
 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 

Pozvánka 

 

Zastupitelstvo městské části 17. jednání 18. 9. 2017 

Místo konání: Divadelní sál MZŠ 

 

Začátek jednání: 16:00 hod 

 

Navržený program jednání: 

Čas: 16:00 hod - 22:00 hod. V případě, že jednání ZMČ překročí 22:00 hodinu, bude 

jednání přerušeno a bude pokračovat následující den od 15:00 hod.  

 
 

19:00-19:45 Interpelace občanů  

19:45-20:30 Interpelace členů zastupitelstva 

 

Pořadí Věc 
Číslo 

materiálu 
Značka Předkládá 

1 Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů BJ/00350/2017 
 

Karla Jakob 

Čechová 

2 Volba mandátového výboru BJ/00351/2017 
 

Karla Jakob 

Čechová 

3 Volba návrhového výboru BJ/00352/2017 
 

Karla Jakob 

Čechová 

4 Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ 

Praha 21 

BJ/00353/2017 
 

Iva Šimková 

Karla Jakob 

Čechová 

5 Kontrola plnění usnesení BJ/00354/2017 
 

Iva Šimková 

Karla Jakob 

Čechová 

6 Zpráva o činnosti rady BJ/00355/2017 
 

Dana 

Kartousová 

Karla Jakob 

Čechová 

7 Dovolba členů KV ZMČ Praha 21 BJ/00363/2017 
 

Karla Jakob 

Čechová 

8 Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. pololetí 2017 BJ/00361/2017 
 

Ing. Vlasta 

Berková 

Jan Slezák 



9 Rozpočtová opatření v roce 2017 č. 63-65, 67,68, 

70, 74-88, 90-99, 103, 106-109 

BJ/00356/2017 
 

Ing. Vlasta 

Berková 

Jan Slezák 

10 Oprávnění pro Radu MČ Praha 21 ke 

schvalování rozpočtových opatření 

BJ/00360/2017 
 

Ing. Vlasta 

Berková 

Jan Slezák 

11 Duplicitní zápis pozemků pod plánovanou 

rekonstrukcí křižovatky Starokolínská-

Novosibřinská a Staroújezdská-Staroklánovická 

BJ/00375/2017 
 

Ing. Josef 

Roušal 

Karla Jakob 

Čechová 

12 Prodej bytu 1627_66 BJ/00364/2017 
 

Pavel Zeman 

Jan Slezák 

13 Prodej bytu 1629_60 BJ/00367/2017 
 

Pavel Zeman 

Jan Slezák 

 

 

                                                                                                              Karla Jakob Čechová  

starostka MČ Praha 21 

 



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

BJ/00350/2017
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 17. jednání dne 18.09.2017
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
 

Věc: Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 
 

Dne 07.09.2017
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00351/2017
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 17. jednání dne 18.09.2017
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
 

Věc: Volba mandátového výboru
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) v o l í
 mandátový výbor ve složení:

 
 
 
 

Dne 07.09.2017
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

 
 



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

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

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00352/2017
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 17. jednání dne 18.09.2017
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
 

Věc: Volba návrhového výboru
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) v o l í
 návrhový výbor ve složení:

 
 
 
 

Dne 07.09.2017
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00353/2017
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 17. jednání dne 18.09.2017
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
Iva Šimkovázpracoval:
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 17. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.1: 02_programZMC17

 
 

Dne 11.09.2017
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

 
 



 

 

 

Program 

 
Čas: 16:00 hod - 22:00 hod. V případě, že jednání ZMČ překročí 22:00 hodinu, bude jednání 

přerušeno a bude pokračovat následující den od 15:00 hod.  

 
 

19:00-19:45 Interpelace občanů  

19:45-20:30 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.   Dovolba členů KV ZMČ Praha 21 

8.     Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. pololetí 2017 

9.   Rozpočtová opatření č. 63-65, 67,68,70, 74-88, 90-99, 103, 106-109 

10. Oprávnění pro Radu MČ Praha 21 ke schvalování rozpočtových opatření 

11.  Duplicitní zápis vlastnictví pozemků pod plánovanou rekonstrukcí křižovatky    

      Starokolínská-Novosibřinská a Staroújezdská-Staroklánovická  

12. Prodej bytu 1627_66  

13. Prodej bytu 1629_60 
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00354/2017
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 17. jednání dne 18.09.2017
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
Iva Šimkovázpracoval:
vedoucí oddělení kanceláře starosty

 
 

Věc: Kontrola plnění usnesení

Důvodová zpráva

Z minulého jednání zastupitelstva (ZMČ16, 12. 06. 2017) vzešlo 6 úkolů. V
příloze 02_splnene_ukoly je vygenerováno plnění 3 úkolů ze ZMČ16.  V příloze
03_nesplnene_koly_ZMC16 jsou vygenerovány nesplněné úkoly ze ZMČ16, dva mají žádost
o prodloužení. Úkol č. 161/2017 obsahuje řešení. V příloze 04_trvajici_ukoly_ZMC15
jsou vygenerovány dva trvající úkoly.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

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

 
 
 

2) s c h v a l u j e
 prodloužení termínu u úkolů:

- Uk/00160/2017 do 31. 12. 2017

- Uk/00164/2017 do 18. 12. 2017
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_splnene_ukoly_ZMC16

 



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

Příloha č.3: 03_nesplnene_ukoly_ZMC16
 

Příloha č.4: 04_trvajici_ukoly_ZMC15
 

 
Dne 11.09.2017

 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

 
 



Přehled úkolů 
 

Městská část Praha 21   
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Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol 

31.07.2017 ZMC_FM_ZAS3 (Karla Jakob Čechová) 

ODB_KS_VFM_ORG (organizator virtual) 

27.06.2017 ZMČ16 Uk/00163/2017 

 
Úkol z ZMČ16, č.usnesení ZMČ16/0247/17, ze dne 12.06.2017, bod 2,VĚC: Odprodej pozemku č. 
parc. 4275/2 v k.ú. Újezd nad Lesy 
 

Zadání 

ukládá 

MČ Praha 21 (OMI)  zveřejnit záměr na odprodej výše uvedeného pozemku předem známému zájemci v 
souladu s platnou legislativou 

 

Řešení 

Záměr byl dne 27. 6. 2017 zveřejněn. 

 

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol 

31.07.2017 ZMC_FM_ZAS3 (Karla Jakob Čechová) 
ODB_KS_VFM_ORG (organizator virtual) 

26.06.2017 ZMČ16 Uk/00165/2017 

 
Úkol z ZMČ16, č.usnesení ZMČ16/0246/17, ze dne 12.06.2017, bod 4,VĚC: Koupě budovy Ideal Lux 
 

Zadání 

pověřuje 

starostku MČ Praha 21 podpisem výše uvedené smlouvy a dohody o narovnání 

 

Řešení 

Podepsáno dne 26. 6. 2017. 

 

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol 
12.06.2017 ZMC_FM_ZAS3 (Karla Jakob Čechová) 

ODB_KS_VFM_ORG (organizator virtual) 
12.06.2017 ZMČ16 Uk/00162/2017 

 
Úkol z ZMČ16, č.usnesení ZMČ16/0245/17, ze dne 12.06.2017, bod 2,VĚC: Připomínky MČ Praha 21 
k EIA k přeložce I/12 Běchovice - Úvaly 
 

Zadání 

ukládá 

starostce MČ Praha 21 odeslat připomínky na Ministerstvo životního prostředí a prosazovat variantu 6 MÚK 

 

Řešení 

Připomínky odeslány dne 12. 6. 2017. 

 

 



Přehled úkolů 
 

Městská část Praha 21   
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Termín Zpracovatel/Držitel Nesplněno Jednání Úkol 

31.07.2017 ZMC_FM_ZAS3 (Karla Jakob Čechová)  ZMČ16 Uk/00160/2017 

 
Úkol z ZMČ16, č.usnesení ZMČ16/0255/17, ze dne 12.06.2017, bod 4,VĚC: Průběžná zpráva o 
činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 
 

Zadání 

ukládá 

starostce MČ Praha 21, podat podnět na Magistrát hlavního města Prahy, na přezkoumání oprávněnosti čerpání 
příspěvku Bc. Hany Kořínkové 

Hlasování:  Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat. 

 

Řešení 

Podnět byl zaslán panem tajemníkem na MHMP. O výsledku budou zastupitelé informováni. Žádáme o 

prodloužení termínu do 31. 12. 2017. 

 
Termín Zpracovatel/Držitel Nesplněno Jednání Úkol 
18.09.2017 ZMC_FM_ZAS3 (Karla Jakob Čechová)  ZMČ16 Uk/00164/2017 
 
Úkol z ZMČ16, č.usnesení ZMČ16/0247/17, ze dne 12.06.2017, bod 4,VĚC: Odprodej pozemku č. 
parc. 4275/2 v k.ú. Újezd nad Lesy 
 

Zadání 

ukládá 

starostce MČ Praha 21 předložit odprodej výše uvedeného pozemku na příští jednání zastupitelstva 
včetně kupní smlouvy 

 

Řešení 

Vzhledem k tomu, že smluvní AK, která připravuje návrhy smluv je dlouhodobě vytížena na maximum, žádáme 

o prodloužení termínu do 18.12.2017. 

 
Termín Zpracovatel/Držitel Nesplněno Jednání Úkol 
31.08.2017 ZMC_FM_ZAS3 (Karla Jakob Čechová)  ZMČ16 Uk/00161/2017 
 
Úkol z ZMČ16, č.usnesení ZMČ16/0254/17, ze dne 12.06.2017, bod 2,VĚC: Petice za okamžité řešení 

neúnosné situace v Masarykově základní škole 
 

Zadání 

ukládá 

Radě MČ Praha 21 zpracovat návrh řešení ke zlepšení komunikace a vztahů mezi rodiči žáků a Masarykovou ZŠ 

 

Řešení 

Na jednáních mezi zástupci rodičů, zřizovatele a vedením školy vyplynulo jako nejlepší způsob řešení zlepšení 
komunikace a vztahů mezi rodiči žáků a MZŠ založení spolku SRPŠ. Ten byl v srpnu t.r. založen. Svou činnost 

prezentuje na http://pratelskazspolesna.cz/ . 31. 8. 2017 představili zástupci SRPŠ a zřizovatele na veřejném 
setkání své cíle. MZŠ, ÚMČ a SRPŠ ve spolupráci pokračují. Rada vezme na svém jednání dne 12/9/2017 
činnost a cíle spolku vedoucí ke zlepšení komunikace a vztahů mezi rodiči žáků a MZŠ a rozšíření ŠR o zástupce 
SRPŠ na vědomí. 

 

 



Přehled úkolů 
 

Městská část Praha 21   
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Termín Zpracovatel/Držitel Nesplněno Jednání Úkol 

30.09.2017 ZMC_FM_ZAS11 (RNDr. Pavel Roušar)  ZMČ15 Uk/00082/2017 

 
Úkol z ZMČ15, č.usnesení ZMČ15/0238/17, ze dne 20.03.2017, bod 2,VĚC: Plán rozvoje městského 
zdraví v MČ Praha 21 
 

Zadání 

ukládá 

RMČ Praha 21 rozpracování a realizaci projektů Plánu rozvoje městského zdraví v MČ Praha 21 

 
 
Termín Zpracovatel/Držitel Nesplněno Jednání Úkol 
31.03.2018 ZMC_FM_ZAS11 (RNDr. Pavel Roušar)  ZMČ15 Uk/00086/2017 
 
Úkol z ZMČ15, č.usnesení ZMČ15/0239/17, ze dne 20.03.2017, bod 3,VĚC: Plán zlepšování procesu 

místní Agendy 21 na rok 2017 a vyhodnocení roku 2016 

 

Zadání 

ukládá 

RMČ Praha 21 realizovat Plán zlepšování procesu místní Agendy 21 na rok 2017 

 
 

 



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

BJ/00355/2017
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 17. jednání dne 18.09.2017
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
Dana Kartousovázpracoval:
asistentka

 
 

Věc: Zpráva o činnosti rady

Důvodová zpráva

Předkládám Zastupitelstvu MČ Praha 21 zprávu o činnosti Rady MČ Praha 21 za období leden
až červen 2017. V tomto období se jednání RMČ konalo 12x a to ve dnech: 10.1., 24.1., 14.2.,
28.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5., 6.6. a  20.6. 2017.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

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

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_materialy_RMC_leden_cerven_2017

 
 

Dne 07.09.2017
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

 
 



Přehled usnesení Rada Mč Praha 21 dte čísel ze dne: 1o.o1.2o17

Čís]o Název Předkladatel

RMc50/0B4L/17 Kontrola plnění úkolů
RMc50/0B42/17 Ukončení pronájmu části stánku
RMc50/0843/17 Rozpočtová opatření č. 1 a 2: zmény rozpočtu v

roce 2OL7
RMčso/o844/L7 ZápiszrŽp konané dne 12. 12.2016

Iva šimková
Jan Slezák
Jan Slezák

Komise životního
prostřed í



Přehled usn í Rada Mč Praha 21 dle číse! ze dne: 24.o!.2oĹ7

Číslo Název Předkladatel

RMC51/0845/17
RMC51/0846/77

Kontrola plněnĺ úkolů Iva šimková
Změna odměn neuvolněným členrim Ing. Josef orlovský
zastupitelstva, předsedům výborů a komĺsí a
členům výborů a komisí MČ Praha 21
odejmutí pozemku č' parc. 4268/44B v k.ú. Úiezd RNDr' Pavel Roušar
nad Lesy ze správy MC Praha 21
Souhlas se záměrem modernizace vstupního Karla Jakob
prostoru MZŠ Polesná Čechová
Souhlas zřizovatele s projektovým záměrem MZš Karla Jakob
Polesná v rámci oP VVV Čechová
Souhlas se záměrem MZŠ Polesná ''MODERNIZACEKarla Jakob
MZš'' v rámci Výzvy č. 20 oP PPR - ''Modernĺzace čechová
zaŕízení a vybavení pražských škol''
Souhlas se záměrem 1.Mš Čentická ''VENKOVNÍ Karla Jakob
uČraĺlł sE Z^1E|ĄÍM" v rámci Výzvy č. 20 oP PPRČechová
- "Modernizace zaYízení a vybavení pražských škol''
Žáaost spolku soSák o ĺndíviduální dotaci na Karla Jakob
Masopust 2OI7 Čechová
Nájemní smlouva s Kangsim Dojang z.S. na Karla Jakob
prostory tělocvičny MZŠ, Staroklánovická 23o Čechová
Nájemní smlouva se Svazem postižených Karla Jakob
civĺlĺzačními chorobami v ČR,z.s., obvodní Čechová
organizací Praha 2I na prostory tělocvĺčny MZš,
Staroklánovĺcká 230
Zápis z jednání správní rady fondu zaměstnavatele Karla Jakob
ze dne 18. 1. 2OI7 Čechová
Zápis z jednání KVV ze dne 4' I.2017 Karla Jakob

Cechová
Zápis z jednání Muzejní rady konaného dne Karla Jakob
5'L2OI7 Čechová
Pronájem vývěsní skříňky Jan Slezák
Zrušení Grantové komĺse a ustanovení ootační Karla Jakob
komise pro rok 2oI7 Čechová

RMč51/oB 47 / 17

RMČ51/oB 48/17

RMCs l/0849/17

RMČ51/oB50/17

RMČ51/oB 57/17

RMČ51/oB 52/77

RMČ5 L/oB53/17

RMČ5 1/oB 54/ 17

RMCsl/0Bss/t7

RMČ51/oB 56/17

RMČ5I/oB57/17

RMČ51/oB 58/L7
RMC5 r/0859/17



Přehled usnesení Rada Mč pra 21 dle čísel ze dne: 14.o2.2íJ17

Číslo Název Předkladatel

RMČ52/oB 60/ Ĺ7
RMC52/086L/77
RMCs2/0862/17

RMČ52/oB 63/17

RMČ52/oB 67/17

RMČ52/oB 68/L7

RMČ52/oB 69/L7

RMČ52/oB7o/17
RMCs2/087r/17
RMC52/0872/17

RMČ52/oB 73/ 17

RMČ52/oB74/17

RMč52/0B 75/ L7

RMČ52/oB76/77

RMČ52/oB77 / t7

RMČ52/oB7B/17
R.MC52/0879/L7

RMČ52/oBBo/17

Kontrola plnění úkolů
Elektronický docházkový systém
Zavedení referenčního modelu řízení úřadu MV -
pořízení programu ATTIS
Dodatek č. 2 k nájemnĺ smlouvě č.
sML/0133 /2Or3
Žádost občanského sdružení Veselý !jezo o
poskytnutí dotace na kulturní akci ''Carodějnice
2017"

Iva šimková
Ing. Josef orlovský
Ing. Josef orlovský

Karla Jakob
Čechová
Karla Jakob
Čechová

RMC52/0864/17

RMČ52/oB65/17 Souhlas zřizovatele s realizací projektu MŠ Karla Jakob
Čechová
Karla Jakob
Čechová

Sedmikráska v rámci oP VVV
RMČ52/o866/17 Souhlas zřizovatele s realizací projektu Mš

Sluníčko v rámci oP VVV
Úprava rozpočtu v souvislostĺ se schváleným Karla Jakob
rozhodnutím č. RMČ5I/oB52/L7 - Individuální Čechová
dotace spolku SoSák
Rozpočtová opatření č. 5 - B, I2 - 14: změny Jan Slezák
rozpočtu v roce 2017
Zádosti o investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy Jan Slezák
z rezervY pro MČ HMP v kap. 10 v roce 2OI7
Záměr pronájmu částĺ prodejního stánku Jan Slezák
Zimní údržba komunikací - rozpočtové opatření RNDr. Pavel Roušar
Rekonstrukce komunikace v ul. Druhanická - RNDr' Pavel Roušar
projektová dokumentace
Převzetí stavby komunĺkace Hodkovská do správy RNDr. Pavel Roušar
MC Praha 21
cYKLoTRAsA A5o/A5oo, ÚSEK KLÁNoVICE - RNDr. Pavel Roušar
KoLoDĚJE, úsek ,,historické cesty Blatovská alej",
akce č. 2950749
Žáaost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí RNDr. Pavel Roušar
o zŕízení věcného břemene pro Pražskou
plynárenskou Dĺstribuci a.s pro stavbu "Úpravy
STL plynovodů v ul. Holšická a okolí Praha 21 -
Ujezd nad Lesy"
Navýšení kap' 07 pro výdaje SDH - Újezd nad LesyRNDr. Pavel Roušar
na revizi dýchacích přístrojů
Návrh Rámcové smlouvy o supervĺzi pro oddělení MUDr. Jaroslav
péče o děti ÚMČ Praha 21 Jeníček, CSc.
Zápis ze 20. jednání KUR dne 16. 1. 2oI7 Zdeňka Péterová
Zápis č. L/2OĹ7 z jednání KŽP konaného dne 11. Komise životního
I' 20L7 prostředí
Zápis z jednání Komise Zdravé MČ a MA21 Ing. Kateřina

Blinková



Přehled usnesení Rada uč prah 21 dle číse! ze dne: 28.o2-2ÍJ17

Číslo Název Předkladatel

RMC53/0BBt/17
RMČ53/oB 82/17

RMC53/0883/17

RMČ53/oB 84/17

RMČ53/oB 85/17
RMCs3/0886/17

RMČ53/oB 87/17

RMCs3/0BBB/77

RMČ53/0B 89/t7

RMČ53/oBgo/17

RMČ53/oB g1/ 17
RMČ53/0B92/17

RMČ53/oB93/L7

RMCs3/0894/17

RMČ53/oB95/17

RMČ53/oB 96/L7

Kontrola plnění úkolů lva šimková
Smlouva na zápis změn na obj. Žleusrá !617, Ing. Josef orlovský
161B a 1619 do katastru nemovitostí
odpĺsové plány dlouhodobého maietku zřízených Jan Slezák
příspěvkových organizací (ZS a MS) na rok 2017
Zápis č. t6 zjednání Finančního výboru Jan Slezák
Zastupitelstva MC Praha 2L ze dne 20. 2. 2OI7
Plnění rozpočtu MČ Praha 2! za rok 2016 Jan Slezák
odsouhlasení přijetí účelově určeného daru ve výšĺJan Slezák
13.856,- Kč pro lvlzŠ Polesnou od WoMEN FoR
WoMEN,o.p.s na uhrazení stravného pro 6 dětí
Nominace člena Finančního výboru MC Praha 21 Jan Slezák
do výboru pro hodnocení podkladů pro schvalování
účetní závérky MČ Praha 2I za rok 2016
oprávnění pro Radu MČ Praha 21 ke schvalování ]an Slezák
rozpočtových opatření
Rozpočtová opatření č. 17 - 2I: zmény rozpočtu v Jan Slezák
roce 2OI7
Inventarizace majetku a závazrů vČ Praha 21 k Jan Slezák
37. 12.2016
Plán rozvoje městského zdraví v MČ Praha 21 RNDr. Pavel Roušar
Výbor pro hodnocení podkladů pro schvalování Karla Jakob
účetní závěrky MČ Praha 2I za rok 2016 Čechová
Souhlas se zařazením ĺnvestičních záměrů ĺvŠ, Zš Karla Jakob
a organiza cí zájmového a neformálního vzdělávání Čechová
MC Praha 2I - Ujezd nad Lesy do Strategického
rámce MAP
Souhlas zřizovatele s realizací projektu Mš Karla Jakob
Rohožník v rámci oP VVV Čechová
Návrh na složení konkurzní komise pro konkurzní Karla Jakob
ŕízení na místo ředitele/ky uŠ Rohožník Čechová
Zápis z Komise životního prostředí č'2/2017 ze Komise životního
dne 15. 2.2017 prostřed í

RNDr. JĺtkaRMČ53/0B97/17 Plnění úkolu Z RMČso/oB44/I7 z 50. Rady

RMC53/0898/17

RMČ53/oBgg/17

R.MČ53/o9 oo/L7

RMČ53/o9 oI/17

městské části ze dne 10. L 2oI7 Jenšovská
Plán zlepšování procesu místní Agendy 21 na rok RNDr. Pavel
2017 a vyhodnocení roku 2016
Rekonstrukce skautské klubovny - dodatek č'1 k RNDr. Pavel
SoD
Uzavření smlouvy o zŕízení věcného břemene pro RNDr. Pavel
T- Mobile Czech Republic a.s.
Dohoda o předání a převzetí projektové RNDr. Pavel
dokumentace a práv a závazkťl investora ''stavba
č.4127I Hasičská zbrojnice Ú1ezo nad Lesy''
Dohoda o narovnání a.kupní smlouva - pozemek č. RNDr. Pavel
parc. 4356/97 v k.ú. Ujezd nad Lesy
Kupní smlouva na odprodej pozemku č. parc. RNDr. Pavel
577/I44 v k.ú. Ujezd nad Lesy

RMC53/0902/17

RMČ53/09 03/17

Roušar

Roušar

Roušar

Roušar

Roušar

Roušar



RMc53/09o4/I7 :::ľ'::'J:f:,ľľ.':ľ'i::J'li,ľ:ľľ:á RNDr' Pavel Roušar

dokumentace
nľvČss/og05/17 Dohoda o narovnání a kupní smlouva - pozemek RNDr. Pavel Roušar

č.parc. 4356/1ú v k.ú. Ujezd nad Lesy
nMČss/og06/17 Zápis z jednání Dopravní Ŕomise RMČ ŕrraha 2I ze Dopravní komise

dne 01. 02.2017
nĺrłČss/og 07/17

nľłčss/og oB/17

nľ,aČss/og og/17

RMC53/09r0/L7

Zápis z jednání Komĺse pro udělování čestných Zdenek Voříšek
titu lů
průoěžná zpráva o činnosti Kontrolního výboru Mgr. Ing. Martĺn
Zastupĺtelstva MC Praha 21 Kopecký
Dopĺs Mgr. Petra Lojína ve věci odprodeje pozemkůKarla Jakob
parc. č.932/I, parc. č. 932/2, parc. č. 932/3, Čechová
parc. č. 932/4
Návrh programu jednání Zastupitelstva MČ Praha Karla Jakob
21 konaného dne 20.3.2oI7 Čechová



Přehled us í Rada Mč Pľaha 21 dle čísel ze dne: 14.O3.2íJ17

Číslo Název Předkladatel

RMCs4/0911./17
RMCs4/0912/17
RMČ54/09 L3/17
RMC54/0914/17

RMČ54/0915/17

RMČ54/o9 16/77

RMČ54/091'7/17

RMČ54/09IB/17

RMČ54/o9Ig/17

RMČ54/o9 20/17

RMČ54/o9 21/L7

RMČ54/o9 22/17

RMČ54/o9 23/ 17
RMC54/0924/17
RMCs4/092s/17

RMČ54/o926/17

RMČ54/09 27/t7

RMČ54/09 28/17

Kontrola plnění úkolů
Dodatek ke smlouvě - Grafotechna Plus s.r.o.
Dodatek ke smlouvě - Jana Březinová
Přezkum hospodaření MČ Praha 2I za rok 2oI7

Potvrzení zřizovatele o podpoře

Kampaně obce v roce 2077

Schválení termínu pořádání tradičního Újezdského
posvícení v roce 2017
Rozpočtová opatření č.22 - 25: změny rozpočtu v
roce 20L7
Schválení odpisového plánu MZŠ polesná od
r.3.2077
odpisování stavebních úprav prostor ve Jan Slezák
zdravotním středisku fĺrmou PREVEDIG
Pronájem provozovny ve stánku u otočky Jan Slezák
autobusu Rohožník
Zpracování studie proveditelnosti na rekonstrukce RNDr. Pavel Roušar
komunikací v MČ Praha 2I do trvalých povrchů
Zápis z jednání Strategického týmu RNDr. Pavel Roušar
Zápis z 27. jednání KUR dne 6. 3. 2OI7 Zdeňka Péterová
Zápis z jednání Dopravní komise RMČ Praha 2I ze Dopravní komise
dne 01 .03.2017
Zápis z jednání Komise sociální politiky a Bc. Radka
zdravotnictví ze dne 22' 2' 20t7 Lĺpanovičová
Zápis z jednání KVV konaného dne 15.2'2ot7 Mgr. Lucie Molínová,

Ph,D.
Zápis z jednání Muzejní rady konaného dne 16.2. Mgr' Lucie Molínová,

lva šĺmková
Ing. Josef orlovský
Ing. Josef orlovský
Karla Jakob
Čechová
Karla Jakob\Lecnova
Karla Jakob
Čechová
Karla Jakob
Čechová
Jan Slezák

Jan Slezák

Ph.D.
Ing. Kateřina
Blinková
Ing. Kateřina
Blinková
Jan Slezák

" 2017
RMC54/0929/I7 Zápis z jednání komise Zdravé MČ a MA21

RMČ54/0930/17 Zápis z jednání Dotační komise

RMČ54/093I/17 Výpověd' pronájmu pozemku kynologům



Přehled usnesení Rada Mč Praha 21 dle čísel ze dne: 28.o3.2o17

Číslo Název Předkladatel

RMC5
RMČ5

RMC55/0932/17
RMC55/0933/77

RMČ55/o9 34/t7

5/O93s/L7
s/0936/1.7

RM Č5 5/o9 37 / 17

RMČ55/09 38/17

RMČ55/o9 39/77

RMC55/0940/17

RMČ55/o9 4I/17

RMČ55/o9 42/17

RMČ55/o9 43/17

RMČ55/o9 44/17

RMČ55/09 45/17

Kontrola plnění úkolů lva Šimková
Mimořádná kontrola poskytnutých dotací V roce Ing. Josef orlovský
2016 a 2OI7
Výsledky hodnocení žádostí předložených v rámci Jan Slezák
Programových dotací pro rok 2oI7
Změna v osobě nájemce vývěsní skříňky č. B Jan Slezák
odsouhlasení přijetí účelově určeného daru ve Jan Slezák
výšĺ 1684,- Kč pro Mzš polesnou od WOMEN FoR
WoMEN, o.p.s. na uhrazení stravného pro 1 žáka.
Navýšení neinvestĺčního příspěvku na provoz na Jan Slezák
rok 2077 pro MS Sedmikráska Lišická o I92 000,-
Kč
Rozpočtové opatření č. 28: změna rozpočtu V roce Jan Slezák
2017
Účelová neinvestĺční dotace z-rozpočtu hl. m. MUDr. Jaroslav
Prahy na realizacĺ projektu MC v oblasti řešení Jeníček, CSc.
problematiky bezdomovectví
Zápis z komĺse životního prostředĺ č'3/2077 ze dneKomise životního
15' 3. 2017 prostředí
Úprava otevírací doby Místní lĺdové knihovny karla Jakob

Cechová
Vyhotovení pamětních cedulí k pomníkům padlých Karla Jakob
při obraně vlasti Cechová
Posouzení možnosti rekonstrukce skateparku + RNDr. Pavel Roušar
návrh na výstavbu nového betonového skateparku
na multifunkčním sportovišti v Újezdě nad Lesy.
Pozemky pod komunikacemi ve vlastnictvíjiných RNDr. Pavel Roušar
subjektü v k.ú. Ujezd nad Lesy
Komĺse životního prostředí - dovolba člena RNDr. ]itka

Jenšovská



Přehled usnesení Rada Mč Prah 21 dle čísel ze dne: 1L.o4.2oL7

Číslo Název Předkladatel

RMC56/0946/17
RMC56/0947 /77

RMČ56/09 48/17

RMČ56/09 49/77

RMCs6/0950/17

RMČ56/o9 5L/17

RMČ56/09 52/L7

RMČ56/09 53/17
RMCs6/0es4/17

RMČ56/09 55/t7

RMČ56/09 56/L7

RMČ56/09 57/t7

RMČ56/09 58/ 17

Kontrola plnění úkolů Iva Šimková
Změna termínu konání Zastupitelstva MČ Praha 21 Karla Jakob

Cechová
Výběrové ŕízení na grafické zpracování, tisk a Karla Jakob
dopravu Újezdského zpravodaje Čechová
Aktualĺzace ceníku pronájmu prostor - tělocvičny, Karla Jakob
společenského sálu a šatny - v budově Čechová
MasarykovY ZS, Staroklánovická 250, 190 16
Praha 9 a sjednocení souvisejících dokumentů
Zkrácení uázací podmínky nástaveb bytových Jan Slezák
domrj ve Zlebské a Miletické ulici
Prodloužení nájemní smlouvy na bytovou jednotku Jan Slezák
č. 1627/46
Prodloužení nájemních smluv na bytové jednotky Jan Slezák
č. L6t2/6, 7613/13 a 1629/5I
Ukončení nájmu bytu 16141s v Žłželické ulici Jan Slezák
Rozpočtová opatření č.31 - 33: změny rozpočtu v Jan Slezák
roce 2017
Zápis z jednání BK ze dne 29. 3' 2017, rezĺgnace Jan Slezák
na funkci tajemníka komise
Uzavření smlouvy o zŕízení služebnosti pro RNDr. Pavel Roušar
Pražskou plynárenskou Distribucĺ, a.s. na
pozemcích parc.č' 635, 636 a 115 v k.ú' Újezd nad
Lesy
Darovací smlouvy na zajištění akce ''Duben, měsíc RNDr. Jitka
bezpečnostĺ na silnicích a Den Země'' dne 2B. 4. Jenšovská
2017
Zápis z jednání Muzejní rady ze dne 23. 3' 2017 Mgr. Lucĺe Molínová,

Ph. D.



