
 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 

Pozvánka 

 

Zastupitelstvo městské části 14. jednání 19.12.2016 

Místo konání: Divadelní sál MZŠ 

 

Začátek jednání: 16:00 hod 

 

Navržený program jednání 

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

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

19:00-19:45 Interpelace občanů  

19:45-20:30 Interpelace členů zastupitelstva 

 

Pořadí Věc 
Číslo 

materiálu 
Značka Předkládá 

1 Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů BJ/00496/2016  Karla Jakob 

Čechová 

2 Volba mandátového výboru BJ/00497/2016  Karla Jakob 

Čechová 

3 Volba návrhového výboru BJ/00498/2016  Karla Jakob 

Čechová 

4 Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ 

Praha 21 

BJ/00499/2016  Iva Šimková 

Karla Jakob 

Čechová 

5 Kontrola plnění usnesení BJ/00500/2016  Iva Šimková 

Karla Jakob 

Čechová 

6 Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. - 3. čtvrtletí 

2016 

BJ/00527/2016  Ing. Vlasta 

Berková 

Jan Slezák 

7 Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2017 - po 

upřesnění finančních vztahů k MČ Praha 21 z 

rozpočtu MHMP na rok 2017 

BJ/00540/2016  Ing. Vlasta 

Berková 

Jan Slezák 

8 Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do 

roku 2022 - po upřesnění finančních vztahů k 

BJ/00541/2016  Ing. Vlasta 

Berková 



MČ Praha 21 z rozpočtu MHMP na rok 2017 Jan Slezák 

9 Rozpočtová opatření č. 76, 79 - 83, 87 - 89, 94, 

98, 100 - 102, 111 - 114, 116: změny rozpočtu v 

roce 2016 

BJ/00531/2016  Ing. Vlasta 

Berková 

Jan Slezák 

10 Zápis č. 13 z jednání Finančního výboru 

Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 19. 10. 2016 

a zápis č. 14 z jednání Finančního výboru ZMČ 

Praha 21 ze dne 9. 11. 2016 

BJ/00523/2016  Ing. Vlasta 

Berková 

Ing. Michael 

Hartman 

11 Veřejné fórum 2016 BJ/00536/2016  Ing. Kateřina 

Blinková 

RNDr. Pavel 

Roušar 

12 Petice občanů proti prodeji pozemků firmě Ideal 

Lux 

BJ/00508/2016  Iva Šimková 

Karla Jakob 

Čechová 

13 Aktualizace Zřizovacích listin příspěvkových 

organizací MČ Praha 21 

BJ/00547/2016  Mgr. Lucie 

Molínová, 

Ph.D. 

Karla Jakob 

Čechová 

14 Odprodej pozemku č.parc. 577/144 v k.ú. Újezd 

nad Lesy 

BJ/00503/2016  Ing. Josef 

Roušal 

RNDr. Pavel 

Roušar 

15 Odejmutí majetku ze správy MČ Praha 21 - 

přisvícení přechodu v ulici Čentické 

BJ/00504/2016  Ing. Josef 

Roušal 

RNDr. Pavel 

Roušar 

16 Audit udržitelného rozvoje MČ Praha 21 pro rok 

2016 

BJ/00505/2016  Ing. Kateřina 

Blinková 

RNDr. Pavel 

Roušar 

17 Informace o Rozhodnutí Komise k projednávání 

přestupků MČ Praha - Běchovice 

BJ/00544/2016  Iva Šimková 

RNDr. Pavel 

Roušar 

18 Akční plán 2017 - 2018 BJ/00546/2016  Ing. Kateřina 

Blinková 

RNDr. Pavel 

Roušar 

19 Informace - Platnost složení slibu zastupitele BJ/00545/2016  Iva Šimková 

Karla Jakob 

Čechová 

 

 

Karla Jakob Čechová v.r. 

starostka MČ Praha 21 

 



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

BJ/00496/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 14. jednání dne 19.12.2016
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
 

Věc: Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 
 

Dne 12.12.2016
 
 

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/00497/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 14. jednání dne 19.12.2016
 

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 12.12.2016
 
 

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/00498/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 14. jednání dne 19.12.2016
 

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 12.12.2016
 
 

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/00499/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 14. jednání dne 19.12.2016
 

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 14. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.1: 02_program_ZMC14

 
 

Dne 12.12.2016
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

 
 



Program  

 

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

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

 
 

19:00-19:45 Interpelace občanů  

19:45-20:30 Interpelace členů zastupitelstva 

 

1.   Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů  

2.   Volba mandátového výboru 

3.   Volba návrhového výboru 

4.   Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 

5.   Kontrola plnění usnesení 

6.   Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. - 3. čtvrtletí 2016 

7.   Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2017 - po upřesnění finančních vztahů k MČ Praha  

      21 z rozpočtu MHMP na rok 2017  

8.   Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2022 - po upřesnění finančních vztahů     

      k MČ Praha 21 z rozpočtu MHMP na rok 2017  

9.   Rozpočtová opatření č. 76, 79-83, 87-89, 94, 98, 100-102, 111-114, 116  

10. Zápis č. 13 z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 21 ze dne 19. 10. 2016,    

      Zápis č. 14 z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 21 ze dne 9. 11. 2016  

11. Veřejné fórum 2016  

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

13. Aktualizace Zřizovacích listin příspěvkových organizací MČ Praha 21 

14. Odprodej pozemku č. parc. 577/144 v k.ú. Újezd nad Lesy 

15. Odejmutí majetku ze správy MČ Praha 21 - přisvícení přechodu v ulici Čentické 

16. Audit udržitelného rozvoje MČ Praha 21 pro rok 2016 

17. Informace o Rozhodnutí Komise k projednání přestupků MČ Praha - Běchovice 

18. Akční plán 2017 - 2018 

19. Informace - Platnost složení slibu zastupitele 

 

 

 

 

 

 



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/00500/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 14. jednání dne 19.12.2016
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
Iva Šimkovázpracoval:
vedoucí oddělení kanceláře starosty

 
 

Věc: Kontrola plnění usnesení

Důvodová zpráva

Z minulého jednání zastupitelstva (ZMČ13, 26. 09. 2016) vzešly 4
úkoly. V příloze 02_splněné_úkoly je vygenerováno plnění jednoho úkolu z tohoto zastupitelstva.
Zbylé tři jsou trvající - viz příloha 03_trvající_úkoly. Dále je v příloze 02_splněné_úkoly
vygenerováno plnění úkolů se ZMČ9 a ZMČ11.

 
 

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 12.12.2016
 
 

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: 09.12.2016 11:10 Vytiskl: Iva Šimková, ODB_KS_VFM_ORG - organizator Strana: 1 / 1
Celkový počet záznamů tisku: 3

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
19.09.2016 ZMC_FM_ZAS2 (Jan Slezák)

ODB_KS_VFM_ORG (organizator virtual)
26.10.2016 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)

Řešení
Pan místostarosta Slezák předložil "Výkaz VHČ: náklady a výnosy 2015; plnění plánu VHČ za 1. pololetí 2016 (v
tis. Kč), příprava plánu 2017" přímo na jednání ZMČ13.

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
31.10.2016 ZMC_FM_ZAS3 (Karla Jakob Čechová)

ODB_KS_VFM_ORG (organizator virtual)
02.11.2016 ZMČ13 Uk/00265/2016

Úkol z ZMČ13, č.usnesení ZMČ13/0197/16, ze dne 26.09.2016, bod 2,VĚC: Souhlasné prohlášení k
duplicitně zapsanému pozemku č. parc. 1311/2 v k.ú. Újezd nad Lesy

Zadání
pověřuje

starostku MČ Praha 21 podpisem předmětného souhlasného prohlášení

Řešení
Souhlasné prohlášení podepsáno dne 20. 10. 2016.

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
31.12.2016 ODB_VHC_FM_VED (Pavel Zeman)

ODB_KS_VFM_ORG (organizator virtual)
06.12.2016 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.

Řešení
Návrh plánu VHČ na rok 2017 byl předán Finančnímu výboru zastupitelstva a jako příloha k rozpočtu Radě MČ
Praha 21.



Přehled úkolů

Městská část Praha 21

Generováno: 09.12.2016 10:59 Vytiskl: Iva Šimková, ODB_KS_VFM_ORG - organizator Strana: 1 / 1
Celkový počet záznamů tisku: 3

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
30.12.2016 ZMC_FM_ZAS11 (RNDr. Pavel Roušar) ZMČ13 Uk/00266/2016

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

Zadání
ukládá

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

Řešení
9. 12. 2016 úkol trvá, smlouvy se připravují

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
30.12.2016 ZMC_FM_ZAS11 (RNDr. Pavel Roušar) ZMČ13 Uk/00267/2016

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

Zadání
ukládá

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

Řešení
9. 12. 2016 úkol trvá, smlouvy se připravují

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

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

Zadání
ukládá

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

Řešení
6. 12. 2016 jednání probíhají, připravujeme návrh dodatku ke smlouvě (provozní řád)



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/00527/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 14. jednání dne 19.12.2016
 

Jan Slezákpředkládá:
místostarosta MČ Praha 21

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. - 3. čtvrtletí 2016

Důvodová zpráva

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

K 30. 9. 2016 byly vykázány příjmy celkem ve výši 84 109,82 tis. Kč, tj. plnění k upravenému
rozpočtu na 79,01%. Celkové výdaje byly vykázány ve výši 79 764,51 tis. Kč (plnění vůči
upravenému rozpočtu na 57,45%), z toho běžné výdaje 48 018,86 tis. Kč (plnění na 58,09%)
a kapitálové výdaje 31 745,65 tis. Kč (plnění na 56,51%). Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
bylo vykázáno přebytkové, ve výši 4 345,31 tis. K docílenému plnění došlo především vlivem
vyššího plnění příjmů a nižšího čerpání výdajů.

Výsledek hospodaření byl vykázán ve výši 34 371,46 tis. Kč, a to vlivem výnosů ve výši 78 509,41
tis. Kč (především vlivem výnosů z transferů) a nákladů ve výši 44 137,95 tis. Kč (především
vlivem nákladů z činnosti).

Ve vedlejší hospodářské činnosti byly docíleny výnosy ve výši 6 797,13 tis. Kč, náklady ve výši
4 795,22 tis. Kč a výsledek hospodaření ve výši 2 001,91 tis. Kč.

Předkládaný materiál byl odsouhlasen usnesením RMČ47/0787/16.
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
 "Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. - 3. 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_rozp_MC_Praha_21_za_1_az_3_Q_2016
 

 
Dne 08.12.2016

 
 

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/00540/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 14. jednání dne 19.12.2016
 

Jan Slezákpředkládá:
místostarosta MČ Praha 21

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2017 - po upřesnění finančních vztahů k MČ
Praha 21 z rozpočtu MHMP na rok 2017

Důvodová zpráva

Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2017 je předkládán jako vyrovnaný, v objemu příjmů a
výdajů ve výši   75 493,30 tis. Kč, v podobě závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2017, které
jsou uvedeny v příloze č. 1 k usnesení.

Je předkládán též plán VHČ a bytového hospodářství ve výši nákladů  8 940,- tis. Kč, výnosů 9
215,- tis. Kč a výsledku hospodaření  275,- tis. Kč.

Návrh rozpočtu MČ Praha 21, který byl odsouhlasen usnesením RMČ47/0788/16, byl předložen
Radě MČ Praha 21 (6.12.2016) k revokaci a nově byl předložen k odsouhlasení Návrh rozpočtu
MČ Praha 21 na rok 2017 - po upřesnění finančních vztahů k MČ Praha 21 z rozpočtu MHMP na rok
2017 - viz Příloha č. 9 k usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 22/1 ze dne 24. 11. 2016. Došlo k
upřesnění počtu žáků/dětí v ZŠ a MŠ k 30. 9. 2016 a tím i k navýšení dotace z MHMP o 43 tis. Kč
oproti návrhu rozpočtu HMP odsouhlaseného Radou HMP usnesením č. 2719 ze dne 8. 11. 2016.

Materiál byl odsouhlasen v RMČ dne 6. 12. 2016.
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
 "Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2017" - po upřesnění finančních vztahů k MČ Praha

21 z rozpočtu MHMP na rok 2017, který je vyrovnaný, v objemu rozpočtu příjmů a výdajů
ve výši 75 493,30 tis. Kč v podobě závazných ukazatelů v příloze č. 1, která je nedílnou
součástí usnesení

 
 
 

2) s c h v a l u j e



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

 plán vedlejší hospodářské činnosti a bytového hospodářství v objemu nákladů ve výši 8
940,- tis. Kč, výnosů ve výši 9 215,- tis. Kč a výsledku hospodaření ve výši 275,- tis. Kč,
v souladu s přiloženou tabulkou
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Dne 08.12.2016
 
 

Jan Slezák
místostarosta MČ Praha 21

 
 



Městská část Praha 21 Příloha č. 1 k usnesení

Návrh rozpočtu na rok 2017

Závazné ukazatele návrhu rozpočtu  MČ Praha 21  na rok 2017  

Bilance příjmů a výdajů 
Podle odvětvového třídění rozpočtové skladby (paragrafy)      (v tis. Kč)

Kapitola  (ORJ) Název skupin a podskupin

Schválený 

rozpočet

Návrh 

rozpočtu

Paragrafy Rozpočtové příjmy na rok 2016 na rok 2017

Daňové příjmy (součet za třídu 1) 9 452,00 9 507,00

Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 1 379,30 1 505,30

Přijaté transfery (součet za třídu 4) 62 717,00 64 481,00

Příjmy celkem 73 548,30 75 493,30

Kapitola                 Paragrafy Výdaje

02 - Městská infrastruktura

23 Vodní hospodářství 150,00 150,00

37 Ochrana životního prostředí 1 850,00 1 850,00

Běžné výdaje 2 000,00 2 000,00

Kapitálové výdaje 100,00 200,00

03 - Doprava

22 Doprava 4 120,00 4 120,00

Běžné výdaje 4 120,00 4 120,00

Kapitálové výdaje 150,00 800,00

04 - Školství, mládež a sport

3111 Předškolní zařízení 3 993,00 4 103,00

3113 Základní škola 8 585,00 8 658,00

3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 50,00 0,00

34 Tělovýchova a zájmová činnost 916,00 836,00

Běžné výdaje 13 544,00 13 597,00

Kapitálové výdaje 3 600,00 1 350,00

05 - Zdravotnictví a sociální péče

35 Zdravotnictví 50,00 50,00

43 Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zabez. 1 176,00 1 396,00

Běžné výdaje 1 226,00 1 446,00

06 - Kultura a cestovní ruch

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky 1 033,40 1 057,40

34 Zájmová činnost a rekreace 300,00 300,00

Běžné výdaje 1 333,40 1 357,40

07 - Bezpečnost

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 5,00 5,00

55 Požární ochrana a integrov.záchranný systém 219,00 85,00

Běžné výdaje 224,00 90,00

Kapitálové výdaje 0,00 1 000,00

08 - Hospodářství

36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 1 630,00 1 630,00

Běžné výdaje 1 630,00 1 630,00

Kapitálové výdaje          150,00 0,00

09 - Vnitřní správa

6112 Zastupitelstvo obce 2 207,00 2 207,00

6171 Činnost místní správy 40 393,00 41 894,00

Běžné výdaje 42 600,00 44 101,00

Kapitálové výdaje 600,00 350,00

10 - Pokladní správa

63 Finanční operace 270,00 270,00

64 Ostatní činnosti 2 000,90 3 181,90

Běžné výdaje 2 270,90 3 451,90

Běžné výdaje celkem 68 948,30 71 793,30

Kapitálové výdaje celkem 4 600,00 3 700,00

Výdaje celkem 73 548,30 75 493,30

28.11.2016 Vypracoval: Ing.Vlasta Berková - správce rozpočtu 0,00



  

Městská část Praha 21 

 

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2017 
  

 Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2017 je předkládán k odsouhlasení na jednání 

Rady MČ Praha 21 a ke schválení  Zastupitelstvem MČ Praha 21,  jako vyrovnaný v objemu 

rozpočtu příjmů ve výši 75 493,30 tis. Kč, objemu rozpočtu výdajů ve výši 75 493,30 tis. Kč, 

v podobě závazných ukazatelů rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2017,  které jsou uvedeny v příloze 

č. 1 k usnesení.   

