
 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 

Pozvánka 

 

Zastupitelstvo městské části 12. jednání 20.06.2016 

Místo konání: Divadelní sál MZŠ 

 

Začátek jednání: 16:00 hod 

 

Navržený program jednání: 

18:00-18:45 Interpelace občanů  

18:45-19:30 Interpelace členů zastupitelstva 

Pořadí Věc 
Číslo 

materiálu 
Značka Předkládá 

1 Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů BJ/00259/2016  Karla Jakob 

Čechová 

2 Volba mandátového výboru BJ/00260/2016  Karla Jakob 

Čechová 

3 Volba návrhového výboru BJ/00261/2016  Karla Jakob 

Čechová 

4 Schválení programu jednání Zastupitelstva 

MČ Praha 21 

BJ/00262/2016  Iva Šimková 

Karla Jakob 

Čechová 

5 Kontrola plnění usnesení BJ/00263/2016  Iva Šimková 

Karla Jakob 

Čechová 

6 Změna Jednacího řádu Zastupitelstva MČ 

Praha 21 

BJ/00287/2016  Dana Kartousová 

Karla Jakob 

Čechová 

7 Žádost FK Újezd nad Lesy o dofinancování 

grantu MHMP 

BJ/00276/2016  Vladimír Saitz 

Karla Jakob 

Čechová 

8 Žádost FK Újezd nad Lesy o poskytnutí 

neinvestiční dotace na úhradu mimořádných 

nákladů vynaložených za kropení fotbalových 

hřišť v létě 2015 

BJ/00288/2016  Ing. Kateřina 

Blinkova 

Karla Jakob 

Čechová 

9 Rekonstrukce hasičské zbrojnice BJ/00291/2016  Ing. Josef Roušal 

Jan Slezák 

 

 



10 Neposeda - žádost o poskytnutí neinvestiční 

dotace na terénní sociální práce s 

dospívajícími 

BJ/00290/2016  Mgr. Lucie 

Molínová, Ph.D. 

Karla Jakob 

Čechová 

11 Průběžná zpráva o činnosti Kontrolního 

výboru Zastupitelstva MČ Prahy 21 

BJ/00275/2016  Markéta 

Zahradníková 

Mgr. Ing. Martin 

Kopecký 

12 Zápis č. 11 z jednání Finančního výboru 

Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 16. 5. 

2016 

BJ/00266/2016  Ing. Vlasta 

Berková 

Jan Slezák 

13 Rozpočtová opatření č. 24 - 29, 31 - 35, 38 - 

41: změny rozpočtu v roce 2016 

BJ/00264/2016  Ing. Vlasta 

Berková 

Jan Slezák 

14 Schválení účetní závěrky Městské části Praha 

21 za rok 2015 

BJ/00269/2016  Ing. Vlasta 

Berková 

Jan Slezák 

15 Závěrečný účet MČ Praha 21 za rok 2015 BJ/00267/2016  Ing. Vlasta 

Berková 

Jan Slezák 

16 Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. čtvrtletí 

2016 

BJ/00268/2016  Ing. Vlasta 

Berková 

Jan Slezák 

17 Jmenování koordinátorky místní Agendy 21 BJ/00286/2016  Ing. Kateřina 

Blinkova 

RNDr. Pavel 

Roušar 

18 Informace o pověření Kontrolního výboru 

kontrolou vydávání Újezdského zpravodaje v 

období duben až prosinec 2015 

BJ/00285/2016  Dana Kartousová 

Karla Jakob 

Čechová 

 

 

 

 

                                                                                                 Karla Jakob Čechová  

                                                                                                  starostka MČ Praha 21 

 



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

BJ/00259/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 12. jednání dne 20.06.2016
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
 

Věc: Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 
 

Dne 07.06.2016
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

 
 



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

BJ/00260/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 12. jednání dne 20.06.2016
 

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 07.06.2016
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

 
 



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

BJ/00261/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 12. jednání dne 20.06.2016
 

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 07.06.2016
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

 
 



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

BJ/00262/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 12. jednání dne 20.06.2016
 

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 12. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.1: 02_program_ZMC12

 
 

Dne 08.06.2016
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

 
 



Program 

 
 

18:00-18:45 Interpelace občanů  

18:45-19:30 Interpelace členů zastupitelstva 

 

1.   Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů  

2.   Volba mandátového výboru 

3.   Volba návrhového výboru 

4.   Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 

5.   Kontrola plnění usnesení 

6.   Změna Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 21  

7.   Žádost FK Újezd nad Lesy o dofinancování grantu MHMP 

8.   Žádost FK Újezd nad Lesy o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu mimořádných   

      nákladů vynaložených za kropení fotbalových hřišť v létě 2015 

9.   Rekonstrukce hasičské zbrojnice 

10. Neposeda - žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na terénní sociální práce   

      s dospívajícími 

11. Průběžná zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Prahy 21 

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

13. Rozpočtová opatření č. 24-29, 31-35, 38-41  

14. Schválení účetní závěrky Městské části Praha 21 za rok 2015 

15. Závěrečný účet MČ Praha 21 za rok 2015 

16. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. čtvrtletí 2016 

17. Jmenování koordinátorky MA21 

18. Informace o pověření KV kontrolou vydávání ÚZ v období duben až prosinec 2015 
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00263/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 12. jednání dne 20.06.2016
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
Iva Šimkovázpracoval:
vedoucí oddělení kanceláře starosty

 
 

Věc: Kontrola plnění usnesení

Důvodová zpráva

Z minulého jednání zastupitelstva (ZMČ11, 25. 4. 2016) vzešlo celkem 8 úkolů. Jejich plnění je
předloženo v příloze 02_splněné_úkoly.

V příloze 03_trvající_úkoly jsou vygenerovány 2 trvající 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_splnene_ukoly

 
Příloha č.3: 03_trvajici_ukoly

 
 

Dne 08.06.2016
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21



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

 
 



Přehled úkolů

Městská část Praha 21

Generováno: 07.06.2016 14:50 Vytiskl: Iva Šimková, ODB_KS_VFM_ORG - organizator Strana: 1 / 3
Celkový počet záznamů tisku: 8

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
30.03.2016 ODB_KS_FM_IA (Ing Blanka Birková)

ODB_KS_VFM_ORG (organizator virtual)
11.05.2016 ZMČ11 Uk/00100/2016

Úkol z ZMČ11, č.usnesení ZMČ11/0162/16, ze dne 25.04.2016, bod 2,VĚC: Plnění rozpočtu MČ Praha
21 za rok 2015

Zadání
ukládá

internímu auditu MČ Praha 21 prověřit v účetnictví vedlejší hospodářské činnosti:

- účtování o energiích v roce 2015 a následně v roce 2016 s rizikem finanční ztráty pro MČ Praha 21 s ohledem
na daňovou uznatelnost nákladů. Doložit správnost s ohledem na daňové principy a účetní metodiku,

- účtování o nákladech (v HČ) a výnosech (ve VHČ) na hrobová místa odděleně,

- opravné položky k pohledávce za LEVEL za rok 2015  - jaký bude mít účetní a daňový dopad proúčtování až v
1. čtvrtletí roku 2016 a v jaké směrnici toto bylo řešeno

Řešení
splnění úkolu předloženo na ZMČ 25.4.2016 - usnesením ZMČ11/0172/16 vzato na vědomí

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
29.04.2016 ZMC_FM_ZAS3 (Karla Jakob Čechová)

ODB_KS_VFM_ORG (organizator virtual)
06.05.2016 ZMČ11 Uk/00102/2016

Úkol z ZMČ11, č.usnesení ZMČ11/0160/16, ze dne 25.04.2016, bod 2,VĚC: Žádost občanského
spolku Veselý Újezd o individuální dotaci na pořádání kulturní akce Čarodějnice 2016

Zadání
pověřuje

starostku podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

Řešení
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podepsána 6. 5. 2016.

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
01.05.2016 ZMC_FM_ZAS3 (Karla Jakob Čechová)

ODB_KS_VFM_ORG (organizator virtual)
13.05.2016 ZMČ11 Uk/00103/2016

Úkol z ZMČ11, č.usnesení ZMČ11/0170/16, ze dne 25.04.2016, bod 2,VĚC: Zpracování a podání
projektové žádosti v rámci výzvy "Místní akční plány rozvoje vzdělávání" v rámci Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Zadání
ukládá

zajistit podání projektové žádosti v souladu s bodem I. tohoto usnesení

Řešení
Žádost podána elektronicky dne 13. 5. 2016.
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Městská část Praha 21

Generováno: 07.06.2016 14:50 Vytiskl: Iva Šimková, ODB_KS_VFM_ORG - organizator Strana: 2 / 3
Celkový počet záznamů tisku: 8

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
01.06.2016 ZMC_FM_ZAS3 (Karla Jakob Čechová)

ODB_KS_VFM_ORG (organizator virtual)
25.05.2016 ZMČ11 Uk/00104/2016

Úkol z ZMČ11, č.usnesení ZMČ11/0169/16, ze dne 25.04.2016, bod 4,VĚC: Zápis z jednání GK RMČ
Praha 21 a výsledky hodnocení žádostí předložených projektů na rok 2016

Zadání
pověřuje

starostku MČ Praha 21 podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací

Řešení
Smlouvy o poskytnutí dotací podepsány dne 25. 5. 2016.

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
02.05.2016 ODB_KT_FM_TAJ (Vladimír Saitz)

ODB_KS_VFM_ORG (organizator virtual)
06.06.2016 ZMČ11 Uk/00105/2016

Úkol z ZMČ11, č.usnesení ZMČ11/0169/16, ze dne 25.04.2016, bod 5,VĚC: Zápis z jednání GK RMČ
Praha 21 a výsledky hodnocení žádostí předložených projektů na rok 2016

Zadání
ukládá

ÚMČ Praha 21 /kancelář tajemníka/ informovat žadatele o výsledku grantového řízení

Řešení
Splněno.

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
10.06.2016 ZMC_FM_ZAS3 (Karla Jakob Čechová)

ODB_KS_VFM_ORG (organizator virtual)
07.06.2016 ZMČ11 Uk/00106/2016

Úkol z ZMČ11, č.usnesení ZMČ11/0165/16, ze dne 25.04.2016, bod 2,VĚC: Žádost o odkoupení
pozemku č. parc. 537/381 v k.ú. Újezd nad Lesy

Zadání
ukládá

radě MČ Praha 21 uzavřít kupní smlouvu

Řešení
Kupní smlouva byla předložena na RMČ35 dne 10. 5. 2016 a následně podepsána paní starostkou.
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Městská část Praha 21
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Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
10.06.2016 ZMC_FM_ZAS3 (Karla Jakob Čechová)

ODB_KS_VFM_ORG (organizator virtual)
13.05.2016 ZMČ11 Uk/00107/2016

Úkol z ZMČ11, č.usnesení ZMČ11/0166/16, ze dne 25.04.2016, bod 2,VĚC: Duplicitní zápis
vlastnictví pozemku č. parc. 1608/5 v k.ú. Újezd nad Lesy

Zadání
pověřuje

starostku MČ Praha 21 podpisem předmětné dohody

Řešení
Dohoda podepsána dne 13. 5. 2016.

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
30.06.2016 ZMC_FM_ZAS3 (Karla Jakob Čechová)

ODB_KS_VFM_ORG (organizator virtual)
07.06.2016 ZMČ7 Uk/00328/2015

Úkol z ZMČ7, č.usnesení ZMČ7/0086/15, ze dne 11.11.2015, bod 3,VĚC: eÚjezd - elektronické
hlasování zastupitelů

Zadání
ukládá

budoucí RMČ Praha 21 zapracovat změny související s ukončením realizace projektu eÚjezd do JŘ ZMČ Praha 21
a předložit návrhy změn JŘ ZMČ Praha 21 na řádné zasedání ZMČ Praha 21

Řešení
Vzhledem ke skutečnosti, že dosud nebyla zvolena nová RMČ Praha 21, žádáme o prodloužení úkolu do 30. 6.
2016. ZMČ9 dne 14. 12. 2015 prodloužilo termín do 30. 6. 2016. 7. 6. 2016 návrhy změn JŘ ZMČ Praha 21
projednala RMČ37 a návrhy jsou předkládány jako samostatný materiál tohoto jednání.
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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.
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00287/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 12. jednání dne 20.06.2016
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
Dana Kartousovázpracoval:
organizator

 
 

Věc: Změna Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 21

Důvodová zpráva

V souvislosti s přechodem na elektronické hlasování a používání tabletu na jednání
zastupitelstva předkládáme ke schválení změnu Jednacího řádu. Usnesení je formulováno jako
revize stávajícího stavu, kdy konkrétní odstavce původního JŘ jsou nahrazeny novým zněním.
V příloze je přiložen původní Jednací řád (aktuálně platný).
Dále je doplněna změna termínu zahájení interpelací. Z důvodu možnosti účasti většího počtu
občanů se navrhuje posunutí zahájení interpelací z 18 hodiny na 19 hodinu.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 2.1 nahrazení odstavce §2

(4) Starosta svolává písemně zasedání Zastupitelstva tak, aby členové Zastupitelstva
obdrželi pozvánku s materiály určenými k projednání na zasedání Zastupitelstva nejméně
7 dnů předem.

odstavcem

(4) Starosta svolává písemně zasedání Zastupitelstva tak, aby členové Zastupitelstva
obdrželi pozvánku s materiály určenými k projednání na zasedání Zastupitelstva nejméně
7 dnů předem. Pozvánka s materiály jsou předávány v elektronické podobě.

2.2 nahrazení odstavce § 8

(6) Členové Zastupitelstva a tajemník Úřadu se hlásí do rozpravy zdvižením ruky.

odstavcem



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

(6) Členové Zastupitelstva a tajemník Úřadu se hlásí do rozpravy prostřednictvím
elektronického hlasovacího zařízení (v případě jeho poruchy zdvižením ruky). 

2.3 nahrazení odstavce § 18

(1) Hlasování je zpravidla veřejné, pokud se Zastupitelstvo neusnese hlasováním bez
rozpravy jinak. Hlasování členů Zastupitelstva se uskutečňuje zvednutím ruky.

odstavcem

(1) Hlasování je zpravidla veřejné, pokud se Zastupitelstvo neusnese hlasováním bez
rozpravy jinak. Hlasování členů Zastupitelstva se uskutečňuje pomocí elektronického
hlasovacího zařízení. Kontrolu sčítání hlasů a zjišťování výsledků hlasování provádějí
ověřovatelé.  Každý zastupitel může vznést bezprostředně po hlasování námitku proti
průběhu nebo výsledku hlasování. O takové námitce rozhoduje zastupitelstvo bez rozpravy.
Vyhoví-li zastupitelstvo námitce, musí se hlasování opakovat. Opakuje-li se námitka, může
předsedající nechat hlasovat zvednutím ruky, v takovém případě požádá tajemníka, aby
zajistil sečtení hlasů a zjistil výsledky hlasování osobně; tento postup se uplatní i v
případě poruchy elektronického hlasovacího zařízení, přičemž není vyloučena kombinace
obou způsobů. Osobně zjištěné výsledky hlasování mají přednost před výsledky zjištěnými
elektronickým hlasovacím zařízením.

2.4 nahrazení odstavce § 22

(1) Člen Zastupitelstva má právo vznášet dotazy, připomínky a podněty (dále jen
„interpelace člena Zastupitelstva“) na Radu a její jednotlivé členy, na předsedy výborů
Zastupitelstva, na jednotlivé členy zastupitelstva, tajemníka Úřadu MČ, na vedoucí
příspěvkových organizací a organizačních složek, které MČ Praha 21 založila nebo zřídila.
Interpelace členů Zastupitelstva jsou zařazeny, jako pevný bod jednání Zastupitelstva v
době od 18.45 hod. do 19.30 hod. Projednávaný bod programu se na tuto dobu přeruší.
Jsou-li přihlášky vyčerpány dříve než v 19.30 hod., pokračuje jednání bez přerušení.
Přihlášky musí být odevzdány do 17.45 hod. a označeny pořadím interpelace, pokud jich člen
Zastupitelstva předkládá více. Mohou být podány i písemně nebo elektronicky do podatelny
Úřadu MČ Praha 21 a to nejpozději 1 pracovní den předcházející dni zasedání Zastupitelstva.
V 17.55 hod. se losuje podle pořadí prvních, pak druhých, pak třetích interpelací člena
Zastupitelstva atd. Přednesení interpelace člena Zastupitelstva je omezeno na 3 minuty,
odpověď na 5 minut, doplňující otázka na 1 minutu a odpověď na ni na 2 minuty. Pokud
nebudou všechny přihlášky do 19.30 hod. projednány, budou vyřízeny podle odstavce 2. Je-
li vyčerpán program jednání před 18.45 hod., jsou interpelace členů Zastupitelstva zařazeny
jako poslední bod jednání Zastupitelstva.

odstavcem

(1) Člen Zastupitelstva má právo vznášet dotazy, připomínky a podněty (dále jen
„interpelace člena Zastupitelstva“) na Radu a její jednotlivé členy, na předsedy výborů
Zastupitelstva, na jednotlivé členy zastupitelstva, tajemníka Úřadu MČ, na vedoucí
příspěvkových organizací a organizačních složek, které MČ Praha 21 založila nebo zřídila.
Interpelace členů Zastupitelstva jsou zařazeny, jako pevný bod jednání Zastupitelstva v
době od 19.45 hod. do 20.30 hod. Projednávaný bod programu se na tuto dobu přeruší.
Jsou-li přihlášky vyčerpány dříve než v 20.30 hod., pokračuje jednání bez přerušení.
Přihlášky musí být odevzdány do 18.45 hod. a označeny pořadím interpelace, pokud jich člen



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

Zastupitelstva předkládá více. Mohou být podány i písemně nebo elektronicky do podatelny
Úřadu MČ Praha 21 a to nejpozději 1 pracovní den předcházející dni zasedání Zastupitelstva.
V 18.55 hod. se losuje podle pořadí prvních, pak druhých, pak třetích interpelací člena
Zastupitelstva atd. Přednesení interpelace člena Zastupitelstva je omezeno na 3 minuty,
odpověď na 5 minut, doplňující otázka na 1 minutu a odpověď na ni na 2 minuty. Pokud
nebudou všechny přihlášky do 20.30 hod. projednány, budou vyřízeny podle odstavce 2. Je-
li vyčerpán program jednání před 19.45 hod., jsou interpelace členů Zastupitelstva zařazeny
jako poslední bod jednání Zastupitelstva.