Přehled usnesení Rada Mč Praha 21 dle číse! ze dne: 25.o4.2o17

Číslo Název Předkladatel

RMČ57/o9 59/t7
RMC57/0960/L7

RMČ57/o9 6I/L7
RMC57/0962/17

RMč57/o9 63/17

RMC57/0964/77
RMCsT/096s/17
RMC57/0966/17

RMC57/0967 /17

RMČ57/09 68/t7

RMČ57/o9 69/17

RMČ57/o9 7o/1'7

RMČ57/o97L/17

RMČ57/o972/17

RMČ57/o9 73/ 17

Kontrola plnění úkolů
Návrh termínů jednání RMč Praha 21

Iva Šimková
Karla Jakob:Lecnova
Ing. Josef orlovský
Karla Jakob\Lecnova
Jan Slezák

Jan Slezák
RNDr. Pavel Roušar
RNDr. Pavel Roušar

RNDr. Pavel Roušar

Komise životního
prostředí
Dopravní komise

Stížnost p. Lameše ze dne 9. 4.2oI7
Výše úplaty za předškolní vzdělávání

Rozpočtová opatření č' 34 - 40: změny rozpočtu v
roce 2OI7
Změna osoby nájemce bytu č' 1619/8
Modernizace vstupního prostoru MZS Polesná
Veřejná zakázka malého rozsahu na akci
"Rekonstrukce kotelny uŠ seomikráska"
Rekonstrukce komunikace v ul. Druhanická -
projektová dokumentace pro výběr zhotovitele
Komise životního prostředí - rezignace a dovolba
členů
Zápis z jednání Dopravní komĺse Rady MČ Praha
27 ze dne 05. 04. 2017
Zápis z jednání lĺkvidační komise ze dne 5. 4. Komise likvidační
2017
Zápis z jednání KVV konaného dne 29.3' 201'7 Mgr. Lucie Molínová,

Ph.D.
Zápis z jednání Komĺse Zdravé MČ a MA21 Ing. Kateřĺna

Blĺnková
Informace o průběhu soudního Yízení ve věci Spirit Karla Jakob
Finance, a.s. Cechová



Přehted usnesení Rada Mč Praha 21 dle čísel ze dne: o9.o5.2ot7

Číslo Název Předkladatel

RMC5B/0974/17
RMC58/0975/77

RMČ5B/o976/17

RMČ5B/09 77 / 17

RMČ5B/o97B/17

RMČ5B/o979/t7
RMC5B/0980/17
RMC5B/O9BI/L7
RMC5B/0982/17

RMČ5B/o9 83/t7

RMČ5B/o9 84/ 17

RMČ5B/09 85/17

RMČ58/o9 86/ 77

Kontrola plnění úkolů
Změna kompetencí v radě

Zápis z l<Žp č. 4/2oI7 ze dne 72' 4' 2oI7,
rezĺgnace na funkci tajemníka
Návrh rozpočtového opatření pro fĺnancování
projektu MAP P21
Výsledky konkurzního řízení vyhlášeného na
vedoucí pracovní místo ředitele/ky MŠ Rohožník,
Z-árovická 1653, 190 16 Praha 9 - Ujezd nad Lesy
Zádost o koupi bytu L627/66
Výpověd' nájemci a spoluuživatelům bytu 1614/3
Z;ápis z 22. jednání KUR
odprodej pozemku č. parc' 4275/2 v k.ú' uieza
nad Lesy
Prověření možnosti zalesněníjižní části MČ
Praha 2L za účelem odstínění obyvatel MČ od
negativních vlivů spojených s provozem budoucí
pŕeložky I/12
Žádost Spolku rodĺčů a přátel školy Mš Čentická
o poskytĺutí neinvestiční individuální dotace na
projekt Cechova stodola
Realizace veřejně přístupného Street
workoutového sportovĺště
Rozpočtová opatření č' 41 - 44: zmény rozpočtu v
roce 2017

Iva šimková
Karla Jakob
Čechová
Komise životního
prostředí
Jan Slezák

Karla Jakob
Čechová

Jan Slezák
Jan Slezák
Zdeňka Péterová
RNDr. Pavel Roušar

RNDr. Pavel Roušar

Karla Jakob
Čechová

Karla Jakob
Čechová
Jan Slezák



Přehled usnesení Rada uč prah 21 dle čísel ze dne: 23.o5.2oI7

Číslo Název Předkladatel

RMČ59/o9 87/77
RMC59/0988/17

RMČ59/o9 Bg/ 77

RMČ59/o9go/17

RMČ59/o9 g7/17

RMC59/0992/17

RMČ59/o9 93/L7

RMC59/0994/17

RMČ59/o995/77

RMCs9/0s96/17

Kontrola plnění úkolů
Zrušení Pracovního ŕádu z roku 2002 a nový
Pracovní řád
Rekonstrukce skautské klubovny - dodatek č.2 k
SoD
Veřejná zakázka malého rozsahu na akci
''Rekonstrukce jídelny v MZš Polesná 1690''
Vyhodnocení VZMR - ''Rekonstrukce kotelny Mš
Sedmikráska''
Aktualizace ceníku pronájmu prostor - tělocvičny,
společenského sálu a šatny - v budově
MasarykovY ZS, Staroklánovická 230, 190 16
Praha 9 a sjednocení souvisejících dokumentů
Návrh výše odměn za ekonomickou oblast
ředitelkám mateřských škol a základní školy
zřizovaných Městskou částí Praha 21 ve školním
roce 2016 /2017
Žádost spolku Kangsim Dojang z.s. o poskytnutí
neinvestiční indĺviduální dotace na projekt
'Sportovní soustředění oddílu Kangsim Dojang"
Zádosti mateřských škol MC Praha 21 o udělení
výjimky z počtu žáků na třídu ve školním roce
2017/2OrB

Iva šimková
Ing. Josef orlovský

Karla Jakob
Čechová
Karla Jakob
Čechová
Karla Jakob
Čechová
Karla Jakob
Čechová

Karla Jakob
Čechová

Karla Jakob
Čechová

Karla Jakob
Čechová

RMČ59/0997/L7

RMC59/0998/17

RMČ59/09 gg/t7

RMČ59/1o oO/ 17

RMČ59/10 OI/t7
RMC59/1002/17
RMC59/1003/17
RMcsq/1 oo4/77
RMC59/10Os/77

RMČ59/1o 06/t7

RMČ59/1o 07/17
RMc59/100B/Ĺ7

Žádost Klubu aktivních seniorů o poskytnutí Karla Jakob
neinvestĺční individuální dotace na úhradu nákladů Čechová
za pronájem prostor pro konání Výroční členské
schůze
Uzavření smlouvy o zŕízení služebnosti pro Karla Jakob
Pražskou plynárenskou Dĺstribuci, a.s. na Čechová
pozemcích parc.č. I3LI/2 v k.ú. Úiezd nad Lesy
Smlouva o převodu práv a povinností ze Karla _]akob
stavebního povolení Čechová
oprávnění pro Radu MČ Praha 21 ke schvalování Jan Slezák
rozpočtových opatření
Schválení účetní závěrky Městské části Praha 21 Jan Slezák
za rok 2016
Závěrečný účet MČ Praha 27 za rok 2016 Jan Slezák
Plnění rozpočtu mČ Praha 2L za 1. čtvrtletí 2oI7 Jan Slezák
Schválení účetní závěrky za rok 2ot6 Mzš Polesná Jan Slezák
Schválení ťlčetní závěrky za rok 2016 MŠ RohožníkJan Slezák
Schválení účetní závěrky za rok 2016 Mš Jan Slezák
Sedmĺkráska
Schválení účetní závěrky za rok 2016 1. MŠ Jan Slezák
Čentická
Schválení účetní závěrky za rok 2016 MŠ Sluníčko Jan Slezák
Žádost zŕízených příspěvkových organizací MČ Jan Slezák
Praha 21 o schválení přerozdělení zlepšeného
výsledku hospodaření za rok 2016 do fondů



RMČ59/1o og/17

RMČ59/10 rc/17

RMČ59/1o t7/17

RMČ59/1o 12/17

RMČ59/1o 13/L7

RMČ59/10 L4/17

RMČ59/1o E/17

RMč59/1o 16/1'7

RMČ59/1o 17/17

Schválení rozpočtů Po zřízených MČ Praha 21 na Jan Slezák
rok 2077 - 1. MŠ Čentická, ľłš seomikráska, Mš
Rohožník, uŠ sluníčko, MZŠ Polesná
Rozpočtová opatření č.45 - 58: změny rozpočtu v Jan Slezák
roce 2OI7
Vnitřní směrnice č' 2/17 Poskytování finančních Jan Slezák
prostředků z rozpočtu MČ Praha 21
Zápis č. L7 zjednání Finančního výboru Jan Slezák
Zastupitelstva MC Praha 2I ze dne 10. 5. 2077
Zpráva z Veřejného fóra konaného dne 19.4. RNDr. Pavel Roušar
2017
průněžná zpráva o čĺnnostĺ Kontrolního výboru Mgr. Ing. Martin
Zastupitelstva MC Praha 21 - Kopecký
Zápis ze zasedání Dopravní komĺse Rady MC Praha Dopravní komise
2L
Koupě budovy Ideal Lux

Návrh programu jednání Zastupitelstva MČ Praha
21 konaného dne 12.6.2017

Karla Jakob
Čechová
Karla Jakob
Čechová



Přehled usnesení Rada Mč Praha 21 dle čísel ze dne: o6.o6.2o17

Číslo Název Předkladatel

RMC60/10 18/17
RMC60/10 19/L7

RMČ60/1o 20/77

RMČ60/1o 2I/17

RMČ6o/1o 22/17

RMČ6o/1o23/17

RMČ60/1o 24/17

RMČ6o/1025/17

RMČ6o/1o 26/ 17

RMČ60/1o 27 / 77

RMČ6o/1o 28/L7
RMC60/1029/17
RMC60/1030/L7
RMC60/103L/1.7
RMC60/1032/17

RMČ6o/10 33/17

RMČ60/1o 34/17

RMC60/1035/17

RMč60/10 36/17
RMC60/1037 /17

Kontrola plnění úkolů lva Šĺmková
VyhodnoceníVZ malého rozsahu ''Grafické Ing. Josef orlovský
zpracování, tisk a doprava Újezdského zpravodaje"
Petice za okamžité řešení neúnosné situace v Karla Jakob
Masarykově základní škole Čechová
Vyjádření pracovníků Masarykovy ZŠ Karla Jakob

Cechová
Připomínky MČ Praha 21 k EIA k pŕeložce I/I2 Karla Jakob
Běchovice - Úvaly Čechová
Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Karla Jakob
"Rekonstrukce komunikace v ul. Druhanĺcká'' Čechová
zadávaná ve zjednodušeném podlĺmitním řízení dle
zákona č.134/2016 Sb.
Vybudování dětského hřiště v ulici Druhanĺcká, Karla Jakob
parc.č. 537/322, 537/363 Čechová
Smlouva o zŕízení věcného břemene pro Karla Jakob
společnost Pražská energetika' a.s. na pozemku Čechová
parc.č. I4o2/1v k.ú.Ú;ezd ngd Lesy
Zádost Základní organizace Ceského Karla Jakob
zahrádkářského svazu Újezo nad Lesy (Zo Čechová
Čzs Újezo nad Lesy) o p-oskytnutí neinvestĺční
individuální dotace na úhradu nákladů za
pronájem prostor pro konání Výroční členské
schůze
Rozpočtová opatření č.. 63 až 65: změny rozpočtu Jan Slezák

roce 2017
ádost o koupi bytu 1629159
ádost o koupi bytu 1'629/60
ádost o koupi bytu t629/66

Zápis z jednání strategĺckého týmu
Zápis z Komise životního prostředí č. 5/2oI7 ze
dne 24. 5. 2077
Zápis z jednání komise Zdravé městské části a
místní Agendy 21
Zápis z jednání KVV konaného dne 17. 5' 2017,
rezĺgnace na členství Mgr. Vackové a jmenování
nové členky Ing. Kohoutové
Zápis z mimořádného jednání KVV ze dne 25. 5.
2017
Zápis z 23. jednání KUR
Zápis z jednání Muzejní rady konaného dne 10. 5.
2017

Ž
Ž
Ž

Jan Slezák
Jan Slezák
Jan Slezák
RNDr. Pavel Roušar
Komise životního
prostřed í
Ing. Kateřĺna
Blĺnková
Mgr. Lucie Molínová,
Ph.D.

Mgr. Lucie Molínová,
Ph.D.
Zdeňka Péterová
Mgr. Lucĺe Molínová,
Ph.D.



Přehled usnesení Rada Mč Praha 21 dle čísel ze dne: 2o.o6.2o17

Číslo Název Předkladatel

RMČ61/1o 38/L7
RMC61/1039/17
RMČ61/10 40/17

RMČ61/1o4t/77

RMČ61/10 42/17

RMČ61/10 43/17

RMČ61/1044/17

RMČ61/1o 45/17

RMČ61/10 46/77

RMČ61/1047/17

RMČ61/1o 48/17

RMČ61/10 49/17

RMČ61/1o 50/17

RMČ61/1o 5I/17

RMČ61/1o 52/ 17

RMČ61/1o 53/77

RMč61/1o 54/17

RMČ61/1o 55/ L7

RMČ61/10 56/77

RMČ61/1o57/17

Karla Jakob
Čechová

Mgr. Lucie Molínová,
Ph.D.
RNDr. Pavel Roušar

Karla Jakob
Čechová

Karla Jakob
čechová
Karla Jakob
Čechová

Karla Jakob
Čechová
Karla Jakob
Čechová
Karla Jakob
Čechová
Karla Jakob
Čechová
Karla Jakob
Čechová
Karla Jakob
Čechová

Kontrola plněnĺ úkolů lva Šimková
Rozpočtové změny - opravy a investice Ing. Josef orlovský
Rozpočtová opatření č. 67,68 a 70: změny Jan Slezák
rozpočtu v roce 2017
odvolání velitele SDH,Újezd nad Lesy a jmenování Karla Jakob
nového velitele SDH Ujezd nad Lesy Cechová
Zápis z jednání správní rady fondu zaměstnavatele Karla Jakob
za dne 8.6.2017 Čechová
Zápis ze zasedání Dopravní komĺse Rady MČ Praha Dopravní komise
2L ze dne 07. 06. 2OI7
Darovací smlouva pro JR RUNNING SPoRT - Karla Jakob
intersport, pořádající štafetový běh za připomenutí čechová
tragických událostí II. světové^ války
Žádost Klubu aktivních seniorů o změnu termínu Karla Jakob
pořádání akce finančně podpořené z ProgramovýchČechová
dotací
Zmocnění referenta OSKMA 21 pana Zdeňka
Voříška a schválení smlouvy o nájmu
společenského sálu v budově Masarykovy ZŠ
a revokace usnesení RMČ38/0639/16 ze dne
2I.6.2O16 v bodu 1)
Zápis z jednání Muzejní rady konaného dne 7' 6.
20L7
Žáaost o dotaci HMP v oblastĺ místní Agendy 21 -

Týden zdraví -
Zádost spol. Cermák a Hrachovec o krátkodobý
pronájem části pozemku č. parc. 4306/I v k.u.
9jezo nad Lesy na zaŕízení staveniště
Ujezdský strom - přidělení dotace Hl. m. Prahy

Žáaost spol. Manabau o pronájem části pozemku
č. parc. 4306/I v k.ú. Ujezd nad Lesy na zaŕízení
staveniště
Rekonstrukce skautské klubovny - garáž lvp

Vyhodnocení VZMR - "Rekonstrukce jídelny v MZš
Polesná 1690"
,,StaVba č. 4727L Požární zbrojnice Újezd nad
Lesy'' - Dodatek SoD č.2
R.ekonstrukce komunikace v ul. Druhanická

Zápis z jednání Komise vzdělávání a výchovy
(KVV)
Návrh na úpravu železničních jízdních řádů pro
období 2017 - 201B - linky S1, 57



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

BJ/00363/2017
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 17. jednání dne 18.09.2017
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
 

Věc: Dovolba členů KV ZMČ Praha 21

Důvodová zpráva

Návrhy na dovolbu členů budeme projednávat přímo na jednání zastupitelstva, na základě
vašich zaslaných nominaci. Do doby odeslání podkladů pro jednání zastupitelstva jsem
obdržela pouze  nominaci od pana předsedy zastupitelského klubu ANO2011 Ing.Čížka a to: 
Mgr. Ing. Kopecký a Ing. Zátková.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) v o l í
 členy kontrolního výboru:

 
 
 
 

Dne 11.09.2017
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

 
 



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

BJ/00361/2017
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 17. jednání dne 18.09.2017
 

Jan Slezákpředkládá:
místostarosta MČ Praha 21

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. pololetí 2017

Důvodová zpráva

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

K 30. 6. 2017 byly vykázány příjmy celkem ve výši 73 236,60 tis. Kč, tj. plnění k upravenému
rozpočtu na 52,53%. Celkové výdaje byly vykázány ve výši 67 511,04 tis. Kč (tj. plnění vůči
upravenému rozpočtu na 35,60%), z toho běžné výdaje 34 819,61 tis. Kč (plnění na 33,26%)
a kapitálové výdaje 32 691,43 tis. Kč (plnění na 38,50%). Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
bylo vykázáno přebytkové, a to ve výši 5 725,55 tis. Kč. K docílenému plnění došlo vlivem vyššího
plnění příjmů a nižšího čerpání výdajů.

Výsledek hospodaření byl vykázán ve výši  9 896,51 tis. Kč, a to vlivem výnosů ve výši 47 464,27
tis. Kč (především vlivem výnosů z transferů) a nákladů ve výši 37 567,77 tis. Kč (především
vlivem nákladů na transfery).

Ve vedlejší hospodářské činnosti byly docíleny výnosy ve výši 7 674,78 tis. Kč, náklady ve výši
2 787,81 tis. Kč a z toho vyplývající výsledek hospodaření ve výši 4 886,67 tis. Kč. 

Z důvodu čerpání dovolených v letním období, proběhlo vyjádření finančního výboru ZMČ Praha
21, k plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. pololetí 2017, pouze korespondenčně, formou e-mailu,
a to bez připomínek.

Předkládaný materiál byl odsouhlasen v RMČ63 dne 29. 8. 2017.
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
 "Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. pololetí 2017" v souladu s přiloženým materiálem

 



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

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Plneni_rozpoctu_MCP21_1_pololeti_2017

 
 

Dne 05.09.2017
 
 

Jan Slezák
místostarosta MČ Praha 21

 
 



MIISTSKA CAST PIìAtr{A 21

srArìoKrÁxovrcrÁ zeo
PIìAHA g - Úiez¿ nad Lesy

Zhodnocení plnðní rozpoðtu za 1. pololetí 2017

K30. 6. 2017 byly vykëzétny pÍíjmy cell<em ve vy5i 73236,60 tis. Kð, tj. plnðní
k upravenému rozpoðtuna52,53o/o,ztoho dañové pirjmy (t'.1) na 20,45yo (vlivem nenaplnèní
claní zmajetku), nedañové pr'iimy (ti.2) na 71,25o/o (vlivern piiiatych sankðních plateb,
pr"íznivého plnðní vlastních piíjmü a piijatych vratek transferù z finanðního vypor'ádání
pÍeclclrozích let) a pÌijaté tr:anslèry (ti. 4) na 54,600/o.

Cclkovó vydaie byly vykázány ve vy5i 67 51L,04 tis. Kð (tj. plnðní vùði upravenému
rozpoðtt"t ta35,60Yo), z toho ï'.,éLné, v¡fdaje 34 819,61tis. Kð (plnëní na33,260/o) a kapitálové
vydqe 32 691,43 tis. Kð (plnðní na 38,50%).

Saldo pÍíjmü a vydaifr po konsolidaci bylo vyktv,én<> pr-ebytkové, a to ve vy5i
5 725,55 tis. Kð. K docílenómu plnéní do5lo pÍedevSím vlivem v)r5Sího plnëní pr"iìrntr_ zr

uæùqiçryaufuÍdqiú
Vyslcdek hospodaiení byl vykënëtn ve vii5i 9 896,51 tis. I(ð, a to vlivern vynosfi ve

vyÉi 47 464,27 tis. I(ð (piedev5ím vlivem vynosü z transfèrfr) a nákladù ve vy5i 37 567,77 tis.
I(ð (pr'edevÉírn vlivem nákladù na transfery).

Plnðní rlÍíimfi k upravenému rozpoðtu:

Olì..I (12 - Mðstská inf'rastruktura -_ plnëní pr'íjrnù na 100,0%. .ledná se o piiietí
neinvestiðních linanðních sponzorskych darù ve vyði 33,0 tis. Kð urðenyoh na I)en zemð.

OIì.I 03 - Doprava - plnëní pr'í.jmü na 100,0%. Jedná se o piijetí investiðní úrðelovó dotace
zMI{MP ve vy5i 17000,0 tis. Kð na investiðní akci,,l{ek. komunikace vul. I)ruhanická"
(oRG 80393).

Ofì.I 04 - Sknlrtní, mlitdeiz a sport -_ plnëní pr*íjmfr na 90,980/o" .Teclnir se o piijetí neinvestiðní
úðelové dotace z MHMI' na programy prirnární prevence pro MZS Polesná ve v¡iði 33,7 tis.
Kð, neinvestiðní úðelové dotace z VtStr¿t' pro MZS Polesná na primární prevenci rizikového
chování (U7.33163) ve vyíi34,65 tis. Kð, neinvestiðní irðelové dotace zMI{MP na dokrytí
integrace Zákù v MZS Polesná na období od 1. L 2017 do 31. 8. 2017 ve vy5i I 434,60 tis.
I(ð. DalSím pÍíjmern jsou vratky nespotÍebovanych neinvestiðních pïíspðvkfi z roku 2016, a to
zMS lìohoùník ve vy5i 184,30 tis. Kð, z L MS Centická ve vy5i 93,03 tis. I(ð a'¡,M7.3
l)olesná ve v¡iði 387,10 tis. Kð. Dal5írn piíjmern.je neinvestiðní úðelová dotace ze státního
r:ozpoðtu na Místní akðní plânP2l (IJ7.33063) ve v¡f5i 422,73 tis. Kð.
I3yla pr'ijata investiðní úðelová dotacc z MFIMP na ,,Rek. jídelny v MZS Polesná 1690" (OIìG
80392) vo v¡f5i 4 500,00 tis. Kð.

OIIJ 05 * ZdravotnictvÍ a soc. póõe -- plnðní pr'íjn-rtr celkem na 4,93o/o, z toho phrðní
vlastních pr*íjmfr (z poskytovanych sluZeb) na 52,11ol0, vlivem pr*íjmù z peðovatclské sluZby.

I



PÍijaté clotace celkem - plnëní na3,33o/o - pr*ijatá írðelová neinvestiðní dotace zMIIMP (tJZ
81) ve vy5i I10,0 tis. Kð na podporu sociálních sluZeb obðanùm hl. m. Prahy a úrðelová
neinvestiöní dotace z MHMP (UZ 81) na ieSení problematiky bezdomovectví - program
Kr'iZovatka ve vy5i 70,00 tis. Kð, úðelová neinvestiðní dotace ze státního rozpoðtu z MPSV
(lJZ 13305) ve vy5i 204,0 tis. Kð na podporu poskytování sociálních sluZeb na izemí hl. n'r.

Prahy, úrðelová neinvestiðní dotace ze státního rozpoðtu zÚiadu práce (tJZ 13010) vc vy5i
480,00 tis. Kð na vykon pëstounské péðe - plnðní na 100,0%o. PÍíjmy zpeðovatelské sluZby
pro MÖ Kolodéje vykazují nnlové plnðní.
Investiðní úrðelovou dotaci zMI{MP na akci,,Poliklinika Praha 21" (OI{G 80501) ve v1i5i
25 000,00 tis. Kð obdrZí MÕ Praha 21ve 2, pololetí po piedloZení pr'ehledu o investiðní akci a
platcbního kalcndáic.

Olì.I 06 - Kultura ¿r ccstovní ruch - plnðní pr'íjmù celkem na 72,13%o vlivem plnðní
vlastníclr pl'í.imri na 50,1lYo a dotací z MI'IMP na 100,07o. .ledná se o neinvestiðní itðelovou
dotaci pro místní lidovou knihovnu ve v¡fði 50,50 tis. Kð a na podporu zdraví a'zdravel"ro
Zivotního stylu v oblasti MA2l ve vy5i 250,00 tis. Kð.

OIìJ 07 - lìezpeõnost - plnéní pr'íjrnù na 100,00%, Jeclná se o pr'ijatou neinvestiðní úrðelovou
dotaci z MIIMI'} pro JSDFI LJje'zd nad Lesy ve v¡¡iSi 570,00 tis. I(ð a o pr*ijatou investiðní
itðclovou dotaci z MIIMP na investiðní akci ,,FIZ SDII I'J.jezd nacl l,esy - vyst. (OI{G S0147)
ve vy5i 10 000,00 tis. I(ð.

Olì..1 09 - VnitÍní správa - plnèní pr*íjmú celkern na 103,90o/o, z toho vlastní piijmy ve v¡f5i
55,60 tis. Kð - jedná se o pÍijaté sankðní platby a nekapitálové piíspëvky a náhracly.
I3yla pr*ijata neinvestiðní úðelová dotace z MFIMP na piípravu a zkou5ky zvláðtní oclborné
zpüsobilosti ve v¡i5i 125,00 tis. Kð a neinvestiðní úðelová dotace ze státního rozpoðtu na
sociálnð pr'ávní ochranu dötí (UZ l30l l) ve vy5i I 424,20 tis. Kð.

OR.I l0 - Pokladní správa - pÌ'íjrny celkem jsou plnény na 46,94%o, z toho clañovó pÍíjmy na
20,45o/o (pr*edevSírn vlivem nízkélio plnëní dani z majetku na 1,82Yo, správních poplatkù na
65,190Á a místních poplatkü na 30,64%o), nedariové piíjrny na 68,25Yo - piürny z úuokfr na
33,2501,, pirlaté splátky pújðen¡ich prostr'edkü na 32,50o/q ostatní nedañové pr'íjmy na
170,28o/o - pojistné náhrady, vratky transferü z lin. vypoiâdaní ve vy5i 53,0 tis. Kð.
Pr*ijaté translèry (dotace) na 50,72o/o.

Illnðní vúdaiü k upravenému rozpoðtu:

I'lnõní bðänich r'údaiú:

Olì.J 02 - Mðstská infrastruktura - plnðr-rí 1'¡¡;dajfr celkem na 36,68Yq z toho v odclílu 23 -
Vodní hospodár'stvi je vykënáno plnðní na 48,28Yo. Oddíl 37 - Ochrana Zivotního plostÍeclí
vykazuje plnèní na 35,75o/o (nákup materiálu na 22,51o/o, nâkup ostatních sluZeb tj. péðe o
veiejnou zeleñ na 36,7\Yo).

OIIJ 03 - Doprava * plnëní vÍdajü celkem na 64,700/q z toho nákup ostatních sluZeb na
99,33%, (navy5ení linanðních prostieclkü na zimní údrZbu komunikací) a opravy ¿r uclrZování
silnic - plnðní na 84,360/o.

OIìJ 04 - Skolství, mlácleZ a sport * plnðní v¡iclajfr na 53,54o/o. z tolro oddíl 31 * Vzdðlár,ání
l. na 53,260/o, oddíl 32 - Yzdélánaní lI. * Místní akðní plán vzdélévâní (MAP P21) na



59,71% a oclclíl 34 - Tðlovychova a'z:é¡jmovët ðinnost
rra rnultilìrnkð. hÍiSti Öentická na 49,50o/o, udt'Lba
27,08oÁ, programové dotace pro nezisk. organizace
neinvestiðní úðelová dotace Spolku lodiðù a piátel
neinvestiðní úðelová dotace spolku Kangsirn Dojang
ðinnosti).

vykazuje plnéní na 52,04u/o (el. energic
a oprava dðtskych liÍi5t' - plnðní na

- plnëní na 99,93Yo, byla poskytnuta
l. MS Ccntická ve vy5i 11,08 tis. Kð,
z.s. ve vy5i 50,00 tis. Kö na sportovní

OIìJ 05 - Zdravotnictví a soc. péðe - plnðní v¡¡?clajfr na 33,84o/o, a tcl vlivem plnðní oddílu 3 5

- Zdravotnictví plnðní na 5,74o/o (nákup ostatních sluZeb-prevenoe pÍed drogami
aj.návyl<.1átkarni) a oddílu 43 - Soc. péðe a pomoc v soc. zabez. na34,47o/o (osobní asist.,
peðovatelská sluZba - poloZka prádlo, odév a obuv vykazuje nulové plnðní, poloZka nákup
tnateriálu na 43,54Yo, pohonné hmoty atnazivana30,680/o, nákup ostatních sluZeb na 47 .84o/o,
opravy a udrZování na 85,93%). Neinvestiðní úöelová dotace ze státního rozpoðtu na
pðstotrnskou péði (U7. 130 1 0).je ðerpána na 40,38o/o.

OIìJ 06 - Kultura a cestovní ruch - plnëní v¡idajü na 34,07Yo, a t<l v oddíle 33 '- Kultura,
církev a sdéI. prostiedky na27,7lo/o, a to ðinnosti knihovnické na 39,91yo, Slavnosti obce -
plriðní na8,20o/o, vystavní a muze.jní ðinnost na 17,70o/o, Místní agenda 21 na 5,90o/o, Komise
zdravotní - sekce pro obðanské zétleù.itosti na 49,01o/u llyla poslcytnuta indivicluální
neinvestiðní clotace ve vyði 50,0 tis. I(ð OS Vesely U;je'zd na akci Carociðjnice 2017 a
ncinvestiðní clotace ve vy5i 12,0 tis. Kð spolku SOSák na akci Masopnst 2017 a v ocldíle 34 *
'l'ðlov¡iclrova a zélmová ðinnost - plnëní na 45,18% (Programové clotace pro neziskové a
podob. Organizace na 99,98o/o, neinvestiðní dotace Klubu aktivních senionh ve v¡f5i 0,50 tis.
Kð, neinvestiðní úðelová dotace ZO Öeského zahr'ádkáiského svazu ve vySi 0,53 tis. Ké, z,a

pronájem).

