
 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 

Pozvánka 

 

Zastupitelstvo městské části 15. jednání 20.03.2017 

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/00077/2017  Karla Jakob 

Čechová 

2 Volba mandátového výboru BJ/00078/2017  Karla Jakob 

Čechová 

3 Volba návrhového výboru BJ/00079/2017  Karla Jakob 

Čechová 

4 Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ 

Praha 21 

BJ/00080/2017  Iva Šimková 

Karla Jakob 

Čechová 

5 Kontrola plnění usnesení BJ/00081/2017  Iva Šimková 

Karla Jakob 

Čechová 

6 Zpráva o činnosti rady BJ/00082/2017  Dana 

Kartousová 

Karla Jakob 

Čechová 

7 Zápis č. 15 z jednání Finančního výboru 

Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 7. 12. 2016 

a zápis č. 16 z jednání Finančního výboru 

ZMČ Praha 21 ze dne 20. 2. 2017 

BJ/00093/2017  Ing. Vlasta 

Berková 

Ing. Michael 

Hartman 



8 Rozpočtová opatření č. 128 - 130: změny 

rozpočtu v roce 2016 a rozpočtová opatření č. 

1 - 2, 5 - 8, 12 - 14, 17 - 21: změny rozpočtu v 

roce 2017 

BJ/00094/2017  Ing. Vlasta 

Berková 

Jan Slezák 

9 Dopis Mgr. Petra Lojína ve věci odprodeje 

pozemků parc. č. 932/1, parc. č. 932/2, parc. č. 

932/3, parc. č. 932/4 

BJ/00112/2017  Karla Jakob 

Čechová 

Karla Jakob 

Čechová 

10 Výbor pro hodnocení podkladů pro 

schvalování účetní závěrky MČ Praha 21 za 

rok 2016 

BJ/00108/2017  Ing. Blanka 

Birková 

Karla Jakob 

Čechová 

11 Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2016 BJ/00099/2017  Ing. Vlasta 

Berková 

Jan Slezák 

12 Oprávnění pro Radu MČ Praha 21 ke 

schvalování rozpočtových opatření 

BJ/00100/2017  Ing. Vlasta 

Berková 

Jan Slezák 

13 Změna odměn neuvolněným členům 

zastupitelstva, předsedům výborů a komisí a 

členům výborů a komisí MČ Praha 21 

BJ/00096/2017  Vladimír Saitz 

Karla Jakob 

Čechová 

14 Pravidla prodeje bytů a ekonomický dopad s 

tím související 

BJ/00087/2017  Pavel Zeman 

Jan Slezák 

15 Změna územního plánu č. 781 BJ/00085/2017  Ing. Josef 

Roušal 

RNDr. Pavel 

Roušar 

16 Odejmutí pozemku č. parc. 4268/448 v k.ú. 

Újezd nad Lesy ze správy MČ Praha 21 

BJ/00086/2017  Ing. Josef 

Roušal 

RNDr. Pavel 

Roušar 

17 Plán rozvoje městského zdraví v MČ Praha 21 BJ/00090/2017  Bc. Radka 

Lipanovičová 

RNDr. Pavel 

Roušar 

18 Plán zlepšování procesu místní Agendy 21 na 

rok 2017 a vyhodnocení roku 2016 

BJ/00091/2017  Ing. Kateřina 

Blinková 

RNDr. Pavel 

Roušar 

19 Průběžná zpráva o činnosti Kontrolního 

výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 

BJ/00083/2017  Markéta 

Zahradníková 

Mgr. Ing. 

Martin Kopecký 

 

 

                                                                                                               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/00077/2017
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 15. jednání dne 20.03.2017
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
 

Věc: Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 
 

Dne 10.03.2017
 
 

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/00078/2017
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 15. jednání dne 20.03.2017
 

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: předseda...............................,

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

Dne 10.03.2017
 
 

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/00079/2017
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 15. jednání dne 20.03.2017
 

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:

předseda ........................., členové.......................................
 
 
 
 

Dne 10.03.2017
 
 

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/00080/2017
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 15. jednání dne 20.03.2017
 

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 15. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.1: 02_program_ZMC15

 
 

Dne 10.03.2017
 
 

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.   Zápis č. 15 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 7. 12. 2016,     

      Zápis č. 16 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 20. 2. 2017 -   

8.   Rozpočtová opatření č. 128 - 130, 1 - 2, 5 - 8, 12 - 14, 17 - 21  

9.   Dopis Mgr. Petra Lojína ve věci odprodeje pozemků parc. č. 932/1, parc. č. 932/2, parc. č.    

      932/3, parc. č. 932/4 

10. Výbor pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky MČ Praha 21 za rok 2016         

11. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2016  

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

13. Změna odměn neuvolněným členům zastupitelstva, předsedům výborů a komisí a   

      členům výborů a komisí MČ Praha 21 

14. Pravidla prodeje bytů a ekonomický dopad s tím související 

15. Změna územního plánu č. 781 

16. Odejmutí pozemku č. parc. 4268/448 v k.ú. Újezd nad Lesy ze správy MČ Praha 21 

17. Plán rozvoje městského zdraví v MČ Praha 21 

18. Plán zlepšování procesu místní Agendy 21 na rok 2017 a vyhodnocení roku 2016 

19. Průběžná zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva 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/00081/2017
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 15. jednání dne 20.03.2017
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
Iva Šimkovázpracoval:
vedoucí oddělení kanceláře starosty

 
 

Věc: Kontrola plnění usnesení

Důvodová zpráva

Z minulého jednání zastupitelstva (ZMČ14, 19. 12. 2016) vzešlo 7 úkolů. Plnění těchto úkolů je
vygenerováno v příloze 02_splnene_ukoly. Dále je zde vygenerováno plnění úkolů ze ZMČ13.

V příloze 03_ je vygenerován jeden trvající úkol.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

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

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_splnene_ukoly

 
Příloha č.3: 03_trvajici_ukoly

 
 

Dne 13.03.2017
 
 

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.

 



Přehled úkolů

Městská část Praha 21

Generováno: 10.03.2017 09:54 Vytiskl: Iva Šimková, ODB_KS_VFM_ORG - organizator Strana: 1 / 3
Celkový počet záznamů tisku: 9

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
30.12.2016 ZMC_FM_ZAS11 (RNDr. Pavel Roušar)

ODB_KS_VFM_ORG (organizator virtual)
09.03.2017 ZMČ13 Uk/00266/2016

Úkol z ZMČ13, č.usnesení ZMČ13/0195/16, ze dne 26.09.2016, bod 3,VĚC: Majetkoprávní
vypořádání pozemku č. parc. 4356/97 v k.ú. Újezd nad Lesy formou odprodeje předem známému
zájemci

Zadání
ukládá

radě MČ Praha 21 uzavřít kupní smlouvu a dohodu o narovnání, jejímž předmětem bude vyrovnání nároku
vzniklého  v souvislosti s užíváním předmětného pozemku

Řešení
9. 12. 2016 úkol trvá, smlouvy se připravují; 9. 3. 2017 na jednání RMČ53 dne 28. 2. 2017 byly projednány a
schváleny kupní smlouvy a dohody o narovnání

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
30.12.2016 ZMC_FM_ZAS11 (RNDr. Pavel Roušar)

ODB_KS_VFM_ORG (organizator virtual)
09.03.2017 ZMČ13 Uk/00267/2016

Úkol z ZMČ13, č.usnesení ZMČ13/0196/16, ze dne 26.09.2016, bod 3,VĚC: Majetkoprávní
vypořádání pozemku č. parc. 4356/101 v k.ú. Újezd nad Lesy formou odprodeje předem známým
zájemcům

Zadání
ukládá

radě MČ Praha 21 uzavřít kupní smlouvu a dohodu o narovnání, jejímž předmětem bude vyrovnání nároku
vzniklého v souvislosti s užíváním předmětného pozemku

Řešení
9. 12. 2016 úkol trvá, smlouvy se připravují; 9. 3. 2017 na jednání RMČ53 dne 28. 2. 2017 byly projednány a
schváleny kupní smlouvy a dohody o narovnání

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
06.02.2017 ZMC_FM_ZAS11 (RNDr. Pavel Roušar)

ODB_KS_VFM_ORG (organizator virtual)
09.03.2017 ZMČ14 Uk/00002/2017

Úkol z ZMČ14, č.usnesení ZMČ14/0216/16, ze dne 19.12.2016, bod 2,VĚC: Odprodej pozemku
č.parc. 577/144 v k.ú. Újezd nad Lesy

Zadání
ukládá

radě MČ Praha 21 uzavřít kupní smlouvu na odprodej výše uvedeného pozemku

Řešení
9. 3. 2017 na jednání RMČ53 dne 28. 2. 2017 byla projednána a schválena kupní smlouva



Přehled úkolů

Městská část Praha 21

Generováno: 10.03.2017 09:54 Vytiskl: Iva Šimková, ODB_KS_VFM_ORG - organizator Strana: 2 / 3
Celkový počet záznamů tisku: 9

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
28.02.2017 ODB_OMI_FM_VED (Ing. Josef Roušal)

ODB_KS_VFM_ORG (organizator virtual)
15.02.2017 ZMČ14 Uk/00001/2017

Úkol z ZMČ14, č.usnesení ZMČ14/0217/16, ze dne 19.12.2016, bod 2,VĚC: Odejmutí majetku ze
správy MČ Praha 21 - přisvícení přechodu v ulici Čentické

Zadání
ukládá

ÚMČ Praha 21 (OMI) zaslat žádost včetně usnesení hlavnímu městu Praze

Řešení
žádost byla odeslána na HLMP 02/17

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
30.12.2016 ZMC_FM_ZAS3 (Karla Jakob Čechová)

ODB_KS_VFM_ORG (organizator virtual)
11.01.2017 ZMČ14 Uk/00003/2017

Úkol z ZMČ14, č.usnesení ZMČ14/0215/16, ze dne 19.12.2016, bod 6,VĚC: Aktualizace Zřizovacích
listin příspěvkových organizací MČ Praha 21

Zadání
pověřuje

starostku MČ Praha 21 podpisem zřizovací listiny  Masarykovy základní školy, Polesná 1690, 190 16 Praha 9 -
Újezd nad Lesy

Řešení
Zřizovací listina podepsána dne 11. 1. 2017.

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
30.12.2016 ZMC_FM_ZAS3 (Karla Jakob Čechová)

ODB_KS_VFM_ORG (organizator virtual)
11.01.2017 ZMČ14 Uk/00004/2017

Úkol z ZMČ14, č.usnesení ZMČ14/0215/16, ze dne 19.12.2016, bod 7,VĚC: Aktualizace Zřizovacích
listin příspěvkových organizací MČ Praha 21

Zadání
pověřuje

starostku MČ Praha 21 podpisem zřizovací listiny 1. Mateřské školy, Čentická 2222, 190 16 Praha 9 - Újezd nad
Lesy

Řešení
Zřizovací listina podepsána dne 11. 1. 2017.



Přehled úkolů

Městská část Praha 21

Generováno: 10.03.2017 09:54 Vytiskl: Iva Šimková, ODB_KS_VFM_ORG - organizator Strana: 3 / 3
Celkový počet záznamů tisku: 9

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
30.12.2016 ZMC_FM_ZAS3 (Karla Jakob Čechová)

ODB_KS_VFM_ORG (organizator virtual)
11.01.2017 ZMČ14 Uk/00005/2017

Úkol z ZMČ14, č.usnesení ZMČ14/0215/16, ze dne 19.12.2016, bod 8,VĚC: Aktualizace Zřizovacích
listin příspěvkových organizací MČ Praha 21

Zadání
pověřuje

starostku MČ Praha 21 podpisem zřizovací listiny Mateřské školy Sedmikráska, Lišická 1502, 190 16 Praha 9 -
Újezd nad Lesy

Řešení
Zřizovací listina podepsána dne 11. 1. 2017.

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
30.12.2016 ZMC_FM_ZAS3 (Karla Jakob Čechová)

ODB_KS_VFM_ORG (organizator virtual)
11.01.2017 ZMČ14 Uk/00006/2017

Úkol z ZMČ14, č.usnesení ZMČ14/0215/16, ze dne 19.12.2016, bod 9,VĚC: Aktualizace Zřizovacích
listin příspěvkových organizací MČ Praha 21

Zadání
pověřuje

starostku MČ Praha 21 podpisem zřizovací listiny Mateřské školy Rohožník, Žárovická 1653, 190 16 Praha 9 -
Újezd nad Lesy

Řešení
Zřizovací listina podepsána dne 11. 1. 2017.

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
30.12.2016 ZMC_FM_ZAS3 (Karla Jakob Čechová)

ODB_KS_VFM_ORG (organizator virtual)
11.01.2017 ZMČ14 Uk/00007/2017

Úkol z ZMČ14, č.usnesení ZMČ14/0215/16, ze dne 19.12.2016, bod 10,VĚC: Aktualizace Zřizovacích
listin příspěvkových organizací MČ Praha 21

Zadání
pověřuje

starostku MČ Praha 21 podpisem zřizovací listiny Mateřské školy Sluníčko, Polesná 1690, 190 16 Praha 9 - Újezd
nad Lesy

Řešení
Zřizovací listina podepsána dne 11. 1. 2017.



Přehled úkolů

Městská část Praha 21

Generováno: 10.03.2017 11:43 Vytiskl: Iva Šimková, ODB_KS_VFM_ORG - organizator Strana: 1 / 1
Celkový počet záznamů tisku: 1

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
19.12.2016 ZMC_FM_ZAS3 (Karla Jakob Čechová) ZMČ13 Uk/00268/2016

Úkol z ZMČ13, č.usnesení ZMČ13/0198/16, ze dne 26.09.2016, bod 2,VĚC: Dopis od Kynologické
organizace v Újezdě nad Lesy

Zadání
ukládá

RMČ Praha 21 na příštím jednání ZMČ Praha 21 informovat o výsledku jednání s Kynologickou organizací

Řešení
6. 12. 2016 jednání probíhají, připravujeme návrh dodatku ke smlouvě (provozní řád).; 20. 2. 2017
vyjádření MUDr. Jeníčka,CSc.: dne 17.2.2017 byl KO 394 zaslán návrh dodatku ke smlouvě s MČ Praha 21 k
připomínkám.



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/00082/2017
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 15. jednání dne 20.03.2017
 

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
červenec až prosinec 2016. V tomto období se jednání RMČ konalo 11x a to ve dnech: 26.7.,
16.8., 30.8., 13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11., 6.12., 20.12. 2016.

 
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_cervenec_prosinec_2016

 
 

Dne 13.03.2017
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

 
 



RMČ/číslo Název materiálu
RMČ49/0826/16 Havarijní stav serverovny

RMČ49/0830/16
Podklady pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl.m. Prahy za 

školní rok 2015/2016 - Újezd nad Lesy

RMČ49/0827/16 Servisní smlouva - BSS Praha s.r.o.

RMČ49/0836/16 Stavba č. 41271 Poţární zbrojnice Újezd nad Lesy - dodatek č. 1 k SoD

RMČ49/0839/16 Programy pro poskytování dotací pro rok 2017

RMČ49/0837/16
Smluvně nezajištěné uţívání pozemků č. parc. 932/1, 932/2, 932/3 a 932/4 v k.ú. Újezd nad 

Lesy společností IDEAL LUX - prodlouţení ţaloby

RMČ49/0828/16 Dohoda o převedení (svěření) majetku MŠ Rohoţník

RMČ49/0835/16
Podpis smlouvy na podlimitní veřejnou zakázku na akci "Stavba č. 41271 Poţární zbrojnice 

Újezd nad Lesy"

RMČ49/0829/16 Dohoda o převedení (svěření) movitého majetku MŠ Sedmikráska

RMČ49/0834/16 Pronájem prodejny ve stánku Rohoţník

RMČ49/0833/16 Odpis nedobytných pohledávek z pronájmu bytů z let 2005-2009

RMČ49/0840/16 Zápis z 19. jednání KUR dne 30. 11. 2016

RMČ49/0838/16 Změna územního plánu č. 781

RMČ49/0832/16 Zápis č. 15 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 7. 12. 2016

RMČ49/0831/16 Rozpočtová opatření č. 128 - 130: změny rozpočtu v roce 2016

RMČ49/0825/16 Kontrola plnění úkolů

RMČ48/0823/16 Informace o Rozhodnutí Komise k projednávání přestupků MČ Praha - Běchovice

RMČ48/0821/16 Akční plán 2017

RMČ48/0820/16 Veřejné fórum 2016

RMČ48/0818/16
Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2022 - po upřesnění finančních vztahů k 

MČ Praha 21 z rozpočtu MHMP na rok 2017

RMČ48/0817/16
Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2017 - po upřesnění finančních vztahů k MČ Praha 21 z 

rozpočtu MHMP na rok 2017

RMČ48/0816/16 Rozpočtová opatření č. 102, 111 - 114, 116: změny rozpočtu v roce 2016

RMČ48/0815/16 Zápis č. 14 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 9. 11. 2016

RMČ48/0814/16 Pravidla prodeje bytů a ekonomický dopad s tím související

RMČ48/0813/16 Zápis z jednání Muzejní rady konaného dne 9. 11. 2016

RMČ48/0811/16
Souhlas s podáním ţádosti o dotaci hl. m. Prahy pro spolek Újezdský STROM na udrţitelnost 

projektu "Jiţní spojka" - obnova ovocného stromořadí a historické cesty v Újezdě nad Lesy.

RMČ48/0812/16
Ţádost o jmenování pana Zdeňka Voříška a paní Ing. Jany Gurovičové členy Komise Zdravé 

městské části a místní Agendy 21

RMČ48/0810/16
Souhlas s podáním ţádosti o dotaci hl. m. Prahy pro spolek Újezdský STROM na udrţitelnost 

projektu "Revitalizace prameniště Běchovického potoka v Újezdě nad Lesy"

RMČ48/0809/16

Prodlouţení pověření k zastupování ředitelky MŠ Rohoţník paní Bc. Ivetě Průšové a návrh 

oznámení vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky MŠ Rohoţník, 

Ţárovická 1653, 190 16, Praha 9 - Újezd nad Lesy

RMČ48/0819/16 Převzetí pozemků č. parc. 1531/2 a 1573/2 v k.ú. Újezd nad Lesy do správy MČ Praha 21

RMČ48/0808/16 Aktualizace Zřizovacích listin příspěvkových organizací MČ Praha 21

RMČ48/0807/16 Zápis č. 13 z jednání KVV ze dne 9. 11. 2016

RMČ48/0806/16 Souhlas zřizovatele s realizací projektu 1.MŠ Čentická v rámci OP VVV

RMČ48/0824/16 Návrh programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 19. 12. 2016

RMČ48/0805/16 Dohoda o převedení (svěření) movitého majetku č.1/2016

RMČ48/0804/16 Dodatek č. 14 ke smlouvě o dílo poskytovaných prací a sluţeb č. 101/2002

RMČ48/0803/16 Kontrola plnění úkolů

RMČ47/0794/16 Ţádost z 1. MŠ Čentická o zpracování projektové dokumentace na zahradní domek

RMČ47/0780/16
Ţádost Tři pro zdraví, z.s. o poskytnutí neinvestiční dotace na akci Klánovický půlmaraton 

2016



RMČ47/0783/16 Akční plán protidrogové politiky Městské části Praha 21 na období 2017 a 2018

RMČ47/0782/16
Návrh výše odměn za pedagogickou a řídící oblast ředitelce Masarykovy ZŠ a ředitelkám 

mateřských škol zřizovaných MČ Praha 21 za školní rok 2015/2016

RMČ47/0784/16 Revokace usnesení RMČ45/0748/16 ze dne 25.10.2016 v bodu 1) a 2)

RMČ47/0799/16 Zápis ze zasedání Dopravní komise Rady MČ Praha 21 ze dne 02. 11. 2016

RMČ47/0779/16
Ţádost TJ Sokol Újezd nad Lesy o poskytnutí neinvestiční dotace na nákup cvičebních 

pomůcek a úhradu nákladů spojených s provozem

RMČ47/0795/16 Odejmutí majetku ze správy MČ Praha 21 - přisvícení přechodu v ulici Čentické

RMČ47/0793/16 Obnovení pronájmu bytové jednotky č. 1628/35.

RMČ47/0792/16 Zápis z jednání Bytové komise ze dne 7. 11. 2016

RMČ47/0791/16 Rozpočtová opatření č. 98, 100 a 101: změny rozpočtu v roce 2017

RMČ47/0790/16
Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2017 včetně zásad pro hospodaření v 

období rozpočtového provizoria

RMČ47/0785/16
Moţnost spolupráce obce (zřizovatele) na přípravě reprezentativní publikace ke stému výročí 

vzniku ČSR "Kraje očima dětí"

RMČ47/0789/16 Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2022

RMČ47/0788/16 Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2017

RMČ47/0787/16 Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. - 3. čtvrtletí 2016

RMČ47/0786/16 Ţádost o moţnost pouţití adresy

RMČ47/0798/16 Navrţení tajemníka Komise ţivotního prostředí

RMČ47/0777/16
Ţádost Kangsim Dojang o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu nákladů spojených s 

pořádáním sportovního soustředění

RMČ47/0776/16
Ţádost FK Újezd nad Lesy o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu nákladů spojených s 

odběrem energie, případně na úhradu zařízení nutných pro fungování fotbalového klubu

RMČ47/0775/16 Licenční smlouva č. 1275/2016 na vyuţívání mapové aplikace Geoportál GEPRO Premium

RMČ47/0774/16
Smlouva o převodu správy majetku na MČ Prahy dle usnesení RHMP č. 2473 ze dne 11.10. 

2016

RMČ47/0778/16
Ţádost Školního sportovního klubu při základní škole (ŠSK) o poskytnutí neinvestiční dotace 

na obnovení a modernizaci sportovního vybavení

RMČ47/0797/16 Zápis č. 7/2016 Komise ţivotního prostředí

RMČ47/0781/16
Ţádost SK JOKY o poskytnutí neinvestiční dotace na 9. ročník volejbalového turnaje a na 

nákup sportovního vybavení

RMČ47/0801/16 Zápis z jednání likvidační komise ze dne 9. 11. 2016

RMČ47/0796/16

Ţádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro Praţskou 

plynárenskou Distribuci a.s. pro stavbu "Stavební úpravy STL plynovodů v ul. Polesná a okolí 

Praha 21, Újezd nad Lesy"

RMČ47/0773/16 Kontrola plnění úkolů

RMČ46/0770/16 Statut Komise Zdravé Městské části a místní Agendy 21

RMČ46/0771/16 Zápis z jednání Muzejní rady konaného dne 6. 10. 2016, jmenování tajemnice a člena MR

RMČ46/0772/16 Zápis z jednání Komise sociální politiky a zdravotnictví ze dne 12. 10. 2016

RMČ48/0822/16 Rekonstrukce komunikace v ul. Druhanická

RMČ46/0767/16 Dočasné přenesení uţívacího práva k bytu 1629/26 na třetí osobu

RMČ46/0766/16 Pronájem vývěsní skříňky č. 2

RMČ46/0763/16 Smlouva o poskytování servisu Multicary

RMČ46/0762/16 Pověření Ing. Jany Gurovičové vedením odboru ţivotního prostředí a dopravy

RMČ46/0768/16
Vyhodnocení a schválení vítězného uchazeče podlimitní veřejné zakázky na akci "Stavba 

č.41271 Poţární zbrojnice Újezd nad Lesy"

RMČ46/0765/16 Zápis č. 13 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 19. 10. 2016

RMČ46/0764/16 Rozpočtové opatření č. 94: změna rozpočtu v roce 2016

RMČ46/0761/16

Petice občanů proti prodeji pozemků č. 932/1, č. 932/2, č. 932/4 firmě Ideal Lux, Připomínky 

a dotazy k prodeji pozemků JUDr. Pelčákové, Připomínky, dotazy a návrhy k prodeji pozemků 

Ing. Klepetka

RMČ46/0760/16 Kontrola plnění úkolů

RMČ45/0759/16 Rekonstrukce komunikace v ul. Druhanická

RMČ45/0746/16
Souhlas s umístěním sídla provozovny Restaurace Na Hřišti - Újezd nad Lesy spol. s r.o., na 

adrese Čentická 1470, Praha 9



RMČ45/0749/16
Poskytnutí neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ a MZŠ) na 

vánoční dárky

RMČ45/0752/16 Návrh rozpočtového opatření pro financování projektu MAP P21

RMČ45/0758/16 Zápis z jednání Dopravní komise ze dne 05. 10. 2016

RMČ45/0755/16 Veřejné fórum 2016 - stav vypořádání podnětů občanů k 30.9.2016

RMČ45/0751/16 Rozpočtová opatření č. 87 aţ 89: změny rozpočtu v roce 2016

RMČ45/0748/16 Souhlas se záměrem zakoupení serveru pro MZŠ Polesná

RMČ45/0747/16 Platový výměr ředitelky MZŠ Polesná Mgr. et Bc. Aleny Sochůrkové

RMČ45/0750/16 Zápis č. 12 KVV ze dne 21.9.2016

RMČ45/0753/16 Varianty oprav zdravotního střediska Rohoţník, Ţivonínská 1630

RMČ45/0757/16 Zdravotní plán MČ Praha 21 a studie "Plán rozvoje městského zdraví v MČ Praha 21"

RMČ45/0743/16 Termíny jednání RMČ Praha 21 a ZMČ Praha 21

RMČ45/0756/16 Zápis z jednání Komise Zdravé MČ a MA21

RMČ45/0745/16 Přiznání osobního ohodnocení vedoucí odboru v souvislosti s ukončením zkušební doby

RMČ45/0754/16
Vyhodnocení a schválení vítězného uchazeče podlimitní veřejné zakázky na akci 

"Rekonstrukce skautské klubovny"

RMČ45/0744/16 Dodatek Organizačního řádu MČ a ÚMČ Praha 21

RMČ47/0802/16 Revokace usnesení RMČ45/0758/16 v bodě č. 2

RMČ45/0742/16 Kontrola plnění úkolů

RMČ44/0741/16
Vyjádření k podání odvolání proti rozhodnutí ÚMČ Praha 21 SÚ 

č.j.UMCP21/12378/2016/SÚ/Cer na akci "TV Újezd nad Lesy, etapa 0021 BUS MHD - ČD

RMČ44/0740/16
Zjednodušené poptávkové řízení na akce Rekonstrukce chodníku Čentická, Obnova 

konstrukčních vrstev v ul. Druhanická, Obnova konstrukčních vrstev v ul. Onšovecká

RMČ44/0736/16
Schválení rozpočtového opatření č. 1 v roce 2016 na úpravu poloţek rozpočtu MZŠ Polesná 

pro rok 2016

RMČ44/0734/16
Souhlas s prodlouţením nájemní smlouvy na detašované pracoviště MŠ Sedmikráska, objektu 

Hulická 1535

RMČ44/0735/16 Přehled pohledávek VHČ po splatnosti a informace o postupu jejich vymáhání

RMČ44/0739/16

Ţádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení sluţebnosti pro Praţskou 

plynárenskou Distribuci a.s. na akci " Stavební úpravy STL plynovodů ul. Pilovská, Brzická a 

přilehlé ulice Praha 21"

RMČ44/0738/16 Audit udrţitelného rozvoje MČ Praha 21 pro rok 2016

RMČ44/0737/16 Rozpočtové opatření č. 83: změna rozpočtu v roce 2016

RMČ44/0733/16 Platnost sloţení slibu zastupitele

RMČ44/0732/16 Kontrola plnění úkolů

RMČ43/0731/16 Zápis z jednání Muzejní rady ze dne 8. 9. 2016

RMČ43/0730/16 Zápis z Dopravní komise RMČ Praha 21 ze dne 07. 09. 2016

RMČ43/0729/16
Zápis z jednání Bytové komise ze dne 14. 9. 2016, rezignace na funkci tajemníka komise a 

jmenování člena komise

RMČ43/0723/16 Poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 21 z rozpočtu MHMP

RMČ43/0728/16
Rozpočtová opatření č. 76, 79 - 82: změny rozpočtu v roce 2016 a č. 77: úprava rozpočtu v 

roce 2016

RMČ43/0727/16 Návrh rozpočtového opatření pro financování projektu MAP P 21

RMČ43/0726/16 Údrţba zeleně

RMČ43/0722/16

Ţádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení sluţebnosti pro Praţskou 

plynárenskou Distribuci a.s. na akci "Stavební úpravy STL plynovodů ul. Netušilská, 

Barchovická a přilehlé ulice Praha 21"

RMČ43/0725/16 Výpověď z nájmu bytu a soudní vymáhání dluhu, souvisejícího s uţíváním bytu v čp. 1628

RMČ43/0724/16 Pravidla prodeje bytů

RMČ47/0800/16 Zápis z 18. jednání KUR dne 7. 11. 2016

RMČ43/0721/16 Odprodej pozemku č. parc. 577/144 v k.ú. Újezd nad Lesy

RMČ43/0720/16 Ţádost obce Sibřina o odkup části pozemku č. parc. 4275 v k.ú. Újezd nad Lesy

RMČ43/0719/16
Návrh na změnu územního plánu - pozemky č. parc. 537/159 a 537/130 v k.ú. Újezd nad 

Lesy



RMČ42/0714/16
Ţádost společnosti G- Reality s.r.o. o připojení inţenýrských sítí k pozemku parc.č. 957 k.ú, 

Újezd nad Lesy

RMČ43/0718/16
Ţádost o odkup části pozemku č.parc. 3817 a nabídka prodeje pozemku č.parc. 3821/7 v 

k.ú. Újezd nad Lesy

RMČ43/0717/16 Zápis ze 17. jednání KUR dne 5. 9. 2016

RMČ43/0716/16 Kontrola plnění úkolů

RMČ42/0712/16 Úprava platových tarifů vedoucích pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ MČ Praha 21

RMČ42/0713/16
Majetkoprávní vypořádání pozemků č. parc. 932/1, 932/2, 932/3 a 932/4 v k.ú. Újezd nad 

Lesy se společností IDEAL LUX s.r.o. - návrh smluv

RMČ42/0711/16

Stanovisko k zápisu Základní školy Velebného s.r.o. do rejstříku škol a šk. zařízení a do 

rejstříku školských právnických osob dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění 

pozdějších předpisů

RMČ42/0715/16
Pronájem pozemku parc.č.793/7 v k.ú. Újezd nad Lesy - zřízení zařízení staveniště pro 

realizaci výstavby STL plynovodu v ulici Budčická, Nadějovská a přilehlé ulice Praha 21

RMČ42/0710/16 Kontrola plnění úkolů

RMČ41/0708/16 Změna územního plánu SÚ hl. m. Prahy č. Z2832/00

RMČ41/0697/16
Sloučení Komise Zdravé městské části a místní Agendy 21 a Komise volnočasových aktivit, 

jmenování nových členů komise

RMČ41/0707/16
Revokace návrhu na výstavbu telekomunikačního zařízení společnosti T-Mobile Czech 

Republic a.s.

RMČ41/0696/16
Ţádost TŘI, o.p.s. o poskytnutí jednorázové dotace na provoz lůţkového Hospice Dobrého 

Pastýře v Čerčanech

RMČ41/0706/16 Přístavba MZŠ Polesná - Dodatek ke smlouvě SML/0142/2015 č.6

RMČ41/0695/16 Údrţba zeleně - sekání trávy

RMČ41/0699/16 Kynologické cvičiště

RMČ41/0709/16 Výsledek šetření ČŠI a vykonání nápravného opatření MZŠ Polesná

RMČ41/0705/16 Souhlasné prohlášení k duplicitně zapsanému pozemku č.parc. 1311/2 v k.ú. Újezd nad Lesy

RMČ41/0704/16
Ţádost o poskytnutí účelového investičního příspěvku na zabezpečovací vstupní systém do 

prostor MŠ Sluníčko ve 4.NP ve výši 105.201,- Kč

RMČ41/0703/16 Oprávnění pro Radu MČ Praha 21 ke schvalování rozpočtových opatření

RMČ41/0702/16 Rozpočtová opatření č. 50, 70 aţ 74: změny rozpočtu v roce 2016

RMČ41/0701/16 Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. pololetí 2016

RMČ41/0700/16 Zápis č. 12 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 15. 8. 2016

RMČ41/0694/16
Redukce stavu divokých prasat na základě poţadavku občanů vzešlého z Veřejného fóra 

2016

RMČ41/0698/16 Pronájem lékárny Rohoţník

RMČ41/0693/16 Dopis od Kynologické organizace v Újezdě nad Lesy

RMČ40/0688/16
Veřejná zakázka - "Rekonstrukce skautské klubovny" - zadávací dokumentace podlimitní 

veřejné zakázky na stavební práce

RMČ40/0687/16 Rekonstrukce plynové kotelny MZŠ Polesná 1690 - Dodatek č. 1 SoD

RMČ40/0690/16 Optické rozšíření sítě T-Mobile v oblasti Újezd nad Lesy

RMČ40/0689/16

Ţádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro Praţskou 

plynárenskou Distribuci a.s. pro stavbu "Nové STL přípojky v ulicích Cerhýnská, Onšovecká, 

Staroklánovická a Dědická"

RMČ41/0692/16 Návrh programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 19. 09. 2016

RMČ41/0691/16 Kontrola plnění úkolů

RMČ39/0678/16 Veřejné fórum 2016 - výsledky ověřené anketou

RMČ39/0686/16 Přístavba MZŠ Polesná - nábytek

RMČ39/0680/16
Záměr na zveřejnění odprodeje pozemků č. parc. 932/1, 932/2, 932/3 a 932/4 v k.ú. Újezd 

nad Lesy - předem známému zájemci

RMČ39/0674/16 Prodeje bytů

RMČ39/0673/16 Pohledávka po firmě Food Service Praha

RMČ39/0666/16

Příprava vnitřní směrnice pro stanovení postupů a odpovědností v ÚMČ Praha 21 v oblasti 

projektů, programů a dotací - při jejich přípravě, realizaci, hodnocení a vyuţití finančních 

prostředků

RMČ39/0657/16 Zpráva o situaci v oblasti účetnictví v ZŠ Masarykova



RMČ39/0677/16 Zapojení MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy do projektu integrace systému řízení kvality v obcích

RMČ39/0669/16 Zápis z jednání Komise volnočasových aktivit, konaného dne 15. 6. 2016

RMČ39/0667/16 Zápis z jednání Muzejní rady ze dne 9. 6. 2016

RMČ39/0671/16 Pronájem prostor polyfunkčního domu Domu dětí a mládeţe

RMČ39/0665/16
Poskytnutí individuální dotace MČ Praha 21 městu Říčany na vzdělávání ţákyně se 

zdravotním postiţením

RMČ39/0668/16 Zápis č. 11 z jednání KVV ze dne 22. 6. 2016

RMČ39/0681/16 Přístavba MZŠ Polesná - dodatek č. 4 k SoD

RMČ39/0682/16 Přístavba MZŠ Polesná - dodatek č. 5 k SoD

RMČ39/0664/16
1. mateřská škola - ţádost o schválení investičního záměru a finanční zajištění organické 

stavby na školní zahradě

RMČ39/0663/16
Darovací smlouva pro JR RUNNING SPORT- intersport, pořádající štafetový běh za 

připomenutí tragických událostí II světové války Terezín - Kladno - Lidice - Včelákov - Leţáky

RMČ39/0675/16 Rozpočtová opatření č. 51 - 55, 59 - 68: změny rozpočtu v roce 2016

RMČ39/0672/16 Dohoda o úhradě dluhu, souvisejícího s uţíváním bytu v čp. 1624

RMČ39/0656/16 Jmenování vedoucí odboru občansko-správního

RMČ39/0670/16 Prověření neziskovosti činnosti ZKO

RMČ39/0683/16 Oprava hasičského automobilu T815 CAS32

RMČ39/0659/16 Zápis č. 5 z jednání KŢP dne 28. 6. 2016

RMČ39/0676/16 Přehled ţádostí o investiční dotace z rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2017

RMČ39/0658/16 Jmenování členů Redakční rady ÚZ

RMČ39/0662/16
Ţádost o mimořádnou dotaci pro organizaci Rarášek z Újezda na neplánované náklady z 

důvodu havárie vody v prostorách multifunkčního hřiště dne 5. 6. 2016

RMČ39/0661/16 Zápis z jednání Dopravní komise RMČ Praha 21 ze dne 29. června 2016

RMČ39/0660/16 Zápis z jednání Dopravní komise RMČ Praha 21 ze dne 01. 06. 2016

RMČ38/0643/16 Rozpočtová opatření č. 43 - 49: změny rozpočtu v roce 2016



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/00093/2017
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 15. jednání dne 20.03.2017
 

Ing. Michael Hartmanpředkládá:
zastupitel MČ Praha 21

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Zápis č. 15 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 7. 12.
2016 a zápis č. 16 z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 21 ze dne 20. 2. 2017

Důvodová zpráva

Zápis č. 15 z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 21, ze dne 7. 12. 2016, který je
předkládán Zastupitelstvu MČ Praha 21 na vědomí, obsahuje 7 bodů bez usnesení (usnesením
RMČ49/0832/16 byl vzat na vědomí).

