poskytnutá částka:  

Název projektu:  

Příjemce:  Statutární 

zástupce: 
 

Jméno, adresa a telefon osoby zodpovědné za vyúčtování projektu: 

 

 

 

 

 

 

 

Soupis účetních dokladů: 

Poř. 

číslo  

číslo 

účet

ního 

dokl

adu 

typ 

účetního 

dokladu 

datum 

zúčtování 

účel výdaje částka hrazeno 

z grantu 

hrazeno 

z jiných 

zdrojů  

        

        

        

        

        

 

CELKEM     

 

K vrácení na účet poskytovatele zbývá celkem:  

Tyto prostředky byly vráceny dne:  

z účtu č.:  

 

SKUTEČNÉ NÁKLADY NA REALIZACI 

PROJEKTU CELKEM 

 

 

Příjemce tímto potvrzuje, že veškeré prvotní účetní doklady uvedené ve vyúčtování tohoto 

grantu jsou součástí účetní dokumentace příjemce. 

 

 

V ............................ dne ....................... 
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Razítko příjemce (pokud je organizací používáno) a podpis osoby zodpovědné za vyúčtování 

grantu: 

 

                                                                                                          

.............................................................................................................. 

 

 

Příloha finančního vyúčtování projektu a závěrečné zprávy: 

1. Kopie souvisejících účetních dokladů řádně očíslovaných 

2. Kopie peněžního deníku nebo výpis z účetního software 

3. Fotografie nebo CD z pořádaných akcí  

4. Tiskové výstupy: plakáty, brožury aj. 

 

 

Datum a podpis řešitele projektu:…………………………………… 

 

 

….............………………………………………………………………… 

Datum a podpis statutárního zástupce organizace  

nebo osoby oprávněné jednat za organizaci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrhy změn Grantovou komisí (GK), které jsou na základě jednání GK dne 8. 4. 2013 

do Grantového systému (GS) zapracovány: 

Zapracování změny je uvedeno kurzívou. 

 

1. Žádosti zasílat povinně emailem vyplněné ve Wordu a zároveň doručit fyzicky do 

podatelny i s přílohami část C bod 2 

 

2.  Stanovení stropů na subjekt a projekt: část B bod 6 

 na celodenní akci na projekt max. 10 000 Kč 

 na celoroční podporu na projekt max. 30 000 Kč 

 max. 60 000 Kč na organizaci ve všech vyhlášených programech 

3. Upravena kritéria a jejich bodování – část F 

4. Grantová komise doporučuje, aby předseda GK byl jmenován RMČ – toto je obsaženo 

ve schváleném Grantovém systému v části A. RMČ v roce 2013 toto nevyužila a 

nechala na GK, ať si zvolí předsedu sama. 

5. GK doporučuje umožnit žádat o grant i fyzickým osobám, které by musely doložit k 

žádosti o grant Čestné prohlášení Část B a Část C, bod 3 a 4. Čestné prohlášení by 

dokládalo, že v oblasti, ve které žádají o grant, nemají předmět podnikání. Do 

grantového systému zařadit, že v případě porušení čestného prohlášení, případně 

uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení, žadatel nemůže žádat po 3 

následující roky o grant a zavazuje se poskytnutý grant v daném roce vrátit do 30 dnů 

od doručení upozornění na porušení čestného prohlášení. Grantová komise doporučuje 

vypracovat znění čestného prohlášení – nová příloha. Upravena příloha č. 4. 

 

6. Upřesnění, že lze v oblasti sociální a zdravotní žádat na mzdy, plat a odvody, část E bod 

10 

 

7. Část D nově bod 11 – upřesnění přípravy na jednání GK 

 

8. Část E bod 3 – upřesněno, kdy žádat Radu MČ o schválení změny 

 

9. Příloha č. 1 Žádost o grant:  

- rozlišení, zda se jedná o jednorázovou akci nebo celoroční provoz,  

- vložena data pro vyplnění fyzickou osobou,  

- upřesnění rozpočtu,  

- uvedení výše finanční podpory, které žadatel získal za poslední 3 roky z jiných 

zdrojů včetně MČ Praha 21. 