OIIJ 07 - Bezpeðnost - plnëní v¡idajù na 36,J5o/o, z toho oddíl 53 - Bezpeðnost a ver*e.jny
poiádek vykazuje ðerpání na 34,600/o. V rozpoðtu je zahrnut pouze v¡fdaj ve vy5i 5 tis. na
polronné lrmoty pro rnístní policii. V oclclílu 55 * Poi-ëtrní ochrana a integrovany z,étchranny
systérn dochiní k öer:pání vydajü na 36,720/o (clrobn¡f hrnotny dlouhodoby majetek na 0,00%0,

náktrp materiálu j.n. na 3,0o/o, plyn na 50,20yo, el. energie na56,33Yo, nákup ostatrích sluZeb
na 36,58o/o, opravy a udrZování na 0,000/o a poho5tëní na 90,25%). Neinvestiðní úðelovou
dotaci z MIIMP plo.ISDI{ Újezdnad Lesy ve vy5i 570,00 tis. Kð obdri,í MÖ ve 2. pololctí.

OIì.I 08 - I{ospodáÍství - plnëní vfdajù na67,28o/o, z.toho pohr*ebnictví vykazuje plnðní na
64,83yo, komunální sluZby a uzemní r'ozvoj - drobny limotn¡f lnajetek plnðní na 99,35o/o,
nákup materiálu j.n. plnöní na 21,05o/o, pohonné hmoty a maziva na 22,417o, nájemné na
90,52o/o - nájern za sklady, parkovací státní hasiðského vozidla, konzultaðní, poraden. a právní
sluZby na 62,917o, nákup ostatních sluZeb na 72,53o/o, opravy a udrZování na70,7()(%.

OIIJ 09 - VnitÍní správa * plnðní v¡fdajü na 40,58%o, z,toho'. Zastupitelstvo obcc - plnðní na
3L),55yo, platy zaméstnancti v pracovním pornëru - plnðní na38,44o/o, ostatní osobní vydaje na
37,75yr, knihy, uðeb. pornücky a tisk na 59,44yo, drobny hmotny dlouhodoby majetek na
51,83y0, nákup materiálu na74,94%o, studená voda na 28,gJo/o, plyn na 7,660/o, el. energie na
45,620/0, pohonné hrnoty a maziva na 55,66yo, po5tovní sluZby na 87,84Yo, sluZby
telekonrunik. a racliokomun. Na36,46o/o, konzultaðní, poradenské a právní sluZby na37,33o/o,
sluZby Skolení a vzdélé,vëtuí na 49,45o/o, nákup ostatních sluZeb na 69,77%,r, oprâv! a
trcirZování na 59,59o/o, programové vybavení na 0,0"/o, cestovné na 33,89Yo, poho5tèní na
63,67%.



OR.I I0 * I'oklaclní správa ._ plnéní v¡fdajfi na0,63o/n, z toho oddíl 63 * Finanðní operace na
40,99Vo (sluZby penðZních ústavù na 83,87o/o a poji51ëní majetku na 89,30o/, a havarijní poj.
na 76,08Yo), a oddíl 64 * Ostatní ðinnosti - nespecifikované rezervy celkem ve vy5i
27 904,20 tis. Kð, ztoho pïevedené dotace do doby schválení vRMC ve vy5i 26999,10 tis.
Kð, zùstatek na poloZce 5901 k pouZití ve vyði 333,10 tis. Kð.

I'lnðní kapitálovich vúdairi:

OlìJ 02 - Mðstská infrastruktura * vykazuje plnðní na 0,000/o (Oplocení stanovi5t' na
tiídðn¡f odpad).

OIIJ 03 - Dopravn -. plnðní na0,95o/o (Cyklotrasa Staroklánovická - proj. dokum., Zastávky
IIIJS MI{D Plhovská - proj. dokurnen., Rek. komunikace v ul. Druhanická - ptoj. clol<umen.
na 66,660 , Rek. komunikace v ul. Ilulická nulovó plnéní, Rek. komunikace v ul.
l)omanovická nulové plnðní, Rek. chodníkrî Öentická, On5ovecká, Druhanická nulové
plnëní).

Jtet<. tomunit<ace v u - investiðní iröelová dotace z MI-IMP ve
vy5i 17 000,00 tis. Kð neðerpána. Vzhleden'r k probíhajícírnu soudnímu sporu k úrzerní
bezprostiednð sousedícímu s ulir:í Druhanická, r'ozhodla lì.acla MÕ Praha 27, na záklaclð
cloporuðcní advokátní kanceláÍc, o pozastavení pIípravy a realiz¿rce rekonstrukce komunil<ace
do doby vyjasnëní tohoto sporu. Z tohoto clüvodu MC Praha 2l souðasnð pt>l,âclala o
pieúðelování zbylych lìtranðních prosticclkri na akci "Rekonstrukce komunikace v ul.
Oplanská" (k ul. Druhanická kohná).

OllJ 04 - Sknlství, mlátdei, a sport - vykazuje plnðní na 29,1t% - ÚdrZba dðt. hr*i5t'-strojc,
piístroje a zaiízení - nulové plnëní, Rek. kotelny a tech. zënemí MS Sedmikrásl<a - plnëní na
47,81yo, Modernizace vstup. prosloru MZS Polesná-studie - plnëní na 30,12o/o, Street
workoutové sportsoviðtë - nulové plnëní, Rek. skateparku PD -- nulové plnèní, Polytcchnická
uðebna v 1. MS Öentická PD - nulové plnéní,
..Ì{ek. skautské klubovny" (ORG 80134-) - plnëní na 5I,30Yo prozatím z vlastních zclrojfi Mi)
Praha 21, fìnanðní prostÍedky z MI{MP budou do konce roku vyðerpány.
..Iìek. kotelnl¿ MS Sedmikráska" (ORG 80351) - nulové plnðní, finanðní prostiedky z MIIMP
budou do konce roku vyðerpány.
,.ll k. jídelny v MZS Polesná 1690" (ORG 80392) - plnðní na2,53o/o. Dosud byla investiðní
írðelová dotace ðerpána na investiðní piípravu akce. Stavební pr'áce, které tvor'í vët5inu
finanðních nákladù, byly zahajeny aù. v ðervenci 2077, z dùvodu nutnosti zachovâní provozu
ðkoly do konce ðervna 2017, lìakturace probíhá podle smlouvy o dílo bez z.ëioh, tedy lze
vyfàktutovat pouze dokonðené ðásti díla. Proto bude hlavní öerpání dotace probíhat v období
ðervenec - zâii2017.

OR.I 07 - Ilezpeðnost - vykazu.je plnðní na 6,08o/o.

..FIZ SDII lljezd nad Les)¡ * vÍst." (ORG 80147) -,prozatím ðerpáno z vlastníoh zdrojü MÕ
Praha 2l ve v¡f5i 973,50 tis. Kð. Investiöní dotace z MLIMP ciosucl nebyla ðerpána.
Stavba byla zapoðatana konci roku 2016. V jarním období 2017 doÈlo ke zpomalcní tempa
stavebních prací z düvodu dispoziöních zmën poZadovan¡ich budoucím uZivatelem a zdrZením
z dtrvodu úpravy projektové dokumentace. Stavba probíhá dle platné smlouvy o dílo a hlavní
ðást dotace bude ðerpána v druhém pololetí 2011.



ORJ 08 - I-IospodáËství - plnéní 100,00% Q.,lákup budovy Ideal Lux - vupravenóm
rozpoðtu ve vy5i 25 000,00 tis. I(ð, skuteðné ðerpání 25 000,00 tis. Kð).

ORJ 09 - VnitÍní správa - vykazuje plnëní investiðních vydajù na 69,71o/o (Programové
vybavení - plnéní na 99,94o/q Stroje, piístroje a zaiízení (nákup skartovacího stroje) na

95,160/0, Vypoðetní technika - plnðní na 77 ,32o/q Programové vybavení - plnðní na 95,560/o,

lllektronicky docházkovy systérn AKTION - plnëní na 95,560/o, Pt'ogram A1"flS na Íízení
kvality úiadu - nulové plnëní).

Zmðn¿r stavu krátkodobich prosticdl<ú na bankovních úðtcch (upr¿rvcni rozll<¡ðct) -
poloÍka 8115 financování

v celkové vy5i

z toho:
lìinancovárí ze zdrojü minul;foh let:
7-,apqení nevyðerpanych fin. prostÍedkù z dotace na MAP
'2r.2016 do roku 2017 s vyuZitím na stejny úðel

Zapojeni nevyðerpan;ich prostí'edkü ze spoluúðasti MC P21

na dotaci na MAP P21s vyuZitím na stejn¡f úðel v r.2017

T.apqeni nevyðerpanych prostÍedkù z dotace z MI{MP z v¡fherních
lrracích pÍístrojü a jinych tech. zaiízení z roku 2016 do roku 2017 s

vyuZitírn pro neinvestiðní úðelovou dotaci spolku SOSák
na alrci Masopust v roce 2017

T.apojeni nevyðerpanych prostÍedkù z dotace ze SR na pëstounskou
péöi't, roku 2016 do roku 2017 ta stejnf úðel

Zapojeni nevyðelpanych prostieclkü z dotace z MIfMP z vyherních
lrracích piístrojù a jinfch tech. zaiizení z roku 2016 do roku 2017
s vyuZitím pro neinvestiðní úðelovou dotaci OS Vesely tJjezdna akci

,,Öaroclðjni ce 2017" na rnultifirnkðnírn sportoviðti v tiiezdð n.Lesy

Zap oi eni vys I edktr ho spo daÍen i pi edchâzejících úð etní ch o b d ob í

s vyuZitím na nákup nemovitosti (budovy)

7.apo.iení nevyðerpanych prostiedkú z dotace z MFIMP z v¡.ihernícl-r

hracích piístrojù a jinych tech. zat"ízení z roku 2016 do roku2017
s vyuZitím na neinvestiðní piíspðvek pro MS Sedmikráska na navy5cné

odpisy dlouhodobého majetku

Ponechání nevyðerpan¡fch úðelovlch prostiedkü poskytnutych
'zrozpoótu hl.rn.Prahy v r.2016, k ðerpání v r.2017 v celkové v¡f5i
17 705 800,- Kð v kapitole 03 - Doprava,04 - Skolství, mlâdei, a

50 208 300,00 Kð

535 200,00 Kð

28 200,00 Kð

12 000,00 Kð

63 000,00 Kð

50 000,00 Kð

25 000 000,00 Kð

192 000,00 Kò



Sport a 07 -Bezpeðnost - na akce:
Iìek. chodníkri Õentická, obnova kon. Vrstev v ul. On5ovecká,
Druhanická (OIìG 80215) 2 548 300,00 Kð
Iì.ek. skautské klubovny - dvouúðelovy objekt (OI{G 80134) 4 479 100,00 Kð
Iìek. kotelny MS Sedrnikráska (OI{G 80351) 3 056 400,00 Kð
HZ SDII Ujezd nad Lesy * vyst. (ORG 80147) 7 622 000,00 Kð

T.apojení nevyðerpanych prostiedkfr z dotace z MLIMP z VIIP a
jinych tech.'¿aiízeni'2r.2016 do r.2017 s vyuZitím na neinvest.
úðelovou dotaci Spolku rodiöü a piátel Skoly MS Centická 11 100,00 Kð

Zapc¡eni nevyðerpanych prostieclkü z dotace z MI-IMP 'zYHP a
j inych tech. zaÍizení z r . 20 1 6 do r. 20ll s vyuZitím na realizaci
veiejr-rë pr'ístupného Street workoutového sportoviStð v kapitole 04 __

Skolství, mlâdei- a sport 260 000,00 Kð

Z,apo.jení nevyðerpanych prostiedkù z dotace z MIIMP z VI'IP a
j in¡i,clr lech. zaii'zeni z r. 20 1 6 do r . 2017 s vyuZitím na neinvestiðní
úðelovou dotaci pro spolek Kangsim Dojang z.s. na sportovní soustÍe-
clðní odclílu - v kapitole 04 - Skolství, mládeZ a sport 50 000,00 Kð

7-,apojení nevyðerpanych prostieclkü z dotace z MIIMP z VHI-IP a

.iinliclr lech. zaiizení zr.2016 do r.2017 s vyuZitím na neinvestiðní
úðelovou dotaci pro: spolek Klub aktivních seniorú na pronájem Skolní

jídelny 500,00 Kð
ZO Ceského zahrâdkëtÍského svazu na pronájem
Skolní jídelny 500,00 Kð

Pievedení finanðních prostÍedkri z Fondu rezerv a rozvoje na Dodávku
a osazení dopravního znaé,ení __ zjednosmërnëní rnístních komunikací,
inlòrmaðní systém v souladu s dopravním generelem - v kapitole 03 -
Doprava 900 000,00 Kð

Pieveclcní hnanðních prostiedkù z lìondu rezerv a rozvo.je na Rekonstrukci
skateparku -- projekti:vá clokumentace - v kapitole 04 - Skolstvi, nl'âdei. a

sport 100 000,00 Kð

Pi'cveclení finanðních prostÍedkü z Fondu rezerv a rozvoje na investiðní
akci Rek. komunikace v ul. Ilulická - projektová pÌíprava'* v kapitole
03 - l)oprava 400 000,00 Kð

Pieveder-rí lìnanðních prostÍedkfi z Fondu Íezerv a rozvoje na investiðní
akci iì.ek. komunikace v ul. Domanovická - projektová piíprava -
v kapitole 03 - Doprava 400 000,00 Kõ

I)ievedení finanðních prostr'edkü z Foudu re'zrerv a rozvoje na investiðní
al<ci Rek. skautské klubovny (ORG 80134) v kapitole 04 - Skolství,
n:/râdei. a sport 4 500 000,00 Kð



Stav finanðních prostÍedkü k 30. 6. 2017 u penðZního ústavu:

Zétkladní bëZnf úðet
Dotace EU
Transparentní úðet
Iìond rezerv a rozvoje
F'ond zamèstnavatele
Fond darfi

89 120 624,89 Kð,
388 115,69 Kð

4 717 966,86 Kð
I 132 853,02 Kð

107 767,50 Ké,

60 729,99 Kð,
Depozitní úðet 1 983 519.67 Kð
Celkem: 104 511 577.62 Kð

Flodnoccní vcdleiSí hospodáiské ðinnosti MC Praha 21

K30. 6. 2017 byly ve vedlej5í hospodáÍské ðinnosti docíleny v¡fnosy ve vy5i 7 674481,54
Kð, náklady ve vy5i 2781 813,44 Kö a ztoho vypl¡fvající vysledek hospodai'ení ve vy5i
4 886 668,10 Kð.

Stav finanõních prostiedkü VHC k 30. 6. 2017 u penðãního ústavu:

BëZniÍ úrðet t0 491 006,42Kö
Privatizaðní úðet 3 545 178.53 Kõ
Celkem: t4 042184.9s Kõ

Vypracovala: Ing.Vlasta Berková - vedoucí finanöního odboru
' /') ',' )
"''4ì 

/'/-1 ', ?/"

Schválil: Karla Jakob Cechová - starostka MC Praha 2l

/"* 
Lr

24.7.2017

24.7.2017



MG Praha 21 Tabulka ð. 1

vKð

PÍehled úöelovúch dotací z rozpoötu HMP za l. pololetí 2017 vðetnë ieiich ðeroání
(bez akcf ,fliiàñeoványctriv rámci OPPPR): :,

dotace z
rozpoötu

HMP

ORJ úëel dotace - nåzev akce
usnesení

ZHMP ö./ ze dne
poskytnuto

dle usneseni
poskytnuto dle
plateb. kalen.

/u lnv. akcl/

vyëerpáno
k 30. 6. 2017 öerpánl

INVESTIONf

0700 HZ SDH Úiezd nad Lesv - vúst. lORc80147) 25171 230.3.2017 1 0 000 00c 10 000 00c 0,0
0400 Rek. ifdelny v MZS Polesná 1690 (ORG8O392) 25119 230.3.20'17 4 500 00c 4 500 00c 114 151 2.5
0300 ìek. komunikace v ul. Druhanická íORG80393) 251'19 230.3.2017 '17 000 000 17 000 00c 0.0
0500 roliklinika Praha 21 (ORG80501 ) 28117 215.6.2017 25 000 000 c 0,0

Celkêm 56 500 000 31 500 000 114 151

0600 Vllstnf lidová knihovna 24153 z 23. 2. 2017 50 500 x 38 131 75.5
0500 Peöovatelská sluZba 24155 223.2.2017 110 000 X 0.0

1 000
obdrzeny odvod z VHP za obdobf 1.10.2016.
31.12.2016 25114 z 30. 3. 20'17 183 00C x

0900 Pifprava a zkouðkv zvláðtnf odborné zDf¡sobilosti 2614 z 27 . 4. 2017 125 00C x 2632C 21.1

0400 Proqramv primárnt prevence - MZS Polesná 26139 227. 4.20'17 33 70C x 33 70C 100,0

0400
Na posllenf mzdovfch prostiedkrl zamëstnancùm r
oblasti Skostvl -zllzené pllspëv.orq. MS a ZS 26156 227.4.2017 702 80C x c 0.0vtrù ltuN

0400
Na dokrytf integrace Zákrl¡ v MZS Polesná ne

obdobf od 1.'1.2017 do 31.8.2017 26157 227.4.2017 1 434 600 X 1 434 600 100.0

0600 Podpora zd¡avl a zdrav.2ivot.stylu - v oblasti MA21 27149 225.5.2017 250 000 x 0 0.0
0700 Ðrovoz JSDH uiezd nad Lesv. JPO V 28189 z 15.6.2017 570 000 X 0 0.0

0500
Reöenl problematiky bezdomovectvf - prograr
Kli2ovatka 2811052 15.6.201t 70 000 X 0 0.0

1 000
obdñeny odvoct z vHP za obdobf 1.1.2017
30.4.2017 28119 z 15.6.2017 754 000 x 0 0,0

Celkem 4 283 600 X 'l 532751

Zpracoval: Dne:
lng. Vlasta Berková 20.7.2017

--3
¿nL4t '4-,/

Dne:
20.7.2017



MC Praha 21

KomentáË h tabulce õ. I * PËehled úõelovich dotací z rozpoõtu HMP za 1.
pololetí roku 2017 vðetnð ieiich ðerpání

Investiðní dotace:

lÌZ SDI I Újezd nad Lesv * vÍst. (OR.G 80147) - finanðní prostr*eclky z úðelové investiðní clotace
z MI-IMP nejsou ðerpány.
St¿ivba byla zapoðata na konci roku 2016. V jarním období 2017 do5lo kc zpornzrlení tempa
stavebních prací z düvodu dispoziðních zmðn poZadovanych budoucírn uZivatelem a zdrZcním
z drivodu úpravy projektové dokumentace. Stavba probíhá dle platné smlouvy o dílo a hlavní
ðást clotace bude ðer:pána v druhém pololetí 2017.

- investiðní úðelová clotace .je ðerpána na2,5o/o.
Dosucl byla clotace ðerpána na investiðní pÍípravu akce. Stavební práce, které tvoÍí vðt5inu
finanðníclr nákladù, byly zahajeny ai- v ðervenci 2017 , z dùvodu nutnosti zachovátní provozlr
Skoly do konce ðer:vna 2017. Fakturace probíliá podle smlouvy o dílo bez '2,!¿tl<>h, tcdy lze
vylàl<turovat pouze clokonðené ðásti díla. Proto bude hlavní ðerpání dotace probíhat v obclobí
ðervenec - zâii2017.

Iìek. komunikace v ul. Druhanická (OIì.G 80393) * finanðní prostiedky nejsou ðerpány.
Vzlrlcdem k probíhajícímu soudnímu sporu k izemi bezplostieclnð sousedícímu s ulicí
Druhanická, rozhodla Rada MC Praha 27, na základé doporuðení advolcátní kanceláic, o
pozastavení piípravy arealizace rekonstrukce komunikace clo doby vy.jasnðní tohoto sporu. Z
tolroto clúvodu MÖ Praha 21 souðasné, poi-âdala o pieúðelov aní zbylych finanðnícl'r prostÌedkü
na akci "Rekonstrukce komunikace v ul. Oplanská" (k ul. Druhanická kolmá).

Ponnnnih prana Z __ finanðní prostr-edky nejsou dosud ðet'pár-ry, protoZe MÖ
Praha 2l je5tè investiðní dotaci z MFIMP neobdrZela.

Neinvestiðní dotacc:

Pro Místní lidovou knihovnu - neinvestiðní úðelová clotace.je ðelpána na 75,5o/r. Finanðní
prostiedky budou ve 2. pololeti20IT doðerpány.

- linanðní
prostiedky budou ðerpány v 2. pololeti2017.

Z obdlZeného oclvodu z vÍherních hracích piístro_irh a jinÍch tech. herních zAU¿p!!øa abdgþi
od l. 10.2016 - 31. 12.2016\ - finanöní prostiedky budou ðerpány ve 2. pololeti 2011 .

- Iinanðní plostiedky jsou ðerpány na

21,1'% a do konce roku 201 7 budou doðerpány.

Prpgf-Alqy primalní prevence v
Iìnanðní prostr'edky z úðelové neinvestiðní dotace jsou vyðerpány na 100,)u/o, nebot'byly v phié
vf5i zaslány f'orrnou neinvestiðního piíspëvku ziizene piíspévkové orgauizaci MZS Polesuá.

vatelsl<á



Na posílení mzdovÍch prostÍedkù zamëstnancù v oblasti ðkolství - ziízené pÌíspëvkové
organizace MS a ZS - finanðní prostÍedky nebyly ðerpány, nebot' l. zâloha z úðelové
neinvestiðní dotace z MHMP bude zaslána na úðet MÖ Praha 2l a nâslednë pÌeposlána
ziízenym pÍíspëvkovym organizacím v mðsíci ðervenci 2016.

Na dokrytí integrace Zákù MZS Polesná (období od 1. 1. 2017 do 31. 8.201î - finanðní
prostiedky jsou ðerpány na 100,0Yu nebot byly formou neinvestiðního pÍíspèvku zaslëtny v plné
v y Éi zi ízené pÍíspëvko v é or ganizaci MZS Pole sná.

Podpora zdraví a zdravého Zivotního sq'lu - v oblasti Místní agendy 21 - finanðní prostÍedky
budou öerpány ve 2. pololetí.

Na provoz jednotek Sboru dobrovolnÍch hasiðü (JSDH Újezd nad Lesy. JPO Vl - finanðní
prostiedky z úðelové neinvestiðní dotace vykazují nulové plnëní, k öerpání dojde ve 2. pololetí
2016.

Na íeðení problematikv bezdomovectví na lokální úrovni (program KÍiZovatka) - finanðní
prostÌedky budou ðerpány ve 2. pololetí2016.

Z obdrZeného odvodu z v.úherních hracích pÌístrojù a jinúch tech. zaÍízení (od 1. 1. 2017 do 30.
4.2017\ - finanðní prostiedky budou ðerpány ve 2. pololeti2016.

Zpracovala: Ing. Vlasta Berková

21.7.2017 Z-z*)

Schválil: Karla Jakob Praha2l

24.7.2017



Méstská ðást Praha 21

Vypracoval:
lng. Vlasta Berková
vedoucí FO
I .)

,4 ,,/.'.,.-z

Tabulka ö. 2A

Öerpání úðelové dotace poskvtnuté MÖ z odvodu z vúherních hracích piístroiù a iinúch TZ
- podpora nestátních neziskovúch orqanizací (UZ 98) - 1. pololetí 2017

v Kö (na 2 deset.místa)

Schválil:

Karla Jakob Öechová - starostka MÕ Praha 21

Dalum:

24.7.2017

7¿/* u(

Podpora ðinnosti nestátnlch neziskovfch organizacl
púsobících na území méstskfch öástí hl. m. Prahy,

které zajiðt'ují dlouhodobé organizovanou sportovní
v'j'chovu mládeie registrované v jednotlivrj'ch

nestátních neziskovrjch organizacích

poskytnuto v roce 2017 ( RO 3013,3037)

Podpoiená organizace

závodní sportovní aktivity a sportovní
volnoðasová aktìvita

v roce 2017 celkem



Mèstská ðást Praha 21 Tabulka ö. 28

Õerpání úðelové dotace poskvtnuté Mð z odvodu zvúherních hracích piístroiù a iinúch TZ
- podpora oblasti kap 04. 05. 06 (UZ 98) - 1. pololetí 2017

Karla Jakob
Datum:

24.7.2017
Vypracoval: Schválil:

lng. Vlasta Berkov.

Z-¿-,2

2 deset.ml.

rodiði¡ a oiátel 1. MS Öentická

dotace soolku SOSák na akci Masopust 2017

Á M0, fratra zt

i.\ryiì\ ]';.r.r_J /u I./ \/



Mréstská ðást Praha 21 Tabulka ð. 2C

Öerpání úðelové dotace poskvtnuté MC z odvodu z vúherních hracích piístroiú a iinúch TZ

- podpora sportu - kaÞ' 04 - 1. pololetí 2017

v Kð (na 2 deset.mista

Dotace na sport

pievod z minulYch let 594 705,02

poskytnuto v roce 2017 (RO 3013,3037) 234 300,00

poskytnuto celkem 829 005,02

Odpa Struðnú Þopis vvuiití (piíp. podpoiená organizace) Vvðeroáno v r.2017

0,0(

0,0(

0,0(

00(

úvðeroáno v roce 2017 celkem 0,0(

Vypracoval:
lng. Vlasta Berková

¡'t'1,,','' " ')

Schválil: Datum:

Karla Jakob Öechová - starostka M0 Praha 21 24.7. 2017

,'lléil-þ / r
/,/



l..k:ence: MC21 xJtGBBl 4 / A (0202201 6 1 O 25 / 201 602031 501)

BILANCN PNí¡MÜ N YÍBAJÜ ROZPOCTU
pied konsolidací na úrovni mèsta

za ötvrtletí ll. I 2017

(v tis. Kö)

období: 061 2017
l0o: OO24O9Z3

Název: Méstská öást Praha 21
úrao ulëstské öásti

UCS:

NS:

00240923 MÖ Praha 21

00240923 HÖ MC Praha 21

Polo2
ka

Název seskupení poloäek Rozpoöet
schválenf

Rozpoðet
upravenf

Upravy
rozpoötu za
ll.ðtvrtletí

%
plnèní
KRS

plnèní
KRU

t. RozPoÖrovÉ pní¡ru¡v
1 1 1X 'Dane z piijmú fyzickfch osob - kraj

111X Dane z piijmú fyzicklich osob - obec
CELKEM Danè z piíjmú fyzick¡ich osob

1 12X Dané z piijmù právnicklch osob - kraj
1 12X Dané z piíjmú právnicklch osob - obec

CELKEM Danè z pÉíjmú právnickf ch
osob

1211 Dañ z piidané hodnoty - kraj

1211 rDañ z piidané hodnoty - obec
CELKEM Dañ z piidané hodnoty

1219 Zruöené danè ze zboLí a sluZeb - obec
133X Poplatky a odvody v oOlaiti Zivotniho

prostiedi
134X Místní poplatky z vybranlich öinností a

sluZeb

136X Správni poplatky
151X Dané z majetku
1 70X Ostatní dañové

757,00

2 450,00
6 300,00

757,00

2 450rO0

6 300,00

231,92

I 597,26
114,66

****** I ******

30,64 30 64

65,19 65,19
1,82 , 1,82

DAÑOVÉ PRÍJMY (souöet za tiidu 1) 9 507,00 9 507,00 ' 1943,84 20,45 20.45

18.07.2017 09.14.14 Zpracováno systémem G/N/S GORD/C spoi. s r o stt'ana 1 / 4



BILANCE pni¡utl n vion.lÛ nozpoÖru za Méstská öást Praha 21 tÖo:

urad Méstské öásti k obdobl 06 t 2017 (v tis. Kö) 00240s23

pied konsolidaci na úrovni mésta

NS:0024A92s UÖ twC Praha 21 IJCS. 00240925 tWÖ Praha 21

Polo2
ka

Název seskupení poloiek Rozpoöet
schválenf

Rozpoðet
upravenf

Skuteðnost . Úpravyi rozpoðtu za
' ll.ötvrtletí

o/

plnéní
KRS

plnéní
KRU

211X Piíjmy z vlastní öinnosti 1 260,30 260,30 649,12 | 51,51 5'1,51
212X Odvody piebytkù organizaci s piímfm

vztahem
213X Piijmy z pronájmu majetku
214X Piíjmy z úrokú a realizace finanÒniho

majetku
221X Piijaté sanköní platby
222X Pi.vratky transf.a ost.piijmy z

fin, vyp. piedch.let
231X Piíjmy z prodeje krátk.a drobného

dlouhod.majetku
232X Ostatní nedañové piíjmy

24XX Pii ate tiedkù

20,00

25,00

200,00

20,00

664,40

58,00

200,00

o,þþ

59,60
717,43

80,57

65,00

' ******

33,25

.l
******

664,40 ******

** * ***

33,00 322,28 138.91

32,50 32,50

NEDAÑOVE PRíJMY (souöet zariídu?) 1505,30 : 2202,70 1 569,38 697,40 :104,26 71,25

31 1X

312X
320X

Piijmy z prodeje dlouhodob. majetku
(krome drobného)
Ostatní kapitá!ové piijmy
Piíjmy z prodeje dlouhodobého finanöního ****** ******

KAPITÁLOVÉ PRiJMY (souöet za tiÍdu 3)

ivLASTNí pÉí¡my(fiídy1+2+3) i fi012,30] {i209,20 I 3s1s,z2 697,40 131,90j30,00

18.07.2017 09:14:14 Zpracováno systémem G/A/iS GORD/C spol. s r. o strana 2 / 4



tlGBBl 4 / A (0202201 6 1 o:25 / 201 602031 501)ticcncc MC21 

BTLANGE pni.¡rvlrl A vvDAJü nozpoöTU za Mèstská ¿ast prJrra zr röo:
úrad uléstské öásti k období 0G / 2017 (v tis. Kö) 00240e23

pied konsolidaci na úrovni mésla

NS:00240925 UÖ UÖ Praha 21 UCS; 002409X MÖ Praha 21

PoloZ
ka

Název seskupení polo2ek Rozpoöet
schválenf

Rozpoöet
upravenf

Upravy % %
rozpoðtu za plnèní plnèní
ll.ötvrtletí :kRS kRU

4121

4122
4129

411X Neinvest.piijaté trans.od vei.rozpoctú ústi.
úrovnð
Neinvest.piijaté transiery òO oOc¡

Neinvest.piijaté transfery oO t<rà1ú

Ost. neinv. piijaté transfery od rozp.územní
úrovnè

4131, Pievody z vlast.fondú hosp.(podnikatelské)
2 cinnost
4137 pievody mezivl. HMP a MÕ HMP

415X Neinvuri.þfi¡ate transfery ze zahranióí
4'16X Neinvest.piijaté transfery ze státních fin.

aktiv
421X lnv.piijaté transfery od vei.rozp.ústiední

úrovnè
422X lnv.piijaté transfery od vei.rozp.územní

úrovné
423X lnv.piijaté transfery ze zahraniöí
424X lnv.piijaté transfery ze státnich finanðnich

aktiv

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

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

62379,70 108 13 54,6064 481,00 127 745,20
l

69 723,38

PRIJATE TRANSFERY (souöet za tiídu 4) 64 481,00 127 705,20 69 723,38 62379,70 108,13 54,60

ú H nru PRiJM ü (tiídy 1+2+3+41 75 493,30 i ttS +l+,90 i 73 236,60 63 077,10 97,01 52,53

II. ROZPOCTOVE VYDAJE
5XXX BéZné vlidaje 71793,30I 104 699,40 i 34 819,61 ,, 32234,20 48,50 33,26

z toho:
5347 pievody mezi vl. HMP a n¡0 ff fVp
6XXX Kapitálové vldaje

I I 161 ,Bo' 12o,sz 161,g0 ****** 74,49ìi

I 3 700,00 ; 84 923,80 32 691 ,43 55 170,80 , 883,55 38,50

iUHRN VYDAJ i ,75493,30 j 189623,20 i 67 511ì04 | 87 405,00 89,43: 35,60
rozdil piíjmù a v¡?dajú 

, 5CI 208,30- j 5725,55 i 24 32ï,gt"i ****** ì 1{,f$iJ*

18072017091414 Zpracovát1o systémem G/¡V/S GORD/C spol. s r. o strcna 3 / 4



BILANCE PRíJMÛ n vVon¡Ü nOZpOÖTU za Mëstská öást Praha 21 lÖo:
úfaO U¿stské ðásti k období 06 t zO17 (v tis. Kö) 00240s23

pied konsolidací na úrovni mèsta

NS; 00240925 uÖ fWÖ Praha 21 |JCS:002409n MÖ praha 21

PoloZ
ka

Název seskupení poloåek Schválen¡7
rozpoöet

Rozpoöet
upravenf

Skuteðnost, Upravy '% %
r rozpoötu za ,plnèní plnéni
I ll.ötvrtletí k RS k RU

III. FINANCOVÁNí
8XX1 Vydané dluhopisy
BXX2 Uhrazené splátky vydanfch dluhopisü
BXX3 Piijate prijðené prostiedky
BXX4 Uhrazene splátky piijatlich pújöenlch

prostiedkú
8XX5 PouZití fin.prostiedkù vytvoienych v min.

letech
8XX5 Rezerva finanöních prostiedkú
BXX5 Zména stavu prostiedkù na bankovních

úötech (souðet)
BXXT Aktivni operace ilzení likvidity - piijmV
8XX8 Aktivní operace iÍzení likvidity - vfdaje
89XX Opravné poloZky k penéZním operacím

50 208,30

50 208,30

24 327,90

5 7?"5 ,55" 24 327 ,90 ****** , 
11 ,40

iCELKEM FINANCOVAN 1 50 208,30 i 5 725,55"i 24 327,90 I ****** \ 11,4A.