 Návrh rozpočtu, včetně plánu vedlejší hospodářské činnosti a bytového hospodářství na 

rok 2017, byl projednán ve Finančním výboru ZMČ Praha 21 dne 9. 11. 2016, který jej vzal na 

vědomí.  

 

Příjmová stránka návrhu rozpočtu na rok 2017 vychází z posledně známých 

stanovených ukazatelů, jako je „Finančních vztahy k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu 

vl. hl. m. Prahy  na rok 2017“  (Příloha č. 9 k usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 22/1 ze dne 

24. 11. 2016). Pro MČ Praha 21 vykazuje tento ukazatel  meziroční index (2017/2016) 101,8%, 

to je zvýšení o 900,0 tis. Kč oproti roku 2016.   

 Finanční  vztah k městským částem z rozpočtu hl. m. Prahy je pro rok 2017 stejně jako 

pro rok 2016 konstruován shodně pro všechny městské části hl. m. Prahy a výchozí objem FV 

k městským částem je rozdělen podle těchto kriterií a vah: 30% z průměrného inkasa daně 

z příjmů fyzických osob z podnikání v letech 2013 – 2015 z území příslušné MČ a dále dle 

ukazatelů: počet obyvatel MČ (váha 30%), rozloha území MČ (váha 10%), počet žáků 

základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je MČ (váha 30%), výměry zeleně v péči 

MČ (váha 20%) a plochy vozovek na území MČ, které jsou ve správě městské části (váha 10%). 

Princip tzv. minimálního  finančního vztahu na l obyvatele městské části  je uplatněn v návrhu 

rozpočtu MHMP na rok 2017 ve výši 2,9  tis. Kč shodně jako v roce 2016.  

 

Kompenzací zrušeného příspěvku na školství ze státního rozpočtu, je již od roku 2014 

neinvestiční příspěvek na školství z Magistrátu hl. m. Prahy ve výši 2 000 Kč na dítě v mateřské 

škole a žáka v základní škole. Došlo k upřesnění počtu žáků/dětí v ZŠ a MŠ k 30. 9. 2016 a tím i 

k navýšení dotace z MHMP o 43 tis. Kč oproti návrhu rozpočtu HMP odsouhlaseného Radou 

HMP usnesením č. 2719 ze dne 8. 11. 2016.  

Dalším stanoveným ukazatelem je dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy.  

Z přílohy č. 10 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 21/1, ze dne 24. 11. 2016, vyplývá dotace 

v celkové výši  13 367,0 tis. Kč, z toho dotace na veřejné opatrovnictví ve výši 145,0 tis. Kč (na 

5 opatrovanců po 29 tis. Kč) a na výkon státní správy ve výši 13 222,0 tis. Kč.  

 

Při sestavování dalších příjmových položek vycházela MČ ze schváleného rozpočtu na rok 

2016, z dosažené skutečnosti k 30. 9. 2016 a k očekávanému plnění rozpočtu k 31. 12. 2016. 

Vlastní příjmy v hlavní činnosti tvoří pouze malou část příjmové stránky rozpočtu, a to 15,0%. 

Jedná se o příjmy daňové a nedaňové. Mezi daňovými příjmy je nejvýraznější položkou daň 

z nemovitosti, neboť je daň vyměřena i z novostaveb.  

 

 Výdajová stránka návrhu rozpočtu na rok 2017 vychází ze schváleného rozpočtu na rok 

2016, s přihlédnutím ke skutečnému čerpání rozpočtu k 30. 9. 2016, v návaznosti na rozpočtová 

opatření v průběhu roku 2016 a k předpokládanému vývoji v následujícím období k 31. 12. 

2016.  V  rozpočtu jsou zohledněny požadavky správců jednotlivých kapitol a požadavky 

zřízených příspěvkových organizací. Požadavky byly převážně zohledněny v plné výši. 

V některých případech došlo k upřesnění těchto požadavků, případně po konzultaci k jejich 

úpravě nebo k ponechání na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2016.  
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 V kapitole 02 – Městská infrastruktura – pod oddílem ochrana životního prostředí jsou 

požadovány neinvestiční výdaje pro vodní hospodářství, odvádění a čištění odpadních vod - 

opravy kanalizací a dále požadavky na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň. Na tuto činnost jsou 

požadovány finanční prostředky na položky - nákup materiálu j.n. (sáčky na psí exkrementy, 

nákup košů, pořízení chemických přípravků na likvidaci plevelů, pytlů na rukavice na sběr 

odpadů atd.), drobný hmotný dlouhodobý majetek, konzultační, poradenské a právní služby.  

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň zahrnuje veškerou údržbu zeleně, např. sekání trávy, 

vyhrabání listí, údržbu živých plotů a keřových porostů, zajišťování chemické likvidace plevelů, 

odborné prořezy stromů, odbornou péči o dřeviny, pletí, výsadby a jejich údržbu, hnojení, 

osazování truhlíků a jejich údržbu, odborné posudky, odvoz odpadu apod. Navržené 

neinvestiční finanční prostředky jsou ve stejné výši jako v roce 2016.  

Do návrhu rozpočtu je též zahrnut investiční výdaj na akci „Oplocení stanovišť na tříděný 

odpad“ ve výši 200,00 tis. Kč, tj. navýšení o 100,00 tis. Kč oproti roku 2016. 

 

 V kapitole 03 – Doprava – neinvestiční výdaje jsou požadovány ve stejné výši jako 

v roce 2016. Největší položku představují opravy silnic a chodníků. V rozpočtu je též 

požadována položka konzultační, poradenské a právní služby a položka nákup ostatních služeb 

(především zimní údržba silnic a chodníků).  

V návrhu rozpočtu investičních (kapitálových) výdajů byly zahrnuty finanční prostředky na 

zpracování projektových dokumentací připravovaných investičních akcí  „Cyklotrasa 

Staroklánovická“ a „Zastávky BUS MHD Plhovská“. Dále byla do návrhu rozpočtu zahrnuta 

částka 300,00 tis. Kč na projektovou dokumentaci investiční akce „Rek. komunikace v ul. 

Druhanická“ (usnesení RMČ45/0759/16 ze dne 25. 10. 2016). Rekonstrukce této komunikace by 

měla být částečně financována z investiční účelové dotace z MHMP na akci „Rek. chod. 

Čentická, obnova kon. vrstev v ul. Onšovecká, Druhanická“  v roce 2016. Tyto finanční 

prostředky nebudou v roce 2016 plně dočerpány a bude požadováno o jejich převedení do roku 

2017.  V současné době je domlouvána delimitace práv a závazků investora z HMP na MČ 

Praha 21 a bude nutné zpracovat projektovou dokumentaci na výběr zhotovitele do úrovně 

provedení stavby (požadavek vyhlášky č. 230/2012 Sb.).  

 

 V kapitole 04 – Školství, mládež a sport -  běžné výdaje vykazují oproti roku 2016 mírný 

nárůst, a to o 10,0 tis. Kč.  

V oddílu 31 – Vzdělávání jsou neinvestiční provozní příspěvky zřízeným příspěvkovým 

organizacím stanoveny z podkladů těchto příspěvkových organizací (ZŠ a MŠ). Zřizovatel 

vycházel z předložených požadavků, z dosažené skutečnosti k 30. 9. 2016 a k předpokládanému 

čerpání k 31. 12. 2016. Mezi běžnými výdaji je též zahrnuto nájemné za detašované pracoviště 

MŠ Lišické v ulici Hulická 1535 ve výši 324 tis. Kč.  

Neinvestiční provozní příspěvky od zřizovatele zřízeným příspěvkovým organizacím (ZŠ a MŠ) 

jsou vyšší o 188,-  tis. Kč  oproti roku 2016. Je přihlédnuto především k nárůstu počtu dětí 

(žáků), ale též k provozním potřebám. V MŠ Sluníčko dochází k výpadku příjmu na školném 

z důvodu snížení úplaty od rodičů o 300,0 Kč oproti roku 2016. Mateřská škola potřebuje 

doplnit DDHM (nová myčka na nádobí, lednice, apod.) a navýšení nákladů na opravy a 

udržování. V MŠ Rohožník dojde k úsporám nákladů na vytápění teplou vodou (odpojení od 

dálkového vytápění) z důvodu realizace investiční akce „Rek. kotelny MŠ Rohožník“ (ORG 

80108) z účelové investiční dotace z MHMP ve výši 2 000,0 tis. Kč. Zvýšené náklady požaduje 

mateřská škola na opravy a udržování (výměna toalet, výměna dlažby ve společných prostorách, 

výměna podlahové krytiny 3. odd. apod.) a na nákup DDHM (zahradní prvky, PC do ředitelny, 

pračka). 

Finanční prostředky, určené na podporu dalšího vzdělávání pedagogů v ZŠ a MŠ v roce 2016, 

byly převedeny do provozních příspěvků zřízených příspěvkových organizací, které si budou 

zajišťovat financování školení. 
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V návrhu rozpočtu je obsaženo ocenění mimořádných výsledků pedagogů v MŠ (v částce 5,- tis. 

Kč) a ZŠ (v částce 5,- tis. Kč).  

Dále jsou  nárokovány neinvestiční výdaje v oblasti tělovýchovy a zájmové činnosti (soutěž o 

kolo v MZŠ Polesná formou darů ve výši 18 tis. Kč, neinvestiční dotace sportovním oddílům – 

Granty ve výši 200,00 tis. Kč, neinvestiční dotace občanským sdružením ve výši 300,00 tis. Kč 

jako spoluúčast MČ Praha 21 na grantech, finanční prostředky na údržba dětských hřišť v 

celkové výši 300,00 tis. Kč (v tom na opravy a údržbu ve výši 170,- tis. Kč, na nákup ostatních 

služeb 50,- tis. Kč a na drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 50,- tis. Kč a na nákup 

materiálu ve výši 30,0 tis. Kč). 

V návrhu rozpočtu investičních (kapitálových) výdajů jsou zahrnuty finanční prostředky na  

nákup hracích prvků na dětská hřiště v pořizovací ceně vyšší než 40,0 tis. Kč (investiční položka 

– stroje, přístroje a zařízení) v celkové výši 100,0 tis. Kč, projektová dokumentace pro investiční 

akci „Rek. kotelny a tech. zázemí MŠ Sedmikráska“ ve výši 250,0 tis. Kč a investiční akce 

„Rek. skautské klubovny“ ve výši 1 000,0 tis. Kč. 

 

 V kapitole 05 – Zdravotnictví a sociální oblast – jsou rozpočtovány neinvestiční výdaje v 

oddílu 35 Zdravotnictví – každoročně jsou zahrnovány do rozpočtu výdaje na protidrogovou 

prevenci ve výši 50,- tis. Kč (a v průběhu roku ještě přichází dotace z MHMP na místní úrovni a 

též pro školství). Oddíl 43 – Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení 

a politice zaměstnanosti – zahrnuje především neinvestiční výdaje a příjmy v oblasti 

pečovatelské služby a též výdaje ve výši 160,- tis. Kč vyplývající z Komise sociální politiky a 

zdravotnictví formou úhrady výdajů na akcích pro seniory a zdravotně postižené občany 

(dorovnání ceny obědů pro klienty pečovatelské služby z Újezda nad Lesy při odstávce školní 

kuchyně, pomoc občanům z Újezda nad Lesy v mimořádně nepříznivé finanční situaci kdy 

pomoc nemůže být hrazena dávkovým systémem)  a další akce (nákup materiálu na pořádání 

výstav, velikonoční a vánoční dílnu, aktivní odpoledne, ples seniorů, finanční prostředky na 

grafiku pro kalendáře, vystoupení hudebníků na akcích, pohoštění na akcích, odměny pro 

účastníky soutěží a věcné dary, jako vánoční balíčky pro seniory a drobné dárky pro účastníky 

soutěží). Dále je v návrhu rozpočtu zahrnuta položka nákup ostatních služeb  na terénní sociální 

program občanským sdružením ve výši 50 tis. Kč. Došlo k nárůstu výdajů i příjmů na stravné 

pro důchodce zvýšením poptávky po této službě. Z tohoto důvodu dochází též k navýšení 

položky nákup ostatních služeb – stravné (doplatek režijních nákladů na obědy pro seniory). 

 

V kapitole 06 – Kultura a cestovní ruch jsou rozpočtovány neinvestiční výdaje v oddílu 33 – 

Kultura, církev a sdělovací prostředky – v oblasti knihovnické (místní knihovna) kdy 

požadované neinvestičních výdaje zůstávají na úrovni roku 2016. V ostatních záležitostí kultury, 

jako jsou zájmové kroužky, výstavní a muzejní činnost dochází k nepatrnému nárůstu v položce 

ostatní osobní náklady vč. pojištění na kurzy (hra na flétnu, klavír, apod.).    

Místní agenda 21- nárůst finančních prostředků oproti roku 2016 ze 185,6 tis. Kč na 188,6 tis. 

Kč. V rozpočtu MA 21 je, stejně jako v předchozích letech, zahrnuto měření  a vyhodnocení 

indikátoru ekologická stopa, povinné pojištění na sociální zabezpečení, povinné zdravotní 

pojištění, měření kvality ÚMČ Praha 21, členský příspěvek MA 21, přičemž výše těchto výdajů 

se nemění. Také je zde zahrnut nákup materiálu, nákup ostatních služeb a pohoštění. V těchto 

výdajových položkách došlo k menší korekci na základě analýzy výdajů letošních. Nákup 

ostatních služeb byl snížen o 4000,-Kč, naproti tomu byl navýšen nákup materiálu o 4000,- Kč a 

pohoštění o 3000,-Kč, a to v souvislosti s pořádáním rozsáhlejších akcí, jako byl např. Týden 

zdraví, kdy se ukázala potřeba investovat větší obnos do grafických návrhů, tisku, pohoštění, na 

drobné odměny pro soutěžící dětské účastníky apod.  

 

Dále je do návrhu rozpočtu v oblasti volnočasových aktivit zahrnuta Újezdská akademie 

volného času ve výši příjmů i výdajů 20,3 tis. Kč. Celkem dochází k navýšení neinvestičních 

výdajů v ostatních záležitostech kultury o 17,0 tis. Kč, a to v položce „Slavnosti obce“ (nákup 
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materiálu j.n.) - pořádání společenských akcí – plesy, posvícení, oslavy výročí obce. V položce 

Komise pro sociální a občanské záležitosti (vítání nových občánků, dary k životním výročím, 

oslava svátku matek, apod.) – zůstávají výdaje na stejné výši jako v roce 2016, a to ve výši 

125,0  tis. Kč. V oddílu 34 -  Zájmová činnost a rekreace jsou zahrnuty neinvestiční výdaje na 

neinvestiční dotace občanským sdružením - granty na základě grantového řízení. Tyto transfery 

potom podléhají finančnímu vypořádání s MČ Praha 21 po skončení kalendářního roku. Pro rok 

2017 jsou rozpočtovány ve výši 300,00 tis. Kč v kapitole 06 a ve výši 200,00 tis. Kč v kapitole 

04 – Školství, mládež a sport. 

 

 V kapitole 07 – Bezpečnost je navrhované snížení neinvestičních výdajů oproti roku 

2016 o 134,- tis. Kč v položce drobný hmotný dlouhodobý majetek. Vše potřebné  (zásahový 

oblek vícevrstvý 4 kusy po 20 tis. Kč a zásahová přilba 4 kusy po 15 tis. Kč) bylo pořízeno 

v roce 2016. V oddílu 55 jsou zahrnuty neinvestiční výdaje pro požární ochranu a integrovaný 

záchranný systém jak ze zdrojů MČ Praha 21, tak i z dotace z MHMP, která je poskytována 

v průběhu roku formou změny rozpočtu.   