2.5 nahrazení odstavce § 22

(5) Interpelace občanů jsou zařazeny, jako pevný bod prvního jednacího dne Zastupitelstva
v době od 18.00 hod. do 18.45 hod. Projednávaný bod programu se na tuto dobu přeruší.
Jsou-li interpelace vypořádány dříve než v 18.45 hod., pokračuje jednání bez přerušení
interpelacemi členů Zastupitelstva. Přihlášky musí být odevzdány do 17.45 hod. a jsou
označeny pořadím interpelace, pokud jich občan předkládá více. Počet interpelací 1 občana
na jednom zasedání Zastupitelstva je omezen na 2 interpelace. V 17.55 hod. se losuje podle
pořadí prvních a pak druhých interpelací občana. Přednesení interpelace je omezeno na 3
minuty, odpověď na 5 minut, doplňující otázka na 1 minutu a odpověď na ni na 2 minuty.
O způsobu vyřízení interpelace občana rozhoduje interpelovaný. Pokud nebudou všechny
přihlášky do 18.45 hod. projednány a občané předají jejich znění v písemné podobě, budou
vyřízeny podle odstavce 6.

odstavcem

(5) Interpelace občanů jsou zařazeny, jako pevný bod prvního jednacího dne Zastupitelstva
v době od 19.00 hod. do 19.45 hod. Projednávaný bod programu se na tuto dobu přeruší.
Jsou-li interpelace vypořádány dříve než v 19.45 hod., pokračuje jednání bez přerušení
interpelacemi členů Zastupitelstva. Přihlášky musí být odevzdány do 18.45 hod. a jsou
označeny pořadím interpelace, pokud jich občan předkládá více. Počet interpelací 1 občana
na jednom zasedání Zastupitelstva je omezen na 2 interpelace. V 18.55 hod. se losuje podle
pořadí prvních a pak druhých interpelací občana. Přednesení interpelace je omezeno na 3
minuty, odpověď na 5 minut, doplňující otázka na 1 minutu a odpověď na ni na 2 minuty.
O způsobu vyřízení interpelace občana rozhoduje interpelovaný. Pokud nebudou všechny
přihlášky do 19.45 hod. projednány a občané předají jejich znění v písemné podobě, budou
vyřízeny podle odstavce 6.

2.6 nahrazení odstavce § 20

(2) zápisu se uvádí zejména:
a) den a místo jednání
b) hodina zahájení a ukončení
c) doba přerušení
d) jména určených ověřovatelů zápisu
e) počet přítomných členů ZMČ
f) jména omluvených i neomluvených členů Zastupitelstva
g) schválený program jednání
h) jména diskutujících
i) průběh a výsledek hlasování
j) podané dotazy a návrhy
k) přijatá usnesení



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

odstavcem

(2) zápisu se uvádí zejména:
a) den a místo jednání
b) hodina zahájení a ukončení
c) doba přerušení
d) jména určených ověřovatelů zápisu
e) počet přítomných členů ZMČ
f) jména omluvených i neomluvených členů Zastupitelstva
g) schválený program jednání
h) jména diskutujících
i) průběh a výsledek hlasování včetně výsledků hlasování po jménech zastupitelů
j) podané dotazy, návrhy, stručný popis obsahu interpelací a rozpravy
k) přijatá usnesení
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Zastupitelstvo městské části  v Praze 21 (dále jen „Zastupitelstvo“) se usneslo v souladu s ustanovením zákona 
číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze na tomto jednacím řádu: 
 
 
 

Č Á S T  I. 
 

§ 1 
 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 
 
 
 

Jednací řád Zastupitelstva městské části upravuje způsob přípravy a průběhu jednání Zastupitelstva a způsob 
kontroly jeho usnesení. 
 
 
 
 

Č Á S T  II. 
 

§ 2 
 

PŘÍPRAVA  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA 
 
 

(1) Zasedání Zastupitelstva jsou řádná a mimořádná. 
 

(2) Řádné zasedání se koná podle potřeby, nejméně jedenkrát za tři měsíce.  
 

(3) Mimořádné zasedání se musí konat nejpozději do 15 dnů od doručení písemné ţádosti, která musí 
obsahovat předmět jednání, poţádá- li o to alespoň jedna třetina členů Zastupitelstva.1  

 
(4) Starosta svolává písemně zasedání Zastupitelstva tak, aby členové Zastupitelstva obdrţeli 

pozvánku s materiály určenými k projednání na zasedání Zastupitelstva nejméně 7 dnů předem. 
 

(5) O místě, době a navrţeném pořadu zasedání Zastupitelstva informuje Úřad městské části Praha 21 
občany nejpozději 7 dnů před zasedáním Zastupitelstva na úřední desce, popř. prostřednictvím 
Újezdského zpravodaje. 2 

           

 
 
 

                                                      
1 § 60 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hl.m. Praze 
2 § 60 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl.m. Praze 
 



Č Á S T III. 
 

§ 3 
 

ÚČAST ČLENU ZASTUPITELSTVA NA ZASEDÁNÍ 
 

(1) Členové Zastupitelstva jsou povinni se zúčastnit kaţdého zasedání3 3), jinak jsou povinni písemně se 
omluvit starostovi s uvedením důvodu. Pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvají 
předsedajícímu. 

 
(2) Účast na zasedání stvrzují členové svým podpisem do prezenční listiny. 

 
 

§ 4 
     

ÚČAST TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI NA ZASEDÁNÍ 
 
Zasedání Zastupitelstva se zúčastňuje tajemník Úřadu městské části Praha 21 s hlasem poradním. 
 
 

§ 5 
 

ÚČAST DALŠÍCH OSOB NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
 

(1) Zasedání Zastupitelstva se zúčastňují vedoucí odborů Úřadu městské části Praha 21 (dále jen 
„Úřad“) a přizvaní vedoucí organizací a zařízení, které MČ Praha 21 zřídila. 

  
(2) Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21 je veřejné. 

      
 

Č Á S T  IV. 
 

§ 6 
 

PROGRAM JEDNÁNÍ 
 

(1) Návrh programu jednání Zastupitelstva předkládá Rada městské části Praha 21 (dále jen „Rada“). 
 

(2) Na zasedáních Zastupitelstva můţe být jednáno jenom o věcech, které byly dány na program a o 
návrzích, s jejichţ zařazením vysloví Zastupitelstvo souhlas. Starosta sdělí návrh programu 
zasedání při jeho zahájení. O něm či o námitkách proti němu rozhoduje Zastupitelstvo hlasováním.  

    
(3) Rada je povinna projednat písemnou ţádost člena Zastupitelstva na zařazení bodu na program 

jednání. Schválený návrh Rada předloţí na program nejbliţšího zasedání Zastupitelstva. Trvá-li 
navrhovatel na zařazení jím navrţeného bodu na program probíhajícího zasedání Zastupitelstva, 
rozhodne o tom Zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy. 

 
                                                      
3 § 51 odst. 4 zákona 131/2000 Sb., o hl. m. Praze 

 



PRŮBĚH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
 

§ 7 
 

(1) Starosta a místostarosta nebo pověřený člen Rady (dále jen „předsedající“) zahajuje zasedání, dává 
návrhy na ukončení zasedání a dbá na to, aby zasedání mělo pracovní charakter a věcný průběh a 
vyhlašuje přestávku zasedání.  

 
(2) Při zahájení zasedání předsedající prohlásí, ţe zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, dotáţe se, 

zda jsou námitky k zápisu z posledního zasedání Zastupitelstva, nejsou-li, ukončí lhůtu pro podání 
námitek, jsou-li, zařadí námitku do programu jednání, pověří dva členy Zastupitelstva ověřením 
zápisu ze zasedání a předloţí návrh programu jednání.   

 
(3) Zastupitelstvo volí dvoučlenný mandátový výbor, který ověří a konstatuje přítomnost nadpoloviční 

většiny členů, členů omluvených a neomluvených. 
 

(4) Zastupitelstvo volí na kaţdém svém zasedání návrhový výbor. 
 

(5) Předsedající předloţí Zastupitelstvu návrh programu jednání.  
 

(6) Zastupitelstvo můţe na návrh člena Zastupitelstva v průběhu zasedání hlasováním bez rozpravy 
body programu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům programu.  

  
 

§ 8 
 

(1) Přípravu zasedání Zastupitelstva organizuje starosta. Materiály pro zasedání Zastupitelstva obsahují 
zpravidla: název materiálu, návrh usnesení, odůvodnění s označením zpracovatele a předkladatele 
materiálu (pravidla pro předkládání materiálů stanoví Rada usnesením). 
 

(2) Projednávaný bod programu uvede předkladatel.  
 

(3) Občané městské části, kteří dosáhli věku 18 let a nejsou členy Zastupitelstva, fyzické osoby, které 
dosáhli věku 18 let, jsou cizími státními příslušníky a jsou hlášeni k trvalému pobytu v Městské části 
Praha 21, čestní občané Městské části Praha 21, mohou po úvodním slovu předkladatele materiálu 
vyjadřovat svá stanoviska. Vystoupení můţe trvat nejvýše 3 minuty. 

 
(4) Na výzvu předsedajícího po ukončení úvodu předkladatele projeví občané zájem vyjádřit svá 

stanoviska zdviţením ruky. Přihlášení občané se na výzvu předsedajícího jednotlivě představí a 
předsedající určí jejich pořadí. 

 
(5) Poté dá předsedající prostor přihlášeným občanům v určeném pořadí. Po vyjádření stanovisek 

přihlášených občanů zahájí předsedající rozpravu. 
 
(6) Členové Zastupitelstva a tajemník Úřadu se hlásí do rozpravy zdviţením ruky. 
 
(7) Do rozpravy se mohou přihlásit i občané, uvedení v § 8 odst. 3, projeví-li s tím souhlas bez rozpravy 

Zastupitelstvo.  
 
 



 
 

§ 9 
 

(1) Diskusní příspěvek můţe trvat nejvýše 5 minut. Řečnická doba se prodlouţí o dalších 5 minut, 
rozhodne-li tak, zpravidla na návrh diskutujícího, Zastupitelstvo bez rozpravy.     

 
(2) Člen Zastupitelstva, který při jednání vystoupí k věci, v níţ se jeho osobní zájmy kříţí se zájmy MČ 

Praha 21, je povinen na tuto skutečnost upozornit v úvodu svého vystoupení.     
 
(3) Diskutující má mluvit k projednávané věci. Odchyluje-li se od projednávané věci nebo překročí-li 

stanovenou řečnickou lhůtu, upozorní jej na tuto skutečnost předsedající. Nevedlo-li upozornění 
k nápravě, můţe mu slovo odejmout. O námitkách člena Zastupitelstva proti rozhodnutí 
předsedajícího o odejmutí slova rozhodne Zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy.  

 
(4) Kaţdý diskutující můţe vystoupit nejvýše 2x k téţe projednávané otázce, nerozhodne-li 

Zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy jinak. To se netýká předkladatele. 
 

 
§ 10 

 
(1) Člen Zastupitelstva se můţe přihlásit k faktické poznámce, kterou reaguje na průběh rozpravy nebo 

k odpovědi na ni. V tom případě dostane slovo neprodleně, avšak bez přerušení toho, kdo právě 
mluví. 

 
(2) Za faktickou poznámku se povaţuje procedurální návrh, týkající se způsobu projednávání některého 

bodu programu, nebo upozornění na porušení jednacího řádu nebo obecně závazné právní 
předpisy. 

    
(3) Přednesení faktické poznámky ani případná odpověď na faktickou poznámku jiného člena 

Zastupitelstva nesmí překročit 1 minutu. 
 
(4) Překročí-li člen Zastupitelstva dobu k přednesení faktické poznámky, popřípadě k odpovědi na ni, 

můţe mu předsedající slovo odejmout. Rozhodnutí předsedajícího o odnětí slova pro překročení 
doby stanovené pro přednesení faktické poznámky, popřípadě k odpovědi na ni, je konečné. 

  
                                                                   

§ 11 
 

Řečník nesmí být nikým přerušován s výjimkou oprávnění předsedajícího podle § 9 odst. 3 a § 10 odst. 4. 
 

 
§ 12 

 
(1) Člen Zastupitelstva můţe v rozpravě přednášet k projednávané věci pozměňovací návrhy. Mají se 

vztahovat k určité věci projednávaného návrhu a má z nich být zřejmé, na čem se má Zastupitelstvo 
usnést. Předsedající můţe poţádat člena Zastupitelstva, aby svůj návrh upřesnil a předloţil 
návrhovému výboru písemně. 

 



(2) Jestliţe je v rozpravě přednesen pozměňovací návrh, můţe kterýkoliv člen Zastupitelstva navrhnout 
přerušení projednávané věci aţ do doby, kdy k přednesenému (pozměňovacímu) návrhu zaujmou 
stanovisko kluby členů Zastupitelstva. 

 
(3) O návrhu na přerušení projednávané věci podle předchozího odstavce rozhodne Zastupitelstvo bez 

předchozí rozpravy, současně určí lhůtu, do kdy mu kluby členů Zastupitelstva předloţí zprávu 
k přednesenému pozměňovacímu návrhu. 

 
§ 13 

          
 

(1) Předsedající ukončí rozpravu, není-li přihlášen další řečník. 
 
(2) Kaţdý člen Zastupitelstva můţe podat návrh na ukončení rozpravy. O tomto návrhu se hlasuje bez 

další rozpravy. Je-li tento návrh Zastupitelstvem schválen, udělí předsedající slovo ještě těm 
řečníkům, kteří byli v okamţiku přednesení návrhu přihlášeni do rozpravy.  

 
(3) Po ukončení rozpravy udělí předsedající závěrečné slovo předkladateli. Předkladatelé se mohou 

závěrečného slova vzdát.    
 
(4) Po ukončení rozpravy nelze předkládat další návrhy. 

 
 
 

Č Á S T  V. 
      

§ 14 
 

PŘÍPRAVA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 
 

(1) Návrh usnesení předkládá Zastupitelstvu na základě původního materiálu a schválených 
pozměňovacích návrhů návrhový výbor. Předsedající po ukončení rozpravy a závěrečných slovech 
navrhovatele vyzve návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení.  

 
(2) Usnesením Zastupitelstva se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti Radě, starostovi, 

místostarostovi, dalším členům Rady, ostatním členům Zastupitelstva, Úřadu a výborům 
Zastupitelstva.  

 
HLASOVÁNÍ 

 
§ 15 

  
(1) Zastupitelstvo rozhoduje o kaţdém návrhu hlasováním. Před ním předsedající zjistí, zda je 

Zastupitelstvo schopno usnášení a upozorní, ţe bude přikročeno k hlasování. 
 
(2) Zastupitelstvo můţe na návrh člena Zastupitelstva rozhodnout, ţe se budou projednávat jednotlivé 

části návrhu, o nichţ se můţe hlasovat odděleně, jinak se projednává návrh jako celek a hlasuje se 
o něm jako o celku. Při odděleném hlasování o jednotlivých částech návrhu musí být na závěr 
hlasováno o návrhu jako celku. 

 



 
 
 

§ 16 
   
Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K platnému 
usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Zastupitelstva. 
 

 
§ 17 

 
(1) Jestliţe byly k návrhu usnesení předloţeny ústně či písemně pozměňovací návrhy, hlasuje se 

nejdříve o nich, a to v pořadí opačném, neţ byly podány. Vylučuje-li přijatý pozměňovací návrh další 
pozměňovací návrhy, o těchto návrzích se jiţ nehlasuje. 

 
(2) O návrzích, týkajících se způsobu projednávání, se hlasuje před projednáváním věci. 

 
 

§ 18 
 

(1) Hlasování je zpravidla veřejné, pokud se Zastupitelstvo neusnese hlasováním bez rozpravy jinak. 
Hlasování členů Zastupitelstva se uskutečňuje zvednutím ruky.  

 
(2) Tajným hlasováním se volí, nebo odvolává starosta MČ, místostarosta a členové Rady, pokud 

Zastupitelstvo nerozhodne jinak.  
            
(3) Předsedající vyhlásí výsledky hlasování tak, ţe sdělí počet hlasů odevzdaných pro návrh a proti 

návrhu, a počet těch členů Zastupitelstva, kteří se zdrţeli hlasování.    
 
(4) Hlasování nemůţe být přerušováno. V průběhu hlasování nemůţe ţádný člen Zastupitelstva opustit 

jednací sál.    

 
Č Á S T  VI. 

 
§19 

 
OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU 

 
Ověřovatel Zastupitelstva odpovídá za správnost a úplnost zápisu o jednání Zastupitelstva, dozírá téţ na sčítání 
hlasů a zjišťování výsledků hlasování.   
 