KONTROLNI SOUCET 0,00 i o,o0 i o,oo 0,00 i l

18.07.2017 09:14:14 Zpracováno systémem G/N/S GORD/C spol s r o. stratla 4 / 4



l'tcence MCz1

zavËnrÖ ¡¡Á RexnPtru LAc E

ROZBOn pni¡UlÜ, yiOAJÜ
ROZPOCTOUÍCH KAPITOL
pied konsolidací na úrovni mësta

za ötvrtletí ll.12017
(v tis. Kö)

Období: 06l 2017
r0o: ooz41g2g
Název: Mèstská öást Praha 21

ÚraO lV¡èstské öásti

ucs: 00240923 Mö Praha 21

NS: 00240923 HÖ MÖ Praha 21

xQ1GBZKq / B (25042016 1 1 04 / 2016020s1 501)

A F.INANCOVÁNÍ POÐLE

odd" Text Rozpoóet Rozpoöet I Skuteönost Úpravy % %
schválenf upravenf rozpoðtu za plnèní plnèní

ll.ötvrtletí kRS kRU

c E L K E M pní¡vty 7s 493,30 139 414,90 z3 236,59 63 o7z,1o 97,01 sz,s3

ORJ 01 - Rozvoj obce
ORJ 02 - Mestská infrastruktura

ORJ 03 - Doprava

ORJ 04 - Skolství, mládeZ a sport
ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast

ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch

ORJ 07 - Bezpeõnost

ORJ 08 - Hospodáiství
ORJ 09 - Vnitiní správa

ORJ 10 - Pokladní správa

960,00

380,30

33,00

17 000,00

7 7g2,,go

26 824,00

680,80

10 570,00

1 424,20

75 09ó,00

33,00 ,

l

l

17 000,00

l

7 090,'11

1322,56
:

¿sr,òo

10 570,00

1 479,80 :

35 250,06

. ****** ******

33,00 n***** 100,00
l,

17 000,00 ì ****** ì .t 
OO,OO

7 7gZ,gO ****** ' 9g,gg
25 070,00 137,77 ¿,SS

250,00 129,12 72,13

10 570,00 ****** 100,00

1 424,20 ****** 103,90

937,00 47,54 46,54

c E L K E M BËzNÉ wOR¡e 71 793,30 104 699,40 34 819,63 32 234,20 48,50 33,26

Z TOHO:
ORJ 01 - Rozvoj obce
ORJ 02 - Mestská infrastruktura
ORJ 03 - Doprava
ORJ 04 - Skolství, mládeZ a sport
ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast
ORJ OO - Kultura a cestovní ruch
ORJ 07 - Bezpeönost
ORJ 08 - Hospodáiství
ORJ 09 - Vnitini správa
ORJ 10 - Pokladní správa

2 000r00
4120!00

13 597100

1446,00
1 3!7ll9

90,00
1 630,00

44 101,00
3 451,90

'I

2 033,00 l

5 470,00
17 173t6O

2 314100

1 555,60
105,00

:t 680,00 
l

46 031,20
28 337,00 i

745,66
3 539,21

s 195,27 
t,

783,1 6

529-,04'l
38,59 

:

1'130,31
18 680,40

177,99 ,

l

33,00,37,28,36,68
1 050,00 85,90 64,70
2 821?O 67,63 53,54

1 1 ,00 54,16 33,84
85,70 38,97 34,01

42,88 r 36,75
50,00 69,34 67,28

1734,20 . 42,36 40,58
26 449,10 5,16 0,63

1B 07.2017 09:08:14 Zpracováno systémem G//V/S GORD/C spo/, s r. o st,?na 1 / 2



I icencc: MC21

RozBoR pRí¡ruü, viBn¿ü A. FrNANcovnruíponlr RozpoörovVcn
tis. Kö) ,

Méstská ëást Praha,2l
úrau Mèstské ðásti Fin k období 06 t zoll

pied konsolidacl na rirovni mésta

NS:00240925 UÖ UÖ Praha 21

zÁvËnröruÁ nexnPtru LAcE

ucs; oo24ogzs uÖ Praha 21

Xa l.gB:zKe 
/ F l?50429 ! 

6 1 1 : 04 / 201 6020s1 s01 )

KAPfTOL (v Za ðtvrtletí tt. t2017

ICO: 00240923

Odd. Text I Rozpoöet ' Rozpoöet Skuteönost Úpr"uy o/o %, schválen¡i Ì upraveni ì rozpoðtu za plnèní plnèní
; , ll.ötvrtletí kRS kRU

cELKEM rnpnÁr-ovÉwoa¡e 3700,00'

Z TOHO:
ORJ 01 - Rozvoj obce
ORJ 02 - Mestská infrastruktura
ORJ 03 - Doprava
ORJ 04 - Skolství, mláde2 a sport

ORJ 05 - Zdravotnictvi a sociálni oblasl
ORJ 06 - Kultura a cestovni ruch
ORJ 07 - Bezpeðnost

ORJ 0S - Hospodáisiví

ORJ 09 - Vnitiní správa

ORJ 10 - Pokladní správa

200!00
800,00

'l 350,00

1 000,00

200r00
21 148,30
18 595,50

18 622,00

25 000,00

'1ee,ee

5 413,38

1 131,37

25 000,00

946,70

l ****** ******
.l

20 348,30 25,00 0,95
17 045,50 400,99 29,1 '1

17 622,00 113,14 6,08

. ****** 
1 00 00

1 55,00 270,4s 69J1350,00 1 358,00

Z TOHO:
ORJ 01 - Rozvoj obce
ORJ 02 - Méstská infrastruktura
ORJ 03 - Doprava
ORJ 04 - Skolství, mládeZ a sport
ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast
ORJ 06 - Kultura a cestovni ruch
ORJ 07 - Bezpeönost

ORJ 08 - Hospodáistvi
ORJ 09 - Vnitiní správa
ORJ '10 - Pokladní správa

2 2]00,00

4 920100

14 947 p0
1446,00
1 357 t40
1 090,00

1 630,00
44 451t00

3 451,90

2233,00
26 618,30
35 769,10

2 314,00
1 555,60

18 727,00

26 680!oo
47 389,20
28 337,00

745,66
3 739,20

14 608,65
783,1 6
529,04

1169,96

26 130,31

19 627,10
177,99

33!00
21 398,30
19 866,70

'11,00

85,70
17 622,00

50,00
'1 889,20

26 449,10

33,89 33,39
76,00 14,05

97,74 40,84

54,16 33,84
38,97 34,01
107,34 6,25

****** 97,94
44,15 , 41,42

5,16 0,63

cELKovÉ vYoR¡E r 7s493,30 189623,20 67s11,07 8740s,00 89,43,3s,60

ORJ 01 - Rozvoj obce
ORJ 02 - Mestská infrastruktura
ORJ 03 - Doprava
oRJ 04 - Skotství, mláàei à ;pòrt
ORJ 05 - Zdravotnictví a sociálni oblast
ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch
oRJ 07 aàipeeÀost
ORJ 08 - Hospodáistvi
ORJ 09 - Vnitiní správa
ORJ '1 0 - Pokladní správa

2 548,30
I098,90

63r00

7 622,00

31 876,'10

2 548,30

7 535,50

7 622,00 ******

I ****** ì ******

6 622J0 ******

Zména stavu penéZních tËedkú (pouze skuteönos
KONTROLNI SOUCET

+) Rozpoðet poloZky 8XX5 je v jednotlivfch kapitolách

0,00
5 72.5,55^

18.07.2017 09:08:14 Zpracováno systémem G/N/S GORD/C spol. s r. o.
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I tccncc. MCz1 (g¡nismc21 M)

Cis/o

poloZky Název poloZky

A NÁ[rÀqY:c$lKEM.

r. r,raklady i ¿i"".iii
1. Spotieba materiálu

2. Spotieba energie

lì. Spotieba jinlch neskladovatelnlch dodávek

4 Prodané zboåí

5. Aktivace dlouhodobého majetku

6. Aktivace obèZného majetku

'7, Zmëna stavu zásob vlastní vlroby

B. Opravy a udråování

9. Cestovné

10. Náklady na reprezentaci

1 1. Aktivace vnitroorganizaöních sluåeb

12. Ostatní sluZby

1 3. Mzdové náklady

14. Zákonne sociální pojìötení

15 Jiné sociální pojiStènÍ

16. Zákonné sociálnÍ náklady

17 Jiné sociální náklady

18. Dañ silniönÍ

19. Dan z nemovitostí

20, Jiné danè a poplatky

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlenÍ

23. Jiné pokuty a penále

24. Dary a jiná bezúplatná piedání

25. Prodany materiál

26. lt4anka a Skody

XCRGUVUA / VUAl

VYKAZ ZISKU A ZTRATY
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudrånosti

(v Kö, s piesnosti na dvè desetinná místa)

období: 06 I 2017
tÖo: OO24O9Zï

Název: Mèstská öást Praha 21
ÚraO Uèstské öásti

00240923 MÖ Praha 21

Synfefll

"x! i

úöetl
l

UCS

Béiné obdob¡ ,

i"ii;i;:;iii,;,i;;¿inòipJ,a¿i'i,iÀi,¡,:ií,i'üi

t t),

17.:õ.9-7:17EI34::,;.1...,2,787;.819.y.!+,.:

38 243 698,44 2787 813,44

784 035,17 37 726,00

278 916,49 40 916,14

(0601 2017 1 1 1 4 / 201701051 217)

OOOOALV06LWL

M¡nulé období

u øil i ¡ i¡,ri, rò t't H os pod á isk á Òi n nost

34

r8l ,8õ1,,286,!6t'l'ì:, , ,, '6 902 040,96

67 212 473,27 6 902 040,96

1 957 558,59 130 048,00

1 296 980,96 498 122,81

5ó
1

50
2

50
â

50
4

50
6

50
7

Ãn
o

E1

1

51
a

51

51
o

s1
B

52
1

52
4

4'
Ê

52
7
ta

8
Èa

1

53
a

Ã?

8

54
1

54
)
54
J

54
4

54
7

4 192 071,27 926 838,72

20 821,00

'102 086,48

4 937 860,43 484 906,58

14 380 015,00 956 418,00

4 605 198,00 325 013,00

27 192,00 2 495,00

BB 000,00

4 000.00 13 500,00

1 000,00

58 782,00

5 630 064,27 470 362,58

40 657,00 256,00

182 214,7 1

B 595 293,96 2 425 893,95

26 352 671,00 2 429 686,00

B 612 660,00 824 101 ,00

105 212.00 '10 419.00

157 100,00

4,00

1 100,00 56 840.00

1 8 07 2017 10:29;37 Zpracováno systémem G/IV/S Sfandard - UCR GORD/C spol s r. o

249 996.79
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I ¡cctlcc. MC21 (g¡n¡smc21 M)

(,'ls/o

polo'ky Název poloZky

27. Tvorba fondú

28. Odpisy dlouhodobého majetku

29. Prodan! dlouhodob! nehmotny majetek

30. Prodan¡? dlouhodob! hmotnf majetek

31 Prodané pozemky

32. Tvorba a zúötování rezerv

33. Tvorba a zúötovánÍ opravn¡ich poloåek

34. Náklady z vyfazenych pohledávek

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku

36. Ostatní náklady z öinnosti

ll. Finanöní náklady

1. Prodané cenné papíry a podíly

?- úroky

3. Kurzové zlrâly

4, Náklady z precenèní reálnou hodnotou

5. Ostatní finanöní náklady

XCRGUVUA / VUA1 (06012017 1 1.1 4 / 201701051217)

Syntet¡ i

ckii
úðef i

i

ì

54
B

55
1

55
2

55
a

55
4

55
t

55
6
ÃÃ

7

55
B

54

56
1

56
2

56
J

56
4

56
I

Béiné obdobi

HlavnÍ ðinnost Hospodáfská öinnosti
1 21

781 000,00

6 585 410,63

795 900,00

369 406,97

232 003,00

Minulé ohdohí

- 
ni, à, ni ¡ i¡,ir:' iò"t- i o" pàa aiiia ci n, ort

34

1 550 000,00

10 320 145,71

28 500,00

7 721 ,00 -3 387.1 0

49 648,78

10 045,00

0,94

1 761 753,28

362 844,00

r ì à6,óo

1 166,00

14637 647p9
14 637 647,09

86 185 923,16 I 503 478;19

e 81 e 4z1r3q

649 535,00

596 760,00

423 778.50

49 100,00

7 673 119,33

294 246,33

6721 139,24

I 40-? 2B1rB.0

1 345 165,50

2 571 112,00

674 677,00

OOOOALV06LWL

I 500 860,05

486 266,92

B 364 856,84

lll. Náklady- na t¡ansfery
2. Náklady vybranfch miitnicñ vlá¿nich inst¡iuci ná transfery

V. Dañ z piíjmù

1. Dañ z piíjmù

2. Dodateòné odvody danè z piíjmfr

H VYNOSY:GEI.KEM

l. Vfnosy z ðinnosti
1. V¡Ínosy z prodeje vlastních v¡irobkù

2. V¡inosy z prodeje sluZeb

3. Vlinosy z pronájmu

4. Vlnosy z prodaného zboZí

5. Vlinosy ze správních poplatkir

6. Vlnosy z místních poplatkù

L Jiné vlnosy z vlastnÍch vfkonú

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

10. Jiné pokuty a penále

1 '1 Vlnosy z vyiazen¡ich pohledávek

12, Vlnosy z prodeje materiálu

18.07.2017 10:29;37

-675 S31,10

"6 75 931 ,1 057

59
1

59
5

: t' :'., 4V:.46'4 27,n ;81
: ::,.:.....::, ::' t.:: ::',: :,:;:.aa: ¿:,i : :.: :.a.. :.::.: :

7 67{:481';54

60
1

60
2

60
3

bU
4

60
5

60
tl

bU
q

64
1

b4
2

64
J

64
4

Zpracováno systémem G//V/S Sfandard - UCR GORDIC spol. s r. o

58 500,00

strana 2 / 3



l. icr:nt;e

Cisiô

MC21 (ginismc2l M)

BéÍ.né obdobi 
1

l

Htavnl ó¡nnost HospodáÌskâ Ò¡nnost

1 2:

Y}RGUVUA / VUA1 (06012017 1 1 :1 4 / 201701051217)

OOOOALVO6LWL

Minulé obdobi

--- it à,r: o:, i i¡ r iii,t ni à'püøar' ra ei n n o"t
34

Synfefli
,*i 

i

(töeti
1

poloiky Nâzev poloZky

1 3. Vlnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku

14. Vlnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromé
pozemkù

'1 5. V¡7nosy z prodeje pozemk[r

16. Öerpáni fondù

'17. Ostatnívlnosy z cinnosti

ll. Finanöní r¡no"y
1 Vlnosy z prodeje cennlch papírù a podílú

2^. Uroky

3. Kurzové zisky

4. Vfnosy z piecenéní reálnou hodnotou

5, Vlnosy z dlouhodobého finanönÍho majetku

6. Ostatní financnÍ vfnosy

lV. Vf nosy z transferù
2, Vfnosy vybranlch místních vládních institucÍ z transferü

V. Vf nosy ze sdílen¡ich daní a poplatkf¡

1. Vf nosy ze sdÍlené danè z piíjmù fyzickfch osob

2. Vfnosy ze sdílené dane z piíjmù právnicklch osob

3, Vlnosy ze sdílené danè z piidané hodnoty

4. Vlinosy ze sdílenfch spotiebních daní

5. Vlnosy ze sdÍlenlch majetkovlch daní

6. Vúnosy z ostatních sdílenfch danÍ a poplatk[t

-.-.:.-,--:.-:.r:..a:..:.-.::r-:.,.::: . ...:.- .... .,.:-:-a:C VYS ËÐJK:!JO,$,P€,DARENf..,.',:',..:,,':l|::

1, V¡isledek hospodaiení pied zdanèním

2. Vlsledek hospodaiení béZného úóetního období

Okarnzik sestavenÍ (datum, öas): 18,07.2017, 10.29.37

Podpis stâtutárního orgánu: Podpis odpovédné osoby za úöetn¡ctvi: Mgr. Vítèzslava Lauberová

28 499,98

73 293 402,24

73 293 402,24

6 450 077,75

6 450 077,75

4 334 636,80 1 601 437,23

4 334 636,80 1 601 437,23

66
1

66
2

66
J

66
4

66
5

66
o

64
Ã

64
6

64
7

64
B

64
ô

6B
1

6B

6B
4

6B
Ã

68
6

6B
B

6 908 232,50

192 068,33

;to 5Cô,4s

5 912.76

424 637,69

iiôôg Cgo,ia

37 099 590,78

r ì¿ ssa,ãs

114 658,25

r:ì' :1':::.Ì ':ì1.Ì ì:1i.],.
:'rl':' .; ::1,::! l:::.:: .r

..,r..':. a.a:a.. .:):..:: ):'::.:."ìt:.:.:

I 896 506,47

I 896 506,47

657 731 ,76

2,00

1392,21

1 362,21

l:::.:: ìi::. i:.:...::,r:l: ::.. ì. l:i.,:...,.:::.I :.:....'.,:j

4 886 668,10

4 886 668,10

1 560 000,00

192 827,30

-¿o ior,ài

1 1 661,39

28 500,00

3"it3 I(\iJ,'7',1

2 618,14

2 618,14

o/
2
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Plnðní plánu 2017
lÖO:ooz¿Ogz¡ MÖ praha zt VHC
ruÁxlaoY

pol

501 0000 spol'RËBA tvtAt'ËRtÁLU_Byry

501 0060 SPO'I'REB/\MAI'ËRI/\LU_TËLOCVICNA

501 OOTO SPOTRÊBA MATERIALU_KANCELAR

501 OOTI SPO]'REBA MATERIALU_UDRZBA

soi öiöô' Si'ö'r'HËüÄ i\4ÄïËniÄLü 2S

501 0200 30892

åöi srj.ii;üääi;;¡äiiì
'òöä 

öäoö 
" 

SÞöîñËeÄ ËñËrìöii VöiñÊ ÈìVrV
...............:..................502 0060 sPolREiiA

ENERGTi-.TÉLocvlcuR-rrerrRtrun

5O2 006I SPOTREBA ENERGII TELOCVICNA VODA

5O2 0062 SPOTREBA
ENERGTi_TÉLocvröNn_ropr¡rÍ

O150 SPOTREB/I ËNERGII NEBYTOVE
PROS-IORY

SPOTREBA ENERGII ZS

oz21 SPOTREBA ENERG|| LEVEL

20 756,00

ö ööo,oö

7 ööi öö

áö 7äö öö

ïô ,5i öö

;ï ä)iöô
- ìtö 174,0ö
' Ii ñ7 oö byry se uvorní ve 3. e

ìi ä;ì¡ö

ö iì0,öô

;i Àà,s,ao

iö oöo aö

40 000,00

C öoo,ôõ

19 244,OO 48

o,òo ò

öö,öo ì

oäiì,óo ì+

ä7;ö.öö iö

B 000,00

iò ôöo,oo

äö öóo,oö

50 000,00 B 423,00

573,00 4

s 6se,òö ti

eöööö ö

2 515,00 B

ää äöö,i4 ;,

ii
..''.;;

1 68 000,00 37 726,00

1 5 000,00

;s ôóö óô

ïö ooo.óö

eo öó0,óo502

óôt 0165 70 000,00

440 000 00

0 00 0 70 000,00
vvú¿továni obdr:íme ve 4.Q

ö,ö0 ö ;iö öôólöö uu¡¿¡ou¿ní obdriime ve 4.e

690 000,00 40 916,14 6 649 083,86

öä öô6,iö

äi s:1à,ig

51 1

5ïì

cïl

oPRÁ@ 4ooooo,oo 74676,70 19 325323,30 byryseuvolníve3.e

01 00 OPRAVY OSTATNI

01 10 öpnnüi Ä üön2öVÄñT ñöüöSiiiÊiiñöKÄ 35 000.00

1 00 000,00 7 993,30 B

51 1 0154

673

OPRAVY A UDRZOVANI POLICIE HULICKA

3 487.22 10

2 376.00 iäi o),i òö1 40 000,00

ï;óó öóö óö

511 O2OO OPRAVYAUDRZOVANI LEVEL

511 O29I OPRAVY PRISPEVEKSVJ

511 Opravy a udr¿ování

55'114'85 25 16488515 
vétÉíopravyzahájenyoprázdninách

69 146,65

220 000,00

i ;i¡; ööo:ôö 7iä öii;öö 50 720 s56,oo

îtîôöô0;ód ------sïdBß,1ï ";Ë ãäôöiéi;tö

s nezbytnúmi opravàmi se ðelalo na rozhodnutí o

budové IDEAL LUXU

51ô öóoô "ööïÄîñiSlüZËV"ËViV - '-
.:.,...,...,..,..,..,,,..........

518 OO14 PRAVNI SLUZBY

200 000,00

äöô öóö:óö

20 000,00 4 282,50 21

0,00 0

ls 717.50

70 789,81 35 129210,1s

41 7 45 .00 . 1 4 248 255 .00

5,IB OO18 POPLATKY BANKY

äiä öô6-ô üüiîünÄ öör S|ü2BV ' tööóö:óö, - äïîää;ööi äi ¡ö6ôi,öô

518

:1:

OO71 UDRZBA TELEFON

OOSO ZPRAVODA.J

iö ö0ö:öö läiit:i'iii- "ä4 
ö öìi,ö;

518 OO81 ZPRAVODAJ_DISTRIBUCE

518 OO82 ZPRAVODAJ_REDAKCE

äiö öôîrt öÄñ-j-öËiüiS ïiSK ÞiìöVËiïËiñöSî

ä¿ öóö:óò , ä,iööö:öö j"ioö ööö

1 45 000,00 55 707 ,20: 38 8e 292.80

zmèna v rozú¿továni poloiek mpzr Ha a VHC0,00 0.00

518 OIOO OSTATNI SLUZBY VHC A BH 30 000,00

sïB öî6it öSîÄîñi5lüZáVñËiiVïöüËÞäööïönV 30 000,00

0,00

13 828,00: 46 16 172,00

2 563,00 I 27 437.00

68 837,80 -68 837'80 vfmëna mèiiÈú tepla, údr¿ba ¿elené, pasport

iöttöôö.óö -ïäöö:öö; ì ööóôô10ö

28 498,00 71 11 502'oo údribo.ulunè

0,00 0 35 000.00

33 217,00 51 31 783,00siri öIöo öüi_ÞoJlsliìÄ
518 0291 SVJ FOND OPRAV_presun na5111291

sîB öäît SüJ öÞriÄüÄ

65 000,00' ö:bö 'öö7;öö 
-öô?,öô'

r 90 000,00
's, ¿ö5,öö 'îä iöi i;is.öö

iîíöööö;öö" ' ¿öiööé;åB' 
'äi" - 

s-äï'öôi;;ä

521 0073 MZDY

ääi öì6ö MZóV ööñ äüËSïñÄñöi
1 735 000,00 866 418,00 50 868 582.00

1 20 000 00 82 500,00 69 37 500,00

521 0198 OON nezaméstnanci 0,00 0,00 0'00

sàl o:i4ò ivr2öV ñÄiinÄov ' ;i; ööö,0ö i äö0,öo ìî îi iiiiööö

's'äs" ii;,í;;ìäi;iiöój;èìä;i
0.00

532 0000 Dañ z nemov¡tosti 0,00

532 Dâñ z nemovitostí 0,00



538

riâit

5à8

oooo .lrNi. DANÈ A Iropt Al'l(Y

OOOT SOUDNI POPI,.AIKY I]Y]'Y

ii;ä à;nä ; üpi;irí

50 000,00

iBo öóo oö

ãlô oó0,ôo

0

irf Soir

iJ 5öb

0

s

ö

ii

50 000.00

i6ö 5ôó öô

iiö 6itó,0ö

ó,ôö

542 0000 000000000

542 0000 Jinó pokuty a perìále

srz ri"e þätirtäöénãiä
549 oo16 HAr.ÉRovÉ vYRovNÁNÍ

s¿ö' öiìäiñi nãiiãäy ) ðinnolti

0,00

ö,0ö

ö.ctö

0

0

ö

o

()

0,00

556 0000 Tvorl)â a zúðtován¡ opranúch polozek

éso rüäiuä ä i¿eiöi,aäi öpiavîycn öóì"¿äi

75 000,00

i6 ööö;öö

0 0 75 000,00

o ö ?s- óôõ,ôö

çelkem 8:859 000;00



VYNOSY
SU AU UZ Texl

602 0063 VSTUPNÉ KULT.PREDSTAVEN|

602 OO9O KOPIROVANI PRO VEREJNOST

602 0191 VVNOSY VÉCNÁ BREN1ENA

602 0192 ULOZENí rNz.SiTi

Plán rok skufecnosf
1.pol

0,00 0,00

320 000.00 131 510,1 1 41 188 48e,89

i 5öä:6ä 6/ i äöä16

50 000,00

150 0oo,oo ìöiîäö;ô7 7i îä ¡'éöää

0.00

3 900 00

602 0185 VYNOSY_ÚKL|D_ZASTAVEK ô 000,00 3 000,00 50 3 000,00

0,00

603 0000 vYNosY z PRoNAJMU_BYTY 5 300 000,00 2 ô98 141,00 51 2 601 Bss,00

603 0060 vYNosY z PRONAJMU TÉLOCVICNA 300 000,00 157 752,22 53 142247.74

ö,öö i öir;äi
ïäööö,óö iöîäö,öo iiä

4 800,00

602 0271 automat na j¡zdenky

603 O18O VYNOSY Z PRONAJMU POZEI\,4KY
..,..........:.........,...........603 O19O VYNOSYZPRONAJMU ANTENY

0,00 0,00 0

603 0145 VYNOSYZPRONAJMU VYVESKY

603 O15O VYNOSYZPRONAJMU NEBYTOVE
PROSTORY

603

'óöä

i;öä

603

603 OISI VYNOSYZPRONAJMU GARMLOMECKA 3 000,00

603 0171 VTNOSY Z PRONAJMU ZS |\4EDISAL 290 000,00 72 342,50 25 217 657,50

VYNOSYZ PRONAJMU ZS TINKOVA 94 000.00

0173 VYNOSYZPRONAJMU ZS FRNKOVA 60 000.00

0174 VYNOSYZPRONAJMU ZS HAVRANKOVA 59OOO,OO 76 260.00 129

VYNOSYZ PRONAJMU ZS GYNEKOLOGIE 50 000,00 24 250.OO 49 25 750,00

603 01 76 59 940,00

PRONÁJMU ZS FEUEREISLOVÁ

VYNOSY Z PRONAJMU ZS_MEDICUR

VYNOSY Z PRONAJMU ZS_PREVEDIG

chyba v plánu: omylem vvnásoben pololetní piedpis

õtyfmi, jako u ostatnich nájemcú, kte¡í platí ðtvrtletné

zvúiení sazby nájemného z 500,- na l2OO,-Kilmz

pronajmutí volného prostoru diíve, neã bylo plánováno

IDEAL LUX_piedp¡s doplacení uiíváni pozemku

ööä îìîl
'6öä 

öìTä

55 000,00 26 250,00

ti/óöö.öö
'''''' 

fi7öóö:iiö

48 28 750,00

iöi '

¿ôö'600 000,00

500 000,00 349 423,43 70 iîö i;?öj;t

93 000,00

ió ötiö:öö

46 440,00 50 46 560,00

603 O2O5 VYNOSYZPRONAJI\4U LEVEL BANKOMAT
0soB

14 400,00 50 14 600.00

603 O2O7 VYNOSYZ PRONAJIV]U LEVEL FOOD
SERVICE

603 O2O8 VYNOSYZ PRONAJIV]U LEVEL DDM t¿iôöóö,öö äTäööö;öö so 37s 000,00

ö:öö

603 0229 LEVEL_Sá|

ô03 O28O VYNOSY Z PRONAJI\4U HROBOVA MISTA

0,00

' " ööööö:öö ätäöö:öö ö6 i;6öö,öö

8 735 000,00 6721 139,24 77 2 013 860,76

0,00 0,00

0.00

641 OO15 POKUTYA UROKY 0,00 0,00 0,00

647 1BO VYNOSYZ PRODEJE POZEMKY O,OO 657 731,76'ilî 
üVñööV 2 ÞäööËiË Þö2Ë'ni'iv 0,00 ô57 731,76

0,00

662 0017 UROK 0,00 1362,21

662 Uroky 0,00 1362,21

celkem
HospodáfskÍ v.isledek 4 886 668,10

83 I 540 618,46

Daturn: 25.7.2017

Vypracovala: Jitka I IeÌnlánková

Vetlouci Odboru VI IÖ: Pavel Zeman

'k^^,r'-, ^, I
l¿¿¿rC¿rr --



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

BJ/00356/2017
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 17. jednání dne 18.09.2017
 

Jan Slezákpředkládá:
místostarosta MČ Praha 21

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Rozpočtová opatření v roce 2017 č. 63-65, 67,68, 70, 74-88, 90-99, 103, 106-109

Důvodová zpráva

Rozpočtové opatření č. 63: změna rozpočtu v roce 2017 - navýšení položky ostatní platy o 10,0
tis. Kč na refundace platů pro neuvolněné zastupitele (radní) v kapitole 09 - Vnitřní správa,
převedením finančních prostředků z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní
správa (schváleno usnesením RMČ60/1027/17).