 

10. Příloha č. 3 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků – drobné úpravy v části II bod 

2, 4 a 5, část III bod 1 

 

11. Příloha č. 4 Závěrečná zpráva – uvést počet účastníků a povinně v rámci příloh 

fotografie, tiskové výstupy k doložení propagace poskytovatele dotace, tj. MČ Praha 21 



 

Návrhy změn zastupiteli s komentářem OŠKMA21: 

 

1. k náplni grantového programu: 

zmenšení počtu parametrů a zvýšení jejich váhy, u každého parametru přidělovat body 0 

až 5 podle těchto parametrů 

1. soulad s prioritami RMČ 

2. objektivní hodnotitelnost výstupů 

3. velikost a územní rozsah cílové skupiny 

4. zapojení dalších organizací a jejich podíl spolufinancování 

5. rozpočet projektu: přiměřenost, reálnost, možnost získání prostředků z jiného 

zdroje 

 

komentář OŠKMA21: při úpravě v GS jsme vycházeli z posledního jednání GK 

 

2.  k maximální výšce grantu: 
u jednodenních akcí např. 10.000,- Kč 

u dlouhodobějších např. 30.000,- Kč 

Tyto stropy stanovit na základě posouzení grantů podobného charakteru v minulých 5 

letech 

 

komentář OŠKMA21: při úpravě v GS jsme vycházeli z posledního jednání GK 

 

3. k hodnotící tabulce zaslané členům GK: 

U jednotlivých organizací uvést, zda od MČ dostaly ještě jiné prostředky mimo 

grantový program a na jaký účel, dále pak v jaké hodnotě byly přiděleny granty. Obojí 

za posledních 5 roků. U KO kritérií doplnit kdy a s jakým výsledkem bylo urgováno 

doplnění podkladů pro grant. 

 

komentář OŠKMA21: zařazeno do Přílohy č. 1 Žádost o grant – uvedení finančních zdrojů za 

poslední 3 roky. Způsob vyhodnocení formální kontroly je uveden v popisu části D – 

Hodnocení Žádostí o grant. 

 

4.  k fungování GK: 

Termín schůzky GK stanovit současně s vyhlášením grantového programu, termín 

odevzdání podkladů (hodnocení) jednotlivými členy GK s předstihem cca 1 týdne před 

schůzkou GK. Urgovat nedodané podklady současně s připomenutím termín schůzky 

GK. Na podklady nedodané nejpozději k termínu schůzky nebrat zřetel. Člen GK, který 

neodevzdal podklady, by měl možnost účasti na schůzce pouze s hlasem poradním, 

nikoliv rozhodujícím. Stanovit časový rámec pro jednání, např. 3 hodiny. Pokud 

nebudou v této době výsledky hodnocení vč. navrhovaných částek, v podobě 

požadované RMĆ, stanovit náhradní termín schůzky o 1 týden později.  

 

komentář OŠKMA21: nově vložen bod 11do části D – Hodnocení Žádostí o grant. 

 

5. k vyhodnocení výsledků dodaných GK: 

Stanovit pevné hranice přidělených prostředků ve vztahu k požadované výši grantů, 

např. na 100%, 60%, 30% a 0% podle celkových bodů, získaných z bodového 

hodnocení. Tyto procentuální sazby stanovit např. na základě posouzení grantů 

v minulých 2 letech. 



 

komentář OŠKMA21: nikdo jiný něco obdobného nenavrhoval, ani se k tomuto návrhy nikdo 

nevyjádřil, proto není v GS zohledněn. 

 

6. k výběru členů GK ze strany RMČ: 

Z řad občanů vybrat takové zástupce (pravděpodobně rozšířit počet členů) z organizací, 

které předložily granty v posledních 3 letech, stanovit jim povinnost přihlásit se 

k možné podjatosti u jednotlivých grantů (u těch by pak jejich bodové hodnocení bylo 

nahrazeno průměrem z hodnocení ostatních („nezaujatých“) členů GK. 

 

komentář OŠKMA21: nikdo jiný něco obdobného nenavrhoval, ani se k tomuto návrhy nikdo 

nevyjádřil, proto není v GS zohledněn. 

 

7. posuzování žádostí: 

Dle mého názoru je zapotřebí důkladněji posuzovat žádosti jednotlivých žadatelů. 

Někteří žádají např. o tři granty na určité akce a někteří pouze na jednu. Tento způsob se 

zdá dosti nepřehledným a působí na občany, že jsou některé organizace zvýhodňovány. 