§ 20 
 

ZÁPIS O ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
 

(1) O průběhu jednání Zastupitelstva se pořizuje zápis, za jehoţ vyhotovení odpovídá tajemník Úřadu. 
Zápis se vyhotovuje do 7 dnů po skončení zasedání Zastupitelstva a podepisuje jej starosta a dva 
určení ověřovatelé.   

 



(2) V zápisu se uvádí zejména: 
 

a) den a místo jednání 
b) hodina zahájení a ukončení 
c) doba přerušení  
d) jména určených ověřovatelů zápisu 
e) počet přítomných členů ZMČ 
f) jména omluvených i neomluvených členů Zastupitelstva 
g) schválený program jednání 
h) jména diskutujících 
i) průběh a výsledek hlasování 
j) podané dotazy a návrhy 
k) přijatá usnesení 

 
(3) Nedílnou součástí zápisu je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy dotazy podané při 

zasedání, prohlášení a jiné dokumenty, které byly předmětem jednání.   
  
(4) Zápis, proti němuţ nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny, 

rozhodne o nich nejbliţší Zastupitelstvo po vyjádření ověřovatelů.  
 

(5) Zápis z předchozího zasedání je při zasedání Zastupitelstva vyloţen k nahlédnutí u tajemníka ÚMČ.  
 
(6) Zápisy ze všech zasedání jsou k nahlédnutí na úřadu městské části, nejpozději do 7 dnů po 

skončení zasedání. 
  

 
 

Č Á S T  VII.    
 

§ 21 
 

KLUBY ČLENŮ ZASTUPITELSTVA 
 
 

(1) Členové Zastupitelstva se mohou sdruţovat v klubech, a to zpravidla podle příslušnosti k politickým 
stranám. 

 
(2) K ustanovení klubu je třeba nejméně 3 členů Zastupitelstva. 

 
(3) Jménem klubu jedná jeho předseda nebo jiný pověřený člen. 

 
(4) Člen Zastupitelstva můţe být členem pouze jednoho klubu členů Zastupitelstva. 

 
(5) Předseda klubu písemně oznámí starostovi ustavení klubu, jeho název a jména a příjmení členů 

Zastupitelstva, kteří jsou jeho členy, během volebního období oznámí téţ jména členů Zastupitelstva, 
kteří přestali být členy klubu nebo se stali jeho novými členy. Starosta seznámí se sloţením klubů 
všechny členy Zastupitelstva. 

 
 
 



 
 

Č Á S T  VIII. 
 

§ 22 
 

DOTAZY, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY ČLENŮ ZASTUPITELSTVA A OBČANŮ MČ PRAHA 21 
 

(1) Člen Zastupitelstva  má  právo  vznášet dotazy,  připomínky a podněty (dále jen „interpelace člena 
Zastupitelstva“) na  Radu a její  jednotlivé členy, na předsedy výborů Zastupitelstva, na jednotlivé 
členy zastupitelstva, tajemníka Úřadu MČ, na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních 
sloţek, které MČ Praha 21 zaloţila nebo zřídila. Interpelace členů Zastupitelstva jsou 
zařazeny, jako  pevný bod jednání Zastupitelstva v době od 18.45 hod. do 19.30 hod. Projednávaný 
bod programu se na tuto dobu přeruší. Jsou-li přihlášky vyčerpány dříve neţ v 19.30 hod., pokračuje 
jednání bez přerušení. Přihlášky musí být odevzdány do 17.45 hod. a označeny pořadím 
interpelace, pokud jich člen Zastupitelstva předkládá více. Mohou být podány i písemně nebo 
elektronicky do podatelny Úřadu MČ Praha 21 a to nejpozději 1 pracovní den předcházející dni 
zasedání Zastupitelstva.  V 17.55 hod. se losuje podle pořadí prvních, pak druhých, pak třetích 
interpelací člena Zastupitelstva atd. Přednesení interpelace člena Zastupitelstva je omezeno na 3 
minuty, odpověď na 5 minut, doplňující otázka na 1 minutu a odpověď na ni na 2 minuty. Pokud 
nebudou všechny přihlášky do 19.30 hod. projednány, budou vyřízeny podle odstavce 2. Je-li 
vyčerpán program jednání před 18.45 hod., jsou interpelace členů Zastupitelstva zařazeny jako 
poslední bod jednání Zastupitelstva. 

 
(2) Písemná odpověď na interpelaci člena Zastupitelstva musí být dána nejpozději do 30 dnů. Tato 

odpověď je zveřejněna  vyvěšením na desce v zasedací místnosti Zastupitelstva po dobu  příštího 
zasedání Zastupitelstva a téţ na internetových stránkách MČ Praha 21. 

 
(3) Seznam  všech interpelací členů Zastupitelstva je samostatnou  přílohou distribuovaného  Zápisu ze 

zasedání příslušného zasedání Zastupitelstva. 
 
(4) Občan Městské části Prahy 21 má  právo vznášet dotazy, připomínky a podněty (dále jen 

„interpelace občana“) na  Radu a její  jednotlivé členy, na předsedy výborů Zastupitelstva, na 
jednotlivé členy Zastupitelstva a na tajemníka Úřadu MČ (dále jen „interpelovaný“). 

 
(5) Interpelace občanů jsou zařazeny, jako pevný bod prvního jednacího dne Zastupitelstva v době od 

18.00 hod. do 18.45 hod. Projednávaný bod programu se na tuto dobu přeruší. Jsou-li interpelace 
vypořádány dříve neţ v 18.45 hod., pokračuje jednání bez přerušení interpelacemi členů 
Zastupitelstva.  Přihlášky musí být odevzdány do 17.45 hod. a jsou označeny pořadím interpelace, 
pokud jich občan předkládá více. Počet interpelací 1 občana na jednom zasedání Zastupitelstva je 
omezen na 2 interpelace. V 17.55 hod. se losuje podle pořadí prvních a pak druhých interpelací 
občana. Přednesení interpelace je omezeno na 3 minuty, odpověď na 5 minut, doplňující otázka na 
1 minutu a odpověď na ni na 2 minuty. O způsobu vyřízení interpelace občana rozhoduje 
interpelovaný. Pokud nebudou všechny přihlášky do 18.45 hod. projednány a občané předají jejich 
znění v písemné podobě, budou vyřízeny podle odstavce 6. 

 
(6) Pokud je interpelace občana vyřizována písemně, odpověď na ni musí být dána nejpozději do 30 

dnů. Tato odpověď je zveřejněna  vyvěšením na desce v zasedací místnosti Zastupitelstva po 
dobu  příštího zasedání Zastupitelstva a téţ na internetových stránkách MČ Praha 21. 

 



(7) Seznam  všech interpelací občanů včetně způsobu vyřízení  je samostatnou  přílohou dokumentů 
zveřejňovaných z jednání Zastupitelstva na internetových stránkách MČ Praha 21.“ 

 
(8) Zastupitelstvo se můţe dohodnout na změně času interpelací pro dané jednání Zastupitelstva. 

 
 
 

§ 23 
  
 

PROJEDNÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŢNOSTÍ A PETIC OBČANU ADRESOVANÝCH ZASTUPITELSTVU 
MĚSTSKÉ ČÁSTI 

 
 
Při projednávání a vyřizování stíţností a petic občanů se řídí vnitřní směrnicí – „Pravidla pro přijímání, 
vyřizování petic a stíţností“, kterou schválila rada městské části. 
 
 

Č Á S T  IX. 
 

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA A ČINNOSTI RADY 
 

§ 24 
 

(1) Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva MČ provádí Zastupitelstvo na základě zprávy Rady nebo 
člena Zastupitelstva, jemuţ byl úkol usnesením uloţen. Souhrnná kontrola plnění usnesení, jejichţ 
termín plnění byl v průběhu čtvrtletí, se provádí na prvním zasedání Zastupitelstva v následujícím 
čtvrtletí. Za předloţení písemné zprávy o plnění úkolů odpovídá Rada. Předloţí-li starosta 
Zastupitelstvu k rozhodnutí usnesení Rady v otázkách samostatné působnosti, jehoţ výkon 
pozastavil pro nesprávnost, je povinen věc vysvětlit a odůvodnit předkládaný návrh. 

 
(2) Členové Zastupitelstva obdrţí pravidelně zápis z jednání Rady včetně usnesení. Ústní zpráva o 

činnosti rady bude starostou podána 2x ročně, a to do 30.9. a 31. 3.  
    

 
§ 25 

 
Zastupitelstvo můţe vyslovit Radě a jednotlivým členům Zastupitelstva výtku nebo nespokojenost v případech, 
kdy Rada nebo jednotliví členové Zastupitelstva po předchozí kritice nezajišťují důsledně úkoly plynoucí 
z usnesení Zastupitelstva nebo úkoly související s její působností. Zdůvodněný návrh na vyslovení výtky nebo 
nespokojenosti přijímá Zastupitelstvo usnesením.    
 

§ 26 
 

 
 

(1) Tímto jednacím řádem se ruší Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha 21 schválený Zastupitelstvem 
MČ Praha 21 dne 17. září 2012 usnesením č. ZMČ10/0119/12.  

 



(2) Tento jednací řád byl schválen Zastupitelstvem MČ Praha 21 dne 17. 12. 2012 usnesením č. 
ZMČ11/0138/12 a nabývá účinnosti dne 18. 12. 2012. Jeho změny a doplňky můţe provádět 
Zastupitelstvo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starosta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé:  



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/00276/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 12. jednání dne 20.06.2016
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
Vladimír Saitzzpracoval:
personalista, pověřený výkonem funkce tajemníka

 
 

Věc: Žádost FK Újezd nad Lesy o dofinancování grantu MHMP

Důvodová zpráva

Na základě žádosti FK o poskytnutí finančních prostředků jko dofinancování 20% spoluúčasti na
získaném grantu od MHMP na projekt " Dostavba multifunkčního hřiště tréninkový areál Pilovská
1402" žádáme o souhalsné stanovisko s poskytnutím požadované částky příspěvku. Příspěvek je
v celkové částce 500.000,- Kč. Výpočet je: 500.000 = 80%  / 500000/80 * 100 = 625.000,- Kč
  / 20% tedy činí 125.000,- Kč. Materiál byl odsuhlasen radou č. 36 dne 24.5.2016.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 žádost FK Újezd nad Lesy o dofinancování grantu MHMP ve výši 20%

 
 
 

2) s c h v a l u j e
 poskytnutí investičního příspěvku ve výši 125 000,- Kč pro FK Újezd nad Lesy na

dofinancování grantu od MHMP na " Dostavbu multifunkčního hřiště Újezd nad Lesy -
tréninkový areál, Pilovská 1402"

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_2_zadost_FK

 
Příloha č.3: 03_VP_sml._

 
Příloha č.4: 04_VPS_P_21



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

 
 

Dne 31.05.2016
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

 
 









































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

BJ/00288/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 12. jednání dne 20.06.2016
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
Ing. Kateřina Blinkovazpracoval:
referent odboru školství, kultury a MA21

 
 

Věc: Žádost FK Újezd nad Lesy o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu
mimořádných nákladů vynaložených za kropení fotbalových hřišť v létě 2015

Důvodová zpráva

Na základě žádosti FK o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu nákladů spojených se závlahou
fotbalových hřišť v Újezdě nad Lesy, žádáme o souhlasné stanovisko s poskytnutím požadované
částky ve výši 70 000,- Kč. Materiál projednán na RMČ č. 37 dne 7.6.2016

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 žádost FK Újezd nad Lesy o výpomoc úhrady mimořádných nákladů na kropení

 
 
 

2) s c h v a l u j e
 poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 70 000,- Kč pro FK Újezd nad Lesy na finanční

výpomoc s úhradou nákladů spojených s kropením hřiště
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.1: 04_Fotbalovy_klub_Verejnopravni_smlouva_o_poskytnuti_dotace_kropeni

 
Příloha č.3: 02_zadost_FK_kropeni

 
Příloha č.4: 03_FK_fa_za_vodu

 



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

 
Dne 08.06.2016

 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

 
 













Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
 

uzavřená podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
mezi těmito smluvními stranami: 
 
Městská část Praha 21 
Se sídlem:   Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy 
Zastoupená:   Karlou Jakob Čechovou, starostkou Městské části Praha 21  
IČ:    00240923 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:  2000709369/0800 
(dále poskytovatel) 
 
a 
 
název organizace:  FOTBALOVÝ KLUB ÚJEZ nad Lesy 
Sídlo:    Sulovická 998, 190 16 Praha 9 
Doručovací adresa: 
Zastoupená:   Ing. Martin Mora 
IČ:   48137715 
Číslo účtu:  251819379/0800 
Registrace č.:  MV-VSC/1-17652/93-R 
(dále jen příjemce) 
 
 

Článek I. 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí individuální dotace tj. účelově vázaných finančních 

prostředků na úhradu nákladů spojených se závlahou fotbalových hřišť v Újezdě nad Lesy 
v létě 2015.  
 

2. Poskytnutí dotace schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 21 usnesením ……, ze dne ……. 
 
3. Dotace se poskytuje ve výši 70 000,- Kč (slovy: sedmdesáttisíckorunčeských). Celkový objem 

dotace je kryt finančními prostředky z rozpočtu MČ Praha 21. 
 

4. Dotaci je možné použít na náklady (výdaje) vzniklé a uhrazené v období od 1.6.2015 do 30.6.2016 
za podmínek stanovených v této smlouvě. 

 

5. Z dotace nelze hradit: 
- komerční a podnikatelské aktivity; 
- investiční náklady; 
- daně a odvody; 
- alkohol, cigarety a zboží podobného charakteru. 

 

6. Finanční prostředky poskytovatel převede na účet příjemce a to nejpozději do 15 pracovních dnů 
od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

 
 

 Článek II. 
Práva a povinnosti příjemce 

 
1. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že použije dotaci pouze a výhradně za účelem úhrady 

výdajů projektu specifikovaného v čl.I., odst. 1 této smlouvy v souladu s předloženým rozpočtem 
projektu, přiloženého k žádosti o dotaci, v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha 21 ……, 
ze dne ……., a v souladu s obecně závaznými předpisy. 
 



2. Příjemce se zavazuje postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, dojde-li k naplnění podmínek tohoto zákona, zejména pak ust. § 2 
odst. 3. 

 

3. Příjemce se dále zavazuje: 
 

a. dotaci hospodárně používat, a to v souladu s účely, pro které byla poskytnuta, a 
v souladu se zásadami efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti; 
 

b. čerpání poskytnuté dotace řádně vést a podle jednotlivých služeb odděleně sledovat 
v účetní evidenci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů; 
 

c. písemně oznámit poskytovateli změnu adresy, sídla a dalších údajů uvedených ve 
smlouvě nebo jiných skutečností, které mají vliv na realizaci služby, dojde-li k nim 
v době od uzavření této smlouvy do vyúčtování grantu, nejpozději do 14 kalendářních 
dnů od vzniku této skutečnosti; 
 

d. vrátit poskytovateli dotaci popř. její alikvótní část bez zbytečného odkladu v případě 
nerealizace nebo předčasného ukončení, v případě použití dotace v rozporu 
s právními předpisy nebo smlouvou, dále v případě, že údaje, na jejichž základě byla 
dotace poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé, ne však později, než do 30.6.2016 
na účet MČ Praha 21 č. 2000709369/0800, variabilní symbol IČ příjemce dotace; 

 

e. veškeré přidělené finanční prostředky řádně vyúčtovat. V případě akce realizované 
před uzavřením smlouvy do dvou měsíců od jejího uzavření. Jako doklad o 
vyúčtování bude předloženo potvrzení o zaplacení faktury za vodu (např. kopie výpisu 
z běžného účtu). Toto vyúčtování předá příjemce poskytovateli MČ Praha 21 na 
stanoveném formuláři MČ Praha 21 prostřednictvím podatelny nebo poštou na ÚMČ 
Praha 21. Datum odeslání poštou je bráno jako datum podání; 
 

f. vrátit nevyčerpané finanční prostředky na účet MČ Praha 21 č. 2000709369/0800 
nejpozději do 31.1. následujícího kalendářního roku s uvedením variabilního symbolu: 
IČ příjemce dotace. 

 

g. zavést pro dospělé členy FK Újezd nad Lesy členský příspěvek  
 
 
4. Dotace nemůže být v průběhu realizace převedena na jiný subjekt.  
 
5. Příjemce se zavazuje v případě svého zrušení či likvidace vrátit nevyužitou část dotace 

poskytovateli do 31.12. příslušného roku, ve kterém dotaci obdržel.. 
 
6. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli kontrolu svého účetnictví vztahujícího se k poskytnuté 

dotaci. 
 

 
 
 

III. 
Práva a povinnosti poskytovatele 

 
1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve výši a lhůtě uvedené v článku I. této 

smlouvy. Pokud příjemce závěrečnou zprávu a finanční vyúčtování v daném termínu nepředloží, 
případně předloží částečně, může poskytovatel příjemci vyúčtovat smluvní pokutu až do výše 50 % 
poskytnuté dotace. 

 
2. Dotaci nelze přidělit žadatelům v případě nevyřešeného vyúčtování jakýchkoliv finančních 

prostředků přidělených MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy. 
 



3. Poskytovatel je oprávněn provést kontrolu čerpání a využití poskytnuté dotace, zejména kontrolu v 
účetnictví příjemce, ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. 

 
4. V případě použití dotace v rozporu s účelem uvedeným v této smlouvě, je poskytovatel oprávněn 

požadovat vrácení poskytnuté dotace dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění. 

