
 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 

Pozvánka 

 

Zastupitelstvo městské části 13. jednání 19.09.2016 

Místo konání: Divadelní sál MZŠ 

 

Začátek jednání: 16:00 hod 

 

Navržený program jednání: 

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/00369/2016  Karla Jakob 

Čechová 

2 Volba mandátového výboru BJ/00370/2016  Karla Jakob 

Čechová 

3 Volba návrhového výboru BJ/00371/2016  Karla Jakob 

Čechová 

4 Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ 

Praha 21 

BJ/00372/2016  Iva Šimková 

Karla Jakob 

Čechová 

5 Kontrola plnění usnesení BJ/00373/2016  Iva Šimková 

Karla Jakob 

Čechová 

6 Zpráva o činnosti rady BJ/00374/2016  Dana 

Kartousová 

Karla Jakob 

Čechová 

7 Majetkoprávní vypořádání pozemků č. parc. 

932/1, 932/2, 932/3 a 932/4 v k.ú. Újezd nad 

Lesy 

BJ/00392/2016  Ing. Josef 

Roušal 

RNDr. Pavel 

Roušar 

8 Majetkoprávní vypořádání pozemku č. parc. 

4356/97 v k.ú. Újezd nad Lesy formou 

odprodeje předem známému zájemci 

BJ/00385/2016  Ing. Josef 

Roušal 

RNDr. Pavel 

Roušar 

 

 



9 Majetkoprávní vypořádání pozemku č. parc. 

4356/101 v k.ú. Újezd nad Lesy formou 

odprodeje předem známým zájemcům 

BJ/00386/2016  Ing. Josef 

Roušal 

RNDr. Pavel 

Roušar 

10 Souhlasné prohlášení k duplicitně zapsanému 

pozemku č. parc. 1311/2 v k.ú. Újezd nad Lesy 

BJ/00382/2016  Ing. Josef 

Roušal 

RNDr. Pavel 

Roušar 

11 Dopis od Kynologické organizace v Újezdě 

nad Lesy 

BJ/00384/2016  Dana 

Kartousová 

RNDr. Jitka 

Jenšovská 

12 Zápis č. 12 z jednání Finančního výboru 

Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 15. 8. 2016 

BJ/00377/2016  Ing. Vlasta 

Berková 

Ing. Michael 

Hartman 

13 Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. pololetí 

2016 

BJ/00378/2016  Ing. Vlasta 

Berková 

Jan Slezák 

14 Rozpočtová opatření č. 43 - 55, 59 - 68, 70 - 

74: změny rozpočtu v roce 2016 

BJ/00375/2016  Ing. Vlasta 

Berková 

Jan Slezák 

15 Oprávnění pro Radu MČ Praha 21 ke 

schvalování rozpočtových opatření 

BJ/00380/2016  Ing. Vlasta 

Berková 

Jan Slezák 

16 Výsledek šetření ČŠI a vykonání nápravného 

opatření MZŠ Polesná 

BJ/00388/2016  Mgr. Lucie 

Molínová, 

Ph.D. 

Karla Jakob 

Čechová 

 

 

Karla Jakob Čechová v.r. 

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/00369/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 13. jednání dne 19.09.2016
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
 

Věc: Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 
 

Dne 09.09.2016
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00370/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 13. jednání dne 19.09.2016
 

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 09.09.2016
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00371/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 13. jednání dne 19.09.2016
 

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 09.09.2016
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00372/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 13. jednání dne 19.09.2016
 

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 13. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.1: 02_program_ZMC13

 
 

Dne 09.09.2016
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

 
 



 

Program 

 
 

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

      Lesy 

8.   Majetkoprávní vypořádání pozemku č. parc. 4356/97 v k.ú. Újezd nad Lesy formou     

      odprodeje předem známému zájemci 

9.   Majetkoprávní vypořádání pozemku č. parc. 4356/101 v k.ú. Újezd nad Lesy formou  

      odprodeje předem známým zájemcům 

10. Souhlasné prohlášení k duplicitně zapsanému pozemku č. parc. 1311/2 v k.ú. Újezd nad    

      Lesy 

11. Dopis od Kynologické organizace v Újezdě nad Lesy 

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

13. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. pololetí 2016  

14. Rozpočtová opatření č. 43 – 55,  59 – 68,  70 – 74 

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

16. Výsledek šetření ČŠI a vykonání nápravného opatření MZŠ Polesná 
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00373/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 13. jednání dne 19.09.2016
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
Iva Šimkovázpracoval:
vedoucí oddělení kanceláře starosty

 
 

Věc: Kontrola plnění usnesení

Důvodová zpráva

Z minulého jednání zastupitelstva (ZMČ12, 20. 6. 2016) nevzešel žádný úkol.
V příloze 02_trvajcí_úkoly jsou vygenerovány dva úkoly. 

 
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_trvajici_ukoly

 
 

Dne 09.09.2016
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

 
 



Přehled úkolů

Městská část Praha 21

Generováno: 08.09.2016 14:25 Vytiskl: Iva Šimková, ODB_KS_VFM_ORG - organizator Strana: 1 / 1
Celkový počet záznamů tisku: 2

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
19.09.2016 ZMC_FM_ZAS2 (Jan Slezák) ZMČ11 Uk/00101/2016

Úkol z ZMČ11, č.usnesení ZMČ11/0162/16, ze dne 25.04.2016, bod 3,VĚC: Plnění rozpočtu MČ Praha
21 za rok 2015

Zadání
ukládá

- doplnění podkladů od paní Ing. Birkové a pana Slezáka ze zápisu FV č. 6/30. 9. 2015,

- vytvoření plánu VHČ v reálné účetní osnově (FV 9/11/15)

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
31.12.2016 ODB_VHC_FM_VED (Pavel Zeman) ZMČ9 Uk/00336/2015

Úkol z ZMČ9, č.usnesení ZMČ9/0117/15, ze dne 14.12.2015, bod 2,VĚC: Návrh rozpočtového
provizoria MČ Praha 21 na rok 2016 včetně zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria
+ Schvalování ročních plánů VHČ vždy před začátkem roku

Zadání
ukládá

ÚMČ připravovat roční plány VHČ tak, aby byly předloženy ke schválení zastupitelstvu vždy nejpozději na
posledním jednání zastupitelstva před začátkem plánovaného roku.



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/00374/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 13. jednání dne 19.09.2016
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
Dana Kartousovázpracoval:
asistentka

 
 

Věc: Zpráva o činnosti rady

Důvodová zpráva

Předkládám Zastupitelstvu MČ Praha 21 zprávu o činnosti Rady MČ Praha 21 za období leden až
červen 2016. V tomto období se jednání RMČ konalo 11x a to ve dnech: 2.2., 16.2., 1.3., 15.3.,
29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6. a 21.6.2016.

 
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_Leden_Cerven_2016

 
 

Dne 09.09.2016
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21
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RMČ/číslo Název materiálu 

RMČ38/0653/16 Návrh na smír - žádost o odprodej pozemků a návrh na uzavření dohody o narovnání 

RMČ38/0652/16 
Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na akci: "Stavba č. 41271 Požární zbrojnice 
Újezd nad Lesy" 

RMČ38/0651/16 Přístavba MZŠ Polesná - Dodatek ke smlouvě SML/0142/2015 č.3 

RMČ38/0650/16 
Žaloba ve věci smluvně nezajištěného užívání pozemků č. parc. 932/1, 932/2, 932/3 a 
932/4 v k.ú. Újezd nad Lesy společností IDEAL LUX - informace k podanému odporu 

RMČ38/0649/16 
Veřejná zakázka malého rozsahu na "Rekonstrukci kotelny MŠ Rohožník" - revokace 
usnesení RMČ37/0627/16 

RMČ38/0648/16 Veřejná zakázky malého rozsahu na "Přístavba MZŠ Polesná - nábytek" 

RMČ38/0647/16 
Veřejná zakázka malého rozsahu na "Rekonstrukce plynové kotelny MZŠ Polesná 
1690" 

RMČ38/0646/16 Zápis z 15. jednání KÚR ze dne 30. 5. 2016 

RMČ38/0645/16 Zápis z jednání Komise volnočasových aktivit, konaného dne 18. 5. 2016 

RMČ38/0644/16 Zápis z jednání Komise sociální politiky a zdravotnictví ze dne 25. 5. 2016 

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

RMČ38/0642/16 Pronájem bytu č. 32 v Miletické ul. čp. 1624 

RMČ38/0641/16 Pronájem bytu č.64 v Žíšovské ul. čp. 1628 

RMČ38/0640/16 Publikování datasetů na portálu HMP - plnění úkolu 

RMČ38/0639/16 
Zmocnění pana Zdeňka Voříška a schválení smlouvy o pronájmu tělocvičny v budově 
Masarykovy základní školy 

RMČ38/0638/16 
Dodatek č. 1 k Vnitřní směrnici 4/16 Poskytování finančních prostředků z rozpočtu MČ 
Praha 21 

RMČ38/0637/16 Vnitřní směrnice č. 5/16 Uzavírání, evidence a zveřejňování smluv MČ Praha 21 

RMČ38/0636/16 28. štafetový běh Terezín - Ležáky /25. - 26. 6. 2016/ 

RMČ38/0635/16 Kontrola plnění úkolů 

RMČ37/0634/16 Návrh programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 20. 06. 2016 

RMČ37/0633/16 Jmenování koordinátorky MA21 

RMČ37/0632/16 
Dodatek k Nájemní smlouvě SML/2013/0120/VHČ - pronájem pozemku v k. ú. Újezd 
nad Lesy parc. č. 544/5 Základní Kynologické organizaci 

RMČ37/0631/16 
Žádost o zřízení věcného břemene pro Pražskou energetiku a.s. na pozemku parc.č. 
3735/37 k.ú. Újezd nad Lesy 

RMČ37/0630/16 Duplicitní zápis vlastnictví pozemku č. parc. 1149/2 v k.ú. Újezd nad Lesy - p. Valenta 

RMČ37/0629/16 Přístavba MZŠ Polesná - dodatek č. 2 k SoD 

RMČ37/0628/16 "Rekonstrukce skautské klubovny - odstranění stavby" SoD 

RMČ37/0627/16 Veřejná zakázka malého rozsahu na "Rekonstrukci kotelny MŠ Rohožník"- vyhodnocení 

RMČ37/0626/16 Rozpočtová opatření č. 35, 38 - 41: změny rozpočtu v roce 2016 

RMČ37/0625/16 Změna Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 21 

RMČ37/0624/16 
Změna textu na dodatkové tabulce (E 13) u osazeného stávajícího dopravního značení 
B 4 (Zákaz vjezdu nákladních automobilů) na pozemní komunikaci Starokolínská - 
Novosibřinská, k.ú. Újezd nad Lesy 

RMČ37/0623/16 
Neposeda - žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na terénní sociální práce s 
dospívajícími 

RMČ37/0622/16 
Žádost FK Újezd nad Lesy o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu mimořádných 
nákladů vynaložených za kropení fotbalových hřišť v létě 2015 

RMČ37/0621/16 
Pověření Kontrolního výboru kontrolou vydávání Újezdského zpravodaje v období 
duben až prosinec 2015 

RMČ37/0620/16 Kontrola plnění úkolů 

RMČ36/0619/16 Zápis č. 4/2016 z jednání KŽP dne 4. 5. 2016 

RMČ36/0618/16 Zápis z muzejní rady ze dne 12. 5. 2016 
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RMČ36/0617/16 Zápis z jednání Komise výchovy a vzdělávání (KVV) ze dne 11. 5. 2016 

RMČ36/0616/16 Zápis z jednání Dopravní komise Rady MČ Praha 21 ze dne 04. května 2016 

RMČ36/0615/16 
Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Rekonstrukce plynové kotelny MZŠ Polesná 
1690" 

RMČ36/0614/16 
Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro Pražskou 
plynárenskou Distribuci a.s. na "Nové STL přípojky v ulicích Cerhýnská, Onšovecká, 
Starokolínská a Dědická" 

RMČ36/0613/16 Studna v ulici Sudějovické na pozemku č. parc. 1988 v k.ú. Újezd nad Lesy 

RMČ36/0612/16 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Přístavba MZŠ Polesná - nábytek" 

RMČ36/0611/16 
Odsouhlasení nákupu 6 ks interaktivních tabulí s příslušenstvím do přístavby MZŠ 
Polesná z dotace MHMP (z kapitoly technické stroje a zařízení - investice) 

RMČ36/0610/16 Darovací smlouva od dárce Play games, a.s. 

RMČ36/0609/16 
Žádost zřízených příspěvkových organizací MČ Praha 21 o schválení přerozdělení 
zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2015 do fondů. 