Jedná se mně o to, aby bylo přísněji posuzováno, o jakou akci jde a jak jsou finanční 

prostředky investovány!! Srovnání využití grantu mezi jednotlivými žadateli a o 

prospěšnosti využití finančního příspěvku. Přísněji posuzovat též jednotlivé akce. Aby 

nebyly stejného rázu tři akce, ale aby se propojily např. sport, kultura atd. Posuzovat 

náplň dané akce. 

 

komentář OŠKMA21: v části F jsou uvedena Hodnotící kritéria, podle kterých jsou granty 

hodnoceny 

 

zpracovala Iva Hájková dne 20. 8. 2013 

 

 
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Zastupitelstvo městské části 16. jednání dne 14.10.2013
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Iva Hájkovázpracoval:
vedoucí odboru

 
 

Věc: Zásady pro udělování čestných titulů MČ Praha 21

Důvodová zpráva
RMČ Praha 21 souhlasila dne 24. 9. 2013 s novým zněním Zásad pro udělování čestných titulů
"Čestné občanství Městské části Praha 21 - Újezd nad Lesy a Občan roku". Původní Zásady z
roku 2011 se ukázaly nedostatečné, protože nevymezovaly např. jasný postup při podání návrhů,
jejich hodnocení, komise neměla jmenovanou funkci tajemníka aj. Z těchto důvodů předkládáme
ke schválení Zásady..., které se snaží důsledněji vymezit potřebné postupy.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 Zásady pro udělování čestných titulů "Čestné občanství Městské části Praha 21 - Újezd nad

Lesy a Občan roku" s účinností od 1. 11. 2013
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.1: 02_Zasady_2011

 
Příloha č.2: 03_Zasady_nova_2013

 
 

Dne 27.09.2013
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

 
 



Městská část Praha 21 – Újezd nad Lesy¨ 

Zásady  

pro udělování „Čestného občanství Městské části Praha 21 – Újezd  nad 

Lesy“ 

 

Článek 1 

Vymezení pojmu 

 

1) Čestné občanství MČ Praha 21 je nejvyšší pocta, kterou uděluje MČ Praha 21 v souladu 

s ustanovením § 10 odst. 2 a 4 zákona č. 131 /2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů. 

2) Čestné občanství MČ je čestným osobním vyznamenáním. Čestní občané mají právo 

vyplývající z platných zákonů. 

 

Článek 2 

Udělování čestného občanství 

 

1) Čestné občanství je možno udělit občanům České republiky i občanům cizí státní 

příslušnosti, kteří se zvlášť významným způsobem zasloužili o MČ Praha 21 – Újezd nad 

Lesy, významným osobnostem, za významný humánní čin jako projev úcty a ocenění za 

hrdinství, osobní statečnost, celoživotní zásluhy a mimořádné umělecké výkony. 

2) Čestné občanství lze udělit za života nebo in memoriam. 

 

 

Článek 3 

Odejmutí čestného občanství 

 

1) Čestné občanství lze odejmout občanovi, který se závažným způsobem provinil proti 

zásadám morálky či právního řádu. 

2) Čestné občanství lze odejmout za života nebo in memoriam rozhodnutím Zastupitelstva 

MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy. 

 

Článek 4 

Postup při udělování čestného občanství 

1) Čestné občanství uděluje Zastupitelstvo MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy na základě 

návrhu RMČ. 

2) Rada MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy předkládá návrh na doporučení členů zastupitelstva, 

oprávněných zástupců politických stran, občanských iniciativ a sdružení nebo 

jednotlivých občanů MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy. 



3) Návrh se podává písemně prostřednictvím Výboru pro udělování čestného titulu. Návrh 

musí obsahovat podrobné zdůvodnění zásluh, identifikační údaje navrhované osoby a její 

souhlas. V případě návrhu na udělení čestného občanství in memoriam souhlas právních 

nástupců navrhované osoby. 

 

Článek 5 

Postup při odejmutí čestného občanství 

 

1) Čestné občanství odejímá Zastupitelstvo Městské části Praha 21 – Újezd nad Lesy na 

základě návrhu RMČ. 