V oddílu 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek jsou zahrnuty pouze výdaje ve výši 5,0 tis. Kč na 

pohonné hmoty a maziva místní policie. 

Do návrhu rozpočtu byla zahrnuta též investiční položka – „Výstavba hasič. zbrojnice SDH 

Újezd nad Lesy“ (ORG 80147) – navrhované výdaje ve výši 1 000,0 tis. Kč na překlenutí 

období do schválení povoleného převedení nevyčerpané účelové investiční dotace z MHMP 

z roku 2016 (ve výši 10 000,0 tis. Kč) do roku 2017.  

 

 V kapitole 08 – Hospodářství jsou  neinvestiční výdaje  na stejné úrovni jako v roce 

2016, ve všech položkách (veřejné osvětlení - vánoční výzdoba,  pohřebnictví i komunální 

služby a územní rozvoj). V oblasti komunálních služeb a územního rozvoje jsou požadovány 

finanční  prostředky na nákup ostatních služeb (položka zahrnuje např. geometrická zaměření 

pozemků, geografické studie, posudky na majetek) a na konzultační, poradenské a právní služby 

(analýzy a studie na opravy a rekonstrukce objektů občanské vybavenosti v majetku MČ nebo 

MČ zřízených příspěvkových organizací a pasportizace problémových rozvojových ploch území 

Újezda nad Lesy). Položka opravy a udržování je  v roce 2017 navrhována ve stejné výši 1 000,- 

tis. Kč jako v roce 2016. Kč. Z této položky budou v rámci komunálních služeb financovány 

veškeré opravy a udržování majetku a objektů v MČ Praha 21, včetně oprav a údržby ve 

zřízených příspěvkových organizacích.  

V návrhu rozpočtu kapitálových výdajů byla odstraněna investiční položka na zpracování 

projektové dokumentace na akci „Revitalizace sídliště Rohožník“, neboť nebyla dosud dořešena 

celková koncepce územního plánu v této oblasti. 

 

 V kapitole 09 – Vnitřní správa -  v oddílu Zastupitelstvo obce je navržen požadavek 

neinvestičních výdajů ve stejné výši jako v roce 2016. Činnost místní správy vykazuje v návrhu 

rozpočtu na rok 2017 navýšení neinvestičních výdajů oproti roku 2016 o 1 501,0 tis. Kč 

z důvodu navýšení platů zaměstnanců v pracovním poměru od 1. 11. 2016 o 5% vč. soc. a 

zdravotního pojištění, navýšení položky drobný hmotný dlouhodobý majetek (nákup cca 20 

počítačů) a dále  vlivem mírného navýšení položky tisk Újezdského zpravodaje, konzultační, 

poradenské a právní služby, školení a vzdělávání, zpracování dat a služby související 

s informační a kom. technologií (z celkové částky 350,0 tis. Kč je uvažován nákup programů 

ofice ve výši 250 tis. Kč),  technická podpora počítačových programů. V návrhu rozpočtu jsou 

též zahrnuty výdajové položky z Fondu zaměstnavatele s mírným navýšením oproti roku 2016 o 

12,0 tis. Kč. Došlo k ukončení nájemní smlouvy s právem koupě (leasing) a k odkoupení 

vozidla Multicar za 12 100,0 Kč.   

V oblasti investičních (kapitálových) výdajů je v návrhu rozpočtu zařazena investiční položka  

nákup výpočetní techniky (server) ve výši 250,00 tis. Kč a nákup programového vybavení  ve 

výši 100,0 tis. Kč.  



5 

 

  

 V kapitole 10 – Pokladní správa – daňové příjmy tř.1 vykazují v rozpočtu na rok 2017 

nárůst oproti roku 2016 o 55,0 tis. Kč vlivem očekávaného zvýšení  správních poplatků. 

Nedaňové příjmy tř.2 jsou navrhovány o 34,0 tis. Kč nižší oproti roku 2016 především vlivem 

nižších příjmů z úroků. Přijaté transfery jsou navýšeny o 1 764,0 tis. Kč oproti roku 2016. 

U položky služby peněžních ústavů dochází k mírnému poklesu vlivem slevy na poplatcích za 

výpisy v České spořitelně a.s.  Dochází k mírnému nárůstu havarijního pojištění a povinného 

ručení za motorová vozidla a k mírnému nárůstu v převodech sociálního fondu (Fondu 

zaměstnavatele) o 12,0 tis. Kč.  

Oddíl 64 – Ostatní činnosti zahrnuje položku nespecifikované rezervy v navrhované výši 

3 181,90 tis. Kč.  

Součástí návrhu rozpočtu na rok 2017 je rozpočet fondu zaměstnavatele ve výši 1 562,00 

tis. Kč (příspěvek na stravování zaměstnanců, půjčky zaměstnancům se splatností do konce 

roku, příspěvek na penzijní připojištění, životní jubilea a výročí a příspěvek na očkování proti 

chřipce).  

 

 Plán vedlejší hospodářské činnosti a bytového hospodářství celkem na rok 2017 je 

navrhován s náklady ve výši 8 940,0 tis. Kč, s výnosy ve výši 9 215,0 Kč a s výsledkem 

hospodaření  ve výši  275,0 tis. Kč.  

 

Vypracovala: Ing. Vlasta Berková – správce rozpočtu MČ Praha 21         

 

29. 11. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Městská část Praha 21

Návrh rozpočtu na rok 2017    (v tis.Kč)

B i l a n c e   n á v r h u   r o z p o č t u  MČ Praha 21  na r.  2017 

Položka Název seskupení položek

Schválený 

rozpočet 

Návrh 

rozpočtu

Rozpočtové příjmy na rok 2016 na rok 2017

1341 Poplatek ze psů 230,00 230,00

1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreač.pobyt 2,00 2,00

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 500,00 500,00

1345 Poplatek z ubytovacích kapacit 20,00 25,00

1361 Správní poplatky 2 400,00 2 450,00

1511 Daň z nemovitosti 6 300,00 6 300,00

Daňové příjmy (součet za třídu 1) 9 452,00 9 507,00

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 100,30 1 260,30

2141 Příjmy z úroků 60,00 20,00

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 9,00 10,00

2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 10,00 15,00

2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatel. 200,00 200,00

Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 1 379,30 1 505,30

4137 Neinvestiční přijaté trnsfery ze stát.rozpočtu v rámci souhrn.dot.vztahu 12 503,00 13 367,00

4137 Neinvestiční přijaté transfery od obcí (MHMP) 50 134,00 51 034,00

4137 Ostatní neinvest.přijaté transfery od rozpočtu územní úrovně 80,00 80,00

Přijaté transfery (součet za třídu 4) 62 717,00 64 481,00

4134 Převody z rozpočtových účtů 1 550,00 1 562,00

4139 Ostatní převody z vlastních fondů 1 550,00 1 562,00

Konsolidace příjmů 3 100,00 3 124,00

Příjmy celkem 76 648,30 78 617,30

Příjmy po konsolidaci 73 548,30 75 493,30

8115 Financování ze zdrojů min.let

Zdroje celkem včetně financování 73 548,30 75 493,30

Výdaje

5xxx Běžné výdaje 68 948,30 71 793,30

6xxx Kapitálové výdaje 4 600,00 3 700,00

Výdaje celkem 73 548,30 75 493,30

Ostatní činnosti

5342 Převody vlastním fondům 1 550,00 1 562,00

5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 550,00 1 562,00

Konsolidace výdajů 3 100,00 3 124,00

Výdaje celkem včetně konsolidace 76 648,30 78 617,30

Výdaje po konsolidaci 73 548,30 75 493,30

Správce rozpočtu: Ing. V.Berková    0,00

28.11.2016



Městská část Praha 21

Staroklánovická 260

Praha 9 - Újezd nad Lesy

P ř í j m y: v  Kč

počáteční stav (zůstatek z roku 2016) 0,00

převod z rozpočtu 1 562 000,00

splátky půjček od zaměstnanců 200 000,00

Příjmy celkem: 1 762 000,00

V ý d a j e:

obědy 1 323 000,00

penzijní připojištění 87 000,00

životní jubilea a výročí 123 000,00

půjčky zaměstnancům 200 000,00

příspěvek na očkování proti chřipce 29 000,00

Výdaje celkem: 1 762 000,00

Ing. V. Berková

9.11.2016

N á v r h    r o z p o č t u 

F o n d u   z a m ě s t n a v a t e l e   n a   r o k   2 0 1 7

































AU Plán návrh

1

0003 40 000,00

0060 5 000,00

0070 8 000,00

0071 45 000,00

0161 1 500,00

0165 18 500,00

0221 50 000,00

168 000,00

0002 15 000,00

0060 45 000,00

0061 10 000,00

0062 30 000,00

0150 80 000,00

502 0165 70 000,00

0221 440 000,00

690 000,00

0003 400 000,00

0102 100 000,00

0165 1 400 000,00

0117 35 000,00

0221 220 000,00

0240 140 000,00

2 295 000,00

0003 200 000,00

0008 290 000,00

0018 20 000,00

0060 70 000,00

0061 10 000,00

0080 0,00

501 SPOTŘEBA MATERIÁLU_BYTY

Návrh plánu 2017
IČO:00240923  MČ Praha 21 VHČ

NÁKLADY

SU UZ Text

501 SPOTŘEBA MATERIÁLU_KANCELÁŘ

501 SPOTŘEBA MATERIÁLU_TĚLOCVIČNA

501 ZS_ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY

501 SPOTŘEBA MATERIÁLU_ÚDRŽBA

501 SPOTŘEBA MATERIÁLU_LEVEL

501 SPOTŘEBA MATERIÁLU_ZS

502 SPOTŘEBA ENERGIÍ_VOLNÉ BYTY

501 Spotřeba materiálu

502 SPOTŘEBA ENERGIÍ_TĚLOCVIČNA_VODA

502 SPOTŘEBA ENERGIÍ_TĚLOCVIČNA_ELEKTŘINA

502 SPOTŘEBA ENERGIÍ_LEVEL

502 SPOTŘEBA ENERGIÍ_NEBYTOVÉ PROSTORY

SPOTŘEBA ENERGIÍ_ZS 

502 SPOTŘEBA ENERGIÍ_TĚLOCVIČNA_TOPENÍ

511 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_BYTY

502 Spotřeba energie

511 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_ZS

511 OPRAVY_OSTATNÍ

511 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_LEVEL

511 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_NOVOSIBŘINSKÁ 673

518 OSTATNÍ SLUŽBY_BYTY

511 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_POLICIE HULICKÁ

511 Opravy a udržování

518 POPLATKY BANKY

518 PRÁVNÍ SLUŽBY

518 TELEFON_TELOCVIČNA

518 KULTURA_OST.SLUŽBY

518 ZPRAVODAJ_TISK



0081 90 000,00

0082 160 000,00

0090 67 000,00

0103 30 000,00

0150 30 000,00

0165 0,00

0180 100 000,00

0221 40 000,00

0280 35 000,00

0290 65 000,00

0291 1 435 000,00

0292 190 000,00

2 832 000,00

0073 1 735 000,00

0158 120 000,00

0198 0,00

0248 45 000,00

1 900 000,00

0074 200 000,00

0075 550 000,00

750 000,00

0076 0,00

0,00

0000 0,00

0,00

0000 50 000,00

0007 180 000,00

230 000,00

0000 0,00

0,00

0016 0,00

0,00

0000 75 000,00

75 000,00

8 940 000,00

518 ZPRAVODAJ_DISTRIBUCE

518 CAN-J-SERVIS_TISK PRO VEŘEJNOST

518 ZPRAVODAJ_REDAKCE

518 OSTATNÍ SLUŽBY_NEBYTOVÉ PROSTORY

518 OSTATNÍ SLUŽBY_VHČ A BH

518 OSTATNÍ SLUŽBY

518 OSTATNÍ SLUŽBY_ZS

518 OSTATNÍ SLUŽBY_HŘBITOV

518 OSTATNÍ SLUŽBY_LEVEL

518 SVJ_FOND OPRAV

518 SVJ_POJISTKA

521 MZDY

518 SVJ_SPRÁVA

518 Ostatní služby

521 OON_nezaměstnanci

521 MZDY_OON_ZAMĚSTNANCI

521 Mzdové náklady

521 MZDY_NÁHRADY

524 SOC.POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ

524 Zákonné sociální pojištění

524 ZDR.POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ

532 Daň z nemovitosti

525 KOOPERATIVA_POJIŠTĚNÍ

525 Jiné sociální pojištění

538 JINÉ DANĚ A POPLATKY

532 Daň z nemovitostí

542 Jiné pokuty a penále

538 SOUDNÍ POPLATKY_BYTY

538 Jiné daně a poplatky

549 HALÉŘOVÉ VYROVNÁNÍ

549 Ostatní náklady z činnosti

542 Jiné pokuty a penále

556 Tvorba a zúčtování opravných položek

Náklady celkem

556 Tvorba a zúčtování opraných položek



AU Plán schválený

1

0063 0,00

0083 320 000,00

0090 3 900,00

0192 150 000,00

0270 6 000,00

0271 0,00

479 900,00

0000 5 300 000,00

0060 300 000,00

0145 15 000,00

0146 0,00

0150 310 000,00

0151 3 000,00

0171 290 000,00

0172 94 000,00

0173 60 000,00

0174 59 000,00

0175 50 000,00

0176 120 000,00

0177 55 000,00

0178 57 000,00

0180 600 000,00

0190 500 000,00

0204 93 000,00

0205 29 000,00

0207 0,00

0208 750 000,00

0229 0,00

0280 50 000,00

8 735 000,00

0015 0,00

0,00

VÝNOSY

SU UZ Text

602 INZERCE VE ZPRAVODAJI

602 VSTUPNÉ_KULT.PŘEDSTAVENÍ

602 ULOŽENÍ INŽ.SÍTÍ

602 KOPÍROVÁNÍ PRO VEŘEJNOST

602 automat na jízdenky

602 Výnosy z prodeje služeb

602 ÚKLID ZASTÁVEK_FAKTURACE

603 VÝNOSY Z PRONÁJMU_TĚLOCVIČNA

603 VÝNOSY Z PRONÁJMU_BYTY

603 VÝNOSY Z PRONÁJMU_REKLAMNÍ PANELY

603 VÝNOSY Z PRONÁJMU_VÝVĚSKY

603 VÝNOSY Z PRONÁJMU_GARÁŽ LOMECKÁ

603 VÝNOSY Z PRONÁJMU_NEBYTOVÉ PROSTORY

603 VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_VRÁBLÍKOVÁ

603 VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_MEDISAL

603 VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_HAVRÁNKOVÁ

603 VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_FRNKOVÁ

603 VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_FEUEREISLOVÁ

603 VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_GYNEKOLOGIE

603 VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_PREVEDIG

603 VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_MEDICUR

603 VÝNOSY Z PRONÁJMU_ANTÉNY

603 VÝNOSY Z PRONÁJMU_POZEMKY

603 VÝNOSY Z PRONÁJMU_LEVEL_BANKOMAT ČSOB

603 VÝNOSY Z PRONÁJMU_LEVEL_DRÁBOVÁ

603 VÝNOSY Z PRONÁJMU_LEVEL_DDM

603 VÝNOSY Z PRONÁJMU_LEVEL_FOOD SERVICE

603 VÝNOSY Z PRONÁJMU_HROBOVÁ MÍSTA

603 Výnosy z pronájmu

603 LEVEL_sál

641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení

641 POKUTY A ÚROKY



0079 0,00

0,00

0016 100,00

0150 0,00

100,00

0017 0,00

0,00

9 215 000,00

275 000,00

649 HALÉŘOVÉ VYROVNÁNÍ

646 PRODEJ DDHM

646 Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků

662 ÚROK

649 Nebytové prostory

649 Ostatní výnosy z činnosti

Hospodářský výsledek

662 Úroky

Výnosy celkem



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/00541/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 14. jednání dne 19.12.2016
 

Jan Slezákpředkládá:
místostarosta MČ Praha 21

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2022 - po upřesnění
finančních vztahů k MČ Praha 21 z rozpočtu MHMP na rok 2017

Důvodová zpráva

Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2022 je předkládán v přiložené tabulce (příloha
č. 1 k usnesení) včetně komentáře a vychází z posledně známých skutečností, předpokladů a
posledně platných pokynů z MHMP.

Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2022, který byl  odsouhlasen       
  usnesením RMČ47/0789/16, byl předložen Radě MČ Praha 21 (6. 12. 2016) k revokaci a nově
byl předložen k odsouhlasení Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2022 - po
upřesnění finančních vztahů k MČ Praha 21 z rozpočtu MHMP na rok 2017 - Příloha č. 9 k usnesení
Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 22/1 ze dne 24. 11. 2016. Došlo k upřesnění počtu žáků/dětí v ZŠ
a MŠ k 30. 9. 2016 a tím i k navýšení dotace z MHMP o 43 tis. Kč oproti návrhu rozpočtu HMP
odsouhlaseného Radou HMP usnesením č. 2719 ze dne 8. 11. 2016.

Materiál byl odsouhlasen v RMČ dne 6. 12. 2016.
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
 "Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2022" - po upřesnění finančních vztahů

k MČ Praha 21 z rozpočtu MHMP na rok 2017, v souladu s přiloženou tabulkou, přílohou č.
1 k usnesení včetně komentáře, která je nedílnou součástí usnesení

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_ROZP_VYHLED_MC_P21_do_r_2022_po_upresneni_fin_vztahu_z_MHMP



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

 
 

Dne 08.12.2016
 
 

Jan Slezák
místostarosta MČ Praha 21

 
 



Městská část Praha 21

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 21 číslo                ze dne   

 

R o z p o č t o v ý   v ý h l e d   MČ Praha 21 do roku 2022  - po upřesnění finančních vztahů k MČ Praha 21 z rozpočtu MHMP na rok 2017
(v tis. Kč)

Název položky

Skutečnost 

2012

Skutečnost 

2013

Skutečnost 

2014

Skutečnost 

2015

Očekávaná 

skutečnost 

2016

Návrh 

rozp.2017 RV 2018 RV 2019 RV 2020 RV 2021 RV 2022

Daňové příjmy (po konsolidaci) - třída 1 8 714 9 162 9 687 9 935 9 452 9 507 9 500 9 550 9 600 9 650 9 700

Nedaňové příjmy (po konsolidaci) - třída 2 1 745 1 787 1 881 1 934 3 497 1 505 1 450 1 500 1 550 1 600 1 650

Kapitálové příjmy (po konsolidaci) - třída 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vlastní příjmy 10 459 10 949 11 569 11 869 12 949 11 012 10 950 11 050 11 150 11 250 11 350

Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4 70 913 75 603 92 904 112 711 93 500 64 481 64 481 64 481 64 481 64 481 64 481

z toho převody z rozpočtu vlastního HMP 51 165 49 623 50 115 50 115 50 134 51 034 51 034 51 034 51 034 51 034 51 034

            převody ze státního rozpočtu 13 636 12 271 12 679 12 244 12 503 13 367 13 367 13 367 13 367 13 367 13 367

Příjmy celkem 81 372 86 552 104 473 124 580 106 449 75 493 75 431 75 531 75 631 75 731 75 831

Běžné výdaje (po konsolidaci) - třída 5 60 483 68 409 69 958 64 096 66 500 71 793 68 000 67 500 68 100 68 000 68 000

Kapitálové výdaje (po konsolidaci) - třída 6 24 294 4 276 29 120 17 665 36 000 3 700 5 667 6 267 5 767 5 967 6 067

Výdaje celkem 84 777 72 685 99 079 81 762 102 500 75 493 73 667 73 767 73 867 73 967 74 067

Výsledek hospodaření (-schodek, +přebytek) -3 405 13 867 5 394 42 818 3 949 0 1 764 1 764 1 764 1 764 1 764

Financování - třída 8 (změna stavu krátkodobých

prostředků 3 405 -13 867 -5 394 -42 818 -3 949 0 0 0 0 0 0

Komentář:    

   Vypracovala: Ing. Vlasta Berková - správce rozpočtu

30. 11. 2016

 

Rozpočtový výhled MČ Praha 21 do roku 2022 je sestavován v souladu se "Zásadami pro sestavení rozpočtového výhledu městských částí hl.m.Prahy na rok 2018 až 2022" - Příloha č. 1 k 

usnesení Rady HMP č. 1373 ze dne 7. 6. 2016, a to v členění výše uvedeném. V oblasti daňových příjmů jsou zohledněny změny zákona o rozpočtovém určení daní  a očekávané legislativní 

úpravy, u příjmů nedaňových se vychází z kvalifikovaného odhadu. U nedaňových příjmů se vychází z dosažené skutečnosti předchozího období s přihlédnutím k očekávané skutečnosti ve 

stávajícím roce. Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu a finanční vztah k městské části z rozpočtu hlavního města Prahy je do rozpočtového výhledu MČ 

Praha 21 v letech 2018 až 2022 zahrnut ve stejné výši, jaká je uvedena ve schváleném rozpočtu MHMP na rok 2017 (v souladu s usnesením Zastupitelstva HMP č. 22/1 ze dne 24. 11. 2016, 

Příloha č. 9 a 10). V oblasti výdajů se vychází z tempa vývoje příjmové základny s tím, že jsou zohledněny nové a odpadlé úkoly, legislativní úpravy, inflace předpokládaná z Ministerstva 

financí, apod. Rozpočtový výhled bude průběžně upravován v souladu s nově přijatými legislativními změnami (změny zákonů, vyhlášek, českých účetních standardů, apod.) a pokyny z 

MHMP.

Odsouhlasila:  Karla Jakob Čechová - starostka MČ Praha 21

30. 11. 2016



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

BJ/00531/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 14. jednání dne 19.12.2016
 

Jan Slezákpředkládá:
místostarosta MČ Praha 21

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Rozpočtová opatření č. 76, 79 - 83, 87 - 89, 94, 98, 100 - 102, 111 - 114, 116:
změny rozpočtu v roce 2016

Důvodová zpráva

Rozpočtové opatření č. 76: změna rozpočtu v roce 2016 - vratka účelové neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 28,0 tis. Kč v kapitole 05
- Zdravotnictví a soc. oblast (schváleno usnesením RMČ43/0728/16).

Rozpočtové opatření č. 79 - varianta B: změna rozpočtu v roce 2016 - financování počátečních
výdajů projektu MAP P 21 rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Praha 21 prozatím ve
výši 226 531,20 Kč (pro rozpočtové opatření zaokrouhleno na 226,50 tis. Kč), a to na ostatní
osobní výdaje vč. pojištění a paušální výdaje na 2 měsíce v kapitole 04 - Školství, mládež a sport,
převedením finančních prostředků z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní
správa (schváleno usnesením RMČ43/0728/16).

Rozpočtové opatření č. 80: změna rozpočtu v roce 2016 - přijetí investiční účelové dotace z
MHMP ve výši 5 000 tis. Kč na akci Rek. chodníků Čentická, obnova kon. vrstev v ul. Onšovecká,
Druhanická (ORG 80215) v kapitole 03  -  Doprava (schváleno usnesením RMČ43/0728/16).

Rozpočtové opatření č. 81: změna rozpočtu v roce 2016 - přijetí neinvestiční účelové dotace ze
státního rozpočtu z MPSV ve výši 54,0 tis. Kč (dofinancování) na poskytování sociálních služeb
(Pečovatelská služba) na území hlavního města Prahy - v kapitole 05 - Zdravotnictví a soc. oblast
(schváleno usnesením RMČ43/0728/16).

Rozpočtové opatření č. 82: změna rozpočtu v roce 2016 - přijetí účelové investiční a neinvestiční
dotace z MHMP v celkové výši 158,0 tis. Kč, z toho investiční 24 tis. Kč a neinvestiční ve výši 134
tis. Kč na akci  Revit. izolační zeleně - tenis - v kapitole 02 - Městská infrastruktura (schváleno
usnesením RMČ43/0728/16).

Rozpočtové opatření č. 83: změna rozpočtu v roce 2016 - navýšení finančních prostředků k
účelové investiční dotaci z MHMP o 40 tis. Kč na akci Revit. izolační zelené - tenis - v kapitole 02
- Městská infrastruktura, převedením finančních prostředků z položky nákup ostatních služeb v
oddílu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (schváleno usnesením RMČ44/0737/16).



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. 87: změna rozpočtu v roce 2016 - poskytnutí neinvestičních příspěvků
zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ a ZŠ) v celkové výši 230,0 tis. Kč na vánoční besídku
(nákup hraček, didaktických pomůcek, stavebnic), a to po 10,0 tis. Kč na každou třídu v MŠ a
po 5,0 tis. Kč na odd. ve školní družině a 10,0 tis. Kč pro školní klub - v kapitole 04 - Školství,
mládež a sport, převedením finančních prostředků z neinvestiční dotace z MHMP z odvodu
výtěžku z výherních hracích přístrojů v kapitole 10 - Pokladní správa (schváleno usnesením
RMČ45/0751/16).

Rozpočtové opatření č. 88: změna rozpočtu v roce 2016 - navýšení příjmů i výdajů na stravné pro
důchodce ve výši 120,0 tis. Kč v kapitole 05 - Zdravotnictví a soc. oblast, a to vlivem zvýšeného
počtu stravovaných důchodců (schváleno usnesením RMČ45/0751/16).

Rozpočtové opatření č. 89: změna rozpočtu v roce 2016 - financování počátečních výdajů projektu
Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Praha 21 ve výši 271
331,20 Kč (pro rozpočtové opatření zaokrouhleno na 271,4 tis. Kč), a to na ostatní osobní
výdaje vč. pojištění a paušální výdaje na 2 měsíce v kapitole 04 - Školství, mládež a sport,
převedením finančních prostředků z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní
správa (schváleno usnesením RMČ45/0751/16).

Rozpočtové opatření č. 94: změna rozpočtu v roce 2016 - profinancování 15% spoluúčasti z
celkových nákladů projetku k vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti objektů na území
MČ Praha 21, ve výši 29 890,0 Kč (pro rozpočtové opatření zaokrouhleno na 29,9 tis. Kč) v
kapitole 05 - Zdravotnictví a soc. oblast, převedením z položky nespecifikovaná rezerva z dotace
z MHMP z VHP - v kapitole 10 - Pokladní správa (doplnění k RO č. 47: změna rozpočtu v roce
2016 - neinvestiční dotace z MHMP ve výši 50 tis. Kč na mapování bezbariérovosti) - schváleno
usnesením RMČ46/0764/16).

Rozpočtové opatření č. 98: změna rozpočtu v roce 2016 - pořízení modulu do spisové služby
na odesílání smluv do centrálního registru smluv (investiční položka programové vybavení) ve
výši 150,0 tis. Kč, posílení položky technická podpora počítačových programů o 20,0 tis. Kč,
převedením finančních prostředků z položky výpočetní technika ve výši 170,0 tis. Kč - v kapitole
09 - Vnitřní správa  (schváleno usnesením RMČ47/0791/16).

Rozpočtové opatření č. 100: změna rozpočtu v roce 2016 - přijetí neinvestiční účelové dotace ze
státního rozpočtu z Úřadu práce ČR ve výši 24,0 tis. Kč na výkon pěstounské péče v kapitole 05
- Zdravotnictví a soc. oblast  (schváleno usnesením RMČ47/0791/16).

Rozpočtové opatření č. 101: změna rozpočtu v roce 2016 - přijetí neinvestiční účelové dotace z
MHMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení
za období 1. 5. 2016 - 30. 9. 2016 v celkové výši 1 657,0 tis. Kč, z toho: na podporu činnosti
nestátnich neziskových organizací působících na území MČ Praha 21 zajišťující organizovanou
sportovní výchovu mládeže v neziskových organizacích ve výši 414,2 tis. Kč, na sport ve výši
414,3 tis. Kč a na kulturu, školství, zdravotnictví a soc. oblast ve výši 828,5 tis. Kč  (schváleno
usnesením RMČ47/0791/16).

Rozpočtové opatření č. 102: změna rozpočtu v roce 2016 - přijetí účelové neinvestiční dotace
z MHMP na dokrytí integrace žáků na období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 (mzdové náklady
asistentů pedagoga) pro MZŠ Polesná ve výši 427,7 tis. Kč a na zvýšení limitu na platy pro
mateřské školy ve výši 81,2 tis. Kč (č. dokladu 3087). Do doby schválení v RMČ jsou finanční
prostředky převedeny  na  položku nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa
 (schváleno usnesením RMČ dne 6. 12. 2016).



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. 111: změna rozpočtu v roce 2016 - přijetí účelové neinvestiční dotace
ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra ČR ve výši 9 400,0 Kč na výdaje jednotek sboru
dobrovolných hasičů Újezd nad Lesy (č. dokladu 2117). Do doby schválení v RMČ jsou finanční
prostředky převedeny  na  položku nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa
 (schváleno usnesením RMČ dne 6. 12. 2016).

Rozpočtové opatření č. 112: změna rozpočtu v roce 2016 - převedení finančních prostředků z
účelové neinvestiční dotace z MHMP na dokrytí integrace žáků na období od 1. 9. 2016 do 31. 12.
2016 (mzdové náklady asistentů pedagoga) pro MZŠ Polesná ve výši 427,7 tis. Kč a na zvýšení
limitu na platy pro mateřské školy ve výši 81,2 tis. Kč  - v kapitole 04 - Školství, mládež a
sport  z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa na výdajové položky
(neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv.organizacím ZŠ a MŠ) v kapitole 04 - Školství, mládež
a sport (viz rozpočtové opatření č. 102) - schváleno usnesením RMČ dne 6. 12. 2016.

Rozpočtové opatření č. 113: změna rozpočtu v roce 2016 - převedení finančních prostředků z
účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra ČR ve výši 9 400,0 Kč na
výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů Újezd nad Lesy z  položky nespecifikované rezervy v
kapitole 10 - Pokladní správa na výdajové položky (školení a opravy) v kapitole 07 - Bezpečnost
(viz rozpočtové opatření č. 111) - schváleno usnesením RMČ dne 6. 12. 2016.

Rozpočtové opatření č. 114: změna rozpočtu v roce 2016 - navýšení investiční položky "Oplocení
stanovišť na tříděný odpad" o 152,5 tis. Kč v kapitole 02 - Městská infrastruktura, a to převedením
z neinvestičních položek ve výši 95,0 tis. Kč v kapitole 02 a z položky nespecifikované rezervy ve
výši 57,5 tis. Kč v kapitole 10 - Pokladní správa  (schváleno usnesením RMČ dne 6. 12. 2016).

Rozpočtové opatření č. 116: změna rozpočtu v roce 2016 - změna účelu části ponechaných
fin.prostř.na r. 2016 z inv.akce č. 80020-Přístavba MZŠ Polesná na inv.akci č. 80322 - Vybavení
MZŠ Polesná ve výši 221 340,92 Kč a změnu charakteru fin.prostř.ponechaných na neinv.akci
Vybavení MZŠ Polesná, a to na investiční akci č. 80322-Vybavení MZŠ Polesná ve výši 793 121,00
Kč, celkem převod čerpání v roce 2016 na invest.akci č. 80322 - Vybavení MZŠ Polesná ve výši
1 014 461,92 Kč - v kapitole 04 - Školství, mládež a sport  (schváleno usnesením RMČ dne 6.
12. 2016).