RMČ36/0608/16 Přeschválení účetní závěrky za rok 2014 MZŠ Polesná po splnění nápravných opatření 

RMČ36/0607/16 Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. čtvrtletí 2016 

RMČ36/0606/16 Závěrečný účet MČ Praha 21 za rok 2015 

RMČ36/0605/16 
Zápis č. 11 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 16. 5. 
2016 

RMČ36/0604/16 Schválení účetní závěrky MZŠ Polesná za rok 2015 

RMČ36/0603/16 Schválení účetní uzávěrky MŠ Sluníčko za rok 2015 

RMČ36/0602/16 Schválení účetní závěrky MŠ Rohožník za rok 2015 

RMČ36/0601/16 Schválení účetní závěrky za rok 2015 MŠ Sedmikráska 

RMČ36/0600/16 Schválení účetní závěrky 1. MŠ Čentická za rok 2015 

RMČ36/0599/16 Schválení účetní závěrky Městské části Praha 21 za rok 2015 

RMČ36/0598/16 Snížení nájmu stánku čp. 2295 

RMČ36/0597/16 Zápis č. 10 Bytové komise RMČ Praha 21 

RMČ36/0596/16 Změna právního subjektu lékárny Rohožník 

RMČ36/0595/16 Odvolání předsedkyně grantové komise 

RMČ36/0594/16 
Smlouva o dodávce a ochraně údajů katastru nemovitostí vedených v elektronické 
podobě 

RMČ36/0593/16 Odvolání a jmenování tajemníka Komise životního prostředí 

RMČ36/0592/16 Kontrola plnění úkolů 

RMČ35/0591/16 
Žádost o souhlas s pořádáním akce a o prominutí nájmu - Újezdský Spolek Měnící 
Vzdělávání 

RMČ35/0590/16 Zápis z 14. jednání KÚR ze dne 18. 4. 2016 

RMČ35/0589/16 Návrh na jmenování Redakční rady Újezdského zpravodaje 

RMČ35/0588/16 Kupní smlouva na odprodej pozemku č. parc. 537/381 v k.ú. Újezd nad Lesy 

RMČ35/0587/16 
Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí - rekonstrukce STL plynovodů v ulicích 
Nadějovská, Bělušická, Bečvářská, Borovská - Újezd nad Lesy, Praha 21 

RMČ35/0586/16 Návrh Smlouvy o dílo na akci "zastávky BUS MHD - Plhovská" 

RMČ35/0585/16 Rekonstrukce hasičské zbrojnice 

RMČ35/0584/16 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Rekonstrukce kotelny MŠ Rohožník" 

RMČ35/0583/16 Rozpočtová opatření č. 33 a 34: změny rozpočtu v roce 2016 

RMČ35/0582/16 Žádost MŠ Rohožník o poskytnutí neinvestičního příspěvku na opravu elektroinstalace 

RMČ35/0581/16 
Žádost o poskytnutí účelového investičního příspěvku na nákup 3 ks interaktivních 
tabulí pro MŠ Sluníčko 

RMČ35/0580/16 Návrh na výši úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2016/2017 

RMČ35/0579/16 Vnitřní směrnice č. 4/16 Poskytování finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 21 
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RMČ35/0578/16 Návrh na jmenování tajemnice KVV a KZMČ a MA21 

RMČ35/0577/16 
Revokace usnesení RMČ34/0555/16 a návrh smlouvy o poskytnutí služeb se 
šéfredaktorem Újezdského zpravodaje 

RMČ35/0576/16 Smlouva o prodloužení havarijního pojištění s pojišťovnou Kooperativa 

RMČ35/0575/16 Žádost FK Újezd nad Lesy o dofinancování grantu MHMP 

RMČ35/0574/16 Dopis - sportovní klub JOKY 

RMČ35/0573/16 Termíny jednání RMČ Praha 21 

RMČ35/0572/16 Kontrola plnění úkolů 

RMČ34/0571/16 Schválení vložené reklamy - stránky do Újezdského zpravodaje 

RMČ34/0570/16 Projednání příspěvků v Újezdském zpravodaji 

RMČ34/0569/16 Zápis č. 3/2016 z jednání KŽP dne 13. 4. 2016 

RMČ34/0568/16 Zápis z jednání likvidační komise ze dne 6. 4. 2016 

RMČ34/0567/16 Zápis z jednání Komise vzdělávání a výchovy (KVV) ze dne 30. 3. 2016 

RMČ34/0566/16 Zápis z jednání Dopravní komise ze dne 06. 04. 2016 

RMČ34/0565/16 Zápis z 13. jednání KÚR ze dne 4. 4. 2016 

RMČ34/0564/16 
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti pro Pražskou plynárenskou Distribuci, 
a.s. na pozemcích č. parc. 4203, 4242 v k.ú. Újezd nad Lesy 

RMČ34/0563/16 
Žádost o stanovisko k připravované výstavbě "Domu seniorů" na části pozemku č. 
parc. 1399/1 v k.ú. Újezd nad Lesy 

RMČ34/0562/16 Žádost pečovatelské služby o zakoupení nového užitkového vozu pro rozvoz obědů 

RMČ34/0561/16 
Darovací smlouvy a smlouva o reklamě na zajištění akce Den Země 2016 dne 6. 
května 2016 

RMČ34/0560/16 
Návrh na poskytnutí odměn ředitelkám MŠ a ZŠ zřizovaných MČ Praha 21 za oblast 
ekonomickou ve šk. roce 2015/16 

RMČ34/0559/16 Rozpočtová opatření č. 24 - 29: změny rozpočtu v roce 2016 

RMČ34/0558/16 Dočasné přenesení užívacího práva bytu 1620/8 na třetí osobu 

RMČ34/0557/16 Uznání dluhu a dohoda o úhradě dluhu, souvisejícího s užíváním bytu v čp. 1623 

RMČ34/0556/16 Ukončení pronájmu 16 m2 z pozemku 4351/1 dohodou 

RMČ34/0555/16 Návrh na jmenování šéfredaktora Újezdského zpravodaje 

RMČ34/0554/16 Jmenování vedoucího odboru životního prostředí a dopravy 

RMČ34/0553/16 Jmenování vedoucí odboru školství, kultury a MA21 

RMČ34/0552/16 Kontrola plnění úkolů 

RMČ33/0551/16 
Rezignace na funkci tajemníka Komise Zdravé městské části a místní Agendy 21, na 
funkci koordinátora Zdravé městské části a místní Agendy a na funkci člena 
strategického týmu ke dni 15. 4. 2016 

RMČ33/0550/16 
Veřejná zakázka malého rozsahu na uzavření rámcové smlouvy na "Sekání a údržbu 
zelených ploch v parcích, mateřských školách a hřištích 2016 - 2018" 

RMČ33/0549/16 Pověření pracovnice vedením oddělení péče o děti 

RMČ33/0548/16 Dálkový přístup zastupitelů k dokumentům MČ a ÚMČ Praha 21 

RMČ33/0547/16 
Interní směrnice pro přípravu jednání, členění a způsob zpracování a předávání 
materiálů pro RMČ a ZMČ Praha 21 a k zajištění anonymizování dokumentů těchto 
agend 

RMČ33/0546/16 Skautská klubovna Rohožník 

RMČ33/0545/16 Zápis z jednání Komise Zdravé městské části a místní Agendy 21 ze dne 14. 3. 2016 

RMČ33/0544/16 Plán zlepšování procesu místní Agendy 21 na rok 2016 s vyhodnocením roku 2015 

RMČ33/0543/16 K aktuálnímu stavu realizace a správy projektu eÚjezd a Digitalizace stavebního úřadu 

RMČ33/0542/16 Projektová dokumentace na akci "zastávky BUS MHD - Plhovská" - poptávkové řízení 

RMČ33/0541/16 Duplicitní zápis vlastnictví pozemku č. parc. 1608/5 v k.ú. Újezd nad Lesy 
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RMČ33/0540/16 
Zápis z jednání GK RMČ Praha 21 a výsledky hodnocení žádostí předložených projektů 
na rok 2016 

RMČ33/0539/16 Přehled o využití a ztrátovosti Polyfunkčního domu 

RMČ33/0538/16 Sdělení MZŠ k likvidaci majetku dle inventur k 31.12.2015 

RMČ33/0537/16 Podněty k podkladům VHČ MČ Praha 21 

RMČ33/0536/16 
Zápis č. 10 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 30. 3. 
2016 

RMČ33/0535/16 Rozpočtová opatření č. 19 až 21: změny rozpočtu v roce 2016 

RMČ33/0534/16 Zápis z kulatého stolu "Spolky a spolková činnost" ze dne 23. 3. 2016 

RMČ33/0533/16 Návrh na pověření zastupováním vedoucí odboru OOS 

RMČ33/0532/16 Návrh paní zastupitelky Zátkové na zařazení bodů do programu zastupitelstva 

RMČ33/0531/16 Plnění úkolu RMČ31/0504/16 ze dne 15.3.2016 

RMČ33/0530/16 
Zpracování a podání projektové žádosti v rámci výzvy "Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

RMČ33/0529/16 
Výbor pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky MČ Praha 21 za rok 
2015 

RMČ33/0528/16 Programové prohlášení Rady MČ Praha 21 

RMČ33/0527/16 Návrh na jmenování tajemnice Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 

RMČ33/0526/16 Návrh programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 25. 04. 2016 

RMČ33/0525/16 Kontrola plnění úkolů 

RMČ32/0524/16 
Revokace části textu usnesení RMČ30/0481/16 ze dne 01.03.2016 "Výběrové řízení 
sekání trávy" 

RMČ32/0523/16 
Rezignace Bc. Hany Kořínkové na funkci člena Komise Zdravé městské části a Místní 
Agendy 21 a tajemnice Komise vzdělávání a výchovy 

RMČ32/0522/16 Zápis z jednání Dopravní komise RMČ Praha 21 ze dne 02. března 2016 

RMČ32/0521/16 Zápis z jednání Komise životního prostředí ze dne 9. 3. 2016 

RMČ32/0520/16 
Souhlas o uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na akci- BESIP Staroklánovická - 
Čentická, Praha 21 

RMČ32/0519/16 
Zápis bytové komise RMČ č. 09 a prodloužení nájemních smluv na byty č. 1609/25 a 
1627/46 

RMČ32/0518/16 Uznání dluhu a dohoda o úhradě dluhu souvisejícího s užíváním bytu v čp. 1628 

RMČ32/0517/16 Rozpočtová opatření č. 10, 16 - 18: změny rozpočtu v roce 2016 

RMČ32/0516/16 Rekonstrukce komisí 

RMČ32/0515/16 Přezkum hospodaření MČ Praha 21 za rok 2016 

RMČ32/0514/16 Kontrola plnění úkolů 

RMČ31/0513/16 
Odvolání proti části rozsudku Městského soudu v Praze ve věci "Oprava střechy 
Žíšovská 1628" 

RMČ31/0512/16 
K návrhu vyjádření Městské části Praha 21 k návrhové části "Aktualizace 2016" 
Strategického plánu hl. m. Prahy 

RMČ31/0511/16 Podání žádosti o dotaci HMP v oblasti zdraví a zdravého životního stylu 

RMČ31/0510/16 K návrhu publikování a katalogizace otevřených dat Úřadem městské části Praha 21 

RMČ31/0509/16 Místní akční plány rozvoje vzdělávání(MAP) 

RMČ31/0508/16 Pronájem volných prostor zdravotního střediska firmě PREVEDIG 

RMČ31/0507/16 Souhlas s umístěním Lékárny Rohožník v budově čp. 1630 

RMČ31/0506/16 Zařazení akcí do ceníku krátkodobých pronájmů sálu a baru PFD 

RMČ31/0505/16 Pronájem prostor v přízemí domu čp. 1627 

RMČ31/0504/16 Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2015 

RMČ31/0503/16 Inventarizace majetku a závazků MČ Praha 21 k 31. 12. 2015 

RMČ31/0502/16 Rozpočtová opatření č. 7 a 10 - 14: změny rozpočtu v roce 2016 

RMČ31/0501/16 
Odpisové plány dlouhodobého majetku zřízených příspěvkových organizací (ZŠ a MŠ) 
na rok 2016 
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RMČ31/0500/16 Zápis č. 9 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 2. 3. 2016 

RMČ31/0499/16 Žádost o odkoupení pozemku č. parc. 537/381 v k.ú. Újezd nad Lesy 

RMČ31/0498/16 Kampaně a slavnosti obce v roce 2016 - změna termínu akce Den Země 

RMČ31/0497/16 Zápis z jednání Muzejní rady ze dne 29. 2. 2016 

RMČ31/0496/16 Zápis z jednání Komise vzdělávání a výchovy (KVV) ze dne 24. 2. 2016 

RMČ31/0495/16 Zápis z jednání Komise sociální politiky a zdravotnictví ze dne 29. 2. 2016 

RMČ31/0494/16 Návrh na prodloužení smlouvy na dodávku elektrické energie a plynu pro MČ Praha 21 

RMČ31/0493/16 8. ročník Újezdský duatlon 

RMČ31/0492/16 Návrh smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření firmou Atlas Audit s.r.o. 

RMČ31/0491/16 Pověření vedením odboru životního prostředí a dopravy 

RMČ31/0490/16 
Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m.Prahy na realizaci projektů MČ Praha 21 v 
oblasti řešení problematiky bezdomovectví a projekt směřující k vytvoření mapy 
přístupnosti a bezbariérovosti objektů. 

RMČ31/0489/16 Návrh složení výběrové komise na šéfredaktora 

RMČ31/0488/16 TJ Sokol Újezd nad Lesy - Souhlas s plánovanou investiční akcí 

RMČ31/0487/16 Změny v komisích RMČ Praha 21 

RMČ31/0486/16 Kontrola plnění úkolů 

RMČ30/0485/16 
Návrh na mimořádnou odměnu Mgr. et Bc. Aleně Sochůrkové, ředitelce Masarykovy 
ZŠ, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690 

RMČ30/0484/16 
Revokace Usnesení ZMČ8/0093/15 z 23.11.2015 o přesunu neinvestičního příspěvku 
na podporu činnosti školního poradenského pracoviště do rezervního fondu MZŠ 
Polesná 

RMČ30/0483/16 Rozpočtové opatření č. 5: změna rozpočtu v roce 2016 

RMČ30/0482/16 Zápis z jednání Komise volnočasových aktivit, konané dne 10. 2. 2016 

RMČ30/0481/16 Výběrové řízení sekání trávy 

RMČ30/0480/16 
Podklady pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hlavního 
města Prahy za školní rok 2014/15 

RMČ30/0479/16 
Podklady pro zpracování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací 
soustavy hlavního města Prahy 2016 - 2020 

RMČ30/0478/16 Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky za rok 2015 

RMČ30/0477/16 
Žádost ředitelek mateřských škol Praha 9 - Újezd nad Lesy o povolení výjimky z počtu 
dětí na třídu na školní rok 2016-17 

RMČ30/0476/16 Členství v Grantové komisi a rezignace člena 

RMČ30/0475/16 
Smluvně nezajištěné užívání pozemků 932/1, 932/2, 932/3 a 932/4 v k.ú. Újezd nad 
Lesy společností IDEAL LUX 

RMČ30/0474/16 Přístavba MZŠ Polesná - dodatek č. 1 k SoD 

RMČ30/0473/16 
Záměr na výstavbu bytového domu v ulici Bělušické na pozemku č. parc. 957 v k.ú. 
Újezd nad Lesy 

RMČ30/0472/16 Dělení pozemku č. parc. 1831/1 v ul. Hulická v k.ú. Újezd nad Lesy 

RMČ30/0471/16 
Veřejná zakázka malého rozsahu na uzavření rámcové smlouvy na "Opravy místních 
komunikací v Praze - Újezdu nad Lesy" 