2) Rada MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy předkládá tento návrh na doporučení svých členů, 

členů zastupitelstva, oprávněných zástupců politických stran, občanských iniciativ a 

sdružení nebo jednotlivých občanů MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy. 

3) Návrh se podává písemně prostřednictvím Výboru pro udělování čestného titulu. Návrh 

musí obsahovat zdůvodnění a identifikační údaje navrhované osoby, které se má čestné 

občanství odejmout. 

Článek 6 

Náležitosti a forma udělení čestného občanství 

1) Udílení čestného občanství Městské části Praha 21 – Újezd nad Lesy je prováděno veřejně 

a slavnostním způsobem. Vyznamenaný obdrží listinu osvědčující udělení čestného 

občanství, opatřenou znakem Městské části Praha 21. 

2) Listinu o udělení čestného občanství předává vyznamenanému občanovi jménem městské 

části starosta nebo místostarosta zpravidla na zasedání zastupitelstva MČ nebo při jiné 

vhodné slavnostní příležitosti. 

3) Udělení „Čestného občanství“ se zapisuje do kroniky Městské části Praha 21 – Újezd nad 

Lesy. 

 

Článek 7 

Evidence čestného občanství 

1) Evidence čestného občanství je vedena v „Knize čestného občanství MČ Praha 21 – Újezd 

nad Lesy.“ 

V této knize jsou v jednotlivých případech vždy uvedeny následující údaje: 

- titul, jméno a příjmení osoby, 

- údaje o rozhodnutí o udělení čestného občanství (datum, číslo usnesení, orgán, 

důvody), 

- změny (např. odnětí čestného občanství, data úmrtí čestného občana, doplnění 

významných údajů o jeho dalším životě a činnosti). 

2) Evidence čestného občanství je vedena u referentky školství MČ Praha 21 – Újezd nad 

Lesy. 

Článek 8 

Závěrečná ustanovení 



1) Výbor pro udělování čestného titulu: 

- zajišťuje tisk osvědčující listiny 

- zajišťuje pozvání vyznamenaných k převzetí Listiny o udělení čestného občanství MČ 

- zpracovává podklad pro zápis do kroniky MČ a zabezpečuje uveřejnění informace 

- informuje o udělení čestného občanství na úřední desce MČ a v místním tisku 

- vede fotogalerii vyznamenaných 

2) Tyto „Zásady pro udělování čestného občanství MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy“ byly 

schváleny Radou MČ Praha 21 dne 11.1.2011 usnesením RMČ6/0106/11. 
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Zásady pro udělování čestných titulů 

„Čestné občanství Městské části Praha 21 – Újezd nad Lesy“ 

a 

„Občan roku“ 
 
 
 

Zastupitelstvo Městské části Praha 21 schválilo na svém zasedání konaném dne ……., 

usnesením č. …..  uplatňování své pravomoci v udělování a odnímání čestných titulů dle § 89 

odst. 1 písm. m) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 

na základě těchto Zásad pro udělování čestných titulů „Čestné občanství Městské části 

Praha 21 – Újezd nad Lesy“ a „Občan roku“. Těmito zásadami se ruší dosavadní zásady 

schválená dne 11.1.2011 usnesením RMČ/6/0106/11. 

 

 

Článek 1 

Udělování titulu Čestné občanství Městské části Praha 21 - Újezd nad Lesy 

1. Zastupitelstvo městské části (dále jen „ZMČ“) Praha 21 uděluje na základě § 89 odst. 1 

písm. m) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 

čestné občanství městské části jako nejvyšší čestné osobní vyznamenání udělované 

městskou částí. 

 

2. Čestné občanství je možno udělit nejen občanům ČR, ale i občanům cizí státní 

příslušnosti jako: 
 

a) poctu a výraz uznání za mimořádné zásluhy o rozvoj Městské části Praha 21, 

b) zvláštní projev úcty významným občanům, jejichž život, působení a dílo mají úzký 

vztah k Městské části Praha 21. 

 

3. Čestné občanství lze udělit za života nebo in memoriam. 

 

4. Cena pro titul Čestné občanství představuje umělecké dílo se znakem městské části a 

pamětní listinu, potvrzující udělení ceny. 

 

5. Při ocenění in memoriam převezmou cenu Čestného občanství nejbližší příbuzní nebo 

osoba blízká zesnulému nositeli, případně bude takto udělená cena vhodným způsobem 

vyhlášena. 

