
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 

Pozvánka 

 

Zastupitelstvo městské části 6. jednání 18.11.2019 

Místo konání: Divadelní sál MZŠ 

 

Začátek jednání: 14:00 

 

Navržený program jednání: 

Pořadí Věc 
Číslo 

materiálu 
Značka Předkládá 

1. Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů BJ/00431/2019 
 

Dana Kartousová 

Milan Samec 

2. Volba mandátového výboru BJ/00432/2019 
 

Dana Kartousová 

Milan Samec 

3. Volba návrhového výboru BJ/00433/2019 
 

Dana Kartousová 

Milan Samec 

4. Schválení programu jednání Zastupitelstva 

MČ Praha 21 

BJ/00434/2019 
 

Dana Kartousová 

Milan Samec 

5. Kontrola plnění usnesení BJ/00435/2019 
 

Dana Kartousová 

Zdeněk Růžička 

6. Zpráva o činnosti rady BJ/00436/2019 
 

Ing. Kristýna 

Kopecká 

Ing. Kristýna 

Kopecká 

7. Souhlas ZMČ Praha 21 s uzavřením dohody o 

pracovní činnosti s JUDr. Hanou Pelčákovou 

BJ/00467/2019 
 

Ing. Šárka 

Zátková 

Ing. Šárka 

Zátková 

8. Změna ve stanovení počtu uvolněných členů 

zastupitelstva MČ Praha 21 

BJ/00490/2019 
 

Zdeněk Růžička 

Ing. Šárka 

Zátková 

9. Návrh na jmenování tajemnice Finančního 

výboru 

BJ/00441/2019 
 

Ing. Šárka 

Zátková 

Ing. Šárka 

Zátková 

10. Plnění rozpočtu za 1.Q. - 3. Q. 2019. BJ/00470/2019 
 

Ing. Kristýna 

Kopecká 

Ing. Jana 

Piknová 

  
  

 

   



 

 

11. Rozpočtová opatření č. 59 - č. 88: změny 

rozpočtu v roce 2019. 

BJ/00487/2019 
 

Ing. Kristýna 

Kopecká 

Ing. Jana 

Piknová 

12.  Záměr na rekonstrukci zdravotního střediska 

Rohožník 

BJ/00468/2019 
 

Ing. Kristýna 

Kopecká 

Ing. Kristýna 

Kopecká 

13. Směna pozemků na rohu ulic Zaříčanská a 

Novosibřinská 

BJ/00417/2019 
 

Ing. Josef Roušal 

Milan Samec 

14. Zápis č. 8 z jednání Kontrolního výboru ZMČ 

Praha 21 ze dne 13.08.2019 

BJ/00480/2019 
 

Markéta 

Zahradníková 

Ing. Marie 

Kučerová 

15. Protokoly o kontrole č. 2/2019, 3/2019, 

4/2019, 5/2019 a 6/2019 

BJ/00481/2019 
 

Markéta 

Zahradníková 

Ing. Marie 

Kučerová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milan Samec v.r. 

starosta MČ Praha 21 
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00431/2019
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 6. jednání dne 18.11.2019
 

Milan Samecpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Dana Kartousovázpracoval:
vedoucí oddělení kanceláře starosty

 
 

Věc: Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 
 

Dne 16.10.2019
 
 

Milan Samec
starosta MČ Praha 21
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00432/2019
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 6. jednání dne 18.11.2019
 

Milan Samecpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Dana Kartousovázpracoval:
vedoucí oddělení kanceláře starosty

 
 

Věc: Volba mandátového výboru
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) v o l í
 mandátový výbor ve složení:

 
 
 
 

Dne 16.10.2019
 
 

Milan Samec
starosta MČ Praha 21
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00433/2019
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 6. jednání dne 18.11.2019
 

Milan Samecpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Dana Kartousovázpracoval:
vedoucí oddělení kanceláře starosty

 
 

Věc: Volba návrhového výboru
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) v o l í
 návrhový výbor ve složení:

 
 
 
 

Dne 16.10.2019
 
 

Milan Samec
starosta MČ Praha 21
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00434/2019
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 6. jednání dne 18.11.2019
 

Milan Samecpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Dana Kartousovázpracoval:
vedoucí oddělení kanceláře starosty

 
 

Věc: Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
 program jednání 6. Zastupitelstva MČ Praha 21

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.1: 02_Navrh_programu_ZMC06

 
 

Dne 16.10.2019
 
 

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

 
 



 

 Návrh programu  

 

 
Čas: 14:00 hod - 22:00 hod. V případě, že jednání ZMČ překročí 22:00 hodinu, bude jednání 

přerušeno a bude pokračovat následující den od 08:00 hod.  

 

 

18:00-18:45 Interpelace občanů  

18:45-19:30 Interpelace členů zastupitelstva  

 

 

1.   Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů  

2.   Volba mandátového výboru  

3.   Volba návrhového výboru  

4.   Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21  

5.   Kontrola plnění usnesení  

6.   Zpráva o činnosti rady  

7.   Souhlas ZMČ Praha 21 s uzavřením dohody o pracovní činnosti s JUDr. Hanou Pelčákovou  

8.   Změna ve stanovení počtu uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 21 

9.   Návrh na jmenování tajemnice Finančního výboru 

10. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. - 3. Q. 2019 

11. Rozpočtová opatření č. 59 - 88: změny rozpočtu v roce 2019 

12. Záměr na rekonstrukci zdravotního střediska Rohožník 

13. Směna pozemků na rohu ulic Zaříčanská a Novosibřinská   

14. Zápis č. 8 z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 ze dne 13.08.2019   

15. Protokoly o kontrole č. 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019 a 6/2019 
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00435/2019
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 6. jednání dne 18.11.2019
 

Zdeněk Růžičkapředkládá:
místostarosta MČ Praha 21

 
Dana Kartousovázpracoval:
vedoucí oddělení kanceláře starosty

 
 

Věc: Kontrola plnění usnesení

Důvodová zpráva

V příloze jsou vygenerované splněné úkoly k datu jednání zastupitelstva.
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

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

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Splnene_ukoly_ZMC

 
 

Dne 06.11.2019
 
 

Zdeněk Růžička
místostarosta MČ Praha 21

 
 



Přehled úkolů 
 

Městská část Praha 21   
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02_Splněné úkoly 
 

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol 
30.06.2019 VB_K_FM_PRE (Ing. Marie Kučerová) 

ODB_KS_VFM_ORG (organizator virtual) 
30.09.2019 ZMČ2 Uk/00003/2019 

 
Úkol z ZMČ2, č.usnesení ZMČ2/0029/18, ze dne 21.12.2018, bod 3,VĚC: Návrh na pořízení změny 

ÚP zkráceným způsobem na pozemku parc.č. 1403 z funkčního využití ZMK na funkční využití SP 
 

Zadání 

ukládá 

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

 

Řešení 

11. 2. 2019 žádost o prodloužení od tajemnice KV a FV: Prosíme o prodloužení termínů úkolů č. 3,4,5/2019 z 

usnesení ZMČ dne 21.12.2018. Všechny tyto úkoly měly termín splnění 10.2.2019. Z důvodu velké rozsáhlosti 
šetření a velkého množství podkladů žádáme o prodloužení všech těchto úkolů do 30.6.2019. Blanka Birková – 
tajemnice Finančního výboru a Markéta Zahradníková – tajemnice Kontrolního výboru 18.3.2019 ZMČ prodloužilo 
termín do 30.6.2019. 20.8.2019 Protokoly z kontrol, provedených na základě zadání ZMČ, byly součástí materiálu 
předkládaného na zasedání ZMČ P21 konaného dne 02.09.2019 (předloženo na stůl). 

 
Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol 
30.06.2019 VB_K_FM_PRE (Ing. Marie Kučerová) 

ODB_KS_VFM_ORG (organizator virtual) 
30.09.2019 ZMČ2 Uk/00004/2019 

 
Úkol z ZMČ2, č.usnesení ZMČ2/0030/18, ze dne 21.12.2018, bod 2,VĚC: Zápisy z jednání 

Kontrolního výboru ZMČ P21 č. 25, 26, 27, 28 Protokol o kontrole č. 7 - Kontrola opodstatněnosti 
nákupu žacího ramene FERRI TA26 a průběh jeho provozu Protokol o kontrole č. 8 - Kontrola možné 

cenzury v ÚZ Zápis č. 1 z jednání Kontrolního výboru ZMČ P21 ze dne 20. 11. 2018 Protokol o 
kontrole č. 1 - Kontrola evidovaných stížností č. 12 a č. 20 - 29 
 

Zadání 

pověřuje 

Kontrolní výbor ZMČ a Finanční výbor ZMČ kontrolou přijatých usnesení souvisejících s rekonstrukcí plochy před 
budovou ZŠ v Polesné ulici, nákupu budovy Ideal Lux a rekonstrukcí budovy hasičské zbrojnice a to včetně 

kontroly naplňování smluvních vztahů, cenové kontroly (tedy zda cena u těchto akcí odpovídá reálné skutečnosti 
v místě a čase), zda proběhla řádně VŘ, či zda byla cena stanovena v souladu s objektivními skutečnostmi a 
finanční prostředky u uvedených kauz byly vynaloženy s péčí řádného hospodáře; případně doporučil další postup. 
Dále ZMČ žádá oba výbory o vydání stanovisek, zda u uvedených kauz vznikla povinnost podat trestní 
oznámení. /Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 2; Návrh byl přijat/ 

 

Řešení 

11. 2. 2019 žádost o prodloužení od tajemnice KV a FV: Prosíme o prodloužení termínů úkolů č. 3,4,5/2019 z 

usnesení ZMČ dne 21.12.2018. Všechny tyto úkoly měly termín splnění 10.2.2019. Z důvodu velké rozsáhlosti 
šetření a velkého množství podkladů žádáme o prodloužení všech těchto úkolů do 30.6.2019. 18.3.2019 ZMČ 
prodloužilo termín do 30.6.2019. Blanka Birková – tajemnice Finančního výboru a Markéta Zahradníková – 
tajemnice Kontrolního výboru. 20.8.2019 Protokoly z kontrol, provedených na základě zadání ZMČ, jsou součástí 
materiálu předkládaného na zasedání ZMČ P21 konaného dne 02.09.2019. 30.09.2019 - Splněno, bylo předloženo 

na ZMČ5 dne 02.09.2019. 

 
 
 
 

 
 



Přehled úkolů 
 

Městská část Praha 21   
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Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol 

31.12.2019 RMC_FM_STA (Milan Samec) 
ODB_KS_VFM_ORG (organizator virtual) 

06.11.2019 ZMČ2 Uk/00006/2019 

 
Úkol z ZMČ2, č.usnesení ZMČ2/0031/18, ze dne 21.12.2018, bod 1,VĚC: Aktualizace dopravního 
generelu (”DG”), soulad DG a generelu cyklistické dopravy, napravení současného stavu části 
realizovaných jednosměrných komunikací 

 

Zadání 

ukládá 

RMČ zajistit aktualizaci Dopravního generelu, který byl schválen usnesením ZMČ17/0212/13 ze dne 16.12.2013 
a to do 31.12.2019  /Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 1; Návrh byl přijat/ 

 

Řešení 

s tímto úkolem byl sloučen úkol č. Uk/00200/2018 ve znění: ZMČ ukládá RMČ Praha 21 aktualizovat cyklogenerel, 

projednat ho v komisích RMČ a předložit na řádné jednání ZMČ Praha 21 v září 2018 6.11.2019 Dopravní generel 

byl zrušen ZMČ5 - 2.9.2019 Dopravní komise řeší jednotlivé oblasti individuálně. 

 
Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol 
24.12.2022 RMC_FM_STA (Milan Samec) 

ODB_KS_VFM_ORG (organizator virtual) 
18.10.2019 ZMČ2 Uk/00011/2019 

 
Úkol z ZMČ2, č.usnesení ZMČ2/0025/18, ze dne 21.12.2018, bod 3,VĚC: Návrh rozpočtu MČ Praha 
21 na rok 2019 
 

Zadání 

ukládá 

RMČ zrušit platná pravidla pro prodej bytů a vypracovat nová pravidla pro prodej nemovitého majetku z 
vlastnictví hl. m. Prahy /Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 4; Návrh byl přijat/ 

 

Řešení 

ZMČ Praha 21 za zářijovém jednání ukončilo privatizaci a zrušilo pravidla pro prodej majetku. 

 
Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol 

31.10.2019 RMC_FM_STA (Milan Samec) 
ODB_KS_VFM_ORG (organizator virtual) 

06.11.2019 ZMČ5 Uk/00254/2019 

 
Úkol z ZMČ5, č.usnesení ZMČ5/0077/19, ze dne 02.09.2019, bod 3,VĚC: Developerský projekt 
“Rodinné domy pod lípou” - smlouva o smlouvě budoucí kupní 
 

Zadání 

pověřuje 

starostu MČ Praha 21 podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkoupení částí pozemků č. parc. 389/2, 

389/3, 4260/3 a 4260/5 v k.ú. Újezd nad Lesy se společností DOMY POD LÍPOU s.r.o. 

 

Řešení 

6.11.2019 Splněno, smlouva byla podepsána dne 20.9.2019. 
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00436/2019
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 6. jednání dne 18.11.2019
 

Ing. Kristýna Kopeckápředkládá:
místostarostka MČ Praha 21

 
Ing. Kristýna Kopeckázpracoval:
místostarostka MČ Praha 21

 
 

Věc: Zpráva o činnosti rady

Důvodová zpráva

Zastupitelé budou ústně informování o činnosti RMČ Praha 21.
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

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

 
 
 
 

Dne 16.10.2019
 
 

Ing. Kristýna Kopecká
místostarostka MČ Praha 21
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00467/2019
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 6. jednání dne 18.11.2019
 

Ing. Šárka Zátkovápředkládá:
tajemnice Úřadu městské části Praha 21

 
Ing. Šárka Zátkovázpracoval:
tajemnice Úřadu městské části Praha 21

 
 

Věc: Souhlas ZMČ Praha 21 s uzavřením dohody o pracovní činnosti s JUDr. Hanou
Pelčákovou

Důvodová zpráva

Žádám Zastupitelstvo MČ Praha 21 o udělení souhlasu s uzavřením nové Dohody o pracovní
činnosti pro období 1.1.2020 - 31.12.2020 s JUDr. Hanou Pelčákovou, radní MČ Praha 21, s náplní
práce: oprávněná úřední osoba pro projednání přestupků v oddělení přestupků, předsedkyně
přestupkové komise a zpracování rozhodnutí v přestupkovém řízení. Dohoda bude uzavřena za
stejných podmínek jako v roce 2019. Souhlas ZMČ Praha 21 je nutný pro uzavření nové dohody
s ohledem na par. 89 odst. 1 písm r) Zákona č. 131/2000 Sb, o hlavním městě Praze, v platném
znění.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s o u h l a s í
 s uzavřením Dohody o pracovní činnosti pro období 1.1.2020 - 31.12.2020 s JUDr. Hanou

Pelčákovou s náplní práce: oprávněná úřední osoba pro projednání přestupků v oddělení
přestupků, předsedkyně přestupkové komise a zpracování rozhodnutí v přestupkovém řízení

 
 
 
 

Dne 30.10.2019
 
 

Ing. Šárka Zátková
tajemnice Úřadu městské části Praha 21
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00490/2019
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 6. jednání dne 18.11.2019
 

Zdeněk Růžičkapředkládá:
místostarosta MČ Praha 21

 
Ing. Šárka Zátkovázpracoval:
tajemnice Úřadu městské části Praha 21

 
 

Věc: Změna ve stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva MČ Praha 21

Důvodová zpráva

Předkládám Zastupitelstvu MČ Praha 21 návrh na změnu funkce neuvolněné místostarostky Ing.
Kristýny Kopecké na funkci uvolněná místostarostka.
Navrhuji uvolnění do funkce od 1.12.2019.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 změnu funkce neuvolěné místostarostky Ing. Kristýny Kopecké na funkci uvolněné

místostarostky, a to od 1.12.2019
 
 
 
 

Dne 05.11.2019
 
 

Zdeněk Růžička
místostarosta MČ Praha 21
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00441/2019
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 6. jednání dne 18.11.2019
 

Ing. Šárka Zátkovápředkládá:
tajemnice Úřadu městské části Praha 21

 
Ing. Šárka Zátkovázpracoval:
tajemnice Úřadu městské části Praha 21

 
 

Věc: Návrh na jmenování tajemnice Finančního výboru

Důvodová zpráva

Vzhledem k tomu, že tajemnice Finančního výboru Ing. Blanka Birková ukončila k 30.9.2019
pracovní poměr u MČ Praha 21, je nutné jmenovat novou tajemnici tohoto výboru. RMČ Praha
21 na návrh tajemnice ÚMČ Praha 21 doporučuje jmenovat od 19.11.2019  novou tajemnicí
Finančního výboru Ing. Karolínu Šťastnou, referentku finančního odboru ÚMČ.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) j m e n u j e
 s účinností od 19.11.2019 referentku finančního odboru paní Ing. Karolínu Šťastnou

tajemnicí Finančního výboru
 
 
 
 

Dne 16.10.2019
 
 

Ing. Šárka Zátková
tajemnice Úřadu městské části Praha 21

 
 



V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)
a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Zastupitelstvo městské části 6. jednání dne 18.11.2019
 

Ing. Kristýna Kopeckápředkládá:
místostarostka MČ Praha 21

 
Ing. Jana Piknovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. - 3. Q. 2019

Důvodová zpráva

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

K 30.9.2019 byly vykázány příjmy ve výši 94 296,70 tis. Kč., tj. plnění k upravenému rozpočtu
na 78,63 %. Celkové výdaje byly vykázány ve výši 68 216,24 tis. Kč., tj. plnění vůči upravenému
rozpočtu na 45,09 %. Z toho běžné výdaje 63 875,17 tis. Kč (plnění na 56,09 %) a kapitálové
výdaje 4 341,06 tis. Kč (plnění na 11,61 %).

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci bylo vykázáno přebytkové a to ve výši 26 080,46 tis. Kč.

Výsledek hospodaření hlavní činnosti byl vykázán ve výši 24 978 616,66, výnosy byly 99 777
343,73 Kč a náklady ve výši 74 798 727,07.

Ve vedlejší hospodářské činnosti byly docíleny výnosy ve výši 15 304 808,12 Kč, náklady ve výši
4 580 711,56 Kč a z toho vyplývající výsledek hospodaření ve výši 10 724 096,36.

Předkládaný materiál byl zaslán Finančnímu výboru k projednání a odsouhlasen Radou MČ Praha
21 dne 22.10.2019 Usnesením č. RMČ25/0423/19.

 
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
 Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. Q. 2019 - 3. Q. 2019 v souladu s přiloženým materiálem

 
 
 



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

 
Obsah: 
Příloha č.2: 02_Plneni__rozpoctu_1az3Q2019_podepsane_Redigovano

 
 

Dne 07.11.2019
 
 

Ing. Kristýna Kopecká
místostarostka MČ Praha 21

 
 



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

IČO: 00240923

STAROKLÁNOVICKÁ 260

PRAHA 9 _ Újezd nad Lesy

Zhodnocení plnění rozpočtu za 1. - 3. čtvrtletí 2019

K30. 9. 2019 byly vykázány příjmy celkem ve výši 94 296,70 tis. Kč, tj. plnění

k upravenému rozpočtu na 78,63 %, ztoho:

daňové příjmy (til) na 83,82 % (vlivem plnění daní z majetku),

nedaňové příjmy gtř.2) na 119,37 % (vlivem příjmů z vlastní činnosti a ostatních nedaňových

příjmů, přijatých vrátek transferů z finančního vypořádání předchozích let — 1. MŠ Čentická,

MZŠ Polesná a sankčních plateb a především nově nastaveného kladného úročení běžných

bankovních účtů),

přijaté transfeg gtř. 4) na 77,53 %. (vše z transferů mezi HMP a MČ Praha 21 a MČ Koloděje

- Pečovatelská služba).

Celkové výdaje byly vykázány ve výši 68 216,24 tis. Kč (tj. plnění vůči upravenému

rozpočtu na 45,09 %), z toho:

běžné Údaje: 63 875,17 tis. Kč (plnění na 56,09 %),

kapitálové yy'daje: 4 341,06 tis. Kč (plnění na 11,61 %).

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci bylo vykázáno přebytkové, a to ve výši 26 080,46

tis. Kč. K docílenému plnění došlo především vlivem dosažení očekávaného plnění příjmů a

nižšího čerpání běžných výdajů a především ještě nižšího čerpání kapitálových výdajů, kdy

náklady postupně nabíhají. 

Výsledek hospodaření hlavní činnosti byl vykázán ve výši 24 978 616,66 Kč, výnosy byly

99 777 343,73 Kč (především vlivem výnosů z transferů) a náklady ve výši 74 798 727,07

Kč.

Plnění příjmů k upravenému rozpočtu dle jednotlivých kapitol:

ORJ 02 — Městská infrastruktura — plnění na 100 % - přijaté sponzorské dary na akci Den

země.

ORJ 03 — Doprava — nulové plnění příjmů.

ORJ 04 — Školství, mládež a sport — plnění příjmů 80,48 % - přijaté vratky minulých let

z příspěvkových organizací MC P21, přijaté dotace pro zřízené příspěvkové organizace.

ORJ 05 — Zdravotnictví a soc. péče — plnění příjmů celkem na 70,86 %, ztoho plnění

vlastních příjmů (z poskytovaných služeb) na 78,96 %, vlivem příjmů z pečovatelské služby

(obědy senioři, rozvoz Koloděje) Přijaté dotace celkem — plnění na 65,70 % (účelová

 



neinvestiční dotace z MHMP i ze státního rozpočtu z MPSV, dotace na výkon pěstounské

péče).

ORJ 06 — Kultura a cestovní ruch — plnění příjmů celkem na 133,29 % vlivem plnění

vlastních příjmů na 138,37 % ( příjmy ze vstupného Pálení čarodějnic, příjmy z knihovny,

příjmy zUjezdské akademie) a dotací ZMHMP na 100,0 % (dotace pro mistni lidovou

knihovnu).

ORJ 07 — Bezpečnost — plnění příjmů na 100 %, dotace na provoz a opravy JSDH.

ORJ 08 — Hospodářství — plnění příjmů na 167,80 % celkem 9,9 tis. Kč — ztoho část dotace

z MHMP na sociální pohřeb.

ORJ 09 — Vnitřní správa — celkové plnění příjmů 109,23 %, ztoho plnění vlastních příjmů

celkem 238,43 tis. Kč. Jedná se 0 ostatní nedaňové příjmy 130,53 tis. Kč a přijaté sankční

platby 107,90 tis. Kč. Přijaté transfery plnění na 100 % (dotace na volby, na zkoušky odborné

způsobilosti, dotace na výkon sociálně právní ochrany děti pro rok 2019).

ORJ 10 — Pokladní správa - příjmy celkem jsou plněny na 76,84 %, ztoho daňové příjmy

na 83,82 % (především vlivem plnění daní z majetku 95,65 %, správní poplatky na 64,33 %,

místní poplatky na 39,98 %), nedaňové příjmy na 149,77 % (zahrnují především příjmy

zúroků, přijaté splátky půjčených prostředků zFondu zaměstnavatele). Přijaté transfery

(dotace) na 75,71 %.

Plnění výdaiů k upravenému rozpočtu dle iednotlivých kapitol:

Plnění běžných výdaiů:

ORJ 02 — Městská infrastruktura — plnění výdajů celkem na 49,93 %, z toho v oddílu 23 —

Vodní hospodářství je plnění na 0 % a v oddílu 37 — Ochrana životního prostředí na 54,84 %.

ORJ 03 — Doprava — oddíl 22 - plnění výdajů celkem na 40,75 %, nejvíce bylo vynaloženo

na položky nákup ostatních služeb (zimní údržba silnic) a opravy a udržování silnic - souvislé

opravy komunikací z dotace 2 HMP — finanční vypořádání z roku 2018 do roku 2019.

ORJ 04 — Školství, mládež a sport — plnění výdajů na 65,53 %, ztoho oddil 31 — Vzdělávání

I. na 64,85 % (největší plnění - zaslané neinvestiční příspěvky zřizovaným MŠ A ZŠ, nájem

detašovaného pracoviště MŠ Sedmikráska Hulická, poskytnut neinvestiční příspěvek MŠ

Rohožník na opravy toalet ve školce ve výši 237, 2 tis. Kč), oddíl 34 — Tělovýchova a

zájmová činnost vykazuje plnění na 77,69 % (el. energie na multifunkč. hřišti Čentická,

čerpání výdajů na programové dotace pro spolky rok 2019, poskytnuty individuální dotace

pro JR Running sport Nasavrky ve výši 2,0 tis. Kč, účelový dar spolku Mladé Běchovice ve

výši 3,0 tis. Kč, dotace spolku Tři pro zdraví Klánovický l/2 maraton 2019 ve výši 50,0 tis. kč,

zapojeny prostředky na opravy prvků na dětských hřištích, navýšeny zdroje pro nákup prvků

na dětská hřiště).

ORJ 05 — Zdravotnictví a soc. péče — plnění výdajů na 39,07 %, a to vlivem plnění oddílu

35 — Zdravotnictví — plnění 49,20 % (prevence před drogami, alk. a nikotinem pro MZŠ

Polesná) a oddílu 43 — Soc. péče a pomoc vsoc. zabez. na 52,49 % (osobní asist.,

pečovatelská služba — plnění na položce nákup ostatních služeb, pohonné hmoty, nákup

materiálu, pohoštění a věcně dary, ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - čerpání



dotace ze SR na výkon pěstounské péče , osobní asist. peč. služba a podpora samostatného

bydlení — doplatek na stravné).

ORJ 06 — Kultura a cestovní ruch — plnění výdajů na 62,944 %, a to V oddile 33 - Kultura,

církev a sděl. prostředky na 58,16 %, a to za činnosti knihovnické, Slavnosti obce, výstavní a

muzejní činnost, sekce pro občanské záležitosti, Újezdská akademie volného času. Byla

poskytnuta individuální neinvestiční dotace ve výši 20,0 tis. Kč spolku SOSák na akci

Masopust 2019, neinvestiční dotace spolku Maminy z újezdské roviny 6,00 tis. Kč, , hudební

kurzy - plnění na 61,11 %, akce Pálení čarodějnic 2019 — plnění na 85,32 % a v oddíle 34 —

Tělovýchova a zájmová činnost na 92,96 % (Programové dotace pro neziskové a podob.

organizace pro rok 2019), dále v oddíle 34 -neinvestiční dotace Sboru dobrovolných hasičů na

sportovní akci pro děti Hasičský den ve výši 30,00 tis. Kč.

ORJ 07 — Bezpečnost — plnění výdajů na 22,55 %, ztoho oddíl 53 — Bezpečnost a veřejný

pořádek vykazuje nulové čerpání. V rozpočtu je zahrnut pouze výdaj ve výši 5 tis. na pohonné

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

dochází k čerpání výdajů jak z dotace HMP tak z rozpočtu na 22,63 %.

ORJ 08 — Hospodářství — plnění výdajů oddíl 36 na 41,91 %, z toho pohřebnictví vykazuje

plnění na 39,95 %, komunální služby a územní rozvoj vykazují plnění na 29,31 %, správa a

údržba MC P21 — Nádvorní četa — plnění rozpočtu na 68,97 %.

ORJ 09 — Vnitřní správa — plnění výdajů na 61,24 %, ztoho: oddíl paragraf 6112 -

Zastupitelstvo obce — plnění na 50,35 %, oddíl paragraf 6171 — Činnost místní správy -

největší položky - platy zaměstnanců v pracovním poměru — plnění na 62,92 % (leden až

srpen 2019), ostatní osobní výdaje na 53,53 %, Tisk Újezdského zpravodaje — plnění na

59,29 %, Informační technologie — plnění na 54,09 %. Oddíl paragraf 3900 — Místní agenda

plnění na 26,06 %.

ORJ 10 — Pokladní správa — plnění výdajů na 10,92 %, ztoho oddíl 63 — Finanční operace

na 79,22 % (služby peněžních ústavů, pojištění majetku a havarijní poj.), oddíl 64 — Ostatní

činnosti — neúčelové nespecifikované rezervy zůstatek k čerpání ve výši 774 400,- Kč.

Plnění kapitálových výdaiů:

ORJ 02 — Městská infrastruktura — vykazuje plnění na 0,00% (oploceni stanovišť na

tříděný odpad).

ORJ 03 — Doprava — plnění na 43,22 % (Cyklotrasa Staroklánovická-proj. dokumentace —

plnění na 73,20 %, Zastávky BUS MHD Plhovská - proj. dokumentace. — 5% plnění,

Rekonstrukce komunikace Domanovická plnění na 91, 96 %, Rekonstrukce komunikace

Hulická plnění na 91,96 %, Modernizace komunální techniky -— plnění 0 %.

ORJ 04 — Školství, mládež a sport — plnění na 4,28 % (Dopravní hřiště Čentická plnění na

96,50 %, Objekt Lomecká 0 % - nebude realizováno v roce 20190, Údržba dětských hřišť —

prvky na hřiště — 42,90 %, Sportovně rekreační areál Kácovská 0 %, Rekonstrukce tělocvičen

a interiérů v MZŠ Polesná — 0,28 % , Relaxační místo s veřejným ohništěm 89,19 %).

ORJ 05 — Zdravotnictví a sociální oblast — plnění 29,88% - Rekonstrukce zdravotní

středisko Rohožník.

 



ORJ 06 — Kultura a cestovm’ ruch — plnění 97,23 % (nákup víceúčelového stanu).

ORJ 07 — Bezpečnost — vykazuje plnění na 26,05 %, ztoho HZ SDH Újezd nad Lesy —

výstavba (ORG 80147) 25,26 % . Vybrán zhotovitel a stavba pokračuje. Zakoupení Fireportu

GPS Profi pro JSDH Ujezd nad Lesy — plnění na 99,51 %.

ORJ 08 — Hospodářství - plnění 14,57 %, Komunální služby a územní rozvoj 67,03 %

(projekt na zázemí čety) , Rekonstrukce hřbitovních a kolumbárních schránek 0%.

ORJ 09 — Vnitřní správa — vykazuje plnění 11,87 % (Programové vybavení, Výpočetní

technika).

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

položka 8115 financování — viz samostatná příloha — tabulka.

Stav finančních prostředků k 30. 9. 2019 u peněžního ústavu:

 

Základní běžný účet 74 347 526,39 Kč

Dotace EU 818 165,20 Kč

Transparentní účet 2 635 513,16 Kč

Fond rezerv a rozvoje 15 501 576,57 Kč

Fond zaměstnavatele 1 009 427,00 Kč

Depozitní účet 3 022 042,07 Kč

Celkem: 97 334 250,39 Kč
 

Hodnocení vedleiší hospodářské činnosti MČ Praha 21

K 30. 9. 2019 byly ve vedlejší hospodářské činnosti docíleny výnosy ve výši 15 304 808,12

Kč, náklady ve výši 4 580 711,56 Kč a ztoho vyplývající výsledek hospodaření ve výši

10 724 096,56 Kč.

Stav finančních prostředků VHČ k 30. 9. 2019 u peněžního ústavu:

 

Běžný účet 29 986 324,67 Kč

Privatizační účet 3 556 489.25 Kč

Celkem: 33 542 813,92 Kč
 

Vypracovala: Ing.Jana Piknová — vedoucí finančního odboru

Schválil: Milan Samec — starosta MČ Praha 21
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MČ Praha 21

Komentář k tabulce MHMP č. 1 a), 1 b), 1 c) — Přehled účelových

dotací z rozpočtu HMP za 1. — 3. čtvrtletí roku 2019 včetně ieiich

čerpání.

Neinvestiční dotace — tab 1 a):

Pro místní lidovou knihovnu ve výši 67 100,00 Kč, neinvestiční dotace vyčerpána na 100 %.

Na Zkoušky odborné způsobilosti ve výši 80 000,00 Kč, vyčerpána na 52,18 % a postupně se

dle potřeby čerpají.

Na činnost iednotek Sboru dobrovolných hasičů (JSDH Újezd nad Lesy) — specifikovaný účel

na vybavení ve výši 405 366,00 Kč, čerpáno 1,51 %, probíhá výběr vhodných dodavatelů a

objednávky jsou připraveny, zboží je na cestě, do konce roku bude dočerpáno.

Na provoz JSDH — základní příspěvek a oprava techniky ve výši 600 000,00 K6, čerpáno

35,56 %, záměr opravy techniky čeká na schválení RMC Praha 21, do konce roku bude

vyčerpáno.

Na Sociální začleňování a prevence — Křižovatka ve výši 70.000,00 Kč , čerpáno 0 %,

probíhají jednání sdodavateli, připravuje se objednávka služeb, do konce roku bude

vyčerpáno.

Na Mzdové prostředky do školství ve výši 5 763 800,00 K6 , čerpáno dle pokynu 35 % za 1.

splátku přeposláno škole a školkám , 2. splátka bude zaslána školám a škole po 31.10.2019 po

obdržení peněz z MHMP.

Na sociální služby ve výši 22.000,00 Kč, čerpáno 0 %, do konce roku bude vyčerpáno.

Grantový program HMP pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízení pro rok

2019 — Program primární prevence s prvky seberozvoie, sebereflexe ve výši 55 400,00 Kč,

vyčerpáno 100 %, zasláno škole jako neinvestiční příspěvek pro MZS Polesná z dotace HMP.

Účelové investiční dotace — tab 1 b):

Rekonstrukce tělocvičen a interiérů MZS (duben) ve výši 10 000 000,00, vyčerpáno 0,57 %.

Rekonstrukce tělocvičen a interiérů MZS (červenec) ve výši 10 000 000,00, vyčerpáno 0 %.

V první polovině roku 2019 proběhlo výběrové řízení na výběr dodavatele stavebních prací.

Vzhledem k navýšení dotace v červnu 2019 bylo VZ zrušeno a proběhla aktualizace a

rozšíření zadávací projektové dokumentace. V současné době probíhá nová VZ na dodavatele

stavebních prací. Současně bude do konce roku 2019 provedena rekonstrukce šaten na

základě VZMR.

Hlavní stavební práce předpokládáme o letních prázdninách 2020.



Účelové dotace z rozpočtu roku 2018 případně v předchozích letech a

ponechané k využití v roce 2019 — tab 1 c):

Modernizace komunální techniky ponecháno 170 013,23, vyčerpáno O %,

V současné době probíhá výběr vhodné techniky. Do konce roku 2019 bude dočerpáno.