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 rozpočtová opatření č. 76, 79 - 83, 87 - 89, 94, 98, 100 - 102, 111 - 114, 116: změny

rozpočtu v roce 2016 dle přiložené tabulky, která je součástí tohoto usnesení
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_RO_c_76_79_az_83_87_az_89_94_98_100_az_102_111_az_114_116_zmeny_R2016

 
 

Dne 08.12.2016
 



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

 
Jan Slezák

místostarosta MČ Praha 21
 

 



MČ Praha 21

Rozpočtová opatření č. 76, 79 - 83, 87 - 89, 94, 98, 100 - 102, 111 - 114, 116:  změny rozpočtu v roce 2016

pro jednání ZMČ Praha 21 dne 19. 12. 2016

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

76

Vratka účelové neinvestiční dotace ze státního

rozpočtu z Úřadu práce ČR na výkon pěstnounské

péče ve výši 28,0 tis. Kč v kapitole 05 -

Zdravotnictví a sociální oblast (č. dokladu 2096)

změna R

Vratka účelové neinvestiční dotace ze státního

rozpočtu 231 63 30 5347 13010 0500 614 28 000,00

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 231 43 39 5011 13010 0500 614 -20 800,00

Povinné pojištění na soc.zabezpečení a státní

politiku zaměst. 231 43 39 5031 13010 0500 614 -5 300,00

Povinné pojištění na veřejné zdravotní poj. 231 43 39 5032 13010 0500 614 -1 900,00

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

79

Financování počátečních výdajů projektu

Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na

území správního obvodu Praha 21 prozatím ve

výši 226 531,20 Kč (pro rozpoč.opatř.

zaokrouhleno na 226,50 tis. Kč), a to na ostatní

osobní výdaje vč.pojištění a paušální výdaje na 2

měsíce v kapitole 04 - Školství, mládež a sport,

převedením finančních prostředků z položky

nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní

správa. 

změna R

Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní osobní

výdje 231 32 99 5021 0400 683 134 900,00

Povinné pojištění na soc.zabezpečení a státní

politiku zaměst. 231 32 99 5031 0400 683 19 800,00

Povinné pojištění na veřejné zdravotní poj. 231 32 99 5032 0400 683 7 200,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 231 32 99 5137 0400 683 50 000,00

Nákup materiálu j.n. 231 32 99 5139 0400 683 5 000,00

Nákup ostatních služeb 231 32 99 5169 0400 683 3 000,00

Nájemné 231 32 99 5164 0400 683 3 000,00

Pohoštění 231 32 99 5175 0400 683 3 000,00

Cestovné 231 32 99 5173 0400 683 600,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 -226 500,00

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

80

Přijetí investiční účelové dotace z MHMP ve výši 5

000 tis. Kč na akci Rek. chodníků Čentická,

obnova kon. vrstev v ul. Onšovecká, Druhanická

(ORG 80215) v kapitole 03 - Doprava (č. dokladu

3056)

změna R Investiční účelová dotace z MHMP 231 63 30 4137 84 0300 80215 5 000 000,00

Rek.chodníků Čentická, obnova kon.vrstev v ul.

Onšovecká, Druhanická 231 22 19 6121 84 0300 80215 5 000 000,00

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

81

Přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního

rozpočtu z MPSV ve výši 54,0 tis. Kč

(dofinancování) na poskytování sociálních služeb

(Pečovatelská služba) na území hlavního města

Prahy - v kapitole 05 - Zdravotnictví a soc. oblast

(č. dokladu 3064).

změna R

Neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu z

MPSV 231 63 30 4137 13305 0500 54 000,00

Platy zaměstnanců v prac. poměru 231 43 51 5011 13305 0500 40 000,00

Povinné pojištění na soc. zabezpečení a

stát.politiku zaměst. 231 43 51 5031 13305 0500 10 200,00
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Poinné pojištění na veřejné zdrav. pojištění
231 43 51 5032 13305 0500 3 800,00

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

82

Přijetí účelové investiční a neinvestiční dotace z

MHMP v celkové výši 158 tis. Kč, z toho investiční

24 tis. Kč a neinvestiční ve výši 134 tis. Kč na akci

Revit. izolační zeleně - tenis - v kapitole 02 -

Městská infrastruktura  (č. dokladu 3065)

změna R

Investiční dotace z MHMP na Revit.izolační zeleně -

tenis 231 63 30 4137 84 0200 80273 24 000,00

Neinvestiční dotace z MHMP na Revit.izolační

zeleně - tenis 231 63 30 4137 81 0200 134 000,00

Stroje, přístroje a zařízení - Revital.izolační zeleně -

tenis 231 37 45 6122 84 0200 80273 24 000,00

Nákup ostatních služeb - Revital.izolač.zeleně -

tenis 231 37 45 5169 81 0200 134 000,00

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

83

Navýšení finančních prostředků k účelové

investiční dotaci z MHMP o 40 tis. Kč na akci

Revit. izolační zeleně - tenis - v kapitole 02 -

Městská infrastruktura, převedením finančních

prostředků z položky nákup ostatních služeb v

OdPa Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň.

změna R

Stroje, přístroje a zařízení - Revital.izolační zeleně -

tenis 231 37 45 6122 0200 80273 40 000,00

Nákup ostatních služeb - Péče o vzhled obcí a

veřejnou zeleň 231 37 45 5169 0200 -40 000,00

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

87

Poskytnutí neinvestičních příspěvků zřízeným

příspěvkovým organizacím (MŠ a MZŠ) v celkové

výši 230,0 tis. Kč na vánoční besídku (nákup

hraček, didaktických pomůcek, stavesbnic), a to

po 10,0 tis. Kč na každou třídu v MŠ a po 5,0 tis.

Kč na odd.ve šk.družině a 10,0 tis. Kč pro školní

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

převedením finančních prostředků z

neinvest.dotace z MHMP z odvodu výherních

hracích přístrojů v kapitole 10 - pokladní správa

změna R

Neinvestiční příspěvek pro 1. MŠ Čentická - na

vánoční besídku 231 31 11 5331 98 0400 55301 30 000,00

Neinvestiční příspěvek pro MŠ Sedmikráska - na

vánoční besídku 231 31 11 5331 98 0400 56302 50 000,00

Neinvestiční příspěvek pro MŠ Rohožník - na

vánoční besídku 231 31 11 5331 98 0400 57099 30 000,00

Neinvestiční příspěvek pro MŠ Sluníčko - na

vánoční besídku 231 31 11 5331 98 0400 58304 40 000,00

Neinvestiční příspěvek pro MZŠ Polesná - na

vánoční besídku pro školní družinu 231 31 13 5331 98 0400 59303 80 000,00

Nespecifikované rezervy - neinv.účel.dotace z

MHMP z výherních hracích přístrojů
231 64 09 5901 98 1000 -230 000,00

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

88

Navýšení příjmů i výdajů na stravné pro důchodce 

ve výši 120,0 tis. Kč v kapitole 05 - Zdravotnictví a

soc. oblast, a to vlivem zvýšeného počtu

stravovaných důchodců

změna R
Příjmy za stravné od důchodců

231 43 51 2111 0500 120 000,00

Výdaje za stravné pro důchodce 231 43 51 5169 0500 120 000,00

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

Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na

území správního obvodu Praha 21 ve výši 271

331,20 Kč (pro rozpoč.opatř. zaokrouhleno na

271,4 tis. Kč), a to na ostatní osobní výdaje

vč.pojištění a paušální výdaje na 2 měsíce v

kapitole 04 - Školství, mládež a sport, převedením 

finančních prostředků z položky nespecifikované

rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa. 

změna R

Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní osobní

výdje 231 32 99 5021 0400 683 166 900,00

Povinné pojištění na soc.zabezpečení a státní

politiku zaměst. 231 32 99 5031 0400 683 19 800,00

Povinné pojištění na veřejné zdravotní poj. 231 32 99 5032 0400 683 7 200,00

Nákup materiálu j.n. 231 32 99 5139 0400 683 10 000,00

Nákup ostatních služeb 231 32 99 5169 0400 683 60 000,00

Nájemné 231 32 99 5164 0400 683 2 500,00

Pohoštění
231 32 99 5175 0400 683 5 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 -271 400,00

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

94

Profinancování 15% spoluúčasti z celkových

nákladů projektu k vytvoření mapy přístupnosti a

bezbariérovosti objektů na území městské části

Praha 21, ve výši 29 860,0 Kč (pro rozpočtové

opatření zaokrouhleno na 29,9 tis. Kč) v kapitole

05 - Zdravotnictví a soc.oblast, převedením z

položky nespecifikovaná rezerva z dotace z

MHMP z VHP - v kapitole 10 - Pokladní správa

(doplnění k RO č. 47 - dotace z MHMP ve výši 50

tis. Kč na mapování bezbariérovosti)

změna R

Mapování přístupnosti a bezbariérovosti objektů v

MČ Praha 21 - 15% spoluúčast MČP21 k celkovým

nákladům projektu 231 43 19 5169 0500 542 29 900,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 98 1000 -29 900,00

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

98

Pořízení modulu do spisové služby na odesílání

smluv do centrálního registru smluv (investiční

položka programové vybavení) ve výši 150,0 tis.

Kč, posílení položky technická podpora

počítačových programů o 20,0 tis. Kč, převedením 

fiančních prostředků z položky výpočetní technika 

ve výši 170,0 tis. Kč - v kapitole 09 - Vnitřní správa

změna R

Programové vybavení - modul do spisové služby

na odesílání smluv do centr.reg.smluv
231 61 71 6111 0900 150 000,00

Zprac.dat - informač.technol. - technická podpora

počítač.programů 231 61 71 5168 0900 33 20 000,00

Výpočetní technika 231 61 71 6125 0900 -170 000,00

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

100

Přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního

rozpočtu z Úřadu práce ČR ve výši 24,0 tis. Kč na

výkon pěstounské péče v kapitole 05 -

Zdravotnictví a soc. oblast  (č. dokladu  2108).

změna R
Neinvest.účelová dotace ze státního rozpočtu

231 63 30 4137 13010 0500 24 000,00

Platy zaměstnanců v pracovním poměru
231 43 39 5011 13010 0500 18 000,00

Povinné pojištění na soc.zabezpečení a státní

politiku zaměstnanosti 231 43 39 5031 13010 0500 4 500,00

Povinné pojištění na veřejné zdrav.pojištění
231 43 39 5032 13010 0500 1 500,00
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RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

101

Přijetí neinvestiční účelové dotace z MHMP z

obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů

a jiných tech.herních zařízení za období 1.5.2016 -

30.9.2016 v celkové výši 1 657,0 tis. Kč, z toho: na

podporu činnosti nestát.nezisk.organizací

působících na území MČ zajišťující organizovanou

sportovní výchovu mládeže v neziskových org. ve

výši 414,2 tis. Kč, na sport ve výši 414,3 tis. Kč a

na kulturu, školství, zdravotnictví a soc.oblast ve

výši 828,5 tis. Kč  (č. dokladu 3081)

změna R Přijetí neinv.účel.dotace z MHMP z VHP 231 63 30 4137 98 1000 1 657 000,00

Použití na podporu sportovní činnosti nestátních

nezisk.organ.působících na území MČP21: Školní

sportovní klub při ZŠ Polesná 231 34 19 5222 98 0400 687 40 000,00

Neinvest.účel.dotace z VHP oddílu Kangsim

Dojang 231 34 19 5222 98 0400 688 50 000,00

Neinvest.účel.dotace z VHP oddílu volejbalu SK

JOKY 231 34 19 5222 98 0400 689 23 700,00

Neinvest.účel.dotace z VHP FK Újezd nad Lesy
231 34 19 5222 98 0400 690 50 000,00

Neinvest.účel.dotace z VHP TJ Sokol 231 34 19 5222 98 0400 691 49 000,00

Neinvest.účel.dotace z VHP Tři pro zdraví, z.s.
231 34 19 5222 98 0400 693 30 000,00

Převedení nevyčerpané částky na položku

nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 98 1000 171 500,00

Použití na sport - převod na položku

nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 98 1000 414 300,00

Použití na kulturu, školství, zdravotnictví a

soc.oblast: 
Investiční příspěvek MZŠ Polesná na zakoupení

serveru 231 31 13 6351 98 0400 692 320 000,00

Převedení nevyčerpané částky na položku

nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 98 1000 508 500,00

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

102

Přijetí účelové neinvestiční dotace z MHMP na

dokrytí integrace žáků na období od 1. 9. 2016 do

31. 12. 2016 (mzdové náklady asistentů

pedagoga) pro MZŠ Polesná ve výši 427,7 tis. Kč a

na zvýšení limitu na platy pro mateřské školy ve

výši 81,2 tis. Kč (č. dokladu 3087). Do doby

schválení v RMČ jsou finanční prostředky

převedeny na položku nespecifikované rezervy v

kapitole 10 - Pokladní správa.

změna R

Přijetí účelové neinvestiční dotace z MHMP pro

MZŠ Polesná 231 63 30 4137 91 0400 427 700,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 91 1000 427 700,00

Přijetí účelové neinvestiční dotace z MHMP pro

Mateřské školy na posílení mzdových prostředků

na platy zaměstnanců 231 63 30 4137 96 0400 81 200,00

Nespecifikované rezervy
231 64 09 5901 96 1000 81 200,00

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

111

Přijetí účelové neinvestiční dotace ze státního

rozpočtu z Ministerstva vnitra ČR ve výši 9 400,0

Kč na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů

Újezd nad Lesy (č. dokladu 2117). Do doby

schválení v RMČ jsou finanční prostředky

převedeny na položku nespecifikované rezervy v

kapitole 10 - Pokladní správa.

změna R

Přijetí účelové neinvestiční dotace ze státního

rozpočtu pro JSDH Újezd nad Lesy 231 63 30 4137 14004 0700 9 400,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 14004 1000 9 400,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal
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Převedení finančních prostředků z účelové

neinvestiční dotace z MHMP na dokrytí integrace

žáků na období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016

(mzdové náklady asistentů pedagoga) pro MZŠ

Polesná ve výši 427,7 tis. Kč a na zvýšení limitu na

platy pro mateřské školy ve výši 81,2 tis. Kč - v

kapitole 04 - Školství, mládež a sport z položky

nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní

správa na výdajové položky (neinvestiční

příspěvky zřízeným příspěv.organizacím ZŠ a MŠ)

v kapitole 04 - Školství, mládež a sport (viz

rozpočtové opatření č. 102). 

změna R Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 91 1000 -427 700,00

Neinvestiční příspěvek MZŠ Polesná z dotace z

MHMP na integraci žáků v období od 1.9.2016 do

31.12.2016 231 31 13 5336 91 0400 303 427 700,00

Nespecifikované rezervy
231 64 09 5336 96 0400 -81 200,00

Neinvestiční příspěvek 1. MŠ Čentická z dotace z

MHMP na posílení mzdových prostředků

zaměstnanců 231 31 11 5336 96 0400 301 20 300,00

Neinvestiční příspěvek MŠ Sedmikráska z dotace z

MHMP na posílení mzdových prostředků

zaměstnanců 231 31 11 5336 96 0400 302 20 300,00

Neinvestiční příspěvek MŠ Rohožník z dotace

MHMP na posílení mzdových prostředků

zaměstnanců 231 31 11 5336 96 0400 99 20 300,00

Neinvestiční příspěvek MŠ Sluníčko z dotace

MHMP na posílení mzdových prostředků

zaměstnanců 231 31 11 5336 96 0400 304 20 300,00

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

113

Převedení finančních prostředků z účelové

neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z

Ministerstva vnitra ČR ve výši 9 400,0 Kč na

výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů Újezd

nad Lesy z položky nespecifikované rezervy v

kapitole 10 - Pokladní správa na výdajové položky

(školení a opravy) v kapitole 07 - Bezpečnost (viz

rozpočtové opatření č. 111).

změna R Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 14004 1000 -9 400,00

Opravy a udržování 231 55 12 5171 14004 0700 9 400,00

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

114

Navýšení investiční položky "Oplocení stanovišť

na tříděný odpad" o 152,5 tis. Kč v kapitole 02 -

Městská infrastruktura, a to převedením z

neinvestičních položek ve výši 95,0 tis. Kč v

kapitole 02 a z položky nespecifikované rezervy

ve výši 57,5 tis. Kč v kapitole 10 - Pokladní správa.

změna R Oplocení stanovišť na tříděný odpad 231 37 45 6121 0200 642 152 500,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 231 37 45 5137 0200 -80 000,00

Konzultační, poradenské a právní služby 231 37 45 5166 0200 -15 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 -57 500,00

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

Stránka 5



116

Změna účelu části ponechaných fin.prostř.na r.