 

6. Cena „Čestný občan MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy“ je udělována na základě písemného 

návrhu a schválení ZMČ a předána nositeli starostou nebo místostarostou MČ Praha 21 

při významných dnech České republiky (8. květen, 28. říjen). 

 

7. Vyznamenané osobě náleží titul „Čestný občan MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy“ a 

zároveň se stává čestným předsedou Komise pro udělování čestného titulu. Z tohoto 

důvodu náleží finanční odměna po dobu jednoho roku počínaje vždy měsícem květen. 
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Článek 2 

Návrh na udělení čestného občanství 

 

 

1. Rada městské části Praha 21 – Újezd nad Lesy (dále jen „RMČ“) jmenuje členy a 

tajemníka Komise pro udělování čestného titulu (dále jen „komise“) jako svůj poradní 

orgán k projednání předložených návrhů na udělení čestného titulu. 

 

2. Návrhy mohou předkládat zastupitelé MČ Praha 21 a musí obsahovat (příloha č. 1): 

jméno, příjmení a adresu kandidáta, oblast jeho činnosti a zdůvodnění návrhu. Za 

správnost údajů odpovídá navrhovatel, který na návrh uvede své jméno, příjmení, kontakt 

(telefon, e-mail), datum a podpis. 

 

3. K udělení čestného titulu je potřeba souhlasného přijetí ze strany vyznamenaného. 

K udělení čestného titulu in memoriam je třeba souhlasné přijetí ze strany nejbližších 

příbuzných nebo osob blízkých zesnulému nositeli. Tyto souhlasy zajistí Komise pro 

udělování čestného titulu.            

 

4. Oceněna může být fyzická osoba. Ve výjimečných případech může být cena udělena i 

osobám, které nemají trvalý pobyt v MČ Praha 21 v době udílení ceny, vždy se však musí 

jednat o osoby, které v MČ Praha 21 působily nebo žily. 

 

5. K ocenění lze navrhnout i již nežijící osobu, která v průběhu života splnila podmínky pro 

udělení čestného titulu. 

Článek 3 

Udělování ceny Občan roku 

1. Cenu „Občan roku“ je možno udělit fyzické osobě za: 

a) mimořádnou činnost v  různých oblastech života, která má přínos pro MČ Praha 21, 

b) za významný humánní čin jako projev úcty a ocenění za hrdinství, osobní statečnost, 

c) za mimořádné umělecké, sportovní, sociální, vzdělávací a volnočasové výkony a díla.  

2. Cenu „Občan roku“ lze udělit za života nebo in memoriam. 

 

3. Cena pro titul „Občan roku“ představuje umělecké dílo se znakem MČ Praha 21 a 

pamětní listinu, potvrzující udělení ceny. 

 

4. Při ocenění in memoriam převezmou cenu „Občan roku“ nejbližší příbuzní nebo osoba 

blízká zesnulému nositeli, případně bude takto udělená cena vhodným způsobem 

vyhlášena. 

 

5. Cena „Občan roku“ je udělována na základě písemného návrhu a schválení ZMČ a 

předána nositeli starostou nebo místostarostou MČ Praha 21 při významných dnech 

České republiky (8. květen, 28. říjen). 

 

 

6. Vyznamenané osobě náleží titul „Občan roku“. 
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Článek 4 

Návrh na udělení ceny Občan roku 

 

1. RMČ jmenuje členy a tajemníka komise jako svůj poradní orgán k projednání 

předložených návrhů na čestný titul. 

 

2. Informace o možnosti podávat návrhy na udělení čestného titulu MČ Praha 21 – Újezd 

nad Lesy, budou zveřejněny v Újezdském zpravodaji a na webových stránkách městské 

části s uvedením termínu a místa podání. 

 

3. Návrhy mohou předkládat zastupitelé MČ Praha 21, členové komisí RMČ, výborů ZMČ 

a občané s trvalým pobytem v MČ Praha 21 zpravidla do 31. 12. každého roku. 

 

4. Návrh musí obsahovat (příloha č. 2): jméno, příjmení a adresa kandidáta, oblast jeho 

činnosti a zdůvodnění návrhu. Za správnost údajů odpovídá navrhovatel, který na návrh 

uvede své jméno, příjmení, kontakt (telefon, e-mail), datum a podpis. 