Zápis č. 16 z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 21, ze dne 20. 2. 2017, který
je předkládán Zastupitelstvu MČ Praha 21 na vědomí, obsahuje 4 body  (usnesením
RMČ53/0884/17 byl vzat na vědomí).

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 zápis č. 15 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 7. 12. 2016 a

zápis č. 16 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 20. 2. 2017
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Zapis_c_15_z_jednani_FV

 
Příloha č.3: 03_Zapis_z_jednani_FV_c_16_z_20_2_2017

 
 

Dne 09.03.2017
 



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

 
Ing. Michael Hartman

zastupitel MČ Praha 21
 

 









Mðstská ðást Praha 21

F'inanðni vybor ZMC

Pr'ítomni:

Zapisovatel:

Ornluveni:

Ilosté:

Zápis õ.16
z jednání dne 20.2.2017

(zað,ite\<jednání v 18,00 hod. a ukonðení v 19,35 hod.)

Ing. Michael Ilaltman
Ing. Mergl Milo5
Ing. Stcf-an Matvija
Secllák Petr

Ing. Vlasta Berková - tajemnice f,rnanðního v¡fboru Z,MCPraha}l

Ing.Tomá5 Koutsk¡f
Mgr. Martin I(o5ut
.IUDI, Ivan Piikryl

ne

Prübðli j eclnání Finanðního vÍboru:

Piedseda a tajernník pr'ivítali piítornné ðleny. PÍedseda Iì'V konstatoval, Ze jeclnání bylo

r-ádnë svoláno a rnateriály k projednávanym bodüm vðas zaslány. K minulému zápisu

uvedl, Ze byl iádnë schválen a je uloZen na intranetu. Að vðichni ðlenové mají moZnost se

k návrhùm zápisu vyjadiovat, nikdo neupozornil na ja'z,ykové chyby sniZující öitelnost

(pozvanou místo pozvané ald.). V tomto ohledu chce pÍedseda zétpisy zlepËit. Taiernník i

ovðÍovatelé byli poZádáni o lep5í kontrolu textu. Mezi schùzkami FV se vyjadÍoval k

zápisùm také interní auditor. Zëwéru auditora se bude vënovat bod 3 jednání.

Dále piedseda FV oznëtmil, Ze v souladu s informací v minulém zápise jsou novë k.iednání

dostupné sloZky na intranetu, do kterého mohou ðlenové piistupovat. l'am mohou pro

jed¡otlivá jednání materiály ðíst, komentovat a pÌidávat materiály vlastní ke svyrn bodüm.

Pr*edsecla zkontroloval, zda piítornní ðlenové obdrZeli piístupové údaje (obdrZelo: 4 ), z.da

piístup vyzkou5eli (piístup vyuZilo: 3) a zda potiebují dal5í asistenci IT (asistenci

potiebují: 0 ).

lìinanðní vybor následnë otevÍel rozpravu k jednotlivym bodùm progralxu jeclnání:

1) Plnðní rozpoðtu MÕ Praha 21 za rok 2016

I)okument byl piedslaven Ing. Berkovou. Následnð byly poloZeny clotazy a piipornínky

ðlenü. Piedseda poi.âdal, aby byl materiál vloZen také do sloZky dne5ního iednání na

intranetu k ostatním pÍecllohám. Pan I{arttnan doporuðil, zda by ve vyl<a'zv VFIC niohl byt

sloupec ,,plán 2015" nahrazen existujícírn sloupcetn ,,skuteðnost 2014", aby byl splnðn

platrif poZadavek na vykazování v ðasové iadé 3 po sobð jdoucích let. Dále poZádal o

pÍesriðj5í specilÌkaci kúðtüm vzávëru zprâvy (7 vhlavni a 2 ve vecllej5í) - u lakÍch



penðZních ústavu a pokud existují, jejigh ðísla. Paní Ilelková odpovðclðla, Ze v5echuy úrðty

mají samostatná ðísla a jsou vedeny u Ceské spor'itelny. DalÉí otázka byla k podrobnèj5ímu

objasnðní problernatiky úðtovaní o poloZce ð. 8ll5 az,âpornému saldu plnéní rozpoðtu za

rok 2016 pii plnëní piíjmù na 102Yo a v¡fdajù na79Yo.
Vysvétlení Ing. Berkové - vlivern poloZky financování v celkové v¡fSi 32 516,20 tis. I(ð
(pÍedevSím pÌevod nevyðerpané investiðní dotace z MHMP v roce 2015 na investiðní akci

,,Pr'ístavba MZS Polesná" ORG 80020, pro vyuZití v rooe 2016 v celkové v¡fði 32 001,00

tis, Kð). PoloZka 8115 financování se podle metocliky pouùívâ pouze vrozpoðtu. nikoli
v úðetnictví. Tato ðástka tedy nemolila b¡ft zapojena do piíjmù, proto .ie vykázárro vySSí

öerpání v¡idajù neZ pÍíimtr.

lJsnesení: Finanöní vybor v'zal na védomí plnëní rozpoðttt MC I'raha 21 r.a xtl<

2016 a piedkládá v tomto zátpise uvedené doporuðení.
Pro: 4, Proti: 0, ZdrZel se: 0

2) Nominace ðlena FV do komise pro schvalování Írðetní závërky MC Praha 21 za

rok 2016

Iìinanðní vybor projednal návrh nomiuovat Ing. Milo5e Mergla, tj. aby byl
opët za FY nominován, nebot' se mël za. FV úðastnit minule. Nebyla tnu v5ak

prokazatelnyrn zpúsobem s potvrzenim doruöena pozvánka organizátora.ieclnání, takZe se

schvalování dosud neúðastnil. Jako náhradník bude osobnë povðien pÌedseda FV, kter¡f

ùâdâFinanðní odbor ÚH¿C, aby byl zván úplnë stejnym zpüsobem jako nominovany ðlen

za úðelem ovëÍení procesu. Náhladník (v pÌípadð nepiítomnosti nominovaného ðlena) by

se jednání fyzicky úðastnil. Pan Ing. Mergl nominaci zaFY piiial.

Usnesení: Finanðní vybor nominoval Ing. Milo5e Mergla jako ðlena IìV do komise

pro schvalování úðetní zétvërky MÖ Praha 2l za rok 2016. Náhradníker-n br-rcle

pieclseda FV, ktery bude zván stejnym zpùsobem jako nominovany ölen.

Pro: 4, Proti: 0,Zdri.el se:0

3) Inl'ormace interní auditork)¡ ohlednð zápisri a zavedení jeclnotného protokolu

ke kontrole

Finanðní vybor se na základë podkladù interní auditorky,.iedrracího iádu FV a zákona o hl.

m. Praze zabyval poZadavky na zéryisy z kontrol. FV rozli5uj e me'zi zápisy o ðinnosti clle

g78 odst. 4 písmeno b) zâk.131/2000 Sb., \dy Finanðní vybor plní poradní lunkci, kterou

lro povër'ilo Zastupitelstvo (usnesení ZMCIll0l46lI2) a kontrolarni provádënymi na

zâkladé, $ 78 odst. 4 písmeno a), kdy ze zâkona provádí kontrolu hospodaiení s majetkem a

finanðními prostÍedky rnðstské ðásti. Ke konkrétní kontrole hospodaiení s majetkem a

finanðními prostÍedky mëstské ðásti pÍistupuje jako iniciativní orgán pÌímo na záklaclð

zmocnöní ze zâkona $ 78 odst, 4 písmeno a) nebo usnesením ZMC. JelikoZ je Zádoucí, aby

vybory 7.MÖ poui,ívaly jednotny formát zápisu z kontrol, bude FV od pÍí5tího jednání

pouZívat pro zápisy z kontrol odpovídající paragrafu $ 78 odst. 7 jednotny vzor protokolu o

korrtrole,'zaslany i¡terní auditorkou ÚVtC Praha 21 Ing. Birkovou, kterf byl piipojen k
podkladùrn jeclnání. Protokol/zápis br"rde pÍílohou standarduího zápisu a pro kontroh-r bude

dle instlukcí interní auditorky zavedena sloZka v e-Spisu.



l]snesení: þ-V bere na vðdotní informace
poskytnuty protokol
Pro: 4, Proti: 0, zdrZel se: 0

4) Body z minulého jednání

od interní auclitorky a bucle pouZívat

4.a) Prostudování investice do stoianu na ko Polesná v hodnoté
tis Kð dlc lozpoðtového opatiení ð. 67. Neprojednani bod z programu rlinulého
iednání. Piípravou bodu povðien ing. TomáS KoutskÍ.
NedokonöenÍ bod z minulého ìednání. pieruðenÍ odchodern ðlena vÍboru.

Pr*edseda konstatoval,Lekbodu do uzávðrky nedorazily ù.âdné dalðí podklady. lng.
Mergl doplnil, Ze skuteðná ðástka je jiná, niZSí. Vedoucí finanðního odboru toto
potvrdila a ðástku upÍesnila (skuteðná cena206 643,80 I(ð),

Pro neplítomnost ðlena povëieného vedením tohoto bodu Ing Koutského nelze bod

uz.aviit, ale bude piesunut na piíStí jednání. S ohledem na piedchozí bod jednání l"V
navrhl pïedseda dokonðení bodu 4.a) v reZimu kontroly s doporuðenym protokolem
interního auditora, kde povèÌenivzntkâschválením usnesení FV v souladu s podle $
78 odst. 4 písrneno a) zërkona 13112000 Sb. o hl. m. Praze .

Usnesení: lìinanðní vybor odkládá uzaviení bodu na pií5tí jednání a ing. I(outskélio
stanoví vedoucím kontrolního tymu k uzaviení bodu formou protokolu o kor-rtrolc IìV
úvrö pzr.

Pro: 4, Proti: 0, ZdrZel se: 0

4.b) I(ontrola zpracování podnëtu FV ohlednë vyhodnocování úrðelnosti MAP z (bocl-!
z jednání IrV ð. 11. ze clne 16. 5. 2016). NeprojednanÍ bod z programu minulého
jedriání. Piípravou bodu povëien Mgr. Martin KoSut

Piedseda konstatoval,Lek bodu do uzávërky nedorazily ùâdne dal5í podklady.

Oznámil svá ústní zjiStëní z debafy se starostkou MC Praha 21. Pro nepÍítomnost ðlena

povëÍeného vedením tohoto bodu Ing. Ko5uta IIV navrhl, aby bod byl dále piesunut na

pr'ístí iednání.

Usnesení: Finanðní vybor odkládá uzavÍení bodu na pÌíStíjednání.
Pro: 4, Proti: 0,Zdrùel se:0

4.c) Us 726116 s diskusí o vni nil<aci mezi Iìaclou

sekretariátem ÚMC a Finanðním vÍborem. Zádost Rad)¡ ze dne 22.9' ?016
lnéni 22.1 1.2016) b sekretariáte

L12.2016. Poté FV rozhodne o postupu ve vëci Zádosti RMÖ43/0726l16 o..provðiení
finanðní vÍhodnosti nákupu Zacího Ramene FERRI TA24 a jeho ekonomického
provozlr".

Finanðní v;fbor se seznámil s usnesením RMC43 10726 (rady ö. 43 . ze dne 27 .9.2017) a

dëie Lâdâ, aby bylo zaji5tëno vðasné písemné informování Iì-V usnesenícli Iìady

smërovanych vriði FV. Ilez nâleùité komunikace nemùZe FV zaruöit, Ze bude vðas

reagovat na kroky tÍetích stran, o kterych není inforrnováu.



Ve vð.ei samotného poäadavku RMÖ, FV ko-nstatu¡ie; äe pov-öîovat ko-ntrolou mùäE.dle
zákona 131/2000 Sb. pouze ZNIë- Rada v$akmûåé dle usnssçni zuÖ v jednaefm fådu
o,slovovat,FV vrolî poradnl. FV tedy projednáprovéfenl fïnanönf v.fhodnosti nåkupu
Ëaofho Ramene FERRI TA24 a jeho ekonomis..............-kého provCIuu v roli poradní, poðlnaje od
tohoto jednånf" Ölenové FV do pfí5tlho jednánf pfipravl náwhy na poåadavky vuði
RMð a Finanðnímu odboru tykajíeí se dal5ích podkladri ve vëci.

FV po diskusi ëlenrïse rozhodl rozdËlit,projednánl naotázkuåaeího rameno þákup,
pro'voz, oplavy), pracovnl ðety þloche, mzdové náklad,Ð, pfedctrrozl období (ploshy
posekané doda¡r,atelËky a cÊna za sluåby z faktury).

Usnosenl: Finanð..nívfborzahajujepnocÊs provëfenl finanðní vjhodnostinákupu
ùaclho ramene FERRI TA24 ajeho ekonomického provozuaùâdâRMC o

poskytnutí v5ech vëci se tykajících podkladù, zejménapodkladové dokumenty
RMC a Finarrðnlho odboru UMC.
Pro: 4, Proti: 0, Zdråel se: 0

Jcdndní bylo ukonðenq v 19.3,5 po pmjcdnátd vleeh bodrl prograrnu jednáni.

Zapsala:Irry, Vlæta B'erková - t4iomnice finanönfho vfboru. ZMÕ prahq Z.t Ð
Soirvålil: tñb. n¡i*tr*l Haxünan:pÈedseda finanðnjho vfboru Z.MÖ,Fraha ?1

0,tlr"--



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/00094/2017
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 15. jednání dne 20.03.2017
 

Jan Slezákpředkládá:
místostarosta MČ Praha 21

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Rozpočtová opatření č. 128 - 130: změny rozpočtu v roce 2016 a rozpočtová
opatření č. 1 - 2, 5 - 8, 12 - 14, 17 - 21: změny rozpočtu v roce 2017

Důvodová zpráva

Rozpočtové opatření č. 128: změna rozpočtu v roce 2016 - navýšení příjmů i výdajů v
ostatních záležitostech kultury o 76 tis. Kč - v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch (usnesení
RMČ49/0831/16).

Rozpočtové opatření č. 129: změna rozpočtu v roce 2016 - 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 943 250,25
Kč (pro rozpočtové opatření zaokrouhleno na 943 300,00 Kč), ve výdajích podíl z EU ve výši
496 500,00 Kč a ze státního rozpočtu ve výši 446 800,00 Kč (po zaokrouhlení) v kapitole 04 -
Školství, mládež a sport (usnesení RMČ49/0831/16).

Rozpočtové opatření č. 130: změna rozpočtu v roce 2016 - spoluúčast MČ Praha 21 ve výši 5%
tj. 49 644,76 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 vzdělání P 21 ve výši 943 250,25 Kč v kapitole 04 - Školství, mládež a sport,
převedení finančních prostředků ve výši 49 600,- Kč z položky nespecifikované rezervy v kapitole
10 - Pokladní správa (usnesení RMČ49/0831/16).

Rozpočtové opatření č. 1: změna rozpočtu v roce 2017 - zapojení nevyčerpaných fin. prostředků z
účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MŠMT na Realizaci projetku v rámci Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělání, prioritní osy 3 - na akci č. 10330 EU - Místní akční plán
vzdělávání P 21 ve výši  535 199,- Kč (pro rozpočtové opatření zaokrouhleno na 535 200,- Kč)
v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, v roce 2016 do roku 2017 ve stejné výši (usnesení
RMČ50/0843/17).

Rozpočtové opatření č. 2: změna rozpočtu v roce 2017 - zapojení nevyčerpaných fin. prostředků
ze spoluúčasti MČ Praha 21 ve výši 5% tj. 28 121,01 Kč (pro rozpočtové opatření zaokrouhleno
na 28 200,- Kč) k účelové neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z MŠMT na Realizaci projektu
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 - na akci č. 10330 EU



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

- Místní akční plán vzdělávání P 21 v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, v roce 2016 do roku
2017 ve stejné výši (usnesení RMČ50/0843/17).

Rozpočtové opatření č. 5: změna rozpočtu v roce 2017 - navýšení výdajů v kapitole 07 -
Bezpečnost o 15,0 tis. Kč pro JSDH Újezd nad Lesy na revizi hasičských přístrojů, převedením
finančních prostředků z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa (usnesení
RMČ52/0868/17).

Rozpočtové opatření č. 6: změna rozpočtu v roce 2017 - navýšení výdajů v kapitole 09 - Vnitřní
správa na investiční položku výpočetní technika - nákup záložní energetické jednotky z důvodu
havarijního stavu serverovny) ve výši 430,0 tis. Kč, převedením finančních prostředků z položky
nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa (usnesení RMČ52/0868/17).

Rozpočtové opatření č. 7: změna rozpočtu v roce 2017 - navýšení investičních výdajů v kapitole
04 - Školství, mládež a sport na investiční akci "Modernizace vstupního prostoru MZŠ Polesná "
ve výši 200,0 tis. Kč na zpracování studie této akce, a to převedením finančních prostředků z
položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa (usnesení RMČ52/0868/17).

Rozpočtové opatření č. 8: změna rozpočtu v roce 2017 - poskytnutí neinvestiční účelové dotace
spolku SOSák ve výši 12,0 tis. Kč na akci Masopust 2017 v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch,
zapojením nevyčerpaných prostředků z dotace MHMP z výherních hracích přístrojů z roku 2016
do roku 2017 (usnesení RMČ52/0868/17).

Rozpočtové opatření č. 12: změna rozpočtu v roce 2017 - úprava mezi výdajovými položkami
při financování Újezdského zpravodaje v kapitole 09 - Vnitřní správa a jejich doplnění ve výši
196,0 tis. Kč z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa (usnesení
RMČ52/0868/17).

Rozpočtové opatření č. 13: změna rozpočtu v roce 2017 - zapojení nevyčerpaných finančních
prostředků z dotace ze SR roku 2016 ve výši  62 968,0 Kč (pro rozpočtové opatření zaokrouhleno
na 63,0 tis. Kč) s využitím na stejný účel v roce 2017 - výkon pěstounské péče v kapitole 05 -
Zdravotnictví a sociální oblast (usnesení RMČ52/0868/17).

Rozpočtové opatření č. 14: změna rozpočtu v roce 2017 - zvýšení výdajů o 300,0 tis.
Kč na položku nákup ostatních služeb (údržba silnic) v kapitole 03 - Doprava, převedením
finančních prostředků z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa (usnesení
RMČ52/0868/17).

Rozpočtové opatření č. 17: změna rozpočtu v roce 2017 - poskytnutí neinvestiční účelové
dotace ve výši 50 000,- Kč OS Veselý Újezd na pořádání kulturní akce "Čarodějnice 2017"
na multifunkčním sportovišti v Újezdě nad Lesy dne 30. 4. 2017, v kapitole 06 - Kultura a
cestorní ruch, 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 (viz usnesení
RMČ52/0864/17 a RMČ53/0889/17).

Rozpočtové opatření č. 18: změna rozpočtu v roce 2017 - přijetí účelové neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 480,00 tis. Kč v kapitole
05 - Zdravotnictví a soc. oblast (usnesení RMČ53/0889/17 a RMČ53/0889/17).

Rozpočtové opatření č. 19: změna rozpočtu v roce 2017 - elektronický docházkový systém
- navýšení investiční výdajové položky o 178,00 tis. Kč na nákup programového vybavení -
přístupového a docházkového systému AKTION - v kapitole 09 - Vnitřní správa, převedením
finančních prostředků z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa (usnesení
RMČ52/0861/17 a RMČ53/0889/17).



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. 20: změna rozpočtu v roce 2017 - referenční model řízení MV - navýšení
investiční výdajové položy o 245,00 tis. Kč na nákup programu ATTIS na řízení kvality úřadu - v
kapitole 09 - Vnitřní správa, převedením finančních prostředků z položky nespecifikované rezervy
v kapitole 10 - Pokladní správa (usnesení RMČ52/0862/17 a RMČ53/0889/17).

Rozpočtové opatření č. 21: Pořízení nemovitosti (budova) ve výši 25 000,00 tis. Kč v kapitole 08 -
Hospodářství, zapojením finančních prostředků z výsledku hospodaření předcházejících účetních
období (usnesení RMČ53/0889/17).

 
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
 rozpočtová opatření č. 19 - 21: 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. 128 - 130: změny rozpočtu v roce 2016 a rozpočtová opatření č. 1

a 2, 5 - 8, 12 - 14, 17 a 18: změny rozpočtu v roce 2017 dle přiložených tabulek, které
jsou součástí tohoto usnesení

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_RO_c_128_az_130_zmeny_R2016_1_2_5_az_8_12_az_14_17_az_21_zmeny_2017

 
 

Dne 08.03.2017
 
 

Jan Slezák
místostarosta MČ Praha 21

 
 



MČ Praha 21

Rozpočtová opatření č. 128 - 130:  změny rozpočtu v roce 2016

Rozpočtová opatření č. 1 -2, 5 -8, 12 -14, 17 - 21: změny rozpočtu v roce 2017

pro jednání ZMČ Praha 21 dne 20. 3. 2017

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

128

Navýšení příjmů i výdajů v ostatních záležitostech

kultury o 76 tis. Kč - v kapitole 06 - Kultura a

cestovní ruch.

změna R

Ostatní záležitosti kultury - příjmy z poskytování

služeb (zájmové kroužky - hra na klavír, flétnu,

atd.) 231 33 19 2111 0600 76 000,00

Ostatní záležitosti kultury - ostatní osobní výdaje 231 33 19 5021 0600 56 000,00

Ostatní záležitosti kultury - povinné poj.na

soc.zabezpečení 231 33 19 5031 0600 14 000,00

Ostatní záležitosti kultury - povinné poj.na

zdravotní poj. 231 33 19 5032 0600 6 000,00

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

129

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 943 250,25 Kč (pro

rozpočtové opatření zaokrouhleno na 943 300,00

Kč) v kapitole 04 - Školství, mládež a sport

(č.dokladu 2125)

změna R

Příjem neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

(převody mezi hl.m.Praha a MČP21) 231 63 30 4137 000033063 0400 10330 943 300,00

Neinvestiční výdaje z dotace - podíl z EU 231 32 99 103533063 0400 10330 496 500,00

z toho na:

Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní osobní

výdaje 231 32 99 5021 103533063 0400 10330 306 200,00

Povinné pojištění na soc.zabezpečení a státní

politiku zaměst. 231 32 99 5031 103533063 0400 10330 35 700,00

Povinné pojištění na veřejné zdravot.poj. 231 32 99 5032 103533063 0400 10330 12 800,00

Drobný dlouhodobý hmotný maj. 231 32 99 5137 103533063 0400 10330 25 000,00

Nákup ostatních služeb 231 32 99 5169 103533063 0400 10330 100 000,00

Pohoštění 231 32 99 5175 103533063 0400 10330 11 800,00

Nákup materiálu j.n. 231 32 99 5139 103533063 0400 10330 5 000,00

Neinvestiční výdaje z dotace - podíl ze SR 231 32 99 103133063 0400 10330 446 800,00

z toho na:
Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní osobní

výdaje 231 32 99 5021 103133063 0400 10330 275 500,00

Povinné pojištění na soc.zabezpečení a státní

politiku zaměst. 231 32 99 5031 103133063 0400 10330 32 100,00

Povinné pojištění na veřejné zdravot.poj. 231 32 99 5032 103133063 0400 10330 11 500,00

Drobný dlouhodobý hmotný maj. 231 32 99 5137 103133063 0400 10330 22 500,00

Nákup ostatních služeb 231 32 99 5169 103133063 0400 10330 90 000,00

Pohoštění 231 32 99 5175 103133063 0400 10330 10 700,00

Nákup materiálu j.n. 231 32 99 5139 103133063 0400 10330 4 500,00
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RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

130

Spoluúčast MČ Praha 21 ve výši 5% tj. 49 644,76

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 943 250,25 Kč (pro

rozpočtové opatření zaokrouhleno na 943 300,00

Kč) v kapitole 04 - Školství, mládež a sport,

převedení finančních prostředků na spoluúčast ve

výši 49 600,- Kč z položky nespecifikované rezervy

v kapitole 10 - Pokladní správa.

změna R Nespecifikovaná rezerva 231 64 09 5901 1000 -49 600,00

Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní osobní

výdaje 231 32 99 5021 103100077 0400 10330 30 600,00

Povinné pojištění na soc.zabezpečení a státní

politiku zaměst. 231 32 99 5031 103100077 0400 10330 3 600,00

Povinné pojištění na veřejné zdravot.poj. 231 32 99 5032 103100077 0400 10330 1 200,00

Drobný dlouhodobý hmotný maj. 231 32 99 5137 103100077 0400 10330 2 500,00

Nákup ostatních služeb 231 32 99 5169 103100077 0400 10330 10 000,00

Pohoštění 231 32 99 5175 103100077 0400 10330 1 200,00

Nákup materiálu j.n. 231 32 99 5139 103100077 0400 10330 500,00

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

1

Zapojení nevyčerpaných fin.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 535 199,- Kč (pro

rozpočtové opatření zaokrouhleno na 535 200,00

Kč) v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, v roce

2016 do roku 2017 ve stejné výši.

změna R

Zapojení nevyčerpaných prostř.z roku 2016 do

roku 2017 z neinvestiční dotace ze státního

rozpočtu - podíl z EU 231 8115 103533063 0400 10330 281 700,00

z toho na:

Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní osobní

výdaje 231 32 99 5021 103533063 0400 10330 143 300,00

Povinné pojištění na soc.zabezpečení a státní

politiku zaměst. 231 32 99 5031 103533063 0400 10330 15 900,00

Povinné pojištění na veřejné zdravot.poj. 231 32 99 5032 103533063 0400 10330 5 700,00

Drobný dlouhodobý hmotný maj. 231 32 99 5137 103533063 0400 10330 3 500,00

Nákup ostatních služeb 231 32 99 5169 103533063 0400 10330 98 900,00

Pohoštění 231 32 99 5175 103533063 0400 10330 10 100,00

Nákup materiálu j.n. 231 32 99 5139 103533063 0400 10330 4 300,00

Zapojení nevyčerpaných prostř.z roku 2016 do

roku 2017 z neinvestiční dotace ze státního

rozpočtu - podíl ze SR 231 8115 103133063 0400 10330 253 500,00

z toho na:

Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní osobní

výdaje 231 32 99 5021 103133063 0400 10330 128 900,00

Povinné pojištění na soc.zabezpečení a státní

politiku zaměst. 231 32 99 5031 103133063 0400 10330 14 300,00

Povinné pojištění na veřejné zdravot.poj. 231 32 99 5032 103133063 0400 10330 5 100,00

Drobný dlouhodobý hmotný maj. 231 32 99 5137 103133063 0400 10330 3 200,00

Nákup ostatních služeb 231 32 99 5169 103133063 0400 10330 89 000,00

Pohoštění 231 32 99 5175 103133063 0400 10330 9 100,00

Nákup materiálu j.n. 231 32 99 5139 103133063 0400 10330 3 900,00
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RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

2

Zapojení nevyčerpaných fin.prostředků ze

spoluúčasti MČ Praha 21 ve výši 5% tj. 28 121,01

Kč (pro RO zaokrohleno na 28 200,- 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 v kapitole 04 - Školství, mládež a

sport, v roce 2016 do roku 2017 ve stejné výši.

změna R

Zapojení nevyčerpaných fin.prostředků z roku

2016 do roku 2017 ze spoluúčasti MČ P 21 k dotaci

na MAP P21 231 8115 103100077 0400 10330 28 200,00

Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní osobní

výdaje 231 32 99 5021 103100077 0400 10330 14 300,00

Povinné pojištění na soc.zabezpečení a státní

politiku zaměst. 231 32 99 5031 103100077 0400 10330 1 600,00

Povinné pojištění na veřejné zdravot.poj. 231 32 99 5032 103100077 0400 10330 500,00

Drobný dlouhodobý hmotný maj. 231 32 99 5137 103100077 0400 10330 400,00

Nákup ostatních služeb 231 32 99 5169 103100077 0400 10330 9 900,00

Pohoštění 231 32 99 5175 103100077 0400 10330 1 000,00

Nákup materiálu j.n. 231 32 99 5139 103100077 0400 10330 500,00

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

5

Navýšení výdajů v kapitole 07 - Bezpečnost o 15,0

tis. Kč pro JSDH Újezd nad Lesy na revizi

hasičských přístrojů, převedením finančních

prostředků z položky nespecifikované rezervy v

kapitole 10 - Pokladní správa.

změna R

Revize hasič.přístrojů JSDH Újezd nad Lesy - nákup

ostatních služeb 231 55 12 5169 0700 15 000,00

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

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

6

Navýšení výdajů v kapitole 09 - Vnitřní správa na

investiční položku výpočetní technika - nákup

záložní energetické jednotky z důvodu

havarijního stavu serverovny) ve výši 430,00 tis.

Kč, převedením finančních prostředků z položky

nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní

správa.

změna R

Výpočetní technika - nákup záložní energetické

jednotky do serverovny 231 61 71 6125 0900 430 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 -430 000,00

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

7

Navýšení investičních výdajů v kapitole 04 -

Školství, mládež a sport na investiční akci

"Modernizace vstupního prostoru MZŠ Polesná"

ve výši 200,00 tis. Kč na zpracování studie této

akce, a to převedením finančních prostředků z

položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 -

Pokladní správa.

změna R

Modernizace vstupního prostoru MZŠ Polesná -

studie 231 31 13 6121 0400 684 200 000,00

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

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

Poskytnutí neinvestiční účelové dotace spolku

SOSák ve výši 12,00 tis. Kč na akci Masopust 2017

v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch, zapojením

nevyčerpaných prostředků z dotace MHMP z

výherních hracích přístrojů z roku 2016 do roku

2017.

změna R

Zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2016

do roku 2017 231 8115 98 1000 12 000,00

Použití účelové dotace z MHMP z roku 2016 z VHP

pro kapitolu 06 - pro spolek SOSák na akci

Masopust 2017 231 33 99 5222 98 0600 685 12 000,00

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

12

Úprava mezi výdajovými položkami při

financování Újezdského zpravodaje v kapitole 09 -

Vnitřní správa a jejich doplnění ve výši 196,0 tis.

Kč z položky nespecifikované rezervy v kapitole

10 - Pokladní správa

změna R Tisk Újezd.zpravodaje - knihy, učeb.pomůcky a tisk 231 61 71 5136 0900 665 -300 000,00

Tisk Újezdského zpravodaje - nákup materiálu j.n. 231 61 71 5139 0900 665 300 000,00

Újezdský zpravodaj - nákup ostatních služeb -

příprava a grafická úprava 231 61 71 5169 0900 665 150 000,00

Újezdský zpravodaj - ostatní osobní výdaje -

roznáška ÚZ 231 61 71 5021 0900 665 46 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 -196 000,00

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

13

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z

dotace ze SR roku 2016 ve výši 62 968,0 Kč (pro

rozpočtové opatření zaokrouhleno na 63,0 tis. Kč)

s využitím na stejný účel v roce 2017 - výkon

pěstounské péče v kapitole 05 - Zdravotnictví a

sociální oblast

změna R

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z

roku 2016 do roku 2017 231 8115 13010 0500 614 63 000,00

Konzultační, poradenské a právní služby 231 43 39 5166 13010 0500 614 13 000,00

Nákup ostatních služeb 231 63 39 5169 13010 0500 614 50 000,00

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

14

Zvýšení výdajů o 300,0 tis. Kč na položku nákup

ostatních služeb (údržba silnic) v kapitole 03 -

Doprava, převedením finančních prostředků z

položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 -

Pokladní správa

změna R Nákup ostatních služeb - údržba silnic 231 22 12 5169 0300 300 000,00

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

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

17

Poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve

výši 50 000,- Kč OS Veselý Újezd na pořádání

kulturní akce "Čarodějnice 2017" na

multifunkčním sportovišti v Újezdě nad Lesy

dne 30. 4. 2017, v kapitole 06 - Kultura a

cestovní ruch, zapojením nevyčerpaných

prostředků z dotace MHMP z výherních

hracích přístrojů a jiných tech.zařízení z

roku 2016 do r. 2017 v kapitole 10 -

Pokladní správa (viz usnesení

RMČ52/0864/17)
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změna

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků

z roku 2016 do roku 2017 231 8115 98 1000 50 000,00

Použití dotace z MHMP z roku 2016 z VHP pro

kapitolu 06 - pro OS Veselý Újezd na akci

"Čarodějnice 2017" 231 33 99 5222 98 0600 666 50 000,00

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

18

Přijetí účelové neinvestiční dotace ze státního

rozpočtu z Úřadu práce ČR na výkon pěstnounské

péče ve výši 480 tis. Kč v kapitole 05 -

Zdravotnictví a sociální oblast (č. dokladu 2005)

změna R

Přijetí účelové neinvestiční dotace ze státního

rozpočtu 231 63 30 4137 13010 0500 614 480 000,00

Platy zaměstnanců v pracovním poměru
231 43 39 5011 13010 0500 614 171 000,00

Povinné pojištění na soc.zabezpečení a státní

politiku zaměst. 231 43 39 5031 13010 0500 614 43 000,00

Povinné pojištění na veřejné zdravotní poj.
231 43 39 5032 13010 0500 614 16 000,00

Konzultační, poradenské a právní služby
231 43 39 5166 13010 0500 614 50 000,00

Nákup ostatních služeb 231 43 39 5169 13010 0500 614 200 000,00

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

19

Elektronický docházkový systém - navýšení

investiční výdajové položky o 178 000,- Kč na

nákup programového vybavení - přístupového a

docházkového systému AKTION - v kapitole 09 -

Vnitřní správa, převedením finančních prostředků 

z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 -

Pokladní správa.

změna R

Programové vybavení - přistupový a docházkový

systém Aktion 231 61 71 6111 0900 697 178 000,00

Nespecifikované rezervy
231 64 09 5901 1000 -178 000,00

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

20

Referenční model řízení úřadu MV - navýšení

investiční výdajové položky o 245 000,- Kč na

nákup programu ATTIS na řízení kvality úřadu - v

kapitole 09 - Vnitřní správa, převedením

finančních prostředků z položky nespecifikované

rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa.

změna R

Programové vybavení - referenční model řízení -

program ATTIS 231 61 71 6111 0900 698 245 000,00

Nespecifikované rezervy
231 64 09 5901 1000 -245 000,00

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

21

Pořízení nemovitosti (budova) v kapitole 08 -

Hospodářství, zapojením finančních prostředků z

výsledku hopodaření předcházejících účetních

období

změna R
Pořízení nemovitosti (budovy)

231 36 39 6121 0800 25 000 000,00

Zapojení výsledku hospdaření předcházejících

účetních období 231 8115 1000 25 000 000,00

Vypracovala: Ing. Vlasta Berková

7.3.2017

Stránka 5



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/00112/2017
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 15. jednání dne 20.03.2017
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
Karla Jakob Čechovázpracoval:
starostka MČ Praha 21

 
 

Věc: Dopis Mgr. Petra Lojína ve věci odprodeje pozemků parc. č. 932/1, parc. č.
932/2, parc. č. 932/3, parc. č. 932/4

Důvodová zpráva

Na základě usnesení RMČ53 dne 28. 2. 2017 předkládám zastupitelstvu na vědomí dopis Mgr.
Petra Lojína.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 dopis Mgr. Petra Lojína

 
 
 

2) s o u h l a s í
 se záměrem odkupu budovy č.p. 1570 na pozemcích  č. parc. 932/1 a 932/2 v k. ú. Újezd

nad Lesy, která je ve vlastnictví společnosti Ideal Lux, s.r.o
 
 
 

3) p o v ě ř u j e
 starostku MČ Praha 21 jednáním ve věci odkupu budovy a narovnání majetkoprávních

vztahů MČ Praha 21 se společností Ideal Lux, s.r.o
 

 Zodpovídá:
 

 1. starostka MČ Praha 21
 Termín:  31.05.2017
 

 



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.1: 02_dopis_p.Lojin

 
Příloha č.3: 03_dopis_p.Lojin

 
 

Dne 10.03.2017
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21
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e- mąil: idealluxZldeallux. cz

Městská část Praha 21
Staroklánovickä260
l90 ló Praha

J

"--'L

Jednořadá s3/1o51, Praha 6

Provozovna: Netušllská 1570,
19o 16 Pľaha 9 - tiJezđ nad Lesy

K rukám paní starostky

Y Praze dne23.2.2Al7

Věc: odprodej nemovitostí.