Souvislé opravy povrchů místních komunikací ve správě MČ P21 ve výši 5 932 768,20,

vyčerpáno 77,84 %, ponechané dotace bude vyčerpaná do konce roku 2019.

Sportovně rekreační areál při ulici Kácovská ve výši 1 000 000,- Kč,

V 3.Q byl vybrán dodavatel stavby a předáno staveniště. V současné době probíhají stavební

práce. Dokončení akce a vyčerpání dotace předpokládáme do konce roku 2019.

HZ SDH Újezd nad Lesy _ výstavba ve výši 9 919 991,54 KČ, čerpáno 2 531 775,29 tj. 25,

52 %.

Stavba probíhá, předpokládané dokončení do konce roku 2019.

Zpracovala: Ing. Jana Piknová_

17.10.2019

   

„ !

Schválil: Milan Samec - starosta MC Praha 21 '

17.10.2019

 



Městská část Praha 21

Přehled účelových neinvestičních dotací z rozpočtu HMP vč. jejich čerpání

tab. Č. 1 A

v Kč (na 2 desetmísta)

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
               
 

 

Úprava % ORJ Úprava

usn. rozpočtu pol Skutečnost čerpání Vráceno (výdaje Platební rozpočtu -

c, Ro ZHMP Účel ORG ÚZ 4137 pol. 4137 Vyčerpáno k UR pol 5347 MČ) poukaz měsíc

3006 4/61 MLK 81 67 100,0 67 100,00 67 100,00 100,00 32 Březen

3012 6/3 ZOZ 81 80 000,0 80 00000 41 740,00 52,18 79 Květen

JPO V dotace na činnost JSDH specif. účelu

3034 8/19 dle příl. k usn ZHMP 81 405 400,0 405 366,00 6128,00 1,51 149 červenec

provoz JSDH - základní příspěvek a oprava

3036 8/22 techniky (CAS 32, T-815, T-148) 81 600 000,0 600 000,00 213 350,00 35.56 132 Červenec

9/107 2

3067 19.9. Sociální začleňování a prevence - Křižovatka 81 70 000,0 70 000,00 0,00 0,00 září

Celkem UZ B1 81 1 222 500.0 1 222 466.0 328 318,0 26,86 0,0

Asistenti pedagoga 91 W

91 W

Celkem UZ 91 91 0,00 0,00 0,00W 0,00

M46/ 2 017 _.

3030 7/36 Mzdové prostředky školství 96 5 763 800,0 5 763 800,00 2 017 600,00 35,00 600,00 Cerven

Mzdové prostředky školství 96 W

96 W

Celkem UZ 96 96 5 763 800,00 5 763 800,00 2 017 600,00 35,00 0,00

3003 4/52 Syst. podpora výuky ČJ 108 W 05,06 36 Březen

108 W

Celkem UZ 108 108 0,00 0,00 0,00W 0,00

3007 4/64 Sociální služby 115 22 000,0 22 000,00 0,00 0,00 56 březen

3018 6/50 Primární prevence ve školách 115 55 400,0 55 400,00 55 400,00 100,00 78 Květen

W

115 W

115

Celkem UZ 115 115 77 400,00 77 400.00 55 400,00 71 ,58 0,00

Celkem účelové inv. dotace z rozpočtu HMP 7 063 700,00 7 063 666,00 2 401 318,00 34,00 0,00

Vypracoval: Schválil: Datum:

Ing. Jana Piknová Ing. Kn'stýna Kopeck' 21.10.2019
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Městská část Praha 21

Přehled účelových investičních dotací z rozpočtu HMP, včetně jejich čerpání

tab. č. 1 B

v Kč (na 2 desetmísta)

 

 

 

 

 

 

Úprava

Platební rozpočtu -

poukaz měsíc

54 Duben

138 červenec
 

 

 

   
 

             
 

  

ORJ

usn. Úprava rozpočtu Skutečnost % čerpání Vráceno (výdaje

:3. R0 ZHMP Účel ORG Úz pol. 4137 pol. 4137 Vyčerpáno k UR pol. 5347 MČ)

Rekonstrukce tělocvičen a interiérů MZS (rezl 57 450 00

3010 5/13 2019) 80949 84 10 000 000.00 10 000 000.00 ‘ 0,57

Rekonstrukce tělocvičen a interiérů MZŠ (rez. 0 00

3051 8/129 2019) 80949 84 10 000 000.00 10 000 000,00 ‘ 0,00

84 W

W

Celkem účelové inv. dotace 20 000 000.00 20 000 000,00 57 450,00 0,29 0,00

Vypracoval: Schválil: Datum:

Ing. Jana Piknová Ing. Kristýna Kopecká 21.10.2019
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Městská část Praha 21 Tabulka č. 1C

Přehled účelových prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu HMP v r. 2018 (případně předchozích letech)

a ponechaných k využití v roce 2019 (včetně změn účelu ponechaných prostředků v r. 2019) a jejich čerpání

v Kč na 2 desetmísta

 

 

 

 

 

 

 

Uprava

. _ , Ponecháno na r. % čerpání Vráceno v rozpočtu -

Učel Uprava rozpočtu 2019 Vyčerpáno UR průběhu r. 2019 měsíc

Modernizace komunální 170 000 00 170 013 O 00 0 00 Duben

Souvislé ' mistnich komunikaci ve MČ P 21 5 932 800 00 5 932 768 4 618 207 30 77.34 Duben

Sportovně rekreační areál ulia Kácovská 1 000 000 00 1 000 000 00 O 00 0.00 Duben

W Duben

HZ SDH ' nad ' 9 920 000 00 9 919 991 54 2 531 775 25,52 Duben

W Duben
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Celkem 17 022 800 00 17 022 97 7 149 982,59W

 

Vypracoval: Ing. Jana Piknov Schválil: ing. Kristýna Kopecká Datum: 21.10.2019
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Městská část Praha 21 Tabulka č. 2

Čerpání účelové dotace poskvtnuté MČ z odvodu z VHP a ií_ných TZ - 1. - 3. čtvrtletí 2019

(Oz 93)

Podgora nestátních neziskových organizací

v Kč (na 2 desetmísta)
 

 

 

 

  

převod z minulých let 523 230,00

podpora činnosti nestátních neziskových organizací _ .

působících na území městských částí hl. m. Prahy, vratky Z mmulych let

které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní

výchovu'mladeže registrované v jednotlivých poskytnuto v roce 2019 (R0 3003) 171 500,00

nestatmch neziskových organizacích

CELKEM 654 730,00

Vyčerpáno v 1. - 3. čtvrtletí 2019 celkem 32 000,00    
Pod ora s ortu - ka .04

v Kč (na 2 desetmista)
 

převod z minulých let 712 204.84

 

vratky z minulých let

 

 

  

sport

poskytnuto v roce 2019 (R0

3008,3042) 583 500‘00

CELKEM 1 295 704,84

Vyčerpáno v 1. - 3. čtvrtletí 2019 celkem 237 686,00   
Podgora oblastí kap 04, 05, 06

v Kč (na 2 desetmista)
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    
 

   

převod z minulých let 547 251,07

vratky z minulých let

kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast

poskytnuto v roce 2019 (R0

3008,3042) 755 000'00

CELKEM 1 302 251,07

kap. 04 celkem 237 200,00

kap. 05 celkem 0,00

kap. 06 celkem 365 685,36

Vyčerpáno v 1. - 3. čtvrtletí 2019 celkem 603 885,36

|Ce|kem čerpáno k 30.9.2019 873 571,36

Vypracoval: lng. Jana Piknové

Schválil: lng. Kristýna Kopecká

Datum: 20.10.2019

URAD MES ‘smi: ČÁST!
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Mč Praha 21

Financování (položka 8115) - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

za 1. Q - 3.Q. 2019
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Číslo

dokladu či

R0 Název rozpočtového opatření částka v Kč ORJ UZ

Převedení finančních prostředků : předcházejících účetních období

doklad č.

10 Financující (vyrovnávajíci) položka schváleného rozpočtu na rok 2019 11 516 100,00 1000

R0 2 Převod neinvestiční dotace ze SR na pěstounskou péči z roku 2018 do roku 2019 139 800,00 0500 13010

RO 3 Individuální dotace spolek Sosák na Masopust 2019 20 000,00 0600 98

RO 8 Pálení čarodějnic 2019 248 000,00 0600 98

RO 11 Vybudování knihobudky a navýšenívýdajů na nákup knih do knihovny 82 000,00 0600 98

R0 16 Uhrazení faktury stravné pro důchodce obědy MZŠ Polesná 58 500,00 0500

R0 21 Zapojení nevyčerp, prostředků z MHMP z roku 2016 do 2019 - HZ SDH Újezd n. L. 4 420 000,00 0700 90

RD 21 Zapojení nevyčerp. prostředků z MHMP z roku 2017 do 2019 - HZ SDH Újezd n. L. 5 500 000,00 0700 90

Zapojení nevyčerp. prostředků z MHMP z roku 2018 do 2019 - Souvislé opravy povrchů

RO 21 místních komunikací S 932 800,00 0300 118

Zapojení nevyčerp. prostředků z MHMP z roku 2018 do 2019 - Modernizace komunální

RO 21 techniky 170 000,00 0300 90

Zapojení nevyčerp. prostředků z MHMP z roku 2018 do 2019 ~ Sportovně rekreační areál při

RO 21 ulicí Kácovská 1 000 000,00 0400 90

RO 22 Neinvestiční účelová dotace spolek Maminy z újezdské roviny - Lampionáda 2019 6 000,00 0600 98

Zapojení fin. prostředků z dotace MHMP z VHP z roku 2018 převedených do roku 2019 -

RO 32 neinv. účelová dotace Sboru dobrovolných hasičů Praha 21 - Újezd nad Lesy 30 000,00 0600 98

Zapojení výsledků předcházejících účetních obdobi- oprava kotelny MZŠ Polesná — objekt

R0 33 Staroklánovická 230 1 238 600,00 0400

RO 34 Zapojení fin. pr. z VHP z roku 2018 do r. 2019 - dar JR Running Sport- Nasavrky 2 000,00 0400 98

RO 35 Zapojení fin. pr. z VHP z roku 2018 do r.2019 - toalety MŠ Rohožník 191 200,00 0400 98

Zapojení výsledků hospodaření minulých období- Nákup služeb GDPR ochrana osobních

RD 37 údajů 40 000,00 0900

Zapojení fin. pr. z VHP z roku 2018 do r. 2019 - oprava a údržba herních prvků na dětských

RO 43 hřištích ve správě MČ Praha 21 300 000,00 0400 98

RO 57 Zapojení fin. pr. z VHP z roku 2019 do r. 2019 - stroje, přístroje zařízení na dětská hřiště 400 000,00 0400 98

RO 60 Zapojení fin. pr. z VHP z roku 2019 do r. 2019 — účelový dar spolku Mladé Běchovice 3 000,00 0400 98

Zapojení fin. pr. z VHP z roku 2018 do r.2019 — dotace spolku Tři pro zdravi Klánovický 1/2

R0 67 maraton 2019 50 000,00 0400 98

Celkem k 30.9.2019 31 348 000,00    
 

Zpracovala: Ing. Jana Piknová

Dne: 21.10.2019
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Licence: MCZ1 XQ1GBZK9 IB (2702201911:55 /201706081501)
 

 

ROZBOR PŘÍJMÚ, VÝDAJÚ A FINANCOVÁNÍ PODLE

ROZPOCTOVYCH KAPITOL

za čtvrtletí III./2019

(v tis. Kč)

Období: 09/2019

IČO: 00240923

Název:

před konsolidaci na úrovni města

Městská část Praha 21

úřad Městské části

UCS:

NS: 00240923

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

00240923 MČ Praha 21

HC‘ MČ Praha 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odd. Text Rozpočet Rozpočet Skutečnost Úpravy % %

schválený upravený rozpočtu za plnění plnění

IIl.čtvrtletí k RS k RU

C E L K E M PŘÍJMY 85 483,30 119 927,20 94 296,71 14 394,20 110,31 78,63

Z TOHO:

ORJ 01 — Rozvoj obce “**“ “**"

ORJ 02 - Městská infrastruktura 23,00 23,00 “***“ 100,00

ORJ 03 _ Doprava ***iki ***i'tir

ORJ 04 - Školství, mládež a sport 27 524,60 V 22 152,07 10 344,80 "**“ 80,48

ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast 960,00 2 259,60 1 601,17 714.80 166,79 70,86

ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch 380,30 506,40 674,97 24,00 177,48 133,29

ORJ O7 - Bezpečnost 1 005,40 1 005,37 1 005,40 “**" 100,00

ORJ 08 - Hospodářství 5,90 9,90 5.90 “**" 167,80

ORJ 09 - Vnitřní správa 2 309,00 2 522,15 835,00 “**“ 109,23

ORJ 10 - Pokladní správa 84 143,00 86 293,30 66 308,08 1 464,30 78,80 76,84

C E |_ K E M BĚŽNÉ VÝDAJE 92 779,40 113 883,20 63 875,17 4 067,20 68,85 56,09

Z TOHO:

ORJ O1 - Rozvoj obce "**“ “**"

ORJ 02 - Městská infrastruktura 2 000,00 1 673,00 835,28 350,00— 41,76 49,93

ORJ 03 - Doprava 9 220,00 15 152,80 6 175,43 66,98 40,75

ORJ 04 - Školství, mládež a sport 13 286,00 21 276,60 13 943,41 53,00 104,95 65,53

ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast 1 456,00 2 577,70 1 368,42 321,60 93,98 53,09

ORJ 06 - Kultura a cestovni ruch 1 301,80 1 712,90 1 078,03 24,00 82,81 62,94

ORJ O7 - Bezpečnost 380,00 1 385,40 312,41 1 005,40 82,21 22,55

ORJ 08 - Hospodářství 3 378,00 3 383,90 1 418,25 5,90 41,98 41,91

ORJ 09 - Vnitřní správa 58 442,60 62 521,60 38 285,32 1 765,00 65,51 61,24

ORJ 1O - Pokladní správa 3 315,00 4 199,30 458,62 1 242,30 13,83 10,92
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Licence: MC21 XQ1GBZK9/B (27022019 11:55 /201706081501)
 

ROZBOR PŘÍJMÚ, VÝDAJÚ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v Za čtvrtletí m. I 2019

tis. Kč)

Městská část Praha 21 IČO: 00240923

úřad Městské části Fin k Období 09 I 2019

před konsolidací na úrovni města

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

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  

Odd. Text Rozpočet Rozpočet Skutečnost Úpravy % ] %

schválený upravený rozpočtu za plnění . plnění

IlI.čtvrtIetí k RS k RU

c E L K E M KAPlTÁLOVÉ VÝDAJE 4 220,00 37 392,00 4 341,07 10 780,00 102,87 11,61

Z TOHO:

ORJ 01 - Rozvoj Obce "**“ “**"

ORJ 02 - Městská infrastruktura 170,00 170,00

ORJ 03 - Doprava 250,00 580.00 250.69 60,00 100,28 43,22

ORJ 04 - Školství, mládež a sport 1 550,00 24 475,00 1 047,09 10 900,00 67,55 4,28

ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast 400,00 400,00 119,52 29,88 29,88

ORJ 06 - Kultura a cestovni ruch 70,00 68,06 “**" 97,23

ORJ O7 - Bezpečnost 100,00 10 127,00 2 638,26 “***“ 26,05

ORJ 08 - Hospodářství 1 150,00 1 150,00 167,59 14,57 14,57

ORJ 09 - Vnitřní správa 600,00 420,00 49,86 180_00— 8,31 11,87

ORJ 10 - Pokladní správa “**" "***"

C E L K O V É V Ý D A J E 96 999,40 151 275,20 68 216,24 14 847,20 70,33 45,09

Z TOHO:

ORJ 01 - Rozvoj obce “**“ "**"

ORJ 02 - Městská infrastruktura 2 170,00 1 843,00 835.28 350.00— 38,49 45,32

ORJ 03 - Doprava 9 470,00 15 732.80 6 426,12 60,00 67,86 40,85

ORJ 04 - Školství, mládež a sport 14 836,00 45 751.60 14 990.50 10 953,00 101,04 32,76

ORJ 05 - Zdravotnictví a sociélni oblast 1 856,00 2 977,70 1 487.94 321,60 80,17 49,97

ORJ 06 - Kultura a cestovni ruch 1 301 ,80 1 782,90 1 146,09 24,00 88,04 64,28

ORJ 07 — Bezpečnost 480,00 11 512,40 2 950,67 1 005,40 614,72 25,63

ORJ 08 - Hospodářství 4 528,00 4 533,90 1 585,84 5,90 35,02 34,98

ORJ 09 - Vnitřní správa 59 042,60 62 941,60 38 335,18 1 585.00 64.93 60,91

ORJ 10 - Pokladní správa 3 315,00 4 199,30 458,62 1 242,30 13,83 10,92

C E L K E M FINANCOVÁNÍ 11 516,10 31 348,00 4,43 453,00 0,04 0,01

Z TOHO:

ORJ 01 — Rozvoj obce
300.00- „m. mm

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

ORJ 03 — Doprava 6 102,80 “**“

ORJ 04 — Školství, mládež a sport 1 000,00 “**"

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

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

ORJ 07 - Bezpečnost 9 920,00 “***“

ORJ 08 - Hospodářství “**“ "**"

ORJ 09 - Vnitřní správa 4,43 “**" "**"

ORJ 10 - Pokladní správa 11 516,10 14 325,20 753,00

Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+ 26 084,88

KONTROLNÍ SOUČET | 0,00 | 0,00 0,02 0,00      
+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách
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BILANCE PŘÍJMÚ A VÝDAJÚ ROZPOČTU

před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí III. I 2019

(v tis. Kč)

Období: 09/2019

IČO: 00240923

Název:

m

0

UCS:

NS: 00240923

Městská část Praha 21

Uřad Městsk

r v r

e casti

00240923 MČ Praha 21

HC MČ Praha 21

 

Polož

ka

Název seskupení položek Rozpočet

schválený

Rozpočet

upravený

Skutečnost Úpravy

rozpočtu za

|||.čtvrtletí

%

plnění

k RS

%

plnění

k RU
 

|. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
 

111X Dané z příjmů fyzických osob — kraj
***iůi ***tkt

 

111X Dané z příjmů fyzických osob - obec
***ktt *tkitt

 

CELKEM Daně z příjmů fyzických osob
**iů** ***ůůi

 

112X Daně z příjmů právnických osob — kraj
***itr t*****

 

112X Dané z příjmů právnických osob — obec
**iiii ***ůti

 

CELKEM Daně z příjmů právnických

osob

***i** ***itů

 

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

 

1211 Daň z přidané hodnoty - obec
**iika *tkiwi

 

CELKEM Daň z přidané hodnoty
*ii*** kůůůki

 

1219 Zrušené daně ze zboží a služeb - obec
wtiiki ******

 

133x Poplatky a odvody v oblasti životního

prostředí

*iiůii i*****

 

134X Místní poplatky z vybraných činností a

služeb

642,00 642,00 256,70 39,98 39,98

 

1 36X Správní poplatky 2 500.00 2 500.00 1 608.25 64.33 64.33
 

138x Daně.pop|.a jiná peněžplněni v

obl.hazardnich her

wfifittt ******

 

151X Daně z majetku 6 500.00 6 500.00 6 217.43 95.65 95.65
 

17OX Ostatni daňové příjmy
**i*ů* *t***t

  DANOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)  9 642,00  9 642,00  8 082.38   83.82  83.82
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BILANCE RŘÍJMÚ A VÝDAJÚ ROZPOČTU za Městská část Praha 21 IČO:

Uřad Městské části k období 09 I 2019 (v tis. Kč) 00240923

před konsolidací na úrovni města

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

Polož Název seskupení položek Rozpočet Rozpočet Skutečnost Úpravy % %

ka schválený upravený rozpočtu za plnění plnění

[ll.čtvrtleti k RS k RU

211X Přijmy z vlastní činnosti 1 260,30 1 284.30 1 267.71 24.00 100.59 98.71

212X Odvody přebytků organizaci s přímým ““"" “**“

vztahem

213x Příjmy z pronájmu majetku „ __ “**" “**"

214x Příjmy z úroků a realizace ňnančního 12.00 12.00 249.30 “**" “**“

majetku

221x Přijaté sankční platby _ 107,90 "“" "**“

222x Př.vratky transf.a ostpříjmy 2 79.00 80.68 “***“ 102.13

fln.vyp.předch.let

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

dlouhodrnajetku

232x Ostatní nedaňové příjmy 50,00 133,30 250,02 25,30 500.04‘ 187.56

24xx Přijaté splátky půjčených prostředků “ _ 200.00 200.00 84.00 42,00 42,00—

NEDANOVE PŘÍJMY (součet za třídu 2) 1 522,30 1 708.60 2 039.61 49,30 133.98 119.37

311X Příjmy z prodeje dlouhodobmajetku “**“ “**“

(kromě drobného)

312x Ostatní kapitálové příjmy

320x 'Přijmy z prodeje dlouhodobého finančního “**“ “***“

majetku

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)

V LA S T NÍ P Ř ÍJ M Y (třídy 1+2+3) 11 164,30 11 350,60 10121,99 49,30 90,66 89,18
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Licence: MC21 XJIGBB14 /A (27022019 11: 16 /201607271501)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

           

 

BILANCE P_ŘÍJMÚ A VÝDAJÚ ROZPOČTU za Městská část Praha 21 IČO:

Uřad Městské části k období 09 / 2019 (v tis. Kč) 00240923

před konsolidaci na úrovni města

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

Polož Název seskupení položek Rozpočet Rozpočet Skutečnost Úpravy % %

ka schválený upravený rozpočtu za plnění plnění

|||.čtvrtletí k RS k RU

411X Neinvest. přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. "**“ “**“

úrovně

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

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

4129 Ostneinvpřijaté transfery od rozp.územni "**" "**"

úrovně

4131, Převody z v|ast.fondů hosp.(podnikatelské) “**“ “**“

2 činnost

4137 převody mezi vl. HMP a MČ HMP 74 319,00 108 576,60 84174,71 14 344,90 113,26 77,53

415x Neinvestpřijaté transfery ze zahraničí “**“ “**“

416x Neinvestpřijaté transfery ze státních fin. "**" “**“

aktiv

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

úrovně

422x Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní """ “**" !

Úrovně

423x |nv.přijaté transfery ze zahraničí “**“ “**"

424x |nv.přijaté transfery ze státních fínančních “'““ “**"

aktiv

PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) 74 319,00 108 576,60 84 174,71 14 344,90 113,26 77,53

0 H R N P ŘÍJ M ú (třídy 1+2+3+4) 85 483,30 119 927,20 94 296,70 14 394,20 110,31 78,63

ll. ROZPOCTOVE VYDAJE

5XXX Běžné výdaje 92 779,40 | 113 883,20 [ 63 875,17 | 4 067,20 [ 68,85 | 56,09

z toho:

5347 převody mezi vl. HMP a MČ HMP 224,20 224,20 188,20 “**“ 100,00

6XXX Kapitálové výdaje 4 220,00 37 392,00 4 341.06 10 780.00 102,87 11,61

Ú H R N V Ý D A J Ú (třídy 5+6) 96 999,40 151 275,20 68 216,24 14 847,20 70,33 45,09

r o 2 díl p říj m ů a v ý d ai ů 1151610— 3134800- 26 080,46 453,00- 226. 83,20—

47-
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Licence MC21 XJIGBBM/A (2702201911.15/201607271501)

BILANCE RŘÍJMÚ A VÝDAJÚ ROZPOČTU za Městská část Praha 21 IČO:

Uřad Městské části k období 09 I 2019 (v tis. Kč) 00240923

před konsolidaci na úrovni města

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

Polož Název seskupení položek Schválený Rozpočet Skutečnost Úpravy % %

ka rozpočet upravený rozpočtu za plnění plnění

I|l.čtvrt|etí k RS k RU

|||. FINANCOVANI

8XX1 Vydané dluhopisy “**“ “"“

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

8XX3 Přijaté půjčené prostředky “**“ "**“

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

prostředků *;

8XX5 Použití ňnprostředků vytvořených v min. 11 516.10 31 348.00 453.00

letech

8XX5 Rezerva finančních prostředků

8XX5 Změna stavu prostředků na bankovních 11 516,10 31 348.00 26 084.89- 453.00 226, 83.21-

účtech (součet) 51.

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

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

89XX Opravné položky k peněžním operacím 4.43 "**“ ""*"

C E L K E M FIN A N C O VÁ NÍ 11 516,10 31 348.00 26 08046- 453.00 226, 83.20-

47,

[KONTROLNÍ SOUČET o,ooi o,oo| o,oo| 0,00: 1
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Licence: M021 (gin/sm021 M)

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

XCRGUVUA / VUA1 (1402201914:07/201902181217)

0000ALV0711F

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Období: 09 l 2019

IČO: 00240923

NáZGVi Městská část Praha 21

Uřad Městské části

UCS: 00240923 MČ Praha 21

UUS: HU Hlavní účtárna

Čislo Syntetický Běžné obdobi Minulé obdobi

položky Název položky účet Hlavni činnost Hospodářská činnost Hlavni činnost Hospodářská činnost

1 Z 3 4

A, NÁKLADY CELKEM 74 798 727,07 4 580 711,56 108 591 680,26 8 943119,76

I. Náklady z činnosti 74 795 671,11 4 580 711,56 89 165 209,58 8 943119,76

1. Spotřeba materiálu 501 1 805 260,23 42 915,50 2 614 847,66 120 244,88

2. Spotřeba energie 502 157 819,67 39 997,54 1 135 546,15 784 140,88

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 8 995 790,24 2 099 838,63 10 451 404,05 2 122 670,00

9. Cestovné 512 18 341,52 44 594,00 272,00

10. Náklady na reprezentaci 513 185 652,09 327 769,77

11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516

12. Ostatní služby 518 7 196 370,74 642 917,88 10 559 303,32 1 024 244,22

13. Mzdové náklady 521 27 266 332,00 1 320 213,00 36 661 703,00 1 836 655,00

14. Zákonné sociální pojištění 524 8 650 199,00 430 359,00 11 475 817,00 620 909,00

15, Jiné sociální pojištění 525 70 837,00 4 360,00 139 972,00 7 980,00

16. Zákonné sociální náklady 527

17. Jiné sociální náklady 528 281 599,00 277 000,00

18. Daň silniční 531

19. Daň z nemovitostí 532 4,00 4,00

20. Jiné daně a poplatky 538 1 100,00 105,70 9 000,00

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541

23. Jiné pokuty a penále 542 1 500,00 53 916,00

16.10.2019 13:23:22 Zpracováno systémem GIN/S Enterpn'se+ - UCR GORDIC spol. s r. a strana 1 / 3



Licence: MC21 (ginismc21 M)
XCRGUVUA / VUA1 (14022019 14:07/201902181217)
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OOOOAL V0711F

Čislo Syntetický Běžné obdabi Minulé období

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

1 2 3 4

24. Dary a jiná bezúplatné předání 543 100 749,00 320 904,52

25. Prodaný materiál 544

26. Manka a škody 547 35 581,00

27. Tvorba fondů 548 2 262 000,00 2 094 000,00

28, Odpisy dlouhodobého majetku 551 8 092 828,18 9 361 057,80

29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552

30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 2 303 474,33

31. Prodané pozemky 554 8 314 000,00 135 324,65

32. Tvorba a zúčtování rezerv 555

33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 23 747,50 -15 739 99

34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 15 874,80 2 940.00

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 993 970,44 3 371 605,01

36. Ostatní náklady z éinnosti 549 365 741,00 0,31 227 147,00 0,79

Il. Finanční náklady 1 055,96 4 965,33

1. Prodané cenné papíry a podíly 561

2. Úroky 562

3. Kurzové ztráty 563 1 055,96 4 965,33

4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564

5. Ostatní ňnanční náklady 569

Ill. Náklady na transfery 2 000,00 19 421 505,35

2, Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 2 000.00 19 421 505,35

V. Daň z příjmů

1. Daň z příjmů 591

2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595

B. VÝNOSY CELKEM 99 777 343,73 15 304 808,12 96 420 957,11 14 869 783,23

|. Výnosy z činnosti 5 581 489,69 15 222 274,74 7 046 752,76 14 834 071,05

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601

2. Výnosy z prodeje služeb 602 1 267 937,00 319 968,76 1 425 452,00 1 171 909,66

3. Výnosy z pronájmu 603 6 568 299,84 8 784 625,12

4. Výnosy z prodaného zboží 604 7 812,38 64 400,02

5. Výnosy ze správních poplatků 605 1 667 454,00 2 098 002,00

6. Výnosy z mistnich poplatků 606 335 466,50 578 473,25

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 9 620,60 95 827,10

10. Jiné pokuty a penále 642 121 500,00 197 803,10
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Licence: MC21 (ginism021 M)
XCRGUVUA /VUA1 (1402201914:07/201902181217)
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0000ALV0711F

Čislo Syntetický Běžné období Minulé obdobi

položky Název položky účet H/avnl činnost Hospodářská činnost Hlavni činnost Hospodářská činnost

1 2 3 4

11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643

12. Výnosy z prodeje materiálu 644 11 900_oo

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645

14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 8 150 192.79 5 144 426.00

15. Výnosy z prodeje pozemků 647 166 367,21 143 461.00

16. Čerpání fondů 648 1 236 573,00 2 094 000.00

17. Ostatni výnosy z činnosti 649 952 559.19 13.16 653 022.41 682 477.85

II. Finanční výnosy 4 339 460,01 82 533,38 12 580,25 35 712,18

1. Výnosy 2 prodeje cenných papírů a podílů 661

2. Úroky 662 209 330,12 82 533.38 12 580,25 3 660,18

3. Kurzové zisky 663

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 4 130 129,89 32 052,00

5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665

6. Ostatní finanční výnosy 669

IV. Výnosy z transferů 83 638 964,89 82 859 118,08

2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 83 638 964,89 82 859 118,08

V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 6 217 429,14 6 502 506,02

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 6 217 429.14 6 502 506.02

6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688

c. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1. Výsledek hospodaření před zdaněním - 24 978 616.66 10 724 096.56 12 170 723 15 5 926 663,47

2. Výsledek hospodaření běžného účetního období - 24 978 616,66 10 724 096.56 12 I70 723 It 5 926 663.47

Okamžik sestavení (datum, Čas): 16.10.2019, 13:23:22

Podpis statutárního orgánu Podpis odpovědné oso y za účetnictví: Mgr. Vítězslava Baginová

.......................................................... ÚŘAD I'JĚĚSTSKÉ ČÁSTÍ

F RAHA 21

FiNANCNI ODBOR

Staroklánovická 26019016 Praha-Újezd nad Lesy

100- 0025092}, Dl_Čz_ c253" 10923

:C-.. z.__.‘. um. .
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Plnění plánu na rok 2019

IČO:00240923 MČ Praha 21 VHČ

 

 

 

 

 

W

SU AU UZ Tex? Plán rok 2019

1. - 3.0. 2019 %

501 0000 SPOTREBA MATERIALU_BYTY """""5000000""""""640600_IZŠ

'šb'f " " 0000" " 'šPóřŘ'ÉBA'MAT'ĚŘIKLU_'T'ĚL'óčíýíčNK""""""""""""000000"""""""""6"66" __035

'šbT "" 0070"" "S"I"3"c">fR"éi3A"I\}IKT"ERIAI:U;RÁNČ'ÉLA'Ř"""""""""""""""000000""""""""3"76,66"W

"5'01" " 0'07'1' "" 'S'P'O'ÍŘ'ÉBA MKféRIAEULDfiRE/R""""""""""""""""žó'óóóÍóó"""""""""6:66"_W

501 0100 SPOTREBA MATERIALU_OSTATNÍ 0.00 18700 0,00

'001" "" Eišó" 'S'PčřŘ'ĚBA'MXT'ĚŘIKLU;rÍJ'E'BY'T'óVĚ'PĚío'šT'ó'ŘY"""""""""0:00"""""""6žá'ób'—0,00

501 0154 SPOTREBA MATERIALU_POLICIE HULICKA 0.00 32500 0,00

301"" "01"00"""S"I3"(5?REEIA 'MKT'Ě'ŘIALÚ'"if;""""""""""""""""""""žó'dóóÍóó""""""tí '(;[56'5'6Ě

"001""""0200"""éfiiifRééA"MKfIéRIAEULIEi/"EL""""""""""""""""0000000"""""""""1}i"2""1"7""66"_%

"501"'0'2'6'6"šPčřŘ'ÉB'Á'MAT'ÉŘÍÁEUZŠRÁÚ'T'I"Mě'P' """"""""""""""""""""""""000000"""""""ž6666" 0,00

"001"""0200"""éfififRERA"MAfERIALULRREiTBV"""""""""""""""""""""""""""50"00000"""""""""""1"5""6"5"—,3"66—0,00

301" " " 0000"" "éREfRERA"MAfERIALUjBEKL" "LUX"""""""""""""""""""""""""""""""000""""""""""""""""""""""_

.............................................................................919.0.3
501 Spotřeba materialu 187 00000 42 91550 22,95

802“ " "0000" " "éfilifRéisA 'ÉN'ÉŘ'G'I'I"VóL'NĚ'B'ÝřY""""""""""""""Š'óóó'óó" " " " " " "26633"571"i'm

'šb'z' " " "0000" " 'šPóřŘ'ÉBA "é HERE. I"i"'T'ĚLččUl'čNÍAL'ÉL'ĚŘ'T'RI'NÁ"""""""Áó'óóó'óó"""""""""""""""""6:66" 'm

""502" " " 0100" " 's'P'óřR'ÉBA "E N'E'Ř'G' I"I"'S'RKÚH "AK/IR" """"""""""""""""""""""""""""""" 000"""""""""""""""""(j:66—0,00'

'002" " "0100"" 's'P'óřŘÉB'Á 'Éů'ÉŘ'cš I"I"@0916be 'PŘčšřóŘ'Ý""""""""""""""""Š000000" " " " " " " " ""13" "666"66' 45,03

"502" " " 0100" " 'S'P'óřŘ'ĚB'Á "E"I"~I"E"R"G" I"I"_"Z"S" """""""""""""""""""""""""""""""""""""išóóó'óó"""""""""""""""""6:66" 0,00

502 0200 SPOTŘEBA ENERGILLEVEL """""džš'óůů'óó"""""""""""6['66 0,00

‘00"2"""0"2"1"0"" 'ŠPZSÍR'ÉBA 'ÉN'E'ŘEŠI'I"L'ÉOĚ'L'L000;""""""""""""""""""""""""""""""""" 000"""""""""""""""""6:66" 0,00

"002" " " "0"2"1"ž " " šPčřŘĚBA 'ÉN'ÉŘČI'I""LEVEL"LéI".""""""""""""""""""""""""""""""""""" 000"""""""""""""""""6:66" 0,00

302""021"5"""éR6fRéi3AENEREII"L"E"\"/iE"L""1}0EI"a""""""""""""""""""""""""""""""""" 000"""""""""""""""""6:66" 0,00

002" " " 0200" " 'ŠP'o'řŘ'É 'B'Á 'ÉNĚŘ'CŠI'i"íáěě'l "I_"u"£_"éI". """"""""""""""""""""""""""""""""" 0:00"""""""""""""""""6:66" a

"5502"" 'b'žšš"šPčřŘ'ÉBA'ÉNĚŘčíi'íáěěí [01E "1200a""""""""""""""""""""""""""""""" 0'00"""""""""""""""""6:66"* 0,00

"502" " " "$000005 ě'ríěr'gíuě""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""šžž'óóóíóó"""""""""" Šý "663321" 6,93

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""7'I551136606"'""""02"0'1'.=i,'021' 10,85

511 0000 OPRAVY A UDRZOVAN[_BYTY 360 00000 875 407'00 243.17

‘01"1" "0"1"00"""C"JI"3"RA"\71"/"_"0§T"A‘r"I\"II """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""i000000"""""""""i20998'7'5W

'š'1'1' "" "0"1"1"0" " 'óP'ŘAVÝ'Á'ÚBŘŽ'óVÁNT_NóVóšíBŘíN'ŠRK 07'3" """"""""""""""2"0000000"""""""""""""""""6:66W

50? " " "0100"" 6R"RA"\7\"("A"U"E5R.Z"<5VAN"iL'S'Řáůíšlíá "000017113 "a" íuiP""""""""""""""1"000000"""""""""""""""""6:66"W

"E01" "0102"" "(SRRAWAUBREOVANIL"P"<")"L"IE:"IiE" i-I"L"I"L"II":"K"A"""""""""""""""""""0000000""""""""""""""31,3666" —0,7—4

"013" " " "o"1"e"0 " " óP'ŘÁVÝ'Á'ÚBŘŽ'óVÁN'í;"is", """""""""""""""""""""""""""""""""1"1"000000"""""""""""""""""""""" L'7

.................................................................91.99. 0'00
511 0200 OPRAVY A UDRZOVANLLEVEL 350 00000 2 44184 0,70

01'1" " "0500"" 'ó's'T'Á'TNí 'S'EÚŽ'BY;šklíú'fl'a' "100R """"""""""""""""""""""""""""""""" 000"""""""""""""""""666 ______ 6’66

511 0280 OPRAVYA UDRZOVANLHřbitov 0.00 2 362,00 0,00

511 0291 "6R"RAWL"F5RI0I5I§VE"R"§\I"J" """""""""""""""""""""""""""""""" i'Áěó'dóó'óó"""""""1" "66356666" 7371

'5"1"1" " " 'óiařáóý'á Uáf'žía'xíáňí""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""073000000"""""""2" "666 "333"63" 76,92

'01"2" " " "0070 " "Č'Ešřóůříš """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""šóóíóó"""""""""""""""""6:66" 0,00

3'10"""""""""""ČĚ's'řóýiílš """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""560130"""""""""""""""""6:66" 0,00

"000"” 0"000"""0"S"T"A"T"I\1I' "3"L"I"JZ"I§1"/L"B"1"r"1'"\? """""""""""""""""""""""""""""""""""""0000000"""""""""" 3666663" 54,83

'š'1'8'"b'óíi"'PŘ2í\'/NÍ'ŠLUŽB'Ý""""""""""""""""""""""""""""""111000000"""""53536 48,41—

518 0013 POPLATKY BANKY 20 00000 6 741,00 3371

518 0060 KULTURA_OST.SLUZBY 75 00000 33 47300 44,63

010" " " "0"07"1" " “ 'Úb'ŘŽB'Á;'T'ÉEĚ'PČJN """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""%“dóó'óó""""""""""""2" "7""9"1":"7""3" 39,33

""5"1"3""" 0000"""2"F"’R"AV<55AJ""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""10000000"""""""""1" "16 "363"36" 59,25

"010 " " "0000" " "(SAN-"J"-"S"ER"\"/I"S"L:f"l‘"3"K" 'PŘČVĚ'Ř'ĚJNČÍŠÝ"""""""""""""""""""""""Šš'óóó'óó""""""""""21665163" 52, 18

'š'fe'" 0"1"00"""(3"S"T"A"T"Iil' 0E02"I3"1"KL"\7F1"5A"I§FI"""""""""""""""""""""""""""""""""žé'óóó'óó"""""""""" "16633""66"""""" 52,36

'š'fa'" b'1'šó'"ó's—T'Á'T'ri|' "3113201?""éRé0EéIZé"I€10001Jfié"a" MP"""""""""""""""""""""000000"""""""""""""""""6:66" 0,00

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

518 0150 OSTATNÍ SLUŽBY_NEBYTOVÉ PROSTORY 10 00000 13 663,00 136,0?