Rozpočtové opatření č. 64: změna rozpočtu v roce 2017 - neinvestiční účelová dotace ve výši
500,0 Kč pro Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Újezd nad Lesy za pronájem
školní jídelny - v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch, zapojením nevyčerpaných prostředků z
dotace MHMP z výhermích hracích přístrojů a jiných tech. zařízení z roku 2016 do roku 2017 v
kapitole 10 - Pokladní správa (schváleno usnesením RMČ60/1027/17).

Rozpočtové opatření č. 65: změna rozpočtu v roce 2017 - vybudování dětského hřiště v ul.
Druhanická s celkovými náklady ve výši 1 600,00 tis. Kč - v kapitole 04 - Školství, mládež a sport,
převedením finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje - v kapitole 10 - Pokladní správa
(odsouhlaseno usnesením RMČ60/1027/17).

Rozpočtové opatření č. 67: změna rozpočtu v roce 2017 - navýšení položky opravy a udržování
o 300,0 tis. Kč v kapitole 09 - Vnitřní správa, převedením finančních prostředků z položky
nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa (schváleno usnesením RMČ61/1040/17).

Rozpočtové opatření č. 68: změna rozpočtu v roce 2017 - pořízení skartačního stroje za
85,0 tis. Kč (odpovídá zákonu o ochraně osobních údajů) v kapitole 09 - Vnitřní správa,
převedením finančních prostředků z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní
správa (schváleno usnesením RMČ61/1040/17).

Rozpočtové opatření č. 70: změna rozpočtu v roce 2017 - účelová neinvestiční dotace z MHMP ve
výši 250,0 tis. Kč na Podporu zdraví a zdravého životního stylu na lokální úrovni - v oblasti místní
Agendy 21 - v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch (schváleno usnesením RMČ61/1040/17).

Rozpočtové opatření č. 74: změna rozpočtu v roce 2017 - účelová neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu z MŠMT na Realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání,



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

prioritní osy 3 - na akci č. 10330 EU - Místní akční plán vzdělávání P 21  ve výši  422 727,77 Kč
(pro rozpočtové opatření zaokrouhleno na 422 700,00 Kč) v kapitole 04 - Školství, mládež a sport.
Do doby schválení v RMČ P21 jsou finanční prostředky převedeny na položku nespecifikované
rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa (schváleno usnesením RMČ62/1081/17).

Rozpočtové opatření č. 75: změna rozpočtu v roce 2017 - příjem neinvestiční účelové dotace z
MHMP ve výši 754 tis. Kč z obdrženého odvodu z výherních hracích zařízení za období 1. 1. 2017
- 30. 4. 2017 a převedení této částky na položku nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní
správa pro další využití (schváleno usnesením RMČ62/1081/17).

Rozpočtové opatření č. 76: změna rozpočtu v roce 2017 - příjem neinvestiční účelové dotace z
MHMP ve výši 570,0 tis. Kč na provoz jednotek Sboru dobrovolných hasičů )JSDH Újezd n/L, JPO
V) v kapitole 07 - Bezpečnost. Do doby schválení  v RMČ P21 jsou finanční prostředky převedeny
na položku nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa (schváleno usnesením
RMČ62/1081/17).

Rozpočtové opatření č. 77: změna rozpočtu v roce 2017 - příjem neinvestiční účelové dotace
z MHMP ve výši 70,0 tis. Kč na podporu projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví
"Dluhové poradenství v komunitním programu Křižovatka" - v kapitole 05 - Zdravotnictví a
sociální oblast. Do doby schválení v RMČ P21 jsou finanční prostředky převedeny na položku
nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa (schváleno usnesením RMČ62/1081/17).

Rozpočtové opatření č. 78: změna rozpočtu v roce 2017 - příjem investiční účelové dotace z
rezervy pro MČ HMP v rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 25 000,0 tis. Kč na akci "Poliklinika Praha
21" (ORG 80501) v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální oblast. Do doby schválení v RMČ P21
jsou finanční prostředky převedeny na položku nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní
správa (schváleno usnesením RMČ62/1081/17).

Rozpočtové opatření č. 79: změna rozpočtu v roce 2017 - uzavření finančního vypořádání za rok
2016:  1. saldo FV se státním rozpočtem - odvod ve výši 120 516,00 Kč (zaokrouhleno pro RO
ve výši 120,5 tis. Kč) v kapitole 10 - Pokladní správa (č. dokladu 8007) - bylo již poukázáno na
účet MHMP. 2. saldo FV s hl. m. Prahou - odvod ve výši 41 300,50 Kč (zaokrouhleno pro RO ve
výši 41,3 tis. Kč) v kapitole 10 - Pokladní správa (č. dokladu 8008) - bude převedeno na ZBÚ
HMP. Obě částky budou převedeny z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní
správa (scháleno usnesením RMČ62/1081/17).

Rozpočtové opatření č. 80: změna rozpočtu v roce 2017 - převedení finančních prostředků z
účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MŠMT na realizaci projektu v rámci Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělání, prioritní osy 3 - na akci č. 10330 EU - Místní akiční plán
vzdělávání P 21 ve výši 422 727,77 Kč (pro rozpočtové opatření zaokrouhleno na 422 700,00
Kč) v kapitole 04 - Školství, mládež a sport z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 -
Pokladní správa na výdajové položky MAP P21 v kapitole 04 (viz rozpočtové opatření č. 74) -
schváleno usnesením RMČ62/1081/17).

Rozpočtové opatření č. 81: změna rozpočtu v roce 2017 - spoluúčast MČ Praha 21 ve výši 5%
tj.  22 300,- Kč k účelové neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z MŠMT na realizaci projektu
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání, prioritní osy 3 - na akci č. 10330 EU
- Místní akční plán zdělávání P 21 ve výši 422727,77 Kč (pro rozpočtové opatření zaokrouhleno
na 422 700,00 Kč) v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, převedení finančních prostředků
na spoluúčast ve výši 22 300,00 Kč z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní
správa (schváleno usnesením RMČ62/1081/17).



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

Rozpočtové opatření č. 82: změna rozpočtu v roce 2017 - převedení finančních prostředků z
neinvestiční účelové dotace z MHMP ve výši 570,0 tis. Kč na provoz jednotek Sboru dobrovolných
hasičů (JSDH Újezd n/L, JPO V) v kapitole 07 - Bezpečnost z položky nespecifikované rezervy
v kapitole 10 -  Pokladní správa na výdajové položky pro JSDH Újezd n/L v kapitole 07 (viz
rozpočtové opatření č. 76) - schváleno usnesením RMČ62/1081/17.

Rozpočtové opatření č. 83: změna rozpočtu v roce 2017 - převedení finančních prostředků z
neinvestiční účelové dotace z MHMP ve výši 70,0 tis. Kč na podporu projektu v oblasti řešení
problematiky bezdomovectví "Dluhové poradenství v komunitním programu Křižovatky" - v
kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální oblast z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10
- Pokladní správa na výdajové položky pro program Křižovatka v kapitole 05 (viz rozpočtové
opatření č. 77) - schváleno usnesením RMČ62/1081/17.

Rozpočtové opatření č. 84: změna rozpočtu v roce 2017 - převedení finančních prostředků z
investiční účelové dotace z rezervy pro MČ HMP v rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 25 000,0 tis. Kč
na akci "Poliklinika Praha 21" (ORG 80501) v kapitole 05 - Zdravotnictví a soc. oblast z položky
nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa na výdajovou položku Poliklinika Praha
21 v kapitole 05 (viz rozpočtové opatření č. 78) - schváleno usnesením RMČ62/1081/17.

Rozpočtové opatření č. 85: změna rozpočtu v roce 2017 - příjem neinvestiční účelové dotace
ze státního rozpočtu z MPSV na výkon sociální práce ve výši 258 357,00 Kč (pro rozpočtové
opatření zaokrouhleno na 258,3 tis. Kč v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální oblast (schváleno
usnesením RMČ62/1081/17).

Rozpočtové opatření č. 86: změna rozpočtu v roce 2017 - převedení finančních prostředků ve
výši 25 000,00 tis. Kč na koupi budovy Ideal Lux v kapitole 08 - Hospodářství do kapitoly 05
- Zdravotnictví a sociální oblast k investiční akci Poliklinika Praha 21 (ORG 80501) - jedná se o
tutéž budovu (odsouhlaseno usnesením RMČ62/1081/17).

Rozpočtové opatření č. 87: změna rozpočtu v roce 2017 - poskytnutí daru JR RUNNING
SPORT - intersport ve výši 3,0 tis. Kč na štafetový běh v upomínku tragických událostí II.
světové války - v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, převedením finančních prostředků z
položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa  - viz usnesení RMČ61/1044/17
(schváleno usnesením RMČ62/1081/17).

Rozpočtové opatření č. 88: změna rozpočtu v roce 2017 - poskytnutí neinvestiční dotace
zapsanému ústavu EDA cz ve výši 9,0 tis. Kč na sociální a zdravotní služby, prorodinné aktivity
(pro rodiny s dětmi se zrakovým postižením) - v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální oblast,
zapojením nevyčerpaných prostředků z dotace z MHMP z výherních hracích přístrojů a jiných
tech. zařízení z roku 2016 do roku 2017 v kapitole 10 - Pokladní správa (schváleno usnesením
RMČ62/1081/17).

Rozpočtové opatření č. 90: změna rozpočtu v roce 2017 - zpracování a realizace projektu na
zmírnění dopadů vandalismu v Újezdě nad Lesy v částce 24,- tis. Kč (formou objednávky u spolku
Neposeda) v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální oblast, zapojením finančních prostředků z
dotace z MHMP z výherních hracích přístrojů a jiných tech. zařízení z roku 2016 do roku 2017 v
kapitole 10 - Pokladní správa (schváleno usnesením RMČ62/1081/17).

Rozpočtové opatření č. 91: změna rozpočtu v roce 2017 - navýšení finančních prostředků o
190,8 tis. Kč na závodní stravování z Fondu zaměstnavatele od 1. 8. 2017 do 31. 12. 2017 v
kapitole 09 - Vnitřní správa (v souladu se schválenými zásadami pro poskytování fin. prostředků
z Fondu zaměstnavatele), a to z navýšených správních poplatků v kapitole 10 - Pokladní správa
(odsouhlaseno usnesením RMČ62/1081/17).
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Rozpočtové opatření č. 92: úprava rozpočtu v roce 2017 - rekonstrukce kotelny MŠ Sedmikráska
- změna ORG z 685 na 80351, aby byla celá akce vedena pod stejným číslem. Pod číslem
685 byla rozpočtována projektová dokumentace ze zdrojů MČP21 (schváleno usnesením
RMČ62/1081/17).

Rozpočtové opatření č. 93: úprava rozpočtu v roce 2017 - úprava mezi výdajovými položkami v
kapitole 04 - Školství, mládež a sport. Jedná se o převod mezi závaznými ukazateli schváleného
rozpočtu na rok 2017 (schváleno usnesením RMČ62/1081/17).

Rozpočtové opatření č. 94: změna rozpočtu v roce 2017 - navýšení výdajů na platy zaměstnanců
v pracovním poměru včetně pojištění o 408,0 tis. Kč vlivem převodu dvou zaměstnanců z pracovní
čety do hlavní činnosti MČ Praha 21 od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 v kapitole 09 - Vnitřní správa,
zapojením výsledku hospodaření předcházejících účetních období v kapitole 10 - Pokladní správa
(odsouhlaseno usnesením RMČ62/1081/17).

Rozpočtové opatření č. 95: změna rozpočtu v roce 2017 - navýšení výdajů na položce drobný
hmotný dlouhodobý majetek o 150,0 tis. Kč z důvodu výměny telefonní ústředny, síťových
adaptérů a telefonních přístrojů v budově úřadu v kapitole 09 - Vnitřní správa, zapojením
výsledku hospodaření předcházejících účetních období v kapitole 10 - Pokladní správa (schváleno
usnesením RMČ62/1081/17).

Rozpočtové opatření č. 96: změna rozpočtu v roce 2017 - pořízení hracích prvků na "Psím plácku"
za 230,0 tis. Kč v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, zapojením nevyčerpaných finančních
prostředků z roku 2016 do roku 2017 z dotace MHMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných tech.
zařízení (schváleno usnesením RMČ62/1081/17).

Rozpočtové opatření č. 97: změna rozpočtu v roce 2017 - pořízení nového skladu v objektu TJ
Sokol v částce 150,0 tis. Kč v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, zapojením nevyčerpaných
finančních prostředků z roku 2016 do roku 2017 z dotace MHMP z obdrženého odvodu z
VHP a jiných tech. zařízení a též zapojením dotace z MHMP z r. 2017 (schváleno usnesením
RMČ62/1081/17).

Rozpočtové opatření č. 98: změna rozpočtu v roce 2017 -  přijetí neinvestičního finančního daru
ve výši 100,0 tis. Kč od společnosti POWER, a.s., Praha 1 na veřejně prospěšné účely, převedením
na položku nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa (odsouhlaseno usnesením
RMČ62/1081/17).

Rozpočtové opatření č. 99: změna rozpočtu v roce 2017 - navýšení finančních prostředků na
položku opravy a udržování silnic o 800,0 tis. Kč v kapitole 03 - Doprava na havarijní stav ul.
Radimská a parkoviště v ul. Čentická, zapojením výsledku hospodaření předcházejících účetních
období (schváleno usnesením RMČ62/1081/17).

Rozpočtové opatření č. 103: změna rozpočtu v roce 2017 - poskytnutí neinvestiční účelové dotace
ve výši 50 tis. Kč spolku Tři pro zdraví, z.s. na akci Klánovický půlmaraton 2017 v kapitole 04 -
Školství, mládež a sport, zapojením nevyčerpaných prostředků z neinvestiční dotace z MHMP z
výherních hracích přístrojů a jiných tech. zařízení z r. 2016 do r. 2017 v kapitole 10 - Pokladní
správa (schváleno v RMČ63 dne 29. 8. 2017).

Rozpočtové opatření č. 106: změna rozpočtu v roce 2017 - přijetí neinvestiční účelové dotace
ve výši 235,8 tis. Kč ze státního rozpočtu z MPSV (II. splátka) na úhradu nákladů v souvislosti
s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2017 - v kapitole 09 - Vnitřní správa schváleno
v RMČ63 dne 29. 8. 2017).



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

Rozpočtové opatření č. 107: změna rozpočtu v roce 2017 - navýšení finančních prostředků o
500,0 tis. Kč na investiční akci "Rek. skautské klubovny" (ORG 80134) v kapitole 04 - Školství,
mládež a sport, zapojením výsledku hopodaření předcházejících účetních období - v kapitole 10
- Pokladní správa (odsouhlaseno v RMČ63 dne 29. 8. 2017).

Rozpočtové opatření č. 108: změna rozpočtu v roce 2017 - navýšení finančních prostředků o 2
000,0 tis. Kč na investiční akci "Rek. jídelny v MZŠ Polesná 1690" (ORG 80392) v kapitole 04
- Školství, mládež a sport, zapojením výsledku hospodaření předcházejících účetních období - v
kapitole 10 - Pokladní správa (odsouhlaseno v RMČ63 dne 29. 8. 2017).

Rozpočtové opatření č. 109: změna rozpočtu v roce 2017 - navýšení finančních prostředků
o 250,0 tis. Kč na opravy a udržování v kapitole 09 - Vnitřní správa, zapojením výsledku
hospodaření předcházejících účetních období - v kapitole 10 - Pokladní správa (odsouhlaseno v
RMČ63 dne 29. 8. 2017).

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 rozpočtová opatření č. 65, 86, 91, 94, 98, 107-109: změny rozpočtu v roce 2017 dle

přiložených tabulek, které jsou součástí tohoto usnesení
 
 
 

2) b e r e   n a   v ě d o m í
 rozpočtová opatření č. 63, 64, 67, 68, 70, 74-85, 87-90, 95-97, 99, 103, 106: změny

rozpočtu v roce 2017 a rozpočtová opatření č. 92 a 93: úpravy rozpočtu v roce 2017 v
souladu s přiloženými tabulkami, které jsou součástí tohoto usnesení

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_RO_c_63_az_65_67_68_70_74_az_88_90_91_94_az_99_103_106_az_109_zmeny_a_c_92_93_upravy_R_2017

 
 

Dne 07.09.2017
 
 

Jan Slezák
místostarosta MČ Praha 21

 
 



MČ Praha 21

Rozpočtová opatření č. 63 - 65, 67, 68, 70, 74 - 88, 90, 91, 94 - 99, 103, 106 - 109:  změny a 

č. 92 a 93: úpravy rozpočtu v roce 2017

pro Zastupitelstvo MČ Praha 21 dne 18. 9. 2017

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

63

Navýšení položky ostatní platy o 10,0 tis.

Kč na refundace platů pro neuvolněné

zastupitele (radní) v kapitole 09 - Vnitřní

správa, převedením finančních prostředků

z položky nespecifikované rezervy v

kapitole 10 - Pokladní správa.

změna R

Ostatní platy (refundace mzdy) -

zastupitelsvo obce 231 61 12 5019 0900 10 000,00

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

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

64

Neinvestiční účelová dotace ve výši 500,0

Kč pro Základní organizaci Českého

zahrádkářského svazu Újezd nad Lesy za

pronájem školní jídelny - v kapitole 06 -

Kultura a cestovní ruch, zapojením

nevyčerpaných prostředků z dotace

MHMP z výherních přístrojů a jiných

tech.zařízení z roku 2016 do roku 2017 v

kapitole 10 - Pokladní správa.

změna R

Neinvestiční účelová dotace pro spolek ZO

Českého zahrádkářského svazu Újezd nad

Lesy na pronájem školní jídelny
231 34 29 5222 98 0600 712 500,00

Zapojení nevyčerpaných fin.prostředků z

roku 2016 do roku 2017 z dotace MHMP z

obdrženého odvodu z výherních hracích

přístrojů a jiných tech.zařízení
231 8115 98 1000 500,00

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

65

Vybudování dětského hřiště v ul.

Druhanická s celkovými náklady ve výši 1

600,00 tis. Kč - v kapitole 04 - Školství,

mládež a sport, převedením finančních

prostředků z Fondu rezerv a rozvoje - v

kapitole 10 - Pokladní správa.

změna R Převod z Fondu rezerv a rozvoje 231 4133 10 1000 1 600 000,00

Změna stavu krátkodobých prostředků na

bank.účtech - financování - zapojení

prostředků z minulých let
236 8115 10 1000 1 600 000,00

Převody vlastním rozpočtovým účtům
236 63 30 5345 10 1000 1 600 000,00

Vybudování dětského hřiště v ul.

Druhanická 231 34 12 6121 10 0400 714 1 600 000,00

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

67

Navýšení položky opravy a udržování o

300,- tis. Kč v kapitole 09 - Vnitřní správa,

převedením finančních prostředků z

položky nespecifikované rezervy v kapitole

10 - Pokladní správa. 

změna R Opravy a udržování 231 61 71 5171 0900 300 000,00

Nespecifikované rezervy 236 64 09 5901 1000 -300 000,00

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

1



68

Pořízení skartovacího stroje za 85,- tis. Kč

(odpovídá zákonu o ochraně osobních

údajů) v kapitole 09 - Vnitřní správa,

převedením finančních prostředků z

položky nespecifikované rezervy v kapitole

10 -  Pokladní správa.

změna R
Stroje, přístroje a zařízení - skartovací stroj

231 61 71 6122 0900 85 000,00

Nespecifikované rezervy 236 64 09 5901 1000 -85 000,00

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

70

Účelová neinvestiční dotace z MHMP ve

výši 250,0 tis. Kč na Podporu zdraví a

zdravého životního stylu na lokální úrovni - 

v oblasti místní Agendy 21 - v kapitole 06 -

Kultura a cestovní ruch (č.dokladu 3029).

změna R
Příjem neinvestiční účelové dotace z MHMP

231 63 30 4137 81 0600 83 250 000,00

Nákup materiálu j.n. 231 33 19 5139 81 0600 83 36 000,00

Nájemné 231 33 19 5164 81 0600 83 17 000,00

Nákup služeb j.n. 231 33 19 5169 81 0600 83 193 000,00

Pohoštění 231 33 19 5175 81 0600 83 4 000,00

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

74

Účelová neinvestiční dotace ze státního

rozpočtu z MŠMT na Realizaci projektu v

rámci Operačního programu Výzkum,

vývoj a vzdělání, prioritní osy 3 - na akci č.

10330 EU - Místní akční plán vzdělávání P

21 ve výši 422 727,77 Kč (pro rozpočtové

opatření zaokrouhleno na 422 700,00 Kč) v

kapitole 04 - Školství, mládež a sport

(č.dokladu 2056). Do doby schválení v RMč

P21 jsou finanční prostředky převedeny na

položku nespecifikované rezervy v kapitole 

10 - Pokladní správa.

změna R

Příjem neinvestiční dotace ze státního

rozpočtu (převody mezi hl.m.Praha a

MČP21) 231 63 30 4137 33063 0400 10330 422 700,00

Nespecifikované rezervy 231 64 9 5901 33063 1000 10330 422 700,00

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

75

Příjem neinvestiční účelové dotace z

MHMP ve výši 754 tis. Kč z obdrženého

odvodu z výherních hracích přístrojů a

jiných tech.herních zařízení za období

1.1.2017 - 30.4.2017 a převedení této

částky na položku nespecifikované rezervy

v kapitole 10 - Pokladní správa pro další

využití (č. dokladu 3037).

změna R

Příjem neinvestiční účelové dotace z MHMP

z VHP za období 1.1.2017-30.4.2017 231 63 30 4137 98 1000 754 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 98 1000 754 000,00

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

2



76

Příjem neinvestiční účelové dotace z

MHMP ve výši 570,0 tis. Kč na provoz

jednotek Sboru dobrovolných hasičů (JSDH

Újezd n/L, JPO V) v kapitole 07 -

Bezpečnost (č. dokladu 3039). Do doby

schválení v RMČP21 jsou finanční

prostředky převedeny na položku

nespecifikované rezervy v kapitole 10 -

Pokladní správa.

změna R Příjem neinvestiční účelové dotace z MHMP 231 63 30 4137 81 0700 570 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 81 1000 570 000,00

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

77

Příjem neinvestiční účelové dotace z

MHMP ve výši 70,0 tis. Kč na podporu

projektů v oblasti řešení problematiky

bezdomovectví "Dluhové poradenství v

komunitním programu Křižovatka" - v

kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální oblast

(č. dokladu 3045). Do doby schválení v

RMČP21 jsou finanční prostředky

převedeny na položku nespecifikované

rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa.

změna R Příjem neinvestiční účelové dotace z MHMP 231 63 30 4137 81 0500 70 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 81 1000 70 000,00

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

78

Příjem investiční účelové dotace z rezervy

pro MČ HMP v rozpočtu hl. m. Prahy ve

výši 25 000,0 tis. Kč na akci "Poliklinika

Praha 21" (ORG 80501) v kapitole 05 -

Zdravotnictví a sociální oblast (číslo

dokladu 3048). Do doby schválení v

RMČP21 jsou finanční prostředky

převedeny na položku nespecifikované

rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa.

změna R Příjem investiční účelové dotace z MHMP 231 63 30 4137 84 0500 8,05E+10 25 000 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 84 1000 8,05E+10 25 000 000,00

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

79

Uzavření finančního vypořádání za rok

2016: 1. saldo FV se státním rozpočtem -

odvod ve výši 120 516,00 Kč

(zaokrouhleno pro RO ve výši 120,5 tis. Kč)

v kapitole 10 - Pokladní správa (č. dokladu

8007) - bylo již poukázáno na účet MHMP.

2. saldo FV s hl. m. Prahou - odvod ve výši

41 300,50 Kč (zaokrouhleno pro RO ve výši

41,3 tis. Kč) v kapitole 10 - Pokladní správa

(č. dokladu 8008) - bude převedeno na

ZBÚ HMP. Obě částky budou převedeny z

položky nespecifikované rezervy v kapitole

10 - Pokladní správa.

změna R

1. saldo FV se státním rozpočtem

(č.dokladu 8007):

sociálně-právní ochrana dětí 231 63 30 5347 13011 1000 120 400,00

JSDH 231 63 30 5347 14004 1000 100,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 -120 500,00

2. saldo FV s hl. m. Prahou (č. dokladu

8008):

3



účelové prostředky r. 2016 neinvestice 231 63 30 5347 81 1000 20 900,00

účelové prostředky r. 2016 integrace žáků 231 63 30 5347 91 1000 16 900,00

doplatky místních poplatků 231 63 30 5347 1000 3 500,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 -41 300,00

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

80

Převedení finančních prostředků z účelové

neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z

MŠMT na Realizaci projektu v rámci

Operačního programu Výzkum, vývoj a

vzdělání, prioritní osy 3 - na akci č. 10330

EU - Místní akční plán vzdělávání P 21 ve

výši 422 727,77 Kč (pro rozpočtové

opatření zaokrouhleno na 422 700,00 Kč) v

kapitole 04 - Školství, mládež a sport z

položky nespecifikované rezervy v kapitole

10 - Pokladní správa na výdajové položky

MAP P21 v kapitole 04 - Školství, mládež a

sport (viz rozpočtové opatření č. 74).

změna R Nespecifikované rezervy 231 64 9 5901 000033063 1000 10330 -422 700,00

Neinvestiční výdaje z dotace - podíl z EU 231 32 99 103533063 0400 10330 222 500,00

z toho na:
Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní

osobní výdaje 231 32 99 5021 103533063 0400 10330 150 000,00

Povinné pojištění na soc.zabezpečení a

státní politiku zaměst. 231 32 99 5031 103533063 0400 10330 30 000,00

Povinné pojištění na veřejné zdravot.poj. 231 32 99 5032 103533063 0400 10330 10 000,00

Drobný dlouhodobý hmotný maj. 231 32 99 5137 103533063 0400 10330 0,00

Nákup ostatních služeb 231 32 99 5169 103533063 0400 10330 30 000,00

Pohoštění 231 32 99 5175 103533063 0400 10330 2 500,00

Nákup materiálu j.n. 231 32 99 5139 103533063 0400 10330 0,00

Neinvestiční výdaje z dotace - podíl ze SR 231 32 99 103133063 0400 10330 200 200,00

z toho na:

Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní

osobní výdaje 231 32 99 5021 103133063 0400 10330 135 000,00

Povinné pojištění na soc.zabezpečení a

státní politiku zaměst. 231 32 99 5031 103133063 0400 10330 27 000,00

Povinné pojištění na veřejné zdravot.poj. 231 32 99 5032 103133063 0400 10330 9 000,00

Drobný dlouhodobý hmotný maj. 231 32 99 5137 103133063 0400 10330 0,00

Nákup ostatních služeb 231 32 99 5169 103133063 0400 10330 26 900,00

Pohoštění 231 32 99 5175 103133063 0400 10330 2 300,00

Nákup materiálu j.n. 231 32 99 5139 103133063 0400 10330 0,00

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

4



81

Spoluúčast MČ Praha 21 ve výši 5% tj. 22

300,- Kč k účelové neinvestiční dotaci ze

státního rozpočtu z MŠMT na Realizaci

projektu v rámci Operačního programu

Výzkum, vývoj a vzdělání, prioritní osy 3 -

na akci č. 10330 EU - Místní akční plán

vzdělávání P 21 ve výši 422 727,77 Kč (pro

rozpočtové opatření zaokrouhleno na 422

700,00 Kč) v kapitole 04 - Školství, mládež

a sport, převedení finančních prostředků

na spoluúčast ve výši 22 300,- Kč z položky

nespecifikované rezervy v kapitole 10 -

Pokladní správa.

změna R Nespecifikovaná rezerva 231 64 09 5901 1000 -22 300,00

Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní

osobní výdaje 231 32 99 5021103100077 0400 10330 15 000,00

Povinné pojištění na soc.zabezpečení a

státní politiku zaměst. 231 32 99 5031103100077 0400 10330 3 000,00

Povinné pojištění na veřejné zdravot.poj. 231 32 99 5032103100077 0400 10330 1 000,00

Drobný dlouhodobý hmotný maj. 231 32 99 5137103100077 0400 10330 0,00

Nákup ostatních služeb 231 32 99 5169103100077 0400 10330 3 000,00

Pohoštění 231 32 99 5175103100077 0400 10330 300,00

Nákup materiálu j.n. 231 32 99 5139103100077 0400 10330 0,00

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

82

Převedení finančních prostředků z

neinvestiční účelové dotace z MHMP ve

výši 570,0 tis. Kč na provoz jednotek Sboru

dobrovolných hasičů (JSDH Újezd n/L, JPO

V) v kapitole 07 - Bezpečnost z položky

nespecifikované rezervy v kapitole 10 -

Pokladní správa na výdajové položky pro

JSDH Újezd nad Lesy v kapitole 07 -

Bezpečnost (viz rozpočtové opatření č. 76).

změna R Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 81 1000 -570 000,00

Oprava techniky - CAS 32 T815, DA Transit 231 55 12 5171 81 0700 500 000,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 231 55 12 5137 81 0700 35 000,00

Nákup materiálu j.n. 231 55 12 5139 81 0700 18 000,00

Pohonné hmoty a maziva 231 55 12 5156 81 0700 5 000,00

Nákup ostatních služeb 231 55 12 5169 81 0700 12 000,00

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

83

Převedení finančních prostředků z

neinvestiční účelové dotace z MHMP ve

výši 70,0 tis. Kč na podporu projektů v

oblasti řešení problematiky

bezdomovectví "Dluhové poradenství v

komunitním programu Křižovatka" - v

kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální oblast

z položky nespecifikované rezervy v

kapitole 10 - Pokladní správa na výdajové

položky pro program Křižovatka v kapitole

05 - Zdravotnictví a soc. oblast (viz

rozpočtové opatření č. 77).

změna R Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 81 1000 -70 000,00

Komunitní program Křižovatka 231 43 19 5169 81 0500 542 70 000,00

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

5



84

Převedení finančních prostředků z

investiční účelové dotace z rezervy pro MČ

HMP v rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 25

000,0 tis. Kč na akci "Poliklinika Praha 21"

(ORG 80501) v kapitole 05 - Zdravotnictví a

sociální oblast (číslo dokladu 3048) z

položky nespecifikované rezervy v kapitole

10 - Pokladní správa na výdajovou položku

Poliklinika Praha 21 v kapitole 05 -

Zdravotnictví a soc. oblast (viz rozpočtové

opatření č. 78).

změna R Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 84 1000 80501 -25 000 000,00

Poliklinika Praha 21 231 35 11 6121 84 0500 80501 25 000 000,00

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

85

Příjem neinvestiční účelové dotace ze

státních rozpočtu z MPSV na výkon

sociální práce ve výši 258 357,00 Kč (pro

rozpočtové opatření zaokrouhleno na

258,3 tis. Kč v kapitole 05 - Zdravotnictví a

sociální práce (č. dokladu 2026).

změna R

Příjem neinvestiční dotace ze státního

rozpočtu MPSV 231 63 30 4137 13015 0500 258 300,00

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 231 43 49 5011 13015 0500 192 000,00

Povinné pojištění na soc.zabezpečení 231 43 49 5031 13015 0500 48 000,00

Povinné pojištění na veřejné zdravotní poj. 231 43 49 5032 13015 0500 18 300,00

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

86

Převedení finančních prostředků ve výši 25

000,00 tis. Kč na koupi budovy Ideal Lux v

kapitole 08 - Hospodářství do kapitoly 05 -

Zdravotnictví a sociální oblast k investiční

akci Poliklinika Praha 21 (ORG 80501) -

jedná se o tutéž budovu

úprava R Investiční akce - nákup budovy Ideal Lux 231 36 39 6121 0800 -25 000 000,00

Poliklinika Praha 21 231 35 11 6121 0500 80501 25 000 000,00

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

87

Poskytnutí daru JR RUNNING SPORT -

intersport ve výši 3,0 tis. Kč na štafetový

běh v upomínku tragických údálostí

II.světové války - v kapitole 04 - Školství,

mládež a sport, převedením finančních

prostředků z položky nespecifikované

rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa -viz

usnesení RMČ61/1044/17

úprava R

Neinvestiční dar JR RUNNING SPORT -

intersport 231 34 19 5492 0400 677 3 000,00

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

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

6



88

Poskytnutí neinvestiční dotace zapsanému

ústavu EDA cz ve výši 9,0 tis. Kč na sociální

a zdravotní služby, prorodinné aktivity

(pro rodiny dětí se zrakovým postižením) -

v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální

oblast, zapojením nevyčerpaných

prostředků z dotace MHMP z výherních

hracích přístrojů a jiných tech. zařízení z

roku 2016 do roku 2017 v kapitole 10 -

Pokladní správa.