Yáźení,

|?YT"ji na naše předešlá jednání, která ve věci odpľodeje pozemků parc. č. g3z/l,paľc' č.
932/Ż, paľc' č' 93213 apaľc' č. 932/4, vše kat. tnemívjeianad Lesy, obec Praha, zapsané naLV ě' 2329 u Katastrálního úřadu pľo hlavní mesto Pľahu, ratastľalnĺ pracáviště Praha
vedeme již několik let. BohuŽel nikoliv vinou na mé straně došlo k tomu, Že tęnto pľodej
dosud neby| rea|izovĺĺn, ač jsme se dohodli na všech podstatných podmínkách, kdy jsem ia{ceptovď Váš požadavek na kupní cenu ve výši l2.íoo.ooo,- Kč' RovněŽ jsem i vrĺámci
mimosmluvní dohody akceptoval Váš další požadavek na vzájemné narovnání, součástí
kterého měl bý müj zálvazek na úrfuadu ěástky l.447.500,_ Ke, tak jak vyplývá ze smluvnich
dokumentů ze září roku 2016, vypracovanych Mcstskou částí PrahaŁl.

S ohledem na to, Že k podpisu těchto dokumęntů z Vďí strany k dnešnímu dni nedošlo, cožmělo i za následek nemoŽnost si u Ministerstva práce a sociálních vécí zażádatv příslušném
teľmínu 2017 o podporu (dotaci) na mnou plánovaný projekt ręalizace zdľavotnického centľapro osoby postiŽené Alzheimerovou chorobou _ tzv. śeniorhaus, které mělo byt ľealizováno
přestavbou budov (staveb) v mém vlastnictvím, kteľé jsou situovány na shoľa uvedenýchpozemcích a jak je Městské části Pľaha 2l znźmo, nyni zkolaudované jako továmí objekty.Mám tak Za to, Že odložením pľodeje těchto po'.*tů Městskou ĺastĺ zt na neurčito, tak
došlo v nejbliŽší době ke zmaření ,eu{iru""tohoio pľojektu.

Vemte prosím na vědomí, źe za situace' kdy se pľo mě zcela z nepochopitelných důvodůpostavila pľoti mému záměru na výstavbu tohoto z^dravotnického centia i záejší veřejnost, ačjsem se ji i snažil svuj zrĺměr (studii) veřejně dne 9.l l.Ża\6 pľezentovat a obhájit, takiE
nemám zájem v téta lokalitě realizovatp"ójem předmětného zdľavotnĺckého centra.o 1eľł předmětných pozemků od Městské Eásti praha 21 mámvšak nadále zájem,avšak zapodmĺnky, Že jejich následné využití nebude nijak omezeno pouze na ręalizacl tohoto
zdľavotnického centľa, jak jste požadovali, ale budě umožněna ,erritalira"e tovĺárního objektu
clle platného územního plánu'

Abych však dostál svým zéwazkům vuči Městské časti Pľaha 2|, tozhodljsem se, jak jsem jiŽ
i.při předešlém jednaní Městskou část Praha 2l infoľmoval, všechny uuaor.y .ítuou*e nashoľa uvedených pozemcích prodat s tím, Že s ohledem na předkupní pravo vlastníka

registrace:""o"r",s?J3*ĹTľł.""',Í;?aTĺ::1lílC,vložka1.gĹ2s
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Jednořadá 53/1o51' Praha 6 e -mąil: ideąlluxíiż'ídeallux. cz

Provozovna: Netušilská 1570'
19o 16 Praha 9 - ťIJezđ nad Lesy

pozemku tímto opětovně nabízím Městské ěásti Pľaha 21 předmětné budovy za kupní cenu
ve Výši 28.500.000'- Kč a tímto dopisemžádám Městskou ěást Praha 2l o vyjádření, zda
vyuŽije svého předkupního pľáva, jež vyplyvá z vlastnictví pozemků pod budovami a je
ochotna v této záleżítosti dálejednat.

V případě, že Městská část Praha 21 předkupního práva nevyuŽije a budovy se nepodďí
prodat, budu nucen budovy pľodat nebo pronajmout jinému zájemci a v budovách obnovit
provoz tzn, vy:żítjejich původní účel (vyrobu a velkoobchodní sklad) nebo ľevita|izovat
tovĺĺrní objekt dle platného územního plánu, abych byl schopen zajistit jejich další provoz a
údržbu.

oěekávám Vaši zpľáw nejpozději do 3 l .3 '20 1 7 a jsem s pozdľavem

Za|ďealLux s.r.o.
Mgr. Petr Lojín , jednatel

A
1 łča: łó5 .łfr':u | 'JlC 1Zl']';3ö6|'

ĺeaĺsľr KRA)/,'ĺ sň{ir) PPAHÁ' arlĺJĺĺ C / í]2':

IĆo: 485366o1, DIČ: CZ485366jI
registrace: KRá"'SKŕ oBcHoDNÍ soup PRÁHA' odđíl C,vložka 19125



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/00108/2017
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 15. jednání dne 20.03.2017
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
Ing. Blanka Birkovázpracoval:
referent - interní audit

 
 

Věc: Výbor pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky MČ Praha 21 za
rok 2016

Důvodová zpráva

V souladu s Vnitřní směrnicí č. 7/13 O schvalování účetní závěrky je předložen návrh složení
Výboru pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky MČ Praha 21 a jí zřízených
příspěvkových organizací za rok 2016. Návrh složení Výboru byl schválen RMČ dne 28.2.2017
usnesením RMČ53/0892/17.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 navržené členy Výboru pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky MČ Praha

21, včetně zřízených příspěvkových organizací, za rok 2016, ve složení:

předseda:   Ing. Vlasta Berková

členové:     Jan Slezák (místostarosta MČ Praha 21)

                  Ing. Josef Orlovský (předseda inventarizační komise)

                  Ing. Miloš Mergl (člen Finančního výboru)

                  Ing. Blanka Birková (referent interního auditu)

tajemník:    Ing. Jana Piknová

náhradník za člena Finančního výboru: Ing. Michael Hartman (předseda Finančního výboru)

 
 



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

 
 
 

Dne 09.03.2017
 
 

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/00099/2017
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 15. jednání dne 20.03.2017
 

Jan Slezákpředkládá:
místostarosta MČ Praha 21

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2016

Důvodová zpráva

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

K 31. 12. 2016 byly vykázány příjmy celkem ve výši 110 041,35 tis. Kč, tj. plnění k upravenému
rozpočtu na 100,23%. Celkové výdaje byly vykázány ve výši  112 708,56 tis. Kč (tj. plnění vůči
upravenému rozpočtu na 79,20%), z toho běžné výdaje 73 018,94 tis. Kč (plnění na 87,28%) a
kapitálové výdaje 39 689,62 tis. Kč (plnění na 67,69%).

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci bylo vykázáno ve výši  - 2 667,21 tis. Kč, a to vlivem
položky financování v celkové výši 32 516,20 tis. Kč (především převod nevyčerpané investiční
dotace z MHMP v roce 2015 na investiční akci „Přístavba MZŠ Polesná“ ORG 80020,  pro využití v
roce 2016 v celkové výši 32 001,00 tis. Kč). Položka 8115 financování se podle metodiky používá
pouze v rozpočtu, nikoli v účetnictví.  Tato částka tedy nemohla být zapojena do příjmů, proto
je vykázáno vyšší čerpání výdajů než příjmů.

 Výsledek hospodaření byl vykázán ve výši   4 317,72 tis. Kč, a to  vlivem výnosů ve výši 86 185,92
tis. Kč (především vlivem výnosů z  transferů) a nákladů ve výši 81 868,20 tis. Kč (především
vlivem nákladů z činnosti a z transferů).

Ve vedlejší hospodářské činnosti byly docíleny výnosy ve výši 8 503,48 tis. Kč, náklady ve výši 
      6 902,04 tis. Kč a z toho vyplývající výsledek hospodaření ve výši  1 601,44 tis. Kč.

Předkládaný materiál byl odsouhlasen usnesením RMČ53/0885/17.

 

 
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části



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

 
 

1) s c h v a l u j e
 "Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2016" v souladu s přiloženým materiálem

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Plneni_rozp_MCP21_za_rok_2016

 
 

Dne 08.03.2017
 
 

Jan Slezák
místostarosta MČ Praha 21

 
 



MESTSKA CAST PRAHA 2I
srARoKt-ÁwovlcxÁ zoo
PRAHA I -U¡ezA nad Lesy

Zhodnocení rrlnëní rozpoðtu za rok 2016

I(31. 12.2016 byly vykënâny pÍíjmy celkem ve vyÈi 110041,35 tis. Kð, ti. plnðní
l<upravenétnu rozpoðtu na 100,23yo, ztoho dariové piíjrny (U'.1) na 102,34Yo (vlivem
pr*íznivého plnëní správních poplatkü a daní zrnajetku), nedariové piíjniy (1i,2) na 100.88%
(vlivem pÌijat¡¡?ch sankðních plateb, piíznivého plnèní vlastních piíjmfi a piijat¡ich vratek
transferü z finanðního vypor'ádání piedchozích let) apiijaté transfery (tf.4) na 100,00%.
Cclkové vydaje byly vykâzány ve v¡¡Í5i 112708,56 tis. Kõ (tj. plnðní vüði upravenému
rozpoðtu na79,20o/o), z toho bëZné vSida.je 73 018,94 tis. Kð (plnèní na87,28o/o) a kapitálové
vyclaje 39 689,62 tis. I(ð (plnðní na 67 ,690/o).

Saldo pÍíimri a vydaiú po konsolidaci bylo vykûzétno ve vy5i - 2 667,21tis. Kõ, a to
vlivem poloZky financování v celkové vyíi 32 516,20 tis. Kð (pieclevSím pievod nevyðerpané
investiðrií dotace z MHMP v roce 2015 na investiðní akci ,,Piístavba MZS Polesná" ORG
80020, pro vyuZití vroce 2016 v celkové vfSi 32 001,00 tis. I(ð). PoloZka 8115 finaricování
se podle metodiky pouùivâ poLIZe v rozpoðtu, nikoli v úðetnictví. 'I-ato ðástka tedy nemohla
l':yl zapojena do piíjmù, proto je vykënâno vy55í ðerpání v¡fdajü neZ pÍíjniù.

Vyslcdek hospodaÍení byl vykletzitn ve v¡¡iSi 4 317 ,72 tis. Kð, a to vlivem vynosrJr ve
vy5i 86 185,92 tis. Kð (pÍedevSím vlivem vynosri z transferú) a náklaclü ve vy5i 8l 868,20 tis.
I(ö (piedev5írn vlivem nákladfi z ðinnosti a z transßrù).

I'lnðní ¡rÍíimri k upravenému rozpoðtu:

OllJ 02 - Mðstská infrastruktura - plnöní pr-íjmfi celkem na 100,0(%. Jeclná se o vlastní
pitlmy nedañové ve vy5i 59,0 tis. Kð - sponzorské dary a z reklamy 5,0 tis. Kð na akci ,,I)en
zemð" a piiiaté transfery ve vy5i 158,0 tis. I(ð (134,0 tis. I{ð neinvestiðní úðelová dotace
z MFIMP na akoi Revitalizace izolaöni zelenë - tenis a 24,0 tis. Kð investiðní úðelová clotace
z MI{MP rntuté,Yz akci).

OIIJ 03 - Doprava - piíjrny vykazují plnðní na 100,00lo. MÕ Praha2l obdri.ela investiðní
irðelovou dotaci z MI{MP na llek. cliodníkù Centická, obnova kon, vrstev v ul. On5ovecká,
Druhanická (ORG 80215) ve vy5i 5 000,0 tis. Kð, v souladu s platebním kalendáiern.

ORJ 04 - Skolrtuí, mlitdei, a sport - plnðní piíjrnù celkern na 100,00%, ztoho vlastní
piijrny byly docíleny ve vy5i 2 003,50 tis. Kð (vratka nevyðerpanycl-r proslÍedkfr
z neinvestiðních provozníchpiíspëvkù 'ziízenych pÍíspëvkovych organizacív roce 2015 - MS
Öentická ve v¡¡iSi 154,93 tis. Kð, MS Sluníðko ve v¡iÈi 435,16 tis. Kð a MZS Polesná ve vy5i
1413 ,41 tis. Kö). Pr*ijaté dotace celkem ve v¡fði 12 500,95 tis. Kð - plnðní na 100,00%
(neinvest. dotace z MFIMP ve v¡.iSi 43 tis. Kð na primární prevenci v MZS Polesná - grantovy

I



program MLIMP, neinvestiðr:rí dotace zMIIMP ve vy5i 1085,10 tis. l(ð na integraci Záktr
vobdobí od L1.2016 do 31.8.2016, neinvest. úðelová dotace ze státního rozpoðtu zUSIr¿'t'
us 1,:i5i 35,0 tis. Kð - kontinuální program'zâLitkové prevence na prvním stupni, neinvestiðní
úðelová dotace ve vy5i 685,70 tis. Kö na posílení rnzclovych prostieclkfi zamðstnancrlr
ziizenych PO ZS a MS, neinvestiðní úðelové dotace ve vy5i 427,7 tis. Kð na dokrytí integrace
Zákfr MZS Polesná od l. 9. 2016 - 3L 12. 2076, neinvestiðní úðelová dotace ve v¡fSi 8I ,2 tis.
Kð na posílení rnzdovych prostÍedkri na platy zamëstnancü pro Mateiské 5koly, investiðní
úðelová dotace ve vy5i 2 000,0 tis. I(ð na Rek. kotelny MS RohoZník (ORG 80108), invesriðní
úöelová dotace ve vy5i 5 000,0 tis. Kð na Rek. plynové kotelny MZS Polesná 1690 (OIIG
80109) a nav¡f5ení investiðní dotace na akci Rek. plynové kotelny MZS Polesná 1690 (OIìG
801 09) o 2 200,00 tis. Kð.

OR..I 05 - Zdravotnictví a soc. péðe - plnðní piíjmù celkem na 101 ,91yo, z toho plrrðní
vlastníclr piíjmü (z poskytovanych sluZeb) na 105,32o/o, vlivem pr"íjmù z peðovatelské sluZby.
Piijaté dotace celkem - plnðní na 100,00lo (úðelová neinvestiðní clotace z MIIMP ve v¡iSi t14,0

tis. I(ð na peðovatelskou sluZbu, v rámci grantového progranlu z MIIMP ve vy5i 35,0 tis. I(ð
na aktivity proticlrogové prevence na místní úrovni a na ie5ení problernatiky bezdomovectví
na lokální úrrovni ve vySi 120,0 tis. Kö, úðelová neinvestiðní dotace ze státního rozpoðtu ve
vyÉi 572,0 tis. Kð na vykor-r pëstounské péðe - UZ 13010, úðelová neinvestiðní dotace na
luykon sociální pr'áce ve vyði 125,5 tis. Kö,-UZ 13015, na sociální sluZby ve vySi 504,0 tis.
Kð, -UZ 13305.

OtlJ 06 - Kultura a cestovní ruch - plnöní piíjmù celkem na 96,910lo vlivem plnëní
vlastníclr pr'íjrnü na 95,660/o a dotací z MHMP na 100,00% (neinvestiðní dotace z MI-IMP ve
vy5i 55,4 tis, I(ð pro MLK, neinvestiðní dotace z MI{MP ve v¡f5i 124,0 tis. Kð na podporu
¿rktivit v oblasti MA21-podpora zdraví a Zivotního stylu).

OIIJ 07 - Ilezpeõnost - plnðní piíjrnü celkem na 100,00% vlivem plnðní piijatych translèrfi __

neinvestiðní dotace z MHMP ve vy5i 470,0 tis. Kð na provoz .lSDIl l'ljezd nad l,esy a
investiðní úöelová dotace ve vyði 10000,0 tis. Kð na inv. akcilfZ SDFI Úiezd naci Lesy -
vyst. OIìG 80147.

OIì.J 09 - VnitÍnÍ správa - plnðní pr*íjrnù celkem na 107,83o/o vlivem pÍr.¡etí sankðních plateb
a pojistného plnëní ve v¡f5i 82,10 tis, Kð a dotací ve vy5i I 595,0 tis. I(ð (neinvestiðní dotace
z MIIMP ve vy5i 60,0 tis. Kð na ZOZ, neinvestiðní dotace ze státního rozpoðtu ve v;iSi
1 535,00 tis. Kð na soc. právní ochranu dðtí - UZ 1301l).

OlìJ 10 - Pokladní správa - pitjmy celkem jsou plnëny na 100,1.4o/o, ztoho dañové pr-í.jrny

na 102,34Yo (piedevSím vlivem pÍíznivého phiëní dani zrnajetku na I02,38Yo, správních
poplatkù na 107,0o/o, místních poplatkù na 87,l6Yo), nedaiové piíjrny na 64,090/o a pr'ijaté
transfery (dotace) na 100,0%.

IÌlnðní vidaiü k upravenému rozpoðtu:

Plnëní bðänúch vúdaiü:

ORJ 02 - Mðstská infrastruktura * plnëní vydajú
Vodní hospodáiství je vykëtzáno plnðní na 6l ,600/0.

celkenr na95,0lo/o, z tohcl v odcJílu 23 -
Oddíl 37 - Ochrana Zivotního prostiedí



vykazuje plnëní na 96,48o/o (poloZka nákup materiálu na 96,87Yo, konzultaðní, porad.a právní
slr-rZby na 99,97o/o a nákup ostatních sluZeb na ()6,120/r). Neinvestiðní úðelová dotace
z MIIMP ve vy5i 134,0 tis. Kð na Revit. izolaðní zelenè - tenis - vykazuje plnðní na99,13"/o.

OIì.J 03 - I)oprava - plnðní vydajfi celkem na 96,300/o, z.toho nákup ostatních sluZeb na
91 ,40o/o, opravy a uclrZovárí silnic na 97 ,34o/o a opravy a udrZování chodníkù na 98,02Yo.

OIìJ 04 - Skolství, mládeä a sport - plnèní vydajù na 92,75Yo, z toho odclíl 31 - Vzclëlávání
I. na 99,92% - ziìnanðního vypor*ádání dotací zMHMP za rck 2015 do5lo kpr*evoclu
nevyðerpané investiðní dotace na investiðní akci Piístavba MZS Polesná (ORG 80020)
v celkové v¡¡75i 32 001,0 tis. Kð, piiðemZ ðást této dotace ve vy5i 2 000,0 tis. Kð byla
vyðlenðna jako neinvestiðní dotace na vybavení Pr'ístavby MZS Polesná nábytkem (drobny
hrnotrry dlouhodoby majelek). Pozdðji bylo poZádáno o pieúðelování a sníZení neinvestiðní
clotace na I 206,88 tis. Kð a na zëtkladë Zádosti byla zasl'étna investiðní dotace na vybavení
MZS Polesrrá (ORG 80322) ve vy5i 1 014,4 tis. Kö.
'L.âkladní Skole Polesná byla pr'eposlána neinvestiöní dotace z grantového programu MI-IMP
ve vy5i 43,0 tis. Kð na primární prevenci - grantovy program, neinvestiðní clotace z MIIMP
ve vy5i 1085,1 tis. I(ð na dokrytí integrace Zákù od Ll.20I6 do 31.8.2016 a neinvestiðní
clotace ze státního rozpoðtu lt¡tSU.f (UZ 33122) ve vy5i 35,0 tis. Kð na primární prevenci.
MZS Polesná byl zaslén neinvestiðní pr'íspðvek ve vyði 270,0 tis. I(ð na Skolní pora<lensl<é

pracovi5të. Dále byla zâkladní Skole Polesná pÍeposlána neinvestiðní dotace z MI{MP na
dokrytí integrace Zákù od 1. 9. 2016 do 3 L 12. 2016 ve vy5i 427 ,7 tis. Kð. MZS Polesná byl
ziizovalelem zaslëtn neinvestiðní pr'íspëvek z dotace z MFIMP z obdrZeného odvodu
z vylrerních hracích piístrojü a jinych tech. zaiízení - na vánoðní besídku pro Skolní druZinu
ve vy5i 80,0 tis. Kö a invesliðní pÍíspëvek ve vy5i 320,0 tis. I(ð na nákup serveru.
MS lìohoZriík byl zaslán neinvestiðní piíspðvek od ziizovatele ve vy5i 500,0 tis. Kð rìa opravLr
elektroinstalace. MS Sluníðko byl zaslén investiðní provozní pr'íspëvek ve vy5i 282,0 tis. I(ð
na poiízení interaktivních tabulí a investiöní pr*íspëvek ve vy5i 105,20 tis. Kð na
'zabezpeó,ovaci a zétmkovy systérn. L MS Centická byl poskytnut investiðní pÍíspèvek ve vy5i
142,42 tis. Kð napoiízení organické stavby na zahradë MS.
V5ern ziizenym pÌíspðvkovym organizacím (ZS a VS; byla pÍeposlána neinvestiðní úðelová
dotace z MIIMP ve vy5i 685,7 tis. Kð (ve dvou splátkách) na posílení rnzdov¡ich prostÍedkfr
zamëstnancü v oblasti Skolství.
VSem mateÍskym Skolám byla pieposlána neinvestiðní úðelová dotace z MLIMP v celkové
vy5i 81,2 tis. I(ð na posílení mzclovych prostiedktr na platy zaméstnancù v MS. Ocl zÍizovatele
byly zaslëtny neinvestiðní pr'íspëvky na vánoðní besídku (po 10 tis. I(ð na I tfídu MS)
z neinvestiðní dotace z MI-IMP z vyherních hracích pr'ístrojù a jin¡fch tech. zaiizení,
Oddíl 32 - Y'zdélávání II. na 36,620/0, z toho podpora dal5ího vzdélënéni pedagogü na
98,09o/o a Místní akðní plány Praha 2l na 100,01o/o. Zvlastnícli zdrojù rozpoðtu Mð Praha 21

se pr"evedla na MAP Praha2l õástka 226,50 tis. Kð a po obdrZení dotace zEU a SR ve vy5i
943,25 tis. Kð se finanðní prostiedkypÍeúðtovaly ztéto dotace se spoluúðastí MC Praha 21ve
vyéi 49,6 tis. Kð.
Oddíl 34 - Tðlovychova a zëlmovâ ðinnost vykazuje plnëní na 72,06Yo - el. energie na
nrultifunkðním hii5ti Õentická na70,07o/o. oprava audrlba dëtsk¡ich hÍiSt'na 88,40yo, dotace
z granlového programu na 100,0o/o. V oblasti vyuLiti volného ðasu détí a mládeZe byla opðt
vyhláSena soutðZ o kolo (v MZS Polesná), které bylo piedáno jako vëcny dar v ðástce 13,0 tis.
Kð. Z dotace z MHMP z obdräeného odvodu z vyhelních hlacích pÍístrojti a .jinych tech.
'zaiízení byly poskytnuty dotace spolkúrn zajiðt'ujícím organizovanou sportovní ðinnost pro
rnládeZ nauzemí tt¿ÖpZt - FK Újezd nad Lesy ve v¡¡iSi 70,0 tis. I(ð na kropení hfiStð, Skolní
sportovní klub ve vySi 40,0 tis, Kð, Kangsim Dojang ve v¡f5i 50,0 tis. I(ð, SK JOKY ve vy5i



23,7 tis.l(ð, FI( Újezd nad Lesy ve vy5i 50,0 tis. I(ð na spoltovní ðinnost, TJ Sokol ve vy5i
49,0 tis. Kð, Tii pro zdraví ve vy5i 30,0 tis. Kð.

Oll.I 05 * Zdravotnictví a soc. oblast - plnéní vydaiù na 89,260/q a to vliven, plnðní oddílu
35 - Zdravotnictví - plnéní na99,42o/o (nákup ostatních sluZeb - prevence pr'ed drogami aj

r-rávyk. látkarni - 50,0 tis. Kð z vlastních zdrojù MC - ðerpání na gï,l\yq 35,0 tis. Kð
z neinvestiðní dotace z MFIMP - ðerpání na 100,0%, neinvestiðní clotace z MI-IMP ve vyÈi
70,0 tis. Kð na kornunitní terénní program KiiZovatka - ðerpání na 100,0% a poskytnutí
neirrvestiðní dotace ve v¡¡?Si 10,0 tis. Kð o.p.s. TRI Öerðany pro Llospic 'zdotace zMI'IMP z
VIJP.
Oddíl 43 - Soc. péðe a pornoc v soc. zabezpeðení - plnëní vÍdajú na88,57Yo, z toho:
osobní asist., peðovatelská sluZba na 91,88% - poloZka nákup materiálu na94,86Vo, stuclená
vocla na 27,610/0, teplo na 58,77o/o, el. energie na 99,84o/o, pohonné hrnoty a ntaziva na
65,94o/o, nákup ostatních sluZeb na99,l7Yo, opravy a udrZování na 57,92o/o.

Z neinvestiðní dotace z MI{MP z odvodu z vyherních hracích piístrojri a jin¡ich tech. 'zaiizení

byla poskytnuta dotace z. u. Neposeda na terénní a sociální práce ve vy5i 113,52 tis. I(ð
Neinvestiðní dotace z MFIMP na peðovatelskou sluZbu (lJZ 81) ve v¡i'5i 84,0 tis. vykazu.ie
plnðní na 100,0olo, neinvestiðní úðelová dotace ze státního rozpoötu na v¡fkon pèstounské péðe
(lJZ 13010) byla ðerpána ve vySi 575,48 tis. Kð tj. na 90,54olo, neinvestiðní úrðelovâ dotaoe ze
státního rozpoðtu na v¡fkon sociální prâce (UZ 13015) ve vy5i 125,5 tis. Kð vykazuje plnðní
na 700,0o/o, neinvestiðní úðelová dotace ze státního rozpoðtu na sociální sluZby (U7,13305) ve
vy5i 504,0 tìs. Kð je ðerpána na 100,0%. Neinvestiðní úðelová dotace zMHMP (UZ 8l) ve

vyði 50,0 tis. Kð na zmapovëníbezbariérového pÍístupu v obj. v MC - ðerpání na 100% a k ní
piipojeria dotace z MIIMP z VFIP ve vy5i 29,86 tis. Kð.

ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch - plnëní vldajù na 78,39Yo, a to v oddíle 33 * l(ultura,
církev a sdðI. prostÍedky na78,83o/o, a to ðinnosti knihovnické na 85,50% (neinvestiðní dotace
z MI-IMP pro MLK ve vyði 55,4 tis. Kð ðerpána na 100,0olo, nákup knih ve vyÉi 122,71tis. Kð
ðerpání na 97,85Yo, nákup materiálu j.n. na 95,58o/o), Slavnosti obce - plnëní na 74,680/o,

vystavní a muzejní ðinnost na 49,25o/o, Místní agenda 2I na 64,15yo, v rámci MA 2l byla
poskytnuta neinvestiðní dotace z MIIMP na Podporu zdravi a zdravého Zivotního stylu ve
vyÉi \24,0 tis. Kð, která byla ðerpána na93,78Yo. I(omise zdravotní - sekce pro obðanské
'zëieùilosti na 16,850/o. Byla poskytnuta neinvestiðní dotace OS Vesely Újezd na akci
X
Carodðjriice vc vy5i 50.0 tis. Kð.
V odclíle 34 * 'I'ðlovychova a zâlmovâ ðinnost na 75,87Yo (granty pro neziskové a poclob.

<>rganizace).

OIìJ 07 - Ilezpeðnost - plnëní vydajù na 96,240/q z toho oddíl 53 - Bezpeðnost a veicjr-ry
poiádek vyl<azuje ðerpání na 99,60Yu V rozpoðtu je zahrnut pouze vydaj ve vy5i 5 tis. na

pohoriné hmoty pro rnístní polioii. V oddílu 55 - Poi.étrní ochrana a integrovany zâcltranny
systém dochëní k öerpání v¡fdajù na96,21% (drobn¡f hmotny dlouhodoby majetek na96,630/o,

nákup materiálu j.n. na 99,670/o, plyn na 99,900 , el. energie na 63,680/o, nákup ostatních

sluZeb na71,670/o, opravy a udrZování na78,l0Yo a poho5tðní na 100,0%).
Neinvestiðní úrðelová dotace z MHMP na provoz JSDII Ujezd nad Lesy ve vy5i 470,0 tis. Kð
je vyðerpána na 100,0% (drobn¡f hrnotny dlouhodoby majetek na 100,0%, nákup materiálu.j.n.
rra 100,00lo, nákup ostatních sluZeb na 100,07o a opravy a udrZování na 100,0%).

ORJ 0fì - HospodáÍství - plnðní v¡fdajù na90,22o/o, ztoho pohr'ebnictví vykazuje plnðní na

84,36yo, kornunální sluZby auzemni rozvoj vykazují plnðní na 91,60%o (nákup rnateriálu j.n.
plnéní na 18,15ol0, pohonné hmoty amazivana29,l9o/o,kon'zultaðní, poraden. a právní sluZby

na95,33Yo, nákup ostatních sluZeb na 97,79o/o, opravy a udrZováni na97,06%o).



OIIJ 09 - VnitÍní správa - plnëní vÍdajù na92,450/o, z toho:
Zastupitelstvo obce - plnðní na 88,70o/o (tj. odmðny ðlenü zastupitelstva vð. sociálního a
zdravotního poj iStëní).
Cinnost n-rístní správy - platy zamëstnancù v prac. pomðru na93,40Yo, ostatní osobní vydaje
na 73,45o/o, povinné poj. na soc. zabezpeð. na 96,320/o, povinné poj. na zdravotní poj. na

96,7}yo, knihy, uðeb. pomücky a tisk na 65,460/0, drobny hmotny cllouhodobf rnajetek na
99,09o/o, nákup rnateriálu na99,670/o, studená voda na 99,21o/o, plyn na 90,26yo, el. energie na
99,95Yo, pohonné hmoty a maziva na 82,40Yo, poStovní sluZby na 87,87o/o, sluZby
telekonrunik. a radiokomun. na8l,33o/o, konzultaðní, poradenské a právní sluZby na99,98o/o,
sluZby Skolení a vzdélâvëtní na 97,38o/o, nákup ostatních sluZeb na 71,93o/o, opravy a

udrZování na 68,72Yo, progralnové vybavení na 68,440/o, cestovné na 81 ,3|o/o, pohoStèní na
54,5l%o).

Neinvestiðní úðelová dotace zMHMP na zkou5ky oclborr-ré zpùsobilosli (lJZ 8l) - plnëní na

100,0%.
Neinvestiðní úðelové dotace ze státního rozpoðtu na sociálnð-právní ochranu déIí (lJZ 13011)
ve vy5i I 535,0 tis. Kð je vyðerpána na 92,l5yo (nevyðerpaná dotace ve vy5i 120,38 tis. Kð
bude vrácena do SR pii finanðním vypoÍádání dotací zarok20l6).

OllJ 10 - Pokladní správa - plnðní vydajù na 7 ,78o/o, z toho oddíl 63 - Finanðní operace na

100,23o/o (sluZby penèZních úrstavú na 102,51% a poji5tëní rnajetku na99,98Yo a havarilní poj.
na 99,93Yo), a oddíl 64 - Ostatní ðinnosti * nespecifikované rezervy ve v¡¡?5i 4 687,0 tis. Kð
(v torn: nevyöerpaná neinvestiðní dotace z MFIMP z obdräeného odvodu z VFIP ve vy5i
I 439,0 tis. Kð a nevyðerpané vrácené piíspëvky ziizenych pr'íspèvkovych organizací zroktt
2015 ve v¡f5i 85,4 tis. Kð, neinvestiðní dar od firmy Play games na sport a kulturu ve vy5i
50,0 tis. Kð).

Plnðní kapitálovúch vÍdairi:

OlìJ 02 - Mëstská infrastruktura - vykazuje plnëní na 99,67"/o - Oplocení stanovi5t' na

tiídðn¡jr odpad - plnðní na 99,5lYo a investiðní dotace z MHMP ve vy5i 24,0 tis. Kð na Revit.
izolaðní zelené - tenis - plnëní na 100,0%o * doplnëním vlastními zdroji ve vySi 39,99 tis. I(ð
byl poiízen hrací prvek pro dðti a dospðlé v novë vzniklérn parku u tenisovych kuttù.

OlìJ 03 - Doprava - plnörií na 47,610/o - Cyklotrasa Staroklánovická-proj. dokum - nulové
plnðní.
Investiöní akce Rek. chodníkü Öentická. obnova kon. vrstev v ul. On5ovecká a Druhanická
ORG 80215 - úðelová investiðní dotace z MIIMP ve vy5i 5 000,0 tis. Kð - ðerpání ve vy5i
2451,70 tis. Kð (plnërií na 49,03o/o). V roce 2016 bylo provedeno vybðrové iízeni na
zliotovitele stavby a ðást prací pÍed koncem stavební sezóny, V roce 2017 bude provedena
'zbyvající öâst, jeL se nemohla uskuteðnit v roce 2016 pro nepiízeñ poðasí. V rámci finanðního
vypoiádání dotací s MFIMP za rok 2016 bude poi.âdátno o pievedení nevyðerpané investiðní
dotace do roku 2017 na stejny úðel.

OIì.I 04 - Skolrtn¡, mládei a sport * vykazuje plnëní na 80,090/r,, ztolto: oddíl 31 -
Vzdëlávání I. na 89,07o/o:

PÌístavba MZS Polesná (ORG 80020) - znevyöer:pané ilivestiðní úöelové dotace zMIIMP
z roku 2015 byly pÌevedeny finanðní prostt'edky do roku 2016, a to ve vyÉi 23 001,0 tis. I(ð na

stavební práce a ve v¡f5i 778,70 tis. Kð na stroje, pr*ístroje a zaiízení (interaktivní tabulc).



Z vlastních zclrojü MC Praha 21 byly dofinancovány stavební práce ve vyõi 294,48 tis. I(ð.
Clelkovó v¡¡idaje na stavbu ðiní 24 074,18 tis. I(ð. Finanðní prostÍedky jsou öerpáÍìy na
99,910.
Piedmétem akce byla vystavba samostatného uðebního pavilónu 5koly, ktery ie ftinkölið
propojen se stávající budovou Masarykovy 23, Polesná 1690, Praha 9 (ídelnírn pavilor-rem)

spojovacím krðkern. Jedná se o budovu o dvou nadzernních podlaZích, jeL obsahuje 4

kmenové uðebny, 2 uðebny druZiny, Satny, hygienické zëtzemí a kabinety pokryvající potrYeby

piístavby. Piístavba má vlastní vchod z ðentické ulice a napojení na inZenyrské síté se

samostatnym mðÌením. Je tak schopna provoznð fiurgovat jako souðást Skoly, i nezávisle na
ní. V pr'ípadð poklesu poðtu L,âkú ji bude moZno vyuù.ít jako klubovny a uðebny pro
volnoðasové aktivity, kter¡fch je v MÖ Praha 21 nedostatek.
Na konci L pololetí byla stavba clokonðena. Následnë probðhla kolaudace stavby a budova
byla vybavena nábytkem, interaktivními tabulemi a ostatním rnobiliáiem. Na konci srpna
2016byla stavba z.apsétna do rejstl"íku Skol a uvedena do provozu pro Skolní rok 2016/2017.
Ve 3. ðtvrtletí byly ve5ker'é práce vyfakturovány.

V),bavení MZS Polesná (OIIG 80322) - investiðní úðelová dotace z MIIMP ve vy5i 1 014,40
tis. Kð byla vyðerpána v plné vy5i.

Rek. koteln)¡ MS RohoZník (ORG 80108) - schválená úöelová investiðní dolace z Ml'lMP ve
v¡i,5i 2 000,0 tis. Kö je ðerpána ve vy5i I 932,64 tis. Kð, to je na 96,33Yo.