'š'1's' ' ' 6166' ' óšT'Á'TNí 's'L'Úž'áÝÉó'ú'c'l'É NEJDEK/"\"""""""""""""1'2166666""""""5' '2' '1'5','(')0' W 0,00

' 5'1 '8' ' ' 6166 ' ' 'ó's'T'Á'TN I' 6'II02'B'V_'z'é""""""""""""""""""""""5666666""""" '5'9' '4'3'7','4'7'W

'5'16"'0'1'66"66'T'A'T'r\1l' 's'L'Úž'áÝróó'z'ÉMk'Ý """"""""""""""""""266666""""""1' 666,66""""60,00

6'16 ' ' 6266' ' 'é's'T'A'T'NI' 'S'L'Úž'áÝIEÉŠ/ĚL"""""""""""""""""""6566666"""""216 '2' 66:66""" gig5

6'16 ' ' '0'2'66 ' ' 'óŠ'T'Á'TNl' 'S'L'ÚŽ'IŠÝLHŘ'EŠI'T'ČV """"""""""""""""""1'5666666"""""""""6:6'6'_W

6'16 ' ' 6266 ' ' 6031156016ka""""""""""""""""""""""""5666666"""""215 '1' 56"6'7'W

"5'1'8"'b'2'šž"'s'\'/'J'_'ŠŘŘÁVÁ""""""""""""""""""""""""""""16666666""""""Šli-520_2- '1' * 7939

6'16 ' ' čšřáth'í's'lhžb'ý """""""""""""""""""""""""""" 1 '1'3'1'66666"""""621'2' '6'1'7'66' 56g

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""566i '666366'm"'2'7'21'2'7'6631' 71,04

521 0073 MZDY 1 490 000,00 1 135 711,00 76,22

'5'2'1' ' ' '0'1'536 ' ' 'M'z'óÝL'óčNLŽ/ŠÍVÍĚŠT'NÁN'C'I"""""""""""""""""1'7'666666"""""1' 6'3' 666,66řřřřřř107, 65

521" ' ' 6166' ' 'db'Nl'n'e'z'ér'n'é'sIt'n'ér'uéi' """""""""""""""""""""""""666"""""""""6['66—000

'5'2'1' " 6266" 'M'z'bKN/KHR'AI'JV """"""""""""""""""""""""""5666666""""""1' '5'0'2','00'W

'6'2'1' ' ' 6620066 661650}"""""""""""""""""""""""""""166666666""""1' '3' '26'2' '1'3','00'W

6211'"0676"'z'b'R'fiéh'Ié'T'éN'i'ZKMi's's'fiANéU """"""""""""""1'66'2'6666"""""řítí-021_1100 " 7583

'š'2'4' ' ' '067'6 ' ' 'éb'C'TISb'J'I'S'T'éNI"zKM'éé'fNA'N'c'fi """""""""""""""á1'6651666"""""_5, '1'6 '3? {666'W

'6'2'4"'26126666éb'c'iél'n'i'ééj'iét'ér'u' """""""""""""""""""""""5'6672666"""""Á6666666 6775666

'6'2'5' ' ' 0676 ' ' 'Kb'éh'E'Rfil'VKj'o'J'l'éfla'm' """"""""""""""""""21'2'6666""""""(i '3; 256,65W

'6'2'5' ' ' Il'iňě's'óčíálň'í ';šójíště'ríí"""""""""""""""""""""""""""51'2'6666""""""4 '3; 00,00-W

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""é'iéé'66666"""'1"7'666§2','66'~7,58

532 0000 Daň z nemovitosti 0,00 4100 _ 0,00

'63'2"'66r'1'z"r16616\?ifc3§t'i""""""""""""""""""""""""""""""""666"""""""""Á'66 _ “ (),—06

'šš's"'0'060'"J'lN'É'óKNĚ'Á'bčbIÁ'T'KÝ"""""""""""""""""""2'6'66666"""""""""6:66 70,00'

'š'3'8m0'0'1'ámšó'ÚbNí íD'ób'L'Á'TŘÝ"""""""""""""""""""""Á6'66666"""""""i6'5'fi6' _ 0,00

663'"66666666666666 """"""""""""""""""""""""""6666666"""""""íČS-Řó 0,18

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""éb'fiébfié'm"""""ib'é,'i'o' 0,18

542 0000 00000000 0.00 0,00 0,00

542 0000 Jiné pokuty a penále 0.00 """"""""0:6'0' _ 07,00

'šííz'" líiňě'óókůřý'a' ia'e'n'él'e"""""""""""""""""""""""""""""666"""""""""6:66 " 0,00

6216 ' ' 0616' ' 'HÁ'L'ÉŘČVE' VÝ'ŘOVN'A'NT""""""""""""""""""""""666"""""""""6'6'1' 0,00

621'9' ' ' '1'06 ' ' ' 'HA'L'é Ř'OVE' VÝŘOVN'ÁN'I """"""""""""""""""""""666"""""""""6['66 0,00

'šlfg""óšt'a't'rfí'ríěí<ía'cíý 'z'ěi'n'ňóšři""""""""""""""""""""""""""666"""""""""6’6'1' 0,00

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""66'1' _' 0,00

553 0000 Prodaný dlouhodobý majetek_byty 0,00 0,00 0,00

'š'5'4""0060""pírla'cíáňě'óóžěňký""""""""""""""""""""""""""666"""""""""6:66""""6"66'

'šš'e' ' ' 0666' ' 'T'\;6r't;a'1'a' 25666656166666;chbbiéiék""""""""""""""""666"""""""""6:66 ' ' ' ' ' ' ' ' 6"66'

‘65'7' ' ' '0'06 ' ' ' 'Nékl'ééc'i'y'z' Wfé'zé'n'ic'fi Barilé'ciééékrn'éciéfiilffiééf """""""""""666"""""""""6,'(')'0' ' ' ' ' ' ' ' ' 6"66'

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""666"""666

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0%— 0%

Náklady celkem 5 947 000,00 4 580 711,56 65,94

VYNOSY

SU AU uz Text Plán rok 1-3 Q 2019 %

602 0063 VSTUPNÉ_KULT.PŘEDSTAVENÍ 0.00 """"""""6['66 0,00

662' ' ' 0666' ' 'IN'z'ÉŘ'ČĚ' VÉ'ŽŘŘÁVOBÁ'JÍ""""""""""""""""""316666666"""""1"7'3' '3'21'6’6'2'W

'00'2'"b'óšó"'Kó'|5íŘ6\'/Á'NÍÍD'Ř6 VÉŘ'ÉJN'O'S'T' """""""""""""""""2166666""""""2' '6'5'2':7"5' ' " 76—3, 82

66'2”'0'1'8'6"W'rsi6'6\'('_'lfil'<L'Ib'_'z'/'\6fi'\?é'K' """"""""""""""""""5' 66666""""""2' '7'6'6:66' “ 4—8—,2_i

602 0186 VÝNOSY_automat na jízdenky 5 000,00""""""""6'6'6' ' 70,00

602 0191 VÝNOSY VĚCNÁ BŘEMENA 20 000.00 6387559 319,38

602 0192 ULOŽENÍ INZSÍTÍ 130 000.0C_J_::"':::"7'7:WOOD—W

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

602 0271 automat na jízdenky 0.00 0,00 666'

'00'2"'Wfic'>é§z'z' b'rb'd'éjé'él'u'z'éé """"""""""""""""""""""""""4"021'600'00"""""3 '1'9' "db"d"7"b" —6Š,87

'00'3' ' ' 0000 ' ' VY'Nb'éY'i'fifiéN'AJMU;'éY'T'Y"""""""""""""""5100000000""""3" "d '26 631'I3 '3'W

'00'3'"0060"VYNO'S'Y'i'fifiéN'A'Ji/i0'_'T'E'L'00'\71'éNA"""""""""""""ž00'000'00"""""2" 216'1'6'5'I'3'3' ' 85,77

"00?s"b'05'1' " "\žÝNóšÝ"ž"15Ř"óřv"ÁJMÚ"-"Šěí """""""""""""""""""""óíóó""""""2"693636 ' 666

'00'3'"011$"VY'Nb's'Y'Z'fiiéN'AJMU'YYVE'S'RY""""""""""""""1' 500000""""""d"žádá—É

'0'0'3' ' ' 0136' ' VYNb'éY'Z'IiiiéN/RJMU;'FE'E'KLAMNi'I'DANE'L'Y"""""""""""" óÍóó"""""""""dI'66' —0,00

'00'3"'0'1'5'0"VY'Nb's'Y'i'F'IIiéN'A'Ji/ifiri'E'éY'T'éVE"151'2'0's'T'0'FEY"""""""325000000"""""2" 6665636 " T427

'00'3' ' ' 0'1'51' ' ' VYNé's'Y'i'fiiiéN'AJMU;'éA'riA'z’ 'L'OME'C'RA """"""""""""""""""""0000,00""""""""""""2" '2'3'2'I66' '" 34,46

‘00'3' ' ' '0'1'7' 1' ' ' "vÝ"r\1"<")"s"Ý"ž"|5 iié'N'AJMEL'z'é'_1011515 I's'A'L' """""""""""""""""""""""11' 000000"""""""""" 9'9 '7' '16I66' —84,Í

'6'0'3' " " 0"1"7"ž " " "\ŽÝNóšÝ"Ž"ŘŘ"óN"ÁJí\/"|ú"_"žš"_"L"|N"R-"|\"/|"E"b""""""""""""05100000"""""76 2" 6'6I"db"""" 74, 6Š

'00'3' ' ' 0'1'7'5 ' ' VYN0's'Y'2'151'i0N'A'JM0;"žš"_'F'éN'R'dYA""""""""""""""""""""""""5%"00000"""""""""" 21'2' "7" 5666'W

00'3"'0'1'7'4"VY'Nb's'Y'i'ISIiéN'AJMU'z'é"HA'v'1iANk'0VA """""""""""""""""1"šž"óóó"óó"""""""""1" 1'4 69666' *"75'25

0021—3-17;'VYNO'S'Y'i'IE’fiéN'AJMU'ié'éYNI'E-Kéréél'é """""""""""40'000'00"""""3637500"""" 75I—78"

'00'3' ' ' 0'1'7'0 ' ' VY'Né's'Y'Z'fiiéN'AJMU;'z'é'_"F"É"U"ÉŘ"E"I"S"1"_"O"\"/K """"""""""""""""1"žó"0óó"óó"""""""""" 9"d "d"9"dI66#756;

003' ' ' '01'7'7' " " "\ŽÝNóšÝžFŘóNÁJR/ÍQ"žŠ"_MĚBÍČUŘ""""""""""""""""""""""""5500000"""""""""" 3'5 666"db" 673—1"

"003"""0170"VYNóšÝ"Ž"|5ŘóNA31/10"z"š""»SŘĚÝĚBÍČ;""""""""""""""""""""""1'15'000'00"""""gdjbd'dbÝ

'00'3' ' ' 0'1'7'0 ' ' VYNb'éY'i'fiiiéN'AJMU '_'z's'"\"/"C")ŘČÚ"I\]6\"/Á""""""""""""""""""""""""" óÍóó""""""""""""3 '1 9'3"db"m

'šbě"""b"1"éó"""\7YNóšÝ"ž"F">ŘóN"A31/1U"ěčžÉívlkÝ """"""""""""""""""""""""""5"řž"000"00"""""""""5"56'49'1':521"*' 97,81

'00'3'" "0156""\žÝNóšÝ"ž"F">íf<"óN"Á]í\/1U_ÁN"T"ĚNÝ""""""""""""""""""""""""""""5"00'000'00"""""""""zi{315636 * Ě"

'00'3' ' ' 'o'2'o'é' ' VY'ru'b's'Y'Z'fiiiéN'AJMU;'L'EVE'L;'B'AN'RESMA'T'E'S'GB""""""2'0'000'00""""" '2'1' "ébb""db" ' 74,43

"005""()"žóá"""\ŽÝNóšÝ"Ž"|5Ř"óN"ÁJí\/"|Ú"_"L"ÉVÉí.""óóívl """"""""""""""""""""""""7"50'000'00"""""""""5'62 50000 —75,00

'00'3' ' ' '2'5'0 ' ' ' VY'NO'S'Y'i'fiiiéN'AJML'J;'Ib'EA'L' í."u">"<"""""""""""""""""""""""""""""""" óíóó"""""""""""""""""dI'66'—0,00

'00'3' ' ' 0'2'00 ' ' VYN'b's'Y'z'fifiiéN'AJR/I'U;'Hiiéia'éVA'MIé'T'A""""""""""i0'000'00' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '5666666—71I43

'00'3""v'§fic3§§/'z' Brb'n'a'j'rfifi """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""ž"s$žš"óóóíóó"""""""d '5'66'2'9'9621' —"šž,88

00'4" 0100 Prodej zboži_knihy "" " *""""""""""""""""""55'000'00""""""""""""d000,00?

604 0150 Prodej zboži_turistické vizitky 0,00 912, 35m

00; _ Řmíeí zbožímw _"* " " "MÉ 7812,38 14,20

641 0000 SMLUVNI POKUTY A PENALE 0,00 9 620,60 ##1##:1011;

641 0015 POKUTY A UROKY 0.00 0200 330113303

641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 9 620,60 0,00

02:11"""b"07"ž"""\7Ý"rsíó"s"Ý"ž"í>íió"|5ÉJ"E" MATEk'IAEO""""""""""""""""""""""""""""""""" óíóó" 0,00 0,00

'021'4"'Wfiééifz'Brb'd'éjé'r'n'ét'ériél'a """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" óíóó" 0,00 0,00

021's"'0'000"'F31'260'E'J'0Y'T'0""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""500000050" 8 147 632,79 140,48

0340'"0'07'é"'F31'=<'00'E'J'0b'H1'\/1 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" óíóó" "" " 2 560,66—W

0210'"Wr'uéé'y'z'0102161301110160161366213100"""""""""""""""""""""""""""""5'000'000'00' 8 150 19'2I 79 140,52

'00'7'"'0'1'00"VY'Nb's'Y'Z'fiiéEEJE'iD'é'z'Efi/I'RY""""""""""""""""""""""""""""""""""" óÍóó" "* " T66"3Š7,21 "O,bd

'021'7"'VYN'é's'Y'i'ISé'cSBE'J'E'ib'éi'EM'kY"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0'00""" 166 367'T— 6I66

03'9"'0'000"'<3's'T'A'T'r\1H/'YN'6'S'Y """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" óÍóó" * 0,00 " 0,00

649 0014 OSTATNIVYNOSY_vrácene soudní polatky 0,00 0,00 0,00

'021'9'"'o'o'1'é'"HA'L'EEiC'JVEVY'IibWAN‘I """""""""""""""""""""000' 13,16 0,00

'0210"'b'02'i"'0fi' '2'01'0""""""""""""""""""""""""""""""""0:00' 000 0,00

62'9""1'66‘"'n'a'aaaé‘s'k‘éa'y"""""""""""""""""""""""""""0:00" ** 0,00 0,00

0210' ' ' 'o'1'5'0' ' Mai/26000565661"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0200' ' 0,00 6I66

'éh§"6§fét}1'1'1}gifiéé§fz' 'c'1r'1F10's'n' """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" óÍóó" * * " 13'I16 0,170

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""500000000" * T323EgfiTisé

662 0017 UROK 3 000,00 82 533,38 0,00

earmak'y' """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""0000150“““““535335353""""-5,55

'šš"4""""0100"""\žýňóšý"ž"pšr€čéňěňíŘH""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" óíóó"""""""""6I'66'""""6I66'

'"""""""'"'IIIIIIIIIIIIII"IiIIIIIIIII'I'Z'Z'Z""""""""""""""""ši"šíšš's'llíllííílólóě

Výnosy ce|kem 14 192 600,00 15 304 808,12 107,84

Hospodářský výsledek 7 245 600.00 10 724 095-55 148,01
 

Datum: 14.10.2019

Vypracovala: Lenka Pilná

Vedouci Odboru VHČ: Jaroslava Bendová

 

  



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

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   2 1
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Zastupitelstvo městské části 6. jednání dne 18.11.2019
 

Ing. Kristýna Kopeckápředkládá:
místostarostka MČ Praha 21

 
Ing. Jana Piknovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Rozpočtová opatření č. 59 - 88: změny rozpočtu v roce 2019

Důvodová zpráva

Zastupitelstvu MČ Praha 21 jsou předkládána rozpočtová opatření č. 59 - č. 88: změny rozpočtu
v roce 2019 na vědomí. Rozpočtová opatření byla schválena 21. Radou městské části dne
27.8.2019 (RO č. 59 - RO č. 62), 22. Radou městské části dne 10.9.2019 (RO č. 63), 23. Radou
městské části dne 24.9.2019 (RO č. 64 - RO č. 68), 24. Radou městské části dne 8.10.2019 (RO
č. 69 - RO č. 82), 25. Radou městské části dne 22.10.2019 (RO č. 83 - RO č. 88).

Rozpočtové opatření č. 59: změna rozpočtu v roce 2019 - Navýšení výdajové položky v ODPA
6320 - Pojištění funkčně nespecifikované na položce služby peněžních ústavů (pojištění UNIQA)
v kapitole 10 - Pokladní správa ve výši 20,00 tis. Kč snížením výdajové položky nespecifikované
rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa.

Rozpočtové opatření č. 60: změna rozpočtu v roce 2019 - Poskytnutí neinvestičního transferu
- účelového daru spolku Mladé Běchovice na pořádání 54. ročníku závodu Mladých Běchovic ve
výši 3,00 tis. Kč v kapitole 04 - Školství, mládež a sport zapojením finančních prostředků z
dotace z HMP z VHP a jiných tech. zařízení z roku 2018 převedených do roku 2019 z výsledků
hospodaření předchozích období v kapitole 10 - Pokladní správa.

Rozpočtové opatření č. 61: změna rozpočtu v roce 2019 - Navýšení výdajové kapitálové
položky v ODPA 2219 na investiční akci Cyklotrasa Staroklánovická  - projektová dokumentace v
kapitole 03 - Doprava o částku 60,00 tis. Kč snížením výdajové položky nespecifikované rezervy
v kapitole 10 - Pokladní správa.

Rozpočtové opatření č. 62: změna rozpočtu v roce 2019 - Navýšení výdajové investiční položky
v ODPA 3429 v kapitole 04 - Školství, mládež a sport - akce Relaxační místo s veřejným ohništěm
o částku 500,00 tis. Kč snížením výdajové položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 -
Pokladní správa.

Rozpočtové opatření č. 63: změna rozpočtu v roce 2019 - Přijetí účelové neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu z MPSV na výkon sociální práce ve výši 171 472,- Kč (pro rozpočtové opatření
zaokrouhleno na 171,5 tis. Kč) v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální péče a navýšení výdajů
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v ODPA 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva na položky dle
podmínek dotace a položkového rozpočtu dotace v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální péče.

Rozpočtové opatření č. 64: změna rozpočtu v roce 2019 - Navýšení výdajové položky v kap.
09 - Vnitřní správa v ODPA 6171 - Činnost místní správy v neinvestiční položce DHDM o 180,0
tis. Kč snížením výdajové položky v kap. 09 - Vnitřní správa v ODPA 6171 - Činnost místní správy
v kapitálové položce Výpočetní technika . (Přesun do 30 % závazného ukazatele rozpočtu 2019).

Rozpočtové opatření č. 65: změna rozpočtu v roce 2019 - Přijetí účelové neinvestiční dotace ze
SR z MPSV (2. splátka) ve výši 809,7 tis. Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem
sociálně - právní ochrany dětí pro rok 2019 - v kapitole 09 - Vnitřní správa. (Číslo dokladu 2100).

Rozpočtové opatření č. 66: změna rozpočtu v roce 2019 - Navýšení výdajové položky v kap.
09 - Vnitřní správa, v ODPA 6171 - Činnost místní správy na položce 5139 - Nákup materiálu
j.n. ve výši 200,0 tis. Kč snížením výdajové položky v kap. 10 - Pokladní správa v ODPA 6409
- Ostatní činnosti jinde nezařazené z položky nespecifikované rezervy.

Rozpočtové opatření č. 67: změna rozpočtu v roce 2019 - Poskytnutí neinvestiční účelové
dotace ve výši 50,0 tis. Kč spolku Tři pro zdraví, z.s. na pořádání akce "Klánovický 1/2 maraton
2019" v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, zapojením fin. prostředků z dotace HMP z
výherních hracích automatů a jiných technických zařízení - v kap. 10 - Pokladní správa z roku
2018 převedených do roku 2019.

Rozpočtové opatření č. 68: změna rozpočtu v roce 2019 - Zvýšení příjmů rozpočtu v kap. 06 -
Kultura a cestovní ruch, v ODPA 3319 - Ostatní záležitosti kultury v položce příjmy z poskytování
služeb a výrobků (Újezdská akademie volného času) o částku 24,0 tis. Kč a navýšení výdajů o
24,0 tis. Kč v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch v ODPA 3319 na položce nákup ostatních
služeb.

Rozpočtové opatření č. 69: změna rozpočtu v roce 2019 - Úprava rozpočtu u projektu z OP
Praha Pól růstu pro realizátora akce MZŠ Polesná - Modernizace MZŠ č. akce 2540943 - přesun
z investičních položek na neinvestiční položky v kap. 0400 - Školství, mládež a sport a přesun
do výdajů do nespecifikovaných rezerv do doby schválení nejbližší Radou MČ Praha 21. (Číslo
dokladu 7007).

Rozpočtové opatření č. 70: změna rozpočtu v roce 2019 - Převedení úpravy rozpočtu v dotaci
z OP PPR pro realizátora akce MZŠ Polesná č. akce 2540943 z výdajové položky nespecifikované
rezervy v kap. 10 - Pokladní správa do výdajových položek dle pokynů z MHMP v kap. 04  -
Školství, mládež a sport.

Rozpočtové opatření č. 71: změna rozpočtu v roce 2019 - Přijetí dotace z OP Praha pól růstu
z EU výzva č. 49 pro realizátora MZŠ Polesná na akci Rovný přístup na MZŠ Polesná č. akce
2661477 v kapitole 04 - Školství mládež a sport ve výši 598,6 tis. Kč a přesun ve výdajích do
položky nespecifikované rezervy v kap. 10 - Pokladní správa (č. dokladu 7007).

Rozpočtové opatření č. 72: změna rozpočtu v roce 2019 - Přijetí neinvestiční účelové dotace ze
SR z MPSV ve výši 300,0 tis. Kč na podporu registrovaných sociálních služeb na území hl. města
Prahy II a to na pečovatelskou službu v kap. 05 - Zdravotnictví a sociální oblast (č. dokladu 2108).
Převedeno do nespecifikované rezervy do doby schválení Radou MČ Praha 21 dle pokynu z MHMP.

Rozpočtové opatření č. 73: změna rozpočtu v roce 2019 - Převedení neinv. účelové dotace ze
SR z MPSV ve výši 300,0 tis. Kč z položky nespecifikované rezervy v kap. 10 - Pokladní správa ,
ODPA 6409 do výdajových položek v ODPA 4351 - Pečovatelská služba v kap. 05 - Zdravotnictví
a sociální oblast.



V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)
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Rozpočtové opatření č. 74: změna rozpočtu v roce 2019 - Přijetí neinvestiční účelové dotace
ze SR z MPSV na podporu sociálních služeb na území HMP ve výši 23,2 tis. Kč v kap. 05 -
Zdravotnictví a sociální péče a převedení této částky do nespecifikované rezervy v ODPA 6409
v kap. 10 - Pokladní správa do doby schválení RMČ Praha 21 dle pokynu z MHMP (číslo dokladu
2109).

Rozpočtové opatření č. 75: změna rozpočtu v roce 2019 - Převedení neinv. účelové dotace ze
SR z MPSV ve výši 23,2 tis. Kč pro poskytovatele služby MČ Praha 21 z položky nespecifikované
rezervy v kap. 10 - Pokladní správa , ODPA 6409 do výdajových položek v ODPA 4351 -
Pečovatelská služba v kap. 05 - Zdravotnictví a sociální oblast.

Rozpočtové opatření č. 76: změna rozpočtu v roce 2019 - Přijetí neinvestiční účelové dotace
z HMP na podporu projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví na lokální úrovni  -
Sociální začleňování a prevence - Křižovatka ve výši 70,0 tis. Kč v kap. 05 - Zdravotnictví a
sociální péče a převedení do položky nespecifikované rezervy v kap. 10 - Pokladní správa  do
doby schválení RMČ Praha 21 na pokyn MHMP (číslo dokladu 3067).

Rozpočtové opatření č. 77: změna rozpočtu v roce 2019 - Převedení přijaté neinvestiční
účelové dotace z HMP na podporu projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví na lokální
úrovni - Sociální začleňování a prevence - Křižovatka ve výši 70,0 tis. Kč z nespecifikované
rezervy v kap. 10 - Pokladní správa do výdajů kapitoly 05 - Zdravotnictví a sociální péče v ODPA
4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím do položky nákup ostatních služeb.

Rozpočtové opatření č. 78: změna rozpočtu v roce 2019 - Navýšení výdajové položky rozpočtu
v kap. 04 -Školství, mládež a sport v ODPA 3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce ve
výši 100,0 tis. Kč na položce opravy a udržování převedením - snížením výdajové položky
nespecifikované rezervy z dotace HMP z VHP a jiných technických zařízení v roce 2019 v kap.
10 - Pokladní správa.

Rozpočtové opatření č. 79: změna rozpočtu v roce 2019 - Navýšení výdajové položky v kap. 09
- Vnitřní správa, v ODPA 6171 - Činnost místní správy v položce programové vybavení neinvestiční
ve výši 30,0 tis. Kč snížením výdajové položky v kap. 09 - Vnitřní správa v ODPA 6171 v položce
programové vybavení  - kapitálový výdaj.

Rozpočtové opatření č. 80: změna rozpočtu v roce 2019 - Poskytnutí individuální neinvestiční
dotace Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Újezd nad Lesy ve výši 5,0 tis. Kč v
kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch, v ODPA 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace snížením
výdajové položky nespecifikované rezervy z dotace HMP z VHP a jiných technických zařízení
poskytnutých v roce 2019 v kap. 10 - Pokladní správa.

Rozpočtové opatření č. 81: změna rozpočtu v roce 2019 - Navýšení výdajové položky nákup
materiálu j. n. v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální oblast  v ODPA 4351 - Ostatní pečovatelská
služba a podpora samostatného bydlení ve výši 15,0 tis. Kč na nákup termonosičů, snížením
výdajové položky v kapitole 10- Pokladní správa ODPA 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené
z nespecifikované rezervy z dotace HMP z VHP a jiných tech. zařízení z roku 2019.

Rozpočtové opatření č. 82: změna rozpočtu v roce 2019 - Navýšení výdajové položky  v
kapitole 10 - Pokladní správa  v ODPA 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované ve výši 1,3 tis.
Kč v položce 5163 - služby peněžních ústavů snížením výdajové položky v kapitole 10- Pokladní
správa ODPA 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené z nespecifikované rezervy.

Rozpočtové opatření č. 83: změna rozpočtu v roce 2019 - Přijetí účelové neinvestiční dotace
ze SR z MŠMT z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování
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- Šablony pro MŠ a ZŠ II na akci EU - Šablony II MŠ Sedmikráska, Lišická, ORG 15144 ve výši
294 554,- Kč (pro RO zaokrouhleno na 294,6 tis. Kč) v kapitole 04 - Školství mládež a sport a
ve výdajích zaslání částky  147,3 tis. Kč podíl SR a 147,3 tis. Kč podíl EU formou neinvestičního
příspěvku MŠ Sedmikráska, Lišická v kap. 04 - Školství mládež a sport.(Č. dokladu 2111).

Rozpočtové opatření č. 84: změna rozpočtu v roce 2019 - Přijetí účelové neinv. dotace ze SR
z MF na krytí výdajů MČ Praha 21 s působností obecného stavebního úřadu při přípravě sčítání
lidu, domů a bytů v roce 2021 ve výši 41 895,- Kč (pro RO zaokrouhleno na 41,9 tis. Kč) v
kapitole 09 - Vnitřní správa a ve výdajích pod ODPA 6149 - Ostatní všeobecná vnitřní správa
jinde nezařazená v kapitole 09 - Vnitřní správa. (Č. dokladu 2121).

Rozpočtové opatření č. 85: změna rozpočtu v roce 2019 - Poskytnutí neinvestiční účelové
dotace FK Újezd nad Lesy ve výši 50,0 tis Kč na úhradu nákladů spojených s fungováním
fotbalového klubu v kapitole 04 - Školství, mládež a sport zapojením fin. prostředků z dotace
HMP z VHP a jiných tech. herních zařízení z roku 2018  - převedeno do roku 2019 do rozpočtu
v kapitole 10 - Pokladní správa.

Rozpočtové opatření č. 86: změna rozpočtu v roce 2019 - Poskytnutí neinvestiční účelové
dotace Českému rybářskému svazu MO Újezd nad Lesy ve výši 5,0 tis. Kč na úhradu nákladů
spojených s rybářskými závody dětí od 6 -15 let v kapitole 04 - Školství, mládež a sport zapojením
fin. prostředků z dotace HMP z VHP a jiných tech. herních zařízení z roku 2018  - převedeno do
roku 2019 do rozpočtu v kapitole 10 - Pokladní správa.