 
IV. 

Náhrada škody 
 

Obě smluvní strany se zavazují k náhradě škody vzniklé druhé straně v souvislosti s touto 
smlouvou, prokáží-li, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. 

 
V. 

Ustanovení společná a závěrečná 
 
1. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy obou smluvních stran platným 

občanským zákoníkem. 
 
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze smluvními dodatky podepsanými zástupci obou 

smluvních stran. Dodatky budou chronologicky seřazeny v časovém sledu a číslovány. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za důvěrné a proto 

udělují souhlas k jejich zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek. 
 
4. Tato smlouva byla uzavřena na základě pravdivých údajů obou smluvních stran a jejich určité a 

svobodné vůle. 
 
5. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních stejné právní závaznosti, z nichž dvě obdrží 

poskytovatel a jednu příjemce. 
 
 
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
 
 
 
 
V Praze dne...................      V Praze dne ....................... 
 
 
.......................................     ............................................ 
za poskytovatele       za příjemce 



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 12. jednání dne 20.06.2016
 

Jan Slezákpředkládá:
místostarosta MČ Praha 21

 
Ing. Josef Roušalzpracoval:
vedoucí odboru majetku a investic

 
 

Věc: Rekonstrukce hasičské zbrojnice

Důvodová zpráva

Tento materiál je zastupitelstvu MČ Praha 21 předkládán v souvislosti s připravovanou
rekonstrukcí hasičské zbrojnice v Druhanické ulici vedenou pod názvem "Stavba č. 41271
Požární zbrojnice Újezd nad Lesy" (dále jen jako "rekonstrukce hasičské zbrojnice" nebo
"akce").

Na akci byla v roce 2009-2010 zpracována projektová dokumentace a následně v roce 2011
vydáno stavební povolení, které bylo prodlužováno a je platné. V roce 2016 byla vypracována
projektová dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele. Celá projektová příprava
akce byla zajišťována MHMP a financována z rozpočtu HMP.  

Z důvodu dalšího finančního zajištění akce bylo, po jednání s odborem technické vybavenosti
MHMP, zažádáno o přidělení dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra - generálního
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen jako "MV GŘ HZS ČR") v rámci
programu "Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2016". Tato žádost byla schválena HMP v
souladu s vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy
(viz příloha). Žádost MČ Praha 21 hodnocení vyhověla a MV GŘ HZS ČR bylo oznámeno, že je
určena k financování ze státního rozpočtu a při splnění podmínek vyplývajících ze závazných
dokumentů vydávaných poskytovatelem dotace bude MČ praha 21 příjemcem dotace ze
státního rozpočtu v maximální výši 4,5 mil. Kč z uznatelných nákladů akce. Na základě těchto
informací byla poskytovateli dotace zaslána žádost o vydání registračního listu akce.

Následně bylo zastupitelstvem hlavního města Prahy schváleno poskytnutí investiční účelové
dotace MČ Praha 21 pro rok 2016 na realizaci akce ve výši 10 mil. Kč (viz příloha) s tím, že pro
rok 2017 se počítá s vyčleněním finančích prostředků v rámci rozpočtu HMP ve výši dalších 10
mil. Kč.

Předpokládané finanční prostředky na realizaci stavebních prací na rekonstrukci hasičské
zbrojnice jsou ve výši 16,3 mil. Kč a v případě přidělení deklarovaných finančních prostředků
bude akce plně finančně kryta i včetně dovybavení nové budovy a případných souvisejících
investic.



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

V současné době je připravována VZ pro výběr dodavatele stavebních prací a přepokládaný
termín zahájení rekonstrukce je 09/2016.

Na základě výše uvedeného předkládáme ZMČ k odsouhlasení příjem dotace ze státního
rozpočtu z Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

 
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 informace k přípravě rekonstrukce hasičské zbrojnice vedené pod názvem "Stavba č.

41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy"
 
 
 

2) s o u h l a s í
 s příjmem dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra - generálního ředitelství

Hasičského záchranného sboru v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok
2016" ve výši 4,5 mil. Kč na realizaci investiční akce "Stavba č. 41271 Požární zbrojnice
Újezd nad Lesy"

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Usneseni_RHMP_1325

 
Příloha č.3: 03_Usneseni_ZHMP_17_56

 
 

Dne 09.06.2016
 
 

Jan Slezák
místostarosta MČ Praha 21

 
 



Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1325 
ze dne  31.5.2016 

k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 21 k podání žádosti o poskytnutí účelové investiční 
dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na rok 2016 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   k o n s t a t u j e ,  ž e  

MČ Praha 21 splňuje podmínky § 9 odst. 3 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. 
hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů k udělení souhlasu se žádostí MČ Praha 21 o poskytnutí účelové dotace ze 
státního rozpočtu z Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného 
sboru ČR 

I I .   s o u h l a s í ,  a b y  

MČ Praha 21 požádala o dotaci z Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského 
záchranného sboru ČR na realizaci projektu "Stavba č. 41271 Hasičská zbrojnice Újezd 
nad Lesy" 

I I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  oznámit správci příslušné kapitoly rozpočtu hlavního města Prahy, že souhlas byl 
udělen 

Termín: 1.6.2016 

 

 
Adriana Krnáčová v. r. 
primátorka hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek v. r. 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstkyně primátorky Kislingerová  
Tisk: R-22000  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Hlavní město Praha 
 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Zastupitelstva hlavního města Prahy 

 
číslo 17/56 

ze dne  26.5.2016 

k návrhu koncepce výstavby a rekonstrukce hasičských zbrojnic, dovybavení Jednotek SDH 
ve střednědobém výhledu do roku 2018 a s tím spojených úprav rozpočtu kapitálových 

výdajů vlastního hlavního města Prahy v roce 2016 v kapitole 07 - Bezpečnost a poskytnutí 
účelových investičních dotací městským částem hl. m. Prahy 

 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
1.  koncepci výstavby a rekonstrukce hasičských zbrojnic na území hl. m. Prahy dle 

přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2.  návrh na dovybavení Jednotek SDH požární technikou dle přílohy č. 2 tohoto 
usnesení 

I I .   s c h v a l u j e  
1.  navýšení rozpočtu výdajů vl. hl. m. Prahy v kap. 0716, odpa 6330, pol. 5347 za 

současného navýšení položky 8115 (přebytek hospodaření za rok 2015) ve výši 
34.550,00 tis. Kč a s poskytnutí investičních účelových dotací městským částem hl. 
m. Prahy na výstavbu a rekonstrukci hasičských zbrojnic ve výši 34.550,00 tis. Kč 
dle přílohy č. 3, sloupec A tohoto usnesení 

2.  navýšení rozpočtu výdajů vl. hl. m. Prahy v kap. 0716, odpa 6330, pol. 5347 ve výši 
53.800,00 tis. Kč za současného snížení rozpočtu výdajů vl. hl. m. Prahy v kap. 
0766, akce č. 0042886 - SZNR pro SDH při MČ ve výši 10.600,00 tis. Kč a navýšení 
položky 8115 (přebytek hospodaření za rok 2015) ve výši 43.200,00 tis. Kč a 
poskytnutí účelových investičních dotací městským částem hl. m. Prahy ve výši 
53.800,00 tis. Kč na nákup požární techniky dle přílohy č. 2, sloupec A tohoto 
usnesení 

I I I .   u k l á d á  
1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení 
Termín: 31.5.2016 

 

 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-4343  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



Příloha č. 3 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 17/56 ze dne 26. 5. 2016

Návrh na výstavbu a rekonstrukci hasičských zbrojnic, realizovanou MČ HMP a poskytnutí účelových investičních 
dotací městským částem hl. m. Prahy v r. 2016

Hasičské zbrojnice -  návrh na výstavbu v tis. Kč
sloupec A sloupec B sloupec C
rok  2016 rok 2017 rok 2018

1. MČ Praha - Libuš Písnice 35 000,0 10 000,0 25 000,0 stavební povolení
2. MČ Praha  21 Újezd nad Lesy 20 000,0 10 000,0 10 000,0 stavební povolení
6. MČ Praha 16 Radotín 25 000,0 1 500,0 12 500,0 11 000,0 stav.povolení konec r. 2016
7. MČ Praha - Čakovice Čakovice 25 000,0 5 000,0 15 000,0 5 000,0 stav. povol. do konc.1/2 2016

CELKEM 105 000,0 26 500,0 62 500,0 16 000,0

Hasičské zbrojnice - návrh na rekonstrukci v tis. Kč
sloupec A sloupec B sloupec C
rok  2016 rok 2017 rok 2018

1. MČ Praha 11 Chodov 3 500,0 3 500,0 rozšíření HZ a opr.garáže

2. MČ Praha 12 Cholupice 100,0 50,0 50,0 rekonstrukce HZ

3. MČ Praha 13 Stodůlky 3 000,0 3 000,0 dostavba věže na sušení

4. MČ Praha 19 Kbely 1 750,0 1 750,0 vjezd.brána a signalizace, demolice straré HZ
5. MČ Praha - Březiněves Březiněves 1 200,0 1 200,0 rekonstrukce HZ
6. MČ Praha - Ďablice Ďáblice 50,0 50,0 rekonstrukce HZ
7. MČ Praha - Koloděje Koloděje 900,0 300,0 600,0 okoli HZ příjezd.cesta
8. MČ Praha - Kunratice Kunratice 3 250,0 250,0 3 000,0 dostavba HZ, místnost pro mládež
9. MČ Praha - Kolovraty Kolovraty 4 500,0 2 500,0 2 000,0 rekonstrukce HZ

10. MČ Praha - Lipence Lipence 2 800,0 1 500,0 1 300,0 oprava fasády, zateplení, zpevnění ploch HZ 
11. MČ Praha - Lochkov Lochkov 300,0 300,0 vrata a zastřešení skladu HZ
12. MČ Praha - Lysolaje Lysolaje 150,0 150,0 garážová vrata HZ

Celkem 21 500,0 8 050,0 13 450,0 0,0

CELKEM VÝSTAVBA  A  REKONSTRUKCE 126 500,0 34 550,0 75 950,0 16 000,0

Poř. č. Městská část Jednotka SDH Celkové náklady Poznámka

Poř. č. Městská část Jednotka SDH Celkové náklady Poznámka



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
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Zastupitelstvo městské části 12. jednání dne 20.06.2016
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

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

 
 

Věc: Neposeda - žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na terénní sociální práce s
dospívajícími

Důvodová zpráva

Organizace Neposeda poskytuje v Újezdě nad Lesy terénní sociální práci již od roku 2008, přičemž
se jedná o práci celoroční, na vysoce profesionální úrovni. Jejich zásadním přínosem je schopnost
aktivně vyhledávat klienty - problémové dospívající, mnohdy s potížemi v sociální sféře, ať už jde
o zařazení do kolektivu, sociální kontakt, problematické návyky či rizikové chování. Díky tomu
se daří kontaktovat osoby, které by jinak žádnou instituci ani pomoc nevyhledaly a následně je
motivovat ke změně chování, navázat je i sociálně i pro další práci ve spektru služeb. Důležitými
faktory této komunitní terénní práce jsou dlouhodobost, důkladná znalost lokality i dobré vztahy
s dospívajícími a jejich důvěra. Přerušením této práce by došlo k nenahraditelné ztrátě kontaktu
s jedinci či skupinami, kteří pomoc terénního pracovníka využívají, a tím ke zvýšení dopadů
sociálně negativních jevů na život MČ Praha 21. Tento materiál byl projednán Radou MČ Praha
21 č. 37 ze dne 7.6.2016.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 žádost o neinvestiční dotaci na terénní sociální práce s dospívajícími

 
 
 

2) s c h v a l u j e
 částku 113.520,-Kč na podporu terénní sociální práce s dospívajícími v rámci programu

Autobus v Újezdě nad Lesy organizace Neposeda
 
 
 
 



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_zadost_o_financni_podporu_org._Neposeda

 
Příloha č.3: 03_vyjadreni_OSV

 
Příloha č.4: 04_verejnopravni_smlouva_Neposeda

 
 

Dne 08.06.2016
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

 
 



I n g . Kateřina Blinková 

ÚMČ P r a h a 2 1 

Staroklánovická 2 6 0 

1 9 0 1 6 P r a h a 9 HepOSCCla 

Č. j . : I Š / 1 0 / 2 0 1 6 V P r a z e d n e 2 6 . května 2 0 1 6 

Věc: Žádost o finanční podporu terénní sociální práce s dospívajícími 

Vážení, 

obracím s e n a vás t o u t o c e s t o u s žádostí o finanční p o d p o r u terénní sociální práce 
s dospívajícími v Újezdě n a d L e s y v rámci našeho p r o g r a m u A u t o b u s . V rámci 
grantového řízení b y l t e n t o p r o g r a m podpořen částkou 7 5 0 0 , - Kč, což odpovídá 
0 , 6 % rozpočtu p r o g r a m u p r o práci v dané lokalitě. Finanční p o d p o r a v této výši 
činí p r o g r a m n a území vaší městské části nadále neudržitelný. Magistrát hlavního 
města P r a h y totiž při svém hodnocení žádostí zohledňuje j a k o j e d n o z klíčových 
kritérií finanční p o d p o r u z e s t r a n y městských částí, a t o alespoň v e výši 1 0 %. 

Terénní sociální práci s dospívajícími p o s k y t u j e m e v Újezdě n a d L e s y 
o d r o k u 2 0 0 8 . jedná s e o celoroční v y s o c e profesionální práci. Dospívajícím při ní 
nabízíme k o n t a k t s te rénním pracovníkem. T e n s e zajímá o t o , c o s e j i m v životě 
děje a j e s c h o p e n j i m nabídnout p o m o c n o u r u k u při řešení j e j i c h aktuálních přání 
a potřeb. Dokáže profesionálně p o r a d i t a p o m o c i s e o r i e n t o v a t v obtížných 
životních situacích. M e z i j e h o základní d o v e d n o s t i patří navázání důvěry 
prostřednictvím přijetí a naslouchání př íběhu k l i e n t a a dále o r i e n t a c e v množství 
návazných služeb v lokalitě i m i m o n i . 

Pro udržení té to s lužby s dlouhou kontinuitou a s vysokou kvalitou 
poskytovaných s lužeb (95% v externím hodnocen í kvality) Vás nyní žádám 
o fínanční podporu té to s lužby ve výši 120 000,- Kč, což odpovídá právě 10% 
nákladů na realizaci s lužby v té to lokalitě. Bližší i n f o r m a c e o p r o g r a m u 
předkládám n a dalším l i s t u . 

Děkuji z a zvážení této žádosti a těším s e n a další spolupráci. 

n e p o s e d a 
 N e p o s e d a , z. ú. 

A: Šimanovská 4 7 . 1 9 8 0 0 P r a h a 9 - K y j e 

10: 6 9 7 9 3 2 9 8 ^ j ^ ^ ^ ^ Šteflcová, ředitelka 
B. 0.: 2 0 0 0 7 2 6 7 4 8 / 2 0 1 0 
w w w . n e p o s e d a . O f g t . : 7 3 9 4 9 1 6 4 0 

e. : i v a n a ( 5 ) n e p o s e d a . o r g 

Méstská část P r a h a 2 1 
•oruieno: 26.05.2016 
U M C P 2 1 / 0 8 8 7 8 / 2 0 1 6 
llsty:2 přílohy: 
d r u h : 

m c 2 1 e s 6 2 5 9 1 f a 6 



I n g . Kateřina Blinková 

ÚMČ P r a h a 2 1 

Staroklánovická 2 6 0 

1 9 0 1 6 P r a h a 9 neposeda 

Příběhy újezdských klientů - často mají něčeho m o c n e b o n a o p a k málo 
C h l a p e c A má m n o h o volnočasových a k t i v i t , ráno před školou chodí n a doučování, 
p o škole má kroužky... Když má t r o c h u volného času p r o s e b e , j d e s kamarády n a místní 
multifunkční hřiště, baví h o m o c j e z d i t n a koloběžce a v ježdění s e postupně zlepšuje 
s p o l u s ostatními j e z d c i . Teď s e n a hřišti d l o u h o neukáže, musí s e připravovat 
n a přijímací zkoušky n a gymnázium. Je hodně nervózní a bojí s e , že s e m u zkoušky 
nepodaří. Učení m u z a s e t o l i k n e j d e , a l e přijímačky dělají téměř všichni, t a k b u d e m u s e t 
t a k y , a b y neudělal rodině o s t u d u . Poslední d o b o u h o často bolí břicho, bývá skleslý 
a unavený. Stěžuje s i n a n e d o s t a t e k volného času.  
Mladý muž B má n a o p a k přebytek volného času, odešel z učiliště a neví, c o b y měl dělat. 
Žije d o m a u rodičů a občas chodí n a sezónní brigádu. Užívá návykové látky, hlavně 
m a r i h u a n u . N i c h o z a s až t a k nebaví, někteří kamarádi jezdí n a k o l e c h , a l e t o není n i c 
p r o něj. Občas uvažuje, že b y s i našel práci a odstěhoval s e o d rodičů, protože t o d o m a 
z a n i c nestojí. Nerozumí s i s nevlastním o t c e m , k a m b y šel, neví. O b u d o u c n o s t i 
nepřemýšlí, protože s e h o n a t o n i k d o neptá.  