2016 z inv.akce č. 80020-Přístavba MZŠ Polesná

na inv.akci č. 80322 - Vybavení MZŠ Polesná ve

výši 221 340,92 Kč a změnu charakteru

fin.prostř.ponechaných na neinv.akci Vybavení

MZŠ Polesná, a to na investiční akci č. 80322-

Vybavení MZŠ Polesná ve výši 793 121,00 Kč,

celkem převod čerpání v roce 2016 na invest.akci

č. 80322 - Vybavení MZŠ Polesná ve výši 1 014

461,92 Kč - v kapitole 04 - Školství, mládež a

sport.

změna R

Přístavba MZŠ Polesná - inv.dotace z MHMP -

stroje, přístroje a zařízení 231 31 13 6122 90 0400 80020 -221 300,00

Vybavení MZŠ Polesná - neinvest.dotace z MHMP 231 31 13 5137 90 0400 -793 100,00

Inv.akce Vybavení MZŠ Polesná - inv.dotace z

MHMP - stroje, přístroje, zařízení 231 31 13 6122 90 0400 80322 1 014 400,00

Vypracovala: Ing. Vlasta Berková

5.12.2016

Stránka 6



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/00523/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 14. jednání dne 19.12.2016
 

Ing. Michael Hartmanpředkládá:
zastupitel MČ Praha 21

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Zápis č. 13 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 19.
10. 2016 a zápis č. 14 z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 21 ze dne 9. 11.
2016

Důvodová zpráva

Zápis č. 13 z jednání finančního výboru ZMČ Praha 21, ze dne 19. 10. 2016, který je
předkládán  Zastupitelstvu MČ Praha 21 na vědomí, obsahuje 3 body bez usnesení.

Zápis č. 14 z jednání finančního výboru ZMČ Praha 21, ze dne 9. 11. 2016, který je předkládán
Zastupitelstvu MČ Praha 21 na vědomí, obsahuje 7 bodů bez usnesení.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 zápis č. 13 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 19. 10. 2016 a

zápis č. 14 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 9. 11. 2016
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Zapis_z_jednani_FV_c_13_z_19_10_2016

 
Příloha č.3: 03_Zapis_z_jednani_FV_c_14_z_19_11_2016

 
 

Dne 08.12.2016
 



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

 
Ing. Michael Hartman

zastupitel MČ Praha 21
 

 













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/00536/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 14. jednání dne 19.12.2016
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
místostarosta MČ Praha 21

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

 
 

Věc: Veřejné fórum 2016

Důvodová zpráva

MČ Praha 21 je zařazena v databázi místní Agendy v kategorii "C". K tomu se váže povinnost
plnění předepsaných kritérií. Během roku 2016 došlo ke změně podmínek pro obhájení této
kategorie a výsledky Veřejného fóra je potřeba předkládat k projednání na jednání zastupitelstva.
Z těchto důvodů předkládáme formálně k projednání na zastupitelstvu (zastupitelstvo bere
na vědomí), od příštího roku bude materiál projednáván na prvním zasedání zastupitelstva
bezprostředně po konání Veřejného fóra občanů.

Schváleno Radou MČ Praha 21 č. 48 dne 6.12.2016
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 výsledky Veřejného fóra 2016

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Zaverecna_zprava_VF_duben2016

 
 

Dne 08.12.2016
 
 

RNDr. Pavel Roušar
místostarosta MČ Praha 21

 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Závěrečná zpráva z veřejného fóra 20.dubna 2016 

Místo a čas konání: sál polyfunkčního domu, od 18:05 do 20:00 hodin 

Přítomno: 67 zapsaných  

Moderování: Ing. Iva Hájková, RNDr. Pavel Roušar 

Občerstvení a organizace: Komise Zdravé městské části a místní Agendy 21  

 

Program veřejného fóra:  
1. Způsob řešení podnětů občanů z Veřejného fóra 2015  

2. Práce u tematicky zaměřených stolů  

3. Diskuze nad výstupy  

4. Závěr, poděkování, sdělení dalšího postupu  

 

Zástupci strategického týmu ÚMČ Praha 21 prezentovali způsob řešení 10 P, které občané 

formulovali na Veřejném fóru v roce 2015. 

 

Diskutovat bylo možno u tematicky zaměřených stolů:  
 

A. Územní rozvoj  

B. Doprava  

C. Školství  

D. Volnočasové aktivity  

E. Sociální a zdravotní oblast  

F. Mládežnický stůl  

G. Životní prostředí  

H. Občanská vybavenost, podpora podnikání  

 

Po půlhodinové diskuzi občanů u jednotlivých stolů odprezentovali garanti první dvě pro ně 

zásadní, tzv. TOP priority (níže jsou označeny tučně):  

 

A. Územní rozvoj  

 Zpracování koncepce urbanistického rozvoje 

 Vybudování a dobudování kamerového systému 

 Centrum obce 

 Zachování průchodu mezi ulicemi Druhanická a Dražic 

 

B. Doprava  

 Zřízení nové minibusové trasy/linky Rohožník – Nová Sibřina – Na Božkovně 

 Zbezpečnění hlavní křižovatky u Levelu, levý odbočovací pruh  

 Zřízení nové minibusové trasy/linky do oblasti České pošty 

 Zřízení nové minibusové trasy/linky do Koloděj a k nádraží 

 Parkování u nádraží Klánovice 

 Modernizace železniční zastávky Klánovice – místa pro kola 

 Ulici Toušická – plné ploty bránící ve výhledu do křižovatky 
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 Vyřešit bezpečný přechod mezi ulicemi Ježovická a Staroújezdská  

 Zpomalení dopravy od Koloděj (ul. Staroújezdská) 

 Parkování v křižovatkách (Miletická – Rohožnická) 

 

C. Školství  

 Technické vybavení základní školy 

 Podpora školního poradenského pracoviště 

 Přípravné třídy v ZŠ pro děti s odloženou školní docházkou 

 Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v rozšířené míře 

 Zintenzivnění prevence protidrogové politiky, bezpečný internet, dopravní výchova 

 Pomoc zřizovatele při údržbě venkovních prostor u ZŠ a MŠ (hlavně v době 

vegetace) 

 Vyřešení přístřešků na kola a vyřešení využití pozemků pro účely výuky 

 Dokončení projektu kamerového systému na 2. st. Masarykovy ZŠ 

 Zabezpečení mateřských škol 

 Zařadit do výuky čistota, pořádek ve svém okolí  

 

D. Volnočasové aktivity  

 Využití Levelu 

 Multifunkční hala a restaurace 

 Bazén 

 Multifunkční hřiště na Rohožníku 

 Klubová místnost 

 Obnova dětských hřišť 

 Beach-volejbalové hřiště v zeleni 

 Volejbalové antukové hřiště 

 Využití volného času pro rozvoj MČ 

 

E. Sociální a zdravotní oblast  

 Terénní psychiatr 

 Oprava zdravotního střediska 

 

F. Mládežnický stůl  

 Zabezpečení školy – kamery a vrátný 

 Využití Levelu pro ZŠ 

 Trvalé zavedení jednosměrného provozu u 2. stupně 

 Odborné poradenské pracoviště ZŠ 

 Oprava ulice Domanovická 

 Zlepšit vybavení hřiště na rohu ulic Sudějovická a Hulická 

 V ulici Druhanická vybudovat místo hřiště park 

 Opravy silnic 

 Oprava chodníku mezi Rohožníkem a Květnicí 

 Kontejner na injekční stříkačky 
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G. Životní prostředí  

 Redukce počtu divokých prasat 

 Snížení těžby v Klánovickém lese 

 Důsledné sledování a vymáhání úprav a dokončovacích prací při rekonstrukci tratě 

ČD dle uložených podmínek E/A – turistická cesta, cesta podle nádraží a zeleň 

 Důsledné dodržování hygienických limitů pro hluk při kulturních a sportovních 

akcích dle pravomocí MČ 

 Úprava komunikací v Klánovickém lese po těžbě 

 Důkladná a pravidelná údržba zelených pásů kolem komunikací 

 Řešit umístění a výsadbu zeleného izolačního pasu a valu k oddělení sídliště 

Rohožník a budoucí trasy přeložky 1/12 

 Řešit údržbu lesíka u konečné MHD – Rohožník (Lesy Hl.m. Prahy) 

 

H. Občanská vybavenost, podpora podnikání  

 Zlepšit podporu ze strany MČ vůči soukromníkům – např.: zadávání zakázek 

 Vybudování pracoviště informační služby MČ – infocentrum pro turisty 

 Opatření proti rušení nočního klidu provozem restaurace U Rohožníku 

 

 

TOP priority budou ověřeny anketou mezi občany, která bude umístěna na webu MČ a roznesena 

mezi občany přes různé organizace a spolky v MČ. Po zpracování výsledků z ankety a veřejného 

fóra bude souhrnná zpráva předána s návrhem řešení RMČ Praha 21 a následně ZMČ Praha 21. 

Výstupy slouží jako podklad pro Akční plán a rozpočet 2017.  

 

V rámci hodnotícího dotazníku pro zpětnou vazbu veřejného fóra měli občané možnost vyjádřit se 

anonymně k níže uvedeným otázkám. Je uveden jejich soupis tak, jak je občané napsali 

(odevzdáno 54 hodnotících dotazníků). 

 

S čím jsem byl/a spokojen/a na veřejném fóru: 

S celým průběhem 12x 

S prezentací akce 

Částečná spokojenost 

Nic moc 

S nápadem uspořádání této akce 

S příjemnou atmosférou akce  3x 

Jasné srozumitelné 3x 

S organizací 2x 

Navržená témata 4x 

Různorodost námětů 

Se způsobem zpracování podmětů a hlasováním 

Zájem vedení obce 

S komunikací a volným vyjádřením 

Dobře strukturovaný úvod 

Letos poprvé bylo přehledně shrnuto, jak byly řešeny podměty z minulého VF, naopak se mi 

nelíbil neklid a nesoustředěnost u jednotlivých stolů. Občany a zapisovatele rušili neustávajícím 

hovorem členové komisí a to zejména u stolu doprava – především p.Hájek a p.Samec, horší 

hodnocení na vrub vyrušování a hovoru, bohužel především některých zastupitelů a politiků. 

 

Jak jsem se o veřejném fóru dozvěděl/a: 

Internet 3x 
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E-mail 8x 

Ve škole 12x 

Web UMČ Praha 21 2x 

Facebook 

Kalendárium 

Pozvánka 3x 

Leták 4x 

MČ Praha 21 

Od zaměstnavatele  

Od kamaráda 4x 

Aktuální problémy 

Újezdský zpravodaj 2x 

Vývěska UMČ Praha 21 

Filmový kroužek 

Co si přejí lidé v Újezdě n./L. 

MA21 

Od dítěte ze ZŠ 

ON 

 

Vlastní připomínky k doplnění, které nebyly zapsány a projednány: 

o Bazén by řešil aktivity a povinné plavání školy a školek. 

o Neustálé porušování nočního klidu – restaurace U Rohožníku, každodenní provoz až do 4 

hodin a hluk hostů na zahrádce po 22 hodině. 2x 

o Garanti se nechali rozptylovat dotazy občanů a plně se nevěnovali zadavatelům, málo času 

pro sběr podnětů. 

o Pan Hájek u dopravní komise nebyl nápomocen. 

o Malá účast rezidentů. 

o Kontejnery na boiodpad, na místech kde jsou kontejnery na papír, sklo atd. 

o Skautská klubovna 

o Volejbal 3x 

o Více pití na osvěžení. 2x 

o Projektový pracovník pro administraci grantů, o které žádá MČ, pro firemní sponzoring, 

mecenášství a spolupráci s místními podnikateli – získávání externích peněz pro projekty 

MČ. 

o Příliš dlouhá úvodní přednáška o zdravých městech. 

o Rozhledna 

o Chodník a osvětlení v ulici Oplanská (úplně chybí). 

 

Hodnocení setkání / známka od 1 do 5 (od nejlepší po nejhorší) 

 Srozumitelnost prezentací                  1,74 

 Příležitost pro aktivní účast                1,75 

 Obsah programu – jeho pestrost         1,77 

 Moderace akce                                    1,68 

 Atmosféra akce                                   1,7 

 Celkové hodnocení                             1,68 
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Závěrečné pořadí TOP priorit/podnětů sepsaných u jednotlivých stolů (hnízd):  
 

  
Název oblasti - 

"hnízdo" O
b

la
st

 

P
o

řa
d
í 

té
m

at
u
 

Název tématu 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

ce
lk

em
 

1. 
Mládežnický stůl F 1. 

Zabezpečení školy - kamery  

a vrátný 
26 

2. Volnočasové aktivity  D 1. Využití Levelu 19 

3. 
Volnočasové aktivity  D 2. 

Multifunkční hala s bazénem  

a restaurace 
15 

4. 
Územní rozvoj A 1. 

Zpracování koncepce 

urbanistického rozvoje 
13 

5. - 6. 
Doprava B 2. 

Zbezpečnění hlavní křižovatky  

u Levelu, levý odbočovací pruh 
12 

5. - 6. Školství C 1. Technické vybavení ZŠ 12 

7. Mládežnický stůl F 2. Využití Levelu pro ZŠ 9 

8. Životní prostředí G 1 Redukce počtu divokých prasat 8 

9. - 10. 

Doprava B 1. 

Zřízení nové minibusové 

trasy/linky Rohožník – Nová 

Sibřina – Na Božkovně 

5 

9. - 10. 

Občanská vybavenost, 

podpora podnikání  
H 1. 

 Zlepšit podporu ze strany MČ 

vůči soukromníkům – např.: 

zadávání zakázek 

5 

11. 
Územní rozvoj A 2. 

Vybudování a dobudování 

kamerového systému 
3 

12. - 13. 
Školství C 2. 

Podpora školního poradenského 

pracoviště 
2 

12. - 13. 

Sociální a zdravotní 

oblast 
E 1. Terénní psychiatr 2 

14. 

Sociální a zdravotní 

oblast 
E 2. Oprava zdravotního střediska 1 

15. - 16. Životní prostředí G 2. Snížení těžby v Klánovickém lese 0 

15. - 16. 

Občanská vybavenost, 

podpora podnikání  
H 2. Vybudování infocentra 0 
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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/00508/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 14. jednání dne 19.12.2016
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
Iva Šimkovázpracoval:
vedoucí oddělení kanceláře starosty

 
 

Věc: Petice občanů proti prodeji pozemků firmě Ideal Lux

Důvodová zpráva

V příloze je předložena Petice občanů proti prodeji pozemků firmě Ideal Lux. O faktu, že prodej
pozemků nebude na žádost zástupce firmy Ideal Lux Mgr. Petra Lojína na prosincovém jednání
ZMČ Praha 21 projednáván, byli všichni zastupitelé i členové petičního výboru informováni.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 Petici občanů proti prodeji pozemků č. 932/1, č. 932/2, č. 932/4 firmě Ideal Lux

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_text_petice

 
Příloha č.3: 03_petice

 
 

Dne 08.12.2016
 
 

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/00547/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 14. jednání dne 19.12.2016
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

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

 
 

Věc: Aktualizace Zřizovacích listin příspěvkových organizací MČ Praha 21

Důvodová zpráva

Vzhledem k tomu, že všechny zřizovací listiny příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 21
jsou dle aktuálně platných právních předpisů nepřesné, bylo nutné je aktualizovat. Současně
po digitalizaci katastru nemovitostí byla doplněna do zřizovacích listin aktuální parcelní čísla
užívaných pozemků.