Rozpočtové opatření č. 87: změna rozpočtu v roce 2019 - Přijetí účelové neinvestiční dotace
ze SR z MŠMT z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování
- Šablony pro MŠ a ZŠ II na akci EU - Šablony II MŠ Rohožník, Žárovická, ORG 15168 ve výši
500 656,00 Kč (pro RO zaokrouhleno na 500,7 tis. Kč) v kapitole 04 - Školství mládež a sport a
ve výdajích zaslání částky  250,4 tis. Kč podíl SR a 250,3 tis. Kč podíl EU formou neinvestičního
příspěvku MŠ Rohožník, Žárovická v kap. 04 - Školství mládež a sport.(Č. dokladu 2125).

Rozpočtové opatření č. 88: změna rozpočtu v roce 2019 - Přijetí účelové investiční dotace z
rozpočtu HMP na rok 2019 z Grantového programu v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na
území hl. m. Prahy pro rok 2019 ve výši 200,0 tis. Kč na účel: Rekonstrukce WC Staroklánovická
260 (ÚMČ) ve výdajích v kapitole 09 - Vnitřní správa, ODPA 6171 Činnost místní správy. (Číslo
dokladu 3073).
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Rozpočtová opatření č. 59 - č. 88 : změny rozpočtu v roce 2019 

RO číslo Název položky SU A U Od Pa Položka UZ ZJ ORJ O R G Ma dáti Dal 

59 

Navýšení výdajové položky v ODPA 6320 - Pojištění 
funkčně nespecifikované na položce služby peněžních 
ústavů (pojištění Uniqa) v kapitole 10 - Pokladní správa 
ve výši 20,00 tis. Kč snížením výdajové položky 
nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa. 

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

Služby peněžních ústavů - pojištění 231 63 20 5163 1000 45 20 000,00 

RO číslo Název položky SU A U Od Pa Položka uz ZJ ORJ O R G M a dáti Dal 

60 

spolku Mladé Běchovice na pořádání 54. ročníku 
závodu Mladých Běchovic ve výši 3,00 tis. Kč v kapitole 
04 - Školství, mládež a sport zapojením finančních 
prostředků z dotace z HMP z VHP a jiných technických 
zařízení z roku 2018 převedených do roku 2019 z 
výsledků hospodaření předchozích období v kapitole 10 
- Pokladní správa. 

změna R 
Zapojení fin. prostředků z dotace HMP z VHP a jiných 
tech. zařízení z roku 2018 převedených do roku 2019 231 8115 98 1000 3 000,00 změna R 
Neinvestiční finanční transfer - účelový dar spolku Mladé 
Běchovice 231 34 21 5222 98 0400 3 000,00 

RO číslo Název položky SU A U Od Pa Položka UZ ZJ ORJ O R G Ma dáti Dal 

61 

Navýšení výdajové kapitálové položky v ODPA 2219 na 
investiční akci Cyklotrasa Staroklánovická - projektová 
dokumentace v kapitole 03 - Doprava o částku 60,00 
tis. Kč snížením výdajové položky nespecifikované 
rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa. 

změna R Cyklotrasa Staroklánovická - projektová dokumentace 231 22 19 6121 0300 647 60 000,00 změna R 
Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 -60 000,00 

RO číslo Název položky SU A U Od Pa Položka UZ ZJ ORJ O R G M a dáti Dal 

62 

Navýšení výdajové investiční položky v ODPA 3429 v 
kapitole 04 - Školství, mládež a sport - akce Relaxační 
místo s veřejným ohništěm o částku 500,00 tis. Kč 
snížením výdajové položky nespecifikované rezervy v 
kapitole 10 - Pokladní správa. 

změna R Relaxační místo s veřejným ohništěm 231 34 29 6122 0400 766 500 000,00 změna R 
Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 -500 000,00 

63 

Přijetí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 
z MPSV na výkon sociální práce ve výši 171 472,- Kč 
(pro rozpočtové opatření zaokrouhleno na 171,5 tis. Kč) 
v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální péče a navýšení 
výdajů v ODPA 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc 
ostatním skupinám obyvatelstva na položky dle 
podmínek dotace a položkového rozpočtu dotace v 
kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální péče - č. dokladu 
2094. 

změna R 
Přijetí účelové neinvestiční dotace ze SR z MPSV na 
výkon sociální práce 231 63 30 4137 13015 0500 171 500,00 změna R 
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 231 43 49 5011 13015 0500 114 400,00 

změna R 

Povinné pojistné na sociální zabezpečení 231 43 49 5031 13015 0500 28 400,00 

změna R 

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 231 43 49 5032 13015 0500 10 300,00 

změna R 

Cestovné 231 43 49 5173 13015 0500 1 800,00 

změna R 

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 231 43 49 5137 13015 0500 4 600,00 

změna R 

Knihy, učební pomůcky a tisk 231 43 49 5136 13015 0500 2 000,00 

změna R 

Služby školení a vzdělávání 231 43 49 5167 13015 0500 10 000,00 

RO číslo Název položky SU A U Od Pa Položka UZ ZJ ORJ O R G M a dáti Dal 

64 

Navýšení výdajové položky v kapitole 09 - Vnitřní 
správa v ODPA 6171 - Činnost místní správy v 
neinvestiční položce DHDM o 180,0 tis. Kč snížením 
výdajové položky v kapitole 09 - Vnitřní správa v ODPA 
6171 - Činnost místní správy v kapitálové položce 
Výpočetní technika. (Přesun do 30 % závazného 
ukazatele rozpočtu 2019). 



změna R Výpočetní technika 231 61 71 6125 0900 720 -180 000,00 změna R 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 231 61 71 5137 0900 720 180 000,00 

RO číslo Název položky SU A U Od Pa Položka UZ ZJ ORJ O R G Ma dáti Dal 

65 

Přijetí účelové neinvestiční dotace ze SR z MPSV (2. 
splátka) ve výši 809,7 tis. Kč na úhradu nákladů 
vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní 
ochrany dětí pro rok 2019 - v kapitole 09 - Vnitřní 
správa. (Číslo dokladu 2100) 

změna R 
Přijetí neinvestiční účelové dotace ze SR z MPSV na 
OSPOD - 2.splátka 231 63 30 4137 13011 0900 809 700,00 změna R 
Neinvestiční výdajové položky 231 61 71 5XXX 13011 0900 809 700,00 

RO číslo Název položky SU A U Od Pa Položka UZ ZJ ORJ O R G Ma dáti Dal 

66 

Navýšení výdajové položky v kapitole 09 -Vnitřní 
správa, v ODPA 6171 - Činnost místní správy na položce 
5139 - Nákup materiálu j.n. ve výši 200, 0 tis. Kč 
snížením výdajové položky v kapitole 10 - Pokladní 
správa v ODPA - 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 
z položky nespecifikované rezervy. 

změna R Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 -200 000,00 
Nákup materiálu j . n. 231 61 71 5139 0900 200 000,00 

RO číslo Název položky SU A U Od Pa Položka UZ ZJ ORJ O R G Ma dáti Dal 

67 

Poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 50,0 tis. 
Kč spolku Tři pro zdraví, z.s. na pořádání akce 
"Klánovický 1/2 maratón 2019" v kapitole 04 - Školství, 
mládež a sport, zapojením fin. prostředků z dotace 
HMP z výherních hracích automatů a jiných technických 
zařízení - v kapitole 10 - Pokladní správa z roku 2018 
převedených do roku 2019 

změna R 
Neinvestiční účelová dotace spolku Tri pro zdraví na akci 
Klánovický 1/2 maratón 2019 231 34 19 5222 98 0400 718 50 000,00 změna R 
Zapojení fin. prostředků z dotace HMP z VHP a jiných 
tech. zařízení z r. 2018 do r. 2019 231 61 71 8115 98 1000 50 000,00 

RO číslo Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ O R G Ma dáti Dal 

68 

Zvýšení příjmů rozpočtu v kap. 06 - Kultura a cestovní 
ruch, v ODPA 3319 - Ostatní záležitosti kultury v 
položce příjmy z poskytování služeb a výrobků 
(Újezdská akademie volného času) o částku 24,0 tis. Kč 
a navýšení výdajů o 24,0 tis Kč v kapitole 06 - Kultura a 
cestovní ruch v ODPA 3319 na položce nákup ostatních 
služeb 

změna R 
Příjem z poskytování služeb Újezdská akademie volného 
času 231 33 19 2111 0600 662 24 000,00 

Nákup ostatních služeb Újezdská akademie volného času 231 33 19 5169 0600 662 24 000,00 

69 

Úprava rozpočtu u projektu z OP Praha Pól růstu pro 
realizátora akce MZŠ Polesná - Modernizace MZŠ č. 
akce 2540943 • přesun z investičních položek na 
neinvestiční položky v kap. 0400 - Školství, mládež a 
sport a přesun do výdajů do nespecifikovaných rezerv 
do doby schválení nejbližší Radou MČ Praha 21. (Číslo 
dokladu 7007). 

změna R 
Přijetí dotace z OP PPR výzvy č. 37 pro akci MZŠ Polesná -
Modernizace MZŠ neinvestiční Praha 231 63 30 4137 104 0400 2540943 309 300,00 změna R 
Přijetí dotace z OP PPR výzvy č. 37 pro akci MZŠ Polesná -
Modernizace MZŠ neinvestiční EU 231 63 30 4137 17050 0400 2540943 386 700,00 

změna R 

Snížení dotace z OP PPR výzvy č. 37 pro akci MZŠ Polesná 
- Modernizace MZŠ - investiční Praha 231 63 30 4137 105 0400 2540943 -422 100,00 

změna R 

Snížení dotace z OP PPR výzvy č. 37 pro akci MZŠ Polesná 
- Modernizace MZŠ - investiční EU 231 63 30 4137 17985 0400 2540943 -527 700,00 

změna R 

Přesun do nespecifikované rezervy - Modernizace MZŠ 
do doby schválení RMČ 231 64 9 5901 1000 2540943 -253 800,00 

70 

Převedení úpravy rozpočtu v dotaci z OP PPR pro 
realizátora akce MZŠ Polesná č. akce 2540943 z 
výdajové položky nespecifikované rezervy v kap. 10 -
Pokladní správa do výdajových položek dle pokynů z 
MHMP v kap. 04 - Školství, mládež a sport 

změna R 
Přesun z nespecifikovaných rezerv do výdajových 
položek 231 64 09 5901 1000 2540943 253 800,00 změna R 

Úprava výše příspěvku MZŠ Polesná z OP PPR výzvy č.37 
akce Modernizace MZŠ neinvestiční Praha 231 31 13 5336 108100104 0400 2540943 309 300,00 



Úprava výše příspěvku MZŠ Polesná z OP PPR výzvy č.37 
akce Modernizace MZŠ neinvestiční EU 231 31 13 5336 108517050 0400 2540943 386 700,00 
Úprava výše příspěvku MZŠ Polesná z OP PPR výzvy č.37 
akce Modernizace MZŠ investiční Praha 231 31 13 6356 108100105 0400 2540943 -422 100,00 
Úprava výše příspěvku MZŠ Polesná z OP PPR výzvy č.37 
akce Modernizace MZŠ investiční EU 231 31 13 6356 108517985 0400 2540943 -527 700,00 

RO číslo Název položky SU A U Od Pa Položka UZ ZJ ORJ O R G Ma dáti Dal 

71 

Přijetí dotace z OP Praha pól růstu z EU výzva č. 49 pro 
realizátora MZŠ Polesná na akci Rovný přístup na MZŠ 
Polesná č. akce 2661477 v kapitole 04 - Školství mládež 
a sport ve výši 598,6 tis. Kč a přesun ve výdajích do 
položky nespecifikované rezervy v kap. 10 - Pokladní 
správa (č. dokladu 7007). 

změna R 
Přijetí dotace z OP PPR z výzvy č. 49 pro MZŠ Polesná 
akce Rovný přístup na MZŠ Polesná - neinvestiční Praha 231 63 30 4137 104 0400 2661477 299 300,00 změna R 

Přijetí dotace z OP PPR z výzvy č. 49 pro MZŠ Polesná 
akce Rovný přístup na MZŠ Polesná - neinvestiční EU 231 63 30 4137 17050 0400 2661477 299 300,00 

změna R 

Nespecifikované rezervy - akce Rovný přístup na MZŠ 
Polesná 231 64 09 5901 1000 2661477 598 600,00 

RO číslo Název položky SU A U Od Pa Položka UZ ZJ ORJ O R G Ma dáti Dal 

72 

Přijetí neinvestiční účelové dotace ze SR z MPSV ve výši 
300,0 tis. Kč na podporu registrovaných sociálních 
služeb na území hl. města Prahy II a to na 
pečovatelskou službu v kap. 05 - Zdravotnictví a sociální 
oblast (č. dokladu 2108). Převedeno do 
nespecifikované rezervy do doby schválení Radou MČ 
Praha 21 dle pokynu z MHMP. 

změna R 
Přijetí neinv. účelové dotace ze SR z MPSV na 
pečovatelskou službu 231 63 30 4137 13305 0500 300 000,00 změna R 
Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 13305 1000 300 000,00 

RO číslo Název položky SU A U Od Pa Položka UZ ZJ ORJ O R G M a dáti Dal 

73 

Převedení neinv. účelové dotace ze SR z MPSV ve výši 
300,0 tis. Kč z položky nespecifikované rezervy v kap. 
10 - Pokladní správa , ODPA 6409 do výdajových 
položek v ODPA 4351 - Pečovatelská služba v kap. 05 -
Zdravotnictví a sociální oblast. 

změna R Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 13305 1000 -300 000,00 změna R 
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 231 43 51 5011 13305 0500 224 200,00 

změna R 

Povinné pojištění na soc. zabezpečení 231 43 51 5031 13305 0500 55 600,00 

změna R 

Povinné pojištění na veřejné zdrav. Pojištění 231 43 51 5032 13305 0500 20 200,00 

RO číslo Název položky SU A U Od Pa Položka UZ ZJ ORJ O R G Ma dáti Dal 

74 

Přijetí neinvestiční účelové dotace ze SR z MPSV na 
podporu sociálních služeb na území HMP ve výši 23,2 
tis. Kč v kap. 05 - Zdravotnictví a sociální péče a 
převedení této částky do nespecifikované rezervy v 
ODPA 6409 v kap. 10 - Pokladní správa do doby 
schválení RMČ Praha 21 dle pokynu z MHMP (číslo 
dokladu 2109). 

změna R 
Přijetí neinv. účelové dotace ze SR z MPSV na podporu 
poskytování soc. služeb 231 63 30 4137 13305 0500 23 200,00 změna R 
Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 13305 1000 23 200,00 

RO číslo Název položky SU A U Od Pa Položka UZ ZJ ORJ O R G Ma dáti Dal 

75 

Převedení neinv. účelové dotace ze SR z MPSV ve výši 
23,2 tis. Kč pro poskytovatele služby MČ Praha 21 z 
položky nespecifikované rezervy v kap. 10 - Pokladní 
správa , ODPA 6409 do výdajových položek v ODPA 
4351 - Pečovatelská služba v kap. 05 - Zdravotnictví a 
sociální oblast. 

změna R Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 13305 1000 -23 200,00 změna R 
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 231 43 51 5011 13305 0500 17 300,00 

změna R 

Povinné pojištění na soc. zabezpečení 231 43 51 5031 13305 0500 4 300,00 

změna R 

Povinné pojištění na veřejné zdrav. Pojištění 231 43 51 5032 13305 0500 1 600,00 

RO číslo Název položky SU A U Od Pa Položka UZ ZJ ORJ O R G Ma dáti Dal 

76 

Přijetí neinvestiční účelové dotace z HMP na podporu 
projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví 
na lokální úrovni - Sociální začleňování a prevence -
Křižovatka ve výši 70,0 tis. Kč v kap. 05 - Zdravotnictví a 
sociální péče a převedení do položky nespecifikované 
rezervy v kap. 10 - Pokladní správa do doby schválení 
RMČ Praha 21 na pokyn MHMP (číslo dokladu 3067). 



změna R Přijetí neinvestiční dotace z HMP na projekt 231 63 30 4137 81 0500 70 000,00 změna R 
Nespecifikované rezervy - Projekt Sociální začleňování a 
prevence - Křižovatka 231 64 09 5901 81 1000 542 70 000,00 

RO číslo Název položky SU A U Od Pa Položka UZ ZJ ORJ O R G Ma dáti Dal 

77 

Převedení přijaté neinvestiční účelové dotace z HMP na 
podporu projektů v oblasti řešení problematiky 
bezdomovectví na lokální úrovni - Sociální začleňování 
a prevence - Křižovatka ve výši 70,0 tis. Kč z 
nespecifikované rezervy v kap. 10 - Pokladní správa do 
výdajů kapitoly 05 - Zdravotnictví a sociální péče v 
ODPA 4319 Ostatní výdaje související se sociálním 
poradenstvím do položky nákup ostatních služeb. 

změna R 
Nespecifikované rezervy - Projekt Sociální začleňování a 
prevence - Křižovatka 231 64 09 5901 81 1000 542 -70 000,00 změna R 

Projekt sociální začleňování a prevence - Křižovatka 231 43 19 5169 81 0500 542 70 000,00 

RO číslo Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ O R G Ma dáti Dal 

78 

Navýšení výdajové položky rozpočtu v kap. 04 -Školství, 
mládež a sport v ODPA 3412 • Sportovní zařízení ve 
vlastnictví obce ve výši 100,0 tis. Kč na položce opravy a 
udržování převedením - snížením výdajové položky 
nespecifikované rezervy z dotace HMP z VHP a jiných 
technických zařízení v roce 2019 v kap. 10 - Pokladní 
správa. 

změna R Nespecifikované rezervy z VHP 2019 231 64 09 5901 98 1000 -100 000,00 změna R 
Opravy a udržování hřišť a sportovišť 231 34 12 5171 98 0400 74 100 000,00 

RO číslo Název položky SU A U Od Pa Položka UZ ZJ ORJ O R G Ma dáti Dal 

79 

Navýšení výdajové položky v kap. 09 - Vnitřní správa, v 
ODPA 6171 - Činnost místní správy v položce 
programové vybavení neinvestiční ve výši 30,0 tis. Kč 
snížením výdajové položky v kap. 09 - Vnitřní správa v 
ODPA 6171 v položce programové vybavení -
kapitálový výdaj. 

změna R Programové vybavení - kapitálový výdaj 231 61 71 6111 0900 720 -30 000,00 změna R 
Programové vybavení -neinvestiční výdaj 231 61 71 5172 0900 720 30 000,00 

RO číslo Název položky SU A U Od Pa Položka UZ ZJ ORJ O R G Ma dáti Dal 

80 

Poskytnutí individuální neinvestiční dotace Základní 
organizaci Českého zahrádkářského svazu Újezd nad 
Lesy ve výši 5,0 tis. Kč v kapitole 06 - Kultura a cestovní 
ruch, v ODPA 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 
snížením výdajové položky nespecifikované rezervy z 
dotace HMP z VHP a jiných technických zařízení 
poskytnutých v roce 2019 v kap. 10 - Pokladní správa. 

změna R 
Nespecifikované rezervy z VHP a jiných tech. zařízení z 
roku 2019 231 64 09 5901 98 1000 -5 000,00 změna R 
Posskytnutí individ. neinvestiční dotace spolku Český 
zahrádkářský svaz Újezd nad Lesy 231 34 29 5222 98 0600 5 000,00 

RO číslo Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ O R G Ma dáti Dal 

81 

Navýšení výdajové položky nákup materiálu j . n. v 
kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální oblast v ODPA 
4351 - Ostatní pečovatelská služba a podpora 
samostatného bydlení ve výši 15,0 tis. Kč na nákup 
termonosičů, snížením výdajové položky v kapitole 10-
Pokladní správa ODPA 6409 - Ostatní činnosti jinde 
nezařazené z nespecifikované rezervy z dotace HMP z 
VHP a jiných tech. zařízení z roku 2019. 

změna R 
Nespecifikované rezervy z VHP a jiných tech. zařízení z 
roku 2019 231 64 09 5901 98 1000 -15 000,00 změna R 
Nákup materiálu j . n. 231 43 51 5139 98 0500 15 000,00 

RO číslo Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ O R G Ma dáti Dal 

82 

Navýšení výdajové položky v kapitole 10 - Pokladní 
správa v ODPA 6320 - Pojištění funkčně 
nespecifikované ve výši 1,3 tis. Kč v položce 5163 -
služby peněžních ústavů snížením výdajové položky v 
kapitole 10- Pokladní správa ODPA 6409 - Ostatní 
činnosti jinde nezařazené z nespecifikované rezervy. 

změna R Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 -1300,00 změna R 
Pojištění funkčně nespecifikované 231 63 20 5163 1000 45 1 300,00 



R O číslo Název položky SU A U Od Pa Položka UZ ZJ ORJ O R G Ma dáti Dal 

83 

Přijetí účelové neinvestiční dotace ze SR z MŠMT z OP 
VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II na 
akci EU - Šablony II MŠ Sedmikráska, Lišická, ORG 15144 
ve výši 294 554,- Kč (pro RO zaokrouhleno na 294,6 tis. 
Kč) v kapitole 04 - Školství mládež a sport a ve výdajích 
zaslání částky 147,3 tis. Kč podíl SR a 147,3 tis. Kč podíl 
EU formou neinvestičního příspěvku MŠ Sedmikráska, 
Lišická v kap. 04 - Školství mládež a sport.(Č. dokladu 
2111). 

změna R 
Přijetí neinv. účelové dotace ze SR z MŠMT na EU -
Šablony II MŠ Sedmikráska, Lišická 231 63 30 4137 33063 0400 0015144 294 600,00 změna R 
Neinv. příspěvek EU -Šablony II MŠ Sedmikráska, Lišická 
50 % podíl ze SR 231 31 11 5336 103133063 0400 0015144 147 300,00 

změna R 

Neinv. příspěvek EU -Šablony II MŠ Sedmikráska, Lišická 
50 % podíl z EU 231 31 11 5336 103533063 0400 0015144 147 300,00 

RO číslo Název položky SU A U Od Pa Položka UZ ZJ ORJ O R G Ma dáti Dal 

84 

Přijetí účelové neinv. dotace ze SR z MF na krytí výdajů 
MČ Praha 21 s působností obecného stavebního úřadu 
při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 ve 
výši 41 895,- Kč (pro RO zaokrouhleno na 41,9 tis. Kč) v 
kapitole 09 - Vnitřní správa a ve výdajích pod ODPA 
6149 - Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde 
nezařazená v kapitole 09 - Vnitřní správa. (Č. dokladu 
2121). 

změna R Přijet neinv. účelové dotace ze SR z MF - sčítání 2021 231 63 30 4137 98018 0900 41 900,00 změna R 
Ostatní osobní výdaje 231 61 49 5021 98018 0900 41 900,00 

RO číslo Název položky SU A U Od Pa Položka UZ ZJ ORJ O R G Ma dáti Dal 

85 

Poskytnutí neinvestiční účelové dotace FK Újezd nad 
Lesy ve výši 50, 0 tis Kč na úhradu nákladů spojených s 
fungováním fotbalového klubu v kapitole 04 - Školství, 
mládež a sport zapojením fin. prostředků z dotace HMP 
z VHP a jiných tech. herních zařízení z roku 2018 -
převedeno do roku 2019 do rozpočtu v kapitole 10 -
Pokladní správa. 

změna R 
Neinvestiční účelová dotace FK Újezd nad Lesy na úhradu 
nákladů s fungováním fotbalového klubu 231 34 19 5222 98 0400 50 000,00 změna R 
Zapojení fin. prostředků z dotace HMP z VHP a jiných 
tech. herních zař. z roku 2018 do roku 2019 231 8115 98 1000 50 000,00 

RO číslo Název položky SU A U Od Pa Položka UZ ZJ ORJ O R G M a dáti Dal 

86 

Poskytnutí neinvestiční účelové dotace Českému 
rybářskému svazu MO Újezd nad Lesy ve výši 5,0 tis. Kč 
na úhradu nákladů spojených s rybářskými závody dětí 
od 6 -15 let v kapitole 04 - Školství, mládež a sport 
zapojením fin. prostředků z dotace HMP z VHP a jiných 
tech. herních zařízení z roku 2018 - převedeno do roku 
2019 do rozpočtu v kapitole 10 - Pokladní správa. 

změna R 
Neinvestiční účelová dotace ČRS MO Újezd nad Lesy na 
úhradu nákladů spojených s rybářskými závody dětí 231 34 21 5222 98 0400 5 000,00 změna R 
Zapojení fin. prostředků z dotace HMP z VHP a jiných 
tech. herních zař. z roku 2018 do roku 2019 231 8115 98 1000 5 000,00 

RO číslo Název položky SU A U Od Pa Položka UZ ZJ ORJ O R G M a dáti Dal 

87 

Přijetí účelové neinvestiční dotace ze SR z MŠMT z OP 
VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II na 
akci EU - Šablony II MŠ Rohožník, Žárovička, ORG 15168 
ve výši 500 656,00 Kč (pro RO zaokrouhleno na 500,7 
tis. Kč) v kapitole 04 - Školství mládež a sport a ve 
výdajích zaslání částky 250,4 tis. Kč podíl SR a 250,3 tis. 
Kč podíl EU formou neinvestičního příspěvku MŠ 
Rohožník, Žárovička v kap. 04 - Školství mládež a 
sport.(Č. dokladu 2125). 

změna R 
Přijetí neinv. účelové dotace ze SR z MŠMT na EU -
Šablony II MŠ Rohožník, Žárovička 231 63 30 4137 33063 0400 0015168 500 700,00 změna R 
Neinv. příspěvek EU -Šablony II MS Rohožník, Žárovička 
50 % podíl ze SR 231 31 11 5336 103133063 0400 0015168 250 400,00 

změna R 

Neinv. příspěvek EU -Šablony II MŠ Rohožník, Žárovička 
50 % podíl z EU 231 31 11 5336 103533063 0400 0015168 250 300,00 



RO číslo Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ O R G M a dáti Dal 

88 

Přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu HMP na rok 
2019 z Grantového programu v oblasti přístupnosti a 
odstraňování bariér na území hl. m. Prahy pro rok 2019 
ve výši 200,0 tis. kč na účel: Rekonstrukce WC 
Staroklánovická 260 (ÚMČ) ve výdajích v kapitole 09 -
Vnitřní správa, ODPA 6171 Činnost místní správy .(Číslo 
dokladu 3073). 

změna R 
Přijetí účelové inv. Dotace z HMP - Rekonstrukce WC 
Staroklánovická 260 (ÚMČ) 231 63 30 4137 116 0900 0081152 200 000,00 změna R 
Rekonstrukce WC Staroklánovická 260 (ÚMC) 231 61 71 6121 116 0900 0081152 200 000,00 

zpracovala: Ing. Jana Piknová 
01.11.2019 
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Zastupitelstvo městské části 6. jednání dne 18.11.2019
 

Ing. Kristýna Kopeckápředkládá:
místostarostka MČ Praha 21

 
Ing. Kristýna Kopeckázpracoval:
místostarostka MČ Praha 21

 
 

Věc: Záměr na rekonstrukci zdravotního střediska Rohožník

Důvodová zpráva

 V Újezdě nad Lesy máme v současnosti jedno zdravotní středisko, kde jsou ordinace lékařů
(praktický lékař pro děti a dorost, pro dospělé, gynekolog, oční, chirurg i s rentgenovým
pracovištěm), lékárna a středisko osobní hygieny, které poskytuje služby pro seniory. Středisko
nebylo dlouho rekonstruováno a je ve špatném technickém stavu. V posledních letech probíhaly
pouze individuální opravy. V minulém volebním období bylo naplánováno vybudování nové
zdravotní polikliniky na Blatově. Nicméně na vybudování této polikliniky nemá městská část
dostatek financí. Ani lékaři ani velká část občanů nesouhlasila se zrušením zdravotního střediska
na Rohožníku. Obyvatelé městské části požádali zastupitelstvo o vypsání referenda s cílem
zachování polikliniky na Rohožníku. Zastupitelstvo městské části ovšem toto referendum
neschválilo.

Současná rada svým usnesením č. RMČ16/0273/19 schválila záměr na rekonstrukci zdravotního
střediska na Rohožníku a nyní žádáme i Zastupitelstvo městské části Praha 21, aby podpořila
toto rozhodnutí. Zdravotní středisko Rohožník plánujeme zrekonstruovat a ve druhé etapě i
rozšířit. V případě zdravotní polikliniky na Blatově bychom rádi budovu využili pro další občanskou
vybavenost jako je komunitní centrum, kulturní sál, prostory pro seniorské aktivity, a pokud to
bude možné tak i případně jako ordinace pro praktické lékaře pro dospělé a děti s tím, že hlavní
zdravotní středisko zůstane na Rohožníku.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 Záměr na rekonstrukci stávajícího zdravotního střediska na sídlišti Rohožník, obj. Živonínská

č.p. 1630
 
 
 



V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)
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Dne 06.11.2019

 
 

Ing. Kristýna Kopecká
místostarostka MČ Praha 21
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00417/2019
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 6. jednání dne 18.11.2019
 

Milan Samecpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Ing. Josef Roušalzpracoval:
vedoucí odboru majetku a investic

 
 

Věc: Směna pozemků na rohu ulic Zaříčanská a Novosibřinská

Důvodová zpráva

Předkládáme zastupitelstvu k projednání směnu částí pozemku parc.č. 3821/7 v k.ú. Újezd nad
Lesy vedeného jako ostatní plocha - zeleň za část pozemků parc.č. 3817 a parc.č. 3834, které
jsou ve svěřené správě MČ Praha 21 také v k.ú. Újezd nad Lesy zapsány jako ostatní plocha -
ostatní komunikace. RMČ23/0376/19 projednala směnu na základě žádosti vlastníka pozemku
parc.č. 3821/7 a dle předloženého geometrického plánu č.3627-50/2018.

Navrhovanou směnou by došlo k narovnání hranice mezi pozemkem žadatelů a pozemky MČ
Praha 21. MČ by touto směnou získala o 7 m2 pozemku více než žadatelé od MČ. Ekonomická
výhodnost směny byla ověřena znaleckým posudkem. Dále směnou pozemků dojde k narovnání
hranic pozemků a přilehlé komunikace, tudíž se směna i do budoucna jeví pro MČ Praha 21 jako
výhodná.

Rada MČ Praha 21 souhlasila se záměrem směny pozemků dne 24.09.2019 usnesením
RMČ23/0376/19 viz příloha 04.

Záměr na směnu pozemků byl zveřejněn v souladu s platnou legislativou.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 předložený návrh na směnu částí pozemku parc.č. 3821/7 za část pozemků parc.č. 3817 a

parc.č. 3834, vše v k. ú. Újezd nad Lesy
 
 
 

2) s c h v a l u j e
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 směnu částí pozemku parc.č. 3821/7 za část pozemků parc.č. 3817 a parc.č. 3834, vše v
k. ú. Újezd nad Lesy, dle geometrického plánu č. 3627-50/2018.

 
 
 

3) u k l á d á
 RMČ připravit směnnou smlouvu

 
 Zodpovídá:

 
 1. starosta MČ Praha 21
 Termín:  31.12.2019
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Geometricky_plan

 
Příloha č.3: 03_Vyjadreni_k_inzenyrskym_sitim

 
Příloha č.4: 04_Usneseni_RMC23_0376_19

 
 

Dne 04.11.2019
 
 

Milan Samec
starosta MČ Praha 21
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00480/2019
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 6. jednání dne 18.11.2019
 

Ing. Marie Kučerovápředkládá:
předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21

 
Markéta Zahradníkovázpracoval:
tajemník Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21

 
 

Věc: Zápis č. 8 z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 ze dne 13.08.2019

Důvodová zpráva

Kontrolní výbor Zastupitelstva MČ Praha 21 předkládá Zastupitelstvu MČ Praha 21 zápis z jednání
Kontrolního výboru č. 8 ze dne 13.08.2019.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 8 ze dne 13.08.2019

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_KV_2019_08_zapis

 
Příloha č.3: 03_KV_2019_08_zapis_Redigovano

 
 

Dne 01.11.2019
 
 

Ing. Marie Kučerová
předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21
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KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 21

STAROKLÁNOVlCKÁ 260, 190 16 PRAHA 9, TEL.. 281 012 911, FAX: 281 971 531, PODATELNA©PRAHA21.CZ

 

NAŠE ČJ.: UMCP21/12218/2019/KV/Zah

VYŘIZUJE: Markéta Zahradníková

TEL.: _

E-MAIL: —

DATUM: 16.08.2019

8. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21

konaná dne 13.08.2019

Místo konání: budova ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha — Újezd nad Lesy 190 16

Přítomni: předsedkyně KV: Ing Marie Kučerová

JUDr. Hana Pelčáková

lng. Jiří Lameš

Mgr. Lucie Filipinská, Ph.D.

tajemník KV: Markéta Zahradníková

Omluveni: místopředsedkyně KV: Mgr. Lucie Doležalová

Hosté: Milan Samec — starosta MČ Praha 21

Ing. Kristýna Kopecká — místostarostka MČ Praha 21

Ing. Šárka Zátková — tajemnice ÚMČ Praha 21

Program:

1. Zahájení schůze KV Č. 8/2019

2. Návrh a schvéleni programu KV č. 8/2019

3. Projednání návrhů usnesení na zasedání ZMČ Praha 21 konané dne

02.09.2019

4. Termín příštího zasedání
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1) Zaháiení schůze KV č. 8/2019

Zasedání KV č. 8/2019 bylo zahájeno předsedkyní KV v 17.35 hodin. Předsedkyně KV

konstatovala, že KV usnášeníschopný.

2) Návrh a schválení proqramu KV č. 8/2019

Návrh programu KV č. 8/2019 dne 13.08.2019 byl schválen.

Schváleno — Pro: 4, Proti: O, Zdržel se: 0

3) Proiednání návrhů usnesení na zasedání ZMČ Praha 21 konané dne 02.09.2019

Zasedání KV se, na návrh členky KV, JUDr. Pelčákové, zúčastní hosté: Milan Samec — starosta

MČ Praha 21, Ing. Kristýna Kopecká — místostarostka MČ Praha 21 a Ing. Šárka Zátková —

tajemnice ÚMČ Praha 21 (v časovém rozmezí od 17.40 hodin do 19.05 hodin).

KV s hosty diskutoval nad problematikou Protokolů o kontrole, které KV předložil RMČ

Praha 21 k zařazení do programujednání ZMČ Praha 21 dne 02.09.2019.

Hosté se jednohlasně shodují, že obsáhlost předložených materiálů (Protokolů o kontrole)

je příliš velká. Přílohy přiložené k Protokolům o kontrolejsou interní informací, a i z důvodu

přílišné zátěže sjejich anonymizováním, by neměly býtjejich součástí.