Sociální pracovník působí jako...  
... průvodce - provází mladé l i d i obtížným obdobím dospívání, sdílí s n i m i j e j i c h 
s t a r o s t i i r a d o s t i a pomáhá při řešení problémů, s e kterými s i nevědí r a d y . Tím zmírňuje 
d o p a d y j e j i c h rizikového chování n a ně samotné i n a sousedství. 

mediátor sporů m e z i mladými l i d m i a j e j i c h okolím, s o u s e d y a obcí. Prispívá t a k 
k lepšímu k l i m a t u v o b c i .  
... facilitátor - m o t i v u j e mladé l i d i k t o m u , a b y s e aktivně zajímali o prostředí k o l e m 
s e b e , pomáhá j i m v r e a l i z a c i nápadů, j a k s e z a p o j i t d o veřejného dění a změnit okolí, 
v e kterém tráví volný čas k lepšímu (výstavba s k a t e p a r k u , úklid l e s a , uspořádání 
f e s t i v a l u , zřízení zkušebny").  
... pevný bod v síti sociálních služeb, který ví, k a m odkázat n e j e n mladé l i d i , a l e i j e j i c h 
blízké. 
... podpora rodičům, učitelům, úředníkům a dalším osobám, kteří pracují s mladými 
l i d m i v obtížné životní s i t u a c i . Může přispět svými zkušenostmi a p o h l e d e m n a s i t u a c e , 
které s e často zdají obtížně řešitelné. 

Náklady n a c e l o u službu n a j e d e n r o k 2 3 0 0 0 0 0 
Náklady na realizaci služby v Újezdě nad Lesy na jeden rok 1145 600 

z t o h o mzdové náklady 8 4 0 0 0 0 
o d v o d y 2 8 5 6 0 0 
vzdělávání pracovního týmu a s u p e r v i z e 2 0 0 0 0 

Počet klientů v Újezdě nad Lesy v roce 2015 99 
Počet hodin přímé práce v Újezdě nad Lesy v roce 2015 971 





Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
 

uzavřená podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
mezi těmito smluvními stranami: 
 
Městská část Praha 21 
Se sídlem:   Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy 
Zastoupená:   Karlou Jakob Čechovou, starostkou Městské části Praha 21  
IČ:    00240923 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:  2000709369/0800 
(dále poskytovatel) 
 
a 
 
název organizace Neposeda, z.ú. 
Sídlo:    Šimanovská 47, 198 00 Praha 9 - Kyje 
Doručovací adresa: Šimanovská 47, 198 00 Praha 9 - Kyje 
Zastoupená:   Mgr. Ivana Štefková 
IČ:   69793298 
Číslo účtu:  23837081/0100 
 (dále jen příjemce) 
 
 

Článek I. 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace tj. účelově vázaných finančních prostředků na 

terénní sociální práce s dospívajícími. 
 

2. Poskytnutí dotace schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 21 usnesením č………. ze dne ……….. 
 
3. Dotace se poskytuje ve výši 113 520 Kč (slovy: jednostotřinácttisícpětsetdvacetkorunčeských). 

Celkový objem dotace je kryt finančními prostředky z rozpočtu MČ Praha 21. 
 

4. Dotaci je možné použít na náklady (výdaje) vzniklé a uhrazené v období od 1.1.2016 do 
31.12.2016  za podmínek stanovených v této smlouvě, přičemž účelu dotace stanoveného v čl. 1 
odst. 1 této smlouvy je příjemce povinen dosáhnout do 31.12.2016. 

 

5. Z dotace nelze hradit: 
- komerční a podnikatelské aktivity; 
- investiční náklady; 
- daně a odvody; 
- alkohol, cigarety a zboží podobného charakteru. 

 

6. Finanční prostředky poskytovatel převede na účet příjemce nebo si je příjemce vyzvedne v 
hotovosti v pokladně ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9 – Újezd nad Lesy, a to 
nejpozději do 7 pracovních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

 
 

 Článek II. 
Práva a povinnosti příjemce 

 
1. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že použije dotaci pouze a výhradně za účelem úhrady 

výdajů projektu specifikovaného v čl.I., odst. 1 této smlouvy v souladu s předloženým rozpočtem 
projektu, přiloženého k žádosti o dotaci, v souladu s Grantovým systémem MČ Praha 21 
schváleného usnesením Zastupitelstva MČ Praha 21 č. ………, ze dne ……, a v souladu s obecně 
závaznými předpisy. 



 
2. Příjemce se zavazuje postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů, dojde-li k naplnění podmínek tohoto zákona, zejména pak ust. § 2 
odst. 3. 

 

3. Příjemce se dále zavazuje: 
 

a. dotaci hospodárně používat, a to v souladu s účely, pro které byla poskytnuta, a 
v souladu se zásadami efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti; 
 

b. čerpání poskytnuté dotace řádně vést a podle jednotlivých služeb odděleně sledovat 
v účetní evidenci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů; 
 

c. písemně oznámit poskytovateli změnu adresy, sídla a dalších údajů uvedených ve 
smlouvě nebo jiných skutečností, které mají vliv na realizaci služby, dojde-li k nim 
v době od uzavření této smlouvy do vyúčtování grantu, nejpozději do 14 kalendářních 
dnů od vzniku této skutečnosti; 
 

d. vrátit poskytovateli dotaci popř. její alikvótní část bez zbytečného odkladu v případě 
nerealizace nebo předčasného ukončení, v případě použití dotace v rozporu 
s právními předpisy nebo smlouvou, dále v případě, že údaje, na jejichž základě byla 
dotace poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé, ne však později, než do 31. 1. 
2017 na účet MČ Praha 21 č. 2000709369/0800, variabilní symbol IČ příjemce 
dotace; 
 

e. přidělené finanční prostředky řádně vyúčtovat  do dvou měsíců od ukončení realizace 
projektu, nejpozději však do 15.1 následujícího kalendářního roku. Vyúčtování dotace 
bude obsahovat: závěrečnou zprávu o projektu, kopie účetních dokladů (originály 
těchto účetních dokladů musí být viditelně označeny textem „hrazeno z dotace MČ 
Praha 21“, kopie peněžního deníku. Toto vyúčtování předá příjemce poskytovateli 
MČ Praha 21 na stanoveném formuláři MČ Praha 21 prostřednictvím podatelny nebo 
poštou na ÚMČ Praha 21. Datum odeslání poštou je bráno jako datum podání; 
 

f. vrátit nevyčerpané finanční prostředky na účet MČ Praha 21 č. 2000709369/0800 
nejpozději do 31.1 následujícího kalendářního roku s uvedením variabilního symbolu: 
IČ příjemce dotace. 

 
 
4. Dotace nemůže být v průběhu realizace převedena na jiný subjekt. V případě, že se akce 

neuskuteční, dotace se vrací v plné výši. 
 
5. Spoluúčastí na jednotlivých akcích se rozumí nejen spoluúčast finanční, ale také dobrovolná práce 

či poskytnutí služeb. Pro výpočet spoluúčasti příjemce tyto položky finančně ohodnotí a vyčíslí. 
 
6. Příjemce se zavazuje v případě svého zrušení či likvidace vrátit nevyužitou část dotace 

poskytovateli do 31.12 příslušného roku, ve kterém dotaci obdržel. 
 
7. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli kontrolu svého účetnictví vztahujícího se k poskytnuté 

dotaci. 
 

III. 
Práva a povinnosti poskytovatele 

 
1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve výši a lhůtě uvedené v článku I. této 

smlouvy. Pokud příjemce závěrečnou zprávu a finanční vyúčtování v daném termínu nepředloží, 
případně předloží částečně, může poskytovatel příjemci vyúčtovat smluvní pokutu až do výše 50 % 
poskytnuté dotace. 

 



2. Dotaci nelze přidělit žadatelům v případě nevyřešeného vyúčtování jakýchkoliv finančních 
prostředků přidělených MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy. 

 
3. Poskytovatel je oprávněn provést kontrolu čerpání a využití poskytnuté dotace, zejména kontrolu v 

účetnictví příjemce, ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. 
 
4. V případě použití dotace v rozporu s účelem uvedeným v této smlouvě, je poskytovatel oprávněn 

požadovat vrácení poskytnuté dotace dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění. 

 
IV. 

Náhrada škody 
 

Obě smluvní strany se zavazují k náhradě škody vzniklé druhé straně v souvislosti s touto 
smlouvou, prokáží-li, že porušení povinností nebylo způsobeno okolnostmi vylučujícími 
odpovědnost. 

 
V. 

Ustanovení společná a závěrečná 
 
1. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy obou smluvních stran platným 

občanským zákoníkem. 
 
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze smluvními dodatky podepsanými zástupci obou 

smluvních stran. Dodatky budou chronologicky seřazeny v časovém sledu a číslovány. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za důvěrné a proto 

udělují souhlas k jejich zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek. 
 
4. Tato smlouva byla uzavřena na základě pravdivých údajů obou smluvních stran a jejich určité a 

svobodné vůle. 
 
5. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních stejné právní závaznosti, z nichž dvě obdrží 

poskytovatel a jednu příjemce. 
 
 
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
 
 
 
 
V Praze dne...................      V Praze dne ....................... 
 
 
.......................................     ............................................ 
za poskytovatele       za příjemce 
 



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/00275/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 12. jednání dne 20.06.2016
 

Mgr. Ing. Martin Kopeckýpředkládá:
předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21

 
Markéta Zahradníkovázpracoval:
tajemník Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21

 
 

Věc: Průběžná zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Prahy 21

Důvodová zpráva

Kontrolní výbor Zastupitelstva MČ Praha 21 předkládá Zastupitelstvu MČ Praha 21 průběžnou
zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Prahy 21. Jedná se o: zápis z jednání
Kontrolního výboru č. 15/2016 ze dne 11. 5. 2016  včetně protokolu o kontrole plnění usnesení
ZMČ – zvolení MUDr. Jaroslava Jeníčka dočasným šéfredaktorem Újezdského zpravodaje.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 zápis z jednání Kontrolního výboru č. 15/2016 ze dne 11. 5. 2016 včetně protokolu o

plnění usnesení ZMČ - zvolení MUDr. Jaroslava Jeníčka dočasným šéfredaktorem Újezdského
zpravodaje

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_kontrolni_vybor_zapis_15_2016

 
 

Dne 09.06.2016
 
 

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21

 
 



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

BJ/00266/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 12. jednání dne 20.06.2016
 

Jan Slezákpředkládá:
místostarosta MČ Praha 21

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Zápis č. 11 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 16.
5. 2016

Důvodová zpráva

Zápis č. 11 z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 21, ze dne 16. 5. 2016, byl předložen Radě
na vědomí (usnesení RMČ36/0605/16) a Zastupitelstvu MČ Praha 21 je předkládán na
vědomí.  Obsahuje 5 bodů.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 zápis č. 11 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 16. 5. 2016

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Zapis_c_11_z_FV_16_5_2016

 
 

Dne 31.05.2016
 
 

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.
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00264/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 12. jednání dne 20.06.2016
 

Jan Slezákpředkládá:
místostarosta MČ Praha 21

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Rozpočtová opatření č. 24 - 29, 31 - 35, 38 - 41: změny rozpočtu v roce 2016

Důvodová zpráva

Rozpočtové opatření č. 24: změna rozpočtu v roce 2016 - přijetí účelové neinvestiční dotace z
MHMP na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti ve ýši 60 tis. Kč v kapitole 09 - Vnitřní
správa (schváleno usnesením RMČ34/0559/16).

Rozpočtové opatření č. 25: změna rozpočtu v roce 2016 - přijetí účelové neinvestiční dotace z
MHMP v rámci Grantového programu hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a
školských zařízeních, ve výši 43 tis. Kč pro MZŠ Polesná 1690, které budou finanční prostředky
přeposlány formou neinvestičního příspěvku - v kapitole 04 - Školství, mládež a sport (schváleno
usnesením RMČ34/0559/16).

Rozpočtové opatření č. 26: změna rozpočtu v roce 2016 - přijetí účelové neinvestiční dotace
z MHMP ve výši 1 085,1 tis. Kč pro MZŠ Polesná na dokrytí integrace žáků na období od 1.
1. 2016 do 31. 8. 2016 (mzdové náklady asistentů pedagoga) a zaslání finančních prostředků
formou neinvestičního příspěvku MZŠ Polesná - v kapitole 04 - Školství, mládež a sport (schváleno
usnesením RMČ34/0559/16).

Rozpočtové opatření č. 27: změna rozpočtu v roce 2016 - přijetí účelové neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu z MPSV ve výši 450,0 tis. Kč (1. splátka) na podporu poskytování sociálních
služeb na území hl.m.Prahy - Pečovatelská služba - v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální oblast
(schváleno usnesením RMČ34/0559/16).

Rozpočtové opatření č. 28: změna rozpočtu v roce 2016 - vratka finančních prostředků v
souvislosti s ukončením projektů v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost v
celkové výši 488 890,57 Kč (pro rozpočtové opatření zaokrouhleno na 488,9 tis. Kč), a to na akce
OPPK - eÚjezd (ORG 21554) a OPPK - Digitalizace archivu stavebního úřadu (ORG 23512) - v
kapitole 09 - Vnitřní správa, převodem z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní
správa (schváleno usnesením RMČ34/0559/16).

Rozpočtové opatření č. 29: změna rozpočtu v roce 2016 - přijetí sponzorských darů ve výši 64
tis. Kč na účelové využití pro Den země v Újezdě nad Lesy - v kapitole 02 - Městská infrastruktura
(schváleno usnesením RMČ34/0559/16).



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. 31: změna rozpočtu v roce 2016 - poskytnutí neinvestičního příspěvku
MŠ Rohožník ve výši 500,0 tis. Kč na opravu elektroinstalace - v kapitole 04 - Školství, mládež
a sport, převedením finančních prostředků z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 -
Pokladní správa (schváleno usnesením RMČ35/0582/16).

Rozpočtové opatření č. 32: změna rozpočtu v roce 2016 - poskytnutí investičního příspěvku MŠ
Sluníčko ve výši 282,0 tis. Kč na zakoupení tří interaktivních tabulí včetně příslušenství - v kapitole
04 - Školství, mládež a sport, převedením finančních prostředků z položky nespecifikované
rezervy, s ORG 304 (vrácené nevyčerpané prostředky z MŠ Sluníčko z roku 2015) v kapitole 10
- Pokladní správa (schváleno usnesením RMČ35/0581/16).

Rozpočtové opatření č. 33: změna rozpočtu v roce 2016 - poskytnutí investiční dotace FK Újezd
nad Lesy ve výši 125,0 tis. Kč, jako 20% spoluúčast k poskytnutému grantu z MHMP (program II/
A/2, č. proj. 2001/A/2, částka 500,0 tis. Kč na dokončení výstavby víceúčelového hřiště s umělou
trávou a osvětlením) - v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, převedením finančních prostředků
z položky spoluúčasti MČ P21 na grantech -neinvestiční dotace v kapitole 04 (odsouhlaseno
usnesením RMČ35/0583/16).

Rozpočtové opatření č. 34: změna rozpočtu v roce 2016 - převedení finančních prostředků na
granty z prostředků MČ Praha 21 mezi kapitolami a položkami v souladu s výsledky grantového
řízení 2016 a usnesení ZMČ11/0169/16  (schváleno usnesením RMČ35/0583/16).

Rozpočtové opatření č. 35: změna rozpočtu v roce 2016 - přijetí neinvestičního daru ve výši 50
tis. Kč od dárce Play games, a.s. v kapitole 10 - Pokladní správa a převedení na výdajovou položku
nespecifikované rezervy v kapitole 10 na pozdější využití - sportovní a kulturní akce (darovací
smlouva od firmy Play games, a.s. byla schválena dne 24. 5. 2016 usnesením RMČ36/0610/16).

Rozpočtové opatření č. 38: změna rozpočtu v roce 2016 - přijetí účelové investiční 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 05 - Zdravotnictví a sociální oblast. Převedení
na položku nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa.

Rozpočtové opatření č. 39: změna rozpočtu v roce 2016 - poskytnutí neinvestiční dotace z.ú.
Neposeda ve výši 113 520,- Kč (pro rozpočtové opatření zaokrouhleno na 113,50 tis. Kč) na
podporu terénní sociální práce s dospívajícími - v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální oblast,
převodem finančních prostředků z účelové dotace z MHMP z výherních hracích prvků a jiných tech.
zařízení (zapojení nevyčerpané dotace z roku 2015 a dotace z VHP v roce 2016 za IV.Q 2015).

Rozpočtové opatření č. 40: změna rozpočtu v roce 2016 - poskytnutí neinvestiční dotace FK
Újezd nad Lesy ve výši 70,0 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s kropením hřiště -
v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, zapojením nevyčerpaných prostředků z dotace MHMP z
výherních hracích prvků z roku 2015 do roku 2016.

Rozpočtové opatření č. 41: změna rozpočtu v roce 2016 - zakoupení hracích prvků na dětské
hřiště a vybudování dopadové plochy v celkové výši 206,7 tis. Kč v kapitole 04 - Školství, mládež
a sport, zapojením nevyčerpaných prostředků z dotace MHMP z výherních hracích prvků na sport
z roku 2015 do roku 2016.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 



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

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 rozpočtová opatření č. 24 - 29, 31, 32, 34, 35, 38 a 41: změny rozpočtu v roce 2016 dle

přiložených tabulek, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.
 