 

5. Oceněna může být fyzická osoba. Ve výjimečných případech může být cena udělena i 

osobám, které nemají trvalý pobyt v MČ Praha 21 v době udílení ceny, vždy se však musí 

jednat o osoby, které v MČ Praha 21 žily. 

 

6. K ocenění lze navrhnout i již nežijící osobu, která v průběhu života splnila podmínky pro 

udělení čestného titulu. 

 

Článek 5 

Evidence čestných titulů 

 

1. Evidence čestných titulů „Čestný občan Městské části Praha 21 – Újezd nad Lesy“ a  

„Občan roku“ je vedena v „Knize čestného občanství MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy“ 

uložené u tajemníka Úřadu městské části Praha 21. 

 

2. V této knize jsou v jednotlivých případech vždy uvedeny následující údaje: 

- titul, jméno, příjmení oceněné osoby 

- údaje o rozhodnutí o udělení čestného titulu (datum, číslo usnesení ZMČ, návrh) 

- změny (doplnění významných údajů o životě a činnosti oceněné osoby, data úmrtí, 

odnětí čestného titulu apod.). 

 

Článek 6 

Komise pro udělování čestných titulů 

 

1. Komise pro udělování čestného titulu zajistí: 

- zhodnocení jednotlivých návrhů a předložení na jednání RMČ a následně ZMČ 

Praha 21, 

- uveřejnění usnesení ZMČ Praha 21 o schválení jednotlivých nominovaných s 

celkovými výsledky v Újezdském zpravodaji a webových stránkách MČ Praha 21 

- tisk pamětní listiny a výrobu uměleckého díla se znakem MČ Praha 21, 

- přípravu slavnostního předání čestných titulů a podílí se na vlastní akci, 

- podklad pro zápis do „Knihy čestného občanství MČ Praha 21“ s průběžným 

doplňováním záznamů o změnách v životě a činnosti oceněných. 
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2. Tajemník komise zajistí: 

- uveřejnění Zásad pro udělování čestných titulů a formulářů pro podání návrhů na 

webových stránkách MČ Praha 21, 

- svolání členů komise ke zhodnocení návrhů první týden v měsíci únor příslušného 

roku, 

- vyhotovení zápisu z jednání, 

- písemné oznámení navrhovanému s termínem k vyjádření  jeho souhlasu, 

- písemné oznámení nejbližším příbuzným nebo osobám blízkým navrhovaného 

s termínem k vyjádření jejich souhlasu, 

- předložení nominací na jednání RMČ a ZMČ spolu se zápisem z jednání komise, 

- písemné pozvání oceněných ke slavnostnímu předání titulů, 

- celkovou přípravu slavnostního předání čestných titulů a účast všech potřebných na 

akci 

- fotogalerii oceněných, 

- vede aktuální informace o oceněných v „Knize čestného občanství MČ Praha 21 – 

Újezd nad Lesy“. 

 

Článek 7 

Odnětí čestných titulů 

 

1. ZMČ Praha 21 může na návrh RMČ odejmout usnesením cenu „Čestný občan Městské 

části Praha 21 – Újezd nad Lesy“ a „Občan roku“, jestliže vyšly najevo skutečnosti, na 

základě kterých by k udělení ocenění nedošlo. 

 

2. Při podání návrhu na odnětí čestného titulu a jeho projednání se postupuje obdobně jako 

při podání návrhu na udělení čestného titulu a jeho projednání. 

 

3. O usnesení podle odstavce 1 se osoba, jíž byl čestný titul odejmut, vyrozumí dopisem 

s uvedením důvodu odnětí čestného titulu zaslaným tajemníkem komise.. 

 

Článek 7 

Závěrečná ustanovení 

 

Zastupitelstvo městské části Praha 21 schválilo dne …….. usnesením č. ………… „Zásady  

pro udělování čestných titulů „Čestné občanství Městské části Praha 21 – Újezd nad Lesy“ a 

„Občan roku“ v novém znění a zrušilo „Zásady pro udělování čestného občanství Městské 

části Praha 21 – Újezd nad Lesy“ ze dne 11. 1. 2011. 

 

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 1. 11. 2013. 