Iìekonstrukce stávajíciho 'zaiizení kotelny z dálkového vytápëní teplou voclou, kdy zdrojern
tepla je plynov¡f kotel vðetnë teplé vody. Souðástí je rekonstrukce topného systému v celém

objektu rnateÍské Skoly vð. vyrnëny otopnych tëles. Stávajici rozvod a kotelna z r. 1982
nevyhovoval jak plovoznë, tak ekonomicky (provozovala PraZská teplárenská). Rekonstrukce
nrá zaruðit úsporu nákladù na provoz zMC Praha 2l. Náklady na vytápðní a ohiev teplé vocly

byly u püvodní kotelny cca 450 tis. Kð roðnë, coù je témëÌ dvojnásobek béZné prfunðrné
spotieby na obdobnou budovu s lokálním vytápënín'r. PÍi podání Zádosti jii. byla zpracovanír
projektová dokumentace pro vybðr zhotovitele vðetnë kontrolního rozpoötu. Následná VZ
pÍeclpokládanou cenu sníZila jen nepatrnë a z tohoto dùvodu do5lo k nedoðerpání investiöní
dotace pouze ve vy5i 67 ,36 tis. Kð. Toto nedoðerpání bude piedmðtem finanðního vypor'ádání

s MI{MP za rck 2016. Akce byla dokonðena v roce 2016 v plnérn rozsahu dle projektové

dokumentace.

Iìek. pl),nové kotelnv MZS Polesná 1690 (ORG 80109) * z celkové investiðní úðelové dotace

z MLIMP ve vy5i 7 200,0 tis. Kð jsou ðerpány finanöní prostÍedky ve vy5i 4 210,97 tis. Kð, ti.
na 58,48o/o.

V rárnci Zádosti o piidëlení úðelové investiðní dotace se vycházelo z kvalifikovaného odhadu

investiðních nákladù potiebnych na rcalizaci akce. Následnè doðlo k dopracování projektové

dokumentace pro v¡fbðr zhotovitele vðetnë kontrolního poloZkového rozpoðtu, ktery oclhad

zpÍesnil * poníZil. Koneðná cena vysoutéíenâ v rámci YZ byla o dalðích cca 25Yo niZSí neZ

kontrolní rozpoðet. Z,toho dùvodu do5lo knedoðerpání celé ðástky a vyraznému poníZení

celkovych investiðních nákladfi oproti ptivodnë pÍedpokládan¡fm. Akce byla dokonðena v roce

2016 v plném rozsahu dle projektové dokumentace.
Vzhleclem knedoðerpání finanðních prostiedkfi zúöelové investiðní dotace ve vy5i 2989,03
tis. Kð, bude MC Praha 2l L:âdat,v rárnci finanðního vypoÍádání dotaoí s MHMP zarok20l6,
o pÍevod do roku 2017 a pieúðelování nevyðerpanych finanðních prostiedkfr, a to ua

investiðní akci ,,Rek. kotelny VS Sedmikráska".



Oddíl 34: 'Jìëlovychova azá.imovâ ðinnost: plnðní na72,060/o.
Iìcl<. skautské klubovnv (ORG 80134) - investiðní úðelová dotace z MIIMP ve vy5i 6 000,00
tis. I(ð.je vyðerpána ve v¡1i5i 1520,91tis. I(ð, to je na 25,34yo. Nedoðerpané úðelové I'rnar-rðní

prostiedky ve vy5i 4 479,09 tis. I(ð na tuto investiðní akci poZaduje MÒ Praha 21 pÍevést clo

rozpoðtn roku 2017 na stejny úöel.
V roce 2016 byla provedena úprava projektu z jednoúðelové Skautské klubovny na
clvouúrðelovy objekt, a to Skautská klubovna a rnístní sluZebna Mëstské policie. Bylo
poùâdéno o zmënu stavby pÌed dokonðením na stavebnírn úÌadé. Oba provozy se

sanrostatnymi vchody se vzájemnë neru5í, zfuovei takto bude zaji5tëna ostraha objektu v
tësném sousedství lesa.
Dále bylo v roce 2016 provedeno vfbðrové iízení na zhotovitele stavby a stavba byla
zahéfiena. V souðasné dobë probíhají stavební práce a bude poZádáno o linanðní dokrytí akcc.
Stavba bude dokonðena do ðervence 2017.

OIIJ 07 - Bezpeðnost - investiðní úðelová dotace z MI-IMP ve vy5i l0 000,0 tis. I(ð na inv.
akci ,,I'lasiðská zbrojnice SDH Úiezd nad Lesy - vÍstavba" - ORG 80147 - ðerpání ve vy5i
2377,99 tis. Kð, to je plnëni na23,78Yo. Vrámci finanðního vypoiádání dotací sMI'IMP
bude poZádáno o pÍevedení nevyðerpané investiðní úðelové dotace ve v¡¡iSi 7 622,01 tis. Kð
do rozpoðtu roku 2017 na stejny úðel.
V roce 2016 bylo provedeno vybèrové iízeni na zhotovitele stavby a stavba byla zahajena.
Zâroveí bylo poZádáno Ministerstvo vnitra o dotaci ve vy5i 4 500,00 tis. I(ð. Prozatírn
nebylo vydáno rozhodnutí a podle posledních informací nebude vydáno ani do konce irnora
2017 , proto bude poi.âdâno o fìnanðní dokrytí akce z prostiedkù MI"IMP, z rezeîvy pro MÖ a

.iednotky SDI{ (viz dopis llc. l,ibora Fladravy - Cj.' MI-{MP 5079412017). V souðasné dobð
probíhají stavební práce a stavba bude dokonöena do konce roku 2017.

OllJ 08 I{ospodáÍství nulové plnëní (Revitalizace sídliStð lìohoZník pro.i.

dokurnentace).

Olì..I 09 - VnitÍní správa - vykazuje plnðní na 95,560/o (Dopravní prostiedky -_ zakoupení
osobního vozidla pro peðovatelskou sluZbu v cenë 426,98 tis. Kð, Vypoðetní technika -
programové vybavení v cenð 127,29 tis. Kö).

Zmõna stavu krátkodobúch prostÍedkú na bankovních úðtech (upravcni rozpoðct) -
poloika 8l l5 financování

v celkové vy5i

z toho:

32 516,20 tis. Kð

lìi trancováu í'ze zdr oj''i minul¡f ch let :

Poneclrání nevyðerpanych úðel .prostiedkü z rczpoölu hl.m.Prahy
v roce 2015 naakoi PÍístavba MZS Polesná (ORG 80020) pro
vytri.ilí v roce 2016 v celkové v¡f 5i

Zapo.ieni nevyðerpan¡fch Iin. prostÍedkfr z dotace ze stétt. rozpoðtu
roku 2015 na vykon pèstounské peóe (UZ 13010) na stejny úðel
v roce 2016

T,apojení nevyðerpanych lin. prostr'edkù zuöel. neinv. dotace
z MI-IMP zvyher. hracích piístrojü z roku 2015 do roku 2016

32 001,00 tis. Kð

94,50 tis. Kð



s vyuZitím na zakoupení hracích prvkri na dët. hÍistè v vybudování
dopadové plochy

Zapojeni nevyðerpan¡fch fin. prostiedkü zuöel. neinv. dotace
z MHMP zvyher. hracích piístrojù z roku 2015 do roku 2016
s vyuZitím na dofinancování dotace z.ú. Neposeda na terénní
soc. práce s dospívajícími

Zapojení nevyðerpan¡ich fin. prostiedkü zuö,el. neinv. dotace
z MHMP zvyher. hracích pÍístrojù z roku 2015 do roku 2016
s vyuZitím na neinv. dotaci pro FK Vjezdnad Lesy na ðásteðnou
úlrradu zâvlahy h¡iStð

Zapojení nevyðerpanych fin. prostÍedkù zuö,el. neinv. dotace
z MHMP zvyher. hracích pÌístrojü z roku 2015 do roku 2016
s vyuZitím na ðásteðné financování Grantù - pro sporlovní oddíly

Stav finanðních prostÍedkri k 31. 12.2016 u penðäního ústavu:

206,70 tis. Kð

13,00 tis. Kð

70,00 tis. Kð

131,00 tis. Kð

Zâkladni bèZn¡i úðet
Dotace EU
Transparentní úðet
Fond rezerv a rozvoje
Fond zamëstnavatele
Fond darù

80 987 047,45 Kð,

569 408,02 Kð
752 690,88 Kë,

t4 432 402,39 Kë,

O,OO Kð
60 954,37 Kð,

Depozitníúöet 5 029 491.67 Kë,
Celkem: 101 831 994.78 Kó

Hodnocení vedleiSí hosrrodáíské ðinnosti MC Praha 21

K3l.12.2016byly ve vedlejSí hospodáiské ðinnosti docíleny v¡fnosy ve v¡f5i 8 503 478,19
Kð, náklady ve v¡fSi 6 902 040,96 Kð, a z toho vyplyvajici v¡fsledek hospodaÌení ve v¡f5i
| 601 437,23 Kö.

Stav finanðních prostiedkú VHð k31.12,2016 u penëiního ústavu:

BëZn1i úðet
Privatizaöní úðet

7 988 263,33 Kë,

Celkem: 11 532 835.74 Kð

K,/-,-')
Vypracovala: Ing.Vlasta Berková - vedoucí finanðního odborutM#A,*#
Schválil: Karla Jakob Cechová - sta/fst

U

3 544 512.4r Kö

13. 2.2017

13. 2. 2017



MC Praha 21 Tabulka ð. 1

vKö

PÍehled úðelovúch dotací z rozpoðtu HMP za rok 2016 vöetné ieiich ðerpání
(bez akcí financovanfch v rámci OPPA a OPPK)

dotace
rozpoðtu

HMP

ORJ úöel dotace - název akce

usnesení

ZHMP ö./ ze dne

poskytnuto
dle
usnesení

Pu5Ãyrilu LU

dle
plateb.
kalen.

/u inv. akcí/

úycerpano
r 31. 12
201 6 ðerpán

INVESTIÖNí

0400 Rek. kotelny MS RohoZník (ORG 80108) 14123 z 25.2.2016 2 000 000 2 000 000 1 932 64t 96.6
0400 Rek. plynové kotelny MZS Polesná 1690 (ORG 80109) 14123 z 25.2.2016 s 000 000 5 000 000 4 210 967 84,2
0700 HZ SDH Uiezd nad Lesv - vúst. (ORc 80147) 17156 z 26.5.2016 10 000 000 10 000 000 2 377 98€ 23,8
0400 Rek. plynové kotelny MZS PolesnÍ 1690 (ORc 80109) 18121 z 16.6.2016 2 200 000 2 200 000 0,0

0300
Rek.chodnÍkú Centická, obnova kon.vrstev
ul.Onöovecká, Druhanická (ORc 8021 5) 19168 z 15.9.2016 5 000 000 5 000 000 2 451 695 49,0

0200 Revit. lzolaðnízelenë - tenis (ORG 80273) 19118 z 15.9.2016 24 00c 24 000 24 00c 100,0

Celkem 24 224 000 24 224 000 10 997 295

NEINVESTIÖ

0500 )odpora reqistr.soc.sluZeb - Peöovatelská sluZba 1319 z 28.1.2016 84 000 X 84 00c 100,0

1 000
Z obdrZeného odvodu z VHP a jin¡ich tech.her.zai
(1 .10.201 5 - 31.12.201 5\ 14125 z 25.2.2016 201 000 X 201 000 100,0

0500
rrouorogova prevence na mtslnt urovnt-grantovy prgram
MHMP 14128 z 25.2.2016 35 00c X 35 000 100.0

0600 pro Místní lidovou knihovnu 14166 z 25.2.2016 55 400 X 55 400 100.0

0400
Na dokrytí integrace ¿ákü MZS Polesná (od l.'1 .2016-
31.8.2016) 15114 z 31.3.2016 1 085 10C X 1 085 100 100.0

0900 Na piípravu a zkouèkv zvláðtní odborné zoûsobilosii 1511231.3.2016 60 00c X 60 000 100,0

0400
Primární prevence ve ékolách-pro MZS Polesná-grantovf
proqram MHMP 15119 z 31.3.2016 43 00c X 43 000 100.0

1 000
Z obdr2eného odvodu z VHP a jinlch tech.her.zai
(1.1.2016 - 30.4.2016) 17lB z 26.5.2016 71 1 00C X 71 1 000 100,0

0700
Na provoz jednotek Sboru dobrovol.hasiöü (JSDH újezd
n/1., JPO V) 17155 z 26.5.2016 470 00c X 470 000 100.0

0500 Na ieðení problematiky bezdomovectví na lokální úrovni 17164 z 26.5.2016 120 00c X 120 000 100.0

0400
Posílení mzdov¡?ch prostiedkú zamèstnancù ziízenfch PO
(ZS a ri¡Sl 17165 226.5.2016 685 70C X 685 700 100.0

0600
Podpora aktivit v oblasti místní Agendy 21 - podpora
zdraví a zdravého Zivot.stvlu 18164z1662016 124 00C X 116 281 93,8

0200 Revit. lzolaöní zelenè - tenis 19118 z 15.9.2016 134 00C X 132 846 99.1

1 000
Z obdrZeného odvodu z YHP a jinlch tech.her.zai.
1.5.2016-30.9.2016) 2018 z 20.10.2016 '1 657 00C X 635 994 38,4

0400
Na dokrytí integrace 2ákú MZS Polesná (od 1.9.2016-
31.12.2016\ 20127 220.10.201C 427 70c X 427 700 100,0

0400

Na posílení mzdovlch prostiedkù na platy zamèstnancú
pro Mateiské ðkoly 20127 220.10.201e 81 20C X 81 200 100,0

Celkem 5 974 100 4 944 221

Zpracoval: Dne:
lng. Vlasta Berková 1.2.2017

'r/ .- 
t)

-'.n-1 "2.?-/

Schválil:
Karla Jakob Öechová
starostka M0 Praha 21

Dne:
1.2.2017



MC l'}raha 2l

KomentáË k tabulce õ. I - Piehled úðelovich dotací z rozpoðtu HMP za rok
201{ võetnë ieiich õerpání

Inve stiðní dotace:

Rek. koteln)¡ MS RohoZník (ORG 80108) - furanöní prostiedky z úðelové investiðní dotace

byly vyðerpány na L)6,6Yo.

V l. pololetí 2016 bylo vydáno stavební povolení a v 0712016 bylo pÍedáno staveni5tð a

z.ahétjeny stavební prâce, O letních prë,zdnintrch2016 probðhla realizace akce dle SoD a stavba

byla zl<olaudována. V souðasné dobë je kotelna v provozu. V zitnním období se uskuteðnila
topná zkouSka vðetnð doregulování systému. Investiðní akce byla do kouce roku
dofàkturována.

Iìek. pl),nové koteln)¡ MZS Polesná 1690 (ORG 80109) - z celkové investiðní úöelové clotace

ve vy5i 7 200,0 tis. Kö jsou ðerpány linanðní prostiedky ve vy5i 4210,97 tis. I(ð, tj. na

58,49o/o.

Y 0712016 bylo piedáno staveniðtë a zahëtjeny stavební práce. O letních prâzdninétch 2016
probðhla rcalizace akce dle SoD a stavba byla uvedena do provozu. ìlakturace probðhla

v souladu se smlouvou o dílo v plné v¡f5i.

Vzhledem k nedoðerpání finanðních prostiedkù v plné v¡iSi (ve veiejné z.akërzce byla
vysoutëZena niZSí cenaneí byla piedpokládána), bucle MC Praha 2l i.âdat, v rámci finanðníl'ro

vypor'ádání této investiðní úðelové dotace za rck 2016, o pievod a pÍeúðelovâní z,bylych

1ìnanðních prostiedkù.

LIZ Úiezd nad Les)¡ - vÍst. (OiìG 80147) - finanðní prostrYedky z úðelové investiðní dotace

zMFIMP jsou ðerpány ve vy5i 2 371,99 tis. Kð, tj.na23,8o/o. Vroce 2016 bylo provedeno

vybðrové iizeni na zhotovitele stavby a stavba byla 'zahâjena. Zërovei bylo poZádáno

Ministerstvo vnitra o dotaci ve vy5i 4 500,00 tis. Kð, V souðasné dobð probíhají stavební

pr'áce a bude poZádáno o finanðní dokrytí akce. Stavba bude dokonðena clo konce roku 2017.

Ilek. chodníkü Õentická. obnova kon. vrstev vul. On5ovecká. Druhanická (OI{G 80215) -
z úrðelové investiðní dotace ve vyËi 5 000,00 tis. Kð byly vyðerpány finanðní prostÍedky ve

v¡f5i 2451,70 tis. Kð, tj. na 49,0o/o. Vroce 2016 bylo provedeno vybërové iizení na

zhotovitele stavby a ðást prací pied koncem stavební sezóny, V loce 2017 bude zrealizovâna

zbyvajici ðást, která se nemohla uskuteðnit v roce 2016 pro nepiízeñ poðasí.

Revit. izolaðní zelenë - tenis (9RG 80273) - finanðní prostiedky z dotace ve vyði 24,0 tis. Ift
byly vyðerpány na 100,0o/o. Uðelová investiðní dotace z MI-IMP byla doplnðna vlastními

zclroji MC ve vy5i 39,99 tis. Kð a byl poiízen hlací prvek pro dðti a dospðlé v novð vzniklém
parku u tenisovych kurtü.

Neinvcstiðní dotace:

Podpora registrovanÍch sociálních sluZeb vMÕ Praha 21 - Peðovatelská sluZba-- finanðní

lrrosti'edky .j sou vyðerpány na 100,)yo.

Z obdrZeného odvodu z vÍherních hracích piístrojfr a jiúch tech. herních zaiízení (za obclobí

ocl l . 1 0. 2015 - 3L 12-2915)- lìnanðní prostiedky .jsou vyðerpány na 1 00,0%.



Protidrogová prevence na místní úrovni - grantovÍ program MHMP - fìnanðní prostÍedky
byly vyðerpâny na 100,}Yo.

Pro Místní lidovou knihovnu - neinvestiðní úðelová dotace je vyðerpána na 700,)yo.

Na dokry¡tí integrace Zákú MZS Polesná (období od l. 1. 2016 do 31. 8.2016) - finanðní
prostÍedky jsou ðerpány na 100,0yo, nebot' byly formou neinvestiðního piíspèvku zaslény
v plné vyíi ziizené piíspëvkove organizaci MZS Polesná.

Na pÌípravu a zkouðky zvláStní odborné zprisobilosti - finanðní prostiedky jsou vyðerpány na

I00,0o/o.

Prirnární prevence ve Skolách - pro MZS Polesná - grantovÍ proerarn MI]MP - finanðní
prostiedky z úðelové neinvestiðní dotace jsou vyðerpány na 100,0o/o, nebot' byly v plné vliSi
zaslëny formou neinvestiðního piíspëvku ziizené piíspèvkov é organizaci MZS Polesná.

Z obdrZeného odvodu zvÍherních hracích piístrojù a ìinÍch tech. zaÍízení (od l. l. 2016 do
30. 4.2016) - finanðní prostÍedky jsou ðerpány na 100,0Yo.

Na provoz jednotek Sboru dobrovolnÍch hasiðù (JSDH Újezd nad Lesy. JPO V) - finanðní
prostiedky z úðelové neinvestiðní dotace jsou ðerpány na 100,0olo.

Na ie5ení problematiky bezdomovectví na lokální úrovni - finanðní prostiedky jsou ðerpány
na 100,jYo.

Na posílení mzdovÍch prostiedkü zamðstnancri zÍízenÍch pÍíspèvkovúch oreanizací -
finanðní prostÍedky jsou ðerpány na 100,0o/o, nebot' L zâloha i 2. öást z úðelové neinvestiðní
dotace z MHMP byla zaslëtna na úðet MC Prcha 2l a následnð pÌeposlána ziizenym
piíspëvkovy m or ganizacím.

Podpora aktivit v oblasti místní Aeendy 21 - podpora zdraví a zdravého Zivotního stylu -
finanðní prostiedky j sou vyðerpány na 93 ,\Yo, a to na akci ,,Den zdraví" .

Revit. izolaðní zelenë - tenis - finanðní prostiedky jsou vyðerpâny na99,Iyo.

Z obdrZeného odvodu z vÍherních hracích pÌístrojù ajinÍch tech. zaÍízení (od 1. 5. 2016 - 30.

9. 2016) - finanðní prostiedky byly vyðerpány na 38,4yo. Nevyðerpané finanðní prostÍedky
jsou na poloZce nespecifikované rezervy a budou pievedeny do roku 20ll na stejn¡f úðel.

Na dokrytí integrace Zákü MZS Polesná (od l. 9. 2016 - 31. 12. 2016) - finanöní prostiedky
z úðelové dotace jsou vyðerpány na 700,0yo, nebot' byly v plné v¡f5i pÌeposlány ziizene
piíspëvkov é organizaci MZS Polesná.

Na posílení mzdovÍch prostiedkü na platv zamëstnancù pro Mateiské Skoly - finanðní
prostiedky z úðelové dotace byly vyðerpány na 100,0o/o, nebot' byly pÍeposlány v plné qiði
Mateiskym Skolám.

Zpracovala: Ing. Vlasta Berková i4.¿,,J)
13. 2. 2017

Schválil: Karla Jakob ðechová - starostka MC Praha 21

13. 2.2017



l.-¡cence: MC21 XJ|GBBI 4 / A (0202201 6 1 0:25 / 201 602031 s01 )

BTLANCT pní¡MÜ n yinAJÜ ROZPOcTU
pied konsolidací na tirovni mésta

za ðtvrtletí lV. / 2016

(v tis. Kö)

Období: 121 2016
lÕo: OOZ4O123

Název: Mèstská öást Praha 21
úiao rvréstské ðásti

UCS:

NS:

00240923 MÖ Praha 21

00240923 HÖ MÖ Praha 21

Polo2
ka

Název seskupení polo2ek Rozpoðet
schválenf

Rozpoöet
upravenf

Upravy % %
rozpoötu za r plnèní plnèní
lv.ðtvrfletí lkRS kRU

I. ROZPOCTOVE PRIJMY
111X ,Danë z piijmù fyzicklch osob - kraj
1 '1 '1X ,Dané z piÍjmù fyzicklc-h oso,b - obec

lCelXeU Danè z pÉíjmú fyzick¡ich osob
112X Dané z piíjmú právnickyich osob - kraj
112X ,Danë z piíjmú p¡ávnicklch osob - obec

ìCELKEM Danè z piíjmú právnickfch
osob

1211 Dañ z piidané hodnoty - kraj
1211 lDari z piidané hodnoty; ob,ec

TCELKEM Dañ z piidané hodnoty
1219 Zruöené danè ze zbo2i a JluZeb - ob"c
133X Poplatky a odvody v oblasii Zivotního

prostied i

134X lMístní poplatky z vybran¡ich ðinnostÍa
:sluZeb

136X Správni poplatky

151X Dané z majetku

170X Ostatni dañové

752,00

i ¿oo,oo

6 300,00

752,00

2 400,00

6 300,00

2 568,11

é +so,óa

87,1 6

l

107,00 107,00

l

102,38 102,38

DAÑOVE PRíJMY (souöet za tiidu 1) I 452,00
l

I673,61 102.34
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BILANoE p_ní¡¡vlÜ n vVoR¡Ü nOzpOcf U za Méstská cást Praha 21 lco:
.ÚiadMèstskéðástikobdobí12t2016(vtis.Kc)

pied konsolidací na úrovni mèsta

NS; 00240923 HÖ MÖ Praha 21 IJCS; 0o24o9ZS UÖ Praha 21

Piijmy z vlastní öinnosti 1100,30 1 296,30 1 345,17 196,00 122,25

PoloZ
ka

Název seskupení polo2ek Rozpoðet
schválenf

Rozpoöet
upravenf

Upravy % , ok

rozpoðtu za plnèní plnéní
lV.ðtvrtletí kRS ikRU

211X

212X

213X
214X

221X
a alv

231X

232X

24XX

Odvody piebytkú organizací s piímlm
vztahem
Piljmy z pronájmu majetku
Piijmy z úrokü a realizace finanðního
majetku
Piijaté sanköní platby
Pi.vratky transf.a ost.piijmy z
fin.vyp.piedch.let
Piijmy z prodeje krátk.a drobného
dlouhod.majetku
Ostatní nedañové piíjmy

té solátkv ot]iðe

60,00

19,00

200,00

60,00

2 003,40

133,00

200,00

'13,19

82,a0

2 004,50

153,39

127,00

21,.98

103,77

21,98

100 05

807,32, 1 15,33
:

63,50 ì 63,50

NEDAÑOVÉ PRiJMY (souöet za tiídu 2) 270,09

31 1X

24aV

320X

I Piíjmy z prodeje dlouhodob.majetku
(kromé drobného)
Ostatní kapitálové piíjmy
Piíjmy z prodeje dlouhodobého finanöního
mat

KAPITÁLOVÉ PRiJMY (souöet za tiídu 3)

VLASTruí PNí¡N¡Y (tfídy 1+2+3) j 10 831,30,j 13144,70 13 398,96 I 196,00 i123,71ì101,93
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BILANCE PRIJMÜ A VYDAJÜ ROZPOCTU za Mèstská öást.Praha?l lco:
Úiadmèstskéöástikobdobí12t2o16(vtis.Kè)

pied konsolidaci na úrovni mësta

NS; 00240923 HÖ MÖ Praha 21 \JCS: 002409n MÖ Praha 21

r U[OVnè

,rué¡nuést pi¡jãte iráñiióiy òá ônòi
Neinvesi.piijaté iranii"ry oO Xra¡ú 

i

Ost. neinv.piijaté transferV od rozp. územni
úrovnë .l
Pievody z vlast.fondù hosp. (podnikatelské)
öinnost

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

****** ******
l

154,09 100 00

PoloZ
ka

Rozpoðet
schválenf

Rozpoöet
upravenf

úpravy
rozpoðtu za
lV.ðtvñletí

%
plnèní
KRS

ot

plnèní
KRU

Nei nvest. piijaté trans.od vei. rozpoðttr ústi

4121

4122
4129

4131,
2

4137

415X
416X

421X

422X

423X
424X

SXXX BèZné vfdaje

5347

6XXX

z toho:
prevooy méi¡ ul. nvp à Mö HùÞ

Kapitálové v11'daje

'pievody mezivl. HMP a M0 HMP

Neinvest. piiját¿ iránstàiy ze iairaniöi
Neinvest.piijaté transfery ze státních fin.
aktiv
I nv.piijaté transfery od vei. rozp. ústiední

r úrovnë
lnv.piijaté transfery od vei.rozp.územní

,urovne

t nv.pfiiate transfery ze zahraniöi
lnv.piijaté transfery ze státnich finanöníòh
aktiv

62 717,00 96 642,50 96 642,39

68 948,30 83 664,80 73 018,94

3142,60

1 005,70 105,90 87 28

. .....1. :

: ;*;*;* .tOO,OO

:i
2 463,90 , 862,82 67,694 600,00

1 218,50

58 638,60

1218,55

39 689,62

PRUATÉ TRANSFERY (souðet za tiidu 4) 62 717 ,00 ,, 96 642.50 r

I

96 642,39 ,

l

lú 
H RN PRiJ Mü 1*iayt+z+e++¡ 110 041,35 ! 3 338,60 149,62 100,23

II. ROZPOCTOVE VYDAJE

UHRN VYDAJÜ (tÍídy5+6) 73 548,30 142 303,40 112708,56 ì 3469,60
!,

'153,24 79,20

rozdíl piijmú a vidajú 32 516 20" 2 667 ,21- 1 31 ,00- 8,20

01 02.2017 08;04:44 Zpracovát1o systémem G/N/S GORD/C spo/. s r. o stratla 3 / 4



BILANoË pni¡rvlÛ n vion;Û nozpoÖrU za Méstská öást Pvaha 21 lÖo:
úfaO Mëstské cåsti k obd obí't2 t201G (v tis. Kð) 00240s23

pied konsolidací na úrovni mësta

NS:00240925 UÖ UÓ Praha 21 UCS; 002409n MÖ Praha 21

PoloZ
ka

Název seskupení poloiek Schválenf
rozpoðet

Rozpoöet
upraven!

úpravy
rozpoðtu za
lV.ötvrtletí

plnèní plnénÍ
KRS KRU

III. FINANCOVÁNí
BXXl
8XX2
BXX3

8XX4

lVydané dluhopisy
Uhrazené iprãtúy vydàn¡ich orufropiitr

r Piijaté pújöené prostiedky
Uhrazené splátky piijatfch pújöenlch
prostiedkú

BXXS PouZiti fin.prostiedkù vytvoienlich v min.
letech

8XX5 I Rezerva finanöních prostiedkri
UXXS Zména stavu prostiedkù na bankovních

úötech (soucet)
BXXT Aktivni operace iizení likvidity - ptijmy
BXXB Aktivní operace iíze_ní likvidity - vldaje
B9XX Opravné poloZky k penèZním operacím

32 516,20

32 516,20 2 667,21

'13'1 ,00

131 ,00 ****** g,2a

****** *****{

iCELKEM FINANCOVA'N j 32 516,20 i 2667,21 | , 131,00 ****** i 8,20

]KONTROLNi SOUCET J 001 00i 0 0,00 i i

01.02.2017 08:04:44 Zpracovát1o systémem G//V/S GORD/C spo¿ s r. o. strana 4 / 4



Licetlce MC2l

RozBoR pr{Í¡uü,
ROZPOCTOVYCH'
pied konsolidaci na úrovni mðsta

za ötvrtletÍ lV. / 2016

XQ1 GBZK9 / B (2504201 6 1 1 :04 / 201 602os1 s01)

A FINANCOVÁruí PONIEuinn¡ü
KAPITOL

(v tis. Kö)

Obdobi: 121 2016
rÕo: OO24Og2g

Název: Méstská öást Praha 21

úrao nnéstské öásti

zÁvËnrÖNÁ REKAPITU LAcE

RozpoðetrRozpoöetlSkuteönost r Upravy , o/o %
rozpoötu za plnéní plnéní
lV.ötvrtletí kRS kRU

schválen¡i ; upravenf

109787,20 Ì 110 041,35 , U 338,60 ,149,62 100,23CELKEM PRIJMY

cELKEM eËZNÉWon.le 68 948,30 73 018,94 1 005,70 1105,90 87,28

ORJ 01 - Rozvoj obce
ORJ 02 - Mestská infrastruktura

ORJ 03 - Doprava

oRJ 04 - Skotstvi, ml¿àez a Jport

ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast
l

ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch

I ORJ 07 - Bezpecnost

ORJ 08 - Hospodáiství
ORJ 09 - Vnitiní správa

:

ORJ 10 - Pokladní správa

ORJ 01 - Rozvoj obce
ORJ 02 - Mestská infrastruktura

ORJ 03 - Dopravà
oR¡ O¿ - Skolstvi, mládeZ a sport

ORJ 05 - Zdravotnictvi a soc¡álni oOtast

ORJ 06 - Kultura a cestovni ruch
ORJ 07 - Bezpeönost

ORJ 08 - Hòspodáiství
ORJ 09 - Vnitiní správa
ORJ 10 - Pokladní správa

810,00

370,30

2 000,00

qi lüi,,oo
13 544,00

1226,00

2 370,50 ,

625,70

10 479,40

1 595,00

74 990,20

2 718,70

+ tzloio
20132,60

3 056,80

t si+,io
703,40

1 633120

44 7O3t90

5 081,50

222,00

5 000,00

14 504,45

2 415,73

606,34

10 479,40

1719,82

75 093,61

2 584,76

3 967 !70
18 673,89

ine,as

1 187,32
676,92

I 473141

41 330,90
395,41

100,00

100,00

100,00

101 ,91

96,91

100,00

107,83

1 00,1 4

222,00 i

i

5 000,00

l

14 504.40

******

;

1 452,20 i ******

l

144.00 298 24

i

76,00 : 163,74

g,40 r *;****

1 657,00 103,77

******
.1...

135,00- 129,24

i 96,30 l

t siz,ao ',137,88
L

.li
103,90',222,56,

ti
76,00 l 89,04 ,

9,40 302,20

90,39
20100 , 97,02

591 ,4Q- | 17 ,41

1 333,¡0 
i

224,00 :

i
i

1-.

1 630,00 
i

42 600,00
I

2 270,90
l
I

l

95,07

96,30
92,75

89,26

78,39
96,24

90,22
92,45

7,78

16.02.201714:59:41 Zpracovár1o systémem G/N/S GORD/C spol. s r. o. strana 1 / 3



I icence: MC21

ROZBOR PNi¡TVIÜ, VVPE¡ü ¡ FINANCOVÁNíFODIË ROZPOCTOVVGH
tis. Kö)

Méstská,öást Praha 21
úrao m¿stské öásti Fin k období 'tzt2016

pied konsolldacl na úrovni mèsta

NS:000001

zÁvËneöruÁ nexnPtru LAcE

xa1 G 
-BZK? ! P 12901?01 9 1 1 

a04 
/ 201 6020s1 501)

KAPITOL (v Za ðtvrtletí lV. / 2016

ICO: OOZ¿OSZS

Odd. Text , Rozpoöet Rozpoöet, schválenÍ I upravenf
ì

cELKEM x¡plrÁlovÉvioa¡e 4600,00 58638,60 39 689,62 2 463,90 , 862,82 67,69

Skuteðnost Úpravy % %
rozpoðtu za plnèní plnení
lV.ðtvÉletí kRS:kRU

Z TOHO:
ORJ O1 - Rozvoj obce
ORJ 02 - Mestská infrastruktura

oRJ 03 - ooþràvá
oRJ 04 - Skolství, mládeZ a sport

oRJ 05 - zoràJotniòivi á sociàlni oUtàst

On¡ oo - t<uliurã ã ðeitovni rucr'
ORJ 07 - Bezpeönost
ORJ 08 - Hospodáiství
ORJ 09 - Vnitiní správa
ORJ 10 - Pokladní správa

100,00

150,00
3 600,00

'150,00

600,00

316,50

5150,00
42 442,10

1o 000,00
150,00
580,00

315,44

2 451170

33 990,22

2 377,99

554,27

192,50 315,44, 99,67

. 
***"** , 47 ,61

2291,40 944,17 80,09

a) 10

20,00 92,38 ' 95,56
****** ******

CELKOVE VYDAJE 73 548,30 ¡ 142 303,40 I

l

112 708,56
i

3 469,60 )153,24 79,20

Z TOHO:
ORJ 01 - Rozvoj obce

,ORJ 02 - Méstská infrastruktura

ORJ 03 - Doprava

ORJ 0¿ - Siolstvi, mlâdel a sport

ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblasl

ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch
oRJ 07 - aàzpéönoii
ORJ 0B - Hospodáistvi
ORJ 09 - Vnitiní správa
ORJ 10 - Pokladní správa

2 100,00

t itd,oio

17 144,00

1226,00

r Càs,40

724t0:!0

1 780,00
43 200,00

2 270,90

3 035,20

"ó 
27o,oo

62 574,70

3 056,80

I 514,70
10 703140

1783,20
45 283p0

5 081,50

2 900,20

6 419,40

52 664,11

2 728,63

1 187 p2
3 054,_91

1 47311
41 885,17

395,41

69,25

84,1 6

89,26

78 39

28,54
82,63
92,49

7,78

57,50 138,10 95,55

lrso,s+l

: Coz,r e

tzzz,sa

I 89,04

i azta
96,96
17,41

3 814,20

103,90

76r00

9,40

591,40"

CELKEM FINANCOVAN| 32 516,20 1 31,00 ******

;oR¡ ot - Rozvoj obce
ORJ 02 - Mestská infrastruktura
ORJ 03 - Doprava
oRJ 04 - skolství, mládez a sport

rORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast
ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch
ORJ 07 Bezpeönost
ORJ 08 - Ho-spodáislv-!