Vyjádření pana starosty:

Nenegujeme prácí KV, jsme rádi za prozkoumání daných problematik. Přílohy k protokolům

spatřujeme jako problematické, protože mohou obsahovat interní informace. Přílohy jsou

pouze podkladem pro KV na základě, kterých jsou zpracovávány protokoly a závěry z nich.

Takto sejedná o předávání závěrů včetně podkladů, na základě, kterých KV rozhodoval.

O rozhodnutí KV nelze vést další debaty. KV svá doporučení (včetně vyjádření kontrolovaných

osob) předloží ZMČ Praha 21 aje na 17 zastupitelích, jak s těmito doporučeními naloží.

Pro MČ Praha 21 je důležitý výstup, který vzejde od KV. KV by v rámci ukončení kontroly měl

dát ZMČ doporučení na provedení nápravných opatření.

RMČ se k materiálům, který KV předkládá nijak nevyjadřuje, pouzeje zařazuje do programu

jednání ZMČ.

Citace předložených materiálů nejsou problémem. Je potřeba dát pouze pozor na osobní

údaje.

KV se s hosty dohodl, že přílohy k diskutovaným protokolům, budou zejména dokumenty

vytvořené KV,jakojsou například tabulky atd.

KV se shodl, že na základě rozhodnutí červnového zastupitelstva bude součástí každého

protokolu i souhrnné vyjádření kontrolovaného subjektů.

Vyjádření paní místostarostky:

Kontrolovaný subjekt má právo na vyjádření, alejiž se nemá zasahovat do závěrů KV.
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Pan starosta upozornil na problematiku návrhů usnesení na ZMČ.

KV se rozhodl své návrhy usnesení předkládal v širším pojetí, nežli tomu bylo doposavad.

Hosté informovali KV o možnosti vyřešení problému s Protokoly o kontrole, které nebyly

zařazeny do programu jednání ZMČ konaného dne 02.09.2019 z důvodu obsáhlosti příloh.

Hosté doporučují, aby KV na zasedání ZMČ zažádal o doplnění bodu jednání, ve kterém

budou předloženy zápisy ze schůzí KV, o projednání Protokolů o kontrole č, 2/2019, 3/2019,

4/2019, 5/2019, 6/2019.

KV připraví doplnění názvu bodujednáni včetně návrhů usnesení a včetně Protokolů (již bez

příloh) a vše zašle zastupitelům k prostudování ve stejném časovém horizontu, jako bude

Kancelář starosty odesílat řádně zařazené materiály k projednání na ZMČ. Zároveň KV tyto

podklady pro ZMČ zašle Kanceláři starosty a paní tajemnicí ÚMČ, kvůli zjednodušení

administrativy spojené s rozšiřováním bodujednání. (Kanceláři starosty zašle KV i standartně

anonymizované verze, kvůli možnosti jejich zveřejnění.) Veškeré takto dodané materiály

(návrh bodu 5 usneseními a Protokoly) KV předloží i v tištěné podobě přímo na zasedání

ZMC.

Hosté se jednohlasné shodují, že KV má kontrolovat plnění usnesení RMČ a ZMČ, a

dodržování právních předpisů.

KV s hosty diskutoval nad problematikou hasičárna a nad společností DAKA Stav, která je

v insolvenčním řízení.

Pan starosta KV informoval, že MČ veškeré podklady předala svému právnímu zástupci a

nyni se čeká na vyjádření.

KV předá Protokol o kontrole č. 3/2019 — „Kontrola akce - Stavba č. 41271 Požární zbrojnice

Újezd nad Lesy" včetně příloh a faktur Kanceláři starosty a Protokol bude následně poskytnut

právní kanceláři k posouzení,jako další podklad.

V 19.05 hodin zasedání opouští hosté.

KV sejednohlasně shodl na vyřazení většiny příloh z Protokolů o kontrole.

KV se dohodl na znění předkládaných návrhů usneseni na ZMČ:

a) ZMČ bere na vědomí Protokoly o kontrole č. 2/2019; 3/2019; 4/2019; 5/2019; 6/2019

b) ZMČ ukládá RMČ projednat navržená opatření, kterájsou součástí Protokolu o kontrole

č. (doplnění čísla Protokolu, pro každý Protokol zvlášt)

Schváleno — Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0
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4) Termín příštího zasedání

Termín příštího zasedání bude dohodnut přes e—mail během měsíce září 2019.

Schváleno — Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

  

   

Zasedání KV se konalo 13.08.2019 od 17.35 do 19.35 hodin.

Vyhotovila a zapsala tajemnice KV: Markéta Zahradníková

Schválila předsedkyně KV: Mgr. Marie Kučerová
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V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00481/2019
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 6. jednání dne 18.11.2019
 

Ing. Marie Kučerovápředkládá:
předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21

 
Markéta Zahradníkovázpracoval:
tajemník Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21

 
 

Věc: Protokoly o kontrole č. 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019 a 6/2019

Důvodová zpráva

Kontrolní výbor Zastupitelstva MČ Praha 21 předkládá Zastupitelstvu MČ Praha 21 protokoly o
kontrole: č. 2/2019 - "Kontrola nepovolené stavby na pozemku par. č. 1403 v k. ú. Újezd nad Lesy,
užívaném Fotbalovým klubem Újezd nad Lesy"; č. 3/2019 - "Kontrola akce - Stavba č. 41271
Požární zbrojnice Újezd nad Lesy"; č. 4/2019 - "Kontrola akce - nákup budovy Ideal Lux"; č.
5/2019 - "Kontrola akce - Modernizace vstupu MZŠ Polesná"; č. 6/2019 - "Kontrola evidovaných
stížností č. 1/2019 a č. 3 - 7/2019" z důvodu přijetí usnesení.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 protokoly o kontrole: č. 2/2019 - "Kontrola nepovolené stavby na pozemku par. č. 1403 v

k. ú. Újezd nad Lesy, užívaném Fotbalovým klubem Újezd nad Lesy"; č. 3/2019 - "Kontrola
akce - Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy"; č. 4/2019 - "Kontrola akce -
nákup budovy Ideal Lux"; č. 5/2019 - "Kontrola akce - Modernizace vstupu MZŠ Polesná";
č. 6/2019 - "Kontrola evidovaných stížností č. 1/2019 a č. 3 - 7/2019"

 
 
 

2) u k l á d á
 Radě městské části projednat navržená opatření, která jsou součástí předložených protokolů

o kontrole: č. 2/2019 - "Kontrola nepovolené stavby na pozemku par. č. 1403 v k. ú. Újezd
nad Lesy, užívaném Fotbalovým klubem Újezd nad Lesy"; 3/2019 - "Kontrola akce - Stavba
č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy"; 4/2019 - "Kontrola akce - "nákup budovy Ideal
Lux"; 5/2019 - "Kontrola akce - Modernizace vstupu MZŠ Polesná"

 
 Zodpovídá:

 



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

 1. starosta MČ Praha 21
 Termín:  31.12.2019
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_KV_Protokol_2_2019

 
Příloha č.3: 03_KV_Protokol_2_2019_Redigovano

 
Příloha č.4: 04_KV_Protokol_3_2019

 
Příloha č.5: 05_KV_Protokol_3_2019_Redigovano

 
Příloha č.6: 06_KV_Protokol_4_2019

 
Příloha č.7: 07_KV_Protokol_4_2019_Redigovano

 
Příloha č.8: 08_KV_Protokol_5_2019

 
Příloha č.9: 09_KV_Protokol_5_2019_Redigovano

 
Příloha č.10: 10_KV_Protokol_6_2019

 
Příloha č.11: 11_KV_Protokol_6_2019_Redigovano

 
 

Dne 01.11.2019
 
 

Ing. Marie Kučerová
předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21
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KONTROLNI VYBOR ZASTUPITELSTVA MC PRAHA 21

STAROKLÁNOVICKÁ 260, 190 16 PRAHA 9, TEL.: 281 012 911, FAX: 281 971 531, PODATELNA@PRAHA21.CZ

NAŠE ČJ.: UMCP21/03095/2019/KV/Zah

VYŘIZUJE: Markéta Zahradníkova

TEL.: _

E-MAIL: —

DATUM: 25.02.2019

PROTOKOL O KONTROLE Č. 2/2019

Kontrola nepovolené stavby na pozemku parc. č. 1403 v k. ú. Újezd nad Lesy,

užívaném Fotbalovým klubem Újezd nad Lesy

Na základě usnesení ZMČ2/OO29/18 ze dne 21. 12. 2018

„Zastupitelstvo městské části ukládá Kontrolnímu výboru prověřit způsob vydání

územní dokumentace a určit zodpovědnost zajejí vydání v rozporu s územním plánem "

Kontrolní výbor provedl kontrolu nepovolené stavby na pozemku parc. č. 1403 v k. ú. Újezd

nad Lesy, užívaném Fotbalovým klubem Újezd nad Lesy.

Kontrolu podkladů k pozemku parc. č. 1403, užívaných Fotbalovým klubem Újezd nad Lesy

provedla na ÚMČ Praha 21 dne 6. 2. 2019 JUDr. Hana Pelčáková.

Popis předmětu kontrolv:

Stavebník provedl nepovolené zpevnění plochy na parc. č. 1403 — rozměry 44 x 22 m, k tomu

bylo vydéno dodatečné povolení ke stavbě dne 4. S. 2012, které nabylo prévni moci dne 23.

5. 2012 (UMCP21/04796/2012/SÚ/Bro). Ke stavbě byl řádně vydán kolaudační souhlas dne 3.

7. 2012 (UMCP21/O7067/2012/SÚ/Bro). Podle projektové dokumentace se jedná o umělý

trávník o výše uvedených rozměrech s obrubníkem a betonovým základem s pouzdrem pro

branku.

Mezi Stavebníkem a tehdejším starostou RNDr. Roušarem byla uzavřena dne 12. 08. 2011

Smlouva o právu stavby na cizím pozemku (SML/2011/0084/OMI), kde v bodu č. 4 této

smlouvy se stavebník zavazuje, že na pozemku parc. č. 1403 provede pouze stavbu

specifikovanou v této smlouvě na své náklady bezjakýchkoliv současných NEBO BUDOUCÍCH

FlNANČNÍCH NÁROKÚ VÚČI SPRÁVCI NEBO VLASTNÍKU POZEMKU parc. č. 1403 v k. ú. Újezd

nad Lesy. Ke smlouvěje přiložen půdorys pouzejedné stavby, a to tě, na kterou bylo vydáno
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Protokol o kontrole č. 2/2019

UMCP21/03095/2019/KV/Zah

dodatečné stavební povolení a následně proběhla kolaudace se souhlasem užívání této

stavby.

Vedle shora uvedené stavby na pozemku parc. č. 1403 stavebník provedl další nepovolenou

stavbu, zhruba o stejných rozměrech jako je výše uvedená a dodatečně schválená stavba na

tomto pozemku. K této stavbě podal stavebník až dne 3. 7. 2018 žádost o provedení změn

v územním plánu na OMI, žádost převzal vedoucí OMl lng. Josef Roušal. Tato žádost musela

být schválena Zastupitelstvem MČ Praha 21, materiál byl připraven na zasedání ZMČ v září

2018, na tomto zasedání nebyl schválen program a tudíž se materiál překládal až na

následujícím zasedání ZMČ, tedy 21. 12. 2018. Dne 16. 1. 2019 odešla žádost o provedení

změn v územním plánu, ve zkráceném řízení.

Kontrolní zjištění

Fotbalový klub se dopustil přestupku, když postavil a užívá stavbu bez povolení a kolaudace,

SÚ by v tom případě měl vydat zákaz užívání stavby a odstranění nepovolené stavby na

pozemku parc. č. 1403 v k. ú. Újezd nad Lesy.

Fotbalový klub porušil Smlouvu o prévu stavby na cizím pozemku, kde v bodu č. 4 této

smlouvy se stavebník zavázal, že provede na pozemku parc. č. 1403 pouze stavbu, ke které

získal dodatečné povolení. FK postavil oproti svému závazku další nepovolenou stavbu.

Fotbalový klub rovněž porušil Nájemní smlouvu uzavřenou s MČ Praha 21 a to v bodě 6. 4.

této smlouvy, kde se zavázal zejména užívat předmět nájmu v souladu s touto smlouvou a

obvyklým užíváním, dodržovat obecně závazné předpisy (tudíž i stavební zákon), neprovádět

žádné stavební úpravy bez předchozího výslovného písemného souhlasu pronajimatele a

odsouhlasení finančních nákladů.

Pronajímatel měl právo provádět kontrolu předmětu nájmu a 1x čtvrtletně chodit na schůze

výkonného výboru nájemce a dostávat informace o hospodaření a Finanční situaci nájemce.

Nebylo doloženo, že by ÚMČ Praha 21 na pronajatém pozemku prováděl kontrolu či

navštěvoval schůze výkonného výboru.

Doporučení KV:

Městská část nemůže neustále dodatečně zachraňovat a dotovat svévolná jednání spolků,

občanů a organizací a vystupovat tak proti příslušným zákonům. Naopak, všichni by se měli

naučit zákony dodržovat, a pokud tak nečiní, měli by nést důsledky.

KV doporučuje projednat s nájemcem Fotbalový klub Újezd nad lesy důsledky hrubého

porušení Nájemní smlouvy a Smlouvy o právu stavby na cizím pozemku, důsledkem hrubého

porušení uvedených smluv může být i odstoupení od Nájemní smlouvy.

KV doporučuje provádět pravidelné kontroly pronajatého obecního majetku v intervalu 1 — 2

let, pořizovat z kontrol zápisy a zjištěné nedostatky a porušování závazků nájemců
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neprodleně řešit s nájemci. Součástí kontrol by mělo být i prověření souladu zápisů v katastru

nemovitostí se zjištěnou skutečností. Zápisy z provedených kontrol včetně nápravných

opatření a uplatněných či navržených postihů nájemců by pravidelně měla projednávat Rada

MČ.

Kontrolu provedl:

JUDr. Hana Pelčáková

Ing. Marie Kučerová

Schválila Členka KV: JUDr. Hana Pelčáková

Schválila předsedkyně KV: Ing. Marie Kučerová
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Příloha k Protokolu o kontrole č. 2/2019

„Kontrola nepovolené stavby na pozemku par. č. 1403 v k. ú. Úiezd nad Lesy.

užívaném Fotbalovým klubem Úiezd nad Lesy"

Vyiádření

09. 07. 2019

Protokol předložen Ing. Šárce Zátkové, tajemníci ÚMČ, dne .....

Prostor pro dodatečné vyjádření Ing. Šárky Zátkové:

 

„"a/)lvýívf 76V NEH CE NEŽUČĚQTN/Lg.

‘flw’em 7?}Jér7AJ/L’E UHF 73x97 [VAONA/VAM

0D % V. Jam.

b ?feomwau

mámy/“> Wm 732/7

S’E Né MOHU 2 [Haba/07217

 

  
 

Protokol předložen Ing. Josefu Roušalovi, vedoucí OMI, dne .....

Prostor pro dodatečné vyjádření Ing. Josefa Roušala:

 

! Mimi-0,610 27/2520 »r/ vav/jf %?a/W/W/ .

 

" '6‘ Josef Roušal
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Protokol předložen Ing. Janu Kuprovi, vedouci SU, dne 5? 11913

Prostor pro dodatečné vyjádření Ing. Jana Kupra:

 

„ „ ~ f \
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NAŠE ČJ.: UMCP21/06966/2019/KV/Zah

VYŘIZUJE: Markéta Zahradníková

E—MAlLZ

DATUM: 06.05.2019

PROTOKOL O KONTROLE Č. 3/2019

Kontrola akce - Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy

Na základě usnesení ZMČ2/OO30/18 ze dne 21.12.2018

„Zastupitelstvo městské části pověřuje Kontrolní výbor ZMČ a Finanční výbor ZMČ kontrolou

přijatých usnesení souvisejících s rekonstrukcí plochy před budovou ZŠ v Polesné ulici, nákupu

budovy Ideal Lux a rekonstrukci hasičské zbrojnice a to včetně kontroly naplňování

smluvních vztahů, cenově kontroly (tedy zda cena u těchto akcí odpovídá reálné skutečnosti

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

skutečnostmi a finanční prostředky u uvedených kauz byly vynaloženy s péčí řádného

hospodáře; případně doporučil další postup. Dále ZMČ žádá oba výbory o vydání stanovisek,

zda u uvedených kauz vznikla povinnost podat trestní oznámení. "

Kontrolní výbor provedl kontrolu akce „Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy".

Kontrolu podkladů k akci „Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy" provedla

Mgr. Lucie Filipinská, Ph.D.

Do dne uzavření kontroly nebyly ze strany úřadu předloženy všechny vyžádané

podklady, zejména korespondence s právníky a zhotovitelem a audity dotací. Nelze

tedy vyloučit, že z nedoložených podkladů by mohly vyplynout skutečnosti, které by

mohly ovlivnit znění tohoto protokolu o kontrole.

Popis předmětu kontrolv:

Rada MHMP schválila usnesením č. 440 ze dne 28.02.2017 úpravu rozpočtu minulých let a

převedení profinancovaných investičních nákladů ve výši 2.032.981,20,— Kč při přípravě stavby

Hasičské zbrojnice Újezd nad Lesy z OTV MHMP na Městskou části Praha 21. V rámci

vynaložených nákladů byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení,
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zadavatelem byl OTV MHMP. Nésledné bylo vydáno stavební povolení na demolici stávající

budovy a výstavbu nové. Stavba byla předána na městskou část v roce 2016.

Dohoda o předání a převzetí projektové dokumentace, zpracované společností Bomart s.r.o.,

a práv a závazků investora byla uzavřena dne 07.03.2017, součástí dohody byl soupis všech

předávaných podkladů a rozhodnutí. Dohoda o převzetí projektové dokumentace byla

schválena usnesením RMČ53/0901/17 ze dne 28.02.2017.

Výstavba nové hasičské zbrojnice vedená pod názvem "Rekonstrukce hasičské zbrojnice" byla

původně připravována odborem technické vybavenosti MHMP. V roce 2009 — 2010 byla

zpracována projektová dokumentace společností Bomart spol. s.r.o., projektová dokumentace

zahrnovala demolici stávajícího objektu hasičské zbrojnice a výstavbu nové budovy, v roce

2011 byla na demolici stávající budovy a výstavbu nové vydáno stavební povolení, které bylo

několikrát prodlouženo z důvodu nezahájení stavby.

RMČ Praha 21 byla na svém zasedání 10.05.2016, podle důvodové zprávy, kterou vypracoval

lng. Josef Roušal, vedoucí OMI a předložil RNDr. Pavel Roušar, místostarosta, k tomuto bodu

jednání seznámena s průběhem jednání s MHMP a dalšími subjekty ohledně převzetí

realizace stavby hasičské zbrojnice podle vypracované projektové dokumentace, s příslibem

dotace od MV ve výši 4,5 mil. Kč a příslibem dotace 2 HMP ve výši 10 mil. Kč. Rada usnesením

RMČ35/585/16 ze dne 10.05.2016 schválila záměr akce Rekonstrukce hasičské zbrojnice a

souhlasila s příjmem dotace ze státního rozpočtu od MV ve výši 4,5 mil. Kč v rámci programu

"Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2016". Podmínkou pro poskytnutí dotace 4,5 mil. Kč

bylo (podle informací v důvodové zprávě) zahájení stavby ještě v roce 2016.

Výběrové řízení

RMČ Praha 21 usnesením RMČ38/0652/16 ze dne 21.06.2016 schválila zadávací dokumentaci,

zpracovanou administrátorem veřejné zakázky společnost Intenko s.r.o., k otevřenému řízení

podlimitní veřejné zakázky a jmenovala komise. Ze zadávací dokumentace lze upozornit

zejména na: Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na 13.475.994,- Kč bez

DPH. Popis zakázky zahrnuje demolici stávající budovy a stavbu budovy nové.

Součástí zadávací dokumentace byl závazný vzor smlouvy, podle které bylo předpokládané

zahájení stavby 19.09.2016 a dokončení stavby 31.08.2017. Dále bylo výslovně uvedeno v

čl. 7.1. vzoru smlouvy, že nebudou poskytovány žádné zálohy. Součástí smlouvy v čl. 7.5

bylo právo pozastávky platby ve výši 10% z každé jednotlivé faktury. Nabídková cena by měla

obsahovat veškeré náklady spojené s plněním zakázky. Byla stanovena povinnost ocenit

všechny položky ve výkazu výměr. Součástí výkazu výměr byl i rozpočet na odstranění

stávající budovy a složeníjistoty 300 tis. Kč nejpozději den před převzetím díla.

Administrátorem veřejné zakázky byla společnost Intenko s.r.o.

.vvt
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V kvalifikačních předpokladech se požadovalo v bodě 4.1, odst. c) pouze předložení

čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

Tento způsob doložení finanční situace uchazeče o veřejnou zakázku lze hodnotit jako

velmi nespolehlivý. Podle účetní závěrky za rok 2015 měla společnost, která byla ve

výběrovém řízení vybrána, závazlw převyšující vlastní kapitál, v dlouhodobých aktivech pouze

stroje a zařízení, narůstající bankovní úvěr i závazky z obchodních vztahů, což je jistý varovný

signál a na místě byla zvýšená opatrnost.

Výběrové řízení na veřejnou zakázku bylo vypsáno jako otevřené řízení na podlimitní zakázku

na stavební práce, oznámení bylo zveřejněno 14.07.2016 3 21.07.2016.

Do výběrového řízení se přihlásilo 21 společností. Obálky byly otevřeny 10.08.2016, a to ve

složení komise:_ Ing. Josef Roušal, Ing. Tomáš Gross a Lukáš Sady.

Další kolo veřejné zakázky proběhlo dne 04.10.2016, kdy se opět sešla hodnotící komise, aby

posoudila nabídky v souladu s §76 zékona o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ") z hlediska

splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele, byly posuzovány návrhy již

konkrétních smluv o dílo. Druhého kola se zúčastnilo 6 společností, přičemž WANDEL CZECH

sro byla vyřazena z důvodu chybného seznamu subdodavatelů, resp. jednalo se o seznam

v němž byly uvedeny subjekty v rozporu s nutnými kvalifikačními předpoklady.

Vzhledem k délce výběrového řízení se požadovaný termin zahájení prací stal nereálným.

Z veřejné soutěže vzešel vítěz společnost ALSTAP s.r.o., jako společnost splňující zákonné

požadavky, zadání a současně kritérium ekonomické — nejnižší cenu, a to 9.326.287,54,— Kč

bez DPH.

RMČ Praha 21 schválila usnesením RMČ46/0768/16 ze dne 08.11.2016 výběr vítězné

společnosti a uzavření smlouvy se společností Alstap s.r.o.

Dne 13.12.2016 společnost ALSTAP s.r.o. odstoupila z veřejné zakázky z kapacitních důvodů,

RMČ Praha 21 schválila usnesením RMČ49/0835/16 ze dne 20.12.2016 uzavření smlouvy o

dílo se společností DAKA Stav s.r.o., která se umístila jako druhá ve výběrovém řízení. v

souladu se smlouvou, která byla součástí zadávacího řízení za cenu díla 9.350.4SS,26,- Kč bez

DPH, 11.314.050,86,- Kč vč. DPH, s termínem zahájení prací 19.09.2016 a dokončení plnění

nejpozději do 31.08.2017. Vzhledem k tomu, že smlouva byla podepsána 21.12.2016, byl

termín zahájení stavebních prací nesplnitelný. Smlouva byla uzavřena zcela v souladu se

vzorovou smlouvou, která byla součástí zadávací dokumentace, tj. mimo jiné v ní bylo

stanoveno, že zhotoviteli nebude poskytována žádná záloha. Důvodovou zprávu

zpracoval vedoucí odboru majetku a investic Ing. Josef Roušal a předložil místostarosta

RNDr. Pavel Roušar.

Současně na stejném jednání RMČ Praha 21 dne 20.12.2016 schválila usnesením

RMČ49/0836/16 uzavření dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě. V tomto dodatku ke smlouvě

se strany dohodly na dvou změnách podmínek oproti Zadávacím podmínkám výběrového

řízení:
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1) Prodloužení oproti Zadávacím podmínkám výběrového řízení na dodavatele stavby

bude termín dokončení stavby posunut o tři měsíce na 02.12.2017, a to z důvodu

prodloužení zadávacího řízení.

2) Odst. 7.1 — Cena díla a fakturace — byl doplněn o odstavec: Zhotoviteli nebude

objednatelem poskytována žádná záloha, s výjimkou položek týkajících se odstranění

stavby původní budovy a s tím spojených zemních prací a zakládání stavby, a s tímto

související poměrné části položek přesuny hmot a zřízení staveniště, na které je

zhotovitel oprávněn vystavit zálohovou fakturu bezprostředně po zahájení stavby.

Celková cena díla zůstala nezměněna.

V dodatku zcela chybí, kdy a jakým způsobem bude poskytnutá záloha vyúčtována.

Dodatek č. 1 byl podepsán 21.12.2016 a byl údajně kontrolován AK Stránský a Partneři. Dne

22.12.2016 byl vystaven ze strany zhotovitele dokument zvaný Zálohový list na 2.356.934,47,-

Kč bez DPH na zálohu na stavební práce dle soupisu provedených prací. Přiložen je Zjišt'ovací

protokol č. 1 o provedených stavebních pracích s textem "fakturujeme vám za provedené

stavební práce za období od 01.12. do 31.12.2016". Zjišt'ovací protokol podepsala neznámá

osoba za zhotovitele DAKA Stav, za objednatele zřejmě Ing. Roušal, vedoucí OMI. Součástí

zjišťovacího protokolu je Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací, na které byla záloha

vyplacena. Soupis prací zahrnuje demolici stávající budovy (476.424,50,— Kč bez DPH),

stavební část (1.672.509,97,- Kč bez DPH) — zejména HSV (zakládání, zemní práce, svislé a

ostatní konstrukce atp.) a dodávky PSV, plynoinstalaci a elektroinstalaci. Faktura (Zálohový

list) byla proplacena dne 23.12.2016. Smlouva a dodatek byly podepsány 21.12.2016,

žádné práce ve skutečnosti do tohoto data provedeny být nemohly a jedná se tedy

zjevně o soupis prací budoucích.

Podle důvodové zprávy, kterou zpracoval Ing. Roušal, vedoucí OMl, a předložil RNDr. Roušar,

místostarosta, bylo důvodem pro posun termínu zahájení prací prodloužení výběrového

řízení, posunutí termínu bylo v souladu s čl. 5.3 Smlouvy.

Vyplacení zálohy bylo v důvodové zprávě odůvodněno potřebou vyčerpat část dotace MHMP

ještě v roce 2016, protože při převedení prostředků do roku 2017 by byly prostředky pro

stavbu k dispozici zřejmě až dubnu — květnu 2017 a městská část by faktury za prostavěnou

část akce v prvních měsících roku 2017 zřejmě musela dočasně hradit ze svého rozpočtu.

Tento postup byl dle důvodové zprávy projednán 5 F0 MČ Praha 21. Maximální výše zálohy

podle důvodové zprávy měla být 2.000.000,- Kč bez DPH, Zálohový list byl pak vystaven na

2.356.934,47,- Kč bez DPH.

Lze mít zásadní pochybnost o tom, zda uzavřením dodatku ke smlouvě, jejíž znění bylo

součástí zadávacího řízení, nedošlo ve věci vyplacení zálohy v hodnotě cca 1/4 ceny díla

k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, která změnila

ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného uchazeče (§ 82, odst. 7d, zák.

137/2006 Sb.) a zda se tedy zadavatel MČ Praha 21 nedopustil správního deliktu podle

zákona o zadávání veřejných zakázek.
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Záloha byla vyplacena dne 23.12.2016, věcnou a formální správnost schválil lng. Roušal, který

byl i příkazcem operace, v souladu s vnitřním předpisem nakonec operaci vyplacení zálohy

schválila paní starostka Jakob Čechová.

Usnesení RMČ49/0835/16 a RMČ49/0836/16 ze dne 20.12.2016 bylo přijato všemi

hlasy.

V roce 2017 na 61. jednání Rady MČ Praha 21 dne 20.06.2017 byl předložen Dodatek č. 2

kSoD na akci „Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy", neboť vprůběhu

stavebních prací bylo při zatěžovací zkoušce zeminy, prováděné odbornou geologickou

společností INSET s.r.o. zjištěno, že únosnost podkladové zeminy nedosahuje projektem

stavby požadovaných parametrů. Na základě návrhu opatření INSET s.r.o. bylo doporučeno

provedení zušlechtění zeminy hydraulickým pojívem a promícháním skamenivem frakce

63/125. K dispozici je geologický posudek i statické a dynamické zatěžovací zkoušky, jakož i

rozpočet svýkazem výměr a změnový list. (Nebyly provedeny standardní sondy podloží,

nýbrž použity pouze sondy archivní, nelze však říci, zda jde o nedostatečnost ze strany

MHMP, neboť v průběhu výstavby vždy dochází k zátěžovým zkouškám a náklady na sondy

nejsou vždy vynaloženy účelně, nebot' sonda, na rozdíl od zkoušky nemusí vždy odhalit

možná úskalí.) Dodatek i změnový list byl schválen usnesením RMČ61/1054/17 dne

20.06.2017, cena díla se zvýšila o 240.557,60,- Kč bez DPH.

Na 68. jednání Rady MČ Praha 21 dne 21.11.2017 bylo usnesením RMČ68/1190/17

schválen dodatek č. 3 ke smlouvě, ve kterém bylo dohodnuto provedení dodatečných prací

vdůsledku uživatelských změn - jednalo se výhradně o uživatelské změny požadované

Újezdskými dobrovolnými hasiči, a to změny dispoziční, dále o elektro rozvaděče na fasádě,

přičemž zde šlo o nápravu nedostatku projektu technického charakteru. Cena díla byla

zvýšena o 372.967,78,- Kč bez DPH, nová celková cena díla byla 9.963.990,64,- bez DPH,

12.056.428,67,- Kč s DPH.

Další změnou v dodatku č. 3 byl termín dokončení díla. V důvodové zprávě zpracované

referentem Ing. Tomášem Grossem a předložené starostkou paní Karlou Jakob Čechovou

bylo konstatováno, že stavba se ocitla vprodlení vlastní vinou zhotovitele, respektive

špatným odhadem vlastních stavebních kapacit, a současně problémy se sháněním

subdodavatelů, kteří ovšem byli v nabídce díla uvedenijako zajištění subdodavatelé, nicméně

bylo vyhodnoceno, že nové navržený termín dokončení díla je přijatelnějším řešením než

vypovězení současného zhotovitele, nová soutěž a následná realizace díla. Termín dokončení

díla byl nově dohodnut do 30.04.2018

Na 74.jednání RMČ Praha 21 dne 28.02.2018 bylo schváleno usnesení o ukončení smluvního

vztahu se společností DAKA Stav s.r.o., z důvodu nečinnosti a nespolupráce, Odstoupení od

smlouvy bylo oznámeno zhotoviteli dopisem ze dne 03.04.2018.
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Protokol o kontrole č. 3/2019

UMCP21/06966/2019/KV/Zah

Insolvence

06.06.2018 byl prohlášen konkurz na majetek zhotovitele DAKA Stav s.r.o. MČ Praha 21

přihlásila do konkurzu pohledávku v celkové výši 2.371.898,65,- Kč, z toho: 1.302.374,20,- Kč

jako nevyúčtovaná část vyplacené zálohy + 15.467,92,- Kč úrok z nevráceného zbytku zálohy,

192.683,12,- Kč jako slevy 2 ceny díla za neodstraněné vady, 273498,— Kčjako újma z důvodu

odvedení DPH za dlužníka, 587.875,41,- Kč jako smluvní pokuta za nevyklizení staveniště.

Všechny pohledávkyjsou nezajištěné.

Podle zprávy insolvenčního správceje hodnota konkurzní podstaty 2.314 tis. Kč, přihlášeno je

celkem 37.313 tis. Kč pohledávek, popřeno 26.176 tis. Kč pohledávek, zbývá nepopřených

11.140 tis. Kč, z toho je 2.488 tis. Kč pohledávek zajištěných, takže na nezajištěné věřitele,

mezi které patří i MČ Praha 21, nezbývá prakticky nic. Navíc insolvenční správce zahrnul

do konkurzní podstaty i materiál zůstavší na stavbě hasičárny za 52 tis. Kč.

Fakturace

Z vyplacené zálohy 2.356.934,47,— Kč byla odečtena hodnota pěti faktur vystavených

zhotovitelem v celkové výši 1.054.560,27,- Kč bez DPH. Dalších osm faktur zhotovitele v

celkové výši 2.268.740,12,- vč. DPH bylo proplaceno, přestože zhotovitel měl k

dispozici zbytek nevyúčtované zálohy ve výši 1.302.374,20,- Kč.

Například faktura 65000227 ze dne 28.02.2017 ve výši 593.040,07,- vč. DPH na demolici

stávající budovy byla proplacena navzdory tomu, že demolice byla již zaplacena ve formě

zálohy. Na průvodce faktury věcnou správnost platby potvrdil Ing. Gross, operaci schválil

Ing. Roušal a starostka Jakob Čechová.

Pět faktur (int. č. 65000986, 65000987, 65001061, 65001204, 65001205) v celkové výši cca 1,5

mil. Kč vč. DPH bylo zhotoviteli vyplaceno v průběhu listopadu a prosince 2017, ačkolivjiž

bylo zjevné a na zasedání rady v listopadu 2017 konstatováno, že zhotovitel je ve zpoždění a

má s dodávkou stavby potíže. V dané situaci bylo namístě zabezpečit majetek MČ

zejména tím, že vystavené faktury za provedenou práci nebudou propláceny, ale budou

odečteny z vyplacené zálohy.

Kontrolní zjištění:

1) Ve výběrovém řízení bylo jako kvalifikační kriterium hodnotící finanční situaci

uchazeče o zakázku stanoveno pouze čestné prohlášení uchazeče o ekonomické a

finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, což se jako jediné kritérium zjištění

ekonomické stability uchazeče jeví zcela nedostatečným.

2) Uzavřením dodatku ke smlouvě č. 1, v ten samý den, kdy byla uzavřena původní

smlouva o dílo, mohlo dojít k významnému porušení Zákona o zadávání veřejných

zakázek 137/2006, § 82, odst.7d), protože ačkoliv zadávací podmínky poskytnutí

6/9



3)

4)

Protokol o kontrole č. 3/2019

U MCP21/06966/2019/KV/Zah

zálohy nepřipouštěly, byla zhotoviteli poskytnuta záloha před zahájením prací ve výši

cca % celkové ceny díla bez DPH.