 
 

2) s c h v a l u j e
 rozpočtová opatření č. 33, 39 a 40: změny rozpočtu v roce 2016 dle přiložené tabulky,

která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_RO_c_24_az_29_31_az_35_38_az_41_zmeny_R2016

 
 

Dne 08.06.2016
 
 

Jan Slezák
místostarosta MČ Praha 21

 
 



MČ Praha 21

Rozpočtová opatření č. 24 - 29, 31, 32, 33, 34, 35, 38 - 41:  změny rozpočtu v roce 2016

pro jednání ZMČ Praha 21 dne 20. 6. 2016

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

24

Přijetí účelové neinvestiční dotace z MHMP na

přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti

ve výši 60 tis. Kč v kapitole 09 - Vnitřní správa (č.

dokladu 3013)

změna R
Přijetí účelové neinvestiční dotace z MHMP

231 63 30 4137 81 0900 60 000,00

Služby, školen, vzdělávání - zkoušky zvláštní

odborné způsobilosti 231 61 71 5167 81 0900 60 000,00

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

25

Přijetí účelové neinvestiční dotace z MHMP v

rámci Grantového programu hl.m.Prahy pro

oblast primární prevence ve školách a školských

zařízeních, ve výši 43 tis. Kč pro MZŠ Polesná

1690, které budou finanční prostředky

přeposlány formou neinvestičního příspěvku - v

kapitole 04 - Školství, mládež a sport (č. dokladu

3015)

změna R
Přijetí účelové neinvestiční dotace z MHMP

231 63 30 4137 81 0400 43 000,00

Neinvestiční příspěvek MZŠ Polesná z dotace z

MHMP na programy primární prevence a

sebezkušenostní výcvik KVP 231 31 13 5336 81 0400 43 000,00

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

26

Přijetí účelové neinvestiční dotace z MHMP ve

výši 1 085,1 tis. Kč pro MZŠ Polesná na dokrytí

integrace žáků na období od 1. 1. 2016 do 31. 8.

2016 (mzdové náklady asistentů pedagoga) a

zaslání finančních prostředků formou

neinvestičního příspěvku MZŠ Polesná - v

kapitole 04 - Školství, mládež a sport (č. dokladu

3019)

změna R
Přijetí účelové neinvestiční dotace z MHMP

231 63 30 4137 91 0400 1 085 100,00

Neinvestiční příspěvek MZŠ Polesná z dotace z

MHMP na integraci žáků v období od 1.1.2016 do

31.8.2016 231 31 13 5336 91 0400 1 085 100,00

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

27

Přijetí účelové neinvestiční dotace ze státního

rozpočtu z MPSV ve výši 450,00 tis. Kč (1. splátka)

na podporu poskytování sociálních služeb na

území hlavního města Prahy - Pečovatelská

služba - v kapitole 05 - Zdravotnictví a soc. oblast

(č. dokladu 3020). 

změna R

Přijetí účelové neinvestiční dotace ze státního

rozpočtu z MPSV 231 63 30 4137 13305 0500 450 000,00

Platy zaměstnanců v pracovním poměru
231 43 51 5011 13305 0500 336 000,00

Povinné pojištění na soc. zabezpečení a státní

politiku zaměst. 231 43 51 5031 13305 0500 84 000,00

Povinné pojištění na veřejné zdravotní poj.
231 43 51 5032 13305 0500 30 000,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal
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28

Vratka finančních prostředků v souvislosti s

ukončením projektů v rámci Operačního

programu Praha - Konkurenceschopnost v

celkové výši 488 890,57 Kč (pro rozpočtové

opatření zaokrouhleno na 488,9 tis. Kč, a to na

akce OPPK - eÚjezd (ORG 21554) a OPPK -

Digitalizace archivu stavebního úřadu (ORG

23512) - v kapitole 09 - Vnitřní správa, převodem

z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 -

Pokladní správa  (č. dokladu 7018)

změna R
OPPK - eÚjezd - vratka neinvestiční dotace z EU

231 63 30 5347 17030 0900 002155400 112 600,00

OPPK - eÚjezd - vratka neinvestiční dotace z

MHMP 231 63 30 5347 88 0900 002155400 9 900,00

OPPK - eÚjezd - vratka investiční dotace z EU
231 63 30 5347 17857 0900 002155400 315 500,00

OPPK - eÚjezd - vratka investiční dotace z MHMP
231 63 30 5347 88 0900 002155400 27 800,00

OPPK - Digitalizace archivu staveb.úřadu -

neinvestiční dotace z EU 231 63 30 5347 17030 0900 002351200 12 200,00

OPPK - Digitalizace archivu staveb.úřadu -

neinvestiční dotace z MHMP 231 63 30 5347 88 0900 002351200 1 100,00

OPPK - Digitalizace archivu staveb.úřadu -

investiční dotace z EU 231 63 30 5347 17857 0900 002351200 9 000,00

OPPK - Digitalizace archivu staveb.úřadu -

investiční dotace z MHMP 231 63 30 5347 88 0900 002351200 800,00

Nespecifikované rezervy
231 64 09 5901 1000 488 900,00

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

29

Přijetí sponzorských darů ve výši 64 tis. Kč na

účelové využití pro Den země v Újezdě nad Lesy -

v kapitole 02 - Městská infrastruktura

změna R

Finanční sponzorské neinvestiční dary pro Den

země 231 37 45 2321 0200 594 64 000,00

Nákup ostatních služeb j.n.
231 37 45 5169 0200 594 49 000,00

Pohoštění
231 37 45 5175 0200 594 15 000,00

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

31

Poskytnutí neinvestičního příspěvku MŠ Rohožník

ve výši 500,00 tis. Kč na opravu elektroinstalace -

v kapitole 04 - Školství, mládež a sport,

převedením finančních prostředků z položky

nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní

správa.

změna R

Neinvestiční příspěvek MŠ Rohožník na opravu

elektroinstalace 231 31 11 5331 0400 668 500 000,00

Nespecifikované rezervy
231 64 09 5901 1000 -500 000,00

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

32

Poskytnutí investičního příspěvku MŠ Sluníčko ve

výši 282,00 tis. Kč na zakoupení tří interaktivních

tabulí vč.příslušenství - v kapitole 04 - Školství,

mládež a sport, převedením finančních

prostředků z položky nespecifikované rezervy, s

ORG 304 (vrácené nevyčerpané prostředky z MŠ

Sluníčko z roku 2015) v kapitole 10 - Pokladní

správa.

změna R

Investiční příspěvek MŠ Sluníčko na interaktivní

tabule (3 ks) vč. příslušenství 231 31 11 6351 0400 669 282 000,00

Nespecifikované rezervy
231 64 09 5901 1000 304 -282 000,00
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RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

33

Poskytnutí investiční dotace FK Újezd nad Lesy ve

výši 125,00 tis. Kč, jako 20% spoluúčast k

poskytnutému grantu z MHMP (program II/A/2,

č.proj. 2001/A/2, částka 500,00 tis. Kč na

dokončení výstavby víceúčel.hřiště s umělou

trávou a osvětlením) - v kapitole 04 - Školství,

mládež a sport, převedním finančních prostředků

z položky spoluúčasti MČ P21 na grantech

neinvestiční transfery v kapitole 04. 

změna R

Investiční dotace FK Újezd nad Lesy jako 20%

spoluúčast na grantu z MHMP 231 34 19 6322 0400 670 125 000,00

Spoluúčasti na grantech OS - neinvestiční transfery
231 34 19 5222 0400 541 -125 000,00

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

34

Převedení finančních prostředků na GRANTY z

prostředků MČ Praha 21 mezi kapitolami a

položkami v souladu s výsledky grantového řízení

2016 a usnesení ZMČ11/0169/16

změna R

Neinvestiční transfery spolkům - GRANTY - Ostatní

tělovýchovná činnost 231 34 19 5222 0400 75 1 500,00

Neinvestiční transfery spolkům - GRANTY - Ostatní

zájmová činnost a rekreace 231 34 29 5222 0600 75 -97 200,00

Neinvestiční transfery spolkům - GRANTY -

Ekologická výchova a osvěta 231 37 92 5222 0200 75 57 500,00

Neinvestiční transfery spolkům - GRANTY - Ostatní

výdaje související se sociál.poraden.
231 43 19 5222 0500 75 22 400,00

Neinvestiční transfery fyzickým osobám - GRANTY -

Ostatní zájmová činnost a rekreace
231 34 29 5212 0600 75 15 800,00

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

35

Přijetí neinvestičního daru ve výši 50 tis. Kč od

dárce Play games, a.s. v kapitole 10 - Pokladní

správa, převedení na výdajovou položku

nespecifikované rezervy na pozdější využití -

sportovní a kulturní akce 

změna R

Přijetí neinvestičního daru od dárce Play games,

a.s. 231 64 09 2321 1000 650 50 000,00

Převedení do položky nespecifikované rezervy pro

příští využití na sport a kulturu 231 64 09 5901 1000 650 50 000,00

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

38

Přijetí účelové ineinvestiční 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 05 -

Zdravotnictví a soc.oblast. Převedení na položku

nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní

správa  (č. dokladu 2043)

změna R

Přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního

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

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

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal
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39

Poskytnutí neinvestiční dotace z.ú. Neposeda ve

výši 113 520,- Kč (pro rozpočtové opatření

zaokrouhleno na 113 500,- Kč) na podporu

terénní sociální práce s dospívajícími - v kapitole

05 - Zdravotnictví a sociální oblast, převodem

finančních prostředků z účelové dotace z MHMP z

VHP a jiných tech.zař.(zapojení nevyčerpané

dotace z roku 2015 a dotace z VHP v roce 2016 za

IV.Q 2015)

změna R

Zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2015

do roku 2016 231 8115 98 1000 13 000,00

Použití účelové dotace z MHMP z roku 2015 z VHP

pro zdravotnictví a soc.oblast - neinvestiční dotace

z.ú.Neposeda na terén.soc.práce s dospívajícími 
231 43 19 5222 98 0500 671 13 000,00

Nespecifikované rezervy
231 64 09 5901 98 1000 -100 500,00

Použití účelové dotace z MHMP z roku 2016 z VHP

pro zdravotnictví a soc.oblast - neinvestiční dotace

z.ú. Neposeda na terén.soc.práce s dospívajícími
231 43 19 5222 98 0500 671 100 500,00

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

40

Poskytnutí neinvestiční dotace FK Újezd nad Lesy

ve výš 70 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů

spojených s kropením hřiště - v kapitole 04 -

Školství, mládež a sport, zapojením

nevyčerpaných prostředků z dotace MHMP z VHP

z roku 2015 do roku 2016 

změna R

Zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2015

do roku 2016 231 8115 98 1000 70 000,00

Použití účelové dotace z MHMP z roku 2015 z VHP

pro činnost sport.oddílu na území MČP21, a to pro

FK Újezd nad Lesy na závlahu hřiště
231 43 19 5222 98 0500 672 70 000,00

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

41

Zakoupení hracích prvků na dětské hřiště a

vybudování dopadové plochy v celkové výši 206,7

tis. Kč v kapitole 04 - Školství, mládež a sport,

zapojením nevyčerpaných prostředků z dotace

MHMP z VHP na sport z roku 2015 do roku 2016

změna R

Zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2015

do roku 2016 231 8115 98 1000 206 700,00

Použití účelové dotace z MHMP z roku 2015 z VHP

na sport, a to na zakoupení hracího prvku 
231 34 12 6122 98 0400 74 120 000,00

Použití účelové dotace z MHMP z roku 2015 z VHP

na sport, a to na vybudování dopadové plochy

vč.montáže hracího prvku 231 34 12 5171 98 0400 74 60 000,00

Použití účelové dotace z MHMP z roku 2015 z VHP

na sport, a to na nákup hracích prvků (DHDM)
231 34 12 5137 98 0400 74 26 700,00

Nespecifikované rezervy
231 64 09 5901 98 1000 -50 300,00

Použití účelové dotace z MHMP z roku 2016 z VHP

na sport, a to na nákup hracích prvků (DHDM)
231 34 12 5137 98 0400 74 50 300,00

Vypracovala: Ing. Vlasta Berková

31.5.2016

Stránka 4



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/00269/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 12. jednání dne 20.06.2016
 

Jan Slezákpředkládá:
místostarosta MČ Praha 21

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Schválení účetní závěrky Městské části Praha 21 za rok 2015

Důvodová zpráva

V souladu s vyhláškou č. 220/2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek, v souladu s metodickými pokyny z MHMP a s vnitřní směrnicí č.
7/13 o schvalování účetní závěrky, předložil Výbor pro hodnocení podkladů schvalování účetní
závěrky (schválen usnesením ZMČ11/0167/16) účetní závěrku MČ Praha 21 za rok 2015 nejprve
Radě MČ Praha 21 k odsouhlasení (usnesení RMČ36/0599/16) a Zatupitelstvu MČ Praha 21 ke
schválení. Všechny podklady jsou uvedeny v přílohách. V přiloženém protokolu o schvalování
účetní závěrky za rok 2015 je třeba doplnit počet členů hlasujících pro schválení, počet členů,
kteří se zdrželi hlasování a počet členů, kteří hlasovali proti schválení.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 účetní závěrku Městské části Praha 21 za rok 2015 a převod výsledku hospodaření za rok

2015 ve výši  2 065 329,22 Kč (z toho z hlavní činnosti ve výši  1 812 313,29 Kč a z
vedlejší hospodářské činnosti ve výši  253 015,93 Kč) na účet 432 - výsledek hospodaření
předcházejících účetních období, v souladu s přiloženým materiálem.

Nedílnou součástí tohoto usnesení je protokol o schvalování účetní závěrky MČ Praha 21
za rok 2015.

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Zapis_z_jednani_vyboru_pro_schvalovani_UZ

 
Příloha č.3: 03_Prezencni_listina



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.4: 04_Tabulka_predloz_podkladu_schvalovani_UZ_2015_USC

 
Příloha č.5: 05_Tab_hledisek_pro_posuzovani_schvalovani_UZ_2015_

 
Příloha č.6: 06_Protokol_o_schval_UZ_MCP21

 
Příloha č.7: 07_Rozvaha_SOR

 
Příloha č.8: 08_Vykaz_zisku_a_ztraty_SOR

 
Příloha č.9: 09_Priloha_SOR

 
Příloha č.10: 10_Penezni_toky_SOR

 
Příloha č.11: 11_Zmeny_vlast_kapitalu_SOR

 
Příloha č.12: 12_Vykaz_pro_hodnoceni_rozpoctu_Fin_2_12

 
Příloha č.13: 13_Vykaz_120

 
Příloha č.14: 14_Invent_VYK_SOR_2015

 
Příloha č.15: 15_Inventarizacni_zprava_MCP21_2015

 
Příloha č.16: 16_Zprava_o_prezkumu_hospodareni_2015

 
Příloha č.17: 17_Zprava_o_financnich_kontrolach_2015

 
Příloha č.18: 18_Smernice_pro_schvalovani_UZ

 
 

Dne 31.05.2016
 
 

Jan Slezák
místostarosta MČ Praha 21

 
 







Účetní jednotka: MČ Praha 21 Tabulka předložených podkladů a jejich hodnocení dle hledisek posuzování Účetní období 2015

Oblast Dokument Právní definice dokumentu Kontrolní procedura
Posouzení 

oblasti ÚZ

Vyjádření   

A/N/x

1. Inventarizační proces

1.1 Plán inventarizace

Dokument Vyhláška č.270/2010 Sb.

Existence dokumentu; Jmenování nebo odkaz na dokument o jmenování členů IK; Termíny 

provedení fyzických a dokladových inventur; A A

1.2 Příkaz se jmenováním IK

Dokument Interní směrnice ÚSC

Existence dokumentu; Jmenování členů IK a ta je min. 2 členná a předseda není osoba 

odpovědná za inventarizované prostředky;  Min. Jeden člen IK je člověk mimo oblast; IK pro 

dokladové inventury není pouze účetní A A

1.3 Proškolení členů IK

Zápis Vyhláška č.270/2010 Sb.

Kontrola zda členové IK byly seznámeni s termíny, způsobem provedení invetur; dokumentací 

předinventurní; způsobem zaznamenání skutečností do inventurních soupisů a popisu závěrů 

A A

1.4 Inventurní soupisy Dokument Vyhláška č. 270/2010 Sb. Náležitosti inventurních soupisů dle vyhlášky a to u fyzických a dokladových C A

1.5 Rozdílové inventury

Tabulka Vyhláška č. 270/2010 Sb.

Existence dokumentu; Kontrola obratů od data rozhodného dne pro provedení inventur k 

rozvahovému dni; C x

1.6 Účetní doklad o zaúčtování 

inventurních rozdílů Účetní doklad Zákon 563/1991 Sb.

Posoudit povahu identifikovaných inventurních rozdílů a jejich zaúčtování

B x

1.7 Inventarizační zpráva

Dokument Vyhláška 270/2010 Sb.