Ve zřizovacích listinách byl chybně označen nemovitý majetek, který byl MZŠ Polesná a
mateřským školám MČ Praha 21 svěřen k hospodaření, ale účetně jim byl pouze vypůjčen. Došlo
tedy k nesouladu mezi zřizovacími listinami a léty zavedenou skutečností v účetnictví.

Současně s úpravou zřizovacích listin dochází i k akceptování požadavku odboru auditu MHMP na
přílohu každé jednotlivé zřizovací listiny, která obsahuje soupis svěřeného majetku. Tento soupis
bude vždy podle potřeby aktualizován. Součástí jednotlivých zřizovacích listin jsou proto přílohy
s tímto soupisem.

Do textu zřizovací listiny MZŠ Polesná byl rovněž promítnut požadavek odboru auditu MHMP na
přesné rozdělení nákladů a výnosů hlavní a vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 21, které
bude umožněno přefakturací nákladů MZŠ Polesná na tělocvičnu a sál dle nových pokynů ve
zřizovací listině.

Dále jsou ve zřizovacích listinách zohledněny aktuální potřeby na metodické řízení příspěvkových
organizací, zajištění statutárního zástupce příspěvkových organizací, specifikace hlavní a
doplňkové činnosti či zohlednění nutnosti vynakládat finanční prostředky hospodárně a účelně.

K úpravě zřizovacích listin MZŠ Polesná a MŠ Sluníčko dochází i z důvodu nového nastavení vztahů
mezi těmito subjekty v oblasti přeúčtování nákladů.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 



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

1) s c h v a l u j e
 nové znění zřizovací listiny Masarykovy základní školy, Polesná 1690, 190 16 Praha 9 - Újezd

nad Lesy
 
 
 

2) s c h v a l u j e
 nové znění zřizovací listiny 1.Mateřské školy, Čentická 2222, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy

 
 
 

3) s c h v a l u j e
 nové znění zřizovací listiny Mateřské školy Sedmikráska, Lišická 1502, 190 16 Praha 9 -

Újezd nad Lesy
 
 
 

4) s c h v a l u j e
 nové znění zřizovací listiny Mateřské školy Rohožník, Žárovická 1653, 190 16 Praha 9 -

Újezd nad Lesy
 
 
 

5) s c h v a l u j e
 nové znění zřizovací listiny Mateřské školy Sluníčko, Polesná 1690, 190 16 Praha 9 - Újezd

nad Lesy
 
 
 

6) p o v ě ř u j e
 starostku MČ Praha 21 podpisem zřizovací listiny  Masarykovy základní školy, Polesná 1690,

190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy
 

 Zodpovídá:
 

 1. starostka MČ Praha 21
 Termín:  30.12.2016
 

 
 

7) p o v ě ř u j e
 starostku MČ Praha 21 podpisem zřizovací listiny 1. Mateřské školy, Čentická 2222, 190 16

Praha 9 - Újezd nad Lesy
 

 Zodpovídá:
 

 1. starostka MČ Praha 21
 Termín:  30.12.2016
 

 
 

8) p o v ě ř u j e



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

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

 
 Zodpovídá:

 
 1. starostka MČ Praha 21
 Termín:  30.12.2016
 

 
 

9) p o v ě ř u j e
 starostku MČ Praha 21 podpisem zřizovací listiny Mateřské školy Rohožník, Žárovická 1653,

190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy
 

 Zodpovídá:
 

 1. starostka MČ Praha 21
 Termín:  30.12.2016
 

 
 

10) p o v ě ř u j e
 starostku MČ Praha 21 podpisem zřizovací listiny Mateřské školy Sluníčko, Polesná 1690,

190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy
 

 Zodpovídá:
 

 1. starostka MČ Praha 21
 Termín:  30.12.2016
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_ZL_MZS_Polesna_2016

 
Příloha č.3: 03_Priloha_ke_ZL_MZS_Polesna_2016

 
Příloha č.4: 04_vysvetleni_detailni_rozpis_majetku_MZS_Polesna

 
Příloha č.5: 05_ZL_1.MS_2016

 
Příloha č.6: 06_Priloha_c._1_ZL_1._MS_Centicka

 
Příloha č.7: 07_ZL_MS_Sedmikraska_2016

 
Příloha č.8: 08_Priloha_c._1_ZL_MS_Sedmikraska

 
Příloha č.9: 09_vysvetleni_deailni_soupis_majetsku_MS_Sedmikraska

 
Příloha č.10: 10_ZL_MS_Rohoznik_2016
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Příloha č.11: 11_Priloha_c.1_ZL_MS_Rohoznik
 

Příloha č.12: 12_vysvetleni_detailni_soupis_majetku_MS_Rohoznik
 

Příloha č.13: 13_ZL_MS_Slunicko_2016
 

Příloha č.14: 14_Priloha_c.1_k_ZL_MS_Slunicko
 

 
Dne 08.12.2016

 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21
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Zastupitelstvo městské části Praha 21, usnesením ZMČ……. ze dne …….. v souladu 

s ustanovením § 89 odst. 1 písm. j) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 

ustanovení § 178 odst. 1 písm. a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, školním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů,   

a ustanovením § 23 odst. 1 písm. b) a § 27-37 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mění zřizovací listinu, kterou 

byla zřízena příspěvková organizace „Masarykova základní škola, Praha 9 – Újezd nad Lesy, 

Polesná 1690“ usnesením  ZMČ3/0037/15  zastupitelstva městské části Praha 21 ze dne 23.3. 

2015. 

 

 

 

Z ř i z o v a c í    l i s t i n a 
 

příspěvkové organizace 

 

Masarykova základní škola, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690 
 

 

Čl. 1 

Zřizovatel 

 

Název:   Městská část Praha 21 

Sídlo:    Staroklánovická 260,  

Praha 9 - Újezd nad Lesy 190 16 

IČ:     00 24 09 23 

 

 

Čl. 2 

Zřizovaná příspěvková organizace 

 

Název:   Masarykova základní škola, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690 

Sídlo:   Polesná 1690, Praha 9 – Újezd nad Lesy 190 16 

IČ:   47 60 85 79 

Organizační členění:  Základní škola 

   Zařízení školského stravování 

   Zájmové vzdělávání – školní družina, školní klub 

    

 

Čl. 3 

Vymezení hlavního účelu a předmětu činností 

 

1. Vymezení hlavního účelu činnosti: 

 

a) Poskytuje základní vzdělávání podle vzdělávacích programů v souladu s ustanovením  

§ 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolní, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. 
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b) Poskytuje školské služby a vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský 

zákon ve znění pozdějších předpisů. 

 

c) Zabezpečuje školní stravování žáků a zaměstnanců základní školy podle zákona  

č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

d) Hospodaří se svěřeným majetkem. 

 

 

2. Předmět činnosti: 

 

a) Zajištění výchovy a vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

b) Zajišťuje činnost zájmového vzdělávání – školní družiny, školního klubu. 

 

c) Zajišťuje školní stravování základní školy a jiných škol ve smyslu vyhlášky č. 107/2005   

Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů. 

 

d) Zajišťuje závodní stravování pro zaměstnance základní školy dle  

zákona č. 262/2006  Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů, dle § 119 zákona  

č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní 

stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávními 

celky ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Čl. 4 

Statutární orgán příspěvkové organizace 

 

Základní škola jedná prostřednictvím svého statutárního orgánu, kterým je  ř e d i t e l/k a  

základní školy. 

 

Ředitel/ka základní školy je jmenován/na v souladu s § 166 zákona č. 561/2004 Sb.,  

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

ve znění pozdějších předpisů. 

 

Pravomoci jsou vymezeny v § 164,165 téhož zákona. 

 

Ředitel/ka základní školy jedná jménem příspěvkové organizace – základní školy samostatně. 

 

Ředitel/ka příspěvkové organizace plní úkoly příspěvkové organizace v souladu se zákony a 

dalšími obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele. Stanoví organizaci a 

podmínky provozu příspěvkové organizace, odpovídá za použití finančních prostředků a je 

oprávněn/a jednat jménem příspěvkové organizace ve všech záležitostech týkajících se 

příspěvkové organizace. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému či napsanému jménu 

základní školy připojí ředitel/ka svůj podpis. 

 

Ředitel/ka příspěvkové organizace z důvodů zastupitelnosti a umožnění hladkého chodu 

příspěvkové organizace jmenuje svého statutárního zástupce, který jej/ji zastupuje po dobu 
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jeho/její nepřítomnosti. Aktuální pověřovací dokument je ředitel povinen zaslat v kopii na 

odbor školství, kultury a MA 21. 

 

Ředitel/ka příspěvkové organizace je povinen/a se řídit zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dalšími obecně závaznými předpisy v této oblasti a 

pokyny zřizovatele a odpovídá za chod příspěvkové organizace. Je povinen/a kdykoliv na 

vyžádání umožnit zřizovateli pro účely kontroly volný přístup k majetku, účetní a majetkové 

evidenci, vnitřním předpisům a výstupům z činnosti příspěvkové organizace, výpisům 

z bankovních účtů, v souladu s platnými právními předpisy a pokyny zřizovatele.  

  

Ředitel/ka příspěvkové organizace je povinen/a předložit zřizovateli ke schválení návrhy 

právního jednání, k němuž je dle platných právních předpisů a písemných pokynů zřizovatele 

vyžadován zřizovatelův předchozí souhlas, a dále návrhy právního jednání, v jehož důsledku 

může dojít ke vzniku škody či neplánovaného finančního závazku s dopadem na rozpočet 

příspěvkové organizace, potažmo rozpočet zřizovatele.  

 

Ředitel/ka je povinen/a zúčastňovat se všech jednání při přípravě investičních akcí týkajících 

se příspěvkové organizace, které pro velký rozsah a velkou finanční náročnost zajišťuje 

zřizovatel. Současně je ředitel/ka povinen/a poskytovat zřizovateli potřebnou součinnost a 

spolupráci, a to jak při přípravě, tak při realizaci těchto akcí. 

 

Zřizovatele zastupuje starosta/ka MČ Praha 21. Ve věcech provozních zastupuje zřizovatele 

vedoucí pracovník odboru školství a kultury MČ Praha 21. Ve věcech metodických a 

finančních zastupuje zřizovatele vedoucí pracovník finančního odboru MČ Praha 21. Ve 

věcech správy a údržby majetku zastupuje zřizovatele vedoucí pracovník odboru majetku a 

investic MČ Praha 21. 

 

 

Čl. 5 

Vymezení majetku 

 

 

1)Níže uvedený nemovitý majetek byl v souladu § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předán zřizovatelem 

příspěvkové organizaci pro její činnost k výpůjčce:  

 

a) budova č.p. 1690, na pozemku č. 1577/2, k.ú. Újezd nad Lesy, obec Praha, včetně školního 

areálu s funkčními pozemky č. 1577/1, 1578, k.ú. Újezd nad Lesy, obec Praha  s výjimkou : 4 

NP – budova MZŠ, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690, na pozemku č. 1577/2 k.ú. 

Újezd nad Lesy, obec Praha (4 oddělení MŠ, každé je tvořeno samostatnou hernou a ložnicí, 

sociálním zařízením, dále k MŠ patří ředitelna a denní místnost personálu, kuchyň – výdejna, 

provozní místnost, chodba a hygienické zařízení pro personál a v přízemí šatna) a části 

pozemku – oplocená zahrada MŠ včetně nainstalovaného zařízení, hracích prvků, domků na 

hračky, solární sprchy včetně přívodu vody ze stravovacího pavilonu MZŠ. Právní úprava 

k těmto nemovitostem zmíněným ve výjimce je řešena samostatnou smlouvou mezi subjekty 

MZŠ Polesná a MŠ Sluníčko, přičemž tyto subjekty jsou povinny při každé změně této 

smlouvy informovat zřizovatele, 1 paré této smlouvy bude uloženo na odboru OŠKMA 21, a 

to vždy v aktuálním znění. Současně jsou tyto dva subjekty povinny společně užívat nebytové 

prostory a vybavení v uvedených prostorách:  vstupní prostor 1. nadzemní podlaží – vlevo do 

vstupu do pavilonu 06, respektive koridor k šatnám MŠ Sluníčko; prostor obou schodišť pro 
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příchody a odchody rodičů s dětmi, 2. a 3. patro; prostor přístupové chodby stravovacího 

pavilonu pro výdej stravy; přístupový prostor k objektu z ulice Polesná včetně domácího 

vrátného;  přístupový prostor k zahradě - přístupová cesta z hlavní budovy školy dveřmi mezi 

hlavní budovou a tělocvičnami po asfaltové cestě, venkovním schodištěm do spodní části 

areálu do vyhrazeného prostoru zahrady; přístupový prostor k zahradě MŠ z ulice Čentické; 

prostor výtahu, chodby před výtahem v 1. NP; rozvody strukturované kabeláže (domácí 

vrátný); prostor tělocvičného pavilonu včetně přístupové chodby a soc. zařízení v souladu se 

sjednaným rozvrhem za účelem využití k tělesné výchově dětí MŠ (nekomerční využití). 

 

b) budova č.p. 230, na pozemku č. 1648, k.ú. Újezd nad Lesy, obec Praha, včetně školního 

areálu s funkčním pozemkem č. 1651/1, 1651/2, 1646, k.ú. Újezd nad Lesy, obec Praha, 

současně zřizovatel omezuje příspěvkové organizaci právo v budově č.p. 230 k těmto 

prostorům: 

- tělocvična, 

- prostory spojené s provozem tělocvičny, 

- společenský sál se zařízeným pódiem pro divadelní účely a hledištěm, 

- přístupová chodba ke společenskému sálu, 

- WC k dispozici nájemce a návštěvníků nebytových prostor, 

- kancelář s technickým vybavením potřebným pro chod divadelních a jiných kulturních akcí, 

- místnost určená jako šatna.  

 

Omezením dispozičního práva se rozumí, že výhradně zřizovatel je oprávněn tyto prostory 

využívat, pronajímat (uzavírat nájemní smlouvy apod.) bez souhlasu příspěvkové organizace. 

Příspěvková organizace je povinna respektovat smlouvy uzavřené MČ Praha 21 na výše 

jmenované prostory. 

Příspěvková organizace má právo tyto prostory využívat a to výhradně pro svoji potřebu jen 

každý den do 15 hodin (mimo dny pracovního klidu a státní svátky). 

 

Příspěvková organizace je oprávněna přeúčtovávat zřizovateli skutečné náklady energií, tj. 

bez zisku, vynaložené na prostory s omezeným dispozičním právem dle čl.5  bodu b) této 

zřizovací listiny a podíl nákladů na úklid tělocvičny ve výši paušálních nákladů  2000,- Kč 

bez DPH měsíčně s výjimkou měsíců července a srpna. Ostatní náklady není příspěvková 

organizace oprávněna přeúčtovávat zpět zřizovateli, neboť celková výše nákladů je již 

zohledněna v ročním neinvestičním příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace. 

Toto přeúčtování bude zřizovateli předkládáno kvartálně, a to ve dvou samostatných 

daňových dokladech. První doklad pro tělocvičnu a prostory spojené s jejím provozem, druhý 

doklad pro společenský sál se zařízeným pódiem pro divadelní účely a hledištěm, přístupovou 

chodbu ke společenskému sálu, WC k dispozici nájemce a návštěvníků nebytových prostor, 

kancelář s technickým vybavením potřebným pro chod divadelních a jiných kulturních akcí, 

a místnost určenou jako šatnu.  

 

 

2) Příspěvková organizace dále hospodaří s movitým majetkem ve vlastnictví zřizovatele, 

který byl příspěvkové organizaci předán k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“). Svěřený 

majetek byl MZŠ Polesná svěřen do užívání samostatnými Dohodami o svěření movitého 

majetku a je vymezen přílohou č. 1 této Zřizovací listiny. Tato bude aktualizována vždy 

k začátku nového účetního období, nastane-li faktická změna svěřeného movitého majetku. 
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3) Příspěvková organizace hospodaří taktéž s dalším movitým majetkem pořízeným z vlastní 

hlavní i doplňkové činnosti. Na tento majetek se vztahují stejná pravidla a podmínky jako na 

majetek svěřený. 