Vzhledem k povinnosti MČ Praha 21 jednat s péčí řádného hospodáře bylo namístě

zabezpečit, aby faktury za provedené stavební práce byly přednostně odečteny z

vyplacené zélohy. To se stalo jen částečně, z vyplacené zálohy byly odečteny faktury v

hodnotě 1.054.560,27,- Kč bez DPH, zbytek zálohy ve výši 1.302.374,20,— Kč bez DPH

zůstal nevyúčtován a byl k dispozici zhotoviteli, ačkoliv mu současně byly propláceny

faktury za stavební práce ve výši 1.874.991,84,- bez DPH (2.268.740,12,- s DPH).

Do insolvenčního řízení zhotovitele byla přihlášena pohledávka v celkové výši

2.371.898,65,- Kč, z toho: 1.302.374,20,— Kč jako újma z nevyúčtované části vyplacené

zálohy a 273.498,- Kčjako újma z důvodu odvedení DPH za dlužníka, + 15.467,92,- Kč

úrok z nevráceného zbytku zálohy, 192.683,12,- Kč jako slevy 2 ceny díla za

neodstraněné vady, 587.875,41,— Kč jako smluvní pokuta za nevyklizení staveniště.

Vzhledem k tomu, že hodnota majetkové podstaty dlužníka zřejmě pokryje pouze

zajištěné pohledávky a pohledávky MČ Praha 21 jsou nezajištěné, tak přestože dosud

není zjištěna přesná výše škody, je velmi pravděpodobné, že škoda na majetku MČ

bude značná.

Doporučení KV:

1)

2)

3)

4)

5)

Vco nejkratší možné době dostavět Hasičskou zbrojnici, neboť je zde stále riziko

vrácení poskytnutých finančních prostředků získaných prostřednictvím dotací.

Vyvodit ze vzniklé problematické situace důsledky a v budoucnu vénovat ve

výběrových řízeních pozornost kvalifikačním kriteriím hodnotícím finanční situaci

uchazeče.

Nechat vypracovat právní posudek, zda uzavřením dodatku č. 1 a vyplacením zálohy

nedošlo k porušení Zákona 137/2006 Sb. a jaké by mohly být důsledky případného

porušení. Z důvodu nezávislosti by posudek měl být vypracován jinou kanceláří než

AK Stránský a Partneři, která se na dodatcích ke smlouvě podílela. Bylo by vhodné,

aby součástí posudku byla rovněž zjištění případné trestní i majetkové odpovědnosti

za škodu z nevyúčtování části zálohy vyplacené zhotoviteli, byt' tato škoda nebyla

dosud upřesněna.

Zajistit, aby, přestože škoda z důvodu dosud probíhajícího insolvenčního řízení a

výstavby hasičárny není přesně známa, byly případné nároky na náhradu škody

uplatněny včas.

Zvážit, dojde-li právní posudek ke zjištění, že by bylo na místě vyvození i trestní

odpovědnosti, podání trestního oznámení.
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Protokol o kontrole č. 3/2019

UMCP21/06966/2019/KV/Zah

Seznam příloh:

1) Zprávy insolventního správce

2) Soupis faktur na výstavbu hasičárny a způsob proplacení

Kontrolu provedly:

Mgr. Lucie Filipínská, Ph.D.

Ing. Marie Kučerová

Schválila členka KV: Mgr. Lucie Filipínská, Ph.D.

Schválila předsedkyně KV: Ing. Marie Kučerová
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Protokol o kontrole &. 3/2019

UMCP21/O6966/2019/KV/Zah

Protokol předložen k vyjádření zástupci ÚMČ Praha 21, dne .....

Prostor pro dodatečné vyjádření:
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Jméno zástupce ÚMČ Praha 21: lng.joseí Roušal

pOdpiS:-
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INSOLVENCE
BURIAN&PENKA

Burián & Penka, insolvence, v.o.s. tel.:É

Středova 94/1, 602 00 Brno e-mail:_

 

Krajský soud v Brně

Husova 15

602 00 Brno

V Bmé dne 11.6.2019

Insolvenční řízení: KSBR 53 INS 8568 / 2018

Dlužník: DAKA Stav, s.r.o., IČ 26244161,

se sídlem Luční 1867, 686 03 Staré Město

Insolvenční správce: Burián & Penka, insolvence, v.o.s., IČ: 29352037,

se sídlem Středova 94/1, 602 00 Brno

Zpráva o stavu insolvenčního řízení

I.

Insolvenční správce navazuje na svou předchozí zprávu, která je zveřejněna v insolvenčním

rejstříku pod číslem B-25, a uvádí, že v mezidobí došlo ke zpeněžení zbytku vozidel sepsaných do

soupisu majetkové podstaty dlužníka, tedy zajištěných vozidel Škoda Octavia (položky 7-9 soupisu)

a čtyřkolky Gladiator (položka 10 soupisu). V insolvenčním rejstříku došlo ke zveřejnění všech

kupních smluv k doposud zpeněženému majetku.

Ohledně všech zajištěných vozidel byly insolvenčním správcem podány návrhy na vydání výtěžku

zpeněžení zajištěným věřitelům (B-29, B-34 a B-39), přičemž všechny tyto návrhy byly soudem

schváleny (B-32, B-44 a 845).

II.

Pokud jde o doposud nezpeněžený majetek, tento je tvořen zejména částí majetku sepsaného pod

položkami l2 (movitý majetek — kancelářský nábytek), 14 a 15 (movitý majetek — výpočetní a bílá

technika, elektronika). Insolvenční správce eviduje vážného zájemce o koupi části tohoto zbylého

majetku, přičemž v současnosti probíhá jednání o finálních podmínkách. Nadále však zbude ke

zpeněžení část tohoto majetku, u které insolvenční správce zvažuje podání žádosti o udělení

souhlasu s jeho vynětím z majetkové podstaty, neboť tento je vzhledem ke svému stavu a stáří



s velkou pravděpodobností nezpeněžitelný. Vzhledem k tomu, že se jedná o větší množství

drobných položek, je proces zpeněžování a posuzování stavu tohoto majetku časově náročný;

insolvenční správce v současné chvíli zpracovává aktualizaci soupisu majetkové podstaty, která

bude následně předložena soudu.

III.

Insolvenční správce taktéž v mezidobí od podání předchozí zprávy:

- v součinnosti s věřitelským výborem prověřil možnou neúčinnost úkonů dlužníka, přičemž

žádný takový úkon nezjistil,

- poskytoval požadovanou součinnost orgánům Policie ČR,

— průběžně zpracovával a evidoval uplatněné pohledávky za majetkovou podstatou.

V rámci insolvenčního řízení jsou nebo byly vedeny následující incidenční spory:

- 71 ICm 2806/2018 — spor o pravost pohledávky věřitele, společnosti KKstav concrete s.r.o.;

v rámci tohoto sporu bylo insolvenčním správcem podáno vyjádření, avšak doposud nebylo

nařízeno jednání

- 12 ICm 2982/2018 — spor o pravost pohledávky věřitele Městská část Praha 21; insolvenční

správce po předložení dodatečných podkladů ze strany věřitele změnil stanovisko a vzal zpět

popření této pohledávky — v návaznosti na zpětvzetí žaloby ze strany věřitele bylo řízení

usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 23. 4. 2019, č. j. 12 ICm 2982/2018-30,

zastaveno

- 72 ICm 2978/2018 — spor o pravost pohledávky věřitele Jiří Marschik; v rámci tohoto sporu

bylo insolvenčním správcem podáno vyjádření a na den 10. 6. 2019 bylo nařízeno první

jednání ve věci, které však bylo odročeno na neurčito

O dalším průběhu insolvenčního řízení bude insolvenční správce informovat soud v další pravidelné

zprávě.

Mgr. Miroslav Penka

Burián & Penka, insolvence, v.o.s.



 

Záznam o ověření elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu: Krajský soud v Brně

 
 

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

 

Pořadové číslo zprávy: 1 1871 7 / 2019 Ev. číslo: 3abbcf9d-1ec0-4c3d-bcbd-18800cf38d8c

Druh podání: Datová zpráva z ISDS ID zprávy: 683553158

Věc: Zpráva o stavu řízení

Odesílatel:

ID schránky: miab96m Typ datové schránky: PO

Osoba: Burián & Penka, insolvence, Adresa: Středova 94/1, 60200 Brno, CZ

Dodáno do DS dne:

Č.j. příjemce:

Sp.zn. příjemce:

Lhůta končí:

Číslo zákona:

Ověření obálky:

Podepsal:

Sériové číslo certifikátu:

Antivirový test:

Elektronický podpis:

Certifikát:

Datum a čas autom. ověření:

Počet podaných příloha

V.0.S.

11.06.2019 17:37:52

KSBR 53 INS 8568/2018

Paragraf v zákoně:

Podpisje platný

Informační systém datových

schránek - produkční prostředí

3f367d

Proběhl v systému ISDS

Platný

Odesláno do DS dne:

Č.j. odesílatele:

Sp.zn. odesílatele:

K rukám:

Odstavec paragrafu:

Vystavil:

Platnost:

Obsah podání:

Časové razítko:

Ověřeno na základě CRL 2 11.06.2019 16:23:49

11.06.201917:41:15

11.06.2019 17:37:52

Ne

Písmeno v paragrafu:

PostSignum Qualified CA 2

19.12.2018 - 08.01.2020

OK

Platné (připojeno 11.06.2019

1 7:37:52)

 

 

Číslo přílohy Výsledek Název pf'fl. Identifikace podepisující osoby Identifikace T U K P R A C V

CRL vystavitele certifikátu

1 zpráva o stavu ň'zení(11.6.2019).pdf
 

Podpis není připojen

(žádný podpis).     
ANN

        
 

Čas ověření příloh: 11.06.201917:41:15 Ověření příloh:

Vysvětlení stavů při ověření příloh (vztaženo vždy k datu a času dodání):

Stav "?" znamená, že systém tuto operaci ještě neprovedl. ale provedena bude

Stav '-" znamená, že systém tuto operaci neprovádí

Stav "!" znamená, že systém tuto operaci nemůže provést

Stav "*“ znamená, že bylo ověřeno proti CRL z uvedeného data.

Technické

l značka:

Kvalifikované časové razítko:

Uznáv. el. kvaltf. cerfikát

Kvaliňkované časové razítko

certiňk. služeb::

Kvalifikované časové razítko:

V certiňkátu:

' Technické parametry — velikost, formát, škodlivý kód.

2 Stav 'Z"(Zahreniční) = certifikát není od české certifikační autority

Kontrola podpisů a razítek byla provedena na základě CRL seznamů platných k datu a času ověření datové zprávy.

ověřováno automaticky

N

 

N=ne

 

 



Faktury DAKA stav s.r.o.

Zaplaceno DAKA stavu

 

2 356 934,47 zálohová faktura 2016
 

593 040,07 faktura 2017
 

41 897,21 faktura 2017
 

132 913,90 faktura 2017
 

188 164,56 faktura 2017
 

158 172,89 faktura 2017
 

491 625,77 faktura 2017
 

28 444,75 faktura 2017
 

634 480,97 faktura 2017  
 

CELKEM 4 625 674,59 vč. DPH

 

Proúčtování k zálohové faktuře z

roku 2016 v roce 2017 Číslo dokladu
 

376 724,50 300000137
 

99 700,00 300000230
 

368 726,90 300000373
 

36 181,59 300001097
 

 173 227,28  300001001  
 

bez DPH

vč. DPH

vč. DPH

vč. DPH

vč. DPH

vč. DPH

vč. DPH

vč. DPH

vč. DPH

+ doplaceno DPH státu

+ doplaceno DPH státu

+ doplaceno DPH státu

+ doplaceno DPH státu

+ doplaceno DPH státu



Faktury DAKA Stav s.r.o.

UZ-O Kč Základ DP DPH Název Firma latba Dokladpředpis Doklad

80147

80147

80147

80147

80147

90—80147

90-80147

90-80147

90-80147

90-80147

90-80147

90-80147

2 356 934,47

455 836,65

120 637,00

446 159,55

209 605,01

43 779,72

3 544 758,05

2 268 740,12

3 544 758,05

490 115,76

34 625,79

109 846,20

155 507,90

130 721,40

406 302,29

23 508,06

524 364,44

1 054 560,27

1 302 374,20

1 874 991,84

1 874 991,84

1 500 888,94

záloha podle dodatku č.1

102 924,31 stavební práce

7 271,42 stavební práce Hasiči

23 067,70 stav.práce Hasičská zbro nice

32 656,66 stav.práce Požární zbro nice

27 451,49 stav. ráce Požární zbro nice

85 323,48 stavba has.zbrojnice

4 936,69 stav.práce Hasičská zbro nice

110 116,53 stav.práce Hasičská zbro nice

221 457,66 'čtováno ze zálohy+odvod DPH

nevyúčtovaný ek zálo

zaplaceno nad rámec zálohy

zaplaceno nad rámec zálohy

221 457,66 DPH placeno státu z . Záloh

kontrola prostavěno

DAKA Stav

DAKA Stav

DAKA Stav

DAKA Stav

DAKA Stav

DAKA Stav

DAKA Stav

DAKA Stav

DAKA Stav

DAKA Stav

DAKA Stav

DAKA Stav

DAKA Stav

DAKA Stav

15.02.2017

10.03.2017

22.03.2017

02.05.2017

02.05.2017

18.08.2017

06.11.2017

06.11.2017

06.11.2017

30.11.2017

24.11.2017

18.12.2017

18.12.2017

300000137

300000230

300000231

300000373

300000374

300000728

300001001

300001016

300001017

300001097

300001091

300001196

300001197

23.12.2016

24.02.2017

28.03.2017

09.05.2017

10.11.2017

30.11.2017

650001069

650000140

6500002 17

650000383

650000991

650001065
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KONTROLNI VYBOR ZASTUPITELSTVA MC PRAHA 21
STAROKLÁNOVICKÁ 260, 190 16 PRAHA 9, TEL: 281 012 911, FAX: 281 971 531, PODATELNA©PRAHA21CZ

 

NAŠE ČJ.: UMCP21/06978/2019/KV/Zah

VYŘIZUJE: Markéta Zahradníková

TEL.: _

E-MAIL: —

DATUM: 06.05.2019

PROTOKOL O KONTROLE Č. 0412019

Kontrola akce - nákup budovy Ideal Lux

Na základě usnesení ZMČ2/0030/18 ze dne 21.12.2018

„Zastupitelstvo městské části pověřuje Kontrolní výbor ZMČ a Finanční výbor ZMČ kontrolou

přijatých usnesení souvisejících s rekonstrukcí plochy před budovou ZŠ v Polesné ulici, nákupu

budovy Ideal Lux a rekonstrukcí hasičské zbrojnice a to včetně kontroly naplňování smluvních

vztahů, cenové kontroly (tedy zda cena u těchto akcí odpovídá reálné skutečnosti vmístě a

čase), zda proběhla řádně VŘ, či zda byla cena stanovena v souladu s objektivními skutečnostmi

a finanční prostředky u uvedených kauz byly vynaloženy s péčí řádného hospodáře; případně

doporučil další postup. Dále ZMČ žádá oba výbory o vydání stanovisek, zda u uvedených kauz

vznikla povinnost podat trestní oznámení. "

Kontrolní výbor provedl kontrolu akce „Nákup budovy Ideal Lux".

Kontrolu podkladů k akci „Nákup budovy Ideal Lux" provedl Ing.Jiří Lameš.

Do dne uzavření kontroly nebyly ze strany úřadu předloženy všechny vyžádané

podklady a vyjádření, zejména ve vztahu k jednáním s prodávajícím a podklady k

žádosti o dotaci z MHMP. Nelze tedy vyloučit, že z nedoložených podkladů by mohly

vyplynout skutečnosti, které by mohly ovlivnit znění tohoto protokolu o kontrole.

1. Popis předmětu kontroly:

Kontrola byla zaměřena na prodej těchto nemovitosti:

a) Budovy č. p. 1570 postavené na pozemku parc. č. 932/2, v kat. území Újezd nad Lesy, obci

Praha, kdy uvedená budovaje zapsaná na LV Č. 2288 a uvedený pozemekje zapsán na LV

č. 2329 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha;

b) Stavby nezapsané v katastru nemovitostí (skladovací a expediční haly), postavené na

pozemku parc. č. 932/1, v kat. území Újezd nad Lesy, obci Praha, kdy uvedený pozemek je
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zapsán na LV č. 2329 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště

Praha, přičemž tato stavba není součástí žádného pozemku a nelzeji přenést z místa na místo

bez porušeníjejí podstaty;

Zpráva je sestavena z veřejně dostupných informací, které byly předloženy na jednáních ZMČ

Praha 21 a z písemných dokumentů týkající sejednání ohledně výstavby Senior house.

Bohužel přes písemné žádosti nebylo zpracovateli umožněno dostat se ke korespondenci

probíhající mezi OMI (Ing. Roušal) a AK Stránský, mezi AK Stránský a Ideal Lux, či RMČ (včetně

jejich jednotlivých členů) a_a ani k některým materiálům, na základě kterých

RMČ ve svých usneseních, kteréjsou uvedeny v této zprávě, rozhodovala.

2. Chronologie iednotliyy'ch kroků

23.07.2015

Usnesení RMČ20/0332/15 týkající se bezdůvodného obohacení za užívání pozemků 932/1,

932/2, 932/3 a 932/4 v k. ú. Újezd nad Lesy společností Ideal Lux

RMČ bere na vědomí: předloženou informaci o stavu majetkoprávního řešení nezajištěného

užívání výše uvedených pozemků společností Ideal Lux

RMČ souhlasí: s podáním žaloby na vydání bezdůvodného obohacení

22.09.2015

Rada městské části

1) nesouhlasí s prodejem pozemků č. parc. 932/1 o výměře 1.823 m2 ostatní plocha,

manipulační plocha, č. parc. 932/2 o výměře 874 m2 zastavěná plocha a nádvoří, č. parc.

932/3 o výměře 506 m2 ostatní plocha, jiná plocha a č. parc. 932/4 o výměře 915 m2 ostatní

plocha, ostatní komunikace v k. ú. Újezd nad Lesy předem známému zájemci, společnosti

Ideal Lux, která je vlastníkem budovy čp. 1570 na pozemku č. parc. 932/2 a vlastníkem

budovy na části pozemku parc. č. 932/1, která není zapsána v KN, za cenu obvyklou

stanovenou znaleckým posudkem č. 901-44/15 ze dne 15. 9. 2015 vypracovaného znalcem

, která činí 12.100.000,00 Kč (ZP nepředložen)

2) ukládá ÚMČ Praha 21 (OMI) odeslat ve lhůtě 15 dnů předžalobní upomínku s výzvou

k vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemků parc. č. 932/1, 932/2, 932/3 a 932/4

v k. ú. Újezd nad Lesy a v téže lhůtě předložit návrh související žaloby

------------------------------------- ZMĚNA složení RMČ

RMČ nově tvořili: K. J. Čechová, J. Slezák, P. Roušar, J. Jenšovská, J. Jeníček
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01.03.2016

Usnesení RMČ30/O475/16 týkající se Smluvně nezajištěného užívání pozemků 932/1, 932/2,

932/3 a 932/4 v k. ú. Újezd nad Lesy společností Ideal Lux

RMČ bere na vědomí předloženou informaci o stavu majetkoprávního řešení nezajištěného

užívání pozemků č. parc. 932/1, 932/2, 932/3, 932/4 v k.ú. Újezd nad Lesy společností Ideal

Lux

RMČ schvaluje podání žaloby proti společnosti Ideal Lux, spol. s r.o. týkající se zaplacení

bezdůvodného obohacení za užívání pozemků č. parc. 932/1, 932/2, 932/3, 932/4 v k. ú.

Újezd nad Lesy za období 15.04.2014 až 15.09.2014

21.06.2016

Usneseni RMČ38/O650/16 týkající se Žaloby ve věci smluvně nezajištěného užívání pozemků

č. parc. 932/1, 932/2, 932/3 a 932/4 v k.ú. Újezd nad Lesy společností Ideal Lux, spol s r.o. -

informace k podanému odporu

RMČ bere na vědomí informace k postupu ve věci žaloby smluvně nezajištěného užívání

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

RMČ ukládá OMI /ÚMČ Praha 21/ ve spolupráci se smluvní AK odeslat Obvodnímu soudu

pro Prahu 6 stanovisko MČ Praha 21 k odporu společnosti Ideal Lux, spol. s r.o.

13.09.2016

Usnesení RMČ42/0713/16 týkající se „Majetkoprávní vypořádání" pozemků č. parc. 932/1,

932/2, 932/3 a 932/4 v k. ú. Újezd nad Lesy se společností Ideal Lux, spol s r.o. — návrh smluv.

RMČ bere na vědomí informace k přípravě smluv a postupu ve věci podané žaloby ke

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

nad Lesy společností Ideal Lux, spol. s r.o.

RMČ souhlasí s mimosoudním majetkoprávním vypořádáním smluvně nezajištěného užívání

pozemků č. parc. 932/1, 932/2, 932/3 a 932/4 v k. ú. Újezd nad Lesy, které jsou ve vlastnictví

Hlavního města Prahy se svěřenou správou nemovitostí MČ Praha 21, formou prodeje

pozemků za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 12.100.000,- Kč, za podmínky

současného uzavření dohody o narovnáníjejíž předmětem bude úplné vyrovnání vzájemných

nároků vzniklých v souvislosti s užíváním pozemků společností Ideal Lux, spol. s r.o. tak, že

společnost Ideal Lux, spol. s r.o. uhradí MČ Praha 21 částku ve výši 1.447.500,- Kč, a dále za

podmínky současného uzavření smlouvy o spolupráci jejiž předmětem bude spolupráce MČ

Praha 21 a společnosti Ideal Lux, spol. s r.o., na realizaci záměru výstavby zdravotnického

centra pro osoby postižené Alzheimerovou chorobou,jež chce společnost realizovat
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RMČ souhlasí se zněním dohody o narovnání, smlouvy o spolupráci a kupni smlouvy k

pozemkům č. parc. 932/1, 932/2, 932/3, 932/4 v k. ú. Újezd nad Lesy a k záměru společnosti

Ideal Lux, spol. s r.o.

17.10.2016

Pracovní setkání zastupitelů MČ Praha 21 k záměru podpory výstavby Alzheimer centra

a senior house.

označených stranách:

str. 2/42, kde _mluví o předkupním právu na pozemky MČ Praha 21 ze strany-

-(|L)jako majitele budov, aniž by zmínil, že část budov není zapsána v KN

str. 8/42 na otézku kde žádáte o dotaci, odpovídá _: „O dotaci žádáme

zprostředkovatele, kde žádá nevím."

str. 9/42 na otézku kdo bude AC provozovat, odpovídá_: „Zatím nevíme" a déle

neni schopen_odpovědět, kolik peněz z uvažované částky 180 milionů bude dávat

přímo IL. Nakonec_řekne, že si částky nepamatuje a zodpoví je písemně (pozn. o

této odpovědi prozatím není nic známo)

str.10/42 diskuze, která ukazuje, že-ve skutečnosti o celé záležitosti nemá žádné

informace

str. 25/44 K. J. Čechová: „(...) Peníze na to, abychom od něj _) koupili budovu

nemáme"

str. 26/44 K. J. Čechová přesvědčuje ostatní, Že prodej pozemků je výhodný, co chcete víc?

str. 28/44_pronáší větu: „přijde třetí subjekt a řekne: „Já to od Ideal Lux koupím za

25 milionů"

str. 29/44 MUDr. Dastychová:_působí strašně nevěrohodně. Nevím proč, bud' je

zmatený, kvůli lidem, co tu jsou, nebo že by nevěděl, kde bude brát peníze, co tam bude

stavět?

: „I ve mně to vyvolává určité pochybnosti, protože je mi divné, že by ten člověk

o dotacích nevěděl, když mu ji budou poskytovat"

Pracovní setkání končí s tím, že na webu budou vystaveny materiály, které budou moci

občané připomínkovat.

08.11. 2016

Usneseni RMČ46/O761/16 týkající se Petice občanů proti prodeji pozemků č. 932/1, č. 932/2,

č. 932/4 firmě Ideal Lux, Připomínky a dotazy k prodeji pozemků JUDr. Pelčákové, Připomínky,

dotazy a návrhy k prodeji pozemků_

RMČ bere na vědomí Petici občanů proti prodeji pozemků č. 932/1, č. 932/2, č. 932/4 Firmě

Ideal Lux, Připomínky a dotazy k prodeji pozemků JUDr. Pelčákové, Připomínky, dotazy a

návrhy k prodeji pozemků
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RMČ ukládá starostce MČ Praha 21 předložit Petici občanů proti prodeji pozemků č. 932/1,

č. 932/2, č. 932/4 firmě Ideal Lux najednání Zastupitelstva MČ Praha 21

20.12.2016

Usnesení RMČ49/0837/16 týkající se Smluvně nezajištěného užívání pozemků č. parc. 932/1,

932/2, 932/3 a 932/4 v k. ú. Újezd nad Lesy společností Ideal Lux — prodloužení žaloby

RMČ schvaluje rozšíření a podání žalobního návrhu proti společnosti Ideal Lux, spol. s r.o. ve

věci bezdůvodného obohacení za užívání pozemků č. parc. 932/1, 932/2, 932/3, 932/4 v k. ú.

Újezd nad Lesy

RMČ ukládá ÚMČ Praha 21 /OM|/ informovat smluvní AK

23.02.2017

dopis ve véci: Odprodej nemovitosti.

Investor odstoupil dopisem od záměru realizovat v Újezdě výstavbu

zdravotnického zařízení a nabídl budovu k odprodeji formou předkupního práva vlastníku

pozemků pod budovou, tedy MČ Praha 21.

_dopisem ze dne 23.02.2017 oznámil MČ Praha 21, že si rozmyslel záměr realizovat

v Újezdě výstavbu zdravotnického zařízení. Přesto písemně potvrdil, že má i nadále zájem o

nákup předmětných pozemků za podmínky, žejejich následné využití nebude nijak omezeno

pouze na realizaci tohoto zdravotního centra. Zároveň nabídl budovu k odprodeji formou

předkupního práva vlastníku pozemků pod budovou, tedy MČ Praha 21 s odůvodněním, aby

dostál svým závazkům vůči MČ Praha 21 a s ohledem na předkupní právo MČ Praha 21. Na

závěr sděluje MČ Praha 21, že v případě odmítnutí koupě budov bude muset obnovit provoz.

Především je třeba upozornit, že návrhu Kupní smlouvy na prode' ozemků za 12,1 milionů

v ustanovení článku 6.4. a), b), c), d) a e) umožňoval*široké využití jím

vlastněných budov vpřípadě koupě pozemků (jiného zařízení poskytující zdravotnické či

sociální, zařízení občanské vybavenosti a služeb určených obyvatelům v okolí Předmětu

převodu; zařízení vzdělávacích institucí středních, vyšších (odborných) či vysokých škol;

zařízení či obchodniho závodu drobné nerušící výroby bez nároku na zábor venkovních ploch

pro skladování a odstavování nákladních vozidel)

RMČ měla možnost dopis _odmítnout s tím, že má dostatečně široké

možnosti, 'ak s budovami naložit, ale místo toho 5 dnů (!) od obdržení tohoto dopisu

(navíc_očekával odpověď do 31.03.2017) schválila změnu rozpočtu ve výši

25.000.000,-Kč ve prospěch nákupu budovy Ideal Luxu.

28.02.2017

Usnesení RMČ53/0889/17

Rozpočtová opatření č. 17 - 21: změny rozpočtu v roce 2017
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Rada městské části

1) schvaluje rozpočtová opatření č. 17 a 18: změny rozpočtu v roce 2017 dle přiložených

tabulek, kteréjsou součástí tohoto usnesení

2) ukládá místostarostovi Janu Slezákovi předložit rozpočtová opatření č. 17 a 18: zmény

rozpočtu v roce 2017 na příštíjednání Zastupitelstva MČ Praha 21 na vědomí

3) souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 19 a 21: změny rozpočtu v roce 2017 dle přiložených

tabulek, kteréjsou součástí tohoto usnesení

4) ukládá místostarostovi Janu Slezákovi předložit rozpočtová opatření č. 19 a 21: změny

rozpočtu v roce 2017 na příštíjednání Zastupitelstva MČ Praha 21 ke schválení

Rada na návrh místostarosty Slezáka schválila změnu rozpočtu ve výši 25.000.000,- Kč

ve prospěch nákupu budovy Ideal Luxu. Návrh byl přijat všemi 5-ti radními.

Z dostupných materiálů nelze zjistit, jak se k této ceně došlo, kdo ji s kým domluvil a

kdo ji následně odsouhlasil.

20.03.2017

Usnesení ZMČ15/0229/17

Rozpočtová opatření č. 128 - 130: změny rozpočtu v roce 2016 a rozpočtová opatření č. 1 - 2,

5 - 8,12 - 14, 17 - 21: změny rozpočtu v roce 2017

Zastupitelstvo městské části

1) schvaluje rozpočtová opatření č. 19 - 21: změny rozpočtu v roce 2017 dle přiložených

tabulek, kteréjsou součástí tohoto usnesení

2) bere na vědomí rozpočtová opatření č. 128 - 130: změny rozpočtu v roce 2016 a

rozpočtová opatření č. 1 a 2, 5 - 8, 12 — 14, 17 a 18: zmény rozpočtu v roce 2017 dle

přiložených tabulek, kteréjsou součástí tohoto usnesení

Usnesení ZMČ15/0230/17

Dopis_ve věci odprodeje pozemků parc. č. 932/1, parc. č. 932/2, parc. č.

932/3, parc. č. 932/4

Zastupitelstvo městské části

1) bere na vědomídopis—

2) souhlasí se záměrem odkupu budovy č. p. 1570 na pozemcích č. parc. 932/1 a 932/2 v k. ú.

Újezd nad Lesy, která je ve vlastnictví společnosti Ideal Lux, spol. s r.o.

3) pověřuje starostku MČ Praha 21 jednáním ve věci odkupu budovy a narovnání

majetkoprávních vztahů MČ Praha 21 se společností Ideal Lux, spol. s r.o.

Návrh změny rozpočtu z 28.02.2018 (Usnesení RMČ53/0889/17) byl předložen ke schválení

ZMČ Praha 21, na jehož jednání si koalice si nejdříve prosadila změnu sledu jednání a

následně i návrh pana Slezáka týkající se změny rozpočtového opatření ohledně částky 25

mio. (viz usnesení ZMČ15/0229/17). Teprve následně po schválení tohoto usnesení došlo na
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ZMČ k projednání dopisu_ceny a nákupu do té doby v rozpočtovém opatření ve

skutečnosti nespecifikované nemovitosti (viz Usnesení ZMČ15/0230/17). Takový postup není

obvyklý, nejdříve jsou schváleny výdajové peníze a teprve poté se řeší, na co se využijí.

11.04.2017

Usnesení RMČ56/0947/17 — Změna termínu konání Zastupitelstva MČ Praha 21

Rada městské části

1) schvaluje změnu termínu konání Zastupitelstva MČ Praha 21.

Původní termín: 19.06.2017

Nový termín: 12.06.2017

RMČ změnila termín jednání zastupitelstva. Místo původně schváleného data

19.06.2017 bylo nově stanoveno datum 12.06.2017, aniž by to bylo, jakkoliv

zdůvodněno. Lze se domnívat, že důvodem této změny bylo zasedání Finanční výboru

pražského zastupitelstva, které probíhalo ten samý den, tedy 12.06.2017, a očekávané

projednání materiálu pro rozdělení přebytků mezi městské části ve výši 3 miliard Kč

zastupitelstvem HMP dne 15.06.2017 (viz str. 8/18).

07.05.2017

Byl vyhotoven aktuální znalecký posudek (v pořadí druhý), zpracovaný—, který

stanovil tržní hodnotu ve výši 26.500.000,- Kč.

1. posudek na ocenění budov Ideal Lux je z 23.11.2016 (stav. _) na 27.700.000,- Kč

(tržní hodnota).

Oba znalci shodně uvádějí, že do objektu nelze zajet s vozidly nad 6t, přístupové parcelyjsou

ve vlastnictví HMP, od r. 2008 je objekt využívaný pouze ke kancelářským účelům právě z

důvodu omezení zajet s vozidly nad 6t.

Ani jeden ze znalců se u tržní ceny nezabýval ovlivněním ceny z důvodu stavby na cizím

pozemku a ani jeden se nezabývá skutečností, že na pozemku 932/1 je stavba nezapsaná v

KN 3 ani jeden z těchto znalců nezmínili, zda by tato skutečnost nějak cenu ovlivňovala, či

nikoli.

23.05.2017

Usnesení RMČ59/1016/17 Koupě budovy Ideal Lux

RMČ souhlasí se záměrem odkoupit budovu č. pop. 1570 a stavbu nezapsanou v KN

(skladovací a expediční halu) na pozemku č. parc. 932/1 v k. ú. Újezd nad Lesy od společnosti

Ideal Lux, spol. s r.o. za cenu 25.000.000,- Kč a se záměrem uzavřít dohodu o narovnání, ve

které se společnost Ideal Lux zaváže k úhradě vyrovnání za bezdůvodné obohacení za užívání

pozemků č. parc. 932/1, 932/2, 932/3 a 932/4 v k. ú. Újezd nad Lesy, které jsou ve svěřené

správě MČ Praha 21

RMČ souhlasí

a) s kupní smlouvou na budovu č. p. 1570 a na stavbu nezapsanou v KN (skladovací a

expediční hala) na pozemku č. parc. 932/1 k. ú. Újezd nad Lesy
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b) s dohodou o narovnání za užívání pozemků č. parc. 932/1, 932/2, 932/3 a 932/4 v k. ú.

Újezd nad Lesy

RMČ ukládá starostce MČ Praha 21 předložit materiál k této věci na nejbližší jednání

zastupitelstva MČ Praha 21

V důvodové zprávě ktomuto bodu Ing. Roušal (OMI) uvédi, že: „_ v březnu 2017

sdělil, že z důvodů uvedených v dopise ustupuje od záměru realizovat Alzheimer centrum.

Současně sdělil, že o odkup pozemků má i nadále zájem, avšakjiž za podmínky, že budoucí

revitalizace objektu nebude omezována, vyjma podmínek vyplývajících z platného územního

plánu. Současně nabídl MČ, s ohledem na předkupní právo, budovy situované na výše

uvedených pozemcích k odkupu za kupní cenu 28.500.000,- Kč. Poté proběhlo několik

iednání mezi Radou MČ Praha 21 a zástupcem společnosti—, která vedla k

dohodě, že Rada MČ Praha 21 proiedná odkup nabídnutých budov. Na základě této dohody

si ÚMČ nechal vyhotovit dva znalecké posudky pro stanovení tržní ceny." Přestože Ing.