RMČ30/0470/16 Zápis z 12. jednání KÚR ze dne 15. 2. 2016 

RMČ30/0469/16 Jmenování zástupkyně vedoucí Živnostenského odboru ÚMČ Praha 21 a člena SRFZ 

RMČ30/0468/16 Zápis z jednání likvidační komise ze dne 1. 12. 2015 

RMČ30/0467/16 Zápis z jednání správní rady fondu zaměstnavatele ze dne 19. 10. 2015 

RMČ30/0466/16 Návrh kritérií pro výběr šéfredaktora Újezdského zpravodaje a vypsání veřejné výzvy 

RMČ30/0465/16 Pověření paní Lenky Drdlové vedením odboru občansko správního 

RMČ30/0464/16 Přehled právnických a poradenských firem spolupracujících s MČ Praha 21 

RMČ30/0463/16 
Rezignace pana Daniela Váni na funkci zástupce velitele výjezdové jednotky SDH Újezd 
nad Lesy 
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RMČ30/0462/16 Kontrola plnění úkolů 

RMČ29/0461/16 
Zápis z jednání Komise volnočasových aktivit, konané dne 9.12.2015, zápis z jednání 
Komise volnočasových aktivit, konané dne 6.1.2016, zápis z jednání Muzejní rady, ze 
dne 7.1.2016 

RMČ29/0460/16 
Zápis z jednání Komise sociální politiky a zdravotnictví ze dne 26.10.2015, zápis z 
jednání Komise sociální politiky a zdravotnictví ze dne 7.12.2015, zápis z jednání 
Komise sociální politiky a zdravotnictví ze dne 27.1.2016 

RMČ29/0459/16 
Zápis z jednání Dopravní komise ze dne 03.února 2016 a jmenování nových členů 
Dopravní komise 

RMČ29/0458/16 
Žádost občanského spolku Veselý újezd o individuální dotaci na pořádání kulturní akce 
Čarodějnice 2016 

RMČ29/0457/16 Kampaně a slavnosti obce v roce 2016 

RMČ29/0456/16 Žádost skautského střediska Douglaska o prominutí nájemného 

RMČ29/0455/16 Prominutí poplatku z prodlení úhrad za nájemné a služby 

RMČ29/0454/16 Doložka ve smyslu § 43 Zákona č. 131/2000 Sb. 

RMČ29/0453/16 Dodatek č. 1 k vnitřní směrnici č. 2/15 Podrozvahové účty 

RMČ29/0452/16 
Zápisy KÚR z 9. jednání ze dne 9.11.2015, z 10. jednání ze dne 7.12.2015 a z 11. 
jednání ze dne 18.1.2016 

RMČ29/0451/16 Projektová dokumentace na akci "zastávky BUS MHD - Plhovská" 

RMČ29/0450/16 
Darovací smlouva - bezúplatný převod pozemku č. parc. 171/1 a stavby komunikace v 
k.ú. Újezd nad Lesy od spol. AGIMM 

RMČ29/0449/16 
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro Pražskou plynárenskou 
Distribuci, a.s. na akci "Stavební úpravy STL plynovodů ul. Budčická, Nadějovská a 
přilehlé ulice Praha 21" 

RMČ29/0448/16 Odsouhlasení přijetí věcného daru Masarykova základní škola Polesná 

RMČ29/0447/16 Dohoda o převedení (svěření) movitého majetku č. 1/2015 

RMČ29/0446/16 Rozpočtová opatření č. 1 - 3: změny rozpočtu v roce 2016 

RMČ29/0445/16 Rezignace Mgr. Ing. Martina Kopeckého na funkci člena KVA a KSPZ 

RMČ29/0444/16 Dodatek ke smlouvě o dílo na úklidové služby úřadu 

RMČ29/0443/16 Smlouva o výpůjčce stožáru veřejného osvětlení 

RMČ29/0442/16 Revokace usnesení č. RMČ9/0106/15 

RMČ29/0441/16 
Návrh smlouvy s firmou Consultum s.r.o. na zápis změn v budově 1629 Živonínská do 
katastru nemovitostí 

RMČ29/0440/16 Úkol pro radu z jednání ZMČ10 dne 1. 2. 2016 

RMČ29/0439/16 Kontrola plnění úkolů 

RMČ28/0438/16 Změny v komisích RMČ Praha 21. Doplnění Školské rady MZŠ. 

RMČ28/0437/16 Termíny jednání RMČ Praha 21 a ZMČ Praha 21 

RMČ28/0436/16 Kompetence radních 

RMČ28/0435/16 
Zápisy z jednání Dopravní komise RMČ Praha 21 ze dne 04. listopadu 2015, 30. 
listopadu 2015 a 13. ledna 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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Zastupitelstvo městské části 13. jednání dne 19.09.2016
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
místostarosta MČ Praha 21

 
Ing. Josef Roušalzpracoval:
vedoucí odboru majetku a investic

 
 

Věc: Majetkoprávní vypořádání pozemků č. parc. 932/1, 932/2, 932/3 a 932/4 v k.ú.
Újezd nad Lesy

Důvodová zpráva

Materiál je předkládán v souvislosti s řešením majetkoprávního vztahu se společností IDEAL
LUX (dále také jen jako "společnost"), která užívá pozemky 932/1, 932/2, 932/3 a 932/4 v
k.ú. Újezd nad Lesy (dále také jen jako "pozemky") bez právního titulu.

MČ Praha 21 má pozemky svěřené do své správy od 1.4.2013 (viz výpis z KN - příloha č. 02).
Na pozemku č. parc. 932/1 a částečně na pozemku č. parc. 932/1 je postavena budova ve
vlastnictví společnosti. Zbývající pozemky jsou oploceny a slouží jako parkoviště, přístupové
cesty a zeleň. Společnost IDEAL LUX začala užívat Pozemky nejpozději v roce 1993, když
na základě kupní smlouvy ze dne 10.8.2013 koupila od družstva Prodex, výrobní družstvo v
likvidaci, IČ: 00223191 budovu č.p. 1570 postavenou na pozemku č. parc. 932/2. Následně
společnost IDEAL LUX postavila na pozemku parc. č. 932/1 skladovací halu, která není
jako stavba k dnešnímu dni zapsána v katastru nemovitostí. Obě budovy spolu s přilehlým
areálem společnost IDEAL LUX využívala jako svou provozovnu. Společnost užívá pozemky
bez právního titulu a MČ Praha 21 má tak nárok na úhradu bezdůvodného obohacení dle
občanského zákoníku.

Bezprostředně po svěření pozemků do správy MČ Praha 21 byla odpovědnými zástupci
společnosti a MČ zahájena jednání za účelem dosažení dohod vedoucích k majetkoprávnímu
vypořádání. Zástupci společnosti projevili zájem na řešení záležitosti mimosoudní cestou, tj.
odkoupení pozemků a částečnou úhradu za bezdůvodné užívání pozemků. Od roku 2013 bylo
vypracováno několik znaleckých posudků na stanovení ceny obvyklé pozemků pro možný
odprodej pozemků a nájemného pro výpočet bezdůvodného obohacení.

Rekapitulace (všechny informace a přílohy jsou neveřejné a důvěrné):

1) 1.4.2013 převod správy pozemků od MČ P9 do správy MČ P21.

2) V období květen - srpen 2013 se uskutečnilo několik schůzek starosty MČ Praha 21 s
jednatelem společnosti a za účasti tehdejšího vedoucího OMI, kdy jednatel společnosti projevil
zájem o odkoupení pozemků a slíbil předložení znaleckého posudku.
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3) Prosinec 2013 urgence předložení posudku.

4) Leden 2014 si MČ nechává zpracovat svůj znalecký posudek (Fr. Mráz) - viz příloha č. 04.

5) Březen 2014 výzva k vydání bezdůvodného obohacení - zaslaná společnosti IDEAL LUX
smluvní AK Stránský & Partneři - viz příloha č. 05.

6) Duben 2014 jednatel společnosti předkládá znalecký posudek (Ing. Václav Pelc) - viz příloha
06.

7) květen 2014 nechává MČ zpracovat srovnávací znal. posudek od nezávislého znalce (Ing.
Smetany). Obvyklá cena stanovena na 10.800.000 Kč. Výše nájemného za rok 2013 a 2014 -
540.000 Kč/rok - viz příloha 07. 

8) V květnu a červnu 2014 se uskutečnily další schůzky zástupců společnosti IDEAL LUX u
starosty MČ, kdy zástupce společnosti poprvé zmiňuje záměr realizovat "sociální" projekt - k
dohodě na výši kupní ceny nedošlo.

9) Srpen 2014 proběhla prohlídka objektu za účasti zástupců MČ Praha 21 a společnosti a ze
strany společnosti byla přislíbena další smírná jednání. Vzhledem k volbám a změně vedení MČ
Praha 21 k těmto jednáním nedošlo.

10) Leden 2015 po dohodě s novým starostou vznesen dotaz na MVČR ohledně dispozice
nakládání s obecním majetkem, kdy MVČR odkázala MČ Praha 21 na jimi vydánavou metodiku
 týkající se nakládání s obecním majetkem.

11) Duben-srpen 2015 schůzky u starosty Růžičky se zástupci spol. IDEAL LUX, ke konečné
dohodě nedošlo avšak Mgr. Lojín nakonec sdělil, že je ochotný jednat o odkupu za cenu
stanovenou znaleckým posudkem MČ.

12) Červenec 2015 RMČ bere na vědomí informaci ke stavu majetkoprávního řešení
nezajištěného užívání pozemků včetně stanoviska smluvní AK (viz příloha č. 08) a souhlasí s
podáním žaloby (viz usnesení RMČ20_0332 - příloha č. 09).

13) Červenec 2015 odeslána 2.předžalobní výzva k úhradě bezdůvodného obohacení (viz
příloha č.10) 

14) Začátek září 2015 aktualizace znaleckého posudku na cenu obvyklou (zpracovatel Ing.
Smetana - cena 12.100.000 Kč, za nájemné 604.934 Kč/rok) - viz příloha č. 11.

15) Září 2015 návrh společnosti IDEAL LUX na smír - odprodej pozemků a návrh dohody o
narovnání (viz příloha č. 12). K žádosti vypracováno stanovisko smluvní AK (viz příloha č. 13) a
žádost postoupena k projednání v RMČ. RMČ s návrhem nesouhlasí (viz usnesení RMČ24_0394
- příloha č. 14).

16) Říjen 2015 na základě usnesení RMČ byla smluvní advokátní kanceláří odeslána 3.
předžalobní výzva k zaplacení bezdůvodného obohacení (viz příloha č. 15). Na základě této
výzvy proběhla další bezvýsledná jednání v kanceláři starosty MČ Praha 21.

17) Říjen 2015 na základě pokynu vedení MČ byl objednán další kontrolní (srovnávací)
znalecký posudek na cenu obvyklou u znaleckého ústavu profi-TEN a.s. (viz příloha č.16).
Na základě tohoto posudku bylo rozhodnuto, že MČ se bude řídit posudky zpracovanými Ing.
Smetanou a bylo uloženo nechat AK připravit žalobu, která vychází z cen posudku z roku 2014.
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Žaloba měla být zpracována na posledních 6 měsíců, za které by docházelo k promlčování
nároku na bezdůvodné obohacení za užívání pozemku.

18) Listopad-prosinec 2015 smluvní AK připravila žalobu (viz příloha č. 17), která byla zaslána
zastupitelce pověřené vedením MČ k vyjádření ve věci pokynu k dalšímu postupu (návrh AK na
podání žaloby v dané věci viz příloha č. 18). Dále bez vyjádření.

19) Březen 2016  bylo na 30. jednání RMČ schváleno podání žaloby ve věci bezdůvodného
obohacení za užívání pozemků a RMČ uložila starostce jednat o mimosoudním řešení sporu (viz
usnesení RMČ30_0475 - příloha č. 18).

20) Březen 2016 dne 21.3.2016 byl podána žaloba ve věci nároku MČ Praha 21 za bezdůvodné
užívání pozemků (viz příloha č. 19). 30.3.2016 vydal Obvodní soud pro Prahu 6 elektronický
platební rozkaz, kterým uložil společnosti uhradit MČ Praha 21 žalovanou částku (viz příloha
č. 22). Společnost podala k soudu proti elektronickému platebnímu rozkazu odpor se
zdůvodněním (viz příloha č. 21). O podaném odporu byla informována RMČ (viz snesení
RMČ38_0650 - příloha č. 22) a MČ prostřednictvím smluvní AK zaslala k soudu vyjádření k
odporu (viz příloha č. 23).

21) Duben - srpen 2016 probíhala za účasti vedení MČ Praha 21 a IDEAL LUX jednání ve věci
mimosoudního smíru. K dalšímu postupu zpracovala smluvní AK v květnu 2015 další stanovisko
s aktualizovaným výpočtem nároku za bezdůvodné užívání pozemků (viz příloha č. 24).

22) Červen 2016 - vzhledem k diametrálně odlišným cenám posudků společnosti a MČ Praha
21 bylo pro potřeby dalšího jednání zpracováno soudním znalcem Ing. Smetanou  stanovisko
ke znaleckému posudku Ing. Pelce - viz příloha 25.

23) Červen 2016 - na základě proběhlých jednání byla MČ Praha 21 doručena žádost o smír
společnosti IDEAL LUX s návrhem na odkup pozemků za cenu obvyklou stanovenou znaleckým
posudkem Ing. Smetany (12.100.000,- Kč) a návrhem na vyrovnání nároku za bezdůvodné
užívání pozemků v maximální výši 1.447.500,- Kč (viz příloha č. 26).

24) Žádost společnosti projednala RMČ na svém 38. jednání a souhlasila s nabídkou
společnosti (viz usnesení RMČ38_0653 - příloha č. 27). Návazně bylo RMČ schváleno
zveřejnění záměru na odprodej pozemků společnosti (viz usnesení RMČ39_0680 - příloha č.
28). Záměr byl zveřejněn v zákonné době a nebyla k němu podána jiná nabídka.

25) S ohledem na probíhající jednání vedoucí k mimosoudnímu smíru byla smluvními AK MČ
Praha 21 a společnosti odelána soudu žádost o prodloužení lhůty v řízení (žádost AK Stránský
viz příloha č. 29).