úprava R

Neinvestiční dotace zapsanému ústavu EDA

cz 231 43 19 5222 98 0500 700 9 000,00
Zapojení nevyčerpaných finančních

prostředků z r.2016 do r.2017 z dotace

MHMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných

tech. zařízení 231 8115 98 1000 9 000,00

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

90

Zpracování a realizace projektu na

zmírnění dopadů vandalismu v Újezdě nad

Lesy v částce 24,- tis. Kč (formou

objednávky u spolku Neposeda) v kapitole

05 - Zdravotnictví a soc. oblast, zapojením

finančních prostředků z dotace z MHMP z

výherních hracích přístrojů a jiných tech.

zařízení z roku 2016 do roku 2017 v

kapitole 10 - Pokladní správa.

změna R

Zpracování a realizace projektu na zmírnění

dopadů vandalismu v Újezdě nad Lesy 231 43 19 5169 98 0500 699 24 000,00

Zapojení nevyčerpaných fin.prostředků z

roku 2016 do roku 2017 z dotace z MHMP z

obdrženého odvodu z VHP a jiných tech.zař. 231 8115 98 1000 24 000,00

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

91

Navýšení finančních prostředků o 190,8

tis. Kč na závodní stravování z Fondu

zaměstnavatele od 1. 8. 2017 do 31. 12.

2017 v kapitole 09 - Vnitřní správa (v

souladu se schválenými zásadami pro

poskytování fin.prostř.z FZ), a to z

navýšených správních poplatků v kapitole

10 - Pokladní správa.

změna R

Správní poplatky (pro naplnění Fondu

zaměstanavatele) 231 1361 810 1000 190 800,00

Fond zaměst.-nákup ostatních služeb -

stravné 231 61 71 5169 810 0900 902 190 800,00

Převody z rozpočtových účtů 236 63 30 4134 810 1000 190 800,00

Ostatní převody z vlastních fondů 231 63 30 4139 810 1000 190 800,00

Převody sociálnímu fondu 231 63 30 5342 810 1000 190 800,00

Převody vlastním rozpočtovým účtům 236 63 30 5345 810 1000 190 800,00

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

92

Rekonstrukce kotelny MŠ Sedmikráska -

změna ORG z 685 na 80351, aby byla celá

akce vedena pod stejným číslem. Pod

číslem 685 byla rozpočtována proj.

dokumentace ze zdrojů MČP21

úprava R Rek. kotelny a tech.zázemí MŠ Sedmikráska 231 31 11 6121 0400 685 -250 000,00
Rek. kotelny MŠ Sedmikráska - z inv.dotace

z MHMP 231 31 11 6121 0400 80351 250 000,00

7



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

93

Úprava mezi výdajovými položkami v

kapitole 04 - Školství, mládež a sport

úprava R

Spoluúčast MČ Praha 21 na gramtech

občan. sdružením 231 34 19 5222 0400 541 -5 000,00

Ocenění za příkladnou aktivitu v MČ Praha

21 231 34 21 5194 0400 699 5 000,00

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

94

Navýšení výdajů na platy zaměstnanců v

pracovním poměru včetně pojištění o

408,00 tis. Kč vlivem převodu dvou

zaměstnanců z pracovní čety do hlavní

činnosti MČ Praha 21 od 1. 7. 2017 do 31.

12. 2017 v kapitole 09 - Vnitřní správa,

zapojením výsledku hospodaření

předcházejících účetních období v kapitole

10 - Pokladní správa. 

úprava R Platy zaměstnanců v pracovním poměru 231 61 71 5011 0900 305 000,00

Povinné pojištění na soc.zabezpeč. 231 61 71 5031 0900 76 000,00

Povinné pojištění na veř.zdrav.pojištění 231 61 71 5032 0900 27 000,00
Zapojení výsledku hospodaření

předcházejících účetních období 231 8115 1000 408 000,00

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

95

Navýšení výdajů na položce drobný

hmotný dlouhodobý majetek o 150,0 tis.

Kč z důvodu výměny telefonní ústředny,

síťových adaptérů a telefonních přístrojů v

budově úřadu v kapitole 09 - Vnitřní

správa, zapojením výsledku hospodaření

předcházejících účetních období v kapitole

10 - Pokladní správa. 

úprava R Drobný hmotný dlouhodobý majetek 231 61 71 5137 0900 150 000,00

Zapojení výsledku hospodaření

předcházejících účetních období 231 8115 1000 150 000,00

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

96

Pořízení hracích prvků na "Psím plácku" za

230,0 tis. Kč v kapitole 04 - Školství,

mládež a sport, zapojením nevyčerpaných

finančních prostředků z roku 2016 do roku

2017 z dotace MHMP z obdrženého

odvodu z VHP a jiných tech. zařízení.

úprava R

Hrací prvky na "Psím plácku" - soubor

movitých věcí 231 34 12 6122 98 0400 715 230 000,00

Zapojení nevyčerpaných fin.prostředků z

r.2016 do r.2017 z dotace MHMP z

obdrženého odvoru z VHP a jiných

tech.zařízení 231 8115 98 1000 230 000,00

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

97

Pořízení nového skladu v objektu TJ Sokol

v částce 150,0 tis. Kč v kapitole 04 -

Školství, mládež a sport, zapojením

nevyčerpaných finančních prostředků z

roku 2016 do roku 2017 z dotace MHMP z

obdrženého odvodu z VHP a jiných tech.

zařízení. a též zapojením dotace z MHMP z

r. 2017 

úprava R Sklad v objetku TJ Sokol 231 34 12 6121 98 0400 716 150 000,00

8



Zapojení nevyčerpaných fin.prostředků z

r.2016 do r.2017 z dotace MHMP z

obdrženého odvoru z VHP a jiných

tech.zařízení 231 8115 98 1000 716 104 700,00

Zapojení finančních prostředků z dotace z

MHMP z odvodu VHP a jiných tech.zařízení

z r.2017 z položky nespecifik.rezervy 231 64 09 5901 98 1000 -45 300,00

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

98

Přijetí neinvestičního finančního daru ve

výši 100,0 tis. Kč od společnosti POWER, a.

s., Praha 1 na veřejně prospěšné účely,

převedením na položku nespecifikované

rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa.

úprava R

Přijetí neinvestičního finančního daru od

společnosti POWER a.s. na veřejně

prospěšné účely 231 64 09 2321 1000 717 100 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 717 100 000,00

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

99

Navýšení finančních prostředků na

položku opravy a udržování o 800,0 tis. Kč

v kapitole 03 - Doprava na havarijní stav

ul. Radimská a parkoviště v ul. Čentická,

zapojením výsledku hospodaření

předcházejících účetních období.

úprava R Opravy a udržování 231 22 12 5171 0300 800 000,00

Zapojení výsledku hospodaření

předcházejících účetních období 231 8115 1000 800 000,00

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

103

Poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve

výši 50 tis. Kč spolku Tři pro zdraví, z.s. na

akci Klánovický půlmaraton 2017 v

kapitole 04 - Školství, mládež a sport,

zapojením nevyčerpaných prostředků z

neinvestiční dotace z MHMP z výherních

hracích přístrojů a jiných tech.zařízení z r.

2016 do r. 2017 v kapitole 10 - Pokladní

správa.

změna R

Neinvestiční účelová dotace spolku Tři pro

zdraví z.s. na Klánovický půlmaraton 2017 231 34 19 5222 98 0400 718 50 000,00

Zapojení výsledku hospodaření

předcházejících účetních období 231 8115 98 1000 50 000,00

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

106

Přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši

235,8 tis. Kč ze státního rozpočtu z MPSV

(II. splátka) na úhradu nákladů v

souvislosti s výkonem sociálně-právní

ochrany dětí pro rok 2017 - v kapitole 09 -

Vnitřní správa (č. dokladu 2077)

změna R

Přijetí neinvestiční účelové dotace ze

státního rozpočtu na SPOD 231 63 30 4137 13011 0900 235 800,00

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 231 61 71 5011 13011 0900 175 800,00

Povinné pojištění na soc.zabezpečení 231 61 71 5031 13011 0900 44 000,00

Povinné pojištění na veřej.zdrav.pojištění 231 61 71 5032 13011 0900 16 000,00

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

9



107

Navýšení finančních prostředků o 500,0

tis. Kč na investiční akci "Rek. skautské

klubovny" (ORG 80134) v kapitole 04 -

Školství, mládež a sport, zapojením

výsledku hospodaření předcházejících

účetních období - v kapitole 10 - Pokladní

správa.

změna R Rekonstrukce skautské klubovny 231 34 21 6121 0400 80134 500 000,00

Zapojení výsledku hospodaření

předcházejících účetních období 231 8115 1000 500 000,00

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

108

Navýšení finančních prostředků o 2 000,0

tis. Kč na investiční akci "Rek. jídelny v

MZŠ Polesná 1690" (ORG 80392) v kapitole

04 - Školství, mládež a sport, zapojením

výsledku hospodaření předcházejících

účetních období - v kapitole 10 - Pokladní

správa.

změna R Rek. jídelny v MZŠ Polesná 231 31 13 6121 0400 80392 2 000 000,00

Zapojení výsledku hospodaření

předcházejících účetních období 231 8115 1000 2 000 000,00

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

109

Navýšení finančních prostředků o 250,0

tis. Kč na opravy a udržování v kapitole 09 -

Vnitřní správa, zapojením výsledku

hospodaření předcházejících účetních

období - v kapitole 10 - Pokladní správa.

změna R Opravy a udržování 231 61 71 5171 0900 250 000,00

Zapojení výsledku hospodaření

předcházejících účetních období 231 8115 1000 250 000,00

Vypracovala:

Ing. Vlasta Berková

23.8.2017

10
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00360/2017
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 17. jednání dne 18.09.2017
 

Jan Slezákpředkládá:
místostarosta MČ Praha 21

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Oprávnění pro Radu MČ Praha 21 ke schvalování rozpočtových opatření

Důvodová zpráva

V roce 2017, počínaje rozpočtovým opatřením č. 1, dochází k čerpání povoleného limitu ve výši
2 mil. Kč, schváleného pro Radu MČ Praha 21 pro změny rozpočtu. Usnesením ZMČ15/0233/17,
ze dne 20. 3. 2017, došlo k 1. schválení.

Počínaje rozpočtovým opatřením č. 28: změna rozpočtu v roce 2017, až po rozpočtové opatření
č. 52, došlo k opětovnému čerpání povoleného limitu (změny rozpočtu ve výdajích i příjmech),
které bylo znovu schváleno usnesením ZMČ16/0253/17, ze dne 12. 6. 2017.

Počínaje rozpočtovým opatřením č. 67: změna rozpočtu v roce 2017, až po rozpočtové opatření
č. 103, došlo k opětovnému čerpání a téměř vyčerpání povoleného limitu. Jedná se o změny
rozpočtu ve výdajích i příjmech - viz přiložená tabulka.

Do konce roku 2017, ve IV. čtvrtletí, je předpoklad dalších požadavků na schvalování
rozpočtových změn Radou MČ Praha 21, především v oblasti investiční výstavby. Z tohoto
důvodu je v usnesení požadována vyšší částka než je uvedena v Dodatku č. 1 k vnitřní směrnici
"Rozpočtová pravidla MČ Praha 21" (schválena ZMČ Praha 21 dne 21. 12. 2009 usnesením č.
218 - jedná se o limit ve výši 2 mil. Kč).

Předkládaný materiál byl odsouhlasen v RMČ63 dne 29. 8. 2017.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 oprávnění Radě MČ Praha 21 schvalovat rozpočtová opatření - změny rozpočtu MČ Praha

21 -  zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu, přičemž součet takto provedených rozpočtových
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opatření nesmí překročit limit 4 mil. Kč. Limit platí na období jednoho kalendářního roku,
ale zastupitelstvo jej může svým usnesením na zbývající část roku obnovit.

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_zmeny_R_opravnene_schvalovat_radou

 
 

Dne 04.09.2017
 
 

Jan Slezák
místostarosta MČ Praha 21

 
 



MČ Praha 21

Oprávnění pro radu schvalovat změny rozpočtu do 2 mil. Kč 

v období od minulého ZMČ Praha 21 dne 12. 6. 2017 do 17. 8. 2017

RO č. ORJ položka text částka

oprávnění pro RMČ ke schvalování změn rozpočtu do 2 mil. Kč 2 000 000,00

67 09 5901 opravy a udržování 300 000,00

68 09 5901 skartovací stroj matrika 85 000,00

79 10 5901 konečné finanční vypořádání 120 500,00

81 10 5901 spoluúčast MČP21 na MAP 22 300,00

87 04 5901 neinvest.dar JR RUNNING SPORT 3 000,00

88 05 8115 neinvest.dotace z.ú.EDA cz 9 000,00

90 05 8115 projekt proti vandalismu NEPOSEDA 24 000,00

95 09 8115 DHDM - výměna telef.ústředny vč.telef.přístrojů 150 000,00

96 04 8115 hrací prvky na "Psím plácku" 230 000,00

97 04 8115 nový sklad v objektu TJ Sokol 104 700,00

5901 nový sklad v objektu TJ Sokol 45 300,00

99 03 8115 opravy a udržování silnic 800 000,00

103 04 8115 neinv.dotace Tři pro zdraví na Klánovický půlmaraton 2017 50 000,00

celkem zbývá do 2 mil. Kč 56 200,00

Ing. Vlasta Berková

17.8.2017
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Zastupitelstvo městské části 17. jednání dne 18.09.2017
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
Ing. Josef Roušalzpracoval:
vedoucí odboru majetku a investic

 
 

Věc: Duplicitní zápis pozemků pod plánovanou rekonstrukcí křižovatky
Starokolínská-Novosibřinská a Staroújezdská-Staroklánovická

Důvodová zpráva

Odbor hospodaření s majetkem MHMP řeší pro TSK hl.m. výkup pozemku č. parc. 346/2, který je
ve spoluvlastnictví Ing. Křížkové, pí Zahradníkové a Ing. Mráze, za účelem plánované rekonstruce
a úpravy výše uvedené křižovatky v Újezdě nad Lesy.
MČ Praha 21 byla v této souvislosti požádána o dořešení duplicitního zápisu vlastnictví pozemků,
u kterých má svěřenou správu a které budou dotčeny předmětnou rekonstrukcí (viz příloha č.
2 - dopis a email a příloha č.3 - situace)
Konkrétně se jedná o pozemky :
a) č. parc.  12/2 (zastavěno budovou LEVEL), 36/2 a 36/3 (zastavěno chodníkem) - duplicitně
zapsaní spoluvlastníci Ing. Křížková, pí Zahradníková a Ing. Mráz.
Dle telefonického sdělení pracovníka Odboru hospodaření s majetkem HMP, který jednal se
zástupcem spoluvlastníků, tito žádají uznání vlastnického práva ze strany MČ Praha 21. Pokud
MČ uzná jejich vlastnické právo, Hlavní město Praha následně v rámci přípravy rekonstrukce
křižovatky pozemky vykoupí - platí i pro níže uvedené pozemky.
Naše MČ se již řešením duplicitního zápisu vlastnictví pozemků výše uvedených pod bodem a)
zabývala v r. 2012 a nechala si vypracovat stanovisko AK, které přikládáme v příloze č. 4. AK
uvádí, že z předložených listin není zřejmé, zda byl původní pozemek PK č. 494/3 vydán a
doporučila jednání se spoluvlastníky o uzavření dohody. V případě, že se nepodaří věc uzavřít
smírně, odkázala AK na soud, kdy účastníkem bude Hl.m.Praha a MČ Praha 21 bude vystupovat
jen jako vedlejší účastník.
b) č. parc. 1608/2 (zastavěno chodníkem) duplicitně zapsaní spoluvlastníci pí Míková, T. Herout
a J. Herout (na podíl J.Herouta je vydán exekuční příkaz).
Spoluvlastníci byli osloveni zda by nezvážili možnost uznání vlastnického práva pro MČ. Dotaz
zůstal bez odpovědi.
c) č. parc. 4075/2 (zastavěno chodníkem) duplicitně zapsaný vlastník, CPI Reality.
Na oslovení, zda by nezvážili možnost uznání vlastnického práva pro MČ, reagovali tím, že náš
návrh neodpovídá principům tržního hospodářství a žádají předložení jiného návrhu řešení.

Připomínáme, že u duplicitních zápisů vlastnictví všeobecně platí, že existují na Katastrálním
úřadě nabývací tituly, dle kterých vzniklo právo jednotlivým vlastníkům. Pro Katastrální úřad



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

mají stejný význam a ten není oprávněn posoudit a rozhodnout, kdo je skutečným vlastníkem.
Duplicitně zapsaní vlastníci se mohou dohodnout mimosoudně na narovnání. Naší městské části
se podařilo bezúplatnou dohodou ve svůj prospěch vyřešit 11 případů duplicitních zápisů, přičemž
další jsou v jednání. Pokud k takovéto dohodě nedojde, může rozporný stav vyřešit jedině soud.
V jednom případě bylo HMP požádáno o podání žaloby na určení vlastnictví.
MČ Praha 21 má v současné době ještě 23 zápisů duplicitního vlastnictví. Každý případ je nutno
posuzovat individuálně.

V případě, že by nyní MČ  uznala vlastnické právo ve prospěch duplicitně zapsaných vlastníků,
dojde k nebezpečnému precedentu a MČ by dále nemohla vyjednávat s duplicitně zapsanými
vlastníky o uznání vlastnického práva formou bezúplatné dohody.

Rada MČ Praha 21 dne 29.8.2017 usn. RMČ63/1101/17 odsouhlasila postup, kdy MČ požádá
Hlavní město Prahu o odejmutí správy pozemků, které budou dotčeny rekonstrukcí křižovatky,
aby v rámci přípravy  mohlo  řešit i duplicitně zapsané pozemky.

Hlavní město Praha má k dispozici specializované odbory a oddělení, které zajišťují právní servis
a mají s výkupem a řešením majetkoprávních vztahů bohaté zkušenosti. Zanedbatelné nejsou
ani finanční náklady, které by naše MČ musela vynaložit.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 odejmutí správy pozemků parc.č. 12/2, 36/2, 36/3, 1608/2 a 4075/2 v k.ú. Újezd nad Lesy,

ze svěřené správy MČ Praha 21 a předání Hlavnímu městu Praze - odboru hospodaření s
majetkem, za účelem řešení výkupu pozemků pro plánovonou rekonstrukci a úpravu výše
uvedené křižovatky

 
 
 

2) u k l á d á
 starostce MČ Praha 21 odeslat usnesení Odboru hospodaření s majetkem MHMP

 
 Zodpovídá:

 
 1. starostka MČ Praha 21
 Termín:  15.11.2017
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_dopis_z_HMP_a_doplnujici_email

 
Příloha č.3: 03_Starokolinska-situace

 
Příloha č.4: 04_stanovisko_AK_dohoda_o_vydani
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Dne 07.09.2017

 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21
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Zastupitelstvo městské části 17. jednání dne 18.09.2017
 

Jan Slezákpředkládá:
místostarosta MČ Praha 21

 
Pavel Zemanzpracoval:
vedoucí odboru VHČ, správy bytů a údržby

 
 

Věc: Prodej bytu 1627_66

Důvodová zpráva

Nájemci bytu č. 66 v objektu Žíšovská čp. 1627, manželé Janečkovi, požádali dne 21.4.2017
Městskou část Praha 21 o prodej jimi najatého bytu. Kupní cena je stanovena dle Pravidel
prodeje bytů, spravovaných MČ Praha 21, schválených Usnesením ZMČ 15/0235/17, dne
20.3.2017, takto:
Vyšší z cen znaleckého posudku dle zákona X XXXXXXXXXXX XX X a ceny obvyklé
XXXXXXXXXXXX XX X tj. XXXXXXXXXXX XX + 3.000,- Kč za zpracování Znaleckého posudku +
4.000,- Kč za zpracování smlouvy advokátní kanceláří + 1.000,- Kč za zapsání smlouvy na KN
= XXXXXXXXXXX XX.
Smlouvu o převodu vlastnického práva k bytové jednotce (dále jen Smlouva) navrhnul Mgr.
Petr Reichelt z Advokátní kanceláře STRÁNSKÝ & PARTNEŘI. Zájemci o koupi bytu měli
připomínky k bodu 8. Smlouvy, který původně ničím nepodmínil právo prodávajícího převést
byt zpět na prodávajícího, kdykoliv v průběhu pěti let. Domnívám se, že toto právo by mělo být
podmíněno nedodržením Smlouvy ze strany kupujícího, a na začátku bodu 8.1. jsem doplnil
text „V případě porušení této smlouvy kupujícím….“. Toto právo by mohla městská část např.
uplatnit pokud by kupující nevyužíval byt výhradně pro bydlení své rodiny, ale za účelem
zisku. V takovém případě by bylo kupujícímu vráceno o 10 % méně, než uhradí. Tím by bylo
kompenzováno pravděpodobné opotřebení bytu bez úhrady nájemného. Pokud bude Smlouva
podepsána v měsíci říjnu 2017, bude činit nevyčerpané předplacené nájemné XXXXXXXXX Kč.
Tato částka bude započtena proti kupní ceně.
Pro informaci o vývoji cen bytů za poslední 3 roky uvádím, že Ing. Eva Fronová ocenila byt č.
1627/66 již 6.1.2015, a to na XXXXXXXXXXX Kč dle zákona, a na XXXXXXXXXXX Kč cenou
obvyklou.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e



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

 prodej bytové jednotky č. 1627/66, zapsané na LV č. 2951 u Katastrálního úřadu pro hl.
m. Prahu, umístěné v 9. NP budovy č.p. 1627, stojící na pozemku parc. č. 4303 v kat.
území Újezd nad Lesy, a to stávajícím nájemcům Michalu Janečkovi a Michaele Janečkové
za cenu uvedenou v přiložené Smlouvě o převodu vlastnického práva k bytové jednotce.

 
 
 

2) p o v ě ř u j e
 starostku MČ Praha 21 podpisem přiložené Smlouvy o převodu vlastnického práva k

bytové jednotce č. 1627/66, zapsané na LV č. 2951 u Katastrálního úřadu pro hl. m.
Prahu.

 
 Zodpovídá:

 
 1. starostka MČ Praha 21
 Podepsání smlouvy o prodeji bytu č. 1627/66.
 Termín:  02.10.2017
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_zadost

 
Příloha č.3: 03_umisteni_bytu

 
Příloha č.4: 04_znalecky_posudek_1627_66

 
Příloha č.5: 05_kupni_smlouva_1627_66

 
Příloha č.6: 06_kupni_smlouva_anonymizovana

 
Příloha č.7: 07_PENB_1627

 
 

Dne 06.09.2017
 
 

Jan Slezák
místostarosta MČ Praha 21
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Smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce
DneŠnĺho dne uzavřeli účastnĺci (smtuvnĺ strany)

Městská část Praha 21
łC: 00240923
se sídlem Staroklánovická 260, 190 16 Praha g
zastoupena starostkou Karlou Jakob Čechovou
číslo bankovního Účtu: 2000709369/0800

jako pľodávající na straně jedné [dále jen ,,prodávající,,]

manŽelé:

MichalJaneček
nar.,
rodné číslo:
číslo občanského průkazu
email: -

tel.:

Michaela Janecková
nar
rodné cĺslo: '
čĺslo občanského průkazu:.
email:l
tel.:

ve smyslu ust. $2079 a násl' zákona č. 89/2012 sb',
tuto kupnĺ smlouvu

(dále jen ,,smlouva'')

a

oba trvale bytem Žíšovská 1627lbytč. 66, 190 16 Praha 9 - Újezo nad Lesyčíslo bankovního účtu:

jako kupujícĺ na straně druhé [společně dále v jednotnem čĺsle jen 
'kupující,,]

zákonĺk (dále jen 
,,občanský zákonĺk"),

1. úvodní ustanovení
Prodávající prohlaŠuje,.'Že ke dni podpisu-tóto 

'smlouvy 
je Hlavní město Praha výlučnýmvlastnĺkem .lvtgve jednotky specifikoüané v čl' 2.1 _ 2.4'' teto smlouvy, přičenlŽ na základězákona Č' 131/2000 Sb., o hlavnĺm městě Praze a vynasryĺl m' Prahy i.55/2000Sb. HMP,kterou se vydává Sŕaŕuŕ htavnĺho mésŕa Prahy, ue-rnďnĺ pái|deisĺrn předpisťl,je bytová jednotkaspecifikovaná v čl' 2.1 ' - 2.4. této smlouvy'svěřena o,j .ńiáív prodávajícího, který vykonávápráva a povinnosti vĺastníka.

"ľ':oęj.o.ylołé 
jednotky kupujícímu byl schválen usnesením Zastupitelstva Městské částĺ Prahaz'| C = ze dne .'''., ' , a to vsou|adu ' pr*ioly'prooá;á uviř'"pr"uovanýchMěstskou částí Praha zĺ scnGiil-ńi usnesením Zastupĺtelstva Městské části Praha 21 č.Zl\nlĄ5to235ĺ17 ze dne 20.3'2017.

1.2
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2.3

2.4.

2. předmět prodeje

. Předmětem prodeje je bytová jednotka č,' 1627166 [dále jen ,,BytoYá iednptka"], umístěná v g.
NP budovy č,'p' 1627 .[dále 

jen ,,Budpva"] stojícĺ na pozemŕu páic. e. 4303 [dále jen ,,Pozemek,,],
to vše se nacházejĺcí v katastrálním Území Újezd nad Lesy, zapsané na LV č' 2848 (Budova äPozemky) a LV č. 2951 (Bytová jednotka) u Katastráłnino úřadu pro hlavní město Prahu,
Katastráln Í pracoviště Praha.

--s9_u9ástí 
Bytové jednotky je spoluvlastnický podĺl na společných částech Budovy o velikosti

771Bl4a6494 a spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti 77181406494'

^ 
Byjová jednotka, jejĺ součásti a příslušenství jsou dále specifikovány ve znaleckém posudku č.

3387'197l2o17 ze dne 10'7'2017, vypracovanbm znalcem lng' Evou Fronovou' Smlůvnĺ stľany
prohlašují, Že se před podpĺsem této smlouvy s obsahem znaleikého posudku seznámily.

Bytová jednotka spolu se spoĺuvlastnickým podĺlem na společných částech Budovy a
spoluv|astnickým podílem na Pozemku' se všemi součástmi a přĺsluŠenstvĺm, tvoří přeomět
převodu dle této smlouvy [dále jen ,,Předmět převodu,,]'

3' projev vůle
3.1. ProdávĄíci za podmínek stanovených touto smlouvou prodává kupujícímu Předmět převodu

Űak je uveden a specifikován v čl. 2.'l ' _ 2,4. této smlouvyj se vŠemi součástmi a přĺsluŠónsfuím,
tak jak jej dosud sám vlastnil, a kupující takto PředměÍ převodu kupuje do společného jměnł
manŽelu' to vŠe za dohodnutou kupní cenu uvedenou dále v čl. 4.1. této śmlouvy'

4. kupní cena a způsob placení kupní ceny
4'1' Smluvnĺ strany se dohocllv Že celková kupní cena za prodej Předmětu převodu dle této

smlouvy činí celkem Kč (slovy: korun českých) [dálejen ,'Kupní cena"]. Soucástí Kupnĺ ceny je rovněŽ cena za vypracovánĺ znaĺeckého pośuoru,
zpracování kupní smlouvy a správní poplatek za vklad vlastniókého práva dle této smlouvy do
katastru nemovitostí'

4.2' Smluvní strany se dohodly, Že KupnÍ cena dle Öl' 4'1' této smlouvy bude uhrazena tak, Že:
4.2.1' část Kupní cenyVe výši 1O0.00o,- Kč (slovy: sto-tisíc korun českých) kupující uhradiljiŽ

před podpisem této smlouvy.
4.2,2. zbývajĺcí část Kupní ceny ve výši1 - Kč (slovy:r

korun českých) bude kupujícím uhrazena:
a) zápočtem nevyČerpaného předplaceného nájemneho ve výši Kč
b) převedením částky

2000709369/0800 po
této smlouvy.