Posoudit závěry uvedené ve zprávě a případně posoudit rozhodnutí ve věci vypořádání 

zjištěných rozdílů a jejich zaúčtování do účetní závěrky příslušného roku A A

2. Účetní závěrka

2.1 Rozvaha Výkaz Vyhláška 410/2009 Sb., Příloha č. 1 Identifikovat v přehledu případná budoucí rizika v hospodaření ÚSC, Kontrola z hlediska 

významnosti vykázaných zůstatků účtů => případná rizika v dané oblasti AD A

2.2 Výkaz Z/Z Výkaz Vyhláška 410/2009 Sb., Příloha č. 2 Identifikovat v přehledu případná budoucí rizika v hospodaření ÚSC, Kontrola z hlediska 

významnosti vykázaných zůstatků účtů => případná rizika v dané oblasti - např odpisy, prodej 

majetku AD A

2.3 Příloha Výkaz Vyhláška 410/2009 Sb., Příloha č. 5 Identifikovat v přehledu případná budoucí rizika v hospodaření ÚSC, Kontrola z hlediska 

významnosti vykázaných zůstatků účtů => případná rizika v dané oblasti - např odepsané 

pohledávky, zastavený majetek, věcná břemena ABD A

2.3.1 Podrozvahové účty Výkaz - oblast A.4 Vyhláška 410/2009 Sb., Příloha č. 5 Identifikovat v přehledu případná budoucí rizika v hospodaření ÚSC, AB A

2.3.2 Doplňující informace k položkám 

rozvahy

Výkaz - oblast E.1 Vyhláška 410/2009 Sb., Příloha č. 5 Identifikovat v přehledu případná budoucí rizika v hospodaření ÚSC

ABD A

2.3.3 Doplňující informace k položkám 

výkazu Z/Z

Výkaz - oblast E.2 Vyhláška 410/2009 Sb., Příloha č. 5 Identifikovat v přehledu případná budoucí rizika v hospodaření ÚSC

ABD A

2.3.4 Doplňující informace k položkám 

přehledu o peněžních tocích

Výkaz - oblast E.3 Vyhláška 410/2009 Sb., Příloha č. 5 Identifikovat v přehledu případná budoucí rizika v hospodaření ÚSC

ABD A

2.3.5 Doplňující informace k položkám 

přehledu o změnách valstního 

kapitálu

Výkaz - oblast E.4 Vyhláška 410/2009 Sb., Příloha č. 5 Identifikovat v přehledu případná budoucí rizika v hospodaření ÚSC

ABD A

2.4 Přehled o peněžních tocích Výkaz Vyhláška 410/2009 Sb., Příloha č. 3 Identifikovat v přehledu případná budoucí rizika v hospodaření ÚSC, pokles či nárůst fin. 

Prostředků ve vazbě na rozpočtový výhled AB A

2.5 Přehled o změnách vlastního 

kapitálu

Výkaz Vyhláška 410/2009 Sb., Příloha č. 4 Identifikovat v přehledu případná budoucí rizika v hospodaření ÚSC, vyhodnocení významných 

odchylek proti minulým účetním obdobím AB A

3. Ostatní dokumenty

3.1 Návrh ÚSC k Rozdělení výsledku 

hospodaření 

Dokument Seznámit se s požadavky účetní jednotky na použití VH; zamyslet se nad tím zda VH není příliš 

vysoký a proč; případně vyhodnotit zdůvodnění pro příděly do konkrétních fondů, pokud 

požadavek do sociálního fondu posoudit zda se s fondem pracuje; A A

3.2 Stanovisko finančního výboru k 

návrhu

Stanovisko FV Posoudit zdůvodnění pro úpravy k předloženým návrhům

A A

3.3 Hospodaření ÚSC za účetní období 

ve struktuře : Příjmy; Výdaje; 

Transfery stát; Transfery PO; VH 

hlavní činnost; VH vedlejší činnost; 

VH celkem; Fondy; Stav finančních 

prostředků

Výkaz Fin 2-12 M                              

Rozvaha, výkaz Z/Z,                        

Přehled o změnách 

VK,  Přehled o 

peněžních tocích, 

Výkazy PO

Identifikovat v přehledu případná budoucí rizika v hospodaření ÚSC; Kontrola energie za roky x 

čas. Rozlišení; VH z hospodářské činnosti zda +; Odpisový plán; Mzdové náklady

AD A

3.4 Hospodaření  ÚSC Výkaz Fin 2-12 M Zákon 250/2000 Sb. Kontrola, zda plnění příjmů a výdajů nepředstavuje rizika pro následující období AD A

3.5 Finanční vypořádání transferů Finanční vypořádání 

transferů

Zákon 250/2000 Sb. Kontrola zda byl poskytnut transfer a pokud ano zda proběhlo finančí vypořádání

A A

3.6 Protokoly z finančních kontrol 

provedených externími 

pracovníky

Zpráva Vyhláška č. 416/2004 Sb. Seznámit se s povahou zjištění; zda bylo uloženo odstranění zjištěných nedostatků; zda už bylo 

provedena náprava

AD A

Zjištění z provedených finančních 

auditů

Zprávy interního 

auditu

Zákon č. 320/2001 Sb. Seznámit se s povahou zjištění; zda bylo uloženo odstranění zjištěných nedostatků; zda už bylo 

provedena náprava AD A

3.7 Zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření za daný rok

Zpráva Vyhláška č. 416/2004 Sb. Seznámit se a posoudit uvedená zjišění uvedená ve zprávě; seznámit se s výrojkovou částí 

zprávy; seznámit se s riziky uvedenými ve zprávě; vyhodontit ukazatele uvedené ve zprávě

AD A

4. Účetnictví

4.1. Účtový rozvrh §4 odst. 8 bod f Zákon 563/1991 Sb. Posouzení kompletnosti účtového rozvrhu, jeho vykazovací schopnost A A

4.3. Systém řídící kontroly Interní směrnice Zákon č. 320/2001 Sb. Posouzení vnitřních řídících dokumentů a jejich dostatečnost na velikost ÚJ - Směrnice k 

účetnictví; rozpočtu; odpisový plán; k nakládání s fondy; stanovení příkazce operace; správce 

rozpočtu a hlavní účetní; pokud správce = účetní jaké opatření kontrolní bylo přijato;

A A
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Tabulka hledisek pro posuzování účetní závěrky

MČ Praha 21

Obsahová náplň podkladů pro hodnocení schvalování účetní závěrky za rok 2015 

Oblast Hledisko posuzování Definice dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

A

Zda byly zjištěny skutečnosti, které by vedly výbor 

k závěru, že účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý 

obraz předmětu účetnictví dle § 7 zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví ve znění pozdějších předpisů

Zobrazení je věrné, jestliže obsah položek účetní závěrky odpovídá 

skutečnému stavu, který je přitom zobrazen v souladu s účetními 

metodami, jejichž použití je účetní jednotce uloženo na základě 

tohoto zákona. Zobrazení je poctivé, když jsou při něm použity účetní 

metody způsobem, který vede k dosažení věrnosti. Tam, kde účetní 

jednotka může volit mezi více možnostmi dané účetní metody a 

zvolená možnost by zastírala skutečný stav, je účetní jednotka 

povinna zvolit jinou možnost, která skutečnému stavu odpovídá. 

B

Zda výbor zjistil skutečnosti, které by jej vedly k závěru, že 

účetnictví není úplné dle § 8 zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví ve znění pozdějších předpisů

Účetnictví účetní jednotky je úplné, jestliže účetní jednotka zaúčtovala 

v účetním období v účetních knihách všechny účetní případy, které v 

něm měla zaúčtovat podle §3, a nejpozději do konce tohoto období za 

jemu bezprostředně předcházející účetní období sestavila účetní 

závěrku, popřípadě i konsolidovanou účetní závěrku, vyhotovila 

výroční zprávu, popřípadě i konsolidovanou výroční zprávu, zveřejnila 

informace podle §21a a má o těchto skutečnostech veškeré účetní 

záznamy, a to přehledně uspořádané.

C

Zda výbor zjistil skutečnosti, které by jej vedly k závěru, že 

účetnictví není průkazné dle § 8 zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví ve znění pozdějších předpisů

Účetnictví účetní jednotky je průkazné, jestliže všechny účetní 

záznamy tohoto účetnictví jsou průkazné (§33a) a účetní jednotka 

provedla inventarizaci.

D

Zda výbor zjistil skutečnosti, které by jej vedly k závěru, že 

účetnictví nezachycuje řádně finanční situaci města k datu 

účetní závěrky

11.5.2016



 
 

 

Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2015 

 

Účetní jednotka:   Městská část Praha 21 

   Staroklánovická 260 

   190 16  Praha 9 – Újezd nad Lesy 

   IČ: 00240923 

Datum rozhodování o schválení: 20. 6. 2016 

 

Identifikace osob rozhodujících o schválení:   

Zastupitelstvo Městské části Praha 21 

 

Výrok:    účetní závěrka schválena  

 

Další významné skutečnosti:   usnesení ZMČ  /         /16 

 

Hlasování: 

Počet členů hlasujících pro schválení:     

Počet členů, kteří se zdrželi hlasování:      

Počet členů, kteří hlasovali proti schválení:      

 

Termín pro odstranění odstranitelných vad: ---------------------- 
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120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

(v Kč)

Období: 12 / 2015
IČO: 00240923
Název: Městská část Praha 21

Úřad Městské části 

NS: 00240923 HČ MČ Praha 21

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4
Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku

roku
% RS % RU

a b 1 2 3

1341 Poplatek ze psů 250 000,00 250 000,00 238 140,75 95,26 95,26

1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 000,00 2 000,00 1 681,50 84,08 84,08

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 400 000,00 400 000,00 669 080,00 167,27 167,27

1345 Poplatek z ubytovací kapacity 20 000,00 20 000,00 29 874,00 149,37 149,37

134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ
A SLUŽEB

672 000,00 672 000,00 938 776,25 139,70 139,70

1361 Správní poplatky 2 300 000,00 2 300 000,00 2 624 950,00 114,13 114,13

136 SPRÁVNÍ POPLATKY 2 300 000,00 2 300 000,00 2 624 950,00 114,13 114,13

13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH
ČINNOSTÍ A SLUŽEB

2 972 000,00 2 972 000,00 3 563 726,25 119,91 119,91

1511 Daň z nemovitých věcí 6 000 000,00 6 000 000,00 6 370 839,43 106,18 106,18

151 DANĚ Z MAJETKU 6 000 000,00 6 000 000,00 6 370 839,43 106,18 106,18

15 MAJETKOVÉ DANĚ 6 000 000,00 6 000 000,00 6 370 839,43 106,18 106,18

1 D A Ň O V É   PŘÍJMY  (součet za třídu 1) 8 972 000,00 8 972 000,00 9 934 565,68 110,73 110,73

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 118 600,00 1 338 900,00 1 425 502,00 127,44 106,47

211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 1 118 600,00 1 338 900,00 1 425 502,00 127,44 106,47

2141 Příjmy z úroků (část) 150 000,00 150 000,00 59 280,34 39,52 39,52

214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU 150 000,00 150 000,00 59 280,34 39,52 39,52

21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S
PŘÍM.VZT.

1 268 600,00 1 488 900,00 1 484 782,34 117,04 99,72

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 87 264,00 ****** ****** 

221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY 0,00 0,00 87 264,00 ****** ****** 

2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 24 149,34 ****** ****** 

222 PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘ.Z
FIN.VYP.PŘEDCH.L.

0,00 0,00 24 149,34 ****** ****** 

22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY
TRANSFERŮ

0,00 0,00 111 413,34 ****** ****** 

2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 90 000,00 90 000,00 ****** 100,00

2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 47 562,00 ****** ****** 

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8 000,00 8 000,00 10 406,00 130,08 130,08

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 10 000,00 10 000,00 29 970,00 299,70 299,70

232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 18 000,00 108 000,00 177 938,00 988,54 164,76

23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A
OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

18 000,00 108 000,00 177 938,00 988,54 164,76

2460 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 200 000,00 200 000,00 160 000,00 80,00 80,00

246 SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBYVATELSTVA 200 000,00 200 000,00 160 000,00 80,00 80,00

24 PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH
PROSTŘEDKŮ

200 000,00 200 000,00 160 000,00 80,00 80,00

2 N E D A Ň O V É   PŘÍJMY (součet za třídu 2) 1 486 600,00 1 796 900,00 1 934 133,68 130,10 107,64

V L A S T N Í   P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3) 10 458 600,00 10 768 900,00 11 868 699,36 113,48 110,21
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ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4
Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku

roku
% RS % RU

a b 1 2 3

4134 Převody z rozpočtových účtů 1 484 000,00 9 539 300,00 38 039 300,00 ****** 398,76

4137 Převody mezi statutár.městy jejich měst.obvody 62 439 000,00 112 713 300,00 112 711 268,25 180,51 100,00

4139 Ostatní převody z vlastních fondů 1 484 000,00 1 484 000,00 1 484 000,00 100,00 100,00

413 PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ 65 407 000,00 123 736 600,00 152 234 568,25 232,75 123,03

41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY 65 407 000,00 123 736 600,00 152 234 568,25 232,75 123,03

4 P Ř I J A T É   D O T A C E (součet za třídu 4) 65 407 000,00 123 736 600,00 152 234 568,25 232,75 123,03

P Ř Í J M Y   C E L K E M   (třídy 1+2+3+4) 75 865 600,00 134 505 500,00 164 103 267,61 216,31 122,00
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ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6
Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku

roku
% RS % RU

a b 1 2 3

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 22 461 200,00 21 891 100,00 20 822 542,00 92,70 95,12

5019 Ostatní platy 0,00 47 300,00 47 285,00 ****** 99,97

501 PLATY 22 461 200,00 21 938 400,00 20 869 827,00 92,92 95,13

5021 Ostatní osobní výdaje 1 150 000,00 1 409 100,00 1 332 565,00 115,88 94,57

5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 800 000,00 1 752 700,00 1 402 742,00 77,93 80,03

502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI 2 950 000,00 3 161 800,00 2 735 307,00 92,72 86,51

5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 5 843 900,00 5 836 900,00 5 660 358,00 96,86 96,98

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 197 200,00 2 172 200,00 2 123 415,00 96,64 97,75

5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 101 000,00 101 000,00 95 495,00 94,55 94,55

503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ
ZAMĚSTNAVATELEM

8 142 100,00 8 110 100,00 7 879 268,00 96,77 97,15

50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 33 553 300,00 33 210 300,00 31 484 402,00 93,83 94,80

5134 Prádlo, oděv a obuv 15 000,00 16 900,00 15 634,00 104,23 92,51

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 100 000,00 159 200,00 144 047,10 144,05 90,48

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 805 700,00 909 000,00 878 758,92 109,07 96,67

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 704 000,00 851 600,00 770 939,55 109,51 90,53

513 NÁKUP MATERIÁLU 1 624 700,00 1 936 700,00 1 809 379,57 111,37 93,43

5151 Studená voda 172 000,00 172 000,00 84 109,60 48,90 48,90

5152 Teplo 185 000,00 165 600,00 45 772,00 24,74 27,64

5153 Plyn 284 000,00 284 000,00 -148 606,00 -52,33 -52,33

5154 Elektrická energie 634 000,00 610 000,00 516 447,00 81,46 84,66

5156 Pohonné hmoty a maziva 245 000,00 304 000,00 252 400,88 103,02 83,03

515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE 1 520 000,00 1 535 600,00 750 123,48 49,35 48,85

5161 Poštovní služby 201 500,00 201 500,00 175 280,00 86,99 86,99

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 380 000,00 382 000,00 310 806,01 81,79 81,36

5163 Služby peněžních ústavů 280 000,00 280 000,00 208 665,00 74,52 74,52

5164 Nájemné 325 000,00 364 300,00 356 888,00 109,81 97,97

5166 Konzultační, poradenské a právní služby 871 200,00 711 800,00 446 678,17 51,27 62,75

5167 Služby školení a vzdělávání 310 000,00 261 800,00 177 898,00 57,39 67,95

5169 Nákup ostatních služeb 6 812 400,00 5 994 300,00 4 978 159,69 73,07 83,05

516 NÁKUP SLUŽEB 9 180 100,00 8 195 700,00 6 654 374,87 72,49 81,19

5171 Opravy a udržování 5 822 500,00 6 786 800,00 6 301 647,79 108,23 92,85

5172 Programové vybavení 250 000,00 191 100,00 101 053,46 40,42 52,88

5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9) 58 000,00 58 000,00 47 110,00 81,22 81,22

5175 Pohoštění 162 000,00 233 800,00 152 325,82 94,03 65,15

5178 Nájemné za nájem s právem koupě 209 000,00 209 000,00 208 368,00 99,70 99,70

5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 50 000,00 50 000,00 47 300,00 94,60 94,60

517 OSTATNÍ NÁKUPY 6 551 500,00 7 528 700,00 6 857 805,07 104,68 91,09

5194 Věcné dary 130 000,00 235 200,00 223 084,40 171,60 94,85

5195 Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž. 100 000,00 100 000,00 84 350,00 84,35 84,35

519 VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A
VĚC.DARY

230 000,00 335 200,00 307 434,40 133,67 91,72

51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ
VÝDAJE

19 106 300,00 19 531 900,00 16 379 117,39 85,73 83,86

5212 Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám 0,00 25 800,00 25 750,00 ****** 99,81

521 NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM
SUBJEKTŮM

0,00 25 800,00 25 750,00 ****** 99,81

5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 050 000,00 579 600,00 576 165,00 54,87 99,41
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ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6
Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku

roku
% RS % RU

a b 1 2 3

5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 50 000,00 53 000,00 17 897,00 35,79 33,77

522 NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM
ORGANIZACÍM

1 100 000,00 632 600,00 594 062,00 54,01 93,91

52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A
NEZISK.ORGANIZACÍM

1 100 000,00 658 400,00 619 812,00 56,35 94,14

5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 7 600,00 7 591,00 ****** 99,88

532 NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM
ÚZEMNÍ ÚROVNĚ

0,00 7 600,00 7 591,00 ****** 99,88

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 12 232 000,00 12 690 600,00 12 690 600,00 103,75 100,00

5336 Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým
organizacím

0,00 2 281 800,00 2 279 926,40 ****** 99,92

533 NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM
ORGANIZACÍM

12 232 000,00 14 972 400,00 14 970 526,40 122,39 99,99

5342 Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 1 484 000,00 1 484 000,00 1 484 000,00 100,00 100,00