26) V srpnu 2016 zpracoval Mgr. Pícha z AK Stránský & Partneři návrh smluv v souladu
s usnesením RMČ38/0653/16. Smlouvy byly projednány a připomínkovány se zástupci
společnosti IDEAL LUX. Ze strany MČ Praha 21 se projednání a připomínkování znění smluv
zúčastnil, vyjma právního zástupce MČ, vedoucí OMI Ing. Josef Roušal, místostarosta RNDr.
Pavel Roušar a paní starostka Karla Jakob Čechová.

Na základě výše uvedeného předkládáme ZMČ ke schválení mimosoudní majetkoprávní
vypořádání smluvně nezajištěného užívání pozemků. V případě vyřešení navrhovaného
majetkoprávního vypořádání má společnost záměr realizovat na pozemcích a
objektech výstavbu zdravotnického centra pro osoby postižené Alzheimerovou chorobou, a to
v rozsahu architektonické studie, kterou si kupující nechal již za tímto účelem vypracovat (viz
příloha č. 30).
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Majetkoprávní vypořádání  je navrhováno v souladu s doporučeními smluvní AK formou
současného uzavření:

a) Kupní smlouvy na odprodej pozemků společnosti IDEAL LUX spol. s r.o. za cenu obvyklou,
stanovenou znaleckým posudkem zpracovaným Ing. Smetanou, ve výši 12.100.000,- Kč (viz
příloha č. 31).

b) Dohody o narovnání jejíž předmětem bude úplné vyrovnání vzájemných nároků vzniklých
v souvislosti s užíváním pozemků společností IDEAL LUX, spol. s r.o. tak, že společnost IDEAL
LUX, spol. s r.o. uhradí MČ Praha 21 částku ve výši 1.447.500,- Kč (viz příloha č. 32).

c) Smlouvy o spolupráci jejíž předmětem bude spolupráce MČ Praha 21 a společnosti IDEAL
LUX, spol. s r.o., na realizaci záměru výstavby zdravotnického centra pro osoby postižené
Alzheimerovou chorobou, jež chce společnost realizovat (viz příloha č. 33).

Pro rozhodnutí o majetkoprávním vypořádání pozemku (prodej + určení výše nájmu -
bezdůvodného obohacení) byl v březnu 2016 aktualizován znalecký posudek Ing. Smetanou
(viz příloha č. 34).

 
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
 prodej pozemků č. parc. 932/1, 932/2, 932/3 a 932/4 za cenu obvyklou stanovenou

znaleckým posudkem ve výši 12.100.000,- Kč
 
 
 

2) s c h v a l u j e
 kupní smlouvu na prodej pozemků č. parc. 932/1, 932/2, 932/3 a932/4 v k.ú. Újezd nad

Lesy
 
 
 

3) s c h v a l u j e
 vyrovnání nároků vzniklých v souvislosti s užíváním pozemků č. parc. 932/1, 932/2,

932/3 a 932/4 v k.ú. Újed nad Lesy společností IDEAL LUX, spol. s r.o. tak, že společnost
uhradí Městské části částku ve výši 1.447.500,- Kč

 
 
 

4) s c h v a l u j e
 dohodu o narovnání ve věci vyrovnání vzájemných nároků vzniklých v souvislosti s

užíváním pozemků č. parc. 932/1, 932/2, 932/3 a 932/4 v k.ú. Újed nad Lesy společností
IDEAL LUX, spol. s r.o. 

 
 
 

5) s c h v a l u j e
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 smlouvu o spolupráci jejímž předmětem je vzájemná spolupráce smluvních stran při
přípravě a realizaci záměru společnosti IDEAL LUX, spol. s r.o.

 
 
 

6) p o v ě ř u j e
 starostku MČ Praha 21 podpisem kupní smlouvy, dohody o narovnání a smlouvy o

spolupráci
 

 Zodpovídá:
 

 1. starostka MČ Praha 21
 Termín:  31.10.2016
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_situace

 
Příloha č.3: 03_vypisy_z_KN

 
Příloha č.4: 04_znalecky_posudek_MRAZ_2014

 
Příloha č.5: 05_vyzva

 
Příloha č.6: 06_znalecky_posudek_IDEAL_LUX

 
Příloha č.7: 07_znalecky_posudek_SMETANA_2014

 
Příloha č.8: 08_stanovisko_AK_Stransky

 
Příloha č.9: 09_RMC20_0332

 
Příloha č.10: 10_2._vyzva

 
Příloha č.11: 11_znalecky_posudek_SMETANA_2015

 
Příloha č.12: 12_zadost_IDEAL_LUX

 
Příloha č.13: 13_stanovisko_AK_Stransky

 
Příloha č.14: 14_RMC24_0394

 
Příloha č.15: 15_3._vyzva

 
Příloha č.16: 16_posudek_profi_TEN

 
Příloha č.17: 17_zaloba_IDEAL_LUX_12_2015

 
Příloha č.18: 18_RMC30_0475
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Příloha č.19: 19_zaloba_IDEAL_LUX_03_2016
 

Příloha č.20: 20_elektronicky_platebni_rozkaz
 

Příloha č.21: 21_odpor_vyjadreni_zalovaneho
 

Příloha č.22: 22_RMC38_0650
 

Příloha č.23: 23_vyjadreni_k_odporu
 

Příloha č.24: 24_stanovisko_AK_k_mimosoudnimu_smiru
 

Příloha č.25: 25_stanovisko_SMETANA
 

Příloha č.26: 26_2._zadost_IDEAL_LUX_
 

Příloha č.27: 27_RMC38_0653
 

Příloha č.28: 28_RMC39_0680
 

Příloha č.29: 29_AK_Stransky_zadost_o_prodlouzeni
 

Příloha č.30: 30_architektonicka_studie
 

Příloha č.31: 31_kupni_smlouva_FINAL
 

Příloha č.32: 32_dohoda_o_narovnani_FINAL
 

Příloha č.33: 33_smlouva_o_spolupraci_FINAL
 

Příloha č.34: 34_znalecky_posudek_SMETANA_2016
 

 
Dne 09.09.2016

 
 

RNDr. Pavel Roušar
místostarosta MČ Praha 21
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Zastupitelstvo městské části 13. jednání dne 19.09.2016
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
místostarosta MČ Praha 21

 
Ing. Josef Roušalzpracoval:
vedoucí odboru majetku a investic

 
 

Věc: Majetkoprávní vypořádání pozemku č. parc. 4356/97 v k.ú. Újezd nad Lesy
formou odprodeje předem známému zájemci

Důvodová zpráva

Materiál je předkládán v souvislosti s definitivním narovnáním majetkoprávního vztahu formou
odprodeje výše uvedeného pozemku o výměře 376 m2, ostatní plocha, jiná plocha v
ulici Machovické (viz situace, příloha č. 02), ve kterém jsou uloženy inž. sítě (řad plynovodní,
kanalizační a vodovodní). Pozemek je připlocen k sousední nemovistosti č. parc. 4356/2.

Dle sdělení současné uživatelky pí Sedláčkové o možnost připlocení byl úřad písemně žádán v
roce 1990, ale písemnou odpověď tehdejší žadatel, otec pí Sedláčkové, neobdržel. Pozemek byl
připlocen na základě ústní dohody s tehdejším starostou MČ s tím, že užívání bude bezúplatné,
ale pozemek bude po skládce materiálu zrekultivován na náklady žadatele, který navrhl, že bude
udržovat i okolí.

V roce 2013 pí Sedláčková požádala o zlegalizování ústně domluvného vztahu, na což MČ
nepřistoupila a nabídla pí Sedláčkové formu odprodeje či pronájmu. Pí Sedláčková v zájmu
definitivního vyřešení souhlasila s odkoupením.

Po několika jednáních v roce 2014 pí Sedláčková nabídla MČ cenu 1.000Kč/m2 - celkem
376.000Kč. Zastupitelstvo MČ v březnu 2014 nepřijalo návrh na odprodej za nabídnutou cenu.
Důvodem byly obavy z nehospodárného nakládání se svěřeným majetkem. Pro vyčíslení ceny
případného přeložení inž. sítí bylo po dohodě s vedením MČ zadáno zpracování znaleckého
posudku na vyčíslení případného přeložení výše uvedených řadů uložených v pozemku. Dle
posudku byla cena za přeložení všech sítí vypočtena na 1.615.702Kč včetně DPH. Náklady na
případné přeložení sítí + nabízená cena by zvedly cenu pozemku na celkem 5.297Kč/m2. OMI
opětovně předložil v červenci 2014 radě k projednání odprodej pozemku i s výše uvedeným
posudkem na přeložení inž. sítí. Materiál byl stažen z programu rady bez projednání.

Pro vymezení výrazu "nakládání s majetkem s péčí řádného hospodáře" vznesl odbor majetku a
investic dotaz na Ministerstvo vnitra ČR, odbor veřejné správy a kontroly s dotazem, zda může MČ
odprodat pzemek za cenu nižší než je cenová mapa pozemků (dále jen CMP). Byli jsme odkázání
na Metodiku Ministerstva vnitra, která prodej za cenu dle CMP nezmiňuje, pouze cenu v čase a
místě obvyklou (viz příloha č. 03). Cena obvyklá se v praxi stanovuje znaleckým posudkem a
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cena obvyklá pro tento případ stanovená znalcem Ing. Zdenkem Tomíčkem ke dni 16.3.2016 (viz
příloha č.05) je nižší než nabídka pí Sedláčkové.

V předmětné věci byla vyžádána u zdejšího Stavebního úřadu Územně plánovací informace.
Následně bylo požádáno o vyjádření k zastavitelnosti pozemku HMP, odbor územního rozvoje a
Institut plánování a rozvoje HMP. Předměná stanoviska viz příloha 04,06,07.

V příloze č. 08 přikládáme stanovisko smluvní AK.

V srpnu 2015 tento odprodej projednala opakovaně rada MČ se závěrem, že souhlasí odprodejem.
Před jednáním zastupitelstva v září 2015 byl tento bod stažen z programu. Z důvodu nestabilní
politické situace nedošlo k dalšímu projednání odprodeje. Po zvolení nové rady MČ byl na jaře
2016 aktualizován znalecký posudek.

Aktuálně stanovená cena obvyklá dodatekem znaleckého posudku 8902-162(1) - 2015 činí za
celý pozemkek 320.000Kč.

Nabídka pí Sedláčkové činí 376.000Kč/za celý pozemek.

Pí Sedláčková požádala MČ Praha 21 o odpuštění nájemného, které je MČ oprávněna požadovat
jako bezdůvodné obohacení, nyní již dle NOZ od 1.1.2014, tj. 2 roky a 7 měsíců zpětně. Svoji
žádost o odpuštění zdůvodnila tím, že na vlastní náklady byl zrekultivován pozemek a celé roky
prováděna údržba přilehlého chodníku. Bezdůvodné obohacení činí 5% z ceny obvyklé, celkem
41.300Kč.

Rada MČ Praha 21 dne 26.7.2016 usn. RMČ 39/0684/16  souhlasila s odprodejem za nabízenou
cenu, ale nesouhlasila s odpuštěním nájemného.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 prodej pozemku č. parc. 4356/97 o výměře 376 m2, ostatní plocha,jiná plocha v k.ú.

Újezd nad Lesy předem známému zájemci, vlastníku sousední nemovitosti č. parc.
4356/2, Ing. Janě Sedláčkové, za celkovou cenu 376.000Kč

V pozemku jsou uloženy inž. sítě (řad plynovodní, kanalizační a vodovodní), které zatěžují
pozemek a dodatkem znaleckého posudku č. 8902 - 162(1) - 2015 byla cena obvyklá v
čase a místě  stanovena ve výši 320.000Kč.

 
 
 

2) n e s c h v a l u j e
 prominutí nájemného za bezesmluvní užívání pozemku 2 roky a 7 měsíců zpětně

 
 
 

3) 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.

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

 
 Zodpovídá:

 
 1. místostarosta MČ Praha 21
 Termín:  30.12.2016
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_situace_pi_Sedlackova

 
Příloha č.3: 03_dispozice_s_obecnim_majetkem

 
Příloha č.4: 04_uzemne_plan._informace

 
Příloha č.5: 05_Znal.pos._a_dodatek_od_Ing._Tomicka

 
Příloha č.6: 06_vyjadreni_OUR_MHMP

 
Příloha č.7: 07_vyjadreni_IPRu

 
Příloha č.8: 08-stanovisko_AK_k_odprodeji

 
 

Dne 08.09.2016
 
 

RNDr. Pavel Roušar
místostarosta MČ Praha 21

 
 

















Městská část Praha 21 
Úřad městské části - odbor stavební úřad 

Staroklánovická 260, 190 16  Praha 916, tel. 281 012 911 fax. 281 971 531 
 
 

Sp.zn.: SZ/UMCP21/19758/2014/SÚ/Sta 
Č.j.: UMCP21/20177/2014/SU/Sta V Praze, 15.12.2014 
Vyřizuje: Jitka Šťastná, tel. 281 012 946 

 

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE 
O PODMÍNKÁCH VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Úřad městské části Praha 21, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. města Prahy, kterou se vydává Statut 
hl. města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti podle § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů a § 21 stavebního zákona o územně plánovací informaci, kterou dne 
9.12.2014 podala 

Městská část Praha 21, Odbor majetku a investic, IČO 240923, Staroklánovická č.p. 260, 
Praha 9-Újezd nad Lesy, 190 16  Praha 916 

(dále jen "žadatel"), ve věci 

stavba rodinného domu na pozemku parc. č. 4356/97, ulice Machovická 
 

v katastrálním území Újezd nad Lesy. 

Stavební úřad poskytuje podle § 21 odst. 1 stavebního zákona tyto informace: 

Z žádosti a zjištěných skutečností je zřejmé: 
• pozemek parc. č.  4356/97 v ulici Machovická, kat. území Újezd nad Lesy je v souladu s územním 

plánem hl. města Prahy, schváleného usnesením zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 09.09.1999 pod 
č. 10/05 (nabylo účinnosti dnem 01.01.2000) a vyhlášky č. 32/1999 Sb. hl. města Prahy, o závazné 
části územního plánu sídelního útvaru hl. města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, součástí čistě 
obytného území (OB), sloužícího především k umisťování staveb pro bydlení.  