 

V Praze dne . 2013                                RNDr. Pavel Roušar 

                                   starosta MČ Praha 21 
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Příloha č. 1 

 

Návrh na udělení čestného titulu 

„Čestné občanství Městské části Praha 21 – Újezd nad Lesy“ 
 

 Jméno a příjmení kandidáta:………………………………………………………………… 

 

Adresa kandidáta:………………………………………………………………………….. 

 

Oblast činnosti kandidáta:………………………………………………………………..... 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Zdůvodnění návrhu (v případě nedostatku místa přiložte zdůvodnění na zvláštním listě): 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………                                                            

 

Návrh podává: 

Jméno a příjmení:…………………………………………………………………………… 

Adresa:……………………………………………………………………………………….. 

Telefon, e-mail:……………………………………………………………………………….. 

Dne:…………………………… 

Podpis navrhovatele:…………………………………………………. 

 

Návrh doručte na adresu:  

Podatelna ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy 
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Příloha č. 2 

 

Návrh na udělení čestného titulu 

„Občan roku“ 
 

 Jméno a příjmení kandidáta:………………………………………………………………… 

 

Adresa kandidáta:………………………………………………………………………….. 

 

Oblast činnosti kandidáta:………………………………………………………………..... 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Zdůvodnění návrhu (v případě nedostatku místa přiložte zdůvodnění na zvláštním listě): 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………                                                            

 

Návrh podává: 

Jméno a příjmení:…………………………………………………………………………… 

Adresa:……………………………………………………………………………………….. 

Telefon, e-mail:……………………………………………………………………………….. 

Dne:…………………………… 

Podpis navrhovatele:…………………………………………………. 

Návrh doručte na adresu:  

Podatelna ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy 

 



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/00419/2013
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 16. jednání dne 14.10.2013
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Ing. Josef Roušalzpracoval:
vedoucí odboru majetku a investic

 
 

Věc: Změna položky Akčního plánu - Rekonstrukce chodníku Zaříčanská

Důvodová zpráva
Materiál je předkládán v souvislosti se změnou položky Akčního plánu - konkrétně zrušení
položky "Rekonstrukce chodníku Zaříčanská". Na základě posouzení proveditelnosti projektu
bylo zjištěno, že u této akce existují velmi složité vlastnické vztahy (parcely parc. č. 3735/20,
3735/27, 3735/11, 3737/2 jsou ve vlastnictví fyzických osob, pozemky parc. č. 3738 a 3201/8
jsou ve vlastnictví České republiky, právo hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových), z čehož plyne velmi těžké a dlouhé projednání a z tohoto důvodu zde chybí
projektová dokumentace pro ÚR a SP. Dále investiční náklad ve výši 1,25 mil. Kč pro 4 rodinné
domy je v současné době pro ÚMČ Praha 21 nevýhodnou investicí. ÚMČ Praha 21 /OMI/
doporučuje účelně využít výše uvedené finanční prostředky na opravu stávajících chodníků na
exponovaných místech (cesty do školy, frekventované úseky atp.).

RMČ Praha 21 souhlasila se změnou Akčního plánu a rozpočtovým opatřením č. 53 (usnesení č.
77/1384/13 ze dne 10.9.2013).

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 změnu Akčního plánu - zrušení investiční položky "Rekonstrukce chodníku Zaříčanská" s

tím, že tyto investiční prostředky budou účelně využity na opravu chodníků v katastru MČ
Praha 21 - 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) s c h v a l u j e
 rozpočtové opatření č. 53: změna rozpočtu v roce 2013 – v souladu s přiloženou tabulkou,

která je nedílnou součástí tohoto usnesení
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_ROc_53_zmena_R_ORJ_03_2013

 
 

Dne 26.09.2013
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

 
 



Městská část  Praha 21

Rozpočtové opatření č.53:  změna rozpočtu v roce 2013

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

53

Převedení finančních prostředků ve výši 1 190,40

tis. Kč z investiční akce Rek.chodníku Zaříčanská

na položku opravy a udržování chodníků v Újezdě

nad Lesy - v kapitole 03 - Doprava

změna R Rek. chodníku Zaříčanská 231 22 19 6121 0300 0000000000582 -1 190 400,00

Opravy a udržování chodníků 231 22 19 5171 0300 1 190 400,00

Ing.V.Berková  4. 9. 2013  

 

 

  

  

 

 

 

 