Roušal popisuje, že proběhlo několik jednání mezi RMČ a_,tajemnicí MČ

Ing. Zátkovou bylo sděleno, že žádnými záznamy z těchto jednání MČ nedisponuje.

08.06.2017, od 9:16 do 9:20 hodin

Na mimořádném jednání Rada HMP schvaluje v průběhu 4 minut rozdělení přebytků mezi

městské části ve výši 3 miliard Kč (známé téžjako tzv. „porcování medvěda")

12.06.2017, od 14:00 do 15:54 hodin — Zasedá Finanční výbor pražského zastupitelstva

a projednává i Tisk Z-5483, (v této fázi jde o zastupitelské označení materiálu pro rozdělení

přebytků mezi městské části ve výši 3 miliard Kč) a doporučujejej ke schválení.

12.06.2017, od 16:00 do 22:00

Usnesení ZMČ16/0246/17 - Koupě budovy Ideal Lux

Zastupitelstvo městské části

1) schvaluje odkoupení

a) budovy č. p. 1570 postavené na pozemku parc. č. 932/2, v kat. území Újezd nad Lesy, obci

Praha, kdy uvedená budova je zapsaná na LV č. 2288 a uvedený pozemekje zapsán na LV

č. 2329 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha;

b) stavby nezapsané v katastru nemovitostí (skladovací a expediční haly), postavené na

pozemku parc. č. 932/1, v kat. území Újezd nad Lesy, obci Praha, kdy uvedený pozemek je

zapsán na LV č. 2329 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště

Praha, přičemž tato stavba není součástí žádného pozemku a nelzeji přenést z místa na místo

bez porušeníjejí podstaty; za celkovou částku 25.000.000,-Kč.

2) schvaluje úplné vyrovnání vzájemných nároků vzniklých v souvislosti s užíváním pozemků

č. parc. 932/1, 932/2, 932/3 a 932/4 v k. ú. Újezd nad Lesy tak, že společnost Ideal Lux uhradí

Městské části částku ve výši 2.002.000,- Kč
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3) schvaluje

a) předloženou Kupní smlouvu na odkoupení výše uvedených nemovitostí

a

b) předloženou Dohodu o narovnání

4) pověřuje starostku MČ Praha 21 podpisem výše uvedené smlouvy a dohody o narovnání

ZMČ schvaluje cenu za nákup budovy 25 mil., Kč.

15.06.2017

28. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy

Magistrátní zastupitelstvo schvaluje předložený návrh rozdělení přebytků mezi městské části

přes návrhy opozice, která jej považuje za nekoncepční a netransparentně vypracovaný.

U MČ Praha 21 je jako účel dotace uvedeno: „Poliklinika Praha 21 - Koupě nemovitosti, ze

které by bylo nové zdravotní středisko — mají studii proveditelnosti a nyni budou zadávat

soutěž na výběr zhotovitele stavby."

Studie proveditelnosti nebyla dle všech dostupných materiálů v době příprav podkladů

pro tisk Z-5483 zhotovena, nedošlo k jejímu projednání na RMČ a následně k

předložení zastupitelům MČ Praha 21.

Žádost MČ o tuto dotaci, včetně příloh nebyla KV předložena a nebylo tedy možné

zjistit. kdo z RMČ či z MČ Praha 21 a na čí pokyn předal při žádosti o poskytnutí dotace

MHMP takovéto informace. Architektonická studie rekonstrukce budovy II. byla ve

skutečnosti zadána dne 28.08.2017 (tedy 2 měsíce po usnesení ZHMP č. 2817 ze dne

15.06.2017.

Jako nestandardní postup se jeví i skutečnost, že zatímco ZMČ Praha 21 schválilo odkoupení

budovy za 25 mio dne 12.06.2017, ZMČ hl. m. Prahy schválilo uvolnění 25 mio na toto

odkoupení až 15.06.2017.

Materiály, které byly KV požadovány a nebyly ÚMČ předloženy:

1. Úplná korespondence, která byla vedena mezi— a MČ Praha 21 ohledně

veškerých záležitostí, které jsou jakkoliv spojeny s budovou Ideal Lux, včetně záznamů

zjednání, pokud nějakéjsou.

Materiály požadovány od 12.02.2019, nakonec odpovězeno tajemnicí Ing. Zétkovou

dne 24.05.2019, že Úřad žádnou takovou korespondencí nedisponuje. Informacemi o

tom, co se stalo s touto korespondenci, pokud vůbec nějaká byla, včetně záznamů z

jednání s_, pokud vůbec byly nějaké vedeny, tedy zřejmě disponuje

pouze bývalá starostka K. J. Čechová, která byla Usnesením ZMČ15/0229/17 pověřena
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jednáním ve věci odkupu budovy a narovnání majetkoprávních vztahů MČ Praha 21 se

společností Ideal Lux, spol. s r.o. Tyto materiály by měly být bývalou starostkou

paní K. J. Čechovou současnému vedení MČ P21 předány.

2. Úplná korespondence vedená mezi MČ Praha 21 a AK Stránský týkající se všech

záležitostí vážících se k budově ldeal Lux.

Materiály byly požadovány od 12.02.2019. Kromě několika mailů, které proběhly mezi

Úřadem MČ a AK Stránský ohledně Jistotního účtu nebyla žádná korespondence

předložena.

3. Veškerou korespondenci, která probíhala mezi AK Stránskýa_, týkající se

koupě budov Ideal Luxu.

Materiály byly požadovány od 12.02.2019. Zpracovateli přes opakované žádosti

nebyla žádná korespondence předložena.

4. Úplná dokumentace, která by ozřejmila, kdo a na základě čeho a jakých kritérií vybral

znalce-a_(ocenění budov Ideal Lux), včetně objednávky od MČ

Praha 21 na tyto znalecké posudky a usnesení RMČ, které se tím zabývalo.

Materiály byly požadovány od 12.02.2019. Z odpovédi Ing. Roušala z OMI ze dne

09.05.2019 vyplynulo, že_ byl osloven OMI na základě předchozích

dlouholetých zkušenosti a spolupráce, jako zkušený znalec s letitou praxi v oboru

oceňování nemovitosti, navíc s místní znalostí._ byl osloven OMI na

základě doporučení. Přes opakovanou žádost nebylo Ing. Roušalem sděleno, kdo

byl autorem tohoto „doporučení".

5. Veškeré finanční částky, vyplacené MČ Praha 21 doposud na účet_ (resp.

firmy Ideal Lux) a veškeré finanční částky, vyplacené Mgr. Lojínem (resp. firmou Ideal

Lux) na účet MČ Praha 21.

Dodány pouze dva účetní záznam , úhrada kupní ceny ve výši 25 milionů-

-a příjem 2,002 milionů od_nazákladě z dohody o narovnání.

6. Usnesení RMČ, případně jiný pokyn, na základě kterého došlo objednávce

Architektonické studie ze dne 28.08.2017 znějící na částku 300.113,- Kč vč. DPH.

Na základě dodaných materiálů bylo zjištěno, že dne 25.08.2017 zaslala KANIA a. s.

Nabídka č. N/192/2017/KaM na zakázku: Rekonstrukce budovy Ideal Lux -

Architektonická studie ve výši 300.443,- Kč (vč. DPH), aby na tuto cenu obdržela dne

28.08.2017 objednávku. RMČ ale tuto nabídku spol. KANIA a. s. schválila svým

usnesením RMČ 64/1113/17 ze dne 12.09.2017, tedy 15 dnů po vystavení objednávky.

Objednávka tedy byla RMČ schválena až 15 dnů po vystavení objednávky OMI.
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7. Na základě čeho, byla tato cenová nabídka zaslána RMČ, kdoji u KANIA a. s. objednal,

3.

1.

či kdo oslovil firmu KANIA a.s. s výzvou k podání této cenové nabídky (viz

RMČ64/1113/17 ze dne 12.09.2017).

Dle písemného vyjádření bylo Ing. Roušalem (OMI) sdéleno, že společnost KANIA byla

oslovena OMI na základě ústního pokynu členů rady MČ Praha 21. Přes opakované

žádosti lng. Roušal nesdělil, kdo mu tento ústní pokyn dal, zda tak členové RMČ učinili

jako kolektiv, či mu tento „pokyn" dali postupně jednotlivě. V každém případě

nemělo ze strany Ing. Roušala na základě pouhého nedoložitelného ústního

pokynu k oslovení KANIA a. s. vůbec.

Zda proběhlo nějaké výběrové, či poptávkové řízení apod. (viz RMČ64/1113/17 ze dne

12.09.2017).

Ing. Roušal (OMI) sdélil, že došlo k oslovení jedné společnost (KANIA a.s.) a že

proběhlo poptávkové řízení s oslovením jedné firmy. Tento postup je v rozporu a

vnitřní směrnicí č. 2/18 Zakázky malého rozsahu, lze konstatovat, že směrnice

byla RMČ a Ing. Roušalem porušena.

Dotazy položené zainteresovaným osobám. zeiména K. J. Čechové,

RNDr. Roušarovi a Ing. Roušalovi

Jak je možné, že nebylo možné žádným způsobem zjistit, jak RMČ dopěla k částce

25.000.000,- Kč, za kterou byly budovy Ideal Lux odkoupeny a že o způsobu stanovení

této ceny neexistuje žádný písemný záznam?

KV oslovil písemně K. J. Čechovou i RNDr. Roušara a zaslal jim seznam otázek se

žádostí o zodpovězení. (identický dopis šel na paní Čechovou i RNDr. Roušara).

Odpověděl pouze RNDr. Roušar, který napsal, že na položené otázky neumím

kompetentně odpovědět, neboť se v rémci koupě budovy účastnil pouze dílčích

jednání, na kterých byli i právní zástupci obou stran, případně bývalý i současný

vedoucí OMI. Dále uvedl, že u všech jednání pak byla vždy účastna bývalá paní

starostka Karla Jakob Čechová a doporučil se tedy obrátit se na paní Karlu Jakob

Čechovou a Ing. Josefa Roušala, kteří proces koupě budovy připravovali.

K. J. Čechová na požadavek KV nijak nereagovala.

Proč RMČ dne 28.02.2017 ve svém USNESENÍ RMČ53/0889/17 pouhých 5 dnů od

obdržení dopisu od-(třebaže- očekával odpověď do 31.03.2017)

schválila změnu rozpočtu ve výši 25.000.000,- Kč ve prospěch nákupu budovy Ideal

Luxu a jak dospěla k této částce (viz otázka č. 1).

KV oslovil písemně K.J.Čechovou i RNDr.Roušara a zaslal jim seznam otázek se žádostí

o zodpovězení (identický dopis šel na paní Čechovou i RNDr. Roušara). Odpověděl
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pouze RNDr. Roušar, který napsal, že na položené otázky neumím kompetentně

odpovědět, neboť se v rémci koupě budovy účastnil pouze dílčích jednání, na kterých

byli i právní zástupci obou stran, případně bývalý i současný vedoucí OMI. Dále uvedl,

že u všech jednání pak byla vždy účastna bývalá paní starostka Karla Jakob Čechová a

doporučil se tedy obrátit se na paní Karlu Jakob Čechovou a Ing. Josefa Roušala, kteří

proces koupě budovy připravovali.

K. J. Čechová na požadavek KV nijak nereagovala.

Co byl hlavní důvod rozhodnutí učiněného neznámo kým, v obdobi mezi 23.02. -

28.02.2017, že se bude místo bezmála 3 roky řešeného prodeje pozemků ve vlastnictví

MČ náhle řešit koupě budov Ideal Lux? O tomto kroku neexistuje žádný písemný, ani

jiný záznam.

KV oslovil písemně K.J.Čechovou i RNDr.Roušara a zaslal jim seznam otázek se žádostí

o zodpovězení. (identický dopis šel na K. J. Čechovou i RNDr. Roušara). Odpověděl

pouze RNDr. Roušar, který napsal, že na položené otázky neumím kompetentně

odpovědět, neboť se v rámci koupě budovy účastnil pouze dílčích jednání, na kterých

byli i právní zástupci obou stran, případně bývalý i současný vedoucí OMI. Dále uvedl,

že u všech jednání pak byla vždy účastna bývalá paní starostka Karla Jakob Čechová a

doporučil se tedy obrátit se na paní Karlu Jakob Čechovou a Ing. Josefa Roušala, kteří

proces koupě budovy připravovali.

K. J. Čechová na požadavek KV nijak nereagovala.

Proč Rada MČ Praha 21 neřešila na žádném svém zasedání otázku stavby nezapsané

v katastru nemovitostí (skladovací a expediční haly), postavené na cizím pozemku

v souvislosti s kupní cenou (MČ Praha 21 zřejmě kupovala za částku 25 milionů něco,

co jí z části mohlo připadnout zcela zdarma, případně za minimální cenu)? Proč se s

koupí tak spěchalo (23.02.2017 nabídka odprodeje Ideal Lux od Mgr. Lojína, 28.2.2017

usnesení RMČ a následně 20.03.2017 USNESENÍ ZMČ15/0229/17 o koupi Ideal Lux)?

KV oslovil písemně K.J.Čechovou, RNDr.Roušara i Ing.Roušala a zaslal jim seznam

otázek se žádostí o zodpovězení. (identický dopis šel na K. J. Čechovou, RNDr. Roušara

a lng. Roušala). Odpověděl pouze RNDr. Roušar, který napsal, že na položené otázky

neumím kompetentně odpovědět, neboť se v rámci koupě budovy účastnil pouze

dílčíchjednání, na kterých byli i právní zástupci obou stran, případně bývalý i současný

vedoucí OMI. Dále uvedl, že u všech jednání pak byla vždy účastna bývalá paní

starostka Karla Jakob Čechová a doporučil se tedy obrátit se na paní Karlu Jakob

Čechovou a Ing. Josefa Roušala, kteří proces koupě budovy připravovali.

K. J. Čechová na požadavek KV nijak nereagovala.

Ing. Roušal - zaměstnanec ÚMČ Praha 21 - na požadavek KV nijak nereagoval.

Jak je možné, že neexistují žádné písemné záznamy zjednání mezi RMČ (resp. st.

Čechovou pověřenou jednáním v této véci) a_ohledně prodeje budov

Ideal Lux, třebaže Ing. Roušal (OMI) píše ve své důvodové zprávě, kterou předkládala

12/17



Protokol o kontrole č. 04/2019

UMCP21/06978/2019/KV/Zah

právě starostka. K. J. Čechová, že proběhlo několikjednání mezi Radou MČ Praha 21 a

zástupcem společnosti_která vedla k dohodě, že Rada MČ Praha 21

projedná odkup nabídnutých budov.

KV oslovil písemně K.J.Čechovou, RNDr.Roušara i Ing.Roušala a zaslal jim seznam

otézek se žádostí o zodpovězení. (identický dopis šel na K. J. Čechovou, RNDr. Roušara

a Ing. Roušala). Odpověděl pouze RNDr. Roušar, který napsal, že na položené otázky

neumím kompetentně odpovědět, nebot’ se v rámci koupě budovy účastnil pouze

dílčích jednání, na kterých byli i právní zástupci obou stran, případně bývalý i současný

vedoucí OMI. Dále uvedl, že u všech jednání pak byla vždy účastna bývalá paní

starostka Karla Jakob Čechová a doporučil se tedy obrátit se na paní Karlu Jakob

Čechovou a Ing. Josefa Roušala, kteří proces koupě budovy připravovali.

K. J. Čechová na požadavek KV nijak nereagovala.

Ing. Roušal - zaměstnanec ÚMČ Praha 21 — na požadavek KV nijak nereagoval.

Jak mohli magistrátní úředníci pracovat s částkou 25 milionů na nákup budovy při

přípravě podkladů projednání rady hl. m. Prahy i Finančního výboru zastupitelstva

Prahy, kterou oba orgány schválili, když zastupitelstvo městské části Praha 21 tuto

cenu ještě neprojednalo a nákup budovy v té době nebyl schválen a kdo a jakým

způsobemjim tyto informace sdělil?

KV proto oslovil písemně K.J.Čechovou i RNDr.Roušara a zaslal jim seznam otázek se

žádostí o zodpovězení. (identický dopis šel na K. J. Čechovou, RNDr. Roušara a Ing.

Roušala). Odpověděl pouze RNDr. Roušar, který napsal, že na položené otázky neumím

kompetentně odpovědět, nebot' se v rémci koupě budovy účastnil pouze dílčích

jednání, na kterých byli i právní zástupci obou stran, případně bývalý i současný

vedoucí OMI. Dále uvedl, že u všech jednání pak byla vždy účastna bývalá paní

starostka Karla Jakob Čechová a doporučil se tedy obrátit se na paní Karlu Jakob

Čechovou a Ing. Josefa Roušala, kteří proces koupě budovy připravovali.

K. J. Čechová na požadavek KV nijak nereagovala.

Ing. Roušal - zaměstnanec ÚMČ Praha 21 - na požadavek KV nijak nereagoval.

Jak se mohla ve zdůvodnění účelu využití částky 25 milionů pro úředníky MHMP

objevit informace o „studii proveditelnosti a zadávání soutěže na výběr zhotovitele

stavby", která dle dostupných informací ve skutečnosti nikdy neexistovala a zřejmě se

jedná o výmysl, když navíc teprve 28.08.2017 byla objednána architektonická studie, na

kterou ale pro změnu neproběhlo žádné zadávací řízení na výběr zhotovitele této

studie?

KV oslovil písemně K.J.Čechovou, RNDr.Roušara i Ing.RoušaIa a zaslal jim seznam

otázek se žádostí o zodpovězení (identický dopis šel na pí Čechovou, RNDr. Roušara a

Ing. Roušala). Odpověděl pouze RNDr. Roušar, který napsal, že na položené otázky

neumím kompetentně odpovědět, nebot' se v rámci koupě budovy účastnil pouze

dílčíchjednáni, na kterých byli i právní zástupci obou stran, případně bývalý i současný
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vedoucí OMI. Déle uvedl, že u všech jednání pak byla vždy účastna bývalá paní

starostka Karla Jakob Čechová a doporučil se tedy obrátit se na paní Karlu Jakob

Čechovou a Ing. Josefa Roušala, kteří proces koupě budovy připravovali.

K. J. Čechová na požadavek KV nijak nereagovala.

Ing. Roušal - zaměstnanec ÚMČ Praha 21 - na požadavek KV nijak nereagoval.

Jak je možné, že Architektonická studie ze dne 28.08.2017 k částce 300.443,- Kč vč.

DPH byla v rozporu s vnitřní směrnicí č. 2/18 Zakázky malého rozsahu na základě

údajně ústního pokynu členů RMČ zadána bez firmě KANIA a.s. za cenu 300.443,- Kč

bezjakéhokoliv zadávacího řízení a proč to byla zrovna tato firma?

KV oslovil písemně K. ). Čechovou, RNDr. Roušara i Ing. Roušala a zaslal jim seznam

otázek se žádostí o zodpovězení. (identický dopis šel na paní Čechovou, RNDr. Roušara

a lng. Roušala). Odpověděl pouze RNDr. Roušar, který se ale odpovědi na tuto otázku

zcela vyhnul.

K. J. Čechová na požadavek KV nijak nereagovala.

Ing. Roušal - zaměstnanec ÚMČ Praha 21 - na požadavek KV nijak nereagoval.
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Kontrolní ziištění:

Bývalá starostka K. J. Čechová, která byla pověřena Usnesením ZMČ15/0230/17

jednáním ve věci odkupu budovy a narovnáním majetkoprávních vztahů MČ Praha 21

se společností Ideal Lux, spol. s r.o. podle dostupných informací o těchto jednáních

nikoho neinformovala, ani o nich nevedla žádné záznamy, což je vzhledem k ceně 25

milionů přinejmenším neobvyklé

Nebyly předloženy žádné záznamy zjednání, ani písemná korespondence, či jiné

písemné podklady, které by mohly ozřejmit, jaká jednání ohledně prodeje probíhala,

kolikjich bylo, kdo sejich zúčastnil apod.

RMČ neřešila, že kupuje i část nemovitosti která není zapsaná v KN. Vypracované

znalecké posudky tuto závažnou skutečnost v zjištěné ceně nijak nereflektují.

Jako závažná se jeví zpracovatelem získaná informace, že dcera majitele Ideal Luxu,

bývalá ředitelka této společnosti působila v rozhodném období

prodeje budovy Ideal Lux jako vedoucí sekretariátu náměstka primátora Dolínka

(ČSSD) přímého nadřízeného tehdejšího místostarosty MČ Praha 21 J. Slezáka na

Magistrátu hl. m. Prahy, kdy právě MHMP uvolnil částku 25 milionů na nákup budovy

Ideal Luxu, včetně další budovy nezapsané v KN, o čemž ale zcela jistě Magistrát při

schvalování informován nebyl.

Z nashromážděných podkladů vyplývá, že ohledně žádosti MČ o dotaci na nákup

budovy ||. ve výši 25 mio. MHMP rozhodoval na základě pochybných a zřejmě

nepravdivých informací.

ZMČ Praha 21 schválilo odkoupení budovy za 25 mio dne 12.06.2017 a teprve 3 dny

poté, tedy 15.06.2017 ZMČ hl. m. Prahy schválilo uvolnění 25 mio na toto odkoupení

(viz str. 9/18).

Výběr společnosti KANIA a.s. pro realizaci Architektonické studie, byl vrozporu s

vnitřní směrnicí č. 2/18 Zakázky malého rozsahu, navíc byl proveden na základě

ústního příkazu členů RMČ (viz str. 10/18 a 11/18)
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5. Doporučení KV:

1. Vedení MČ hospodaří s veřejnými prostředky, proto KV doporučuje maximální

transparentnost a dokumentování všech procesů.

2. KV doporučuje RMČ přijmout taková nápravná opatření, která by pro příště

neumožnila členům RMČ, ani příslušným úředníkům při koupi, či prodeji majetku

nevést o tomto jednání žádné písemné záznamy, a které by zabezpečilo, že nadále

bude možné vést při prodeji, či koupi majetku pouze oficiální korespondenci

evidovanou v e-Spisu.

3. KV doporučuje přijmout nápravná opatření ke zvýšení kvality práce Odboru majetku a

investic, zejména v oblasti řádného vedení písemné dokumentace ve všech fázích

prodeje, či koupě majetku MČ a zásadně postupoval pouze vsouladu svnitřními

směrnicemi a písemnými pokyny.

4. KV doporučuje dohledat žádost MČ Praha 21 zaslanou MHMP týkající se dotace 25

mio na nákup budovy IL a případně vyvodit důsledky, pokud byly vžádosti uvedeny

nepravdivé údaje.

S. Vzhledem k tomu, že nákup budovy probíhal zčásti netransparentně a znalecké

posudky se dostatečně nezabývaly všemi aspekty týkající se odkupovaných

nemovitostí, KV doporučuje, aby v případě přetrvávajících pochybností ohledně výše

ceny odkupovaných nemovitostí byla zvážena možnost nového znaleckého posudku a

aby bylo provedeno nezávislé právní posouzení případných důsledků skutečnosti, že

dotace byla získána na základě nesprávných informací. Bylo by vhodné, aby součástí

posudku byla rovněž zjištění případně trestní i majetkové odpovědnosti

6. Zvážit, dojde-Ii právní posudek ke zjištění, že by bylo na místě vyvození i trestní

odpovědnosti, podání trestního oznámení.

Kontrolu provedli:

Ing.Jiří Lameš

Ing. Marie Kučerová

 

Schválil člen KV: Ing.Jiří Lameš

   
Schválila předsedkyně KV: lng. Marie Kučerová
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Protokol předložen k vyjádření zástupci ÚMČ Praha 21, dne

Prostor pro dodatečné vyjádření:

 

 

» x „*,/zh? fe/ ”fl/é/ 42‘” W/ a? W/ 27 %WW/za

faja /ww/ J KMM/%? fly!f xxx/71¢? ! „Wl/My

WW? {my V/JťŽZÁZ/Íýf' www/waka/w" Z ma/v/

4/;7/ ,P/j/z/ý/ !! M/J/ / ?i ”WK/{V W/VIO/y‘rb

7WD 1/18fly 71%,,ka / až, //»V/ Warp MAD/Swami !— MSJ/0

£ vít/0% ?ao'zéywpď'

~ grow/WW I //// WéWy // )$%/7 44/ kar/ZHN ya

paf/www Jaw/flew If AZ? (MezJew MAlék.
 

Jméno zástupce ÚMČ Praha 21: lng. losefqougal

Podpis:
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KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 21

STAROKLÁNOVICKA 260, 190 16 PRAHA 9, TEL.: 281 012 911, FAX: 281 971 S31, PODATELNA@PRAHA21,CZ

 

NAŠE ČJ.: UMCP21/O7129/2019/KV/Zah

VYŘIZUJE: Markéta Zahradníková

TEL.: _

E—MAIL:

DATUM: 09.05.2019

PROTOKOI. O KONTROLE Č. 5 2019

Kontrola akce - Modernizace vstupu MZŠ Polesná

Na základě usnesení ZMČ2/OO30/18 ze dne 21.12.2018

„Zastupitelstvo městské části pověřuje Kontrolní výbor ZMČ a Finanční výbor ZMČ kontrolou

přijatých usnesení souvisejících s rekonstrukcí plochy před budovou ZŠ vPolesné ulici,

nákupu budovy Ideal Lux a rekonstrukcí hasičské zbrojnice a to včetně kontroly naplňování

smluvních vztahů, cenové kontroly (tedy zda cena u těchto akcí odpovídá reálné skutečnosti

vmístě a čase), zda proběhla řádně VŘ, Či zda byla cena stanovena vsouladu s objektivními

skutečnostmi a finanční prostředky u uvedených kauz byly vynaloženy s péčí řádného hospodáře;

případně doporučil další postup. Dále ZMČžádá oba výbory o vydání stanovisek, zda u uvedených

kauz vznikla povinnost podat trestní oznámení."

Kontrolní výbor provedl kontrolu akce „Modernizace vstupu MZŠ Polesná". Předmětem šetření

byl nejen průběh a realizace veřejné zakázky, ale i procesy, kteréji předcházely,jakož i následné

reklamační řízení.

Kontrolu podkladů k akci „Modernizace vstupu MZŠ Polesná" provedla Mgr. Lucie Doležalová.

Kontrolní výbor prohlašuje, že dokumenty a informace nutné ke zpracování této zprávy získával

od úřadu MČ i přes opakované urgence s velkými obtížemi a mnohdy v nepřiměřeně dlouhých

lhůtách. Část dokumentů byla dodána ve velmi nepřehledném stavu, kdy například nesouhlasil

název složky s obsahem, nebo byly dodány materiály nikoliv ve Finální podepsané podobě, ale

v blanketní formě (prázdný formulář). Proto bylo nutné některé dokumenty (například ty, které

se týkaly veřejné zakázky) prostudovat v jejich fyzické podobě na úřadě MČ, což také

komplikovalo práci KV. Rovněž na některé dotazy nebylo odpovězeno uspokojivě a vyžadovalo

to tudíž nadstandartní iniciativu od členů KV, kteří si některé informace museli zjišťovat sami

nejrůznějším způsobem.

S ohledem na tento fakt KV zdůrazňuje, žejeho šetření vychází pouze z dokumentů a informací

dodaných ke dni 06.05.2019 a v tom stavu, v jakém byly dodány, případně dohledány ve
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veřejných rejstřících apod. Vzhledem k rozsahu a složitosti celé kauzy by se jevila jako lepší

varianta svěřit její prošetření externí auditorské společnosti, která disponuje dostatečným

časovým i odborným zázemím.

Průběh akce „Modernizace vstupu do MZŠ"

05.09.2016 roběhla schůzka za účasti paní starostky Čechové, zástupců úřadu MČ, paní

ředitelkyů (ZŠ) a paní ředitelky Huttové (MŠ Sluníčko) a vznikl soupis stěžejních

požadavků, které by měly být v rámci rekonstrukce vchodu do MZŠ zrealizovány.

Kontrolní výbor konstatuje, že dle dostupných informací se vkonečné podobě

realizovaného projektu všechny tyto body nepromítly.

24.01.2017(RMČ51/0848/17) RMČ souhlasí se záměrem modernizace vstupního prostoru

MZŠ (odkazuje na výsledky veřejného fóra 2 20.04.2016) a činí rozpočtové opatření ve výši

200 000,- na zpracování studie.

Kontrolní výbor upozorňuje, že zveřejného fóra 2016 vyplynul pouze požadavek na

zabezpečení školy prostřednictvím kamer a vrátného. Není jasné, na základě jakých

jednání byla nakonec vybrána varianta oplocení celého areálu a zda vůbec byla

projednána i možnost otevření celého prostranství veřejnosti, případně jeho úprava do

parkové podoby tak, jak je to před 1. stupněm ZŠ.

25.4.2017 RMČ schvaluje předloženou studií a ukládá projednat studii s veřejností.

KV obdržel od MČ složku s názvem „veřejné projednání", která ale obsahovala pouze

email od pí ředitelky Sochůrkové, proto se KV obrátil na úřad MČ s žádostí o doložení

informací ohledně veřejného projednání. Od OMI ziskal dne 06.05.2019 následující

vyjádření „Na základě požadavku členů RMČ byla veřejnost seznámena se záměrem

prostřednictvím Újezdského zpravodaje (dvojčíslo červenec - srpen 2017, strana 5), a webových

stránek MČ Praha 21, kde byla k dispozici studie ve formátu pdf s obsahově identickým textem

se Zpravodajem, a dále projednáním s žáky MZŠ v žákovském parlamentu, dále jen ŽP,

prostřednictvím ředitelky MZŠ. Veřejnost měla možnost se k záměru vyjádřit formou e-mailových

připomínek. Nebyla vznesena žádná připomínka od veřejnosti, ani od žáků MZŠ vrámci

projednání v ŽP. Zápis zjednání ŽP nebyl (od) MZŠ předán OMI, není nám známo, zda existuje.

Poznámka TG (zřejmě pana Tomáše Grosse): Lze se domnívat, že důvod spočívá ve skutečnosti,

že připomínky byly spojeny (nebyla to ale podmínka podání připomínekl) s požadavkem OMI na

stanovení požadované kapacity stání pro kola, koloběžky, skateboardy. K tomuto bodu se nebyl

ochoten vyjádřit nikdo...

KV je přesvědčen, že uveřejnění studie vÚjezdském zpravodaji a na webu MČ, její

projednání vžákovských parlamentech bez jakéhokoliv písemného zápisu (a tudíž

jistoty, že o tom parlamenty skutečně jednaly) a možnost veřejnosti zasílat připomínky
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pouze prostřednictvím mailu není možné považovat za veřejné projednání. Z pohledu KV

tedy Rada MČ nesplnila své usnesení RMČ57/0965/17 ze dne 25.4.2017

25.07.2017 RMČ schvaluje zpracování dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro

provedení stavby

27.03.2018 RMČ schvaluje administraci veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení

akce „Rekonstrukce tělocvičen a exteriérů MZŠ Polesná"

15.05.2018 RMČ schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu. Dále je

tímto usnesením stanovena Komise pro otevírání obálek — Roušal, Gross,_

_aRMČ rovněž uložila zadat veřejnou zakázku.

KV upozorňuje na nesprávné označení veřejné zakázky jakožto zakázky malého rozsahu.

Dle zákona o veřejných zakázkách spadá do této kategorie v případě stavebních prací

pouze ty zakázky, jejichž hodnota nepřesahuje 6.000.000 Kč. V zadávací dokumentaci je

však uvedeno správně, že se jedná o veřejnou zakázku v režimu zjednodušeného

podlimitního řízení, proto tato nesrovnalost neměla vliv na zákonný průběh procesu

zadávání veřejné zakázky a jde zjevně pouze o administrativní chybu.

KV dále upozorňuje, že z důvodové zprávy vyplývá, že v ceně díla (6.821.361,15,- Kč bez

DPH) měla být zahrnuta i vstupní brána a oplocení. (viz níže)

„Předkládáme RMČ ke schválení zadávací dokumentaci VZ na akci "Modernizace vstupního

prostoru MZŠ Polesná". Na základě usnesení RMČ62/1077/17, kterým RMČ pověřila OMI ÚMČ

Praha 27 zhotovením projektové dokumentace "Modernizace vstupního prostoru MZŠ Polesná".

Předpokládaná cena díla je 8.253.846,99,- Kč včetně DPH, 6.821.367,15,- Kč bez DPH. gdm—čr

obsahuje: Nový vstupní prostor - hlavní vchod do školy se zřízením nového stálého pracovního

místa vrátného. - Kompletní nový dvůr před hlavním vstupem z Polesné ulice, včetně zpevněných

ploch, parkových úprav, mobiliáře a přístřešků na kola a pro pěší, vstupní brány a oplocení k

Polesné. Infosystém - telefony, informační tabule. (Kontrolnímu výboru bylo prostřednictvím

mailu ze dne 01.04.2019 vedením školy sděleno, že informační systém zařizuje nyní paní

ředitelka sama.)

 

Předání staveniště předpokládáme 02.07.2018, dokončení do 24.08.2018, vyjma výsadby

některých dřevin, z důvodu výsadbových a dodacích lhůt závislých na ročním období, pro kterýje

termín do 30.10.2018. Projektová dokumentace je předložena RMČ z důvodu velkého rozsahu

pouze v papírové podobě "na stůl".

12.06.2018 RMČ schvaluje zprávu hodnotící komise k výběrovému řízení "Modernizace

vstupního prostoru MZŠ Polesná" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Jílek Stavby s.r.o.

ve výši 7.162.429,76,- Kč bez DPH.

V důvodové zprávě k BJ/00258/2018 ze dne 12.06.2018 je opět chybně označen projekt

„Modernizace vstupního prostoru MZŠ Polesná" jako veřejná zakázka malého rozsahu

(viz níže).
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P21 předkládá RMČ Zprávu o hodnocem’ nabídek a Protokol o jednání komise veřejné zakázky

malého rozsahu "Modernizace vstupního prostoru MZŠ Polesná".

Byla doručena jediná nabídka, firmy Jílek Stavby s.r.o., v hodnotě 7. 762.429, 79,- Kč bez DPH,

8.666.540,07,- Kč vč. DPH. Nabídka obsahovala věcné nedostatky, které však byly charakteru,

který zákon o veřejných zakázkách a hodnocem’ veřejných zakázek, č. 134/2076 Sb. a 137/2016

Sb. umožňuje uchazeče vyzvat k doplnění a vysvětlení. Toto uchazečprovedl, a tak byla hodnotící

komisí dne 06.06.2018 nabídka firmy Jílek Stavby s.r.o. vyhodnocena jako nejvýhodnější podle

základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny.