• V dané lokalitě jsou umístěny řadové rodinné domy v zahradách. 
• Na pozemku se nachází inženýrské sítě (plynovodní, kanalizační a vodovodní řad) 
• Umístění stavby a míra zastavění pozemku musí odpovídat urbanistickému a architektonickému 

charakteru prostředí a požadavkům na zachování pohody bydlení a zdravého životního prostředí. 
• Stavba solitérního rodinného domu na výše uvedeném pozemku je z architektonicko-urbanistického 

hlediska a s ohledem na vedení inž. sítí nevhodná, přístavba řadového rodinného domu je možná při 
dodržení současně platných právních předpisů a v charakteru stávající zástavby. 

 

Poučení: 

Poskytnutá územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokud v této lhůtě orgán, který 
ji vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla vydána, zejména na základě 
provedení aktualizace příslušných územně analytických podkladů, schválení zprávy o uplatňování zásad 
územního rozvoje a zprávy o uplatňování územního plánu. 
 
 

Ing. Jan Kupr 
vedoucí odboru stavební úřad 

  
 
Obdrží: 
Městská část Praha 21, Odbor majetku a investic, Staroklánovická č.p. 260, Praha 9-Újezd nad Lesy, 190 
16  Praha 916 
 
CO: spisy 









































  
 
 
 

 

 
 

 
Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum 
UMCP21/03049/201
6/OMI/Pét 

MHMP  331979/2016 Ing. Kosinová /4761   25.02.2016 
Sp. zn.  
S-MHMP  305119/2016 UZR Počet listů 3/ příloh  

 

Věc: Vyjádření k pozemku č. parc. 4356/97 v k. ú. Újezd nad Lesy 
 
 
K Vašemu dopisu, ve kterém žádáte o vyjádření k pozemku z důvodu, že se ho MČ 
Praha 21 chystá odprodat, odbor územního rozvoje Magistrátu hl.m. Prahy sděluje: 
 
Podle platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schváleného 
usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, který nabyl účinnosti dne 
1.1.2000, včetně všech platných změn i změny Z 1000/00 vydané usnesením 
Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 30/86 dne 22.10.2009 formou Opatření obecné 
povahy č. 6/2009 s účinností od 12.11.2009, se pozemek nachází ve funkční ploše OB – 
čistě obytné území stabilizované, bez kódu míry využití území a zároveň v území se 
zvýšenou ochranou zeleně. 
 
Ve stabilizovaném území není stanovena míra využití území; z hlediska limitů rozvoje je 
možné pouze zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez 
možnosti další rozsáhlé stavební činnosti. 
 
Využití pozemku musí být v souladu s obecně závaznou vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 32/1999 Sb. HMP,  o závazné části Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m. Prahy, ze dne 26.10.1999, ve znění všech pozdějších předpisů, tj. s Regulativy 
funkčního a prostorového uspořádání území hlavního města Prahy dle opatření obecné 
povahy č. 6/2009, přílohy č. 1, v platném znění. 
Pro funkční využití uvedené plochy platí: 

OB - čistě obytné  
Území sloužící pro bydlení. 

Funkční využití:  
Stavby pro bydlení, byty v nebytových domech (viz výjimečně přípustné využití). 

   
 Městská část Praha 21 

Ing. Josef Roušal 
vedoucí odboru majetku a investic 
Staroklánovická 260 
190 16 Praha 9 

 

   

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
Odbor územního rozvoje  

*MHMPXP3IV7FC* 
MHMPXP3IV7FC 

Sídlo :  Mar iánské  nám.  2 ,  110 01  Praha  1  
Pracoviš tě :  Jungmannova  35 /29,  111 21  Praha  1  
t e l :  Kontaktn í  cent rum:  12  444,  fax:  236  007 142  
e -mai l :  posta@praha .eu  

mailto:posta@praha.eu
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Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, mateřské školy, ambulantní zdravotnická zařízení, 
zařízení sociální péče.  

Zařízení pro neorganizovaný sport, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 
m2 prodejní plochy (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).  

Doplňkové funkční využití:  
Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace 
vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení technického vybavení (dále jen TV). 
Parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily (to vše pro uspokojení potřeb 
území vymezeného danou funkcí). 

Výjimečně přípustné funkční využití:  
Lůžková zdravotnická zařízení, církevní zařízení, malá ubytovací zařízení, školy, školská a 
ostatní vzdělávací zařízení, kulturní zařízení, administrativa a veterinární zařízení v rámci 
staveb pro bydlení při zachování dominantního podílu bydlení, ambasády, sportovní zařízení, 
zařízení veřejného stravování, nerušící služby místního významu1.  

Stavby, zařízení a plochy pro provoz Pražské integrované dopravy (dále jen PID). 

Zahradnictví, doplňkové stavby pro chovatelství a pěstitelské činnosti, sběrny surovin. 

Charakteristiku funkčních ploch, základní regulativy funkčního a prostorového 
uspořádání a další informace o Územním plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy lze najít 
na webových stránkách http://upn.praha.eu . 
 
Závěr:  
 
Vaši žádost týkající se  prodeje pozemku č. parc. 4356/97 v k. ú. Újezd nad Lesy bereme 
na vědomí. Jakýkoliv záměr na využití pozemku musí být v souladu se stanoveným 
funkčním využitím. 
 
Výše uvedený pozemek byl posouzen výhradně z hledisek územního plánování. Soulad 
případných záměrů s dalšími předpisy a nařízeními posoudí příslušné orgány státní 
správy a další subjekty, které se k záměru vyjadřují. 
 
 
S pozdravem 

 
 
 
 
Mgr. Jiří Skalický 
pověřený řízením odboru 
 
 
 

                                                      
1 jako nerušící služby nelze v tomto případě povolit autoservisy, klempírny, lakovny, truhlárny, betonárky a další 
provozy vyžadující vstup těžké nákladové dopravy do území a dále čerpací stanice pohonných hmot. 

http://upn.praha.eu/
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Rozdělovník: 
1. adresát  
2. MHMP UZR/SV, archiv + spis 
3. MHMP UZR/SV 







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/00386/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 13. jednání dne 19.09.2016
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
místostarosta MČ Praha 21

 
Ing. Josef Roušalzpracoval:
vedoucí odboru majetku a investic

 
 

Věc: Majetkoprávní vypořádání pozemku č. parc. 4356/101 v k.ú. Újezd nad Lesy
formou odprodeje předem známým zájemcům

Důvodová zpráva

Jedná se o narovnání majetkoprávního vztahu a smluvně nezajištěného užívání pozemku ve
správě MČ Praha 21. Případ je s pí Machovou, pí Rezkovou a p. Machem řešen od roku 2013. Po
řadě neúspěšných jednání, kdy spoluvlastníci nechtěli přistoupit na cenu stanovenou znaleckým
posudkem a požadovali cenu nižší až v roce 2015 projevili zájem o odkoupení za cenu stanovenou
znaleckým posudkem, která je cenou v čase a místě obvyklou.

Jedná se o pozemek 4356/101 o výměře 201 m2, druhem ostatní plocha, jiná plocha, nacházející
se v lokalitě řadových domů mezi ulicemi Žehušická a Machovická (viz příloha č. 02 - situace).
Pozemek je dotčen vedením inž. sítí - plynovod a elektro. Pozemek je připlocen k sousednímu
pozemku č.parc. 4356/6, k čemuž dle sdělení uživatelů došlo před více jak 20 lety na základě
ústní dohody s tehdejšími představiteli úřadu.

Po jednání, které proběhlo u pana starosty v září 2015, spoluvlastníci projevili zájem pozemek
odkoupit za cenu obvyklou, stanovenou znaleckého posudkem znalce Ing. Tomíčka ve výši
163.000Kč (viz příloha č. 03).
Zároveň požádali o prominutí nájemného, které je MČ oprávněna vyžadovat jako bezdůvodné
obohacení. Svoji žádost o prominutí zdůvodnili tím, že udržovali celé roky na své náklady přilehlý
pozemek ve vlastnictví obce.

V listopadu 2015 byl tento materiál předložen k projednání radě, avšak byl stažen z programu
jednání z důvodů nestabilní politické situace.

V roce 2016, kdy byla zvolena nová rada, byl aktualizován znalecký posudek, dle kterého je
stanovena celková cena pozemku č. parc. 4356/101 na 170.000Kč (viz příloha č.03).

Dle nového OZ se jedná o prominutí za 2 roky a 7 měsíců v celk. výši 21.900Kč, což je 5% z
ceny obvyklé.
Rada souhlasila s odprodejem výše uvedeného pozemku, ale nesouhlasila s odpuštěním
nájemného usn. RMČ 39/0685/16 dne 26.7.2016.



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
 odprodej pozemku č. parc. 4356/101 o výměře 201 m2, vedený v KN jako ostatní plocha,

jiná plocha v k.ú. Újezd nad Lesy předem známým zájemcům, spoluvlastníkům sousední
nemovitosti č. parc. 4356/6 pí Jarmile Machové, RNDr. Miladě Rezkové a Ing. Ivo Machovi
za cenu stanovenou dodatkem znaleckého posudku č. 8902 - 162(5) ve výši 170.000Kč.

V pozemku jsou uloženy inž. sítě (řad plynovodní a elektro), které pozemek zatěžují.
 
 
 

2) n e s c h v a l u j e
 prominutí nájemného za bezesmluvní užívání pozemku 2 roky a 7 měsíců zpětně

 
 
 

3) u k l á d á
 radě MČ Praha 21 uzavřít kupní smlouvu a dohodu o narovnání, jejímž předmětem bude

vyrovnání nároku vzniklého v souvislosti s užíváním předmětného pozemku
 

 Zodpovídá:
 

 1. místostarosta MČ Praha 21
 Termín:  30.12.2016
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_situace_pi_Machova

 
Příloha č.3: 03_znalecky_pos._dodatek

 
 

Dne 08.09.2016
 
 

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/00382/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 13. jednání dne 19.09.2016
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
místostarosta MČ Praha 21

 
Ing. Josef Roušalzpracoval:
vedoucí odboru majetku a investic

 
 

Věc: Souhlasné prohlášení k duplicitně zapsanému pozemku č. parc. 1311/2 v k.ú.
Újezd nad Lesy

Důvodová zpráva

Materiál je předkládán v souvislosti s vyřešením duplicitního zápisu vlastnicví u pozemku č. parc.
1311/2 o výměře 146m2, na kterém se nachází chodník při ulici Starokolínské (viz situace,
příloha č. 2). Po jednání s p. Paroubkem o vyřešení duplicitního zápisu podepsal tento souhlasné
prohlášení sepsané smluvní AK a připravené dle katastrální vyhlášky (viz Souhlasné prohlášení,
příloha č. 3). Na listu vlastnictví 4779 bude proveden výmaz vlastnického práva p. Paroubka a
jako jediný výlučný vlastník bude zapsáno Hl.m.Praha se svěřenou správou pro MČ Praha 21.
Vítáme vstřícný přístup p. Paroubka k vyřešení duplicitního zápisu. Tímto dojde ke sjednocení
vlastnictví pozemku a stavby (chodník) a nastane ideální stav vlastnictví. Doporučujeme souhlasit
s uzavřením souhlasného prohlášení, kdy p. Paroubek bezúplatně souhlasí s výmazem svého
vlastnického práva.

 

RMČ souhlasila s uzavřením souhlasného prohlášení dne 30.8.2016 usnesením RMČ41/0705/16.
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
 uzavření souhlasného prohlášení, dle kterého dojde k bezúplatnému výmazu vlastnického

práva p. Josefa Paroubka u výše uvedeného pozemku
 
 
 

2) p o v ě ř u j e
 starostku MČ Praha 21 podpisem předmětného souhlasného prohlášení

 



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:  31.10.2016
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02-situace

 
Příloha č.3: 03-souhlasne_prohlaseni

 
Příloha č.4: 04-souhlasne_prohlaseni-anonymizovane

 
 

Dne 08.09.2016
 
 

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/00384/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 13. jednání dne 19.09.2016
 

RNDr. Jitka Jenšovskápředkládá:
radní MČ Praha 21

 
Dana Kartousovázpracoval:
organizator

 
 

Věc: Dopis od Kynologické organizace v Újezdě nad Lesy

Důvodová zpráva

Předkládám zastupitelstvu dopis od Kynologické organizace, který byl projednán RMČ
Praha21, dne 30.8.2016.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 dopis od Kynologické organizace v Újezdě nad Lesy

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_dopis_Kynologu

 
Příloha č.3: 03_dopis_Kynologu_anonymizovany

 
 

Dne 08.09.2016
 
 

RNDr. Jitka Jenšovská
radní 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/00377/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 13. jednání dne 19.09.2016
 

Ing. Michael Hartmanpředkládá:
předseda Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Zápis č. 12 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 15.
8. 2016

Důvodová zpráva

Zápis č. 12 z jednání finančního výboru ZMČ Praha 21, ze dne 15. 8. 2016, byl předložen Radě
MČ Praha 21 na vědomí (RMČ 41 dne 30. 8. 2016) a Zastupitelstvu MČ Praha 21 je předkládán
na vědomí.  Obsahuje 2 body a na 1 z nich je přdložen návrh na usnesení. 

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 zápis č. 12 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 15. 8. 2016

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Zapis_c_12_z_fin_vyboru

 
 

Dne 01.09.2016
 
 

Ing. Michael Hartman
předseda Finančního 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/00378/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 13. jednání dne 19.09.2016
 

Jan Slezákpředkládá:
místostarosta MČ Praha 21

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. pololetí 2016

Důvodová zpráva

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

K 30. 6. 2016 byly vykázány příjmy celkem ve výši 47 936,50 tis. Kč, tj. plnění k upravenému
rozpočtu na 47,71%. Celkové výdaje byly vykázány ve výši 44 732,81 tis. Kč (tj. plnění vůči
upravenému rozpočtu na 33,67%), z toho běžné výdaje 31 738,15 tis. Kč (plnění na 37,58%)
a kapitálové výdaje 12 994,66 tis. Kč (plnění na 26,85%). Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
bylo vykázáno přebytkové, a to ve výši  3 203,69 tis. Kč.  K docílenému plnění došlo především
vlivem vyššího plnění příjmů a nižšího čerpání výdajů.