ORJ 09 - Vnitini správa
ORJ 10 - PokladnÍ správa
Zména stavu
KONTROLNI SOU

32 001r00
94r50

420,70

0,00

2 667,20

16.02 2017 14;59:41

ích

Zpracováno systémem G/N/S GORD/C spol. s r. o

0,01"

131 ,00
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l-icence: MC21 (g¡nismcz1 M)

óisto

poloíky Název poloZky

A NÁKLADYCELKËM

Synfefi] BéÈné období 
1

ck'!
1- "- -''.----..--..-

úÒel Htavnl ö¡nnost Hospodäiská ö¡nnost

ì t 2l

t::1':,1:;1,:,,:.,:;' 
,;,,.,';,::61:.9..!.!,,¡?86;!61...,:,:,',,,6,,902..040;96 i

(0801 201 6 1 1 :1 0 / 201 6051 61 217)

0000ALV06865

Minulé oþdobí

Hlavní ö¡nnost Hospodáiská öinnosl

34

ar szts9s,o4 8101 823,53
;.:i.::::.:ì:rr.:l:::..i:...:.i.::......i.::l,.ri .:. ..,. r.::. .: ... . l

- os si6 6is,9z a ror aze,ss

XCRGUVUA / VUAl

yixaz ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudrZnosti

(v Kö, s piesností na dvé desetinná místa)

období: 121 2016
lÖo: 00240923
Název: Méstská öást Praha 21

úrao rvlèstské ðásti

l. Náklady z ðinnosti
1. Spotieba materiálu

2. Spotieba energie

3. Spotieba jinlch neskladovateln¡ich dodávek

4. ProdanézboLí

5. Aktivace dlouhodobého majetku

6. Aktivace obéZného majetku

7 . Zmëna stavu zásob vlastní vlroby

8, Opravy a udrZování

9. Cestovné

1 0. Náklady na reprezentaci

1 1. Aktivace vnitroorganlzaöních sluZeb

12. Ostatní sluZby

13, Mzdové náklady

14. Zâkonné sociálnÍ poji5téní

15. Jiné sociální pojiétèní

'16, Zákonné sociální náklady

17. Jiné sociální náklady

18. Dañ sifniönÍ

'19. Dañ 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. Prodan¡i materiál

26. Manka a ékody

67 212 473,27 6 902 040,96

1 100,00

249 996,79

50
'1

50
2

50
J

50
4

50
b

50
7

50
B

51

I

5t
¿

51
J

51

6
Ê1

B

E'

1

52
4

52
Â

5¿
7

52
I
53
1

53
t
EN

B

54
1

54
2

54
J

54
4

54
7

'1 957 558,59

1 296 980,96

5 630 064,27

40 657,00

182 214,7 1

B 595 293,96

26 352 671,00

8 612 660,00

105 212,00

157 100,00

130 048,00

498 122,81

470 362,58

256,00

2 425 893,95

2 429 686,00

824 101 ,00

10 419,00

4,00

56 840,00

1 200 670,92

856 180,33

6 297 800,99

47 1 10,00

152 325,82

6 791 810,67

23 636 693,00

7 783773,O0

95 495,00

254 640,00

49 700,00

203,00

223 084.40

109 355,10

'1 86 998,78

1 379 932,29

2 663 265,36

2 620 160,00

891 413,00

10 613,00

4,00

2 201 ,00

3,94

16 02.2017 14:27:36 Zpracováno systémem G/N/S Standard - UCR GORDIC spo/. s r, o
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Licence. MC21 (gin¡smc21 M)

Cis/o

pÕloÍ-ky Nâzev poloLky

Synteli':
cky:

(töet't

l

Béiné období

Htavnl ðinnost Hospodátská Ò¡nnostj

YDRGUVUA / VUAI (08012016 1 1.10 / 201605161217)

000g4.LV06BqÞ

Mìnulé období

Htavni C¡nnost HospodàÌskà Ò¡Dùosl

34

9 539 300,00

7 778 565,65

I

I

27, Tvorba fondir

28. Odpisy dlouhodobého majetku

29. Prodan! dlouhodob¡i nehmotny majetek

30. Prodan¡i dlouhodob! hmotnf majetek

31. Prodané pozemky

32. Tvorba a zúötováni rezerv

33. Tvorba a zúctovánÍ opravnlch polo2ek

34. Náklady z vyiazenych pohledávek

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku

36. OsiatnÍ náklady z öinnostr

ll. Finanðní náklady
'1 . Prodané cenné papíry a podÍly

z úroky

3, Kurzové ztráty

4 Náklady z piecenèní reálnou hodnotou

5. Ostatní finanöní náklady

lll. Náklady na transfery
2 Náklady vybranych místních vládnÍch institucÍ na transfery

V. Dañ z piijmú
1 Dañ z piÍjmü

2. Dodateóné odvody dané z piÍjmrlr

L Vfnosyzðinnosll
1. V!nosy z prodeje vlaitnicrr uyrãOf,¿

2, Vlnosy z prodeje sluZeb

3. Vlnosy z pronájmu

4. Vfnosy z prodaného zboZí

5. Vfnosy ze správních poplatkü

6, Vfnosy z místních poplatkú

B. Jiné vlnosy z vlastních vfkonfr

9 Smluvní pokuiy a úroky z prodlenÍ

10. Jiné pokuty a penále

1 1 Vlnosy zvyiazenych pohledávek

12. Vlnosy z prodeje materiálu

16.02.2017 14:27;36

54
B

55
1

55
2

55

55
4

55
5
tÃ

6

7

55
I
TA

Õ

I

1 550 000,00

10 320 145,7 1

28 500,00

7 721 ,00

1 761 753,28

362 844,00

i ioe,òo

1 166,00

14 637 64109
14 637 647,09

q 402 2B1rB0

60
1

60 1 345 165,50
2

bU
nJ

60
4

60 2 571 112,00
Ã

60 674 677,00
6

60
ô

64
1

64 58 500,00
2

64
3

64
4

2:

.3 387,'1 0

49 648,78

10 045,00

0,94

I 500 860,05

486 266,92

B 364 856,84

28 680,20

939 766,99

248 661,00

1c òeC äit,¡t
15 598 3'1 7,67

6 945 75717-6

1 225 502,00

2 624 950,00

944 176,25

237 876,23

0,83

I 354 839,46

I 344 946,73

578 668,77

7 728 008,85

26 966,80

56
1

56
¿

5b
3

56
4

56
I

B

Zpracováno systémem G/N/S Sfandard - UCR GORD/C spo/. s r. o.

80 500,00
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XCRGUVUA / VUAl (08012016 1 1 :10 / 201605161217)l.¡ccncc. MC21 (g¡nismc21 M)

0000ALv06865
c¡sto synteti) Bé¿né ohdobÍ : ¡'lt¡nulé období

ck'i

potoZky Název potozky úëeti Hlavnl óinnost HospodáÍská öinnost Hlavni Òintlost Hospodáfská Ò/irnost

i12'1 s4

13. Vlinosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 64
5

14, V¡inosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromè 64
pozemkü 6

I 300,00

1 5. Vlnosy z prodeje pozemkú

16. ÖerpánÍ fondú

ll. Finanöní vlinosy
1. Vynosy z prodeje cennfch papírú a podÍlù

2, Úroky

3. Kurzové zisky

4. V¡inosy z piecenèní reálnou hodnotou

5. Vlnosy z dlouhodobého finanönÍho majetku

6. Ostatní finanðní vlnosy

tV. vlino"v z iianiierr:

64
7

64 '1 560 000,00
o

28 500,00

1 484 000,00

40 161í7 2 618,14 53 s07,45 I 892,73

66
1

66 11 661,39 2 618,14 53 507,45 I 892,73
2

bt)

66 28 499,98
4

66
Ã

66
I

-^ " iiisitai.,¿i

6B
4

68
Ã

68 6 450 077,75
6

17. Ostatní vlnosy z ðinnosti 64 192 827,30 "',178'763,71 586 629,51 3 002,31
I

2. Vlnosy vybranlch mÍstních vládních instiiucÍ z iransferù 67 73 293 402,24
2

70 017 202.29

70 017 202,29

1. Vfnosy ze sdílené dané z piíjmù fyzicklch osob 68
1

2. Vlnosy ze sdílené danè z piíjmù právnicklch osob 68
2

3. V¡inosy ze sdílené danè z piidané hodnoty

4. Vfnosy ze sdílenfch spotiebních daní

5. V¡inosy ze sdílenfch majetkovich daní 6 370 839,43

6. V¡;'nosy z ostatnÍch sdílenfch daní a poplatkú 68
I

,'- l

C',VYSLEDËK.'FIOSPCIDARENI.

'1 . Vlsledekhospodaiení piedzdanéním - 4 334636,80 1601 437,23 1812313,29 253015,93

2. Vlsledek hospodaiení beZného úðetního období - 4 334 636,80 1 601 437 ,23 1 812 313,29 253 0 1 5,93
* Konec sesfavy *

16.02.2017 14:27:36 Zpracováno systémem G/N/S Sfandard - UCR GORDIC spol. s r. o strana 3 / 3



Plnëní plánu VHð za rok 2015 (v tis.Kö)

..NAKLADJ,

plán

20L5

skuteðnoit
20r.5

Plán
2016

ski¡teõnost
20L6

úðty Su/AU
komentái rozdílu skuteðnosti

2016 oproti plánu

BYTY

celkem

spotieba materiálu 25 29 30 52 1,73 5or./0003

vybavení kuchynè, které
splácí náiemce

;ootieba enereií 25 44 15 ¿¿ L47 sozlooo2

lpravv a udrZování L 080 1 103 690 43 6 51u0003,0117
neuvolnil se åádn1i byt,
vyÍadující kompletní opravu

byty pojistka, fond

oprav, správa 1 640 1.522 1 690 7 740 103

s 18/0000,0003,

0290,0291.,0292

2770 2 698 2 425 1 857 77

ZDRAVOTNf STñCOISTO

celkem

sootËeba materiálu 0 2 40 9 23 s01l0165

spotieba enersií 60 0 60 7t 118 s021016s

energie SOH za rok 2015 byly

vyúðtovány v roce 2016

opravv a udriování 90 860 2L7 25 s11l0r.6s
odìoiená oprava se zámèrem

kom pletní rekonstrukce

150 85 960 291 30

TËLocVIðNA A KULTURA

celkem

materiál 3 3 5 a bt, 501/0060

sootÈeba enersií 90 68 90 57 63

502/0060,0061,

0062

menSí spotÈeba energií
odpovídá vri nosúm z menSího

obiemu pronáimú

ostatní sluåby
(kultura) 80 OJ 80 66 OJ

s1 1/0060,

s18/0060,0061
t73 154 L75 t26 72

LEVEL

celkem

materiál 60 43 60 11 3l sAUO22!

;potieba enersií 360 53 390 318 a1 s02/0221

opravV a udrZováni 200 183 250 174 70 st1,/o22r

:statní sluibv 50 49 50 29 co sL8/022r

:elkem 670 328 750 543 72

ostatní pronájmy
(ost. nebyt,prostory,vf vèsky,

antény... ) L70 2t0 145 0 0

pozemKy,

celkem

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

lpravodai d istri buce 600 736 200 285 143 5 1Bl008 1,0082.

v r.201,6 oproti r. 2015 nesla

cca 60% nákladù na zpravodaj
hlavní ðinnost

lrobova mista, hrb¡tov 0 0 0 5 0 518/0280

údriba, kancelái materiál 30 33 25 44 L76

s01/0070 s01/0L61

501/007L

mzdv, soc. a zdrav.poiiðténl 3 100 3 522 2370 3 265 138

s21./0013 s21./01.s8

szrl0248 s24/0O74

524/0075
pravnr naKlady a'soudnl
ooplatkv 75 82 75 L77 236 518/0008

bankovní poplatky 15 t4 L6 16 100 s18/001"8

)statn í 1 000 240 1 000 293 29

sozlors] 51]-/0rc2
5L1.10240 518/0003

stzloo78 s18/0180
518/0090 s38/000
s38/0007 ss8/072r

:ELKEM NÁKLADY 8753 8 102 I 141 6 902 85



VYNOSY

plán

20t5
skuteðnost

2015

plán

2015
skúteðnost

20L6
úð!y

komentáÌ rozdílu skuteðnosti

20L6 oproti plánu

pronalem 4 900 5 096 5 1.00 5 394 106 603/0000
prodei

4 900 s 096 5 100 5 394 106

ZDRAVOTNí STñEPISXO

:elkem

Sronaiem 450 492 s00 6tl 135 603/017L-0177

pronajmutí volnlich prostor

firmè PREVÊDlG

450 492 500 677 135

rÉLocVIðNA A KULTURA

:elkem

pronájem

tëlocviðnv a sálu 330 258 330 ??a 603/0060

330 258 330 238 72

LEVE L

celkem

lronatem 300 217 300 506 1-69 603/0204 603/0229

celkem 300 277 300 506 169
usrdrnr Pr9tìaJmy
(ost, nebyt. prostory,vrivësky¡

anténv...l pronajem 840 910 850 858 101

avJ/vraJ 9v)/vrJv

603/01sL 603/0190

603/0169 6030/2os

pozemky

celkem

uloZeníini.sítí 310 316 150 L32 ôô 602/01"92 602/0063
pronalem 550 677 550 653 119 603/0180

860 993 700 78s tL2
¿pravodai- inzerce I nzerce 250 224 300 314 105 602/0083
lrobová mÍsta pronalem 50 44 50 68 136 603/0280
údriba, kancelái úklid zastávek 6 13 6 1L 183 602/OO90 602/O270
nzdv, soc. a zdrav,poiiðtèní
lravnr naKtady a.soudnr

roplatkv . ,

vyflìo¿ene
pÈísl uSen ství 0 27 0 0 0

bankovni poplatky bankovní úrok 0 10 8 3 38 602/0017

ostatní (vðetnë opravnf ch

poloiek k pohledávkám) ostatn í 0 L7 0 -351 0

649/00L6 649/0024
647/0107 649/0027

rapÍ. pÌedbéZná dañová

rovi n nost

CELKEM VVNOSY 7 986 I 355 8144 I 503 104



plán

2075
skuteðnost

2015

plán

2016
skuteðnost

2016

!elkem

lronalem 4 815 5 067 5 070 5 342

spotfeba enerqií -25 -44 15 -22

opravv a udriování 1 080 1 103 -690 -43

byty pojistka, fond
oorav. soráva 1 640 r 522 -1 690 -r740

2 130 2398 2675 3 537

ZDRAVOTNI STñgOISTO

celkem

cronâ tem 450 490 460 668

;ootieba enersii -60 0 -60 -7r

lpravv a udriování -90 -83 -860 -2Lt
300 407 -460 386

rËLocVIðNA A KULTURA

:elkem

JrorìaJem

:ëlocviðnv a sálu 237 L87 235 178

loravv a udriování

rstatní sluåby

ikultura) -80 -83 -80 -66

1.57 ro4 155 L72

LEVEL

celkem

pronatem 240 234 240 484

spotieba enersií -360 -53 -390 -318

opravv a udrZování -200 183 -250 L74

ostatní sluäbv -50 -49 -50 -29
celkem -370 -5L -450 -37

J)rdrilr Pr9frdJfûy

lost.nebyt.prostory,v,ivésky,
¡ntény...) pronalem 670 700 705 8s8

rozemky

:elkem

uloieníini.sítí 3 l-0 316 150 'J.32

pronalem s50 677 550 653
860 993 700 785

rpravodaj I nzerce -3s0 -51,2 100 29

lrobová místa pronájem 50 44 50 63

údriba, kancelái úklid zastávek -24 -20 -19 -33

mzdy, soc. a zdrav.pojiðtëní -3 1"00 -3 522 -2370 .3 265
pravnr naKlady a Souonr

poplatky
vymo zene

pÌísluSenství -75 -55 -75 -t77
bankovní poplatky cankovnÍ úrok 15 -4 -8 -13
osralnr Ivcerne opravnycn
poloåek k pohledávkám) )statní 1 000 -229 1 000 -644

CELKEM -767 2s3 3 1 601

6.2.2017

Vypracovala:iitka Heimánková {ltq

'.,'...: .'i ,'l; i::iJ,li,ì lil
,;,;-. , i' -i,r;ij r' :¡t.j¡ì- ô

rìì1r,.ì!,\' lìi,it, l: lidri¡yQdltctr lii(,Schválil: Pavel Zeman



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/00100/2017
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 15. jednání dne 20.03.2017
 

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.

V přiložené tabulce jsou všechna rozpočtová opatření - změny rozpočtu v roce 2017, které
schválila Rada MČ Praha 21.  Povolený limit je čerpán především zapojováním nevyčerpaných
finančních prostředků z účelových neinvestičních dotací v roce 2016 do roku 2017. Další
větší položkou je nákup záložní energetické jednotky z důvodu havarijního stavu serverovny a
navýšení výdajů na údržbu silnic vlivem letošních nepříznivých klimatických podmínek (úklidové
a posypové práce).

Předložený materiál byl odsouhlasen usnesením RMČ53/0888/17.
 

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 v souladu s Dodatkem č. 1 k vnitřní směrnici "Rozpočtová pravidla MČ Praha
21" (schválena ZMČ Praha 21 dne 21. 12. 2009 usnesením č. 218).

Zastupitelstvo MČ Praha 21 stanovuje oprávnění pro Radu MČ k provádění následujících
rozpočtových opatření:

ad b) Jiné zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu, přičemž součet takto provedených
rozpočtových opatření nesmí překročit limit 2 mil. Kč.  Limit platí na období jednoho
kalendářního roku, ale zastupitelstvo jej může svým usnesením na zbývající část roku
obnovit.

 
 



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_Zmeny_rozpoctu_v_roce_2017

 
 

Dne 08.03.2017
 
 

Jan Slezák
místostarosta MČ Praha 21

 
 



MČ Praha 21

Rozpočtová opatření v roce 2017 - změny rozpočtu k 15. 2. 2017

schválené Radou MČ Praha 21 do 2 mil. Kč (s výjimkou přijatých dotací)
včetně předložených ke schválení do RMČ 28. 2. 2017

Komentář částka v Kč RO č.

Zapojení nevyčerpaných fin. prostř. z účel.neinv. dotace ze stát. rozpočtu

z MŠMT na projekt v rámci OPVVV akce č.10330 EU - Místní akční plán

vzdělávání P21v r. 2016 do roku 2017 535 200 1

Zapojení nevyčerpaných fin. prostř. ze spoluúčasti MČ Praha 21 ve výši

5%, tj. 28 200 Kč k účel. neinv. dotaci ze SR z MŠMT na OPVVV akce č.

10330 EU - MAP P21 v r. 2016 do roku 2017 28 200 2

Navýšení výdajů v kapitole 07 - Bezpečnost pro JSDH Újezd nad Lesy na

revizi hasičských přístrojů 15 000 5

Nákup záložní energetické jednotky z důvodu havarijního stavu

serverovny - investiční položka 430 000 6

Modernizace vstupního prostoru MZŠ Polesná - investiční položka 200 000 7

Neinvestiční účelová dotace spolku SOSák na akci Masopust 2017 12 000 8
Navýšení výdajů na Újezdský zpravodaj vlivem převedení nákladů z

vedlejší hospodářské činnosti do hlavní činnosti MČP21 (ze zprávy auditu -

roční přezkum hospodaření) 196 000 12

Zapojení nevyčerpaných fin.prostředků z dotace ze SR roku 2016 s

využitím na stejný účel v r.2017 - výkon pěstounské péče 63 000 13

Zvýšení výdajů na nákup ostatních služeb - údržba silnic - v kapitole 03

Doprava  (vyšší výdaje na úklidové a posypové práce) 300 000 14

Neinvestiční účelová dotace OS Veselý Újezd na kulturní akci

"Čarodějnice 2017"  (usnesení RMČ52/0864/17) 50 000 17

Povolená částka pro schvalování změn rozpočtu Radou MČ 2 000 000

zbývá k dočerpání do 2 000 000 Kč 170 600

Ing. V. Berková

21.2.2017



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/00096/2017
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 15. jednání dne 20.03.2017
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
Vladimír Saitzzpracoval:
personalista

 
 

Věc: Změna odměn neuvolněným členům zastupitelstva, předsedům výborů a komisí
a členům výborů a komisí MČ Praha 21

Důvodová zpráva

Na základě NV č. 414/2016 Sb., přílohy č. 1, předkládám Zastupitelstvu MČ Praha 21 návrh
na zvýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva podle uvedeného NV, v maximální výši
a to od  1.4.2017. Jedná se o navýšení o 4%, jak vyplývá z přílohy č. 1 k NV. Konkrétně se
jedná o: místostarostové: 33.056,- Kč, radní: 2.606,- Kč, předsedové výborů a komisí včetně
předsedů nezastupitelů: 2.228,- Kč, členové výborů zastupitelé: 1.840,- Kč a zastupitelé 909,-
Kč. Odměny jsou stanovany v maximální výši. Zastupitelstvo je může schválit, nebo nechat v
dosavadní výši, nebo je snížit. Tento bod projednala RMČ51 dne 24. 1. 2017.

 

 

 
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
 podle NV č. 37/2003 Sb., ve znění NV č. 414/2016 Sb., návrh na zvýšení odměn

neuvolněným místostarostům, radním, zastupitelům, předsedům výborů a komisí a členům
výborů a komisí - zastupitelům, v maximální výši od 1. 4. 2017

 
 
 
 

Obsah: 



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.2: 02_NV
 

 
Dne 06.03.2017

 
 

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/00087/2017
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 15. jednání dne 20.03.2017
 

Jan Slezákpředkládá:
místostarosta MČ Praha 21

 
Pavel Zemanzpracoval:
vedoucí odboru VHČ, správy bytů a údržby

 
 

Věc: Pravidla prodeje bytů a ekonomický dopad s tím související

Důvodová zpráva

Městská část Praha 21 dostává od nájemců žádosti o koupi bytů. Proto uložila Usnesením
RMČ39/0674/16 vedoucímu odboru VHČ, správy bytů a údržby vypracovat pravidla pro prodej
bytů. Navržená pravidla projednala Bytová komise dne 14. 9. 2016 s tímto stanoviskem:
„Členové komise se s pravidly seznámili. Vzhledem k připravovanému zákonu o sociálním bydlení,
kde bude povinností obce tento typ bydlení zajistit a malému počtu bytů ve správě MČ Praha 21
komise nedoporučuje prodej bytů (zejména bytů s podlahovou plochou menší než 72m2 ).“

MČ Praha 21 má ve správě (po Praze 12) nejméně bytů na počet obyvatel, ze všech městských
částí hl. města.

Zdůvodnění přednostního prodeje bytu nájemcům bez veřejné soutěže:
Ve druhém odstavci čl. VII., původních nájemních smluv z roku 2001 je dohodnuto:
„2/ Pronajímatel (městská část) nepřevede po dobu 20 let od kolaudace stavby vlastnictví bytu
na jinou osobu a do uplynutí této doby zajistí užívání bytu k trvalému nájemnímu bydlení, kde
nájemce dosáhne max. výše usměrňovaného nájemného podle obecně závazných předpisů. Po
uplynutí výše uvedené lhůty se zakládá právo ve prospěch nájemníka požádat pronajímatele o
převedení bytu do osobního vlastnictví za úhradu a za podmínek stanovených pronajímatelem.„

Paragraf 3, odstavce 2 NV č. 481/2000 Sb. umožnil zkrátit dvacetiletou dobu blokace prodeje
na 10 let. Změna legislativy tedy umožňuje prodej bytů již po uplynutí 10 let od kolaudace,
ale neruší ustanovení v nájemní smlouvě, uzavřené mezi nájemcem a pronajímatelem, tedy
mezi jinými právními subjekty, než byla uzavřena smlouva o dotaci. Bod 2/ článku VII. nájemní
smlouvy není v rozporu s novou právní úpravou. Proto se změnou tohoto bodu musí souhlasit
nájemce. Nepředpokládám, že by nájemce souhlasil s prodejem bytu třetí osobě. Ta by mohla
byt potřebovat například pro sebe a dát nájemci výpověď z nájmu dle bodu (2) § 2288 NOZ (byt
potřebuje vlastník pro sebe nebo svého příbuzného v přímé linii nebo …).

V případě, že se Městská část dohodne s nájemcem na ceně a podmínkách prodeje bytu
dle Pravidel, bude záměr prodat byt předem známému zájemci = nájemci bytu zveřejněn
pouze z důvodu uplatnění případných námitek. Nikoliv jako výzva k prohlídkám bytu a podání
konkurenčních nabídek.



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

Dne 27. 9. 2016 vydala RMČ Praha 21 na svém 43. jednání Usnesení č. RMČ43/0724/16:
„Rada městské části
1) bere na vědomí předložená Pravidla prodeje bytů, spravovaných Městskou částí Praha 21
2) ukládá místostarostovi MČ Praha 21 Janu Slezákovi vypracovat ekonomický dopad prodeje a
pronájmu bytů“.

Ekonomické porovnání prodeje a pronájmu bytů bylo předloženo na 48. jednání RMČ dne
6.12.2016 a tvoří přílohu tohoto materiálu. RMČ Praha 21 vydala Usnesení č. RMČ48/0814/16:
„Rada městské části
1) bere na vědomí ekonomické porovnání prodeje a pronájmu bytů
2) souhlasí s předloženými Pravidly prodeje bytů, spravovaných Městskou částí Praha 21
3) ukládá místostarostovi MČ Praha 21 Janu Slezákovi předložit Pravidla prodeje bytů ke schválení
na jednání ZMČ s tím, že zisk z případného prodeje bytů bude ve výnosech odboru VHČ
rezervován výhradně na opravy bytového fondu, případně zdravotního střediska Rohožník“.

Pro úplnost informací je přiložen přehled bytů ve správě Městské části Praha 21, strukturovaný
podle objektů a podle Pravidel prodeje bytů.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 předložená Pravidla prodeje bytů, spravovaných Městskou částí Praha 21

 
 
 

2) p o v ě ř u j e
 starostku Městské části Praha 21 podpisem Pravidel prodeje bytů, spravovaných Městskou

částí Praha 21
 

 Zodpovídá:
 

 1. starostka MČ Praha 21
 podepsání Pravidel prodeje bytů
 Termín:  31.03.2017
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_ekonomicke_porovnani

 
Příloha č.3: 03_prehled_bytu

 
Příloha č.4: 04_Pravidla_prodeje_bytu

 
 

Dne 02.03.2017
 



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

 
Jan Slezák

místostarosta 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/00085/2017
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 15. jednání dne 20.03.2017
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
místostarosta MČ Praha 21

 
Ing. Josef Roušalzpracoval:
vedoucí odboru majetku a investic

 
 

Věc: Změna územního plánu č. 781

Důvodová zpráva

Materiál je předkládán v souvislosti s pořizováním změny ÚP č. 781 z VV - plochy pro občanskou
vybavenost na OV - všeobecně obytné území. Týká se pozemků na rohu ulic Lišická a Zaříčanská
vedle MŠ Sedmikráska. K žádosti o pořízení změny bylo koncem roku 2007 přijato usnesení ZMČ
Praha 21 (viz příloha č. 02). Předmětné usnesení schválilo pouze částečnou změnu ÚP.

V roce 2015 bylo zjištěno, že orgány HMP projednávají tuto změnu v jiném rozsahu než
bylo schváleno ZMČ a proto bývalý starosta p. Růžička na jednání Výboru pro územní rozvoj a
územní plán ZHMP (VURM) požádal o přerušení pořizování změny (viz příloha č. 03).

KUR se opakovaně zabývala pořizováním výše uvedené změny a doporučila radě požádat
pořizovatele o ukončení pořizování změny a ponechat celou plochu jako rezervu pro občanskou
vybavenost.

Rada MČ souhlasila s ukončením pořizování změny a přijala v této věci usnesení RMČ49/0838/16
dne 20.12.2016. Dopisem ze dne 29.12.2016 bylo toto usnesení odesláno OÚR MHMP.

 
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) n e s o u h l a s í
 s pořizováním změny č. 781 z důvodu ponechání plochy jako rezervy pro občanskou

vybavenost
 
 
 

2) u k l á d á
 starostce MČ Praha 21 odeslat usnesení pořizovateli změny OÚR MHMP



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

 
 Zodpovídá:

 
 1. starostka MČ Praha 21
 Termín:  28.04.2017
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_usneseni_ZMC_situace_z_r.2007

 
Příloha č.3: 03_aktualni_situace_porizovani_zmeny

 
 

Dne 09.03.2017
 
 

RNDr. Pavel Roušar
místostarosta 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/00086/2017
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 15. jednání dne 20.03.2017
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
místostarosta MČ Praha 21

 
Ing. Josef Roušalzpracoval:
vedoucí odboru majetku a investic

 
 

Věc: Odejmutí pozemku č. parc. 4268/448 v k.ú. Újezd nad Lesy ze správy MČ Praha
21

Důvodová zpráva

Materiál je předkládán v souvislosti s obdrženým dopisem od Odboru evidence, správy a využití
majetku MHMP, který se na MČ obrátil se žádostí o projednání odejmutí výše uvedeného pozemku
(viz příloha č. 2).

Jedná se o pozemek pod budovou bez č.p., která je ve vlastnictví HMP, konkrétně o čerpací stanici
odpadních vod ve správě PVS a.s., nacházející se na rohu ulic Šlitrova a Hořejšího (viz příloha
č. 3).

Předmětný pozemek č. parc. 4268/448 o výměře 14 m2 nechalo oddělit HMP geometrickým
plánem z pozemku č. parc. 4268/8 (viz příloha č. 4). Jako důvod HMP uvádí sjednocení právního
vztahu a správu k nemovitosti jednoho funkčního celku.

Vzhledem k tomu, že tento pozemek není pro MČ nijak využitelný rada MČ souhlasila s odejmutím
svým usnesením RMČ 51/0847/17 ze dne 24.1.2017.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 odejmutí správy pozemku parc.č. 4268/448 zastavěná plocha, o výměře 14 m2 v k.ú.

Újezd nad Lesy, který byl oddělen geometrickým plánem č. 3438-246/2016 z pozemku
parc.č. 4268/8

 
 
 

2) u k l á d á



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

 starostce MČ Praha 21 odeslat usnesení Odboru evidence, správy a využití majetku MHMP
 

 Zodpovídá:
 

 1. starostka MČ Praha 21
 Termín:  28.04.2017
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_zadost_z_HMP

 
Příloha č.3: 03_situace_cerpaci_stanice

 
Příloha č.4: 04_oddelovaci_geom.pl

 
 

Dne 09.03.2017
 
 

RNDr. Pavel Roušar
místostarosta 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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Zastupitelstvo městské části 15. jednání dne 20.03.2017
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
místostarosta MČ Praha 21

 
Bc. Radka Lipanovičovázpracoval:
vedoucí odboru sociálních věcí

 
 

Věc: Plán rozvoje městského zdraví v MČ Praha 21

Důvodová zpráva

V příloze předkládám studii "Plán rozvoje městského zdraví v MČ Praha 21", kterou zpracovala
firma Instrategy Consulting, s.r.o. Zpracovatel byl vybrán na základě poptávky.

Jedná se o koncepční dokument, který vychází z principů národní strategie Zdraví 2020,
Strategického plánu hl.m. Prahy a navazuje na schválený Strategický plán rozvoje městské části
Praha 21 pro období 2012-2022. Je opřen o odborné analytické podklady a obsahuje cíle a
opatření, které jsou možné v podmínkách Městské části Praha 21 na podporu zdraví a zdravého
životního stylu obyvatel v MČ realizovat.

Plán rozvoje městského zdraví v MČ Praha 21 obsahuje analytickou část, ve které jsou
zmapovány existující podmínky a současné aktivity v MČ vzhledem k městskému zdraví,
analyzuje další možnosti posílení role MČ v oblasti péče o zdraví (osvěta a sledování souvisejících
ukazatelů- doprava, životní prostředí). Tuto část studie uzavírá zaktualizovaná SWOT analýza ze
Strategického plánu rozvoje městské části Praha 21, podoblast E.1 Zdravotnictví.

Další část Plánu rozvoje městského zdraví v MČ Praha 21 je kapitola Návrhová a realizační část.
Tato kapitola obsahuje cíle a návrhy opatření, které by mohla MČ na podporu zdraví a zdravého
životního stylu realizovat.

Dokument Plán rozvoje městského zdraví v MČ Praha 21 byl uhrazen z finančních prostředků
neinvestiční účelové dotace na podporu aktivit MA 21, poskytnutou z rozpočtu hl.m. Prahy na
projekt MČ Praha 21 "Podpora zdraví a zdravého životního stylu v MČ Praha 21" ve výši 58 800,-
Kč.

Firma Instrategy Consulting, s.r.o. byla vybrána ze čtyř, písemně oslovených firem, na
základě referencí a nejnižší nabídnuté ceny. Veřejnost měla možnost tento dokument osobně
připomínkovat na kulatém stolu dne 17.1.2017, případně písemně do 31.1.2017. Všechny
připomínky z veřejného projednání byly vyhodnoceny jako relevantní a jsou do dokumentu
zakomponovány.

Materiál byl projednán RMČ dne 28.2.2017.



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

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 předložený dokument "Plán rozvoje městského zdraví v MČ Praha 21"

 
 
 

2) u k l á d á
 RMČ Praha 21 rozpracování a realizaci projektů Plánu rozvoje městského zdraví v MČ

Praha 21
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Plan_rozvoje_zdravi

 
 

Dne 06.03.2017
 
 

RNDr. Pavel Roušar
místostarosta MČ Praha 21

 
 



 

Plán rozvoje městského zdraví v MČ Praha 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovatel 

Obchodní jméno Instrategy Consulting, s.r.o. 

Sídlo  Slavíkova 2731/26, Žižkov, 130 00 Praha 3 

IČ 05034345 

DIČ CZ05034345 

Kontaktní osoba  

Mgr. Jan Laštovka, jednatel 

email: jan.lastovka@instrategy.cz 

tel.: +420 736 536 722 
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1. Úvod 
 

Plán rozvoje městského zdraví v MČ Praha 21 vychází z principů národní strategie Zdraví 2020 – 

Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí1, která je založena na východiscích 

Světové zdravotnické organizace. Strategie Zdraví 2020 uvádí: 

                                                                                                     

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                     

                                                                                        

V rámci druhého strategického cíle Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a 

prevence nemocí je kladen důraz na rozvoj regionálních aktivit v ochraně a podpoře veřejného zdraví 

a zapojení organizačních struktur státní správy a samosprávy na  rovni krajů, obcí, mikroregionů a 

dalších  zemních celků.  

Předložená studie o zdraví v MČ Praha 21 myšlenkově vychází z výše uvedených principů strategie 

Zdraví 2020 a také z principů a cílů Strategického plánu hlavního města Prahy (aktualizace 2016), 

který se kromě vytváření vhodného prostředí pro pohybové aktivity obyvatel v oblasti zdraví 

soustředí především na tzv. zelenou infrastrukturu a zajištění zdravého životního prostředí s důrazem 

na ovzduší a hluk. Studie také navazuje na STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 21 

ROK 2012 – ROK 2022 a dále rozvíjí opatření související s podporou zdraví v MČ Praha 21. 

Cílem studie je analyzovat silné a slabé stránky, hrozby i příležitosti MČ Praha 21 v otázkách zdraví 

svých obyvatel, zdravého životního stylu a zpracování systému cílů a opatření, které je nutné/možné 

v podmínkách městské části realizovat na podporu zdraví a zdravého životního stylu obyvatel 

městské části. Studie se zaměřuje pouze na otázky zdraví a zdravotního stavu obyvatel a souvisejících 

aspektů, které pozitivně nebo negativně tento stav ovlivňují. Netýká se tedy otázek širokého pojetí 

pojmu  zdraví” ve veřejné správě, tj. ve smyslu např. řádného fungování veřejné správy, zapojování 

veřejnosti, udržitelného rozvoje apod. Studie také přímo neřeší další důležité související oblasti, jako 

je životní prostředí a bezpečnost. 

I když v souladu se zákonem o hlavním městě Praze nese hlavní odpovědnost lokální veřejné správy 

v oblasti zdraví HMP, mají městské části důležité kompetence v oblasti sociálních služeb, sportu, 

rekreace i zdraví. V těchto oblastech mohou i zřizovat právnické osoby. 

                                                      

1 
 Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí je rámcovým souhrnem 

opatření pro rozvoj veřejného zdraví v ČR. Je rovněž nástrojem pro implementaci programu WHO Zdraví 2020, 

který byl schválen 62. zasedáním Regionálního výboru Světové zdravotnické organizace pro Evropu v září 2012. 

Účelem Národní strategie je především stabilizace systému prevence nemocí a ochrany a podpory zdraví a 

nastartování  činných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace. 