Potvrzení o uveřejnění smlouvy o dílo v registru smluv je z 04.07.2018 (ID5645163), je zde

uvedena částka 8.666.540,01,— Kč s DPH

31.07.2018 RMČ schvaluje dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo, publikován v registru smluv

15.08.2018.

KV zjistil rozpor mezi ZL 01 a textem Dodatku č. 1 SoD. Podle přiloženého změnového

listu 01 se cena zakázky zvyšuje o 153.167.27.- bez DPH. 0 185.335,40,- s DPH. Naproti

tomu v čl.3 bod 7.1 . Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo je uvedeno, že celková cena se zvyšuje

o částku 185.332.40,- bez DPH. Stejná chyba se opakuje i v součtu původní ceny a zvýšení

podle dodatku č. 1 — nová celková cena zakázky by správně měla být 7.315.596,43,- Kč,

nikoliv 7.347.762.16,- bez DPH. Tudíž je chybně i výpočet DPH.

Důvodová zpráva: V návaznosti na uzavřenou SoD SML/02 76/2018 předkládáme RMČ ke

schválení dodatek SoD č. l. týká se nových prací v SoD neobsažených a tím způsobeného navýšení

ceny.

ZL 01 - Výměna plynovodu Při provádění zemních prací ve dvoře byla zjištěna vnitřní trasa

plynovodu, mezi HUP a měřením (u kotelny) k laboratořím. Trasa nebyla vedena v podkladech

systému MISYS, a kvůli požárním předpisům ji nelze vést vnitřkem budovy (bez stavebního

povolení atd.). Potrubí je funkční, používané, cca 30 let staré, ocelové, s blížícím se koncem

technické životnosti. Je potřeba ho vyměnit, pokud bychom to neudělali nyní, měnili bychom ho

za několik let za cenu vyšší ceny o výkopy, rozkopání a opravu nově dělaných povrchů. Což by

bylo I nevhodné esteticky.

V materiálu k projednání Radou MČ B.I/00310/2018 ze dne 31.07.2018 se hovoří ještě o

dalším plánovaném navýšení ceny díla změnovým listem 02. V něm se uvádí, že součástí

SoD a výkazu výměr (W) není oplocení dvora, včetně 3x vstupní brány — což je ale dle

zjištění KV v rozporu s tvrzeními v materiálu BJ/00189/2018 ze dne 15.05.2018, podle

nějž oplocení i vstupní brány měly být zahrnuty v původní ceně díla. KV proto

doporučuje Radě MČ nechat prověřit odborníkem, co tedy ve skutečnosti bylo součástí

původní projektové dokumentace.

Další podrobnosti viz níže:

ZI. 02 — Plot — řeší výměnu stávající části plotu v prostoru dvora a opět uvádí, že součástí SoD

není oplocení a vstupní brány.
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Součástí SoD a výkazu výměr (W) není oplocení dvora, včetně 3x vstupní brány. Bylo by velmi

nešťastné, abychom měli ve dvoře chodníky, na které by VJV rohu nenavazovala branka, a kdyby

dvůr nebyl dokončen jako celek. Součástíje i doplnění slaboproudu + silový kabel k zmíněné

brance. Oploceníje navrženo vejednotném stylu oplocení pro celou školu. Betonová podezdívka

s štípaným povrchem, zákrytové desky, pozinkované sloupky a rámy, tzv. 3D pletivo, jenž svým

tvarem drátěných "bodců" na vrchní hraně tvoří zábranu proti přelézání (obdobnéje v Čentické

u fotbalového hřiště).

Cena ZL 02 je 327 622,97 Kč bez DPH Změnový list ZL 02 předkládáme RMČ pro informaci, v

podobě jeho pracovní verze, neboť nejsou dořešeny všechny podrobnosti. Finančně

nepředpokládáme velkou odlišnost od Finální verze, kterou předložíme do srpnové RMČ.

Ve změnovém listu 02. se uvádí — Projektová dokumentace předpokládala překotvení nových

plotových výplní systému 3D na původní sloupky, ukotvené přes podezdívku. Výrobní rozměry

těchto plotových políjsou ovšem odlišné od původních roztečí sloupků a ke kotvení se používá

jiných typů sloupků. Při případné výměně nosných sloupků by byla podezdívka porušena

v takovém rozsahu, že bylo rozhodnuto původní podezdívku odstranit a vyzdít novou s osazením

nových sloupků oplocení.

Zatímco zvýše uvedeného lze usuzovat, že došlo k pochybení již ve fázi projektové

dokumentace, kdy nebyla včas odhalena nekompatibilita roztečí stávajících sloupků

s výrobními rozměry plotových polí a jiný typ kotvení, v důvodové zprávě k

rozpočtovému opatření 2 25.09.2018, kterým se mělo pokrýt financování úplně nového

plotu, se MČ náhle odvolává na havarijní stav plotu stávajícího. Kontrolnímu výboru se

nepodařilo zjistit, kdo je za uvedené pochybení odpovědný.

28.08.2018 RMČ schvaluje dodatek č. 2 ke SoD (publikován v registru smluv 13.09.2018),

kterým se prodlužuje termín zhotovení díla do 30.9.2018, u některých částí dodávky (stojany

na kola, koše, některé dřeviny) až do 30.11.2018. RMČ dále ukládá Úmč (OMI) předložit na

dalšíjednání RMČ změnové listy řešící nutnou úpravu ceny a návrh dodatku č. 3.

OMI sdělil kontrolnímu výboru, že dodatky 1, 2 a 3 byly konzultovány s právníkem

zabývajícím se veřejnými zakázkami. KV má přesto pochybnosti, zda se MČ prodloužením

lhůty na zhotovení díla nedostala do rozporu se zákonem o veřejných zakázkách tím, že

změnila podmínky veřejné zakázky podstatným způsobem a doporučuje městské části

zvážit posouzení této věci právníkem. Lhůta na provedení díla, která byla vzadávací

dokumentaci velmi krátká (2 měsíce), mohla odradit případné další zájemce o veřejnou

zakázku a porušit tak zásadu nediskriminace a rovných podmínek pro všechny.

25.09.2018 RMČ schvaluje dodatek č. 3 ke SoD (publikovén v registru smluv dne 08.10.2018),

kterým se zvyšuje cena díla o 1.382.000,- Kč bez DPH. Částka zahrnuje zvýšení ceny podle

změnových listů 1-9, jimiž se řeší dodatečné stavební práce. Rada MČ dále ukládá ÚMČ (FO)

vytvořit rozpočtové opatření ve výši 1.900.000,— Kč, z čehožje 1.348.905,— Kč finanční částka na

havarijní opravu plotu.
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KV konstatuje, že dodatek č. 3 ke smlouvě je chybný. Změnový list č. 1 (výměna

plynovodu) byl předmětem dodatku č. 1. Součet změnových listů 2 - 9 činí 1.228.852,-

Kč bez DPH, ve smlouvě je v čl. 3, odst. 7.1 uvedeno, že částka smlouvy se zvyšuje o

1.382.019,- Kč bez DPH na novou celkovou částku 8.544.449,21,- Kč. Navzdory tomu, že

je v odst. 7.1 chybná částka změnových listů, celkový součet zvýšené ceny souhlasí na

správné součty hodnot dodatku č. 1 a 3.

Nejvýznamnější položkou je změnový list č. 2 — stavba plotu (626 462,81,- Kč bez DPH) a

změnový list č. 8 - stavba podezdívky k plotu (488.334,- Kč bez DPH), celkem 1.114.796,-

Kč bez DPH. Jak jsme již uvedli, není zřejmé, jaká práce na plotě a za jakou cenu byla v

původním rozpočtu zahrnuta a proč došlo k tak významnému zvýšení ceny zakázky.

KV doporučuje MČ, aby nechala vypracovat znalecký posudek, který by posoudil, zda se

jedná o cenu obvyklou.

20.11.2018 RMČ schvaluje dodatek č. 4 ke 500 (publikovaný v registru smluv dne 03.12.2018),

který obsahuje snížení dohodnuté ceny o 31.465,49,- Kč bez DPH na konečnou cenu smluvně

podchycené zakázky ve výši 8.512.983,72,- Kč bez DPH.

KV upozorňuje, že kromě uvedené částky bylo společnosti Jílek Stavby s.r.o. vyplaceno

dalších 196.395,- Kč včetně DPH na základě jednotlivých objednávek za různé práce, u

kterých nelze jednoznačně posoudit, zda byly zahrnuty v původním rozpočtu stavby a

zda vůbec souvisí s vypsanou veřejnou zakázkou na modernizaci vstupu MZŠ.

Celkem bylo společnosti Jílek Stavby s.r.o. vyplaceno 10,497,105,64,- Kč sDPH za

stavební práce, které byly na fakturách označeny jako související s investiční akcí

Modernizace vstupu MZŠ Polesná a celá investiční akce včetně dalších dodavatelů

(koordinátor, projektová dokumentace a autorský dozor, technický dozor, administrace

a stojan na koloběžky) stála k 31.12.2018 11.792.503,64,- Kč včetně DPH.

Zadání veřejné zakázky

Administrací této VZ byl na základě OBJ/194/18/OMl/LAM ze dne 18.04.2018 pověřen pan Ing.

Michal Veselý na základě usnesení RMČ ze dne 27.03.2018 (RMČ schvaluje administraci veřejné

zakázky zjednodušeného podlimitního řízení akce „Rekonstrukce tělocvičen a exteriérů MZŠ

Polesná"),

Podle výkladového stanoviska k zákonu o veřejných zakázkách by i služba

administrátora, pokud je městskou částí pověřován administrací VZ opakovaně, měla být

vysoutěžena. Kontrolnímu výboru se tuto skutečnost nepodařilo ověřit, ale do budoucna

doporučuje MČ zkonzultovat tento požadavek s právníky.

Veřejná zakázka na stavební práce byla správně zařazena do režimu zjednodušeného

podlimitního řízení. Dokumentace byla kompletní a výzva řádně uveřejněna na profilu

zadavatele, včetně návrhu smlouvy a výkazu výměr od BKN spol. s.r.o. Předpokládaná hodnota

zakázky podle rozpočtu sestaveného projektantem byla 6.821.361,- Kč bez DPH. Všechny
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protokoly a tabulky spojené s výběrovým řízenímjsou vyplněné a protokoly podepsané, včetně

závěrečného hodnocení výběrové komise. Do výběrového řízení se přihlásil pouze jeden

účastník Jílek stavby s.r.o.

KV na základě jemu dostupných dokumentů a jemu známých skutečností neshledal

v procesu zadávání veřejné zakázky zásadní pochybení.

KV ale upozorňuje, že zákon o veřejných zakázkách ukládá zadavateli (tedy MČ) uveřejnit

skutečnou cenu díla, kterou uhradil. KV měl o splnění této povinnosti pochybnosti, proto

se obrátil na OMI a obdržel tuto odpověď - „Konečná cena : cena dle posledního dodatku,

tedy Dodatku č. 3 SoD. "

KV konstatuje, že:

1. dodatky byly uzavřeny celkem čtyři a cena díla dle posledního (tedy

čtvrtého a nikoliv třetího) z nich činila 8.512.983,72,- Kč bez DPH

(10.300.710,— Kč s DPH) a

2. celkem bylo společnosti Jílek Stavby s.r.o. vyplaceno ještě o 196.395,- Kč

včetně DPH více (tedy 10,497,105,64,- Kč s DPH) za stavební práce, které

byly na fakturách označeny jako související s investiční akcí Modernizace

vstupu MZŠ Polesná.

KV se proto nadále domnívá, že cena v celkové výši zveřejněna nebyla.

KV pro úplnost opět dodává, že celá akce modernizace vstupu včetně dalších dodavatelů

(koordinátor, projektová dokumentace a autorský dozor, technický dozor, administrace

a stojan na koloběžky) stála k 31.12.2018 11.792.503,64,- Kč včetně DPH.

Smlouva o dilo

(ze dne 29.06.2018 u objednatele vedená pod číslem: SML/0216/2018)

KV shledal smlouvu o dílo uzavřenou se společností Jílek Stavby, s.r.o. jako standartní a

co do práv a povinností vyváženou, nikoliv tedy jednostranně nevýhodnou. MČ ale

bohužel z neznámého důvodu nevyužila všech nástrojů daných smlouvou tak, aby

v maximální možné míře ochránila svá práva. Jedná se zejména o právo tzv. pozastávky

(čl. 7.5 Smlouvy o dílo) a složeníjistoty (čl. 15 Smlouvy o dílo).

Vpřípadě pozastávky jde o právo objednatele, tedy MČ, dočasně nehradit 10 % zceny

jednotlivé faktury kzajištění závazků vyplývajících pro zhotovitele ztéto smlouvy. Těchto

zbývajících 10 % se mělo společnosti Jílek stavby s.r.o. doplatit až po splnění následujících

podmínek:

1. Po předání a protokolárním převzetí dokončeného bezvadného díla

2. Po předložení dokladu prokazujícího, že zhotovitel složil na účet MČ jistotu ve výši

300.000,- Kč.
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(dle výpisu z bankovního účtu byla tato Částka připsána až dne 22.03.2019, tedy o víc

jak tři měsíce později)

KV požádal OMI o vyjádření k pozastávce, protože dle předložených dokumentů se zdálo,

že nebyla uplatněna.

OMI dne 06.05.2019 sdélil následující: „Pozastóvka byla věcně uplatněna formou pozastávky

poslední faktwy na 897.086,00,— Kč bez DPH do doby odstranění vad a nedodělků, což bylo mírně

více (70,5 %), nežli požadovaných 70 % z ceny vč. dodatku č.3 SOD ve výši 8.544.449,28,— Kč bez

DPH, dle Článku 7.5 SOD.

KV konstatuje, že tento postup OMI je ve zjevném rozporu se smlouvou o dílo. Navíc dle

informace od hlavní účetní byla poslední faktura na zmiňovaných 897.086 Kč bez DPH

uhrazena záhy po jejím vystavení dne 27.12.2018 (tedy v dobé, kdy vady díla nebyly

odstraněny a jistota nebyla složena), proto je zcela vyloučeno, aby tato faktura mohla

být považována za pozastávku.

Složení tzv.jistoty upravuje článek 15 Smlouvy o dílo. Měla sloužit k zajištění veškerých závazků

zhotovitele dle této smlouvy.

KV prohlašuje, že v rozporu se smlouvou o dílo MČ netrvala na tom, aby bylo naplněno

ustanovení čl. 15, podle nějž nejpozději den před protokolárním předáním a převzetím

díla tj. 02.12.2018 měla být na účet městské části připsána částka ve výši 300.000,- Kč od

společnosti Jílek stavby s.r.o. Dle doložených bankovních výpisů však tato částka byla

připsána až 22.3.2019. Můžeme se jen dohadovat, zda doplacení jistoty tři měsíce po

převzetí díla bylo motivováno vědomím probíhající kontroly ze strany KV. KV dále

doporučuje MČ ověřit, zda je tato jistota na účtu MČ i v současné době.

Městská část dále nevyužila svého práva plynoucího zčl. 15.2. smlouvy odmítnout

převzetí díla v případě, že nebyla složena jistota, což smlouva považuje za zvlášt' závažné

porušení povinnosti zhotovitele a zvlášť závažnou újmu objednatele. Ztoho by pak

městské části vyplývala další práva dle smlouvy, která díky nesprávnému postupu

městské části nemohla být uplatněna.

Závěrečný protokol o převzetí díla

V závěrečném protokolu o převzetí díla se uvádí, že dílo bylo dokončeno 30.11.2018 v souladu

s dodatkem č. 3 Smlouvy o dílo, tedy bez prodlení. Protokol byl podepsán 03.12.2018 (za MČ

lng. Roušalem, za TDS _(Boldon) a za zhotovitele panem-).

V položce „vady a nedodělky" je uvedeno pouze - „provedení dokotvení přístřešku na kola

včetně stojanů" a dále poznámka, že k dokončení došlo 17.12.2018.

Z výše uvedeného by se zdálo, že dílo bylo jinak bez vad. KV se v rámci svého šetření

obrátil na vedení školy s dotazem, zda oni registrují nějaké vady či nedodělky a obdržel
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dne 01.04.2019 mailem následující výčet, pravděpodobně nikoliv taxativní: altán je

postaven obráceně, informační systém zařizuje sama paní ředitelka, netěsní vchodové

dveře, pod kůru byla zaseta tráva, vrata jsou rezavá a nedoléhají k sobě, dlažba nerovná,

zámek v brance nefunguje spolehlivé. Je nade vší pochybnost zřejmé, že mnohé z těchto

vad existovaly již v době převzetí díla a měly být tudíž minimálně zmíněny v předávacím

protokolu.

Nevyužití všech práv vyplývajících ze smlouvy KV považuje za zcela zásadní selhání OMI,

jehož následkem došlo k oslabení pozice MČ při domáhání se odstranění vad díla.

Pokud by MČjednala v souladu s uzavřenou smlouvou, byl by průběh následující:

1. MČ měla zhotoviteli nezaplatit 10 % z každé faktury na základě práva tzv. pozastávky

(tj. ve finální výši cca 890.000,— Kč)

2. Při převzetí díla měl OMI řádně vytknout všechny vady díla.

3. Na základě vytknutí vad v závěrečném protokolu o převzetí by nebyla splněna

podmínka „předání a protokolárního převzetí dokončeného bezvadného díla", která je

dle smlouvy nutná k vyplacení pozastávky zhotoviteli. (Částka cca 890.000,- Kč by tedy

v současné chvíli s velkou pravdépodobnosti byla stéle na účtu MČ)

Následně se KV obrátil na OMI s dotazem, zda řeší vady díla. Odpověď přišla stručná: „Ano,

vady byly u společnosti Jílek stavby s.r.o. reklamovány a zda probíhá jejich odstranění, KV

neobdržel.

Z výše uvedeného je patrné, že MČ zejména prostřednictvím OMI pochybila opakované

a dost zásadním způsobem. Důsledkem toho oslabila svoji pozici v rámci následného

reklamování vad díla a vlastním zaviněním přišla o část finančních prostředků, které na

základě smlouvy o dílo mohla zadržovat. dokud zhotovitel neodstraní vady díla,

případně je mohla za tyto peněžní prostředky při splnění sjednaných podmínek odstranit

sama.
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Závěr Kontrolního !ýboru

Kontrolní výbor se věnoval prošetření investiční akce „Modernizace vstupu do Masarykovy ZŠ

od ledna do května 2019. Výstupy, které učinil, jsou podrobně zmíněny vtextu této zprávy.

Závažnost zjištěných pochybení se pohybuje od nevýznamných administrativních chyb, až po

pochybení závažného charakteru.

Ta nejvážnější uvádíme pro přehlednostještějednou:

1.

?
"

Neprojednání studie kzáměru modernizace vstupu do MZŠ s veřejností, včetně

nevypořádání se sjinými variantami pojetí nádvoří před školou (např. parková

úprava, otevření veřejnosti)

KV má pochybnosti o tom, že cena plotu školy se pohybuje v mezích ceny obvyklé,

proto doporučuje MČ nechat zpracovat znalecký posudek. Dále se nepodařilo

zcela odstranit nejasnosti o tom, co v souvislosti s oplocením a vstupními branami

bylo zahrnuto v původní projektové dokumentaci. KV proto v tuto chvíli nemůže

vyloučit, že některé práce mohly být objednány duplicitně - tzn. že ačkoliv měly

být provedeny již na základě původní projektové dokumentace a v rámci

původního rozpočtu, byly následně objednány znova jako vícepráce. KV proto

doporučuje MČ nechat toto prověřit kompetentní osobou.

Chybné údaje o ceně v dodatcích ke smlouvě o dílo č. 1 a 3.

s péčí řádného hospodáře, vyplývají ze smlouvy o dílo. MČ opakovaně jednala

v rozporu s touto smlouvou, a to k vlastní škodě. Neuplatnila své právo

pozastávky, netrvala na složeníjistoty zhotovitelem díla (společností Jílek stavby,

s.r.o.) v řádném termínu, vzávěrečném protokolu o převzetí díla nevytkla jeho

vady.

Doporučení Kontrolního výboru

1.
tv:

Úřad MČ je tu zejména pro občany, vedení městske casti hospodaří s veřejnými

prostředky, proto KV doporučuje maximální transparentnost všech procesů.

Studie nových investičních akcí by měla být skutečně projednána s veřejností. Ne

pouze oznámena skrz články nebo webové stránky, ale „na živo" odprezentována

na veřejném fóru, kulatém stolu apod., aby se kdokoliv z občanů mohl k věci

vyjádřit přímo (jak to bylo v naší MČ dříve dobrým zvykem).

KV doporučuje přijmout nápravná opatření ke zvýšení kvality práce Odboru

majetku a investic, protože je zjevné, že prakticky ve všech fázích procesu

prověřované investiční akce došlo k větším i menším pochybením.

V některých v textu vyjmenovaných záležitostech KV doporučuje MČ, aby se

obrátila s žádostí o stanovisko či posudek na znalce, právníky či jiné profesně

způsobilé osoby. KV dále doporučuje přešetření celé této akce externí auditorskou

nebo znaleckou společností.
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Protokol o kontrole č. 5/2019

UMCP21/07129/2019/KV/Zah

4. KV doporučuje prověřit, zda se chyby obsažené v dodatcích ke smlouvě č. 1 a 3

nepromítly do vyúčtování díla.

5. V případě dalších investičních akcí KV doporučuje Radě MČ důsledně kontrolovat

plnění smluv, dbát na uplatňování svých práv a zajistit, aby úřad jednal s péčí

řádného hospodáře.

6. KV rovněž doporučuje zlepšit procesy archivace dokumentů tak, aby byly rychleji

dohledatelné a přehledně uspořádané, zároveň zvážit jiné možnosti online

přístupu než skrz systém alfresco. KV by dále uvítal automatický přístup k

dokumentům, zejména k usnesením rady, bez nutnosti o ně jednotlivě žádat.

7. Ověřit. zda složená jistota ve výši 300.000 Kč je stále na účtu MČ.

Kontrolu provedly:

Mgr. Lucie Doležalová

Ing. Marie Kučerová

Schválila místopředsedkyně KV: Mgr. Lucie Doležalová  
Schválila předsedkyně KV: Ing. Marie Kučerová
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NAŠE ČJ.: UMCP21/O7129/2019/KV/Zah

Příloha k Protokolu o kontrole č. 5/2019

„Modernizace vstupu MZŠ Polesná"

Vyiádření

Protokol předložen Ing. Šárce Zátkové, tajemnicí ÚMČ, dne „0.99 07- 2019

Prostor pro dodatečné vyjádření Ing. Šárky Zátkové:

 

(M .jg DNA/mí LU virem Na Evu/a TCX/ZM? 7W).

jan/vm pg L" nec-Jar 2 cer T&ÍQ/JZCÍ'Ý/
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Protokol předložen Ing. Josefu Roušalovi, vedoucí OMI, dne .....

Prostor pro dodatečné vyjádření Ing. Josefa Roušala:

 

rz/zszy k Mtg/W team/7 / 2/2512 ',ez/

aha/ě? ď/erťčv/ , tžřďáfěfl/hě/ jaa/away.

Ing. Josef Roušal
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Příloha k Protokolu KV č. 5/2019

UMCP21/O7129/2019/KV/Zah

5', fra/“í
Protokol předložen Ing. Jané Piknové, vedouci FO, dne .....

Prostor pro dodatečné vyjádření lng. Jany Piknové:

 /
_ / 7
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Příloha k vyjádření OMI - ÚMČ Praha 21 ke kontrole KV — Protokol ke kontrole č. 5/2019

— k veřejnému projednání akce — toto bylo provedeno, což Rada a bývalé vedení odsouhlasilo a

akceptovalo. Domnívám se že závěr KV, že „Rada MČ nesplnila své usnesení RMČ 57/0965/17

ze dne 25.4.2017 je chybní. Jsem názoru, že pokud rada, přijme jiné usnesení (čímž. revokuje

předchozí), resp. akceptuje úkol 2 usnesení, mám za to, tímto svůj úkol splnila.

- v případě chybného označení zakázky jako VZMR jde o administrativní chybu OMI, která

nicméně neměla žádný dopad do zakázky.

- chybná částka u dodatku č. 1 a rozpor se ZL 01 — jednalo se o administrativní chybu, kdy

pracovník OMI chybné uvedl při přípravě dodatku č. 1 částku bez DPH a tudíž bylo v dodatku

č. 1 DPH započítáno 2x. Nicméně ihned po zjištěnítéto administrativní chyby bylo informováno

vedení MČ Praha 21 a v dalších dodatcích chyba opravena.

- závěr KV, že dodatek k SoD č. 3 je chybný není správný, protože právě dodatkem č. 3, byla

napravena chyba ve výpočtu DPH z dodatku č. 1 — toto tvrzení vyplývá i ze skutečnosti, že

ostatně sám KV konstatuje, že celkový součet navýšení ceny souhlasí ze ZL.

- prodloužení termínu v provádění díla bylo provedeno na základě objektivních skutečností, tj.

nutnosti provést nepředvídatelné dodatečné práce a zhotovitel má vtomto případě právo

žádat o prodloužení termínu — jsem názoru, že toto je plně v souladu se zákonem o zadávání

VZ.

- všechny ceny při oceňovánívíceprací byla stanovovány na základě SoD —jednalo se tedy o ceny

soutěžní, případně z ceníku ÚRS poplatného době nebo ceny obvyklé. Všechny ZL byly

kontrolovány a konzultovány s TDI a AD.

- uplatnění pozastávky dle SoD bylo dodrženo, protože z podkladů předaných KV vyplývá, že

pozastávka ve výši cca 10,5% (500 vyžadováno 10%) byla proplacena až po protokolárním

předání díla a odstranění všech vada nedodělků. KV vtomto případě „motá“ dohromady

záruční vady, které se projevili následně v průběhu roku 2019 s vadami a nedodélky zjištěnými

při předání díla činí nepodložené závěry na základě vyjádření ředitelky MZŠ, nikoliv na základě

OMI předložených faktů podložených příslušnou dokumentací.

— OMI ÚMČ Praha 21 administrativně pochybil, když při předání nepožadoval doložení o úhradě

jistoty ve výši 300 tis. Kč, nicméně toto bylo po zjištění napraveno a jistota zhotovitelem

dodatečně zaslána na účet MČ Praha 21. V souvislosti s tímto pochybenim tedy žádná škoda

nevznikla.

Prohlašuji, že závěry KV jsou z velké části subjektivní a nepodložené. Jsem si vědom administrativních

pochybení (viz mé vyjádření výše), nicméně konstatuji, že na základě nich nebyla způsobena žádná

škoda a pochybení byla vždy po jejich zjištění v co možná nejkratším termínu napravena.

  

  Ing. Jo ef Roušal
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NAŠE ČJ.: UMCP21/09738/2019/KV/Zah

VYŘIZUJE: Markéta Zahradníkova

TEL.:

DATUM: 25.06.2019

PROTOKOL O KONTROLE Č. 6

Kontrola evidovaných stížností č. 1/2019 a č. 3 — 7/2019

Průběh kontroly:

Na 7. schůzi KV konané dne 25.06.2019 KV provedl kontrolu evidovaných stížností č. 1/2019 a

Č. 3 — 7/2019.

. Kontrola stížnosti č. 1/2019——— Stížnost na úpravu

jednosměrek navazující na Zalešanskou ulici.

Stížnost podaná dne 07.01.2019, byla postoupena Odboru majetku a investic (OMl).

Čte se odpověď pana Ladmana, referenta OMI ze dne 30.01.2019.

KV konstatuje na svém třetím zasedání dne 05.03.2019, že stížnost byla vyřízena

naprosto neuspokojivým způsobem. Stížnost, která upozorňuje na nebezpečný provoz

kolem mateřské školky, by neměla být vyřízena způsobem, žeje to vina řidičů a Úřad s

tím nemůže nic dělat, at‘ si poradí občané sami.

KV na svém třetím jednání dne 05.03.2019 požádal Odbor majetku a investic ve

spolupráci s Odborem životního prostředí a dopravy, aby předložili veškerá technická

opatření, která by vedla ke zpomalení jízdy projíždějících vozidel vokolí Mateřské

školy Sedmikráska (křižovatka ulic Zalešanská x Lišická), např.: osazení dopravních

značek, zpomalovací prahy...

Čte se odpověď Odboru majetku a investic ze dne 25.06.2019, podepsaná panem

Tomášem Grossem, zástupcem vedoucího OMI:

,,Ve véci požadavku kontrolního výboru (KV3/2079 bod. 4 - Kontrola evidovaných

stížností - Stížnost č. 1/19) dodržujte prosím jednací řád kontrolního výboru

zastupitelstva MČ Praha 21, který byl schválen usnesením Zastupitelstva městské části

Praha 27 č. 3/0036/75 dne 23. 3. 2015. "
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Protokol o kontrole č. 6/2019

UMCP21/09738/2019/KV/Zah

KV konstatuje, že odpověď odboru OMI podepsané referentem Tomášem Grossem je

naprosto neprofesionální a nekompetentní, použitý tón je nevhodný a odpověď

nesouvisí s projednávanou věcí.

KV proto pověřuje tajemníci KV, aby

a) se znovu obrátila na Odbor majetku a investic s původní žádostí, aby cit.: "Odbor

majetku a investic ve spolupráci sOdborem životního prostředí a dopravy,

předložili veškerá technická opatření, která by vedla ke zpomalení jízdy

projíždějících vozidel vokolí Mateřské školy Sedmikráska (křižovatka ulic

Zalešanská x Lišická), např.: osazení dopravních značek, zpomalovací prahy..."

b) předala paní tajemníci úřadu MČ Praha 21 upozornění KV na neprofesionální a

nevhodnou odpověď referenta OMI, pana Grosse.

Stížnosti občanů na úřad, i když jsou někdy problematické nebo se mohou

jednotlivému referentovi jevitjako obtěžující, by vždy měly být vyřízeny s odpovídající

péčí a profesionální slušností. Přezíravé, jízlivé odpovědi a, odbyté vyřízení stížnosti

kazí pověst celému úřadu.

Schváleno — Pro 3, Proti: 0, Zdržel se: 1

(Mgr. Doležalová se zdržela hlasování z důvodu střetu zájmů).

Kontrola stížnosti č. 3/2019—_—Stížnost na neohleduplné chování.

Stížnost podaná dne 25.02.2019, byla postoupena Odboru stavební úřad (SÚ).

Čte se odpověď Ing. Kupra, vedoucího SÚ ze dne 05.03.2019.

KV doporučuje, předání bodů stížnosti, které nejsou v kompetenci SÚ, Odboru

životního prostředí a dopravy k dořešení předmětné stížnosti.

KV provede kontrolu vyřízení na svém příštím zasedání.

Schváleno — Pro 4, Proti: O, Zdržel se: 0

Kontrola stížnosti č. 4/2019—_—Stížnost na noční provoz sálu u

Staročeské hospody U Štrásků.

Stížnost podaná dne 25.02.2019, byla řešena kanceláří tajemníka a starosty.

Čte se odpověď ze dne 21.03.2019, která byla odeslána 22.03.2019.

KV konstatuje, že stížnost byla vyřízena včas a v souladu se zékonem.

Schváleno — Pro 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

Kontrola stížnosti č. 5/2019—_—Stížnost na změnu umístění

kontejnerů tříděného odpadu na křižovatce Lišická a Zbýšovská.

Stížnost podána dne 08.04.2019. Stížnost byla postoupena Odboru majetku a investic

a Odboru životního prostředí.
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Protokol o kontrole č. 6/2019

UMCP21/09738/2019/KV/Zah

Odpověď, zamítnutí žádosti, odesílala Kancelář tajemníka dne 03.05.2019.

podali odvolání proti zamítnutí žádosti dne 15.05.2019 a stížnost

byla postoupena MHMP dne 13.06.2019 včetně Zápisu z místního šetření ze dne

03.06.2019.

KV provede kontrolu vyřízení po vyjádření MHMP.

Schváleno — Pro 4, Proti: O, Zdržel se: 0

. Kontrola stížnosti č. 6/2019—_— Stížnost na obsah diskusního fóra

(Facebook).

Stížnost podaná dne 11.03.2019. Stížnost byla řešena Kanceláří tajemníka.

Čte se odpověď Ing. Zétkové, tajemnice ÚMČ Praha 21 ze dne 29.04.2019.

KV konstatuje, že stížnost byla vyřízena včas a v souladu se zékonem.

Schváleno — Pro 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

Během jednání dorazila předem omluvená členka KV: Mgr. Lucie Filipínská, Ph.D.

. Kontrola stížnosti č. 7/2019—_— Stížnost na výstavbu popelnicového

stání.

Stížnost podána dne 06.05.2019 (e-mail doručen již 05.06.2019) byla postoupena

Odboru životního prostředí a dopravy.

Čte se odpověď Ing. Zátkové, tajemnice ÚMČ Praha 21 ze dne 05.06.2019.

KV konstatuje, že stížnost byla vyřízena včas a v souladu se zékonem.

Schváleno — Pro 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

Kontrolni závěr:

KV provede kontrolu u stížností:

- Č. 1/19 -— KV znovu předává stížnost Odboru majetku a investic k dořešení a

dopracování žádaných opatření ve spolupráci sOdborem životního prostředí a

dopravy.

- č. 3/19 - KV doporučuje, předání bodů stížnosti, které nejsou v kompetenci Odboru

stavební úřad, Odboru životního prostředí a dopravy k dořešení předmětné stížnosti.
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Protokol o kontrole č. 6/2019

UMCP21/O9738/2019/KV/Zah

Kontrolu provedli:

předsedkyně KV: Ing. Marie Kučerová

místopředsedkyně KV: Mgr. Lucie Doležalová

JUDr. Hana Pelčáková

Ing.Jiří Lameš

Mgr. Lucie Filipínská, Ph.D.

Vyhotovila a zapsala: Markéta Zahradníková

Schválila předsedkyně KV: Ing. Marie Kučerová

 4/5



 

Protokol o kontrole č. 6/2019

UMCP21/O9738/2019/KV/Zah

09 07 2019
Protokol předložen Ing. Šárce Zátkové, tajemnicí ÚMČ, dne .....

Prostor pro dodatečné vyjádření lng. Šárky Zátkové:
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Protokol předložen Ing. Josefu Roušalovi, vedoucí OMI, dne .....

Prostor pro dodatečné vyjádření Ing. Josefa Roušala:
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Ing. Josef Roušal
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