Výsledek hospodaření byl vykázán ve výši 11 885,95 tis. Kč, a to vlivem výnosů ve výši 39 796,19
tis. Kč (především vlivem výnosů z transferů) a nákladů ve výši 27 910,24 tis. Kč (především
vlivem nákladů na transfery).

Ve vedlejší hospodářské činnosti byly docíleny výnosy ve výši 4 530,01 tis. Kč, náklady ve výši
 3 150,23 tis. Kč a z toho vyplývající výsledek hospodaření ve výši  1 379,78 tis. Kč.

Předkládaný materiál byl odsouhlasen v RMČ 41 dne 30. 8. 2016.
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

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

 
 
 
 

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_Plneni_rozp_MCP21_za_1_polol_2016
 

 
Dne 01.09.2016

 
 

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.

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

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00375/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 13. jednání dne 19.09.2016
 

Jan Slezákpředkládá:
místostarosta MČ Praha 21

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Rozpočtová opatření č. 43 - 55, 59 - 68, 70 - 74: změny rozpočtu v roce 2016

Důvodová zpráva

Rozpočtové opatření č. 43: změna rozpočtu v roce 2016 - účelová neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu z MPSV (1. splátka) ve výši 767,5 tis. Kč na úhradu nákladů v sovislosti s výkonem
sociálně-právní ochrany dětí - v kapitole 09 - Vnitřní správa. Převedení prostředků z kapitoly 05
a z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa - na požadované výdajové
položky v kapitole 09 (schváleno usnesením RMČ38/0643/16).

Rozpočtové opatření č. 44: změna rozpočtu v roce 2016 - neinvestiční účelová dotace z MHMP ve
výši 711 tis. Kč z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných tech. herních zařízení
za období 1. 1. 2016 - 30. 4. 2016 a převedené této částky na položku nespecifikované rezervy
v kapitole 10 - Pokladní správa pro další využití (scháleno usnesením RMČ38/0643/16).

Rozpočtové opatření č. 45: změna rozpočtu v roce 2016 - neinvestiční účelová dotace z MHMP
ve výši 470 tis. Kč na provoz jednotek Sboru dobrovolných hasičů (JSDH Újezd n/L., JPO V) v
kapitole 07 - Bezpečnost (schváleno usnesením RMČ38/0643/16).

Rozpočtové opatření č. 46: změna rozpočtu v roce 2016 - účelová investiční dotace z MHMP ve
výši 10 000 tis. Kč na výstavbu hasičské zbrojnice SDH Újezd nad Lesy (ORG 80147) v kapitole
07 - Bezpečnost  (schváleno usnesením RMČ38/0643/16).

Rozpočtové opatření č. 47: změna rozpočtu v roce 2016 - neinvestiční účelová dotace z MHMP ve
výši 120 tis. Kč, z toho na podporu realizace projektů v oblati řešení problematiky bezdomovectví
na lokální úrovni ve výši 70 tis. Kč a na mapování přístupnosti a bezbariérovosti objektů na lokální
úrovni ve výši 50 tis. Kč v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální oblast (schváleno usnesením
RMČ38/0643/16).

Rozpočtové opatření č. 48: změna rozpočtu v roce 2016 - neinvestiční účelová dotace z MHMP
ve výši 685,7 tis. Kč na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti školství (zřízené
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ) ve dvou splátkách (záloha k 31. 7. 2016 ve výši 343,0
tis. Kč a doplatek k 31. 10. 2016 ve výši 342,7 tis. Kč) v kapitole 04 - Školství, mládež a
sport a zaslání finančních prostředků zřízeným příspěvkovým organizacím formou neinvestičního
příspěvku (schváleno usnesením RMČ38/0643/16).



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. 49: změna rozpočtu v roce 2016 - odměna ve výši 58 987,50 Kč (pro
rozpočtové opatření zaokrouhleno na 59,0 tis. Kč) pro Evropskou rozvojovou agenturu s.r.o. za
zpracování a podání žádosti o získání dotace na projekt Místní akční plán vzdělávání na území
správního obvodu MČ Praha 21 (MAP) z OP VVV - v kapitole 04 - Školství, mládež a sport,
převedením finančních prostředků z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní
správa (schváleno usnesením RMČ38/0643/16).

Rozpočtové opatření č. 50: změna rozpočtu v roce 2016 - poskytnutí investičního příspěvku MŠ
Sluníčko ve výši 105 201,00 Kč (pro rozpočtové opatření zaokrouhleno na 105,20 tis. Kč) na
vybudování zabezpečovacího, kamerového a zámkového systému v prostorách MŠ Sluníčko ve
4.NP - v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, převedením finančních prostředků z položky
nespecifikované rezervy, s ORG 304 (vrácený nevyčerpaný příspěvek od zřizovatele z roku 2015)
v kapitole 10 - Pokladní správa (schváleno v RMČ 41 dne 30. 8. 2016).

Rozpočtové opatření č. 51: změna rozpočtu v roce 2016 - přijetí účelové neinvestiční dotace

ze státního rozpočtu z MPSV ve výši 125,50 tis. Kč na výkon sociální práce - v kapitole 05 -

Zdravotnictví a soc. oblast. Do doby schválení v RMČ jsou finanční prostředky převedeny na

položku nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa  (schváleno v RMČ39/0675/16).

Rozpočtové opatření č. 52: změna rozpočtu v roce 2016 - vratka 100% podílu MČ Praha 21 na

dodatečné dani z příjmů právnických osob města Prahy formou neinvestiční dotace z rozpočtu

hl.m.Prahy ve výši 3 135,0 Kč (pro rozpočtové opatření zaokrouhleno na 3,2 tis. Kč) v kapitole

10 - Pokladní správa. Do doby schválení v RMČ jsou finanční prostředky převedeny na položku

nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa (schváleno usnesením RMČ39/0675/16).

Rozpočtové opatření č. 53: změna rozpočtu v roce 2016 - přijetí účelové investiční dotace z MHMP

ve výši 2 200 tis. Kč na "Rekonstrukci plynové kotelny v MZŠ Polesná 1690 (ORG 80109) v kapitole

04 - Školství, mládež a sport. Do doby schválení v RMČ jsou finanční prostředky převedeny

na položku nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa (schváleno usnesením

RMČ39/0675/16).

Rozpočtové opatření č. 54: změna rozpočtu v roce 2016 - přijetí účelové neinvestiční dotace z

MHMP ve výši 124,0 tis. Kč na podporu aktivit v oblasti místní Agendy 21 - oblast zdraví a zdravého

životního stylu na lokální úrovni v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch. Do doby schválení v RMČ

jsou finanční prostředky převedeny na položku nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní

správa  (schváleno usnesením RMČ39/0675/16).



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. 55: změna rozpočtu v roce 2016 - uzavření finančního vypořádání za rok

2015: 1. saldo FV se státním rozpočtem - odvod ve výši 68 821,0 Kč  (zaokrouhleno pro RO ve

výši 68 800 Kč) v kapitole 10 - Pokladní správa - bylo již poukázáno na účet MHMP.  2. saldo FV

s hl. m. Prahou - odvod ve výši  34 585 Kč (zaokrouhleno pro RO ve výši 34 500 Kč) v kapitole

10 - Pokladní správa - bude převedeno na ZBÚ HMP. Obě částky budou převedeny z položky

nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa  (schváleno usnesením RMČ39/0675/16).

Rozpočtové opatření č. 59: změna rozpočtu v roce 2016 - převedení finančních prostředků z

účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV ve výši 125,50 tis. Kč na výkon sociální

práce - v kapitole 05 - Zdravotnictví a soc. oblast z položky nespecifikované rezervy v kapitole

10 - Pokladní správa na výdajové položky (mzdové prostředky) v kapitole 05 (viz rozpočtové

opatření č. 51) - schváleno usnesením RMČ39/0675/16).

Rozpočtové opatření č. 60: změna rozpočtu v roce 2016 - převedení finančních prostředků z

vratky 100% podílu MČ Praha 21 na dodatečné dani z příjmů právnických osob města Prahy

formou neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m.Prahy ve výši 3 135,0 Kč (pro rozpočtové opatření

zaokrouhleno na 3,2 tis. Kč) z kapitoly 10 - Pokladní správa nespecifikované rezervy na výdajovou

položku nákup ostatních služeb (pohřebnictví - číslování hrobů) v kapitole 08 - Hospodářství (viz

rozpočtové opatření č. 52) - schváleno usnesením RMČ39/0675/16).

Rozpočtové opatření č. 61: změna rozpočtu v roce 2016 - převedení finančních prostředků z

přijaté účelové investiční dotace z MHMP ve výši 2 200 tis. Kč na "Rekonstrukci plynové kotelny v

MZŠ Polesná 1690 (ORG 80109) v kapitole 04 - Školství, mládež a sport z položky nespecifikované

rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa na výdajovou položku "Rek. plynové kotelny MZŠ Polesná

1690" v kapitole 04 (viz rozpočtové opatření č. 53) - schváleno usnesením RMČ39/0675/16).

Rozpočtové opatření č. 62: změna rozpočtu v roce 2016 - převedení finančních prostředků

z účelové neinvestiční dotace z MHMP ve výši 124,0 tis. Kč na podporu aktivit v oblasti

místní Agendy 21 - oblast zdraví a zdravého životního stylu na lokální úrovni v kapitole 06 -

Kultura a cestovní ruch z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa na

výdajové položky v MA21 v kapitole 06 (viz rozpočtové opatření č. 54) - schváleno usnesením

RMČ39/0675/16).



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. 63: změna rozpočtu v roce 2016 - neinvestiční dotace spolku Rarášek ve

výši 7 260,0 Kč (pro rozpočtové opatření zaokrouhleno na 7 300,0 Kč) na neplánované náklady

během akce Cesta za pokladem skřítků dne 5. 6. 2016 z důvodu havárie vody na multifunkčním

sportovišti v Čentické ulici - v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch, převedením finančních

prostředků z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa - schváleno

usnesením RMČ39/0675/16).

Rozpočtové opatření č. 64: změna rozpočtu v roce 2016 - neinvestiční finanční dar JR RUNNING

SPORT - intersport Nasavrky ve výši 3 000,0 Kč na 28. štafetový běh Terezín - Ležáky (25. - 26.

6. 2016) v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, převedením finančních prostředků z položky

nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa (schváleno usnesením RMČ38/0636/16)

- schváleno usnesením RMČ39/0675/16).

Rozpočtové opatření č. 65: změna rozpočtu v roce 2016 - neinvestiční dotace městu Říčany ve

výši 3 821,0 Kč (pro rozpočtové opatření zaokrouhleno na 3 900,0 Kč) za žáka s trvalým pobytem

v Újezdě n.Lesy, který navštěvuje Základní školu Nerudova, jejíž zřízovatelem je město Říčany,

na šk.rok 2015/2016, v souladu se žádostí a veřejnoprávní smlouvou - v kapitole 04 - Školství,

mládež a sport, převedením finančních prostředků z položky nespecifikované rezervy v kapitole

10 - Pokladní správa  (schváleno usnesením RMČ39/0675/16).

Rozpočtové opatření č. 66: změna rozpočtu v roce 2016 - investiční příspěvek 1. MŠ Čentická ve

výši 142 417,- Kč (pro rozpočtové opatření zaokrouhleno na 142 500,- Kč) na organickou stavbu

na školní zahradě - v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, převedením finančních prostředků

z položky nespecifikované rezervy, s ORG 301 (vrácený nevyčerpaný provozní příspěvek od

zřizovatele z roku 2015) v kapitole 10 - Pokladní správa  (schváleno usnesením RMČ39/0675/16).

Rozpočtové opatření č. 67: změna rozpočtu v roce 2016 - navýšení investiční akce Přístavba MZŠ

Polesná (ORG 80020) o 300,0 tis. Kč na přístřešek na kola - v kapitole 04 - Školství, mládež

a sport, převedením finančních prostředků z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 -

Pokladní správa (schváleno usnesením RMČ39/0675/16).



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. 68: změna rozpočtu v roce 2016 - neinvestiční dotace ze státního

rozpočtu MPSV na úhradu nákladů v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí na rok

2016 (2. splátka) ve výši 767,5 tis. Kč v kapitole 09 - Vnitřní správa  (schváleno usnesením

RMČ39/0675/16).

Rozpočtové opatření č. 70: změna rozpočtu v roce 2016 - navýšení finančních prostředků pro
MZŠ Polesná o 390,0 tis. Kč na nákup nábytku (skříní včetně čalouněného sezení) do nové
přístavby MZŠ Polesná v souladu s usnesením RMČ39/0686/16 odstavec 4) - kapitole 04 -
Školství, mládež a sport, převedením finančních prostředků z položky nespecifikované rezervy
v kapitole 10 - Pokladní správa  (odsouhlaseno v RMČ 41 dne 30. 8. 2016).

Rozpočtové opatření č. 71: změna rozpočtu v roce 2016 - zapojení nevyčerpaných finančních
prostředků z účelové neinvestiční dotace MHMP z odvodu VHP v r. 2015 do rozpočtu v r.
2016 v kapitole 04 - Školství, mládež a sport na podporu nezisk. org. zajišťujících sport v
MČP21 (přeúčtováno z vyplacených Grantů), převedením finančních prostředků z položky
nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa  (odsouhlaseno v RMČ 41 dne 30. 8.
2016).

Rozpočtové opatření č. 72: změna rozpočtu v roce 2016 - poskytnutí neinvestiční dotace
obecně prospěšné společnosti TŘI, Čerčany ve výši 10 tis. Kč na provoz lůžkového Hospice
Dobrého Pastýře v Čerčanech za pobyt občanů z Újezda nad Lesy v roce 2015 - v kapitole
05 - Zdravotnictví a soc. oblast, převedením fin. prostředků z dotace MHMP z odvodu VHP z
položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa  (schváleno v RMČ 41 dne 30.
8. 2016).