Rozpracovává vizi systému veřejného zdraví jako dynamické sítě zainteresovaných subjektů na všech  rovních 

společnosti a je tedy určena nejen institucím veřejné správy, ale také všem ostatním složkám – jedincům, 

komunitám, neziskovému a soukromému sektoru, vzdělávacím, vědeckým a dalším institucím. 
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Hlavní město Praha                                 ú                   pečuje v souladu s 

                                                                                               

                                                                                ochrany a rozvoje 

zdraví                                                                                           

                           (Zákon o hlavním městě Praze) 

V analytické části se studie zaměřuje zejména na analýzu informací a dat o dostupnosti a podpoře 

pohybových aktivit a zdravotní péče v MČ Praha 21. Na základě získaných informací jsou pak 

v návrhové a realizační části formulována doporučení pro zlepšení, která vytváří podklad pro 

rozhodování MČ Praha 21 při podpoře aktivit s cílem zlepšovat dostupnost zdravotní péče a zlepšovat 

podmínky a podporu pohybových aktivit a dalších činností souvisejících se zdravím. 

2. Analytická část 
 

V rámci analytické části je proveden přehled existujících podmínek v MČ a také existujících aktivit 

vzhledem k městskému zdraví.  Analytickou část uzavírá aktualizovaná SWOT analýza, která vychází 

ze SWOT analýzy ve Strategickém plánu rozvoje městské části Praha 21 rok 2012 – rok 2022. 

Cílovou skupinou v oblasti zdraví jsou kromě celkové populace MČ Praha 21 zejména děti, senioři a 

osoby těžce tělesně či duševně postižené. 

Děti  0 – 14 2 166 (ČSÚ) 

Děti v mateřských školkách MČ 396 

Děti v základní škole v MČ 978 (I. stupeň 725, II. stupeň 253) 

Kategorie 15-64 (zahrnuje mládež a osoby 
v produktivním věku) 

11 983 (ČSÚ) 

Senioři + 65 1 540 (ČSÚ) 

Vozíčkáři a osoby těžce tělesně a duševně postižené  20 (konzervativní odhad MČ) 

 

Podle demografické studie do roku 2022, kterou pro MČ Praha 21 zpracovala Vysoká škola 

ekonomická, se bude snižovat počet dětí předškolního věku. Naproti tomu počet žáků zahajujících 

školní docházku poroste, zvyšovat se bude i celkový počet potenciálních žáků základních škol. 

Skutečný počet žáků bude záviset pochopitelně na tom, zda všechny děti s trvalým bydlištěm v MČ 

Praha 21 budou navštěvovat školu v této městské části, i na vývoji podílů dětí odcházejících na 

víceletá gymnázia. Rovněž počet potenciálních žáků středních škol se bude zvyšovat. Počet 20–

59letých osob bude stagnovat, věková struktura těchto osob se však bude měnit. Zatímco počet 20–

39letých se bude snižovat, počet 40–59letých poroste. Pracovní síla bude stárnout. Počet osob 

60letých a starších se bude nadále zvyšovat, i když o něco pomaleji než v předchozí dekádě. Měnit se 

bude rovněž věková struktura seniorů. K nárůstu počtu seniorů dojde především u osob starších 70 

let. 

Z hlediska podpory zdraví jsou nejdůležitější rostoucí počet žáků ZŠ a SŠ a nárůst počtu seniorů nad 

70 let. 
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2.1 Podpora pohybové aktivity 
 

Vzhledem k důležitosti pohybu pro zdravý životní styl a roli MČ Praha 21 v oblasti podpory podmínek 

pro aktivní trávení volného času se podkapitola 2.1 zaměřuje na tuto oblast.  

2.1.1 Podpora sportu pro všechny a aktivního využívání volného času 

 

Níže jsou analyzovány možnosti pro obyvatele vzhledem k aktivnímu trávení volného času a také 

cesty, jakými tyto aktivity podporuje MČ Praha 21.  

Od září 2016 funguje v MČ Praha 21 Dům dětí a mládeže (DDM), který poskytuje možnosti aktivně 

trávit volný čas od nejmenších po dospělé. Níže je přehled kroužků zaměřujících se na pohyb. Více 

informací je k dispozici na adrese www.dumum.cz . 

MIX DANCE-TANEČNÍ KROUŽEK FLORBAL-ELÉVOVÉ, ML.ŽÁCI WIZARDS 

PŘEDŠKOLÁCI-TANEČKY SPORTOVNÍ HRY – FLORBAL 

STREET DANCE-TANEČNÍ KROUŽEK BASKETBAL ŠMOULINKA WIZARDS 

STREET DANCE-TANEČNÍ SKUPINA SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA R+D I. 

ZUMBA PRO DĚTI FLORBAL PRO MLÁDEŽ - (WIZARDS) 

ZUMBA PRO DOSPĚLÉ FLORBAL PRO ZÁBAVU 

VOLEJBAL VOLEJBAL MLÁDEŽ 

STOLNÍ TENIS ZAČÁTEČNÍCI BASKETBAL – WIZARDS 

STOLNÍ TENIS POKROČILÍ CVIČENÍ PRO ŽENY 

STOLNÍ TENIS DOSPĚLÍ SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA R+D II. 

FUTSAL – WIZARDS SPORTOVNÍ HRY 

FLORBAL - PŘÍPRAVKA WIZARDS  

 

Dále v MČ Praha 21 působí cca dvě desítky spolků zabývajících se kulturou, sportem, osvětou, 

vzděláváním, společenskými akcemi. Spolková činnost je zaměřena na děti, dospělé i seniory. 

Spolková činnost je podporována dotačním systémem MČ Praha 21. 

Mezi nejaktivnější spolky, které podporují seniory, patří SPCCH (Svaz postižených civilizačními 

chorobami), KAS (Klub aktivních seniorů) a dále Újezdská akademie, kterou vede pan Petr Mach. Mezi 

aktivity patří jak aktivity kulturní a vzdělávací, tak i aktivity sportovní a pohybové. Každé akce se 

 častní několik desítek  častnic a  častníků a celková  čast je v jednotkách tisíců. Mezi aktivity patří: 

http://www.dumum.cz/
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- vycházky po historických památkách Prahy 

- celodenní autobusové výlety 

- návštěvy pražských divadel a výstav 

- přednášky a přednáškové cykly (dějiny, kultura, zdraví, právo) 

- cvičení s prvky jógy  

- plavání a cvičení v bazénu 

- pravidelné procházky s holemi 

- promítání filmů 

- vyjížďky na kolech 

- mezigenerační spolupráce (zejména s MŠ) 

- společná setkání, taneční zábavy 

Podle Strategického plánu v MČ Praha 21 působí také následující organizace se zaměřením převážně 

na organizovaný sport: rybářství, včelařství, chovatelství, kynologie, cyklistika, tenis, taekwondo, 

fotbal, skautské středisko, TJ Sokol Újezd nad Lesy, šachový klub, školní sportovní klub, sbor 

dobrovolných hasičů. V rámci základní školy dále působí Sportovní školní klub. 

Činnost těchto organizací je podporována z  dotačního systému, který každoročně vyhlašuje MČ 

Praha 21. Na základě dostupných informací bylo zhodnoceno dotační řízení z roku 2015, ve kterém 

bylo na 51 projektů rozděleno 499 015 Kč. Vzhledem k tomu, že v ostatních letech jsou spolky 

realizovány podobné aktivity a akce, je možné výsledky tohoto hodnocení alespoň částečně zobecnit.  

Jako pozitivní se jeví, že žádosti jsou hodnoceny na základě předem známých hodnotících kritérií a 

dále, že jsou odlišeny jednorázové akce a podpora celoroční činnosti. K negativním aspektům 

hodnocení lze přiřadit fakt, že nejsou zřejmé důvody a způsob krácení (někdy několikanásobnému 

vzhledem k žádosti), což může vést k umělému navyšování požadované částky žadateli. U některých 

žádostí zase naopak ke krácení nedochází a není výjimkou, že obdrží maximální možnou částku.  

Především však nedochází k žádnému vyhodnocení dopadů dotací (impact). V závěrečných zprávách 

dokonce není vždy zřejmý počet  častníků, ačkoliv v instrukcích je jasně napsáno  uveďte Vámi 

odhadovaný počet  častníků . MČ Praha 21 tedy žádným způsobem nehodnotí dopad prostředků 

vynaložených na dotační systém. Vzhledem k dostupným datům si dále pozornost zaslouží 

skutečnost, že míra podpory na osobu se často významně liší (několikanásobně), a to i v případech, 

kdy se podle popisu jedná o podobné aktivity.  

Obecně je v rámci dotačního systému podporován aktivní sport cca 50 % celkové částky a i řada 

dalších podpořených projektů má pravděpodobně pozitivní dopad vzhledem ke zdraví. Rozdělení 

dotačního systému na jednotlivé programy pravděpodobně nemá zásadní přínos. Někteří žadatelé 

uplatňují žádosti v různých programech (např. sportovní seminář či místní sportovní akce zařazeny do 

programu Kultura, osvěta, vzdělávání) nebo jsou do daného programu zařazeny projekty, které s ním 

souvisí velmi okrajově. 

Dále v roce 2016 byly na sport přiděleny níže uvedené dotace, jedná se o tzv. individuální dotace, 

které jsou poskytovány mimo pravidelný dotační systém. V roce 2016 v rámci dotačního programu 

rozdělila MČ Praha 21 448 013 Kč. Téměř stejnou částku a to 493 480 Kč rozdělila MČ Praha 21 mimo 

dotační systém. Celkově největší příspěvek z organizací zaměřujících se na sport obdržely FK Újezd 
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nad Lesy (132 500) a Kangsim Dojang (125 000) a dále pak Tři pro zdraví (70 000) a Školní sportovní 

klub při ZŠ (65 000).  

Individuální dotace rok 2016 

  

Veselý  Újezd Čarodějnice 2016 50 000,- 

FK Újezd nad Lesy Náklady spojené se 
závlahou hřiště 

70 000,- 

Neposeda Terénní sociální práce 
s dospívajícími 

113 520,- 

Rarášek z Újezda Neplánované náklady 
na akci pro děti 

7260,- 

TŘI, o.p.s Péče o osoby 
s nevyléčitelnými 
nemocemi 

10 000,- 

Kangsim Dojang Sportovní soustředění 50 000,- 

FK Újezd nad Lesy Náklady spojené s 
odběrem energií a 
provozem 

50 000,- 

Školní sportovní klub Obnova sportovního 
vybavení 

40 000,- 

Tři pro zdraví Klánovický půlmaraton 30 000,- 

TJ Sokol Provoz a nákup 
sportovního vybavení 

49 000,- 

SK JOKY Volejbalový turnaj a 
nákup sportovních 
potřeb 

23 700,- 

  
Shrnutí 

Na  zemí MČ Praha 21 je vcelku bohatá nabídka aktivit pro všechny věkové skupiny. MČ Praha 21 

podporuje různé aktivity dotacemi, přičemž kromě systémové dotační podpory poskytuje i ad hoc 

dotace. 
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2.1.2. Dostupná infrastruktura a vhodné prostředí 

 

Z hlediska podpory pohybu je z pohledu kompetencí MČ Praha 21 klíčové zajistit infrastrukturu a 

vhodné prostředí, které by obyvatele MČ Praha 21 motivovalo k aktivnímu trávení volného času.  

Seznam sportovišť 

SEZNAM HŘIŠŤ UMÍSTĚNÍ HŘIŠŤ PROVOZOVATEL STÁVAJÍCÍ VYBAVENÍ 

Multifunkční 
sportoviště  

 
parc.č. 1628/1 
ul. Čentická 

MČ Praha 21 více čelové sportoviště, dirtová trať, 
skatepark, pískoviště, prolézačky, 
oploceno, WC 

Hřiště Uniga parc.č. 4268/421 
ul. Šlitrova x 
Weisova 
 
 

MČ Praha 21 pískoviště, houpačky, domeček, 
kladina, oploceno 

Hřiště na Psím 
plácku 

parc.č. ul. 
Sudějovická x 
Hulická 

MČ Praha 21 pískoviště, pružinová houpadla, 
dřevěný vláček, houpačky, kolotoč, 
antukové hřistě , branky, oploceno  

Hřiště IPB 1393/450 
ul. Poříčská  

MČ Praha 21 pískoviště, kolotoč, houpačky, 
sestava se skluzem  

Hřiště 
Luníkovská 

3735/105 
ul. Luníkovská x 
Zálešanská 

MČ Praha 21 pískoviště, pružinová houpadla, 
houpačka, sestava se skluzem, 
závěsná dvojhoupačka, oploceno 

Rybník Blatov ul. Nadějovská  MČ Praha 21 sestava se skluzem, pohyblivý 
můstek, trojhrazda, žralok, oploceno 
částečně 

Tomovy parky- 
sídliště Rohožník  

ul. Žíšovská MČ Praha 21 lanovka, dvojhoupačka závěsná, věž 
se skluzem, kombinovaná prolézačka 
oploceno 

 ul. Žíželická  kolotoč, pérové houpadlo, vahadlová 
houpačka, tabule, dvojhrazdí 
závěsná dvojhoupačka 

 ul. Žlebská Oploceno - pouze 
pískoviště 

domek, pérové houpadlo, housenka, 
vahadlová houpačka 

Tomovy parky na 
stadionu 

ul. Čentická 
  

 sestava se skluzem  

Lesní hřiště 1404 ul. Pilovská Lesy ČR  
 

Lesní hřiště 4380 ul. Všeňská Lesy ČR  

Lesní hřiště u 
sojky strážkyně 

Lesní cesta 
Pilovská x 
vlakové nádraží 
u zastavení č. 12 
Lesní galerie I. 

Lesy ČR  
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Lesní hřiště ul. Hodkovská Lesy ČR hřiště vhodné pro seniory, dřevěné 
fitness prvky pro dospělé 

Lesní hřiště V lesním průseku 
mezi ulicemi 
Polesná x 
Staroklánovická 

 houpačka, prolézačka  A , kladina, 
pochozí špalky, rehabilitační schody, 
hrazda, pétanque hřiště – prvky 
vhodné pro seniory 

Fotbalový 
stadion  

1629 ul. Čentická 
  

FK Újezd pouze pro organizovaný sport 

Fotbalový 
stadion 
Blatov -  

1404 ul. Pilovská  FK Újezd travnatý povrch pouze pro 
organizovaný sport 

Fotbalový 
stadion Blatov – 
hřiště s umělým 
povrchem I. 

 FK Újezd umělý povrch pro organizovaný 
sport, částečně i k využití 
neorganizovanou veřejností 

Fotbalový 
stadion Blatov – 
hřiště s umělým 
povrchem II. 

 FK Újezd umělý povrch, částečně i k využití 
neorganizovanou veřejností 

Tenisové kurty  2752/1 Kalská x 
Veletovská 

TJ Sokol 
 

více čelové hřiště přístupné po 
dohodě 
 

Rakosníčkovo 
hřiště 

ul. Miletická MČ Praha 21 kolébačky, houpací hnízdo, kolotoč, 
řetězová houpačka, pískoviště, věž se 
skluzavkou a šplhacími prvky, 
domeček, mobiliář, oplocení  

Fitness hřiště   parc.č. 4306/1 
ul. Žlebská x 
Miletická 

MČ Praha 21 6 fitness prvků pro seniory, dospělé a 
mládež, zpevněná plocha 

 

MČ Praha 21 spravuje 10 veřejných dětských hřišť, která jsou přístupná celoročně, přičemž pro 

sportovní vyžití jsou k dispozici tato tři otevřená hřiště: 

Multifunkční hřiště 
Hřiště na psím plácku 
Fitness hřiště při ul. Žlebská 
 
V roce 2016 využila MČ Praha 21 z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných TZ cca 200 tis. Kč na 

 držbu dětských hřišť.  

Tělocvičny 

V rámci školy jsou v MČ Praha 21 tři tělocvičny – dvě v hlavní budově školy ( malá  a  velká ) a 

tělocvična pod divadelním sálem v ul. Staroklánovické. Přes týden jsou obě tělocvičny v hlavní 

budově téměř plně využity, kdy je v odpoledních hodinách také využíván DDM. Tělocvičny nejsou 

využívány v sobotu a částečně také v neděli.  
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Tělocvična ve Staroklánovické 230 je plně vytížena provozem školy od 7:45 do odpoledne, kdy 

navazují pronájmy MÚ (od 15 hodin). Většinu času využívá Kangsim Dojang – taekwondo (cca 20 

hodin týdně). Mezi další aktivity patří: volejbal, florbal, aerobic, joga, fotbal (celkem cca 8 hodin) 

aktivity. O víkendu není tělocvična využívána. 

Ceny pronájmu 

Velká tělocvična: 300,-Kč/hod 

Malá tělocvična: 260,-Kč/hod 

Tělocvična pod divadelním sálem: 250,-Kč/hod 

Školní hřiště 
  
Školní hřiště slouží výhradně pro školu, pronájem zde není. Hřiště pro své tréninky využívá ŠSK 
atletika.  
 
Využití školního hřiště: 

 
ŠSK Újezd nad Lesy - atletika 

  

    Pondělí 16:00 - 17:00 minipřípravka 17:00 - 18:00 přípravka 18:00 - 19:30 velká atletika 

Středa     18:00 - 19:30 velká atletika 

Čtvrtek 16:00 - 17:00 minipřípravka 17:00 - 18:00 přípravka 18:00 - 19:30 velká atletika 

Sobota 10:00 - 12:00 velká atletika     

 

Další  infrastruktura 

Občané mohou dále využít koupaliště a sportovní halu v Klánovicích, tělocvičnu v Kolodějích, 

sportovní centrum Běchovice (hala pro pořádání 13 rekreačních sportů), nově zřízenou dirtovou trať 

za čističkou v Běchovicích a Wellness centrum Blatov (plavání a cvičení i pro seniory). 

Shrnutí 

I když je na  zemí k dispozici infrastruktura pro sport a pohyb, řada hřišť je dostupná pouze pro 

organizovaný sport. Jako hlavní problém je možné identifikovat nedostatek volně přístupných 

sportovních ploch, kdy zejména na tzv. jižní straně MČ Praha 21, tj. jižně od hlavní silnice, není 

k dispozici žádné takové veřejné hřiště. Dále není plně využívána kapacita existující infrastruktury, a 

to tělocvičny o víkendech a školního hřiště celotýdenně.  

 

2.2 Podpora dostupnosti zdravotní péče pro občany MČ Praha 21 

Podkapitola 2.2 se zaměřuje na současný stav poskytování zdravotních služeb a na stav existující 

infrastruktury pro zdravotní služby ve vlastnictví MČ Praha 21. 
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2.2.1 Poskytování zdravotních služeb v Praze 21 

V rámci analýzy poskytovatelů zdravotních služeb na  zemí správního obvodu MČ Praha 21 (dále jen 

MČ P21) byl vytvořen aktualizovaný seznam poskytovatelů zdravotní péče, propočet pokrytí 

zdravotními službami na 1000 obyvatel a také odhad věku lékařů s ohledem na důchodový věk. 

Seznam byl také aktualizován podle dostupných  dajů z internetu. 

Aktualizace seznamu poskytovatelů zdravotních služeb na  zemí MČ P21 čerpá z informací na 

stránkách MČ Praha 21, které byly ověřeny se seznamem lékařů podle České lékařské komory (ČLK) a 

v případě zubních lékařů se seznamem Stomatologické komory ČR. Dále byl seznam doplněn o 

informace na stránkách jednotlivých společností, které provozují ambulance, zejména Medicus a 

Pateo, a také informacemi z dalších stránek individuálních poskytovatelů zdravotních služeb.  

Souhrnně je na  zemí MČ P21 ( zemí celého správního obvodu) podle dostupných informací 42 

lékařů a 7 jiných odborníků (6 fyzioterapeutů, 1 psycholog). Zejména u odborných ordinací je pro 

jednu ordinaci uváděno několik lékařů, kteří se tam střídají.  Zároveň někteří lékaři provozují dvě 

ambulance na  zemí MČ P21. To je důvod, proč jsou počty ambulancí odlišné od počtu lékařů. Počet 

ambulancí je odhadem vycházejícím z informací dostupných na stránkách poskytovatelů zdravotní 

péče. 

Tabulka: Počty poskytovatelů zdravotní péče podle odbornosti 

 Počet ambulancí** Počet poskytovatelů zdravotní 

péče 

Praktický lékař pro děti a dorost 5 4 

Praktický lékař pro dospělé 6 6 

Zubní lékaři 9 9 

Ortopedie 2 4 

Diabetologie 1 1 

Kožní 4 4 

Gynekologie 2 2 

Endokrinologie   1 1 

Oční 1 1 

Interní 1 1 

Gastroenterologie   1 1 

Chirurgie 1 1 

Neurologie 1 3 

Psychiatrie 1 2 

ORL 1 2 

Fyzioterapie  6* 

Psycholog 1 1* 

Celkem  49 

*jiná odbornost  **odhad 
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Věk lékařů 

Z dostupných informací na stránkách ČLK o roku absolvování studia lékařů odhadujeme, že přibližně 6 

lékařů v předdůchodovém věku (do 5 let před důchodem) a 8 lékařů působících v MČ Praha 21 již 

důchodového věku dosáhlo. U praktických lékařů jsou 3 ze 6 ve věku nad 60 let.  

Odchod do důchodu je počítán jako 65. rok života. Odhad byl vytvořen na základě informací o roku, 

ve kterém daný lékař absolvoval studium, což je určeno věkem 25 let. Věk a odhadovaný odchod do 

důchodu tak nemusí nutně odpovídat realitě, jedná se o aproximaci.  

Pokrytí zdravotní péčí 

Podle informací Českého statistického  řadu má ORP Praha 21 18 277 obyvatel (k 31.12.2015). To při 

zjištěném počtu lékařů znamená pokrytí cca 2,3 lékaře na 1000 obyvatel. To je ve srovnání s 

celonárodním průměrem 3,33 lékaře na 1000 obyvatel nižší číslo. Rozdíl je ještě markantnější, když 

vezmeme do  vahy jenom hl.m.Prahu, které má pokrytí až 6 lékaři na 1000 obyvatel. Vysoký počet je 

ale značně ovlivněn vysokým počtem odborných pracovišť, zejména v nemocnicích. Počet lékařů, 

přímo na  zemí ORP, je pravděpodobně nižší, než by byl optimální stav, čemuž nasvědčuje dojíždění 

obyvatel za zdravotní péčí do okolí, např. Jirny (www.jirny.com), kde se nachází široké spektrum 

odborných ambulancí. Částečně je také možné identifikovat i mírně menší počet praktických lékařů, 

kdy podle Národní strategie Zdraví 2020 v roce 2008 na 1  vazek praktického lékaře pro dospělé 

připadlo 1 626 registrovaných pacientů (v ORP P21 to je cca 1 690 – expertní odhad, který vychází ze 

skutečnosti). 

Podle dostupných informací od praktických lékařů chybí funkční neurologie a kardiologie (jsou v 

blízkém okolí - Jirny, Černý Most, ale jsou přetížené a mají dlouhé objednací termíny). Z hlediska 

zlepšení zdravotní péče jsou jako největší problém uváděny dlouhé objednací termíny ke 

specialistům. 

Z dotazníkového šetření Odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 21, které proběhlo v rámci Týdnu zdraví 

od 5.9.2016 - 9.9.2016 a následně při akci Den zdraví dne 10.9.2016 na multifunkčním sportovišti, 

vyplynulo, které odbornosti chybějí dotazovaným obyvatelům. Šetření se z častnilo 98 respondentů, 

kteří mohli vybrat 1 - 2 zdravotní služby, které jim nejvíce chybí, nebo jsou pro ně nejméně dostupné. 

Z výsledků je zřejmé, že občanům z MČ Praha 21 nejvíce chybí ortopedie a ORL (ušní, nosní, krční), a 

dále pak alergologie, urologie, endokrinologie, neurologie, psychiatrie a logopedie. Stejné chybějící 

odbornosti (i když v mírně odlišném pořadí) identifikovali občané i v průzkumu v roce 2014 (110 

respondentů). 

Výsledky dotazníku 2016 

Ortopedie 22 

ORL 21 

Alergologie 15 

Urologie 14 

Logopedie 13 

Endokrinologie 13 

Psychiatrie 13 

Neurologie 10 
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Informace k seznamu poskytovatelů zdravotní péče na stránkách MČ Praha 21 

V přiloženém souboru je aktualizovaný seznam poskytovatelů zdravotní péče na  zemí MČ Praha 21. 

Jedná se o výsledek srovnání informací z webových stránek MČ P21, stránek provozovatelů 

zdravotních služeb v MČ P21 a informací dostupných o lékařích na stránkách České lékařské komory a 

Stomatologické komory ČR. Vzhledem k tomu, že není možné ověřit funkčnost všech ambulancí, u 

některých je uvedeno, zda jsou  daje pravděpodobně aktuální nebo pravděpodobně neaktuální. 

První kategorie vychází z faktu, že daný lékař je stále registrován v ČLK, a dále z počtu nalezených 

záznamů z internetového vyhledávače, který naznačuje, že daný lékař stále provozuje ambulanci 

v MČ Praha 21. Zároveň u této kategorie ale nebylo možné nalézt žádnou webovou stránku, která by 

přímo odkazovala na činnost ambulance. U těchto poskytovatelů je potřeba místních znalostí pro 

ověření, zda v daném  zemí pořád působí. U druhé kategorie  pravděpodobně neaktuální” jde o 

lékaře, u kterých se nepovedlo dohledat přímý odkaz na stránky o provozu ambulance, nebo jde o 

lékaře v důchodovém věku, přičemž záznam v seznamu ČLK byl nalezen.  

Seznam dále poskytuje adresy tak, jak jsou uvedeny na stránkách MČ P21 nebo stránkách 

pozorovatelů, a srovnává je v dalším sloupci s adresami uvedenými v seznamu ČLK. Je 

pravděpodobné, že méně aktuální záznamy adres jsou na seznamu ČLK. Tady by bylo vhodné 

apelovat na lékaře provozující služby primárně na  zemí MČ P21, aby záznamy v ČLK aktualizovali.  

Aktualizovaný seznam slouží jako podklad pro aktualizaci webových stránek MČ P21, neobsahuje však 

všechny informace uváděné na těchto stránkách. Pro celkovou aktualizaci je tedy nutné další 

doplnění, zejména kontaktů a ordinačních hodin.  

Nemocnice na Bulovce zajišťuje pro občany specializovanou zdravotní péči a pohotovost. 

Pohotovostní lékárny jsou na Praze 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 

Návaznost na sociální služby 

Poskytování sociálních služeb zajišťuje Pečovatelská služba Úřadu MČ Praha 21 v rámci registrace pro 

ambulantní a terénní pečovatelskou službu. V MČ Praha 21 je patrná pozitivní péče rodiny o seniory, 

která se zvládá postarat o svého rodinného příslušníka s využitím terénní pečovatelské služby. 

Pečovatelská služba ÚMČ Praha 21 zajišťuje terénní pečovatelskou službu svými pečovatelkami v 

souladu se zákonem o sociálních službách pro celý správní obvod. Od roku 1990 je zajišťován i rozvoz 

obědů do domácností občanů se sníženou soběstačností z kuchyně základní školy. 

Středisko osobní hygieny působí v prostorách zdravotního střediska na Rohožníku. Zde je 

poskytována ambulantní pečovatelská služba. Jeho provoz zajišťuje Pečovatelská služba ÚMČ Praha 

21. Péče je zaměřena na pomoc uživatelům pečovatelské služby při osobní hygieně, na pomoc při 

základní péči o nehty, praní, žehlení a mandlování prádla. 

Centrum sociálních služeb v Běchovicích působí v Domě s pečovatelskou službou U sv. Anny, jehož 

zřizovatelem je MČ Praha-Běchovice. Klienti mají k dispozici 27 bytů, odlehčovací pobyty, terénní 

pečovatelskou službu, kuchyň s rozvozem obědů a kulturní, vzdělávací, sportovní a osvětové aktivity. 
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Problematickou oblastí dle vyjádření místních praktiků je návazná sociální péče. Chybí zejména 

zařízení pro zajištění péče o seniory, jejichž celkový stav se zhorší, ale nejsou indikováni k 

hospitalizaci v nemocnici, dále odlehčovací služby a denní stacionář. 

Shrnutí 

Podle dostupných dat je v přepočtu na počet obyvatel na  zemí MČ Praha 21 nižší počet lékařů 

vzhledem k celonárodnímu průměr. Občanům z MČ Praha 21 nejvíce chybí ortopedie a ORL (ušní, 

nosní, krční), a dále pak alergologie, urologie, endokrinologie, neurologie, psychiatrie a logopedie. Na 

 zemí MČ Praha 21 chybí zařízení pro zajištění péče o seniory, jejichž celkový stav se zhorší, ale 

nejsou indikováni k hospitalizaci v nemocnici, dále odlehčovací služby a denní stacionář. Dalším 

problémem je stárnutí lékařů. 

2.2.2 Zdravotní infrastruktura ve správě MČ Praha 21 

V obci Újezd nad Lesy bylo zřízeno zdravotní středisko již v roce 1957, pohotovostní služba se třemi 

sanitními vozy sídlila tehdy v Horních Počernicích. Po roce 1989 byl uzavřen provoz jeslí na 

Rohožníku. V objektu bývalých jeslí, který MČ Praha 21 získala, je od roku 1994 lékárna, Středisko 

osobní hygieny, praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost, odborní lékaři RTG. Středisko je ve 

špatném technickém stavu. Mezi hlavní problémy patří elektroinstalace (dvoužilový rozvod) a to, že 

rozvaděče nejsou přístupné oprávněnými osobami. Dalším problémem je vytápění a ohřev TUV. 

Vytápění objektu je dnes řešeno sídlištní kotelnou, což je ve srovnání s jinými způsoby neekonomické. 

Zdravotní středisko ve vlastnictví MČ Praha 21 na Rohožníku 

      

Nájemce Pronajatá plocha Účel nájmu 

  m2   

Lékárna Rohožník s.r.o. 127,1 lékárna 

LINK-MED s.r.o. 75,9 pediatrie 

MUDr. Lubomír Mikulášek 97 gynekologie 

MUDr. Dana Frňková 114 pediatrie 

ORDINACE Feuereislová s.r.o. 100,1 praktický lékař 

MEDICUR, spol. s r.o. 105 zdravotnické a lékařské 
služby 

PREVEDIG spol. s r. o. 44 odběry 

MEDISAL spl. s r.o. 289,4 podnájem pro 
Biorezonanci, oční, 
prodejnu Optik, chirurgii, 
RTG 

MČ Praha 21 87,5 středisko osobní hygieny 
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společné prostory 300   

Celkem současný stav: 1340  

 
Shrnutí 

Hlavním problémem je nevyhovující technický stav zdravotní infrastruktury ve vlastnictví MČ Praha 

21. 

2.3 Posílení role MČ Praha 21 v oblasti péče o zdraví 

Podkapitola 2.3 stručně analyzuje další možnosti posílení role MČ Praha 21 v oblasti péče o zdraví. 

Specifický důraz je vzhledem k postavení MČ Praha 21 kladen na osvětu a sledování souvisejících 

ukazatelů.  

 

2.3.1 Zapojení zdravotních hledisek do plánování a rozhodování 

V rámci Strategického plánu MČ Praha 21 jsou zohledněny klíčové faktory ovlivňující zdraví a je také 

možné vyhodnocovat plnění jednotlivých opatření (podrobněji viz níže). Kromě oblastí přímo 

souvisejících se zdravím (zdravotní infrastruktura, infrastruktura pro sport, podpora aktivního trávení 

volného času), jsou pro podporu zdraví důležitá zdravotní rizika vyplývající z dopravy a životního 

prostředí. Z národních dat vyplývá, že nejčastější příčinou  mrtí dětí a mladých dospělých a třetí 

nejčastější příčinou  mrtí v celé populaci jsou v ČR  razy. Podle statistik dochází k nejzávažnějším 

 razům dětí v dopravním prostředí. 

2.3.2. Osvěta v oblasti zdravého životního stylu 

V oblasti osvěty a prevence je zásadní činnost základní školy, protože klíčové návyky se vytváří již 

od nejútlejšího dětství. Základní škola dlouhodobě spolupracuje s odborníky zevnitř školy i 

s odborníky z regionu hl. m. Prahy – speciálními pedagogy, psychology, výchovnými poradkyněmi, 

koordinátorem metodiků prevence – metodikem pro Prahu 3 a 9, Pražským centrem primární 

prevence, Lékařskou fakultou – oddělením adiktologie, Českou koalicí proti tabáku, s organizacemi 

Dynex, Elio,  Jules a Jim, vedením odboru nutriční terapie VOŠZ a SZŠ, registrovaným nutričním 

odborníkem MŠMT a MZ,  aj. 

Počet dětí MČ Praha 21 v MŠ a ZŠ 

Masarykova ZŠ I. stupeň 

725 žáků 

II. stupeň  

253 žáků 

Celkově 

 978 žáků 

MŠ ( 4 MŠ – 15 tříd)                                                   396 dětí 

Kapacita ZŠ je 1100 žáků, kapacita všech 4 MŠ celkem je 400 dětí. 

ZŠ realizuje pro své žáky celou řadu aktivit pro podporu zdraví. Pro žáky vyšších ročníků byly například 

realizovány tyto aktivity: projekt – Než užiješ alkohol, užij svůj mozek, besedy o drogách (Dr. Presl) a 

sexu (Dr. Uzel). Žáci 1. – 3. tříd se z častnili programu – Nechci kazy. Žáci 9. ročníku připravili pro žáky 
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5. tříd praktické ukázky s  koly první pomoci. Ve výuce dále žáci řešili: vztahy mezi vrstevníky, 

bezpečné chování, psychohygiena, relaxační techniky, autodestruktivní závislosti, návykové látky, 

drogy, kouření, alkohol, varovné signály. 

Prevence rizikového chování je obsažena také v minimálním preventivním programu mateřských škol, 

který je součástí ŠVP. Preventivní aktivity jsou koncipovány tak, aby děti získaly znalosti, dovednosti a 

postoje podporující zdravý životní styl a aby tyto přednosti dokázaly uplatnit ve svém chování nejen v 

době realizace programu, ale i v budoucnosti. Děti jsou seznamovány se základními informacemi o 

problematice návykových látek (alkohol, kouření, drogy). Důraz je kladen i na prevenci  razů. 

Samotná MČ Praha 21 dále pořádá Týden zdraví, jehož součástí jsou nejrůznější osvětové a sportovní 

akce pro širokou veřejnost. 

2.3.3 Sledování ukazatelů udržitelného rozvoje zdraví obyvatel MČ Praha 21 

Níže uvádíme přehled plnění Strategického plánu v oblastech souvisejících se zdravím. Strategický 

plán obsahuje řadu opatření zejména v oblasti infrastruktury, podpory sportu, podpory spolkové 

činnosti, které přímo souvisí se zdravím na  zemí MČ Praha 21. Městská část v rámci místní Agendy 

21 v roce 2016 také začala sledovat indikátory udržitelného rozvoje pro oblast zdraví (více viz 

návrhová část).  

Plnění Strategického plánu MČ Praha 21 

Podoblast D.2 - Sport 

Cíl D.2.1 Kvalitní sportovní kluby a oddíly 

Opatření: 

D.2.1.1 Udržovat  čelný grantový (dotační) systém MČ Praha 21 

- g        (       )                           ň                  

D.2.1.2  Informovat o činnosti  jezdských sportovních klubů a propagovat jejich činnost 

-                        Ú                         www            Č Praha 21 

Cíl: D.2.2 Rozvíjet neorganizované sportování 

Opatření: 

D.2.2.1  Podporovat výstavbu otevřených sportovišť a hřišť,  do nových i stávajících sportovišť 

umisťovat cvičební prvky vhodné pro seniory, zpřístupnit stávající hřiště pro sportování 

veřejnosti , umisťovat alternativní sportovní prvky ve veřejných prostorách  

– v                                  Ú                              N           R           

                   (       )                    

-                                  Š,                  (      FK) 

D.2.2.2  Umožnit využívání školního hřiště se zajištěním správce  
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–                               

D.2.2.3  Informovat o rozsahu využívání Klánovického lesa ke vhodným a přírodě přátelským 

sportovním aktivitám  

–               n k                –       S       s, C                               L      

             n i cyklisty. 