Kč na bankovnĺ úćet prodávajícího č
4 dní od podpisu

c) prostřednictvím hypotečnĺho úvěru ve výši i (č, sjednaneho u Hypotecnĺ
banky, a.s. (dále jen ,,Banka,,).

4.3' Banka část kupni ceny dle čl.4.2.2 písm. c)ve výšiĺ l ,,(č (slovy:l korun českých) převede na bankovní Účet prodávajícĺho č._ 2000709369/0800 poo
variabilním symbolem 1627662017, a to nejpozději do 14 pracovnĺch dnů ode dne předloŽení
návrhu na vklad zástavního práva ve piospěch Banky s razítkem podatelny piíslušného
katastrálního úřadu s vyznačenĺm skutecnosti, Že byl spolu s poviňnými přílohami tento
návrh dorucen příslušnému katastráĺnímu úřadu.

4'4' Kupní cena se povaŽuje za řádně uhrazenou v okamŽiku, kdy bude připsána na bankovní účetprodávajĺcího.
4'5' K zajiŠténí hypotečního úvěru kupujícĺho dle čl. 4.2.2. pĺsm. c) této smlouvy se prodávajícÍ

zavazuje uzavřít s Bankou smlouvu o zřízení zástavního práva k Předmětu prevóou, a'to do výŠečásti Kupní ceny dle d.4.2.2 písm. c) této smlouvy'
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5. prohláðení kupujícího
5.1. Kupující prohlaðuje, 2e:

5'1.1. ke dni podpisu této smlouvy na základè práva nájmu u2ívá Bytovou jednotku tvoiící
Piedmèt pievodu, aLe je mu stav Piedmrétu pievodu dobie znâm, piiöemZ proti tomuto nemá
åâdné vfhrady.

5.1.2. vùöi prodávajícímu nemá dluh na nájemném a sluZbách spojenfch s uZívánÍm Bytové
jednotky.

5.1,3. mu není známo, 2e by byl úöastníkem nèjakého soudního, správního nebo rozhodöího
Öi jiného iizení, jehoZ moZn! vlisledek by mu bránil uzaviít tuto smlouvu a plnit závazky zní
plynoucí.

5.1.4. není v úpadku ani v situaci, kdy by mu úpadek hrozil, a Ze mu nejsou znâmy ani 2ádné
jiné okolnosti, které by bránily pievodu Piedmétu pievodu na jeho osobu a iádnému plnení
jeho zâvazkrll dle této smlouvy.

5.1.5. je schopen zajistit iádnou úhradu Kupní ceny dle této smlouvy (má zaji5tené peneZní
prostiedky na iádnou úhradu Kupní ceny).

5.1.6, bude jako vlastník Bytové jednotky v Budove dodrZovat veskeré povinnosti, které pro nej
vypllvají z ustanovení $ 1175 a násl. obcanského zákonÍku, naiízení vlády ö. 366/20'13 Sb. á
z dalöích právních piedpisú upravujících bytové spoluvlastnictví, jakoZ i povinnosti vyplfvajícÍ
z prohlásení vlastníka a stanov spoleöenství vlastníkú jednotek.

5.1.7. se seznámil s obsahem prúkazu energetické nároönosti Budovy, kter¡i mu prodávající
piedloZil, a jehoZ ovéienou kopii mu prodávající pied podpisem této smlouvy piedal.

5.2. KupujícÍ dále prohlaöuje a prodávajícího ubezpeöuje, Ze po dobu 5 let ode dne úöinnosti
této smlouvy Piedmét pÈevodu nepronajme, neprodá, nedaruje anijinak nezcizi.

6. nabytívlastnickéhopráva
6.1. Kupující nabude vlastnické právo k piedmètu

katastru nemovitostí. Do dne pravomocného
povolení vkladu vlastnického práva podle této
projevy vâzâny.

6.2. Smluvní strany se zavazují vzájemnè si poskytnout veökerou souöinnost ke splnèní vsech
náleZitostí a po2adavkú piísluðného katastrálního úiadu. V piípadé, Ze katastrální úiad zamítne,
a Io z jakéhokoliv dùvodu, návrh na povolení vkladu vlastnického práva ve prospech kupujÍcího
do katastru nemovitostí, zavazují se smluvní strany poskytnout si vzá¡emne so'uöinnosi, åUy u
takovém piípade doslo k odstranení piíslusnfch vad, event. k uzaviení nové kupnÍ smtouvy, 1éjízobsah bude v podstatnfch náleZitostech, po odstranenÍ zjiðtenfch vad, odpovídat obsahu této
smlouvy, a to nejpozdeji do ötyi mesícú od právní moci zamÍtavého roz'hodnutí piísluðného
katastrálního úiadu. Toto ujednâni, a zâvazky z neho pro smluvnÍ strany vyplfvající, povaZují
smluvní strany za ujednání o smlouvé budoucí ve smyslu ust. $ 1785 a násl. oböanskéhô
zákoníku.

6'3' Smluvní strany se dohodly, Ze návrh na povolení vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí podá prodávajíci, a to do 1O dní ode dne, kdy bude iádnè uhrazena celková Kupní
cena Piedmetu pievodu dle ö1.4.1. této smlouvy.

6'4. Prodávající se zavazuje uhradit správní poplatek za vklad práva dle této smlouvy do katastru
nemovitostí.

pievodu provedením vkladu tohoto práva do
rozhodnutí piísluðného katastrálního úiadu o
smlouvy jsou smluvní strany svfmi smluvními

7. ostatní ujednání
7'1. Vzhledem ke skuteönosti, Ze kupujícímu ke dni podpisu této smlouvy svédöí nájemní právo

k Piedmetu pievodu a kupující Piedmet pievodu ifakticky uíívâ, dohodly se smluvní strany, Ze
nedojde kfyzickému piedání Piedmetu pievodu. KupujícíÞreom¿t prevoáu piebírá ve stavu iak,jak stojí a lelí ke dni uzaviení této smlouvy. Nebezfeöí nahodilé skody, poskozenÍ ci zniöení
Piedmetu pievodu piechází na kupujícího dnem uzavienítéto smlouvy.

7 '2. Kupujicí se zavazuje od 1. dne kalendáiního mesíce následujícÍho po dni podpisu této smlouvy
hradit piedepsané zgl2hv na sluZby spojené s u2ívánÍm Piedmetu pievodu piimo spoteöenstvi
vlastníkú jednotek ZÍðovská ö.p, 1627, lC:26732041, resp. povèienému správcì [dáte jen
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,,Spgleöenstvívlgstníkrl"l. Kupující se dále zavazuje od 1. dne kalendáiního mèsíce následujícího
po dni podpisu této smlouvy hradit piÍspévek na správu Budovy a Pozemku, vöetnè dalÖích
piíslu5nyi'ch plateb ve prospèch Spoleöenství vlastníkù, jakoZ i dan znemovityich vecí a dalöí
obdobné platby a poplatky.

7.3. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu nájemné za uäívání Piedmétu pievodu naposledy v

mèsíci, kdy doðlo k podpisu této smlouvy Od mèsíce následujícího po podpisu této smlouvy
kupujícÍ nájemné za uZívání Piedmétu pievodu prodávajícímu nehradí. Pokud by vëak

z jakéhokoliv dùvodu nedo5lo k naplnëní této smlouvy, pak je kupující povinen prodávajícímu
nájemné zpètnè uhradit.

7.4. Smluvní strany berou na védomí, Ze poplatníkem danë z nabytí nemovityich vècí za nabytí
vlastnického práva k Piedmètu pievodu je v souladu se zákonnym opatienÍm senátu c. 34012013
Sb,, o daniz nabytÍ nemovitfch vècí, kupující.

8. vfhrada zpëtné koupë
B.'1. V piípade poruöenÍ této smlouvy kupujícim je kupující povinen, na poZádání prodávajícího,

pievést prodávajícímu Piedmët pievodu zpèt, a to za úplatu ve v!éi Kupní ceny poníZené dle ö1.

9.4. nebo 9.5. této smlouvy. Kupující je povinen vrátit prodávajícímu Piedmët pievodu v

nezhoröeném stavu.
8.2. ProdávajÍcí má právo 2âdat zpèt Piedmét pievodu dle ö1.8.1. nejpozdeji do 5let ode dne

vkladu vlastnického práva k Piedmëtu pievodu do katastru nemovitostí.

8.3. SmluvnÍ strany vfhradu zpetné koupè vfslovn,é sjednávajÍjako právo vécné.

8.4. Smluvní strany se dohodly a kupujÍci vfslovnè souhlasí, 2e v piípadrá uplatnénÍ vyihrady zpetné
koupë zatwáni zástavního práva Banky prodávající uhradí öást Kupní ceny, dle c|.4.2.2 písm. c)

této smlouvy, Bance, alo za úöelem splacení hypoteönÍho úveru kupujícího dle Ö1.4.2.2 pÍsm. c)

této smlouvy, zbyvajíci öást úplaty dle ö1. 8.1 pievede prodávající na úöet kupujícího. Smluvní
strany prohlaðují, Ze tímto bude splnèna povinnost prodávajícího zaplatit kupujícímu úplatu dle ö1.

8.1 ,

9. odstoupeníod smlouvy a sankðní ujednání
9.1. V piípadè, 2e katastrální úiad, z jakéhokoliv dùvodu, povolení vkladu vlastnického práva ve

prospéch kupujícího pravomocné zamítne, a situaci nebude moZné ie5it dle ö1. 6.2. této smlouvy,
má kterákoliv ze smluvních stran právo od této smlouvy odstoupit.

9.2. Prodávající má dále právo od této smlouvy odstoupit v piípadè, 2e:

9.2.1. jakékoliv prohláöení (zâvazek) kupujícího dle ö1. 5.1. - 5.2. této smlouvy se ukáZe jako

nepravdivé nebo poruSené.

9.2.2. Kupní cena nebude uhrazena iádnè a vöas dle ö1. 4.1. - 4.3. této smlouvy.

9.2.3. kupující prodávajícímu neposkytne souöinnost dle ö1.6.2. této smlouvy.

9.3. V piípadé prodlení kupujícího s úhradou Kupní ceny se kupující zavazuie zaplatit
prodávajícímu smluvní pokutu ve vfËi 0,2ok z dluZné öástky zakaädy den prodlení.

9.4. Pro piípad,2e prodávajícíod této smlouvy odstoupíz kteréhokoliv dúvodu dle ð1. 9.2.,zavazuie
se kupujÍcÍ prodávajícímu zaplatit jednorázovou smluvni pokutu ve vfði 100.000,- Kc. Prodávající
je oprávnén si tuto öástku smluvní pokuty zapoöíst na öást Kupní ceny, kterou kupujícÍ uhradil
pied podpisem této smlouvy.

9.5. Pro piípad uplatnení vfhrady zpètné koupë prodávajícím, dle ö1. B. této smlouvy, z dúvodu
poru5ení zâvazku kupujícího dle cI.5,2. této smlouvy se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu
jednorázovou smluvní pokutu ve vföi 10 % z celkové Kupní ceny Piedmétu pievodu.

10. závëreöná ujednání
10.'1. Je-li nebo stane-li se nékteré ustanovení této smlouvy neplatné öi neúöinné, nedotlká se to

ostatních ustanovení této smlouvy, která zùstávají platná a úöinná. Smluvní strany se v tomto
piípade zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúöinné novym ustanovenÍm
platn!m/úöinnfm, které nejlépe odpovídá pùvodnè zam!ölenému ekonomickému úöelu
ustanovení neplatného/neúöinného. Do té doby platí odpovídajÍcÍ úprava obecnè zâvaznych
právních piedpisù Öeské republiky.
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10.2. Kupující bere na vedomí, Ze text této smlouvy bude uveiejnèn velektronické databázi smluv
vedené prodávajícím a v registru smluv ziízeném zákonem ö,. 34012015 Sb., o zvlá$tních
podmínkách úöinnosti nekterlich smluv, uveiejñovánÍ tèchto smluv a o registru smluv [dále jen
,,2ákqn o registru smluv"].

10.3. Tato smlouva nabfvá úöinnosti dnem jejího uveiejnèní v registru smluv ve smyslu ust. $ 6
zâkona o registru smluv.

10.4. Tuto smlouvu je moZné ménit pouze na základé písemného dodatku, jenZ bude obsahovat
vzájemne souhlasn! projev vúle obou smluvních stran.

10.5. Tato smlouva je sepsána a podepsána v peti vyhotoveních, znichL prodávající obdrZí jedno
vyhotovenÍ, dvè vyhotovení obdrZí kupující, jedno vyhotovení je uröeno pro Banku a jedno
vyhotovení, opatiené úiedné oveienymi podpisy smluvních stran, bude pouZito pro potieby iízení
o povolenÍ vkladu vlastnického práva pied katastrálním úiadem. Smluvní strany se dohodly, 2e
vyhotovení této smlouvy opatiené úiednè ovèienfmi podpisy smluvnÍch stran bude aZ do podání
návrhu na vklad vlastnického práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí uloZeno u
prodávajícího.

10.6. SmluvnÍ strany prohlaóujÍa potvrzují, 2e: (a) mely dostateönou mo2nost se seznámit s obsahem
této smlouvy, kter! je vfsledkem jednání stran; (b) mély skuteönou piileZitost ovlivnit její obsah,
vúöi némuZ nemají Zádnlch námitek; (c) si tuto smlouvu pied jejím podpisem pieöetly a jejímu
obsahu zcela rozumí; a (d) na dúkaz souhlasu s v¡iðe uvedenlm textem piipojují své podpisy.

V Praze dne: V Praze dne:

za kupujícího:za prodávajícího:

Karla Jakob Cechová
starostka MC Praha 21

MichalJaneðek Michaela Janeöková
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00367/2017
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 17. jednání dne 18.09.2017
 

Jan Slezákpředkládá:
místostarosta MČ Praha 21

 
Pavel Zemanzpracoval:
vedoucí odboru VHČ, správy bytů a údržby

 
 

Věc: Prodej bytu 1629_60

Důvodová zpráva

Nájemce bytu č. 60 v objektu Živonínská čp. 1629, paní Martina Křížková, požádala dne
3.5.2017 o prodej jí najatého bytu.
Kupní cena je stanovena dle Pravidel prodeje bytů, spravovaných MČ Praha 21, schválených
Usnesením ZMČ 15/0235/17, dne 20.3.2017, takto:
Vyšší z cen znaleckého posudku dle zákona ( XXXXXXXXXXX Kč ) a ceny obvyklé
(XXXXXXXXXXX Kč ) tj. XXXXXXXXXXX Kč + 3.000,- Kč za zpracování Znaleckého posudku +
4.000,- Kč za zpracování smlouvy advokátní kanceláří + 1.000,- Kč za zapsání smlouvy na KN
= XXXXXXXXXXX Kč.
Smlouvu o převodu vlastnického práva k bytové jednotce (dále jen Smlouva) navrhnul Mgr.
Petr Reichelt z Advokátní kanceláře STRÁNSKÝ & PARTNEŘI. Zájemci o koupi bytu měli
připomínky k bodu 8. Smlouvy, který původně ničím nepodmínil právo prodávajícího převést
byt zpět na prodávajícího, kdykoliv v průběhu pěti let. Domnívám se, že toto právo by mělo být
podmíněno nedodržením Smlouvy ze strany kupujícího, a na začátku bodu 8.1. jsem doplnil
text „V případě porušení této smlouvy kupujícím….“. Toto právo by mohla městská část např.
uplatnit, pokud by kupující nevyužíval byt výhradně pro bydlení své rodiny, ale za účelem
zisku. V takovém případě by bylo kupujícímu, při zpětném převodu bytu, vráceno o 10 %
méně, než za byt uhradí. Tím by bylo kompenzováno pravděpodobné opotřebení bytu bez
úhrady nájemného.

 
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
 prodej bytové jednotky č. 1629/60, zapsané na LV č. 2990 u Katastrálního úřadu pro hl. m.

Prahu, umístěné v 9. NP budovy č.p. 1629, stojící na pozemku parc. č. 4306/2 v kat.území



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

Újezd nad Lesy, a to stávající nájemkyni Martině Křížkové za cenu uvedenou v přiložené
Smlouvě o převodu vlastnického práva k bytové jednotce

 
 
 

2) p o v ě ř u j e
 starostku MČ Praha 21 podpisem přiložené Smlouvy o převodu vlastnického práva k

bytové jednotce č. 1629/60, zapsané na LV č. 2990 u Katastrálního úřadu pro hl. m.
Prahu

 
 Zodpovídá:

 
 1. starostka MČ Praha 21
 Podepsání smlouvy o prodeji bytu č. 1629/60.
 Termín:  02.10.2017
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_zadost

 
Příloha č.3: 03_znalecky_posudek_1629_60

 
Příloha č.4: 04_kupni_smlouva_1629_60

 
Příloha č.5: 05_kupni_smlouva_1629_60_anonymizovana

 
Příloha č.6: 06_PENB_1629

 
 

Dne 06.09.2017
 
 

Jan Slezák
místostarosta MČ Praha 21

 
 



Smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce

Dnešnĺho dne uzavřoli účastnĺci (smtuvnĺ strany):

Městská část Praha 21
lĆ: 00240923
se sídlem Staroklánovĺcká 260' 190 16 Praha g
zastoupena starostkou Karlou Jakob Čechovou
öíslo bankovnĺho účtu: 2000709369/080o

jako prodávající na straně jedné [dále jen ,,prodávajÍcí,,]

a

jméno a přĺjmenĺ:

trvale bytem:
doručovací adresa:
datum narozenĺ:
rodné číslo:
čĺs|o občanského průkazu
číslo bankovního účtu:
email:
tel.:

Martina KřĺŽková
Źivonínská 1629, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy

jako kupujĺcí na straně druhé [dále jen ,'kupuiĺcí.]

ve smyslu ust. $2079 a násĺ' zákona č. 89/2012 Sb., občans!1ý-4:ľ9nk (dále jen ,,občanský zákonĺk"),
tuto kupnÍ smlouvu c. ffiłffiffi:

(dále jen ,,smlouva")

1. úvgdníustanovení
1.1' Prodávajícĺ prohlašuje, Že ke dni podpisu této smlouvy je Hlavní město Praha výlučným

vlastníkem bytové jednotky specifikované v čl' 2'1 _ 2.4-. teto smlouvy, přičemŽ na zákládě
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavnÍm městě Praze a vyhlášky hl. m. Prańy č.55/2000 Sb' HMP,
kterou se vydává Sŕaŕuŕ hlavnĺho města Prahy, ve znění poz'ae1sĺcn preapisťl,je býová jednotká
speciÍikovaná v čl. 2.1. - 2.4. této smlouvy svěřena do správy pródávajĺcĺhô, rłeng vykonává
práva a povinnostĺ vlastníka'

'''f '!l"ffi :ľiJ;ľ'W]':"ľx"l"li*TT'ľ,ff :ľ'ľ:j:'J'xifi ĺ":''ŁxŤiľ?:í
Městskou částí Praha 21 schválenými usnesením Zastupitelstvä Mestśte óasti prana zĺ e.
zuĆj5ĺa235t17 ze dne 20.3'2017.

2. předmět prodeje
2'1' Předmětem pľodeje je bytová jednotka t.1629/60 [dále jen ,,Bytová jednotka"], umístěná v g. NP

budovy č.p. 1629. [dále jen ,,Budova"] stoj]ci na pozemku'parc.T75öblzlđaG'jen ,,Pozemek,,], tovše se nacházející v katastrálním území Újezd nad Lesy, zapsané na 
-LV 

č. zaao 1auooń a
Pozemky) a LV č. 2990 (Bytová jednotká) u Katastráĺního Úřadu pro hlavní mesto Prahu'
Katastráln í pracoviště Praha.

2 2 _-S-o-učástí Bytové jednotky je spoluvlastnický podíl na společných částech Budovy o velikosti
73771402456 a spoluvlastnĺcký podĺl na Pozemku o velikosti 73771402456.



2.3. Bytová jednotka, její součásti a přísluŠenstvĺjsou dále speciíikovány ve znaleckém posudku č.

3388_198l2o17 ze dne rc.7.2017, vypracovaném znalcem lng. Evou Fronovou. Smluvní strany
prohlašují, Že se před podpisem této smlouvy s obsahem znaleckého posudku seznámily.

2.4. Bytová jednotka spolu se spoluvlastnickým podĺlem na společných částech Budovy a

spoluvlastnickým podílem na Pozemku, se všemi součástmi a příslušenstvÍm, tvořĺ předmět
převodu dle této smlouvy [dále jen ,,Předmět převodu"].

3' projev vůle
3.1. Prodávajícĺ za podmínek stanovených touto smlouvou prodává kupujícímu Předmět převodu

(akjeuvedenaspecifikovánvčl.2.1._2.4' tétosmlouvy)sevŠemi souöástmi apřĺsluŠenstvím,
tak jak jej dosud sám vlastnil, a kupující takto Předmět převodu kupuje do svého výlučného
vlastnictvĺ, to vše za dohodnutou kupní cenu uvedenou dále v čl' 4.1 . této smlouvy.

4. kupnĺ cena a způsob placení kupní ceny
4.1. Smluvní strany se dohodlv, Že celková kupnĺ cena za prodej Předmětu převodu dle této

korunsmlouvy činí celkem Kč (slovy:
českých)[dále jen 

',Kupnĺcena"]. Součástĺ Kupníceny je rovněŽ cenaza vypracovánĺznaleckého
posudku, zpracování kupní smlouvy a správní poplatek za vklad vlastnického práva dle této
smlouvy do katastru nemovitostí'

4.2. Smluvní strany se dohodly, Že Kupní cena dle Öl. 4.1. této smlouvy bude uhrazena tak, Že:

4.2.1. část Kupní ceny Ve výši 100'000,_ Kč (slovy: stołisĺc korun českých) kupujĺcí uhradiljiŽ
před podpisem této smlouvy.

4.2.2. zbývď1íci část Kupní ceny Ve výši 
- 

'Kč (slovy:
korun českých) bude kupujĺcĺm uhrazena:

a) převedením částky 'Kč na bankovní účet prodávajícího č. 2000709369/0800
pod variabilnĺm symbolem 1629602a17, a to do 14 dnĺ od podpisu této smlouvy

b) pĺostřednictvím hypotečnĺho Úvěru ve výŠi Kč, sjednaného u Sberbank CZ,
a.s. (dále jen ,'Banka").

4'3. Banka část kupní ceny dle ćl. 4.2.2 pÍsm. b) ve výŠi Kč (slovy:
korun českých) převede na bankovnÍ účet prodávajĺcĺho č. 2000709369/0800 pod

variabilnÍm symbolem 1629602017, a to nejpozději do 14 pracovnĺch dnů ode dne předĺożenĺ
návrhu na vklad zástavnĺho práva ve prospěch Banky s razítkem podatelny příslušného
katastráĺního úřadu s VyznaÖenĺm skutečnostĺ' Že byl spolu s povinnými přĺlohami tento
návrh doručen příslušnému katastrálnímu úřadu'

4'4. Kupní cena se povaŽuje za řádně uhrazenou v okamŽiku, kdy bude připsána na bankovnĺ účet
prodávajĺcího.

4.5. K zajištění hypotecnĺho úvěru kupujícího dle ćl' 4.2.2. pĺsm. b) této smlouvy se prodávající
zavazuje uzavřít s Bankou smlouvu o zŤízení zástavního právu k Předmětu převodu, a to do výše
cástĺ Kupní ceny dle ćl.4.2.2 pĺsm. b) této smlouvy.

5. proh|ášení kupujĺcího
5.1. Kupující prohlaŠuje, Že:

5'1.1. ke dni podpisu této smlouvy na základě práva nájmu uźívá Bytovou jednotku tvořĺcĺ
Předmět převodu, a Že je mu stav Předmětu převodu dobře znám, přičemż proti tomuto nemá
żádné výhrady.

5.1'2. vůči prodávajícĺmu nemá dluh na nájemném a sluŽbách spojených suŽíváním Bytové
jednotky.

5.1.3. mu není známo, Že by byl účastníkem nějakého soudnĺho, správního nebo rozhodčího
čijiného řízení, jehoŽ moŽný výsledek by mu bránil uzavřít tuto smlouvu a plnit závazky znÍ
plynouci.
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5.1.4. není vúpadku ani v situaci, kdy by mu úpadek hrozil, a 2e mu nejsou znâmy ani 2ádné
jiné okolnosti, které by bránily pievodu Piedmëtu pievodu na jeho osobu a iádnému plnéní
jeho zâvazkù dle této smlouvy.

5.1.5. je schopen zajistit iádnou úhradu Kupní ceny dle této smlouvy (má zaji5téné penéZní
prostiedky na iádnou úhradu Kupní ceny).

5.1 .6. bude jako vlastník Bytové jednotky v Budovë dodrZovat ve5keré povinnosti, které pro nëj
vypl¡7vajíz ustanovení $ 1175 a násl. oböanského zákoníku, naiízení vlády ö. 366t2013 Sb. a
z dal$ích právních piedpisrir upravujícÍch bytové spoluvlastnictví, jakoZ i povinnosti vypllvající
z prohlá5enívlastníka a stanov spolecenství vlastníkù jednotek.

5.1.7. se seznámil s obsahem prúkazu energetické nároðnosti Budovy, kteni mu prodávající
piedloZil, a jehoZ ovèienou kopii mu prodávajícÍ pied podpisem této smlouvy piedal.

5.2. Kupující dále prohlaöuje a prodávajícího ubezpeöuje, Ze po dobu 5 let ode dne úöinnosti
této smlouvy Piedmét pievodu nepronajme, neprodá, nedaruje anijinak nezcizí.

6. nabytí vlastnického práva
6.1. Kupující nabude vlastnické právo k Piedmètu pievodu provedením vkladu tohoto práva do

katastru nemovitostí. Do dne pravomocného rozhodnutí piísluöného katastrálního úiadu o
povolení vkladu vlastnického práva podle této smlouvy jsou smluvní strany svfmi smluvními
projevy vâzâny.

6.2. Smluvní strany se zavazují vzájemné si poskytnout veökerou souöinnost ke splnéní vsech
náleZitostí a poZadavkú piÍsluðného katastrálního úiadu. V piípade, 2e katastrální úiad zamítne,
a to z jakéhokoliv dùvodu, návrh na povolení vkladu vlastnického práva ve prospèch kupujícího
do katastru nemovitostí, zavazují se smluvní strany poskytnout si vzájemnè souöinnost, aby v
takovém piípadë doðlo k odstranéní piísluönfch vad, event. k uzaviení nové kupní smlouvy, její2
obsah bude v podstatnfch nále2itostech, po odstranèní zjiötén!,ch vad, odpovídat obsahu této
smlouvy, a to nejpozdèji do ötyi mrésícú od právní moci zamítavého rozhodnutí piíslu5ného
katastrálního úiadu. Toto ujednâní, a zâvazky z nëho pro smluvní strany vypl¡ivající, pova2ují
smluvní strany za ujednání o smlouvrð budoucí ve smyslu ust. $ 1785 a násl. oböanského
zákoníku.

6.3. Smluvní strany se dohodly, 2e návrh na povolení vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí podá prodávající, a to do 10 dní ode dne, kdy bude iádnè uhrazena celková Kupní
cena Piedmètu pievodu dle ö1. 4.1. této smlouvy.

6.4. Prodávající se zavazuje uhradit správní poplatek za vklad práva dle této smlouvy do katastru
nemovitostí.

7. ostatní ujednání
7.1. Vzhledem ke skuteönosti, Ze kupujícímu ke dni podpisu této smlouvy svèdöí nájemní právo

k Piedmëtu pievodu a kupující Piedmèt pievodu i fakticky u2ívâ, dohodiy se smluvñí strany, Ze
nedojde k fyzickému piedání Piedmråtu pievodu. Kupující Piedmét pievodu piebírá ve stavú iak,
jak stojí a leåí ke dni uzaviení této smlouvy. Nebezpeöí nahodilé ðkody, poökození öi zniöeni
Piedmètu pievodu piechází na kupujícího dnem uzavienítéto smlouvy.

7.2. Kupující se zavazuje od 1. dne kalendáiního mèsíce následujícího po dni podpisu této smlouvy
hradit piedepsané z?lohy na sluZby spojené s uZíváním Piedmétu pievodu piimo Spoleöenství
vlastníkú jednotek Zivonínská ð.p 1629, lÖ: 26721074, resp. povèienému správci [dále jen
,,Spoleöenstvívlaqtníkú"1. Kupující se dále zavazuje od 1. dne kalendáiního mesíce nastäou.¡icino
po dni podpisu této smlouvy hradit piíspevek na správu Budovy a pozemku, vöetnré OálSicn
piíslu5nfch plateb ve prospéch Spoleöenství vlastníkú, jako2 i dañ z nemovitlch vècÍ a dalðí
obdobné platby a poptatky.

7 .3. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu nájemn é za u2ivâní Piedmètu pievodu naposledy v
mèsíci, kdy doölo k podpisu této smlouvy. Od mèsíce následujícího po podpisu této smloúvy
kupující nájemné za u2ívání Piedmètu pievodu prodávajícímu nehradí. pokud oy våaft
z jakéhokoliv dúvodu nedoölo k naplnéní této smlouvy, pak je kupující povinen proOavã¡icimu
nájemné zpetnè uhradit.
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7.4. Smluvní strany berou na vèdomí, Ze poplatníkem danë z nabytÍ nemovitfch vècí za nabytÍ
vlastnického práva k Piedmètu pievodu je v souladu se zákonnyim opatiením senátu ö.340t2013
Sb., o daniz nabytí nemovitfch vècí, kupující.

8. v¡fhrada zpétné koupë
8.1. V piípade poru5ení této smlouvy kupujícím je kupující povinen, na poZádání prodávajícího,

pievést prodávajícímu Piedmrðt pievodu zpèt, a to za úplatu ve vfði Kupní ceny poníZené dle cl.
9.4. nebo 9.5. této smlouvy. Kupující je povinen vrátit prodávajícímu Piedmèt pievodu v
nezhoröeném stavu.

8.2. Prodávající má právo 2âdal zpet Piedmét pievodu dle ö1.8.1. nejpozdéji do S let ode dne
vkladu vlastnického práva k Piedmètu pievodu do katastru nemovitostí.

8.3. Smluvní strany vfhradu zpetné koupè vfslovnè sjednávajíjako právo vècné.
8.4. Smluvní strany se dohodly a kupující vlslovnè souhlasí, Ze v piípadè uplatnèní vfhrady zpètné

koupè zatrvâní zástavního práva Banky prodávající uhradíöást Kupní ceny, dle ö1.4.2.2 písm. b)
této smlouvy, Bance, atoza úcelem splacení hypoteöního úvèru kupujícího dle ö1.4.2.2 písm. b)
této smlouvy, zbyvající öást úplaty dle ð1. 8.1 pievede prodávající na úöet kupujícího. Smluvní
strany prohlaöují, 2e tímto bude splnèna povinnost prodávajícího zaplatit kupujícímu úplatu dle ð1.