Rozpočtové opatření č. 73: změna rozpočtu v roce 2016 - navýšení finančních prostředků na
odměnu pro Evropskou rozvojovou agenturu s.r.o. o 76,10 tis. Kč (2% + DPH z výše schválené
finanční dotace  3 144,17 tis. Kč na projekt MAP vzdělávání na území MČP21) - v kapitole
04 - Školství, mládež a sport, převedením fin. prostředků z dotace MHMP z VHP z položky
nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa  (schváleno v RMČ 41 dne 30. 8.
2016).

Rozpočtové opatření č. 74: změna rozpočtu v roce 2016 - převod mezi závaznými ukazately v
kapitole 02 - Městská infrastruktura - mezi oddílem odvádění a čištění odpadních vod a péčí o
veřejnou zeleň  (schváleno v RMČ 41 dne 30. 8. 2016).

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 rozpočtová opatření č. 43 - 55, 59 - 68, 72 - 74: změny rozpočtu v roce 2016 dle

přiložené tabulky, která je součástí tohoto usnesení
 
 
 

2) s c h v a l u j e
 rozpočtová opatření č. 70 a 71: změny rozpočtu v roce 2016 dle přiložené tabulky, která

je součástí tohoto usnesení



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_RO_c_43_az_55_59_az_68_70_az_74_zmeny_R2016

 
 

Dne 01.09.2016
 
 

Jan Slezák
místostarosta MČ Praha 21

 
 



MČ Praha 21

Rozpočtová opatření č. 43 - 55, 59 - 68, 70 - 74:  změny rozpočtu v roce 2016

pro jednání ZMČ Praha 21 dne 19. 9. 2016

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

43

Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

z MPSV (1.splátka) ve výši 767,5 tis. Kč na úhradu

nákladů v souvislosti s výkonem sociálně-právní

ochrany dětí - v kapitole 09 - Vnitřní správa.

Převedení prostředků z kapitoly 05 a z položky

nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní

správa - na požadované výdajové položky v

kapitole 09.

změna R

Přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního

rozpočtu (MPSV) na OSPOD - ORJ 05 231 63 30 4137 13011 0500 -767 500,00

Přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního

rozpočtu (MPSV) na OSPOD - ORJ 09 231 63 30 4137 13011 0900 767 500,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 13011 1000 -767 500,00

Ostatní osobní výdaje 231 61 71 5021 13011 0900 50 000,00

Platy zaměstnaanců v prac.poměru 231 61 71 5011 13011 0900 513 000,00

Povninné pojištění na soc.zabezpečení
231 61 71 5031 13011 0900 128 000,00

Povninné pojistné na veřejné zdrav.pojistění
231 61 71 5032 13011 0900 46 500,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 231 61 71 5137 13011 0900 5 500,00

Knihy, učební pomůcky a tisk 231 61 71 5136 13011 0900 3 500,00

Nákup materiálu j.n. 231 61 71 5139 13011 0900 3 000,00

Služby školení a vzdělávání 231 61 71 5167 13011 0900 14 000,00

Nákup ostatních služeb 231 61 71 5169 13011 0900 4 000,00

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

44

Příjem neinvestiční účelové dotace z MHMP ve

výši 711 tis. Kč z obdrženého odvodu z výherních

hracích přístrojů a jiných tech.herních zařízení za

období 1.1.2016 - 30.4.2016 a převedení této

částky na položku nespecifikované rezervy v

kapitole 10 - Pokladní správa pro další využití (č.

dokladu 3035).

změna R

Příjem neinvestiční účelové dotace z MHMP z VHP

za období 1.1.2016-30.4.2016 231 63 30 4137 98 1000 711 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 98 1000 711 000,00

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

45

Příjem neinvestiční účelové dotace z MHMP ve

výši 470 tis. Kč na provoz jednotek Sboru

dobrovolných hasičů (JSDH Újezd n/L., JPO V) v

kapitole 07 - Bezpečnost  (č. dokladu 3037). 

změna R

Neinvestiční účelová dotace z MHMP na provoz

JSDH Újezd n/L 231 63 30 4137 81 0700 470 000,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 231 55 12 5137 81 0700 34 000,00

Nákup materiálu j.n. 231 55 12 5139 81 0700 15 000,00

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

Nákup ostatních služeb 231 55 12 5169 81 0700 16 000,00

Oprava techniky - CAS 32 T815 231 55 12 5171 81 0700 400 000,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal
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46

Příjem investiční účelové dotace z MHMP ve výši

10 000 tis. Kč na výstavbu hasičské zbrojnice SDH

Újezd nad Lesy (ORG 80147) v kapitole 07 -

Bezpečnost  (č.dokladu 3038).

změna R

Investiční účelová dotace z MHMP na hasičckou

zbrojnici SDH Újezd n/L 231 63 30 4137 84 0700 80147 10 000 000,00

Hasičské zbrojnice SDH Újezd n.Lesy - výst. 
231 55 12 6121 84 0700 80147 10 000 000,00

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

47

Příjem neinvestiční účelové dotace z MHMP ve

výši 120 tis. Kč, z toho na podporu realizace

projektů v oblasti řešení problematiky

bezdomovectví na lokální úrovni ve výši 70 tis. Kč

a na mapování přístupnosti a bezbariérovosti

objektů na lokální úrovni ve výši 50 tis. Kč v

kapitole 05 - Zdravotnictví a soc.oblast (č.

dokladu 3041).

změna R Neinvestiční účelová dotace z MHMP 231 63 30 4137 81 0500 120 000,00

Terénní soc.práce s osobami bez přístřeší v rámci

Komunitního terén.programu Křižovatka 231 35 49 5169 81 0500 673 70 000,00

Mapování přístupnosti a bezbariérovosti objektů v

MČ Praha 21 231 43 19 5169 81 0500 542 50 000,00

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

48

Příjem neinvestiční účelové dotace z MHMP ve

výši 685,7 tis. Kč na posílení mzdových

prostředků zaměstnancům v oblasti školství

(zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ) ve dvou

splátkách (záloha k 31.7.2016 ve výši 343,0 tis. Kč

a doplatek k 31.10.2016 ve výši 342,7 tis. Kč) v

kapitole 04 - Školství, mládež a sport a zaslání

finančních prostředků zřízeným příspěvkovým

organizacím formou neinvestičního příspěvku (č.

dokladu 3036)

změna R

Neinvestiční účelová dotace z MHMP na posílení

mzdových prostředků ZŠ a MŠ 231 63 30 4137 96 0400 685 700,00

Neinvestiční příspěvek pro MZŠ Polesná na

posílení mzdových prostředků 231 31 13 5336 96 0400 303 468 600,00

Neinvestiční příspěvek pro 1. MŠ Čentická na

posílení mzdových prostředků 231 31 11 5336 96 0400 301 38 200,00

Neinvestiční příspěvek pro MŠ Sedmikráska na

posílení mzdových prostředků 231 31 11 5336 96 0400 302 74 700,00

Neinvestiční příspěvek pro MŠ Rohožník na

posílení mzdových prostředků 231 31 11 5336 96 0400 99 49 300,00

Neinvestiční příspěvek pro MŠ Sluníčko na posílení

mzdových prostředků 231 31 11 5336 96 0400 304 54 900,00

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

49

Odměna ve výši 58 987,50 Kč (pro rozpočtové

opatření zaokrouhleno na 59,0 tis. Kč) pro

Evropskou rozvojovou agenturu s.r.o. za

pracování a podání žádosti o získání dotace na

projekt Místní akční plán vzdělávání na území

správního obvodu MČ Praha 21 (MAP) z OP VVV -

v kapitole 04 - Školství, mládež a sport,

převedením finančních prostředků z položky

nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní

správa.

změna R

Podání a zpracování žádosti o získání dotace na

projekt MAP 231 32 99 5169 0400 674 59 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 -59 000,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal
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50

Poskytnutí investičního příspěvku MŠ Sluníčko ve

výši 105 201,00 Kč (pro rozpočtové opatření

zaokrouhleno na 105,20 tis. Kč) na vybudování

zabezpečovacího, kamerového a zámkového

systému v prostorách MŠ Sluníčko ve 4.NP - v

kapitole 04 - Školství, mládež a sport, převedením 

finančních prostředků z položky nespecifikované

rezervy, s ORG 304 (vrácený nevyčerpaný

příspěvek od zřizovatele z roku 2015) v kapitole

10 - Pokladní správa. 

změna R

Investiční příspěvek MŠ Sluníčko na vybudování

zabezpečovacího, kamerového a zámkového

systému 231 31 11 6351 0400 675 105 200,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 304 -105 200,00

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

51

Přijetí účelové neinvestiční dotace ze státního

rozpočtu z MPSV ve výši 125,50 tis. Kč na výkon

sociální práce - v kapitole 05 - Zdravotnictví a

soc. oblast (č. dokladu 2059). Do doby schválení v

RMČ jsou finanční prostředky převedeny na

položku nespecifikované rezrvy v kapitole 10 -

Pokladní správa. 

změna R

Přijetí účelové neinvestiční dotace ze státního

rozpočtu z MPSV 231 63 30 4137 13015 0500 125 500,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 13015 1000 125 500,00

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

52

Převedení finančních prostředků z vratky 100%

podílu MČ Praha 21 na dodatečné dani z příjmů

právnických osob města Prahy formou

neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m.Prahy ve výši

3 135,00 Kč (pro rozpočtové opatření

zaokrouhleno na 3,2 tis. Kč) z kapitoly 10 -

Pokladní správa nespecifikované rezervy na

výdajovou položku nákup ostatních služeb

(pohřebnictví - číslování hrobů) v kapitole 08 -

Hospodářství (viz rozpočtové opatření č. 52).

změna R Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 92 1000 -3 200,00

Pohřebnictví - nákup ostatních služeb (číslování

hrobů) 231 36 32 5169 92 0800 3 200,00

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

53

Přijetí účelové investiční dotace z MHMP ve výši 2

200 tis. Kč na "Rekonstrukci plynové kotelny v

MZŠ Polesná 1690 (ORG 80109) v kapitole 04 -

Školství, mládež a sport (č.dokladu 3046). Do

doby schválení v RMČ jsou finanční prostředky

převedeny na položku nespecifikované rezervy v

kapitole 10 - Pokladní správa.

změna R
Přijetí investiční dotace z rozpočtu hl.m.Prahy 

231 63 30 4137 84 0400 80109 2 200 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 84 1000 80109 2 200 000,00

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

54

Přijetí účelové neinvestiční dotace z MHMP ve

výši 124,00 tis. Kč na podporu aktivit v oblasti

místní Agendy 21 - oblast zdraví a zdravého

životního stylu na lokální úrovni v kapitole 06 -

Kultura a cestovní ruch (č.dokladu 3048). Do

doby schválení v RMČ jsou finanční prostředky

převedeny na položku nespecifikované rezervy v

kapitole 10 - Pokladní správa.

změna R
Přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m.Prahy 

231 63 30 4137 81 0600 83 124 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 81 1000 83 124 000,00
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RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

55

Uzavření finančního vypořádání za rok 2015: 1.

saldo FV se státním rozpočtem - odvod ve výši 68

821,00 Kč (zaokrouhleno pro RO ve výši 68 800

Kč) v kapitole 10 - Pokladní správa (č. dokladu

8003) - bylo již poukázáno na účet MHMP. 2.

saldo FV s hl. m. Prahou - odvod ve výši 34 585 Kč

(zaokrouhleno pro RO ve výši 34 500 Kč) v

kapitole 10 - Pokladní správa (č. dokladu 3049) -

bude převedeno na ZBÚ HMP. Obě částky budou

převedeny z položky nespecifikované rezervy v

kapitole 10 - Pokladní správa.

změna R
1. saldo FV se státním rozpočtem  (č.dokladu 8003)

231 63 30 5347 1000 68 800,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 -68 800,00

2. saldo FV s hl. m. Prahou (č. dokladu 3049) 231 63 30 5347 1000 34 600,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 -34 600,00

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

59

Převedení finančních prostředků z účelové

neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV

ve výši 125,50 tis. Kč na výkon sociální práce - v

kapitole 05 - Zdravotnictví a soc. oblast z položky

nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní

správa na výdajové položky (mzdové prostředky)

v kapitole 05  (viz rozpočtové opatření č. 51).

změna R
Nespecifikované rezervy

231 64 09 5901 13015 1000 -125 500,00

Platy zaměstnanců v prac. poměru 231 43 49 5011 13015 0500 94 000,00

Povinné pojištění na soc. zabezpečení
231 43 49 5031 13015 0500 23 500,00

Povinné pojištění na veřejné zdrav. poj. 231 43 49 5032 13015 0500 8 000,00

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

60

Převedení finančních prostředků z vratky 100%

podílu MČ Praha 21 na dodatečné dani z příjmů

právnických osob města Prahy formou

neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m.Prahy ve výši

3 135,00 Kč (pro rozpočtové opatření

zaokrouhleno na 3,2 tis. Kč) z kapitoly 10 -

Pokladní správa nespecifikované rezervy na

výdajovou položku nákup ostatních služeb

(pohřebnictví - číslování hrobů) v kapitole 08 -

Hospodářství (viz rozpočtové opatření č. 52).

změna R
Nespecifikované rezervy

231 64 09 5901 92 1000 -3 200,00

Pohřebnictví - nákup ostatních služeb (číslování

hrobů) 231 36 32 5169 92 0800 3 200,00

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

61

Převedení finančních prostředků z přijaté účelové

investiční dotace z MHMP ve výši 2 200 tis. Kč na

"Rekonstrukci plynové kotelny v MZŠ Polesná

1690 (ORG 80109) v kapitole 04 - Školství, mládež

a sport z položky nespecifikované rezervy v

kapitole 10 - Pokladní správa na výdajovou

položku "Rek.plynové kotelny MZŠ Polesná

1690" v kapitole 04 (viz rozpočtové opatření č.