Podoblast D.3  Spolková činnost 

Cíl D.3.1 Vytvořit centrum spolkové činnosti, tzv. komunitní centrum 

Opatření: 

D.3.1.1  Podporovat činnost místních NNO a občansky prospěšných institucí pokrývajících 

volnočasové aktivity, spolupracovat s celopražskými, případně celostátními NNO, zapojovat je 

do místních aktivit i jako garanty a vzdělavatele. 

-                                                         Č P      1             ú      

           g                              Č P      1  –       D         T            - 

       g          ú                   ú              

Cíl D.3.2 Kvalitní vztah MČ k tradicím – silná spolková činnost 

Opatření: 

D.3.2.1  Podporovat činnost NNO grantovým (dotačním) systémem MČ Praha 21 (např. 

propagací a veřejným uznáním) 

- g        (       )                           ň                  

D.3.2.2  Podporovat vznik nových NNO 

-    x                                                                 NNO 

D.3.2.3  Vytvořit Nadační fond pro podporu NNO a jejich aktivit 

-              

D. 3.2.4 Realizovat mezigenerační programy  

-                             (                            Š) 

Podoblast E.1 Zdravotnictví 

Cíl E.1.1:  Dobrá kvalita života v MČ Praha 21, minimalizování negativních vlivů na zdraví občanů 

Opatření: 

E.1.1.1  Plánování zdravotních služeb v souvislosti s problémy v MČ Praha 21 (zapojování 

zdravotních hledisek do plánování a rozhodování) 

-                    P                   (  16) 
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E.1.1.2  Zpracování konceptu rozvoje zdravotního střediska 

- R                        (  16) 

E.1.1.3  Osvěta se zaměřením na podporu zdravého životního stylu 

- v        16                  T            

E.1.1.4  Realizovat kampaň Dny zdraví – osvěta ke zdravému životnímu stylu ve spolupráci s 

různými partnery (NNO, SZÚ, soukromé subjekty v MČ Praha 21) 

- v        16                  T            

E.1.1.5  Podporovat preventivní programy pro mládež, především v MŠ a ZŠ, se zaměřením 

na zdravý životní styl. 

- prevence realizovan  v                                 

E.1.1.6  Podporovat činnosti věnované aktivnímu stárnutí 

-                 NNO                                      

E.1.1.7  Vytvořit adresář zdravotnických služeb v širším okolí (lékaři, terénní služby, střediska, 

nemocnice, polikliniky…) elektronický i psaný 

-           

E.1.1.8  Pokračovat v oboustranné spolupráci odboru sociálních věcí ÚMČ  Praha 21 s lékaři. 

-                             

E.1.1.9  Podpořit vznik lékárny v centru MČ Praha 21. 

-                ikla v       C      B      

E.1.1.10  Podpořit rozšíření provozní doby jedné ze stávajících lékáren v dosahu občanů MČ 

Praha 21.  

-                  Č Praha 21                              

E.1.1.11  Podpořit domácí hospicovou péči jako terénní službu 

-                      

E.1.1.12  Podporovat dopravu k lékaři pro potřebné občany 

- n                              Č Praha 21. Pokud je              ň                     

ú                                               poskytnuta                          – o tuto 
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Závěr pro celou podkapitolu 2.3 

Vzhledem k charakteru podkapitoly bylo shrnutí provedeno za celou podkapitolu. MČ Praha 21 a 

místní ZŠ přímo působí v oblasti prevenci a osvěty. MČ Praha 21 vzhledem ke svému postavení může 

pohled zdraví integrovat do rozhodování v dalších oblastech (zejména doprava) a zajistit měření 

klíčových ukazatelů na svém  zemí. 

2.4 SWOT analýza 
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

1. Široké pokrytí zdravotní péče (praktičtí + odborní 
lékaři, rehabilitace) 

2. Dostatek lékáren, 2x optik, EL BIO - prodejna 
zdravé výživy 

3. Organizovaný sport (spolky, škola) 
4. Činnost spolků zaměřených na seniory (SPCCH, 

KAS) - plavání, cvičení, rekondiční pobyty, 
osvětová činnost. MČ systémově podporuje tuto 
činnost. 

5. Vhodné přírodní prostředí 
6. Pravidelné osvětové kampaně (Týden zdraví) 
7. Podpora dopravy k lékaři pro potřebné občany - 

pro klienty pečovatelské služby jako fakultativní 
činnost, ostatní mohou využít Senior dopravu 
www.senior-doprava.cz či  soukromé přepravce 
(sanitky) 

8. Preventivní programy v ZŠ a MŠ 

1. Chybí alergologie, kožní, ORL, psychiatrie, 
psychologie (či nejsou dostupné v rámci 
veřejného zdravotního pojištění) 

2. Nedostatečný rozsah neurologie 
3. Malá čekárna na chirurgii 
4. Kapacitně nedostatečná terénní zdravotní 

služba (zajišťuje farní charita Neratovice a 
home care sestry) 

5. Chybí pohotovost 
6. Časově náročné dopravní spojení do 

nemocnice 
7. Není plně využívána dostupná sportovní 

infrastruktura pro neorganizovaný sport 
8. Nedostatek příležitostí pro 

neorganizované aktivity 
 

 
 

 

  

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 
 

HROZBY HROZBY 
 

1. Prodejna zdravotnických potřeb (nejbližší 
prodejny Horní Počernice, Náchodská ul. a 
poliklinika Parník, Černý Most) 

2. Podpořit hospicovou péči jako terénní službu, 
případně 

3. Vybudovat denní stacionář 
4. Otevřít existující sportoviště 
5. Vyřešit špatný tech. stav zdravotnického 

střediska – rekonstrukce, nástavba na stávající 
budovy, nová budova 

6. Zkvalitnit partnerství v oblasti podpory zdraví 
(zejména v partnerství s praktickými lékaři) 

7. Podporovat neorganizovanou činnost v oblasti 
aktivního trávení volného času 

8. Zajistit otevření školního hřiště pro občany a 
zabezpečit jeho provoz 

9. Částečné využívání hřišť neorganizovanou 
veřejností 

10.  Rozvoj sportovních činností spojených 
s Klánovickým lesem (kolo, běžky, běh) 

1. Technický stav Zdravotního střediska na 
Rohožníku 

2. Věková struktura lékařů 
3. Špatný životní styl dětí a mládeže - špatné 

stravovací návyky, nedostatek pohybu, 
užívání návykových látek 

4. Nedostatečné návazné sociální služby 
zejména pro seniory při zhoršení jejich 
zdravotního stavu a sebeobslužnosti (pro 
ostatní cílové skupiny jsou služby v dosahu na 
 zemí hl. m. Prahy) 

5. Stárnutí aktivních dobrovolníků 
6. Vandalismus (doposud pouze výjimečně) 
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3. Návrhová a realizační část 

Z Národní strategie Zdraví 2020 vyplývá, že obzvláště důležité jsou aktivity zaměřené na zdravý 

životní styl mladých lidí a starší populace, včetně programů na podporu mezigeneračních aktivit a 

s ohledem na specifické potřeby mužů a žen v průběhu celoživotní péče o zdraví. Iniciativy zaměřené 

na aktivní a zdravé stárnutí mohou pomoci starším lidem zlepšit jejich zdraví i kvalitu života. 

Nezbytné je také zajistit dostupnost a organizaci fungování sítě poskytovatelů zdravotních služeb 

poskytujících zdravotní péči v souladu s celostátní koncepcí. 

Podle Světové zdravotnické organizace by bylo možno zdravou výživou, přiměřenou fyzickou 

aktivitou a nekouřením zabránit vzniku ischemické choroby srdeční z 80 %, cukrovky 2. typu z 90 % a 

nádorů ze 30 %. Dostupná data ukazují, že v české populaci se zvyšuje počet osob s nadměrnou 

hmotností - polovina dospělých má vyšší než normální hmotnost (54 %) a tento podíl se nedaří 

snižovat. Zároveň roste počet lidí nemocných cukrovkou (diabetes mellitus) II. typu. 

Výsledky studie HELEN ukazují, že dostatečná pohybová aktivita ve středním věku, důležitá také pro 

udržení fyzické zdatnosti v rámci zdravého stárnutí, klesla mezi lety 2004 – 2010 u mužů i u žen. 

Podle WHO přispívá fyzická neaktivita ve vyspělých zemích ke vzniku 16 % případů rakoviny tlustého 

střeva, 15 % cukrovky II. typu, 10 % případů rakoviny prsu a 21 % případů ischemické choroby 

srdeční. 

Pravidelná pohybová aktivita patří mezi nejdůležitější způsoby posilování zdraví a primární prevence 

řady nemocí: srdečních a oběhových, metabolických (obezita, diabetes mellitus II. typu aj.), 

pohybových, nádorových a některých duševních poruch. Světová zdravotnická organizace (WHO) 

vypracovala metodu modelování zdravotního a ekonomického přínosu pravidelné rekreační chůze a 

cyklistiky. Jeho pomocí byl vypracován příklad efektivního intervenčního programu. Z příkladu je 

patrné, že díky intervenčnímu preventivnímu programu, který by přesvědčil 70 % z 5000 lidí, aby se 

denně věnovali chůzi trvající 1 hodinu a aby vytrvali 10 roků, by se jejich  mrtnost snížila o 40 %, což 

by přineslo celkové  spory 709 139 000 Kč. Kdyby do programu bylo investováno 10 mil. Kč, 

nákladová efektivita by byla 70,91 : 1, tj. jedna investovaná koruna by přinesla téměř 71 Kč. 

Národní strategie Zdraví 2020 zdůraz uje potřebu podporovat pohyb jako nedílnou součást 

životního stylu, nikoli zaměřovat se pouze na podporu vrcholového a výkonnostního sportu. 

Současně je třeba vytvářet bezpečné prostředí, které podporuje aktivní dopravu (chůze, kolo). 

V návaznosti na Zdraví 2020 definuje Strategický plán hl. m. Prahy opatření 1.4-D1 Vytvářet vhodné 

podmínky pro fyzické aktivity obyvatel ve venkovním prostředí. Vzhledem k poloze Prahy 21 na 

okraji hlavního města je také relevantní opatření 3.1-C.3 Koordinovat rozvoj města a Pražské 

metropolitní oblasti. 

Vzhledem k výše uvedenému může MČ Praha 21 zejména přispět k podpoře pohybové aktivity a 

zajistit, či pomoci zajistit, související infrastrukturu na svém území včetně infrastruktury zdravotní 

péče. Zdraví by také mělo být jedním z kritérií při rozhodování v dalších oblastech. 
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3. 1 Podpora pohybových aktivit a sportu  

3.1.1 Podpora sportu pro všechny a aktivního využívání volného času 

Pro podporu sportu a aktivního využívání volného času je vzhledem k roli MČ Praha 21 důležité 

poskytování účelových dotací. Dotační systém je tedy klíčovým nástrojem MČ Praha 21 pro podporu 

místních aktivit, a tak je zásadní i vzhledem k podpoře zdravého životního stylu obyvatel MČ. 

Vzhledem k dotačnímu systému by mělo dojít k vytvoření jasných pravidel pro individuální dotace, 

případně sjednocení s podmínkami dotačního systému. Na základě analýzy doposud podpořených 

projektů se nejeví jako přínosné dělit dotační systém na několik programů.  

Je třeba důsledně sledovat počet osob, které se podpořených aktivit  častní. Bylo by také vhodné 

sledovat náklady na jednu podpořenou osobu. Dále by měla MČ Praha 21 sledovat kvalitu 

prováděných aktivit a konzultovat s realizátory aktivit možná zlepšování. Z hlediska výkaznictví a 

transparentnosti by mělo být zřejmé, kolik celkem dostala každá organizace a jak prostředky využila. 

Každá organizace by také měla přikládat celkový přehled příjmů (v členění podle dárců, případně 

zdrojů, a výdajů členěných podle  četních skupin). Při hodnocení by mělo být zřejmé, na základě 

čeho došlo k případnému krácení požadovaných částek. Pro zjednodušení by mohly být zavedeny 

paušální částky podle počtu podpořených (zejména u jednorázových akcí). Vzhledem k využívání 

přerozdělených prostředků z hracích automatů by mělo dojít k zajištění souladu dotačních pravidel a 

požadavků MHMP na rozdělování těchto dotací. 

Dotační systém či jiný režim dotací by také měl umožnit podporu neorganizovaného sportu. 

Další možností podpory by mohla být sleva na pronájmy tělocvičen spolky, jejichž členy je např. více 

jak 75% občanů s trvalým bydlištěm na  zemí městské části. 

 

3.1.2 Dostupná infrastruktura a vhodné prostředí 

Mělo by v maximální míře dojít k zpřístupnění existující infrastruktury pro organizovaný i 

neorganizovaný sport. Jedná se jak o sportoviště ve vlastnictví MČ Praha 21, tak i sportoviště, která 

vznikla za podpory veřejných prostředků a které provozují jiné subjekty, např. sportovní oddíly. Za 

tímto  čelem může být nezbytné zajistit správce (zaměstnance MČ Praha 21, či dobrovolníci). 

Zároveň je vhodné hledat nové cesty a podporovat iniciativu občanů (např. patronát nad využitím 

konkrétních ploch).  

I když jsou stávající tělocvičny téměř plně využity, bylo by vhodné za  čelem maximálního využití 

stávajících kapacit tělocvičen uspořádat informační kampaň o volných termínech o víkendech. Volné 

termíny by také měly být průběžně zveřejňovány (web MČ Praha 21, Zpravodaj). 

Vytipování dalších ploch a jejich alespoň nízkonákladová a rychlá  prava (srovnání a zatravnění), aby 

mohly co nejdříve sloužit k pohybu dětí i dospělých. Mělo by dojít k vybudování veřejně přístupného 

sportoviště na jižní straně MČ Praha 21 (zejména umožnění využití plochy u ul. Druhanická), a to 

především s ohledem na bezpečnost rostoucího počtu dětí ve věku ZŠ, pro které přechod hlavní 

silnice nese bezpečnostní rizika. Vzhledem k možným přenosům infekčních onemocnění by měly být 

důsledně odděleny plochy pro sport a pohyb dětí od ploch určených pro psy. V neposlední řadě by 
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MČ Praha 21 měla zajistit dohled nad tím, že plochy ve vlastnictví či správě jiných subjektů jsou 

udržovány tak, aby plnily svou rekreační funkci (např.  prava lesních cest po těžbě dřeva). 

Dalším opatřením by mělo být vytipování nevyužívaných či nevhodně využívaných ploch na  zemí MČ 

Praha 21, vyřešení vlastnických vztahů a umožnění jejich užívání nejširší veřejnosti. Vhodná veřejná 

prostranství by MČ měla umožnit využívat k pohybovým aktivitám, což může být dále podpořeno 

budováním venkovních volně přístupných sportovních prvků, drobných sportovních staveb, drah, 

stezek a cest (viz např. tzv. seniorfitparky – Praha 4). Mělo by dojít k dostatečné  obslužnosti  

drobnou sportovní infrastrukturou, podobně jako je např. řešen tříděný odpad (pokud není 

v dostatečné blízkosti bydliště, klesá motivace třídit). Cílem by mělo být umožnění neorganizovaného 

sportování pro všechny věkové skupiny, ideálně na každodenní bázi. 

Vzhledem k dlouhodobým investičním záměrům by bylo vhodné dále rozšiřovat sportovní veřejně 

přístupnou infrastrukturu (ze setkání občanů k návrhu tohoto dokumenty vyplynul zájem zejména o 

novou tělocvičnu, popř. multifunkční halu, kluziště, celoroční povrch na hřišti na Psím plácku (umělá 

tráva), multifunkční hřiště pro školní děti (mj. v ulici Druhanická).  

  

3.2 Podpora dostupnosti zdravotní péče pro občany MČ Praha 21 

3.2.1 Poskytování zdravotních služeb v Praze 21 

MČ Praha 21 by se měla zaměřit na motivaci odborných lékařů, aby poskytovali své služby i přímo na 

 zemí MČ. Občanům z MČ Praha 21 nejvíce chybí ortopedie a ORL (ušní, nosní, krční) a dále pak 

alergologie, urologie, endokrinologie, neurologie, psychiatrie a logopedie.  

Na  zemí MČ Praha 21 by mělo být zřízeno zařízení pro zajištění péče o seniory, jejichž celkový stav 

se zhorší, ale nejsou indikováni k hospitalizaci v nemocnici, případně odlehčovací služby a denní 

stacionář.   

Měl by se vytvořit plán řešení stárnutí praktických lékařů.  

3.2.2 Zdravotní infrastruktury ve správě MČ Praha 21 

Hlavní fyzickou infrastrukturu tvoří budova zdravotního střediska Rohožník. Vzhledem ke špatnému 

technickému stavu v současnosti MČ Praha 21, jakožto vlastník, zvažuje tři minimální varianty 

opravy/rekonstrukce, které nezahrnují výměnu inventáře, nástavbu, ani zateplení a novou 

hydroizolaci střechy. 
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Návrh variant a komentář z odboru majetku 

oprava / rekonstrukce zdravotního střediska Varianta A Varianta B Varianta C 

nutné 
opravy 

 sporná 
rekonstrukce 

rekonstrukce 
dle 
současných 
standardů 

práce a dodávky * tis. Kč + 1400 tis. 
Kč z 
prostředků 
VHČ 

dotace Magistrátu 

300 tis. Kč 
z HČ na 
 pravy 
SOH 

5 000 tis. Kč 8 000 tis. Kč 

pasport budovy, digitální plány současného stavu s 
upřesněním potřeb oprav 

50 50 50 

projektová dokumentace vč. autorského dozoru 50 150 200 

nový rozvod studené vody včetně přípojky objektu od 
vodoměrné šachty 

360 400 400 

nový rozvod teplé vody s nuceným oběhem   200 200 

vodoměry na studenou vodu montované v ordinacích s 
radiovým odečtem 

70 70 70 

vodoměry na teplou vodu montované v ordinacích s 
radiovým odečtem 

  70 70 

lokální ohřev vody v jednotlivých ordinacích dle spotřeby 
(boiler/průtok.ohřívač) a rozvod teplé vody 

150     

elektroinstalace pro lokální ohřev vody a výměna 
podružných elektroměrů na dvousazbové se spínáním 
boilerů v době nižší sazby 

60     

výměna radiátorových ventilů, termostatických hlavic a 
odvzdušňováků 

90 100 130 

kotelna pro ÚV a ohřev vody s cirkulací teplé vody na 
místo výměníkové stanice (realizace květen až září 2018) 

  1300 1500 

výměna sanitárního vybavení ( varianta A: jen 25 % ) 60 400 600 

zednické začištění rozvodů a výměna obkladů 150 250 350 

práce malířské 140 200 220 

nátěry radiátorů, rozvodů ÚT, zárubní + varianta B: nátěr 
dveří / varianta C: výměna dveří a kování 

  200 300 

oprava kanalizace v technickém podzemním podlaží 60 100 100 

přemístění hydrantu z pronajatého prostoru do 
společných prostor 

10 10 10 

odstranění závad elektroinstalace a hromosvodu, 
zjištěných revizemi 

100 150 200 

přemístění podružných elektroměrů a pojistkových 
rozvaděčů před pronajaté prostory (varianta A: jen u 
případů, kdy stávající jištění je v cizím pronajatém 
prostoru) 

90 200 200 

výměna zásuvkových rozvodů dvoužilových na třížilové s 
proudovou ochranou 

  300 350 
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výměna osvětlení (varianta A: jen 25 % stropních světel, 
varianta C: provedení LED) 

150 650 850 

výměna podlahové krytiny a dlažeb   500 800 

antistatická  prava podlah, vyžadovaná normou pro 
zdravotnické prostory 

    100 

očištění fasády od mechů a řas, chem. ochrana a 
impregnační nátěr 

  250   

zesílení tepelné izolace pláště budovy, nová silikonová 
fasáda s chem. ochranou proti mechům a nátěr proti 
sprejům 

    2100 

dispoziční  pravy Střediska osobní hygieny, vybudování 
sádrokartonových příček a paravanů zajišťujících intimní 
hygienu více pacientů současně, vybudovat WC pro 
personál, prostor umývárny, prádelny a mandlu odvětrat 

110 110 110 

výměna inventáře SOH (stáří 9 až 21 let)   150 200 

Odhad celkových nákladů (bez rezervy): 1700 5810 9110 

 

Varianta A obnovuje dodávky teplé vody nájemcům formou elektrických ohřívačů v jednotlivých 

pronajatých prostorách. Dodávka tepla z centrální kotelny Rohožník by nadále byla využívána pouze 

pro  střední vytápění. Cílem této varianty je dále výměna litinové vodovodní přípojky od vodoměrné 

šachty, která opakovaně praskla v zimních měsících; odstranění závad, vyplývající z revizních zpráv, a 

zajištění měření a roz čtování nákladů na jednotlivé nájemce dle platné legislativy. Variantou A 

nedojde k estetickému zlepšení objektu. 

Varianta B řeší výrobu tepla a ohřev vody výstavbou plynové kotelny v prostorách výměníkové 

stanice, s odpojením od dálkové dodávky tepla. Oproti variantě A dochází k výměně sanitárního 

vybavení a stropního osvětlení v celém objektu, nikoliv jen dosluhujícího zařízení. Dvoužilová 

zásuvková elektroinstalace bude nahrazena trojžilovým vedením s osazením proudových chráničů dle 

platných norem. Estetické zlepšení objektu bude docíleno některými nátěry, výměnou podlahových 

krytin a očištěním fasády. Fotografie současného stavu fasády jsou v příloze 03.  

Varianta C oproti variantě B předpokládá materiály střední cenové kategorie, nikoliv nejnižší cenové 

kategorie. Instalací  sporného osvětlení a zateplením fasády objektu se dosáhne snížení energetické 

náročnosti budovy.  

Předpokládané náklady v přiložené tabulce jsou minimální, se kterými je možné dosáhnout cíle 

v potřebné kvalitě. Při realizaci oprav může dojít k odkrytí dalších závad, proto doporučuji ke všem 

nákladům přičíst 25 % rezervy. Všechny tři varianty neřeší případnou nástavbu objektu, kterou je 

možné odhadovat na cca 4 tis. Kč za 1 m3 obestavěného prostoru. Tato cena by byla navýšena podle 

požadavků statika. Protože pozdější nástavbu objektu nelze vyloučit, předložené varianty A, B a C 

nepočítají s  pravou tepelné a hydroizolace střechy, neboť investice do střešního pláště by případnou 

nástavbou byla znehodnocena. 

Vzhledem k zabezpečení potřeb občanů je také možné zvážit výstavbu nového objektu. Na základě 

 dajů z MČ Praha 21 by bylo možné zvážit využití následujících pozemků: parcela č. 3746 a 3749 u 

Lomecké ulice, která je blíže k sídlišti Rohožník, a parcela č. 932, mezi ulicemi Borovskou a Bělušickou 

na Blatově. Pro případnou realizaci zdravotního střediska na Blatově by bylo nutné koupit stavbu čp. 
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1570. Další možností je přístavba na celé horní patro (dnes pouze 1/3 využita) střediska na 

Rohožníku. V případě výstavby nové budovy by bylo možné rekonstruovat existující prostory pro 

činnost spolků, popř. pro potřeby ÚMČ Praha 21.  

Do příprav rekonstrukce/výstavby střediska by bylo vhodné zapojit lékaře a další poskytovatele 

služeb a podrobně ověřit jejich potřeby a požadavky, zejména vzhledem k dispozici prostor ordinací, 

prostor pro zajišťování domácí péče, prostor pro středisko osobní hygieny, atd.  

 

3.3 Posílení role MČ Praha 21 v oblasti péče o zdraví 

3.3.1 Zapojení zdravotních hledisek do plánování a rozhodování 

Kromě oblastí přímo souvisejících se zdravím (zdravotní infrastruktura, infrastruktura pro sport, 

podpora aktivního trávení volného času) by při plánování a realizaci měla MČ Praha 21 zohledňovat 

zdravotní rizika související s realizací politik ve všech dalších oblastech, a specificky v oblasti dopravy 

a životního prostředí.  

Při veškerých investičních akcích by měly být v maximální možné míře zohledněny požadavky na 

bezbariérovost. MČ Praha 21 by měla mapovat bezbariérovosti na  zemí MČ. Snížené schopnosti 

pohybu a orientace osob se zdravotním postižením musí být zohledňovány při navrhování veřejného 

prostoru a vybavenosti města důsledným dodržováním vyhlášky č. 369/2001 Ministerstva pro místní 

rozvoj, o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Konkrétním opatřením může být zřízení vyhrazeného parkovacího 

místa pro ZTP u nádraží. 

Vzhledem k zlepšení ochrany občanů před hlukem a emisemi by měla být podporována přeložka I/12  

a zalesnění části dnešního pole mezi Běchovicemi a Újezdem nad Lesy jako budoucí ochrana před 

negativními dopady přeložky. MČ Praha 21 by dále měla podporovat aktivní vynucování zákazu 

vjezdu kamionů a případně pro bezpečný provoz na hlavní komunikaci využít dostupná technická 

řešení ( sekové měření rychlosti). Existující a plánovaná opatření pro bezpečnost (např. ostrůvky na 

hlavní komunikaci, značení hlavní křižovatky, způsoby značení přechodů pro chodce) by měla být vždy 

vyhodnocována vzhledem k jejich dopadu na zdraví. 

Pro lepší propojení s okolními obcemi nemotorovou dopravou by měla být dokončena cyklostezka do 

Koloděj a realizována tzv. jižní pěší spojka propojující Rohožník a Běchovice. Další návaznost by měla 

být zajištěna směrem na cyklostezky v Středočeském kraji (mj. návaznost na rekreační oblasti JV od 

MČ Praha 21). V intravilánech by mělo dojít k vyhodnocení, kde je možná jízda v jednosměrných 

komunikacích pro cyklisty v obou směrech, a následně k umístění příslušného značení.  

Vzhledem k podpoře denní cyklistiky by měla být provedena analýza dnešních možností bezpečného 

parkování kol a v první fázi zajištěno chybějící bezpečné parkování kol u nádraží a všech budov ZŠ. 

Dále by měla být aktualizována  Bezpečná cesta do školy  a dále rozpracován Dopravní generel 

v souladu s tímto Plánem. Kritérium  zdraví  by mělo být zohledňováno při stanovení priorit pro 

rekonstrukce komunikací a pro prioritizaci investičních akcí. 
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S cílem zvýšit bezpečnost a motivaci k pohybu pěšky či na kole by mělo být doplněno chybějící uliční 

osvětlení (chybí např. v ul. Oplanská a Druhanická). 

Další oblastí, kde by MČ Praha 21 mohla lépe integrovat hledisko zdraví, je oblast školství. Současné 

aktivity v oblasti strategického plánování by mohly být využity pro posílení vzájemné komunikace. Ve 

školách by dále např. mohla být zavedena třetí hodina TV, která by vždy byla realizována v lesním 

prostředí. 

3.3.2 Osvěta v oblasti zdravého životního stylu 

MČ Praha 21 by měla podporovat a vytvářet podmínky pro osvětovou a preventivní činnost škol na 

svém  zemí. Na  rovni ZŠ by měly být do vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět a Člověk a zdraví 

zařazeny, případně dále rozšířeny informace o rizicích spojených s nedostatečnou pohybovou 

aktivitou. 

Dále realizovat Týden zdraví a případně další kampaně zaměřené na podporu zdravého životního 

stylu, zejména Den bez aut, Dny bez  razů či Světový den bez tabáku. MČ Praha 21 by dále mohla 

propagovat činnost sportovních klubů působících na svém  zemí. 

Vhodně působit na rodiče i děti a upozorňovat na škodlivé  činky tabáku a alkoholu. Součástí by také 

mělo být zvyšování povědomí veřejnosti o nebezpečí infekčních nemocí a možnostech jejich 

prevence. 

Ve velké části obce je zavedena zóna 30 km/h, která však není vždy respektována. MČ Praha 21 by 

měla zpracovat a realizovat dlouhodobou informační kampaň o přínosech zóny 30 a také přednosti 

zprava – zejména ve smyslu bezpečného pohybu všech. Osvěta může být realizována ve spolupráci s 

dalšími subjekty, zejména s policií. 

Samotný dokument Plán rozvoje městského zdraví by dále měl být využíván k osvětě, a to především 

vůči všem aktérům, kteří mají či mohou mít zásadní vliv na podporu zdraví v MČ Praha 21.  
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3.3.3 Sledování ukazatelů udržitelného rozvoje zdraví obyvatel MČ Praha 21 

Níže uvádíme přehled indikátorů v souladu s metodikou hodnocení místní Agendy 21 v rámci tzv. 

Dataplánu, které MČ Praha 21 sleduje od roku 2016. Hlavním zdrojem statistických dat je ÚZIS. 

Poslední dostupná data pro Prahu jsou za rok 2013 (vydáno 2014). Obecně platí, že nejmenší 

sledované  zemí je Praha 9. MČ Praha 21 v souladu s plněním místní Agendy 21 může dále 

vyhodnocovat níže uvedené indikátory a dále je využívat pro strategické plánování.  

 

Současný stav (vyjádření MČ 

Praha 21 v auditu v rámci 

Dataplán 2016) 

Poznámka 

Oblast 5.1 Integrace 

zdravotních hledisek 

do plánování a 

rozhodování 

 

 

5.1.1 Dochází k 

systematickému 

plánování 

zdravotních služeb v 

souvislosti s 

problémy zdraví 

obyvatel ve městě  

K systematickému plánování 

zdravotních služeb doposud v 

MČ Praha 21 nedochází. Přesto 

v letošním roce získala MČ 

finanční prostředky pro 

zpracování konceptu na 

podporu zdraví, který bude do 

konce roku 2016 zpracován. 

Podkladem je analýza indikátorů 

zdravotního stavu obyvatel města 

Podkladem může být i evidence podnětů a 

stížností obyvatel  

Podkladem může být i aktivní zjišťování 

potřeb (dotazníky, ankety)  

 

5.1.2 Zabývá se 

město zdravím a 

dopadem na zdraví 

ve svých strategiích   

verbální vyjádření  

Nelze vyjádřit číselně. Pro MČ 

Praha 21 je velmi důležitá 

ochrana životního prostředí, 

která se zdravým životím stylem 

a ochranou zdraví v MČ Praha 

21 souvisí. MČ pořádá kampaně 

Dny Zdraví, Den Země, Den 

mobility. 

Strategické dokumenty zpracované pro 

potřeby města, pokud se netýkají rozpočtu, 

civilní obrany a obrany, havárií, jsou 

hodnoceny z hlediska dopadu na životní 

prostředí a zdraví podle zákona 100/2001 

Sb., o nutnosti hodnocení rozhoduje  řad. 

Při hodnocení tak může dojít k integraci 

zdraví do strategie města.  

Úroveň naplňování strategií přímo se 

týkajících problematiky zdraví (Zdravotní 

plán města, Plán zdraví a kvality života, 

komunitní plánování sociálních služeb, 

Komunitní plán sociálních služeb, aj.)  

K dispozici na webu města. Frekvence 

sledování ve tříletých intervalech 

5.1.3 Má město 

zpracován přímo 

MČ Praha 21 zatím nemá 

zpracován zdravotní plán. Do 
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Zdravotní plán 

města  

konce roku 2016 bude 

vypracována studie  Plán 

rozvoje městského zdraví v MČ 

Praha 21". 

5.1.4 Má 

municipalita vlastní 

dotační program na 

podporu aktivit 

Zdraví 21 / Zdraví 

2020?  

 

MČ Praha 21 nemá doposud 

vlastní dotační program na 

podporu Zdraví 21, nicméně v 

letošním roce zpracovává 

strategický dokument na 

podporu zdraví v MČ, jehož 

výsledkem by měl být systém 

opatření, kterými by se tento 

plán měl naplnit. 

 

5.1.5 Plní 

municipalita vybrané 

cíle Zdraví 21 / Zdraví 

2020? 

MČ Praha 21 doposud cíle 

Zdraví 21 ani nevyhodnocuje a 

nestanovila si jejich měření. 

 

5.1.6 Vyhodnocuje 

pravidelně 

municipalita plnění 

vybraných cílů Zdraví 

21 / Zdraví 2020  

Plnění vybraných cílů Zdraví 21 

MČ Praha 21 doposud 

nevyhodnocuje. 

 

Oblast 5.2 Podpora a 

prevence nemocí 
 

 

5.2.1 Jsou zapojeny 

do podpory zdraví 

vládní a nevládní 

organizace v regionu, 

které se zabývají 

podporou zdraví  

Pouze částečně, 

nesystematicky. MČ Praha 21 v 

letošním roce realizovala 

kampaň Týden zdraví, které se 

 častnilo několik organizací, 

které svou činností tento 

program naplňují. Jmenovitě 

např. STOB, několik lékařů 

působících na  zemí MČ. 

 

5.2.2 Jaká je 

spolupráce vládních 

a nevládních 

organizací v regionu, 

které se zabývají 

podporou zdraví, se 

Na řešení problémů týkajících se 

zdraví obyvatel spolupracujeme 

na místní  rovni s lékaři, MŠ a 

ZŠ,seniorskými spolky. 

Další forma podpory jsou dotace 

udělované MČ Praha 21 a 
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samosprávou  příspěvky na aktivity spojené se 

zdravím a zdravým životním 

stylem. 

5.2.3 V jakém 

rozsahu a s jakým 

ohlasem jsou 

pořádány preventivní 

akce zaměřené na 

podporu zdraví a 

zdravého životního 

stylu? 

Pravidelně akce Týdne zdraví, 

Den země. Během roku pak 

přednášky, cvičení pro seniory, 

plavání pro seniory. 

Akce pořádané v rámci školství viz níže 

Prevence ve školství 

5.2.4 Kolik se ve 

městě nachází 

nekuřáckých 

provozoven 

(částečně oddělené, 

celé)  

V MČ Praha 21 se náchází 4 

nekuřácké  

Restaurace Krokodýl, Lomecká 

1807 

Restaurant a penzion Petra, 

Zálešanská 679 

U Ublů, Bělušická 1718 

Café Útes a bistro Coral, 

Račiněveská 2444 

a 1 částečně oddělená 

provozovna. 

Chinese restaurant Kai Xiang, 

Ochozská 402 

 

 

5.2.5 Jaký je počet 

dětských hřišť  

V MČ Praha 21 je 15 dětských 

hřišť. Jedná se o hřiště pro děti 

všech věkových kategorií, dále 

je zde skatepark. V MČ Praha 21 

je i jednomultifunkční 

sportoviště, kde je možné 

pořádat i společenské akce. 

O využití  zemí pro sport rozhoduje město, 

odpovídá za bezpečnost a kvalitu prostředí 

pro děti. Rozhoduje i o umístění a provozu 

hřišť a sportovišť pro dospělé (např. 

http://dobrapraxe.cz/cz/misto/litomerice- 

spravcovstvi-hrist-u-zakladnich-skol )  

 

Podrobný přehled dětských hřišť níže 

5.2.6 Jaký je objem 

činnosti věnované 

Pro aktivní trávení volného času 

seniorů, zlepšení jejich kondice 

Neziskové organizace zaměřující se na 

seniory organizují ročně desítky akcí, a to i 
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aktivnímu stárnutí  a možnosti co nejdéle zůstat v 

domácím prostředí je možno 

využít následujících aktivit: 

pečovatelská služba ÚMČ Praha 

21 

Klub aktivních seniorů 

Svaz postižených civilizačními 

chorobami 

aktivizační programy pro 

 neorganizované  seniory např. 

univerzita třetího věku, filmový 

klub, trénování paměti a další 

přednášky a semináře. 

MČ Praha 21 má dotační 

programy na podporu činnosti 

seniorských spolků, spolupořádá 

akce pro seniory. 

díky podpoře z dotačního systému MČ. 

5.2.7 Jaký je 

odhadovaný počet 

obyvatel (cíl. skupin) 

v preventivních 

programech  (Počet 

osob  častnících se 

prevent. aktivit se 

meziročně zvyšuje, 

snižuje, stagnuje)  

Jaký je počet 

spolupracujících 

subjektů (jejich počet 

se zvyšuje, stagnuje, 

snižuje)  

V MČ Praha 21 stoupá zájem o 
akce  tradiční  jako je Den 
země, Dny Zdraví, tvořivé dílny, 
sportovní akce apod.  