5344 Převody vlastním rezervním fondům úz. rozpočtů 0,00 8 055 300,00 8 055 300,00 ****** 100,00

5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 484 000,00 1 484 000,00 29 984 000,00 ****** ****** 

5347 Převody mezi statut.městy a jejich měst. obvody 0,00 114 000,00 114 070,20 ****** 100,06

534 PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM 2 968 000,00 11 137 300,00 39 637 370,20 ****** 355,90

5361 Nákup kolků 5 000,00 5 600,00 5 600,00 112,00 100,00

5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 44 100,00 44 100,00 ****** 100,00

5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 300,00 203,00 ****** 67,67

536 OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM
ROZPOČTŮM

5 000,00 50 000,00 49 903,00 998,06 99,81

53 NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ
PLATBY ROZP.

15 205 000,00 26 167 300,00 54 665 390,60 359,52 208,91

5424 Náhrady mezd v době nemoci 150 000,00 150 000,00 79 664,00 53,11 53,11

542 NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU 150 000,00 150 000,00 79 664,00 53,11 53,11

5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 205 500,00 285 500,00 231 340,00 112,57 81,03

549 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY
OBYVATELSTVU

205 500,00 285 500,00 231 340,00 112,57 81,03

54 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU 355 500,00 435 500,00 311 004,00 87,48 71,41

5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 200 000,00 200 000,00 160 000,00 80,00 80,00

566 NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY
OBYVATELSTVU

200 000,00 200 000,00 160 000,00 80,00 80,00

56 NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY 200 000,00 200 000,00 160 000,00 80,00 80,00

5901 Nespecifikované rezervy 5 369 800,00 330 800,00 0,00 0,00 0,00

5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 54 500,00 0,00 ****** 0,00

590 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 5 369 800,00 385 300,00 0,00 0,00 0,00

59 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 5 369 800,00 385 300,00 0,00 0,00 0,00

5 B Ě Ž N É   V Ý D A J E  (třída 5) 74 889 900,00 80 588 700,00 103 619 725,99 138,36 128,58

6111 Programové vybavení 2 788 700,00 2 788 700,00 2 411 736,13 86,48 86,48

611 POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO
MAJETKU

2 788 700,00 2 788 700,00 2 411 736,13 86,48 86,48

6121 Budovy, haly a stavby 1 060 000,00 44 463 500,00 12 378 029,38 ****** 27,84

6122 Stroje, přístroje a zařízení 300 000,00 2 375 100,00 374 692,00 124,90 15,78

6125 Výpočetní technika 2 705 700,00 2 505 700,00 2 500 933,88 92,43 99,81

612 POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO
MAJETKU

4 065 700,00 49 344 300,00 15 253 655,26 375,18 30,91

61 INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ
VÝDAJE

6 854 400,00 52 133 000,00 17 665 391,39 257,72 33,89
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ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6
Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku

roku
% RS % RU

a b 1 2 3

6909 Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené 0,00 127 400,00 0,00 ****** 0,00

690 OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 0,00 127 400,00 0,00 ****** 0,00

69 OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 0,00 127 400,00 0,00 ****** 0,00

6 K A P I T Á L O V É   VÝDAJE  (třída 6) 6 854 400,00 52 260 400,00 17 665 391,39 257,72 33,80

V Ý D A J E   C E L K E M  (třída 5+6) 81 744 300,00 132 849 100,00 121 285 117,38 148,37 91,30

S A L D O   PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
(Příjmy-Výdaje celkem) -5 878 700,00 1 656 400,00 42 818 150,23

-728,
36 ****** 
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INFORMATIVNĚ - PENĚŽNÍ FONDY
Text Řádek Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku

roku
% RS % RU

Počáteční zůstatek 5010 0,00 0,00 6 433 079,34 ****** ****** 

Příjmy celkem 5020 1 484 000,00 9 539 300,00 9 705 072,89 653,98 101,74

Výdaje celkem 5040 1 484 000,00 1 484 000,00 1 645 190,00 110,86 110,86

Konečný zůstatek  (rozdíl rozpočtu) 5060 0,00 8 055 300,00 14 492 962,23 ****** 179,92

Změna stavu 5070 0,00 -8 055 300,00 -8 059 882,89 ****** 100,06

Financování  - třída 8 5080 0,00 -8 055 300,00 0,00 ****** 0,00

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8
Název Číslo

položky/řádku
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku

roku
% RS % RU

text r 1 2 3

Krátkodobé financování z tuzemska

Krátkodobé vydané dluhopisy                   (+) 8111 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů
(-)

8112 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8113 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 
Uhrazené splátky krátkodobých
přij.půj.prostř.(-)

8114 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

Změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech kromě

0,00 0,00 0,00

účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) 8115 5 878 700,00 -1 656 400,00 -42 818 150,23 -728,
36

****** 

Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

Dlouhodobé financování z tuzemska

Dlouhodobé vydané dluhopisy                   (+) 8121 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů   
(-)

8122 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky        
(+)

8123 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

Uhrazené splátky dlouhodobých
přij.půj.prostř.(-)

8124 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech
(+/-)

8125 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

Krátkodobé financování ze zahraničí

Krátkodobé vydané dluhopisy                   (+) 8211 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů    
(-)

8212 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8213 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 
Uhrazené splátky krátkodobých
přij.půj.prostř.(-)

8214 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

Změna stavu bankovních účtů krátkodobých
prostředků ze zahraničí

0,00 0,00 0,00

jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů 
(+/-)

8215 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

Dlouhodobé financování ze zahraničí

Dlouhodobé vydané dluhopisy                   (+) 8221 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů  
(-)

8222 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky        
(+)

8223 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

Uhrazené splátky dlouhodobých
přij.půj.prostř.(-)

8224 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 
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III. FINANCOVÁNÍ - třída 8
Název Číslo

položky/řádku
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku

roku
% RS % RU

text r 1 2 3

Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech
(+/-)

8225 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

Opravné položky k peněžním operacím

Operace z peněžních účtů organizace
nemající charakter

0,00 0,00 0,00

příjmů a výdajů vládního sektoru                  
(+-)

8901 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech 
(+/-)

8902 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek    
(+-)

8905 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 5 878 700,00 -1 656 400,00 -42 818 150,23 -728,
36

****** 
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IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku

roku
% RS % RU

text r 41 42 43

- DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 8 972 000,00 8 972 000,00 9 934 565,68 110,73 110,73
- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 1 486 600,00 1 796 900,00 1 934 133,68 130,10 107,64
- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 
- PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 65 407 000,00 123 736 600,00 152 234 568,25 232,75 123,03

PŘÍJMY CELKEM 4050 75 865 600,00 134 505 500,00 164 103 267,61 216,31 122,00

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 2 968 000,00 11 023 300,00 39 523 300,00 ****** 358,54

v tom položky:
2223 - Příjmy z finančního vypořádání

minulých let mezi krajem a obcemi
4061 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

2226 - Příjmy z finančního vypořádání
minulých let mezi obcemi

4062 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

2227 - Příjmy z finančního vypořádání
minulých let mezi regionální radou a
kraji, obcemi a DS

4063 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 
2443 - Splátky půjčených prostředků od

region.rad
4081 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků
od veřejných rozpočtů územní úrovně

4090 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.

rad
4111 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery
od rozpočtů územní úrovně

4120 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 
*4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 1 484 000,00 9 539 300,00 38 039 300,00 ****** 398,76
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.

m. Prahou) a jejich městskými obvody
nebo částmi - příjmy

4145 62 439 000,00 112 713 300,00 112 711 268,25 180,51 100,00

*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 1 484 000,00 1 484 000,00 1 484 000,00 100,00 100,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 
4223 - Investiční přijaté transfery od

region.rad
4181 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od
rozpočtů územní úrovně

4190 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného
okresu

4191 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků
přijatých z území jiného okresu

4192 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků

přijatých z území jiného kraje
4194 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 72 897 600,00 123 482 200,00 124 579 967,61 170,90 100,89

- BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 74 889 900,00 80 588 700,00 103 619 725,99 138,36 128,58
- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 6 854 400,00 52 260 400,00 17 665 391,39 257,72 33,80

VÝDAJE CELKEM 4240 81 744 300,00 132 849 100,00 121 285 117,38 148,37 91,30

KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 2 968 000,00 11 023 300,00 39 523 300,00 ****** 358,54

v tom položky:
5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 0,00 7 600,00 7 591,00 ****** 99,88
5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 
5325 - Neinvestiční transfery regionálním

radám
4271 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

5329 - Ostatní neinvestiční transfery
veřejným rozp. územní úrovně

4280 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a
krajů

4281 1 484 000,00 1 484 000,00 1 484 000,00 100,00 100,00
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IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku

roku
% RS % RU

text r 41 42 43

*5344 - Převody vlastním rezervním fondům
úz.rozp.

4290 0,00 8 055 300,00 8 055 300,00 ****** 100,00

*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 1 484 000,00 1 484 000,00 29 984 000,00 ****** ****** 
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.

m. Prahou) a jejich městskými obvody
nebo částmi - výdaje

4305 0,00 114 000,00 114 070,20 ****** 100,06

*5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 
5366 - Výdaje z finančního vypořádání

minulých let mezi krajem a obcemi
4321 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

5367 - Výdaje z finančního vypořádání
minulých let mezi obcemi

4322 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

5368 - Výdaje z finančního vypořádání
minulých let mezi regionální radou a
kraji, obcemi a DSO

4323 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky
obcím

4330 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

5642 - Neinvestiční půjčené prostředky
krajům

4340 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

5643 - Neinvestiční půjčené prostředky
reg.radám

4341 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

5649 - Ostatní neinvestiční půjčené
prostředky veřejným rozp. územní
úrovně

4350 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

6341 - Investiční transfery obcím 4360 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 
6342 - Investiční transfery krajům 4370 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 
6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným

rozpočtům územní úrovně
4380 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 
6443 - Investiční půjčené prostředky reg.

radám
4411 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky
veřejným rozpočtům územní úrovně

4420 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin.
okr.

4421 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na
území jiného okresu

4422 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.
kraje

4423 0,00 7 600,00 7 591,00 ****** 99,88

ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na
území jiného kraje

4424 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 78 776 300,00 121 825 800,00 81 761 817,38 103,79 67,11

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO
KONSOLIDACI

4440 -5 878 700,00 1 656 400,00 42 818 150,23 -728,
36

****** 

- FINANCOVÁNÍ 4450 5 878 700,00 -1 656 400,00 -42 818 150,23 -728,
36

****** 

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 5 878 700,00 -1 656 400,00 -42 818 150,23 -728,
36

****** 

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci

vykazovaného období
Změna stavu

bankovních účtů

text r 61 62 63

Základní běžný účet ÚSC 6010 50 218 485,73 84 976 753,07 -34 758 267,34
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VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci

vykazovaného období
Změna stavu

bankovních účtů

text r 61 62 63

Běžné účty fondů ÚSC 6020 6 433 079,34 14 492 962,23 -8 059 882,89

Běžné účty celkem 6030 56 651 565,07 99 469 715,30 -42 818 150,23

Termínované vklady dlouhodobé 6040 0,00 0,00 0,00

Termínované vklady krátkodobé 6050 0,00 0,00 0,00

12.05.2016 14:49:43 Zpracováno systémem  GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s  r. o. strana 10 / 12



Licence: MC21 (ginismc21… XCRGB020 / A20  (21012016 13:17 / 201601211512)

0000ALV06422

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku

roku
% RS % RU

text r 71 72 73

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného
okresu

7090 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

v tom položky:

2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi
obcemi

7092 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od

rozp.úz.úrovně
7110 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp.

úz.úrovně
7130 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území
j.okresu

7140 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

v tom položky:

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od

veř.roz.úz.úrovně
7160 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území
jiného okr.

7170 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

v tom položky:

5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 
5329 - Ostatní neinv.transfery

veř.rozp.úz.úrovně
7190 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi
obcemi

7192 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

6341 - Investiční transfery obcím 7200 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům

územ.úrovně
7210 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného
okresu

7220 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

v tom položky:

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky
obcím

7230 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř.
veřej.rozp. územní úrovně

7240 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej.

rozp. územní úrovně
7260 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného
kraje

7290 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

v tom položky:

2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a
obc.

7291 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi
obcemi

7292 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů

úz.úr.
7320 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů

úz.úrov.
7350 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území
j.kraje

7360 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

v tom položky:

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř.

rozp. územ. úrov.
7390 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 
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VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku

roku
% RS % RU

text r 71 72 73

ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného
kraje

7400 0,00 7 600,00 7 591,00 ****** 99,88

v tom položky:

5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 0,00 7 600,00 7 591,00 ****** 99,88
5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 
5329 - Ost.neinvest.transfery

veř.rozp.územ.úrovně
7430 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a
obc.

7431 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 
6341 - Investiční transfery obcím 7440 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 
6342 - Investiční transfery krajům 7450 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům

územ.úrovně
7460 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území
jiného kraje

7470 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

v tom položky:

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky
obcím

7480 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

5642 - Neinvestiční půjčené prostředky
krajům

7490 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř.
rozp. územní úrovně

7500 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej.

rozp. územní úrovně
7530 0,00 0,00 0,00 ****** ****** 

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

Došlo dne: o rozpočtu: Ing. Vlasta Berková tel.: +420 281 012 916

o skutečnosti: tel.:
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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/00267/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 12. jednání dne 20.06.2016
 

Jan Slezákpředkládá:
místostarosta MČ Praha 21

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Závěrečný účet MČ Praha 21 za rok 2015

Důvodová zpráva

V souvislosti se všemi platnými právními předpisy (vyhláška hl.m.Prahy č. 55/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy, zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, vnitřní směrnice MČ Praha 21 č. 5/09
o rozpočtových pravidlech MČ Praha 21) je vypracován závěrečný účet MČ Praha 21 za rok 2015
 (odsouhlasen usnesením RMČ36/0606/16).

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 závěrečný účet Městské části Praha 21, to znamená celoroční hospodaření MČ Praha 21 za

rok 2015 bez výhrad, v souladu s přiloženým materiálem
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Zaverecny_ucet_MCP21_za_rok_2015

 
 

Dne 31.05.2016
 
 

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/00268/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 12. jednání dne 20.06.2016
 

Jan Slezákpředkládá:
místostarosta MČ Praha 21

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

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

Důvodová zpráva

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

K 31. 3. 2016 byly vykázány příjmy celkem ve výši  19 727,48 tis. Kč, tj. plnění k upravenému
rozpočtu na 24,22%. Celkové výdaje byly vykázány ve výši 13 004,82 tis. Kč (tj. plnění vůči
upravenému rozpočtu na 15,95%), z toho běžné výdaje 11 681,43 tis. Kč (plnění na 16,70%)
a kapitálové výdaje 1 323,39 tis. Kč (plnění na 11,41%). Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
bylo vykázáno přebytkové, a to ve výši  6 722,66 tis. Kč. K docílenému plnění došlo především
vlivem vyššího plnění příjmů a nižšího čerpání výdajů.

Výsledek hospodaření byl vykázán ve výši 22 324,29 tis. Kč, a to vlivem výnosů ve výši 33 738,36
tis. Kč (především vlivem výnosů z transferů) a nákladů ve výši 11 414,06 tis. Kč (především
vlivem nákladů na transfery).

Ve vedlejší hospodářské činnosti byly docíleny výnosy ve výši  2 618,24 tis. Kč, náklady ve výši
 1 411,10 tis. Kč a z toho vyplývající výsledek hospodaření ve výši  1 207,77 tis. Kč.

Předkládaný materiál byl odsouhlasen usnesením RMČ36/0607/16).
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
 "Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. čtvrtletí 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_rozpoctu_MCP21_za_I_Q2016
 

 
Dne 31.05.2016

 
 

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/00286/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 12. jednání dne 20.06.2016
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
místostarosta MČ Praha 21

 
Ing. Kateřina Blinkovazpracoval:
referent odboru školství, kultury a MA21

 
 

Věc: Jmenování koordinátorky místní Agendy 21

Důvodová zpráva

Dne 7. června Rada městské části Praha 21 jmenovala Ing. Kateřinu Blinkovou koordinátorkou
místní Agendy 21. Stalo se tak po odchodu paní Ing. Lucie Ponicové, která z úřadu odešla na
konci dubna 2016. Ing. Kateřina Blinková pracuje v Odboru školství, kultury a místní Agendy
21.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 informaci o jmenování Ing. Kateřiny Blinkové na pozici koordinátorky místní Agendy 21

 
 
 
 

Dne 07.06.2016
 
 

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.

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

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00285/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 12. jednání dne 20.06.2016
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
Dana Kartousovázpracoval:
organizator

 
 

Věc: Informace o pověření Kontrolního výboru kontrolou vydávání Újezdského
zpravodaje v období duben až prosinec 2015

Důvodová zpráva

RMČ37 dne 7.6.20163 na svém jednání uložila Kontrolnímu výboru prověřit dodržování platných
Pravidel vydávání ÚZ v období od dubna do prosince 2015, včetně fakturace a plateb inzerce a
účtování úroků z prodlení a pověřila mě informovat zastupitele o tomto úkolu.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 informaci pí starostky MČ Praha 21  o uloženém úkolu RMČ Praha 21 pro Kontrolní výbor ve

znění: "prověřit dodržování platných Pravidel vydávání Újezdského zpravodaje v období od
dubna do prosince 2015, včetně fakturace a plateb inzerce a účtování úroků z prodlení"

 
 
 
 

Dne 07.06.2016
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

 
 