53).

změna R Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 84 1000 80109 -2 200 000,00

Rek. plynové kotelny MZŠ Polesná 1690 231 31 13 6121 84 0400 80109 2 200 000,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal
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62

Převedení finančních prostředků z účelové

neinvestiční dotace z MHMP ve výši 124,00 tis. Kč

na podporu aktivit v oblasti místní Agendy 21 -

oblast zdraví a zdravého životního stylu na lokální

úrovni v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch z

položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 -

Pokladní správa na výdajové položky v MA21 v

kapitole 06 (viz rozpočtové opatření č. 54).

změna R
Nespecifikované rezervy

231 64 09 5901 81 1000 83 -124 000,00

Nákup materiálu j.n. - Den zdraví - MA21
231 33 19 5139 81 0600 83 14 000,00

Nákup ostatních služeb  - Den zdraví - MA21
231 33 19 5169 81 0600 83 107 000,00

Pohoštění -  Den zdraví - MA21 231 33 19 5175 81 0600 83 3 000,00

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

63

Neinvestiční dotace spolku Rarášek ve výši 7

260,0 Kč (pro rozpočtové opatření zaokrouhleno

na 7 300,0 Kč) na neplánované náklady během

akce Cesta za pokladem skřítků dne 5. 6. 2016 z

důvodu havárie vody na multifunkčním

sportovišti v Čentické ulici - v kapitole 06 -

Kultura a cestovní ruch, převedením finančních

prostředků z položky nespecifikované rezervy v

kapitole 10 - Pokladní správa. 

změna R

Neinvest.dotace spolku Rarášek na

neplán.náklady při akci Cesta za pokladem skřítků
231 34 29 5222 0600 676 7 300,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 -7 300,00

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

64

Neinvestiční finanční dar JR RUNNING SPORT-

intersport Nasavrky ve výši 3000,0 Kč na 28.

štafetový běh Terezín - Ležáky (25. - 26. 6. 2016) v

kapitole 04 - Školství, mládež a sport, převedením 

finančních prostředků z položky nespecifikované

rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa (schváleno

usnesením RMČ38/0636/16).

změna R

Neinvestiční finanční dar JR RUNNING SPORT-

intersport Nasavrky-na štafetový běh Terezín-

Ležáky 231 34 19 5492 0400 677 3 000,00

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

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

65

Neinvestiční dotace mětu Říčany ve výši 3 821,0

Kč (pro rozpočtové opatření zaokrouhleno na 3

900,0 Kč) za žáka s trvalým pobytem v Újezdě nad

Lesy, který navštěvuje Základní školu Nerudova,

jejíž zřizovatelem je město Říčany, na šk.rok

2015/2016, v souladu se žádostí a veřejnoprávní

smlouvou - v kapitole 04 - Školství, mládež a

sport, převedením finančních prostředků z

položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 -

Pokladní správa. 

změna R

Neinvestiční dotace městu Říčany za žáka z Újezda

n.Lesy, navštěvujícího ZŠ Nerudova v Říčanech
231 31 13 5321 035 0400 551 3 900,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 -3 900,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal
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66

Investiční příspěvek 1. MŠ Čentická ve výši 142

417,- Kč (pro rozpočtové opatření zaokrouhleno

na 142 500,- Kč) na organickou stavbu na školní

zahradě - v kapitole 04 - Školství, mládež a sport,

převedením finančních prostředků z položky

nespecifikované rezervy, s ORG 301 (vrácený

nevyčerpaný provozní příspěvek od zřizovatele z

roku 2015) v kapitole 10 - Pokladní správa.

změna R

Investiční příspěvek 1. MŠ Čentická na organickou

stavbu na školní zahradě 231 31 11 6351 0400 678 142 500,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 301 -142 500,00

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

67

Navýšení inv.akce Přístavba MZŠ Polesná (ORG

80020) o 300,0 tis. Kč na přístřešek na kola - v

kapitole 04 - Skolství, mládež a sport, převedením 

finančních prostředků z položky nespecifikované

rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa.

změna R
Přístavba MZŠ Polesná

231 31 13 6121 0400 80020 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

68

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV

na úhradu nákladů v souvislosti s výkonem

sociálně-právní ochrany dětí na rok 2016 (2.

splátka) ve výši 767,5 tis. Kč v kapitole 09 - Vnitřní 

správa  (č. dokladu 2079)

změna R

Přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního

rozpočtu (MPSV) na OSPOD - 2. splátka
231 63 30 4137 13011 0900 767 500,00

Platy zaměstnanců v pracovním poměru
231 61 71 5011 13011 0900 570 000,00

Povinné pojištění na soc. zabezpečení
231 61 71 5031 13011 0900 143 000,00

Povninné pojistné na veřejné zdrav. pojištění
231 61 71 5032 13011 0900 54 500,00

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

70

Navýšení fin.prostředků pro MZŠ Polesná o

390,00 tis. Kč na nákup nábytku (skříní včetně

čalouněného sezení) do nové přístavby MZŠ

Polesná v souladu s usnesením RMČ39/0686/16

odstavec 4) - v kapitole 04 - Školství, mládež a

sport, převedením finančních prostředků z

položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 -

Pokladní správa.

změna R

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - nákup

nábytku do nové přístavby MZŠ Polesná
231 31 13 5137 0400 390 000,00

Nespecifikovaná rezerva 
231 64 09 5901 1000 -390 000,00

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

71

Zapojení nevyčerpaných fin.prostředků z

účel.neinv.dotace MHMP z odvodu VHP v r.2015

do rozpočtu v r.2016 v kapitole 04 - Školství,

mládež a sport na podporu nezisk.org.zajišťujících

sport v MČP21 (přeúčtování z vyplacených

GRANTÚ), převedením fin.prostř.z položky

nespecifikov.rezervy v kapitole 10 - Pokladní

správa

změna R

Zapojení nevyčerpaných prostř.z r. 2015 do r. 2016

pro podporu nest.nezisk.org.zajišťijících

sport.čin.na území MČP21
231 8115 98 1000 131 000,00
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Neinv.dotace sport.oddílům - GRANTY v roce 2016
231 34 19 5222 0400 75 -201 500,00

Použití účel.neinv.dotace z MHMP z VHP na

podporu sport.čin.nest.nezisk.org.na území

MČP21 (GRANTY) 231 34 19 5222 98 0400 75 131 000,00

Nespecifikované rezervy - neinv.účel.dotace z

MHMP z VHP 231 64 09 5901 98 1000 -70 500,00

Použití účel.neinv.dotace z MHMP z VHP na

podporu sport.čin.nest.nezisk.org.na území

MČP21 (GRANTY) 231 34 19 5222 98 0400 75 70 500,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 70 500,00

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

72

Poskytnutí neinvestiční dotace obecně prospěšné

společnosti TŘI, Čerčany ve výši 10 tis. Kč na

provoz lůžkového Hospice Dobrého Pastýře v

Čerčanech za pobyt občanů z Újezda nad Lesy v

roce 2015 - v kapitole 05 - Zdravotnictví a

soc.oblast, převedením fin.prostsředků z dotace z

MHMP z VHP z položky nespecifikované rezervy v

kapitole 10 - Pokladní správa 

změna R

Ostatní speciální zdravot.péče - neinvestiční

dotace o.p.s. TŘI 231 35 49 5222 0500 682 10 000,00

Nespecifikované rezervy - neinv.účel.dotace z

MHMP z VHP 231 64 09 5901 98 1000 -10 000,00

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

73

Navýšení finančních prostředků na odměnu pro

Evropskou rozvojovou agenturu s.r.o. o 76,10 tis.

Kč (2% + DPH z výše schválené finanční dotace 3

144,17 tis. Kč na projekt MAP vzdělávání na

území MČP21) - v kapitole 04 - Školství, mládež a

sport, převedením fin.prostředků z dotace MHMP

z VHP z položky nespecifikované rezervy v

kapitole 10 - Pokladní správa

změna R

Ostatní záležitosti vzdělávání - odměna pro ERA

s.r.o. za MAP 231 32 99 5169 0400 674 76 100,00

Nespecifikované rezervy - neinv.účel.dotace z

MHMP z VHP 231 64 09 5901 98 1000 -76 100,00

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

74

Převod mezi závaznými ukazately v kapitole 02 -

Městská infrastruktura - mezi oddílem odvádění

a čištění odpad.vod a péčí o veřejnou zeleň

změna R

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s

kaly - opravy a udržování 231 23 21 5171 0200 20 300,00

Péče o vzhled a veřejnou zeleň - nákup ostatních

služeb 231 37 45 5169 0200 -20 300,00

Vypracovala: Ing. Vlasta Berková

30.8.2016
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V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

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

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00380/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 13. jednání dne 19.09.2016
 

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 souladu se schváleným oprávněním pro Radu MČ Praha 21 došlo v období do 31. 7. 2016 k
nedočerpání povoleného limitu 2 mil. Kč pro schvalování změn rozpočtu v roce 2016 o 495,6 tis.
Kč. Pokud bude Radou MČ Praha 21, dne 30. 8. 2016, schváleno rozpočtové opatření č. 50:
změna rozpočtu v roce 2016 (poskytnutí investičního příspěvku MŠ Sluníčko ve výši 105,2 tis.
Kč na zabezpeč., kamerový a zámkový systém), rozpočtové opatření č. 72: změna rozpočtu v
roce 2016 (neinvest. dotace o.p.s. TŘI Čerčany na provoz lůžkového hospice ve výši 10 tis. Kč),
rozpočtové opatření č. 73: změna rozpočtu v roce 2016 (odměna pro ERA s.r.o. ve výši 76,1 tis.
Kč projekt MAP), rozpočtové opatření č. 74: změna rozpočtu v roce 2016 (převod mezi závaznými
ukazateli v kapitole 02), bude povolený limit nedočerpán o 390,18 tis. Kč - viz příloha (materiál
byl odsouhlasen v RMČ 41 dne 30. 8. 2016).

 
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_07_2016

 
 

Dne 01.09.2016
 
 

Jan Slezák
místostarosta MČ Praha 21

 
 



MČ Praha 21

Rozpočtová opatření v roce 2016 - změny rozpočtu k 31. 7. 2016

schvalové Radou MČ Praha 21 do 2 mil. Kč (s výjimkou přijatých dotací)
včetně předložených ke schválení do RMČ 30. 8. 2016

Komentář částka v Kč RO č.

Investiční příspěvek MŠ Sluníčko na interaktivní tabule vč.

příslušenství 282 000 32

Zapojení nevyčerp.prostř.z r.2015 do r.2016 na zakoupení

hracích prvků a vybud.dopad.plochy na dětské hřiště 206 700 41

Neinvestiční příspěvek MŠ Rohožník na opravu

elektroinstalace 500 000 31

Odměna pro ERA s.r.o. za podání žádosti o získání dotace na

projekt MAP z OP VVV 59 000 49

Investiční příspěvek 1. MŠ Čentická na organickou stavbu na

školní zahradě 142 500 66

Navýšení inv.akce Přístavba MZŠ Polesná ORG 80020 na

přístřešek na kola 300 000 67

Neinvestiční dotace spolku Rarášek na neplánové náklady při

akci Cesta za pokladem skřítků 7 300 63

Neinv.fin.dar JR RUNNING sport - intersport Nasavrky na

štafetový běh Terezín-Ležáky 3 000 64

Neinv.dotace městu Říčany za žáka z Újezda n.Lesy, který

navštěvuje ZŠ Nerudova v Říčanech 3 900 65

Invest.příspěvek MŠ Sluníčko na zabezpeč., kamerový a

zámkový systém 105 200 50

Neinvest.dotace o.p.s. TŘI, Čerčany na provoz lůžkového

Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech 10 000 72

Odměna pro ERA s.r.o. ve výši 2% + DPH z výše schválené

dotace na projekt MAP vzdělávání na území MČP21 76 100 73

Převod mezi závaznými ukazately v kapitole 02 - Městská

infrastruktura 20 300 74

Povolená částka pro schvalování změn rozpočtu Radou MČ 2 000 000

zbývá k dočerpání do 2 000 000 Kč 390 181

Ing. V. Berková

22.8.2016



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/00388/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 13. jednání dne 19.09.2016
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
Mgr. Lucie Molínová, Ph.D.zpracoval:
vedoucí odboru školství, kultury a MA21

 
 

Věc: Výsledek šetření ČŠI a vykonání nápravného opatření MZŠ Polesná

Důvodová zpráva

Na základě stížnosti pana zastupitele Duchka a současně anonymní stížnosti k dění v MZŠ
Polesná adresované České školní inspekci došlo k šetření uvedených bodů stížnosti, následnému
vyhodnocení a vykonání nápravného opatření v MZŠ Polesná.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 zprávu České školní inspekce o výsledku šetření stížnosti i oznámení o vykonání nápravného

opatření v MZŠ Polesná

a

oznámení České školní inspekce o chystané hloubkové kontrole v MZŠ Polesná
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_stiznost_zastupitele_MC_Praha21

 
Příloha č.3: 03_anonymni_stiznost_MZS_Polesna

 
Příloha č.4: 04_vysledek_setreni_CSI

 
Příloha č.5: 05_naprava_oznameni_pro_CSI.

 



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.6: 06_oznameni_o_vykonani_napravy
 

Příloha č.7: 07_Oznameni_o_inspekcni_cinnosti_zrizovatel
 

 
Dne 08.09.2016

 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

 
 











 

 

 
 

 
  
 

   
 

Městská část Praha 21 

Odbor školství 

Staroklánovická 260 

190 16  Praha 9 - Újezd nad Lesy 
 

   

 

  

 
Váš dopis zn./ze dne naše značka vyřizuje/linka v Praze dne 

 ČŠIA-2560/16-A Mgr. Jiří Mikoláš/235091005 6. 09. 2016 

Oznámení o inspekční činnosti 

 

Dne 20. 9. 2016 bude v Masarykově základní škole, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690 

zahájena inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. b), c), d) zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, jejímž jste zřizovatelem. 

Předmětem inspekční činnosti bude hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání 

a kontrola vybraných ustanovení školského zákona.  

Inspekční činnost bude po zahájení pokračovat rozhovorem s vedením školy mimo jiné 

o koncepci školy a strategických záměrech, následně budou prováděny hospitace.  

Předpokládaným termínem ukončení inspekční činnosti je 23. 9. 2016. 

S pozdravem 

 Mgr. Jiří Mikoláš v. r. 

 školní inspektor 

 

Pražský inspektorát 
Arabská 683, 160 66  Praha 
Tel.: 220 611 002 

E-mail: csi.a@csicr.cz|  www.csicr.cz 
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