 

V roce 2016 byl prvně Den zdraví rozšířen 

na Týden zdraví, jehož součástí byly pěší i 

cyklistické výlety, přednášky o zdraví a 

výživě a další zejména sportovní aktivity. 

5.2.8 Jaká je  čast 

obyvatel v diskusních 

a dotazníkových 

šetřeních 

pořádaných městem 

ve vztahu k zájmu o 

zlepšení zdraví  

V průměru cca 150 až 200 osob, 

v rámci dotazníkového šetření 

Spokojenosti občanů s místním 

společenstvím a mobilita 

občanů bylo vybráno 305 

dotazníků.  

 

Město provádí certifikaci provozoven 

veřejného stravování a má přehled o 

nekuřáckých zařízeních  

(např. Seznam certifikovaných nekuřáckých 

provozoven v Litoměřicích - 

http://zdravemesto.litomerice.cz/nekuacke- 

provozovny.html )  
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Frekvence sledování ročně  

 

Podle dostupných informací je počet 

 častníků vyjadřujících se ke zdravotní péči 

cca 100. Vzhledem k metodologii není 

možné takové průzkumy považovat za 

reprezentativní. 

5.2.9 Jakým 

způsobem je 

zajištěna výzva 

obyvatelům města 

 častnit se 

diskusních jednání 

(diskusní fóra na 

webových stránkách 

města aj. systémy)  

MČ Praha 21 informuje své 

občany o akcích a jednáních 

následujícím způsobem: 

pozvánka v Újezdském 

zpravodaji, umístění pozvánky 

na oficiální webové stránky a FB 

MČ Praha 21, vývěsky, nástěnky 

na ÚMČ Praha 21, někdy i 

osobní pozvánkou do domovní 

schránky občanů 

Připravujeme elektronický 

newsletter, který budeme 1x 

měsíčně zasílat občanům 

mailem. Newsletter bude 

obsahovat seznam akcí na 

následující měsíc. 

 

5.2.10 Disponuje 

město vlastním 

systémem sledování 

vybraných 

zdravotních rizik 

nebo ukazatele 

(např. vlastní sběr 

dat některých dg., 

prevalence či 

incidence, např. 

počet kojených dětí 

nad 6 měsíců apod.), 

která nejsou 

sledována ÚZIS  

MČ Praha 21 nemá vlastní 

systém na sledování zdravotních 

rizik 

 

Oblast 5.3 Zdraví 

obyvatel 
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5.3.1 Došlo ke snížení 

celkové incidence 

zhoubných 

novotvarů a 

novotvarů in situ 

(bez dg. C44)? 

sledováno ÚZIS v rámci obvodu 

Praha 9, zaznamenán mírný 

pokles. 

Dataplán 

5.3.2 Došlo ke snížení 

případů výskytu 

syfilis, kapavky a 

dalších sexuálně 

přenosných nemocí  

sledováno ÚZIS v rámci obvodu 

Praha 9, zaznamenán mírný 

pokles.  

Dataplán 

5.3.3 Došlo ke snížení 

výskytu 

alimentárních 

nemocí 

(salmonelózy, 

kampylobakteriózy)? 

sledováno ÚZIS v rámci hl. m. 

Prahy, na stejné  rovni. 

Dataplán 

5.3.4 Došlo ke snížení 

výskytu virové 

hepatitidy typu A? B? 

C? Byl nalezen zdroj? 

sledováno ÚZIS v rámci hl. m. 

Prahy: A nárůst, B pokles, C-

nárůst. 

Dataplán 

5.3.5 Došlo ke snížení 

případů hospitalizace 

pro  razy a otravy  

Celkem a podle 

příčiny. 

sledováno ÚZIS za ČR - nedošlo 

Dataplán 

Mělo by být k dispozici za bydliště (ÚZIS) 

5.3.6 Došlo ke snížení 

celkové  mrtnosti   

 

 

 

 

MČ Praha 21 k dispozici data 

pouze za rok 2012 a 2013 ( daje 

za celý správní obvod) a v těchto 

letech došlo ke snížení 

 mrtnosti (2012 – 135 osob, 

2013 – 97 osob).  

 

Dataplán 

Podle ČSÚ ( daje za MČ Praha 21 – Újezd 

nad Lesy) 

2015 78 

2014 64 

2013 45 

5.3.7 Jaký je vývoj 

incidence pacientů 

pro diabetes? 

Ve správním obvodu MČ Praha 

21 byl zaznamenán nárůst 

pacientů s diabetes. 2013

 447 osob 

Dataplán 
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2012 307 osob 

5.3.8 Jaký je vývoj 

incidence pacientů 

pro alergie a astma? 

Údaj za HMP 

2000 115 163 

2005 161 136 

2010 172 351 

Dataplán 

5.3.9 Další informace 

k tématu 

Z dat Ústavu zdravotnických 

informací a statistiky o vývoji 

zdravotního stavu na  zemí 

hl.m. Prahy vyplývá, že většina 

hlavních ukazatelů zdravotního 

stavu obyvatel má pozitivní 

vývoj a kopíruje tak trend České 

republiky. Z tohoto pohledu je 

stav i vývoj v MČ Praha 21 

pozitivní bez ohledu na 

skutečnost, že zdravotní stav 

občanů je ovlivňován 

množstvím faktorů, z nichž jen 

menší část je možno ovlivnit 

zdravotní politikou a aktivitami 

MČ Praha 21. 
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4.  Realizační plán  
 

Oblast Realizační opatření Termíny a 

odpovědnost 

P                  aktivit a 

sportu 

  

Podpora sportu pro všechny a 

aktivního využívání volného 

času 

Úprava dotační politiky MČ : 

Stanovit pravidla pro individuální dotace 

Důsledně sledovat počet osob, které se 

podpořených aktivit  častní 

Zajistit soulad dotačních pravidel a požadavků 

MHMP na rozdělování dotací z hracích automatů  

Zlepšit podporu neorganizovaného sportu 

 

Dostupná infrastruktura a 

vhodné prostředí 

Zveřejňovat informace o volné kapacitě tělocvičen a 

možnostech pronájmu (www, Zpravodaj) 

Zajistit zpřístupnění sportovišť ve vlastnictví MČ 

Praha 21 (zejména školní hřiště) a sportovišť 

pořízených s podporou veřejných prostředků 

Vytipovat, zajistit vlastnické vztahy a upravit další 

plochy na  zemí MČ Praha 21 tak, aby mohly být 

využívány občany pro pohybové aktivity 

Umístit alternativní sportovní prvky ve veřejných 

prostorách 

Informovat občany o  čelu těchto ploch a umístit 

informaci o zákazu venčení psů 

Zahájit přípravu větších investičních akcí 

(multifunkční hala, kluziště, multifunkční hřiště) 

 

Podpora dostupnosti 

                           Č 

  

Poskytování zdravotních 

služeb v Praze 21 

Vytvořit konkrétní opatření vzhledem k motivaci 

odborných lékařů poskytovat služby na  zemí MČ 

Praha 21 

Vytvořit plán řešení stárnutí praktických lékařů 

Zajistit terénní služby pro seniory při zhoršení jejich 

zdravotního stavu a sebeobslužnosti 

Průběžně aktualizovat veřejně dostupný adresář 

zdravotnických služeb v širším okolí 
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Zdravotní infrastruktury ve 

správě MČ Praha 21 

Rekonstrukce/výstavba zdravotního střediska (do 

přípravy zapojit stávající a potenciální poskytovatele 

služeb) 

Vybudovat denní stacionář 

 

P              Č Praha 21 v 

                      

  

Zapojení zdravotních hledisek 

do plánování a rozhodování 

Zohledňovat zdravotní rizika související s realizací 

politik ve všech oblastech a specificky v oblasti 

dopravy a životního prostředí, např.: 

Parkování kol u nádraží, škol, atd. 

Pěší cesty (Jižní spojka) 

Cyklostezky (propojení okolních MČ, návaznost na 

existující a plánované cyklotrasy) 

Další opatření pro podporu aktivní mobility dětí i 

dospělých (bezpečná bezmotorová dostupnost míst 

s vysokou návštěvností, aktualizace programu 

Bezpečné cesta do škol) 

Zajištění chybějícího pouličního osvětlení 

Podpora přeložky I/12  

Zalesnění polí jako ochrana před negativními 

dopady dopravy 

Podpora programu Zdravá škola a zavedení třetí 

hodiny TV v lesním prostředí 

Vynucování zákazu vjezdu kamionů 

Vyhodnocování prvků dopravní bezpečnosti 

Hledisko zdraví zvažovat při prioritizaci dopravních 

investic a aktualizace Dopravního generelu 

Obousměrný pohyb cyklistů v jednosměrných 

komunikacích 

 

Osvěta v oblasti zdravého 

životního stylu 

Realizovat Týden zdraví a případně další kampaně 

zaměřené na podporu zdravého životního stylu, 

např. Den bez aut, Dny bez  razů či Světový den bez 

tabáku 

Osvěta ohledně zóny 30 km/h 

Osvěta v MŠ a ZŠ 

 

Sledování ukazatelů 

udržitelného rozvoje zdraví 

obyvatel MČ Praha 21 

Sledovat indikátory v souladu s metodikou 

hodnocení místní Agendy 21 

Aktualizovat Plán rozvoje zdraví 
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5.  Zdroje  
 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2014, Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a 

podpory zdraví a prevence nemocí 

Vysoká škola ekonomická, 2013, Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury 

Městské části Praha 21 do roku 2022 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, 2014, Zdravotnická ročenka 

Hlavního města Prahy 2013 

MČ Praha 21, 2012, STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 21, ROK 2012 – ROK 

2022 

Hlavní město Praha, Strategický plán hlavního města Prahy, aktualizace 2016 

Zákon č. 131/2000 Sb. Zákon o hlavním městě Praze   
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6. Příloha: Náměty pro aktivity v MČ Praha 21 v souladu se  Zdraví 

2020“   
 

Náměty pro podporu pohybových aktivit v MČ Praha 21 v souladu s napl ováním Národní strategie 

ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí  Zdraví 2020  a Akčním plánem č. 1 - Podpora 

pohybové aktivity na období 2015 – 2020  

http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/akcni-plany-pro-implementaci-narodni-strategie- zdravi-

2020_10814_3016_5.html 

Akční plán č. 1 – Podpora pohybové aktivity na období 2015 – 2020 klade odpovědnost za vytváření 

podmínek pro sport pro všechny a pro neorganizovaný sport na regiony, města a obce, kterým klade 

za povinnost vytvářet koncepce sportovní politiky. 

Strategická oblast 6 – Pohybová aktivita, prostředí a infrastruktura – klade důraz na potřebu podpory 

sportování a spontánních pohybových činností obyvatel přímo v místě bydliště, bez nutnosti 

víkendových přesunů   za zdravím, pohybem a přírodou : 

Obnova a rozvoj stávajících sportovišť určených veřejnosti (specifický cíl 6.2) 

Umožnění využití veřejných prostranství obce k pohybovým aktivitám, budování venkovních volně 

přístupných sportovních prvků, drobných sportovních staveb, drah, stezek a cest (viz např. tzv. 

seniorfitparky – Praha 4) - (specifický cíl 6. 2 opatření 6.2.2) 

Podpora využití školních hřišť a sportovních ploch v čase mimo vyučování i pro dospělou veřejnost 

pro neorganizované spontánní aktivity - (specifický cíl 6. 1, opatření 6. 1. 2, 6. 1. 3) 

Podpora (tam, kde lze) využívání stávajících školních tělocvičen, eventuálně dalších krytých sportovišť 

veřejností (specifický cíl 6. 1, opatření 6. 1. 2, 6. 1. 3) 

Ve školách podporovat využití hřišť, tělocvičen, sportovních  koutků  i chodeb ke spontánní 

pohybové aktivitě dětí o přestávkách i po vyučování (specifický cíl 6. 1, opatření 6. 1. 1, 6. 1. 2, 6. 1. 3) 

Podpora aktivní mobility dětí i dospělých – vymezení bezpečných pěších zón a cyklotras spojujících 

všechna místa časté návštěvnosti (specifický cíl 6. 4, opatření 6.4.1) 

Ve školách,  řadech, veřejných institucích, nákupních i jiných centrech budovat stojany případně jiná 

zařízení, umožňující bezpečnou  schovu kol a dalších sportovních dopravních prostředků, a tím 

podporovat aktivní mobilitu všech obyvatel bez rozdílu věku (specifický cíl 6. 4, opatření 6. 4. 2) 

Podpora sportovních akcí pro neorganizovanou veřejnost ve variantách pro obě pohlaví a libovolný 

věk (např. akce typu  Rozjeď to  v Krnově) 

 

  



Strana 38 

Náměty pro realizaci zdravotní politiky v regionu v souladu s napl ováním Národní strategie 

ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí  Zdraví 2020  

1. Akce pro širokou veřejnost typu: 

Dny bez  razů; Dny zdraví, Světový den bez tabáku, Dny země, ...(spolupráce se SZÚ, HSHMP, NNO, 

spolky, sdružení, kluby, SŠ, VŠ, Záchranná služba HMP, Městská policie, BESIP, apod....) 

2. Prevence dopravních  razů (dopravní hřiště, nácvik poskytnutí první pomoci) 

Bezpečná cesta do školy (přechody pro chodce) 

Vyznačení tras pro cyklisty – cyklostezky 

Kampaň zaměřená na cyklisty – bezpečná jízda (přilby, vybavení kola, první pomoc...) 

3. Školní nábytek (ergonomicky vyhovující) - návrh realizace Studie vybavení školního nábytku u 

prvních ročníků ZŠ 

4. Podpora školního stravování pro všechny děti (podpora sociálně slabých rodin –  hrada obědů 

dětem) 

5. Podpora projektů zaměřených na populaci seniorů (výživa seniorů, bezpečnost seniorů, cvičení pro 

seniory, přednášky, výlety...) 

6. Podpora pohybové aktivity (podrobně rozpracováno dle AP č. 1 výše) 

Budování městských parků, tzv. venkovní tělocvičny... 

Zpřístupnění tělocvičen, sportovišť pro širokou veřejnost.... 

7. Úpravy okolí škol – zeleň, hřiště... (vliv prostředí na rizikové chování dětí a mládeže) 

8. Podpora NNO zabývajících se protidrogovou problematikou 

9. Podpora programů zaměřených na duševní zdraví 

10. Podpora programů zaměřených na prevenci HIV/AIDS a ost. STD – podpora projektu  Hrou proti 

AIDS  (formou zajištění drobných odměn pro vítěze) 

11. Podpora programů Zdravá škola, Zdravá školní jídelna 

 

 

 

 



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/00091/2017
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 15. jednání dne 20.03.2017
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
místostarosta MČ Praha 21

 
Ing. Kateřina Blinkovázpracoval:
referent odboru školství, kultury a MA21

 
 

Věc: Plán zlepšování procesu místní Agendy 21 na rok 2017 a vyhodnocení roku 2016

Důvodová zpráva

Předkládám vyhodnocení Plánu zlepšování procesu místní Agendy 21 za rok 2016 a návrh Plánu
zlepšování procesu místní Agendy 21 na rok 2017.

Materiál byl schválen dne 28.2.2017 RMČ č. 53.
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

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

 
 
 

2) s c h v a l u j e
 Plán zlepšování procesu místní Agendy 21 na rok 2017

 
 
 

3) u k l á d á
 RMČ Praha 21 realizovat Plán zlepšování procesu místní Agendy 21 na rok 2017

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 03_Plan_zlepsovani_procesu_MA_21_2017

 
Příloha č.3: 02_Plan_zlepsovani_2016_vyhodnoceni



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

 
 

Dne 09.03.2017
 
 

RNDr. Pavel Roušar
místostarosta MČ Praha 21
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Plán zlepšování procesu 

MÍSTNÍ AGENDY 21 pro rok 2016 - vyhodnocení 
 

Plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož je stanoveno, jakého zlepšení má být v daném roce v rámci 

procesu místní Agendy 21(dále jen „MA21“) dosaženo v souladu s Kritérii MA21. Součástí plánu jsou 

nejen cíle zlepšení procesu MA21 pro daný rok, ale také termíny jejich plnění, určení zodpovědnosti a 

spolupráce při jejich naplňování. Po ukončení příslušného kalendářního roku je plán projednán a cíle 

vyhodnoceny. Plán schvaluje RMČ Praha 21, které je i předávána roční zpráva plnění. 
 

SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH A ÚZEMNÍ ROZVOJ 

 

1. Naplňování kritérií MA21 - naplnění kategorie C* 

a. termín: do 30. 11. 2016 
b. zodpovědnost: politik MA21 
c. spolupráce: starostka MČ Praha 21, koordinátorka MA21, tajemník ÚMČ Praha 21, vedoucí 

odborů ÚMČ Praha 21 
 
SPLNĚNO   
Všechna kritéria pro naplnění kategorie C* byla splněna v termínu. Nad rámec plánu bylo 

zpracováno více auditů, což znamená, že máme kategorii C**. 
 

2. Standardizovat postupy strategického plánování a řízení, aktualizace stavu rozpracovanosti 

jednotlivých opatření Strategického plánu 

a. termín: do 31. 12. 2016 
b. zodpovědnost: tajemník MČ Praha 21 
c. spolupráce: starostka ÚMČ Praha 21, vedoucí odborů ÚMČ Praha 21 
 

NESPLNĚNO 

Tento cíl byl propojen s projektem kvality, který se řeší v roce 2017. 
 

3. Zpracovat indikátory Strategického plánu za období 2014, 2015 a vyhodnotit jejich vhodnost 

a. termín: do 31. 12. 2016 

b. zodpovědnost: starostka MČ Praha 21 
c. spolupráce: politik MA21, tajemník ÚMČ Praha 21, vedoucí odborů ÚMČ Praha 21 
 

NESPLNĚNO  

Tento cíl byl propojen s projektem kvality, který se řeší v roce 2017. 
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4. Vytvoření Akčního plánu na rok 2017 s provázáním na rozpočet MČ Praha 21  

a. termín: do 31. 12. 2016 
b. zodpovědnost: starostka MČ Praha 21 
c. spolupráce: politik MA21,tajemník ÚMČ Praha 21, vedoucí odborů ÚMČ Praha 21 
 

SPLNĚNO 

 Akční plán 2017 - 2018 byl vytvořen a schválen zastupitelstvem dne 19.12.2016 . 
 
 

5. Zpracování prvotního hodnocení kvality CAF za rok 2016, vytvoření plánu zlepšování 

kvality pro následující období 

a. termín: do 31. 12. 2016 
b. zodpovědnost: RMČ Praha 21, tajemník ÚMČ Praha 21 
c. spolupráce: vedoucí odborů ÚMČ Praha 21 
 
NESPLNĚNO 

Tento cíl byl propojen s projektem kvality, který se řeší v roce 2017. 
 

6. Zpracování sebehodnocení udržitelnosti ve 3 z 10ti oblastí UR  

a. termín: do 31. 12. 2016 

b. zodpovědnost: místostarosta MČ Praha 21 

c. spolupráce: politik MA21, tajemník ÚMČ Praha 21, vedoucí odborů ÚMČ Praha 21, 

strategický tým 

 

SPLNĚNO 

Byly zpracováno 10 oblasti. 5 oblastí bylo schváleno auditory z NSZM. Jedná se o tyto oblasti: 

životní prostředí, místní ekonomika a podnikání, vzdělávání a výchova, kultura a volný čas, 

sociální prostředí. 
 

7. Zajistit udržitelnost a využitelnost projektu „eÚjezd“ 

a. termín: do 31. 12. 2016 
b. zodpovědnost: politik MA21, tajemník ÚMČ 
c. spolupráce: starostka MČ Praha 21, projektový tým, odbory ÚMČ Praha 21, Komise Zdravé 

MČ a MA21 
 

NESPLNĚNO 

Tento cíl byl propojen s projektem kvality, který se řeší v roce 2017. 
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8. Uspořádat Veřejné fórum 10P k celkovému rozvoji MČ včetně vytvoření pocitové mapy 

(příprava, uspořádání, vyhodnocení):  

a. termín: do 30. 06. 2016 
b. zodpovědnost: starostka MČ Praha 21 
c. spolupráce: politik MA21, odbory ÚMČ Praha 21, koordinátorka MA21, tajemník ÚMČ Praha 

21, Komise Zdravé MČ a MA21 
 
 

SPLNĚNO 

Veřejné fórum bylo uspořádáno v plánovaném termínu, proběhla i následná ankety k 10P a byla 

zpracována pocitová mapa. 
 

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

9. Pořádání kampaní v oblasti ekologie: Den Země, Rozkvetlý Újezd nad Lesy  

a. termín: do 30. 11. 2016 

b. zodpovědnost: příslušné odbory ÚMČ Praha 21 

c. spolupráce: MŠ, ZŠ, NNO, podnikatelé 

 

SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ 

V květnu 2016 MČ Praha 21 pořádala Den země. 

 

 

UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA 
 

10. Pořádání Klimatických snídaní v MZŠ Polesná  

d. termín: do 30. 11. 2016 

e. zodpovědnost: Odbor Školství, kultury a místní Agendy 21 

f. spolupráce: ZŠ, NNO, podnikatelé, koordinátorka MA21 

 

SPLNĚNO 

Klimatické snídaně proběhla v MZŠ Polesná pro žáky 9.tříd v rámci akce Týden zdraví. 
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DOPRAVA A MOBILITA 
 

11. Pořádání kampaně v oblasti dopravy a mobility: Den bez aut 

a. termín: do 30. 11. 2016 

b. zodpovědnost: příslušné odbory ÚMČ Praha 21 

c. spolupráce: MŠ, ZŠ, NNO, podnikatelé 

 

NESPLNĚNO 

V roce 2016 kampaň Den bez aut neproběhla. V době konání akce probíhala akce Týden zdraví a 

ve škole byla prováděna kontrola České školní inspekce. Ředitelka MZŠ byla dlouhodobě 

nemocná a nebylo možné akci z časových i kapacitních důvodů naplánovat. 

 
ZDRAVÍ 
 

12. Pořádání kampaně v oblasti zdraví: Dny zdraví v Újezdě nad Lesy  

a. termín: do 30. 11. 2016 

b. zodpovědnost: příslušné odbory ÚMČ Praha 21 

c. spolupráce: MŠ, ZŠ, NNO, podnikatelé 

 

SPLNĚNO 

Začátkem září 2016 proběhla akce na podporu zdravého životní stylu s názvem Týden zdraví. 

 
 

MÍSTNÍ EKONOMIKA 
 

13. Uspořádat kampaň z důvodu zapojení podnikatelů do rozvoje MČ 

a. termín: do 31. 12. 2016 
b. zodpovědnost: starostka MČ Praha 21 
c. spolupráce: koordinátorka MA21, Komise volnočasových aktivit RMČ Praha 21, 

Živnostenský odbor ÚMČ Praha 21 
 

NESPLNĚNO 

V roce 2016 žádná kampaň v této oblasti neproběhla 
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VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA 
 

14. Uspořádání osvětových vzdělávacích akcí k udržitelnému rozvoji a MA21 (pro Úřad MČ 

Praha 21, pro zastupitele MČ Praha 21)  

a. termín: do 31. 12. 2016 
b. zodpovědnost: starostka MČ Praha 21, politik MA21 
c. spolupráce: odbory ÚMČ Praha 21, NSZM ČR, koordinátorka MA21, tajemník ÚMČ Praha 

21 
 

SPLNĚNO 

V listopadu 2016 proběhl seminář pro zaměstnance ÚMČ Praha 21 na téma „Principy udržitelného 

rozvoje v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života“. Akce byla podpořena NSZM a 

školitelem byl Petr Švec (ředitel NSZM ČR). 
 

KULTURA, VOLNÝ ČAS 
 

15. Ukotvení organizování Akademie a Filmového klubu a zpracování plánu pro následující rok  

a. termín: do 30. 11. 2016 

b. zodpovědnost: příslušné odbory ÚMČ Praha 21 

c. spolupráce: MŠ, ZŠ, NNO, podnikatelé 

 

SPLNĚNO 

Akademie a Filmový klub v roce 2016 fungoval bez problémů, akce se konají v prostorách DDM 

nebo kinosále MZŠ Polesná 
 

SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ 
 

16. Pokračování v mapování bezbariérovosti, následná realizace dílčích opatření 

a. termín: do 30. 11. 2016 

b. zodpovědnost: příslušné odbory ÚMČ Praha 21 

c. spolupráce: MŠ, ZŠ, NNO, podnikatelé 

 

SPLNĚNO 

 Mapování objektů v MČ Praha21 provedli odborní pracovníci z Pražské organizace vozíčkářů o.s.. 

Jednalo se o 17 objektů v majetku MČ a 45 objektů, které navrhl Odbor sociálních věcí a Komise 

sociální politiky a zdravotnictví. Mapování probíhalo v termínu září - říjen 2015 a 2016. Všechny 

údaje jsou zaneseny do interaktivní mapy, která je přístupná na http://bezbarierova.praha21.cz, 

www.presbariery.cz. 
 

 

http://bezbarierova.praha21.cz/
http://www.presbariery.cz/
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VENKOV, KRAJINA, ZEMĚDĚLSTVÍ 
 

17. Uspořádání veřejného projednání postupu MČ ve věci výstavby přeložky I/12 

a. termín: do 31. 12. 2016 
b. zodpovědnost: místostarostové MČ Praha 21, starostka MČ Praha 21 
c. spolupráce: odbory ÚMČ Praha 21, koordinátorka MA21 
 

NESPLNĚNO 

Veřejné projednání přeložky bylo s projekční kanceláří naplánováno, ale z důvodu opětovného 

zahájení procesu EIA bylo jednání zrušeno, protože veřejnost bude mít možnost se k záměru 

vyjádřit právě v následně probíhajícím řízení. 
 

 
GLOBÁLNÍ ODPOVĚDNOST 

 

18. Zahájení sledování indikátorů sady ECI Sledování ekologické stopy městské části  

a. termín: do 31. 12. 2016 
b. zodpovědnost: starostka MČ Praha 21 
c. spolupráce: vedoucí odborů a vnitřní auditorka ÚMČ Praha 21, tajemník ÚMČ Praha 21 
 

SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ 

Z důvodu vytížení pracovníků při zpracování indikátorů udržitelného rozvoje bylo konečné 

vyhodnocení Sledování ekologické stopy přesunuto na rok 2017. V roce 2016 již proběhlo jednání 

se společností, která ekologickou stopu pro MČ Praha 21 bude zpracovávat. 
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Plán zlepšování procesu 

MÍSTNÍ AGENDY 21 pro rok 2017 

 

Plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož je stanoveno, jakého zlepšení má být v daném roce v rámci 

procesu místní Agendy 21(dále jen „MA21“) dosaženo v souladu s Kritérii MA21. Součástí plánu jsou 

nejen cíle zlepšení procesu MA21 pro daný rok, ale také termíny jejich plnění, určení zodpovědnosti a 

spolupráce při jejich naplňování. Po ukončení příslušného kalendářního roku je plán projednán a cíle 

vyhodnoceny. Plán schvaluje RMČ Praha 21, které je i předávána roční zpráva plnění. 
 

SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH A ÚZEMNÍ ROZVOJ 

 

1. Naplňování kritérií MA21 - naplnění kategorie C*** 

a. termín: do 30. 11. 2017 
b. zodpovědnost: politik MA21 
c. spolupráce: starostka MČ Praha 21, koordinátorka MA21, tajemník ÚMČ Praha 21, vedoucí 

odborů ÚMČ Praha 21 
 

2. Standardizovat postupy strategického plánování a řízení, přípravy aktualizace 

Strategického plánu v roce 2018 a aktualizace stavu rozpracovanosti jednotlivých opatření 

Strategického plánu 

a. termín: do 31. 12. 2017 
b. zodpovědnost: tajemník MČ Praha 21 
c. spolupráce: starostka ÚMČ Praha 21, vedoucí odborů ÚMČ Praha 21 

 

3. Zpracovat indikátory Strategického plánu za období 2014, 2015, 2016 a vyhodnotit jejich 

vhodnost 

a. termín: do 31. 12. 2017 

b. zodpovědnost: starostka MČ Praha 21 
c. spolupráce: politik MA21, tajemník ÚMČ Praha 21, vedoucí odborů ÚMČ Praha 21 

 

4. Zavedení systému kvality na ÚMČ Praha 21 

a. termín: do 31. 12. 2017 
b. zodpovědnost: RMČ Praha 21, tajemník ÚMČ Praha 21 
c. spolupráce: vedoucí odborů ÚMČ Praha 21 

 

5. Uspořádat veřejné projednání záměru na další využití pozemků a budovy Ideal Lux 

a. termín: do 31. 12. 2017 
b. zodpovědnost: starostka MČ Praha 21 
c. spolupráce: místostarosta MČ Praha 21 
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6. Zpracování sebehodnocení udržitelnosti v následujících kategoriích: správa věcí veřejných 

a územní rozvoj, udržitelná výroba a spotřeba, doprava, zdraví, globální odpovědnost  

a. termín: do 31.5.2017 

b. zodpovědnost: místostarosta MČ Praha 21 

c. spolupráce: politik MA21, tajemník ÚMČ Praha 21, vedoucí odborů ÚMČ Praha 21, 

strategický tým 
 

7. Zajistit udržitelnost a využitelnost projektu „eÚjezd“ 

a. termín: do 31. 12. 2017 
b. zodpovědnost: politik MA21, tajemník ÚMČ 
c. spolupráce: starostka MČ Praha 21, projektový tým, odbory ÚMČ Praha 21, Komise Zdravé 

MČ a MA21 
 

8. Uspořádat Veřejné fórum 10P k celkovému rozvoji MČ (příprava, uspořádání, vyhodnocení):  

a. termín: do 30. 06. 2017 
b. zodpovědnost: starostka MČ Praha 21 
c. spolupráce: politik MA21, odbory ÚMČ Praha 21, koordinátorka MA21, tajemník ÚMČ Praha 

21, Komise Zdravé MČ a MA21 
 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

9. Pořádání kampaní v oblasti ekologie: Den Země 

a. termín: do 30. 11. 2017 

b. zodpovědnost: příslušné odbory ÚMČ Praha 21 

c. spolupráce: MŠ, ZŠ, NNO, podnikatelé, koordinátorka MA21, Lesy HMP 

 

 

UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA 
 

10. Pořádání Klimatických snídaní v MZŠ Polesná  

a. termín: do 30. 11. 2017 

b. zodpovědnost: Odbor Školství, kultury a místní Agendy 21 

c. spolupráce: ZŠ, NNO, podnikatelé, koordinátorka MA21 
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DOPRAVA A MOBILITA 
 

11. Pořádání kampaně v oblasti dopravy a mobility: Den bez aut – zapojení zaměstnanců ÚMČ 

Praha 21 

a. termín: do 30. 11. 2017 

b. zodpovědnost: příslušné odbory ÚMČ Praha 21 

c. spolupráce: MŠ, ZŠ, NNO, podnikatelé, koordinátorka MA21, dopravní komise Rady MČ 

Praha 21 

 

 
ZDRAVÍ 
 

12. Pořádání kampaně v oblasti zdraví: Dny zdraví v Újezdě nad Lesy  

a. termín: do 30. 11. 2017 

b. zodpovědnost: příslušné odbory ÚMČ Praha 21 

c. spolupráce: MŠ, ZŠ, NNO, podnikatelé 

 
 

MÍSTNÍ EKONOMIKA 
 

13. Uspořádat kampaň z důvodu zapojení podnikatelů do rozvoje MČ 

a. termín: do 31. 12. 2017 
b. zodpovědnost: starostka MČ Praha 21 
c. spolupráce: koordinátorka MA21, Komise volnočasových aktivit RMČ Praha 21, 

Živnostenský odbor ÚMČ Praha 21 
 

VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA 
 

14. Uspořádání osvětových vzdělávacích akcí k udržitelnému rozvoji a MA21 (pro Úřad MČ 

Praha 21, pro zastupitele MČ Praha 21)  

a. termín: do 31. 12. 2017 
b. zodpovědnost: starostka MČ Praha 21, politik MA21 
c. spolupráce: odbory ÚMČ Praha 21, NSZM ČR, koordinátorka MA21, tajemník ÚMČ Praha 

21 
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15.  Podpora aktivit MZŠ Polesná „Zdravá škola“ , „Ekoškola“ a „Recyklohraní“, rozšíření 

osvětové činnosti o bezpečnosti a zdraví ve spolupráci s Besipem, ČK a Hygienou hl.m. Prahy, 

podpora spolupráce mezi MŠ, ZŠ a NNO. 

a. termín: do 31. 12. 2017 
b. zodpovědnost: odbor školství, kultury a místní Agendy 21 
c. spolupráce: MŠ, ZŠ, NNO 

 
 

KULTURA, VOLNÝ ČAS 
 

16.  Zpracování plánu Újezdské Akademie a Filmového klubu pro následující rok  

a. termín: do 30. 11. 2017 

b. zodpovědnost: příslušné odbory ÚMČ Praha 21 

c. spolupráce: MŠ, ZŠ, NNO, podnikatelé 

 
 

 
SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ 
 

17. Pokračování v mapování bezbariérovosti, následná realizace dílčích opatření 

a. termín: do 30. 11. 2017 

b. zodpovědnost: příslušné odbory ÚMČ Praha 21 

c. spolupráce: MŠ, ZŠ, NNO, podnikatelé, Pražská organizace vozíčkářů 
 

 
VENKOV, KRAJINA, ZEMĚDĚLSTVÍ 
 

18. Uspořádání veřejného projednání postupu MČ ve věci výstavby přeložky I/12 

a. termín: do 31. 12. 2017 
b. zodpovědnost: místostarostové MČ Praha 21, starostka MČ Praha 21 
c. spolupráce: ŘSD, PUDIS, dopravní komise Rady MČ Praha 21, odbory ÚMČ Praha 21, 

koordinátorka MA21 
 

 
GLOBÁLNÍ ODPOVĚDNOST 

 

19. Zahájení sledování indikátorů sady ECI Sledování ekologické stopy městské části  

a. termín: do 31. 12. 2017 
b. zodpovědnost: starostka MČ Praha 21 
c. spolupráce: vedoucí odborů a vnitřní auditorka  ÚMČ Praha 21, tajemník ÚMČ 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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Zastupitelstvo městské části 15. jednání dne 20.03.2017
 

Mgr. Ing. Martin Kopeckýpředkládá:
předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21

 
Markéta Zahradníkovázpracoval:
tajemník Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21

 
 

Věc: Průběžná zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21

Důvodová zpráva

Kontrolní výbor Zastupitelstva MČ Praha 21 předkládá Zastupitelstvu MČ Praha 21 průběžnou
zprávu o své činnosti. Kontrolní výbor Zastupitelstva MČ Praha 21 předkládá zápis z jednání KV
č. 16/2016 ze dne 15. 6. 2016, zápis z jednání KV č. 17/2016 ze dne 14. 9. 2016, zápis z jednání
KV č. 18/2016 ze dne 14. 12. 2016, zápis z jednání KV č. 19/2017 ze dne 15. 2. 2017, Protokol
o kontrole č. 2 - "Kontrola vyúčtování inzerce v Újezdském zpravodaji," Protokol o kontrole č. 3
- "Kontrola usnesení RMČ33/0548/16 ze dne 12. 4. 2016."

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 zápis z jednání KV č. 16/2016 ze dne 15. 6. 2016, zápis z jednání KV č. 17/2016 ze dne 14.

9. 2016, zápis z jednání KV č. 18/2016 ze dne 14. 12. 2016, zápis z jednání KV č. 19/2017
ze dne 15. 2. 2017, Protokol o kontrole č. 2 - "Kontrola vyúčtování inzerce v Újezdském
zpravodaji," Protokol o kontrole č. 3 - "Kontrola usnesení RMČ33/0548/16 ze dne 12. 4.
2016"

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Kontrolni_vybor_zapis_16_2016

 
Příloha č.3: 03_Kontrolni_vybor_zapis_17_2016

 
Příloha č.4: 04_Kontrolni_vybor_protokol_2

 
Příloha č.5: 05_Kontrolni_vybor_protokol_3
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Příloha č.6: 06_Kontrolni_vybor_zapis_18_2016

 
Příloha č.7: 07_Kontrolni_vybor_zapis_19_2017

 
 

Dne 08.03.2017
 
 

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21

 
 