8.1 .

9. odstoupení od smlouvy a sanköní ujednání
9.1, V piípadé, 2e katastrální úiad, z jakéhokoliv drlvodu, povolení vkladu vlastnického práva ve

prospech kupujÍcího pravomocné zamítne, a situaci nebude moZné ieÈit dle ö1. 6.2. této smlouvy,
má kterákoliv ze smluvních stran právo od této smlouvy odstoupit.

9.2. Prodávající má dále právo od této smlouvy odstoupit v piípade, 2e:
9.2.1. jakékoliv prohláöení (zâvazek) kupujícího dle ð1.5.1. - 5.2. této smlouvy se uká2e jako

nepravdivé nebo poruöené.
9.2.2. Kupní cena nebude uhrazena iádné a vöas dle ö1. 4.1. - 4.3. této smlouvy.
9.2.3. kupující prodávajícímu neposkytne souöinnost dle ö1. 6.2. této smlouvy.

9.3. V piípade prodlenÍ kupujícího s úhradou Kupní ceny se kupující zavazuje zaplatit
prodávajícímu smluvní pokutu ve vföi 0,2 % z dluZné ðástky za kaädy den prodlení.

9.4. Pro piípad, 2e prodávající od této smlouvy odstoupíz kteréhokoliv dùvodu dle ö1. 9.2., zavazuje
se kupující prodávajícímu zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve vföi 100.000,- Kö. Prodávající
je oprávnén si tuto öástku smluvní pokuty zapoöíst na öást Kupní ceny, kterou kupující uhradil
pied podpisem této smlouvy.

9.5. Pro piípad uplatnèní vfhrady zpètné koupë prodávajícím, dle ö1. 8. této smlouvy, z dùvodu
poru5ení zâvazku kupujícího dle ö1. 5.2. této smlouvy se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu
jednorázovou smluvní pokutu ve vlsi 10 o/o z celkové Kupní ceny Piedmétu pievodu.

10. závëreöná ujednání
10.1. Je-li nebo stane-li se nèkteré ustanovení této smlouvy neplatné öi neúöinné, nedot¡iká se to

ostatních ustanovení této smlouvy, která zfrstávají platná a úöinná. Smluvní strany se v tomto
piípadé zavazuji dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúöinné novfm ustanovenÍm
platnfm/úöinnfm, které nejlépe odpovídá prlvodnrð zamyiölenému ekonomickému úöelu
ustanovení neplatného/neúöinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecné zâvaznych
právních piedpisú Öeské republiky.

10.2. Kupující bere na vèdomí,2e text této smlouvy bude uveiejnen velektronické databázi smluv
vedené prodávajícím a v registru smluv ziízeném zákonem ö,. 34012015 Sb., o zvláðtních
podmínkách úöinnosti néktenich smluv, uveiejñování tèchto smluv a o registru smluv [dále jen
,,2ákon o registru smluv"l.

10.3. Tato smlouva nabfvá úðinnosti dnem jejího uveiejnëní v registru smluv ve smyslu ust. g 6
zâkona o registru smluv.

10.4. Tuto smlouvu je moZné ménit pouze na základé písemného dodatku, jen2 bude obsahovat
vzájemnè souhlasnf projev vùle obou smluvních stran.
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10.5. Tato smlouva je sepsána a podepsána ve ötyiech vyhotoveních, z nichZ prodávající obdr2í
jedno vyhotovení, jedno vyhotovení obdr2í kupující, jedno vyhotovení je uröeno pro Banku a
jedno vyhotovení, opatiené úiednè ovéienfmi podpisy smluvních stran, bude pouZito pro potieby
íízení o povolení vkladu vlastnického práva pied katastrálním úiadem. Smluvní strany se
dohodly, 2e vyhotovení této smlouvy opatiené úiedné ovëienlmi podpisy smluvních stran bude
a2 do podání návrhu na vklad vlastnického práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí
uloZeno u prodávajícího.

10.6. Smluvnístrany prohlaðují a potvrzují, Ze: (a) mély dostateÕnou moZnost se seznámit s obsahem
této smlouvy, kterli je vfsledkem jednání stran; (b) mèly skuteönou piíleZitost ovlivnit její obsah,
vúci nemu2 nemajÍ Zádnfch námitek; (c) si tuto smlouvu pied jejím podpisem pieöetly a jejímu
obsahu zcela rozumí; a (d) na dúkaz souhlasu s v¡iðe uvedenlm textem piipojují své podpisy.

V Praze dne: V Praze dne:

za kupujícího:za prodavajícího:

Karla Jakob Cechová Martina Kíi2kovâ
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pRül<az ENERcETtcKÉ nÁnoëruosn BUDovY
rrydanf podla :ákons õ.40€/2000 Sb., o hospodahnl oneqlf, a vyhláüþ õ. 78r:10t3 Sb., o energetlckó nároðno¡ll budov

Ullco, ël¡lo: 2rvonfnslrå 16æ

PSð, mbto: 19016 Praha

Typbudovy: Bytovfdùm

Plocha obllky budorry:

Oùlemovf fal¡tor tvaru Alll:

Enaryoücl¡y r¡it¡l¡¡á gtocha:

3E9l,l m2

0,2¡ nfrmr

¡[sgt¡ nf

EN ERGETICKÁ ruÁNOÕNOST BU DO\IY

Gslková dodaná onsrgle
(Eneqlo ne veüIFJ & hrdony)

Xãrná horlnoty ftYvhr(nf.mk)

i feo¡novttolná prlmúrnl energb
I (\rtn prorr@¡ h¡dovy na tivúil pmcübtl[

IIIIttI

117

176

I426,382 i 56405¡f
I
I
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Okna a dveie: i

IStiechu: i fl

Osvétleni: i ø

POD¡L ENËRGONOSITELÜ
NA DODANÉ CNEREN

Hodnoty pro celou budovu
MWt/rok

UI(AZA'TELE ENERGEilCKÉ ruÁNOÕruOSTI BUDOVY

ll¡tlplnllClr¡¡nfiVðHnl I ;f,f;j, i r.Érv€dr I o¡vðtlrnr

Dllðf dodané energie llåmåhodnoty kWtr(m2.rok)
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Hodnoty pro celou budovu i ,ar,r,
MWh/rok

I

i I10,90 ¡17,93

Zpracovatel: lng Petr Suchánek

KontakI Za Branou 276

5945'l Killanov

Osvðdõení ö,: 62s

Vyhotoveno dne: 5. 11.2014

Podprs: çLgO_ç



äivpnínská 1629. 19016 Praha

dle Vyhl. 78l2ot,g Sb.

Energetickf specialista :

ING. PETR SUCHANEK, PH.D.
energeticlcf s pec ia I ista

MPO, ðíslo 629 ze dne 24.07. 2009

'Ð.Q;r"ç



flr"cir:koì k ¡: û)kaz-u ll¡tt¡¡ !} t-ti;i:.;ti: r'ìilroùtìt)iìt I i.lii**vy

Protokol k prùkazu energetické nároðnosti budovy

Úðel zpracování prùkazq

f] ttová budova f] nudova uãívaná orgánem velejné moci

f Prodej budovy nebo její ðásti fl eronájem budovy nebo její ðásti

I vetSt zména dokonöené budovy

ffi .tiny úÕelzpracován[: povinnost dte Zák. ö. 318/2012 sb.

Základní informace o hodnocené budovë

ldentìfikaëní údaje budovy

Adresa budovy (místo, ufíce, popisné öislo, PSÖ)
Zivonfnská 1629, 19016 Praha

Katastrální územi: Újezd nad lesy

ParcelnÍöíslo: 4306t2

Datum uvedení budovy do provozu
(nebo piedpokládané datum uvedení do provozu): 1 982

Vlastnfk nebo stavebnik:
SVJ Zivontnská 1629

Adresa:
Zivonfnská 1629, 19016 Praha

t0: 26721074

Tel./e-mail:

Typ budovy

f] Rooinnf dùm ffi s¡ovy aCrm
rr Budova pro ubytování aI I stravováni

I ROministrativní budova ff Budova pro zdravotnictvÍ I eudova pro wdëláváni

f eudova pro sport T-1 Budova pro obchodní
L--¡ úðely I auOova pro kulturu

f, .tiny druhy budovy:



Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota

Objem budovy V
(objem öásti budovy s upravovanfm vnitlním prostledlm
vymezenf vnëj5ími povrchy konstrukcí obálky budovy)

[m'] 12882,8

Celková plocha obálþ budovy A
(souðet vnëjëích ploch konsbukcí ohraniðujlcich objem
budovy V)

lmtl 3691,1

Objemov'f faktor tvaru budovy AÂ/ [m2lm3] 0,29

Celková energeticky vztaåná plocha budovy A" lmtl 4591,3

PiotôkÕ! k piùkit:u energefick* iìê.íoÒnû$tì buclovy-

Druhy energie dodávané mimo budovu

f] etennna fl replo ffi Zaone

Druhy energie (energonositele) ulÍvané v budovð

f Hneoe unti [ Öemé uhlÍ

fl ropnf olej I eropan-butran/LPG

fl rcusové dlevo, dlevni ëtëpka f, Ofevené peletky

ffi Zemnf plyn ffi elennna

f Soustava zâsobování tepetnou enorgil (dálkové teplo):

podft OZE: f] ¿o 50 % véetné, I nad 50 da 80 To, J nad 80 %,

T Energie okolního prostiedí (napi, sluneöní energie):

uõet: f] nu vytápén| I pt pÍlpnvu teplé vody, X n" vlrobu etektrické energie,

[ .lina paliva nebo jinf typ zásobováni:



Piôtckcl k prùka;:'-r eret¡tlick{: nároÒno*ii budt:vy str. 3 i 1$

Konstrukce
obúlky budovy

Ploche

A,

Souðlnltsl prostupu tepla Õlnltcl
ûspl.

redukce

bl

Mðmá ztráta
prostupam

tepla

HrJ

Vypoé.tená
hodnota

ul

Referenënf
hodnota

U¡¡.r.t
Splnðno

[.tl tW(mz.K)l [W/(m2.K)l [ano/na] t-l IW/KI

Obvodová sténa 1 543,74 4,27 1,00 413,7

Stiecha 530,40 0,24 1,00 127,3

Podlaha 530,77 1,55 0,43 354,4

Okno 451,¡+0 1,30 1,00 586,8

Strop pod púdou 241,20 o,24 0,95 54,5

Sténa k nevytu 355,20 0,73 0,43 111,2

Stie5ní okno 38,40 1,30 1,00 49,9

Tepelné vazby
184,6

Celkem 3 0s{,1 x x x x I 882,5

Aì stavební orvkv a konstrukce

a.1) poiadavky na souõin¡tel prostupu tepla

poznámka: Hodnocenf splnëní poåadavku je vyZadováno jen u vétëí zmèny dokonðené b|{ouy a-pli jiné'

neZ vët5l znigné dókonðené bildovy v pfípadð plnðnf poZadavku na energetickou nároönost

budovy Podle $ 6 odst. 2 Ptsm. c)'

poznámka: Hodnocení splnéní poZadavku je vy2adováno u nové budovy, br¡dovy_ s téméÍ nulovou

spotfebou energie d u vét5l zhieny dokonðsné budovy v piípadð plnënf poi-adavku na

energetickou náioðnost budovy podle $ 6 odst' 2 plsm. a) a pism.b).

a.2) poËadavky na prùmérnf souëinitel prostupu tepla

7Z6na

PñevaluJlcf
návrlrová
vniünl
toplota

ê,--,

ObJem
z6ny

v

Referenènl
hodnota

prumðmóho
souðlnltele
proetupu

tepla zóny
Um"R-t

Souöln

Vt'Ur..nt

rcI lmtl lW(m2.K)l lW"m/Kl

ObjeK 20,0 12882,8 0,46 5 926,09

Gelkem x l2 882,8 x 5 928,09

Budova

Prumðrnf sc ¡uëinitel prostupu tapla ,udovy

Vypoë{ená
hodnota

uft
(U". - HllA)

Rafuronðni
hodnota Splnðno

w(m'K)I [w(m'K)l [anolne]

Budova jako celek 0,51 0,46 ne



Fra{oknl k prúka;ru errerg*tìtk(r n;*rcÒnosli ìrurlovy

B) technické systémy

b.l.a) vytápëni

Po?námka: r)symbol x znamená, ie nenf nastaven poZadavek na rsferenðnf hodnotu
2)v pi'lpadë soustavy zásobování tepelnou energif se nevyplñuje

b.1.b) poãadavky na úðinnost technického systému k vytápéní

:>tì r. i Ìs

Hodnocená
budovslzóna

Typ zdrole Energo-
nositel

Pokrytí
dítðl

poffeby
energie
na vytá-

pðní

Jmeno-
vlûi

tepelnf
vfkon

Uðinnost
vfroby
energle
zdrolem
tePía2)

Uëinnoet
dietribu-

crÊ

enð¡g¡o
na

vytápäni
4x,¿¡

Uðlnnost
sdflenf
energie

nã
vytåpöní

flu.*qr.* I GOP

t-l t-I ["/oj tkwl t%t t-l t%l t%1

Referenðní budova x', X x 80 85 80

Hodnocená budova/zóna:

Objekt
Plyn. kotle
3x65kW zemnl plyn 100,0 3x65 85 89 88

Hodnocená
budove/zóna

Typ zdrole úëlnnost
vyroby energie
zdroJem tepla

4x,grt
nebo

coPt{oo

Úð¡nnost vfroby
energio

refsrenðního
zdrole topla

flH,gl,**
nobo

COP¡a.*^

Poåadavek
eplnðn

t-1 t%l t%1 [ano/ne]

ObjeK Kotel plyn. B5 80

Poznámka: Hodnocenf splnénl poåâdavku je vyåadováno jen u vét5í zmèny dokonéené budovy a ptì jiné,
nei vët5l zméné dokonöené budoyy v plfpadë plnènl poiadavku na energetickou nároðnost
budovy podle S 6 odst. 2 pfsm. c).



Hodnocsnå
budova/zéna

Tvp
eystému
chlazení

Energo-
nosltel

Pokrytl
dflðt

potfeby
energle

na
chlaze-

nl

Jmeno-
vity

chladfci
vfkon

Ghlsdi-
ci

faktor
zdmle
chladu

EERc.*

Úë¡nnost
dlstri-
buce

energie
na

chlszenf
lc,¿r.

Uðinnost
sdílenf
energia

na
chlazení

Qc,.*

t-l t-I t%l trwl t-I I'l"1 t%t

ReferenÕnf budova x x x x

Hodnocená budova,kóna:

nent

Èrotl¡sol x prùtazr; en*r;*lická nirrr)Ò:ìiJsti hutluvy

b.2.a) chlazení

S{l il i i',)

PoznámKa: Hodnoconl splnénl poZadavku je vy2adováno jen u vètSí zmèny dokonðené bu{ovy a pfi jiné'

neã vèt5f zmëné dòkonðsné budovy v pilpadë plnðní poi-adavku na energetic*ou nároõnost

budovy podle $ 6 odst. 2 ptsm. c).

b.3) vðtrání

b.z.b) poåadavky na úðinnost technického systému k chlazení

l{odnocenå
budova/zóna

Typ syatómu
chlazenl

Ghladlcí fuktor
zdroJe chladu

EE&.*"

thladící faktor
refiorenëního
zdrofe chladu

EERc.*n

Poãadevek
splnðn

t-t I.I t-l [ano/ne]

nent

Hodnocaná
budova/zóna

Typ v6t-
rac[ho

ey*tómu

Energo-
nosltel

Tepelnf
vfkon

Ghladf-
cl

vfkon

PokrytÍ
dfið¡

potleby
energie

na
våtrání

Jmen.
elekb.
pffkon

eystómu
vðffinf

Jmsn.
obfcm.
prútok

vðtaclho
v¿duchu

Mðmf
pfíkon
venti-
látoru
nue6-
ného

vðtránl
SFP.¡,

t-1 t-l tkwl tkwl tw tKWJ lmsftooj tw.s/mtl

Referenðní
budova

x x x x x x x

Hodnocená budova/zóna:

Objekt
piírozené

véiráni
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b.4) úprava vlhkosti vzduchu

str. Ð / 1í\

Hodnocená
budova/zóna

Tvp
systému
vlhð.enl

Energo-
nositel

Jmenovlff
elektrickf

pfíkon

Jmenovit'.f
tepelnf
vfkon

Pokrytí
dfrðí

dodané
energle

na
úpravu
vlhkosti

Úðinnost
zdroje
úpravy

vlhkost¡
eyetómu
vlhðenf
flnH+,g".

F] t-t tkw tkvvl t%1 P/"1

Referenðní budova x x X X x

Hodnocená budova/zóna:

nenl

Hadnocená
budova/zóna

Tvp
systómu

odvlhõenl

Energo-
nositel

Jmen.
elektr.
pÍlkon

Jmsn.
tepelnf
vikon

Pokrytf
dlrë¡

potñeby
energle

na
úpravu

odvlhðsní

Jmsn.
chladfci
vfkon

úðlnnost
zdmje
úpravy
vlhkosti
systómu
odvlhëenl

QRH-.*n

t-1 FI tkwl tkwl P/.1 tkwl t%l

Referenðnf budova x x x x x x

Hodnocená budova/zóna:

nenl

b.5.a) pfíprava teplé vody (TV)

Hodnocenå
budova/zóna

Systóm
pñpraw

TVv
budovð

Energo.
noeltsl

Pokrytl
dilðf

potfeby
energie

na
pfipraw

teplé
vody

Jmen.
pffkon

pro
ohf¿v
w

Objem
záeob-

nfku
w

üëinnoat
zdroJe

tepla pro
plfpravu

toplá
vodYr)

Mðmá
tepelná
ztráta

zásobnf-
ku tepl6

vody

Qw¡t

Mãmá
tepelná
ztráta

roæodú
tepló
vody

Qr.¿¡lw,s.' I GOP

t-l t%l IKW tlitrvl lY,l : t-I twh/r.dl [Wh/m.d]

Referenðnl budova x I x x x 85ì- 5,0 150,0

Hodnocená budova/zóna:

Objekt
Koüe+zás.

zemnf
plyn 100,0 3x65 3000 85 6,0 102,0

Poznámka: 1) v plípadé soustâvy zásobovánf tepelnou eneçil se nevypläuje
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b.5.b) poiadavky na úðinnost technického systému k piípravé teplé vody

poznárnka: Hodnocení splnèni poåadavku je vyåadováno jen u vétÉí zmðny dokonðené b!9ouy a pä-jiné'
neZ vðtËí zm¿në dókonõsné budovy v pfípadé plnënl poiadavku na energetickou nároðnost

budovy podle $ 6 odst. 2 Plsm. c).

b.6) osvëtlení

Hodnocená
budova/zóna

Typ eyetómu
k plfpravó
tapló vody

Úð¡nnost
zdroJe tepla
pro pfípravu
teplá vody

4w,c.n
nebo COPç.*'

úëlnnost
referenðního

zdroje tepla pro
plípravu tepló
vody [e¡,n ¡.rq

nebo GOP*¡,nr,

Poladavek
splnãn

t-l lv,l t%l [ano/nel

Objekt AkumulaÕnl 85 B5

Hodnoccná
budova/zóna

TYP
asvãtlovací
soustavy

Pokrytí dfléí
potleby

energle na
osvðtlenf

Celkou.f
elektrickf plÍkon
osvõtleni budovy

Pnlmðmf mðrnf pfikon
pro osvütlent v:taËenf

k osvðflenostl zóny
P'-t

t-1 Í%l tkwl 1W1m2.tx)l

Referenðnl budova x x x 0,05

Hodnocená budova/zóna:

Objekt
Zárovky, záiivky

100 17.1 0,08



È)ir:lok¡¡l k rri'.¡k¡r¿u erre|getickó r1*raÒnûrìti hurjor,y i;tr iJ i .i{ì

Energetickå nároðngst hodnocené budovy

a) sêznam uvaåovanich zón a dilëí dodané energie v budovë

Hodnocenå
budoval¿óna

Vytápãní
EP,r

Chlazsní
EPc

Nucené
vãtránf

EPr

Pffprava
tepló
vody
EPw

Osvðüení
EP.

Vfroba zOÆ.
nebo

kombinované
vfroby elektfiny

a tepla
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(1) Potleba energie
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c) vfrobna energie umísténá v budové, na budové nebo na pomocnfch objektech

Typ vfroby

Vyuiltelnost
vyrobenó
energle

Vyrobená
energie

Faktor
cslkovó
prlmámí
onergie

Faktor
neobnov.
primárnf
energle

Celková
prtmární
energle

Neobnov.
prlmáml
energle

jednotky [MWh/rok] t-l t-l lM$/h/rokl lMWh/rokl

Kogoneraðní
Jednotka EPç¡1p
- teplo

Budova

Dodávka
mimo budovu

Kogeneraðnt
jednotka EP"¡e
- elektfina

Budova

Dodávka
mimo budovu

Fotovottaickó
panely EPpv
- eleKñna

Budova

Dodávka
¡nimo budovu

Soláml termické
systémy QHr"ry"
- teplo

Budova

Dodávka
mimo budovu

Jiné

Budova

Dodávka
mimo budovu

if,íÐtckoì k ¡:r(rk*r-u r:ni;igcltck$ re rcür.ll.:síi i:r.id*vy

d) rozdélení dílöích dodanfch enêrgií, celkové primámi energie a neobnovitelné
primámí energ¡e podle energonos¡telú

sfr" $ / 1ô

Energonosltel

Dílël vypoétená
spotioba
energio /
Pomocná
energle

Faktor
colkové
primárnl
energle

Faktor
nsobnovl-

telnó
primårnf
energle

Celková
primární
energie

Neobnovi-
telná primámi

energie

IMWh/rokl t-I t-1 [Mwhirok] lMWh/rokl

oleklñna ze eftã 50,018 3,2 3,0 160,056 150,053

zemnf plyn 376,365 1,1 1,1 414,001 414,001

Celkem 426,382 x x 57¡1,057 504,054

e) poËadavek na celkovou dodanou energ¡¡

(6) Referenðnf budova
[MWh/rok]

488,992

Splnëno
(ano/ne)

ânt(7) Hsdnocaná budova 4?6,382

(8) Referenðní budova
[kWh/m2.rok]

107

(s) Hodnoconá budova 93



Ër*l*kc{ x pr ùk;lxu erìs!'Ërìtìck4 ni*roÒrìolìli bucì*vy

f) poiadavek na neobnov¡telnou primární onerg¡¡

g) primárni energie hodnocené budovy

It) hodnoty pno vytvofení hnanta klaslfikaðní*h ttíd

:;tr -10 / 16

(10) Referenðní budova
IMWh/rokl

599,997

Splnéno
(anolne) ano

(11) Hodnocená budova 564,054

(12) Referenðnf budova (i¡.10 / m2)
Ik\tVh/m2.rok]

131

(13) Hodnocená budova (f.11 / m2) 123

(14) Celková primámí energie [MWh/rokl 574,057

(1s) Obnovitelná primárnl energie (I.14 - i.11) IMWh/rok] 10,003

(16) Vyuåitf obnovitelnfcfr zdrojû energie z hlediska primámt
energie (1.151f.14 x 100) t%t 1,7

Tabulka h) obsahuje htdnoty, které se pauåijí pro vytvorení h¡^anic klasifikaÕn¡ch tfid podle piÍl*hy Õ. 2.
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;liil*hrri t ¡ri úlla., ; r :l J, :ii ji]||Çkù iÌ i: rj,i, ì*$1. I'r ¡tJôvi

budov

Alternativní systémy

Posouzsnf provaditelnosti

Místní eystémy
dodávky energie

vyuåÍvaJicl energii
zAZÊ.

Kombinovaná
vÍroba elektÍiny

a tepla

Soustava
zásobování

tepelnou
energlí

Tepelnó
ðerpadlo

Technická
proveditelnost

Ekonomická
proveditelnost

Ekologická
proveditelnost

Doporuðenl k realizacl
a zdúvodnðnl

Není vyZadováno dle Zâk. ö. 31 8/2012 Sb.

Datum vypracování
analfzy

Zpracovatol anallzy

Ënergeticlcf poeudek

Povinnost vyprecovat energetich/ posudek

Ënergetickf posudek je souðástí analy4

Daturñ vypracovánf energetického posudku

Zpracovatel onergetického posudku
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l " ¡i:lr¡i l' ¡:r ili;;:, "r êlìt;{ r lr'll('}.Ô ni:. tiJ,'r;f ; [¡',ic" y' stf. rJ J !r)

Opatfsnl

Posouzenf vhodnoetl opatfon ¡

Stavebnl prvþ
û konstrukco

budory

Technlckó
systémy
budotl'Y

Obsluha
r pfovoz
systómti
budoW

Oetatnf - uvást
lakó:

Technická vhodnost ne ano ne

FunkÕní vhodnost ne ano ne

Ekonomická vhodnost ne ano ne

Ðoporuðoni k rsallzacl
a zdúvodnðni

V rámci prùkazu energetické nároðnosti budovy jsou dle jednotlivfch

ukazatelù doporuöena následujlcf energeticky úspornå opafen[:

Obálka budovy:

Za souðasn¡ich podmfnek nenf zjiËtën ekonomicky efektivní potenciál

energetickfch úspor.

Vytápëní, chlazenl, vðtránf, úprava vlhkosti: Za souöasnich podminek nenf

zjiðtén ekonomicky efektivnf potenciál energetickfch Úspor.

Pilprava teplé vody: Za souöasnfch podmínek nenf zji5tðn ekonomicþ

efeKivnf potenciál energetickfch úspor.

Osvëtlenf : Potenciát energetickfch úspor spoðfvá ve vfmèné Zárovkovych a

záävkovfch svftidel zanovâ, s vy55í úðinnostt, s modernfmi úspornfmi zdroji,

dále jejich zpúsobu ðasového ovládánf v prostorách chodeb a schodiSf

(ovlådánf v závislosti na pohybu osob).

Datum vypracován[
doporuësnÍeh opatñenl 5.1 0.2014

Zpracovatel analfzy lng. Petr Suchánek Ph.D.

Energetickf posudek

Energetick! posudek je souöástl anal'!n1 lnu

Datum vypracovánf energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku



Nová budova nebo budova s témèi nulovou spotiebou energie

. ap*rþ Ot;
-: Tr''d" ""*s"t"ké ---1---
Vðt5í zména dokonðené budovy nebo jiná zmèna dokonðené budovy

Splñuje poZadavek podle $ 6 odst. 2 písm. a)

Splñuje poZadavek podle $ 6 odst. 2 písm. b)

Splñuje poZadavek podle $ 6 odst. 2 písm. c)

Plnéni poZadavkú na energetickou nároÕnost budovy se nevyTaduje

Tiida energetické nároðnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uåívaná orgánem veÍejné moci

Tiída energetické nårocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronåjern budovy nebo její ëásti

Tiida energetìcké nároönosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jinf úðel zpracování prùkazu

Tifda energetické nároðnosti budovy pro celkovou dodanou energii C

f 'r<-rirlr;)l Ii i¡r'i;lti:zu t:;:¡tti.ì<;l:t.),.i, t,ilieirìL)Íiir Uijíùvli f;ii ;¡ I ': (i

Závèreðné hodnoceni enefgetického specialisty

ldentifi kaön í údaje ene rqetickéh o spec ial ist)L kteú zpracovq l. prú kaz

Jméno a pfíjmení lng. Petr Suchánek

0íslo oprávnéníMPO 629

Podpis energetického specialisty

DatUm vypracování prúkazr.r

Datum vypracování prúkazu 5. 11.2014
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pRü I(Az ENERGETIcKÉ r,¡Ánocr.¡osrl BUDovY
vydanf pcdlo aákone ë. 408/20t$ $b., o ho*podalenf energlt, a vyhláüky õ. 78/2013 Sb., o onorgstlcké núrotnottl budov

Ulics, ëíelo: Zivonlnská 1629

PSÖ, místo: 19o16 Praha

Typ budovy: Bytovf dùm

Plocha obálky budovy:

Objemovf faktor tvaru A/\/:

Energeticky vrtainá plocha:

3891,1 m¡

0,29 m2/ml

4591,3 m2

EN ERG ET¡CKÁ N¡ÁNOANOST BU DO\fY

Celková dodaná energie i Neobnovitelná primáml energie
I (Vliv provozu budovy na Zvobrl pros$edf)(Énergle na whrpu do budovy)

l¡lðrné hodnoty kwh/(mz'rok)

N
Y]W
WW

W
W
W
ffi
ffi
W

+- 59

+'* 88

tlop.

117

176

235

293

Flodnoty pro celou budovu
MWh/rok

426,382

47



DOPORUCENA OPATRENI

Opatfenl pro Stanovena
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3's lËl
E'E lål
-9: v0izÀ:
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VnejõÍ stény: ü
Okna a dveie: l
Stiechu: l
Podlahu: T
Vytápéní: f
Chlazení/klimatizaci: n
Vétrání n
Ptípravu teplé vody: n
Osvëtleni: ø
Jiné: n

POÐÍL ENERGONOSITELÜ
NA DODANÉ EruERCU

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

6 El¡ktilna re 6ltði 50

N z3mnl plyn: !76,,1

UlúAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

@

ffiw
W

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

Toplávodr I Orvõllenf

kWh/(m2'rok)
--__--*--1**

ffiiW
,

I

I

I
I

I

110,9û

( t"t;

Wta:. : I ta :, tt: :, /. 4 : t! : ai. ttt : : 4.

t1::t.:.r4,:.:: :..::..4 t"aa.|
i:t:|.:L:: | ::::rt::i ! J. lr..::!a,i;;¡:; iliÌ:!ì::iaì:li.lrìrt)

ffiffiñ*
ËÀtsffiisvÈì Nss.'

W
f.il,4r1. !!1r r.'1.','l 1 -

267,55 47,93

Zpracovatel; lng. Petr Suchánek

Kontakt: ZaBranou2T6

59451 Kliàanov

Osvèdöení ð.: ô29

Vyhotoveno dne: s. 11, zo14

Podpis: {) ll I I C--l -L* \¡ìro'u 
¿



Kopie osvédðenío zapsánído Seznamu energetickfch auditorù MP0

Mn¡rsrnnsrvo PR.ûMYsr.u A oBcHoDU
Na FrantiÀku 32, 110 i5 Praha 1

Ing, Petr Suchánek, Fh.D.
r. ð. 78110fl3758

ie oprávnén

provádët energetickf audit
s platnost{od 26.6.2W9

vypracovávat prtlkazy energetické nåroðnosti budovy
s platnosti od 24.7.2009

poclle zákona ð. 406/2000 Sb., o hoopalaÍení urcrgif vc znðnf pozdëjtfch pledpisü.

Õislo oprávnëní:0629
{rI

Êff,!''^¿'
Ins. ToÉì'áð Huner

I
nlmëstek ministrn prùmyslu a obchodu

V Praze dne 24. ðervence 20{19