 

4) Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu 

činnosti  pro který byla zřízena, a to bezúplatným převodem od svého zřizovatele - MČ Praha 

21, získaným darem či děděním. 

 

5) Zřizovatel touto zřizovací listinou dává předchozí souhlas příspěvkové organizaci k přijetí 

peněžitého daru do hodnoty 40.000,-Kč v jednotlivém případě za kalendářní rok na dary 

účelově neurčené. V ostatních případech rozhoduje RMČ Praha 21 o poskytování předchozích 

souhlasů k přijetí jednotlivých účelově určených i neurčených, peněžitých i nepeněžitých 

darů, s výjimkou darovaného materiálu spotřebního charakteru sloužícího základní škole 

k výuce a jiným vzdělávacím a výchovným aktivitám. Příspěvková organizace předkládá 

vždy k poslednímu dni čtvrtletí na jednání RMČ Praha 21 soupis přislíbených darů pro 

vyžádání předchozího souhlasu zřizovatele. Do doby udělení předchozího souhlasu se 

případné přijaté finanční prostředky na základě přislíbených darů evidují jako přijatá záloha, 

po udělení souhlasu zřizovatele se dar zařadí jako zdroj do rezervního fondu. 

 

 

Čl. 6 

Vymezení majetkových práv 

 

1. Příspěvková organizace má právo majetek uvedený v čl. 5 této listiny, včetně majetku 

získaného vlastní činností účelně, hospodárně a efektivně využívat zejména k zajištění hlavní 

činnosti, pro kterou je zřízena. 

 

2. Příspěvková organizace zajišťuje běžnou údržbu a opravy svěřeného majetku a chrání jej 

před poškozením, ztrátou a zničením. 

 

3. Příspěvková organizace plně odpovídá za vypůjčený nemovitý i svěřený movitý majetek a 

provozuschopnost budov a zařízení. Dále je povinna o škodě vzniklé na nemovitém i movitém 

majetku informovat zřizovatele, zajistit odstranění následků škody a provést opatření, aby 

nedocházelo k dalším škodám. Oznamovací povinnost pro příspěvkovou organizaci platí  

i ve všech případech poškození majetku zřizovatele z jiných důvodů. 

 

4. Příspěvková organizace není oprávněna majetek, uvedený v čl. 5 této listiny, bez souhlasu 

zřizovatele zastavovat, půjčovat nebo odprodat. Při odcizení nebo poškození tohoto majetku 

je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele. 

 

5. Příspěvková organizace hospodaří s finančními prostředky v souladu se zákonem č. 

250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění (§ 27 – 37). O 

získaných prostředcích vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a 

vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., v platném 

znění. Plní odvodové a odpisové povinnosti stanovené příspěvkové organizaci obecně 

závaznými právními předpisy. Rozbory, uzávěrky a výroční zprávu předkládá zřizovateli dle 

pokynů ve stanovených termínech a rozsahu. 

V případě investic, které přesahují částku 100 000,- Kč je vedoucí příspěvkové organizace 

povinen/a na vyžádání prokázat řádný výběr dodavatele.  
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6. Údržbu a opravy zajišťuje vedoucí příspěvkové organizace v rámci schváleného rozpočtu 

po předchozím souhlasu zřizovatele. Souhlasné stanovisko vydává finanční odbor  

a odbor školství, kultury Úřadu MČ Praha 21. Postupují v souladu se zákonem č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.  

 

7. Příspěvková organizace nesmí bez souhlasu zřizovatele měnit charakter a užívání budov 

(jednotlivých prostor) a pozemků. 

 

8. Příspěvková organizace plně odpovídá za případné škody vzniklé třetím osobám z titulu 

vlastní činnosti, dále za škody související s provozem a užíváním vypůjčeného i svěřeného 

majetku. 

 

9. Příspěvková organizace je povinna vést evidenci svěřeného majetku, provádět pravidelnou 

inventarizaci svěřeného majetku a její závěry předkládat zřizovateli dle pokynů. 

 

Čl. 7 
Doplňková činnost 

 

Příspěvková organizace je oprávněna po předchozím souhlasu zřizovatele provozovat  

d o p l ň k o v o u činnost, která navazuje na hlavní činnost s cílem plného zabezpečení své 

činnosti a zvyšování odbornosti svých zaměstnanců. Provozování doplňkové činnosti nesmí 

negativně ovlivnit hlavní činnost příspěvkové organizace, ke které je zřízena. Při provozování 

doplňkové činnosti, která podléhá úpravě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je základní škola povinna se řídit 

ustanoveními uvedeného živnostenského zákona, tzn. vykonávat ji jako živnost za podmínek 

vztahujících se na právnické osoby.  

 

V souladu s § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovatel určuje tyto okruhy doplňkové 

činnosti: 

 

a) Poskytování stravování na základě smlouvy o závodním stravování uzavřené s jinou 

fyzickou nebo právnickou osobou. 

b) Zajišťuje závodní stravování pro zaměstnance jiných školských zařízení dle  

zákona č. 262/2006  Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů, dle § 119 

zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou č. 84/2005 Sb., o 

nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích 

zřízených územními samosprávními celky ve znění pozdějších předpisů. 

c) Pronájem svěřeného a vypůjčeného majetku (uzavírání podnájemních smluv není 

dovoleno). 

d) Hostinská činnost. 

e) Odborné činnosti přímo související se vzdělávací činností základní školy. 

f) Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské 

činnosti. 

g) Pronájem bytů  

 

O doplňkové činnosti vede příspěvková organizace účetnictví odděleně od své hlavní činnosti. 

 

Zřizovatel si vyhrazuje právo kontroly a právo zákazu nepovolených činností. 
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Čl. 8 

Doba, na kterou je organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou. 

 

 

Čl. 9 

Závěrečné ustanovení 

 

1. Organizace byla zřízena ke dni 1. 1. 1993 a schválena usnesením místního zastupitelstva 

MČ Újezd nad Lesy z 3. plenárního zasedání ze dne 20. 6. 1991. 

 

2. Touto zřizovací listinou se ruší veškeré předcházející zřizovací listiny, včetně příloh. 

 

 

3. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1.1.2017. 

 

4. Tato listina se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, každý s povahou originálu, z nichž dva obdrží 

zřizovatel a dva ředitel/ka MZŠ Polesná. 

 

 

V Praze dne …………………     

 

 

 

 

 

            Karla Jakob Čechová 

        starostka MČ Praha 21 

 

 

Přílohy: Příloha č. 1 ke zřizovací listině Masarykovy ZŠ,  Polesná 1690, Praha 9 – Újezd nad 

Lesy 190 16 



Příloha č. 1 ke zřizovací listině MZŠ Polesná,Polesná 1690, Praha 9 platná k 1.1.2017

Inventurní číslo MČ Rok Název předaného movitého majetku Pořizovací cena při předání
900213 2011 Gastro zařízení 776 566,80

500067 2014 vybavení kuchyně Polesná 4 187 913,66

500068 2014 vybavení kuchyně Polesná 953 213,49

500069 2014 vybavení kuchyně Polesná 84 057,82

650000627 2016 multifunkční kopírka 105 028,00

650000702 2016 6 ks interaktivních setů nové učebny Čentická 778 692,77

650000821, 822 2016 nábytek do učeben 878 493,54

500051 2016 řezačka 50 161,81

500051 2016 hnětací stroj 79 780,22

zpracovala: Ing. Jana Piknová, Mgr. Dita Litterová
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Zastupitelstvo městské části Praha 21, usnesením ZMČ …… ze dne …….. v souladu 

s ustanovením § 89 odst. 1 písm. k) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a 

ustanovením § 23 odst. 1 písm. b) a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mění zřizovací listinu, kterou byla zřízena 

příspěvková organizace „1. Mateřská škola, se sídlem Čentická 2222, Praha 9 – Újezd nad 

Lesy“  usnesením č. 208 zastupitelstva městské části Praha 21 ze dne 21.9.2009. 

 

 

 

 

Z ř i z o v a c í   l i s t i n a 
 

 

příspěvkové organizace 

 

1. Mateřská škola 

 

 

Čl. 1 

Zřizovatel 

 

Název:    Městská část Praha 21 

Sídlo:    Staroklánovická 260, Praha 9 

IČ:     00 24 09 23 

 

 

Čl. 2 

Zřizovaná příspěvková organizace 

 

Název:    1. Mateřská škola 

Sídlo:    Čentická 2222, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9  

IČ:    49 37 16 65 

Organizační členění:  Mateřská škola 

    Zařízení školního stravování 

 

 

 

Čl. 3 

Vymezení hlavního účelu a předmět činnosti 

 

1. Vymezení hlavního účelu činnosti:  

 

a) poskytuje předškolní vzdělávání podle vzdělávacích programů v souladu 

s ustanovením § 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání, v platném znění. 

b) zabezpečuje školní stravování žáků a zaměstnanců mateřské školy podle zákona  

č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění 

pozdějších předpisů. 
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c) hospodaří se svěřeným majetkem   

 

 

2. Předmět činnosti mateřské školy: 

 

 a) zabezpečení předškolního vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb.,  

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

a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. 

 b)  zajištění školního stravování a závodního stravování dle zákona č. 561/2004 Sb.,  

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

vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání, v platném znění. 

 

 

Čl. 4 

Statutární orgán příspěvkové organizace 

 

Mateřská škola jedná prostřednictvím svého statutárního orgánu, kterým je  ř e d i t e l / k a  

mateřské školy. 

Ředitel/ka mateřské školy je jmenována v souladu s § 166 zákona č. 561/2004 Sb.,  

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

ve znění pozdějších předpisů.. 

Pravomoci jsou vymezeny v § 164, 165 téhož zákona. 

Ředitel/ka mateřské školy jedná jménem příspěvkové organizace – mateřské školy 

samostatně. 

Ředitel/ka příspěvkové organizace plní úkoly příspěvkové organizace v souladu se zákony a 

dalšími obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele. Stanoví organizaci a 

podmínky provozu příspěvkové organizace, odpovídá za použití finančních prostředků a je 

oprávněn/a jednat jménem příspěvkové organizace ve všech záležitostech týkajících se 

příspěvkové organizace. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému či napsanému jménu 

mateřské školy připojí ředitel/ka svůj podpis. 

Ředitel/ka příspěvkové organizace z důvodů zastupitelnosti a umožnění hladkého chodu 

příspěvkové organizace jmenuje svého statutárního zástupce, který jej/ji zastupuje po dobu 

jeho/její nepřítomnosti. Aktuální pověřovací dokument je ředitel povinen zaslat v kopii na 

odbor školství, kultury a MA 21 MČ Praha 21. 

Ředitel/ka příspěvkové organizace je povinen/a se řídit zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dalšími obecně závaznými předpisy v této oblasti a 

pokyny zřizovatele a odpovídá za chod příspěvkové organizace. Je povinen/a kdykoliv na 

vyžádání umožnit zřizovateli pro účely kontroly volný přístup k majetku, účetní a majetkové 

evidenci, vnitřním předpisům a výstupům z činnosti příspěvkové organizace, výpisům 

z bankovních účtů, v souladu s platnými právními předpisy a pokyny zřizovatele.  

Ředitel/ka příspěvkové organizace je povinen/a předložit zřizovateli ke schválení návrhy 

právního jednání, k němuž je dle platných právních předpisů a písemných pokynů zřizovatele 
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vyžadován zřizovatelův předchozí souhlas, a dále návrhy právního jednání, v jehož důsledku 

může dojít ke vzniku škody či neplánovaného finančního závazku s dopadem na rozpočet 

příspěvkové organizace, potažmo rozpočet zřizovatele.  

 

Ředitel/ka je povinen/a zúčastňovat se všech jednání při přípravě investičních akcí týkajících 

se příspěvkové organizace, které pro velký rozsah a velkou finanční náročnost zajišťuje 

zřizovatel. Současně je ředitel/ka povinen/a poskytovat zřizovateli potřebnou součinnost a 

spolupráci, a to jak při přípravě, tak při realizaci těchto akcí. 

 

Zřizovatele zastupuje starosta/ka MČ Praha 21. Ve věcech provozních zastupuje zřizovatele 

vedoucí pracovník odboru školství a kultury MČ Praha 21. Ve věcech metodických a 

finančních zastupuje zřizovatele vedoucí pracovník finančního odboru MČ Praha 21. Ve 

věcech správy a údržby majetku zastupuje zřizovatele vedoucí pracovník odboru majetku a 

investic MČ Praha 21. 

 

 

Čl. 5 

Vymezení majetku 

 

1. Níže uvedený nemovitý majetek byl v souladu § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předán zřizovatelem 

příspěvkové organizaci pro její činnost k výpůjčce:  

 

 - pozemek č. 1393/8 k.ú. Újezd nad Lesy, obec Praha 

 - budova čp. 2222, na pozemku č. 1393/381 k.ú. Újezd nad Lesy, obec Praha 

 

2. Příspěvková organizace dále hospodaří s movitým majetkem ve vlastnictví zřizovatele, 

který byl příspěvkové organizaci předán k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“). Svěřený 

majetek byl 1.MŠ svěřen do užívání samostatnými Dohodami o svěření movitého majetku a je 

vymezen přílohou č. 1 této Zřizovací listiny. Tato bude aktualizována vždy k začátku nového 

účetního období, nastane-li faktická změna svěřeného movitého majetku. 

 

3. Příspěvková organizace hospodaří taktéž s dalším movitým majetkem pořízeným z vlastní 

hlavní i doplňkové činnosti. Na tento majetek se vztahují stejná pravidla a podmínky jako na 

majetek svěřený. 

 

4. Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu 

činnosti, pro který byla zřízena, a to bezúplatným převodem od svého zřizovatele - MČ Praha 

21, získaným darem či děděním. 

 

5. Zřizovatel touto zřizovací listinou dává předchozí souhlas příspěvkové organizaci k přijetí 

peněžitého daru do hodnoty 40.000,-Kč v jednotlivém případě za kalendářní rok na dary 

účelově neurčené. V ostatních případech rozhoduje RMČ Praha 21 o poskytování předchozích 

souhlasů k přijetí jednotlivých účelově určených i neurčených, peněžitých i nepeněžitých 

darů, s výjimkou darovaného materiálu spotřebního charakteru sloužícího základní škole 

k výuce a jiným vzdělávacím a výchovným aktivitám. Příspěvková organizace předkládá 

vždy k poslednímu dni čtvrtletí na jednání RMČ Praha 21 soupis přislíbených darů pro 

vyžádání předchozího souhlasu zřizovatele. Do doby udělení předchozího souhlasu se 

případné přijaté finanční prostředky na základě přislíbených darů evidují jako přijatá záloha, 

po udělení souhlasu zřizovatele se dar zařadí jako zdroj do rezervního fondu. 
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Čl. 6 

Vymezení majetkových práv 

 

 

1. Příspěvková organizace má právo majetek uvedený v čl. 5 této listiny, včetně majetku 

získaného vlastní činností účelně, hospodárně a efektivně využívat zejména k zajištění hlavní 

činnosti, pro kterou je zřízena. 

 

2. Příspěvková organizace zajišťuje běžnou údržbu a opravy svěřeného majetku a chrání jej 

před poškozením, ztrátou a zničením. 

 

3. Příspěvková organizace plně odpovídá za vypůjčený nemovitý i svěřený movitý majetek a 

provozuschopnost budov a zařízení. Dále je povinna o škodě vzniklé na nemovitém i movitém 

majetku informovat zřizovatele, zajistit odstranění následků škody a provést opatření, aby 

nedocházelo k dalším škodám. Oznamovací povinnost pro příspěvkovou organizaci platí i ve 

všech případech poškození majetku zřizovatele z jiných důvodů. 

 

4. Příspěvková organizace není oprávněna majetek, uvedený v čl. 5 této listiny, bez souhlasu 

zřizovatele zastavovat, půjčovat nebo odprodat. Při odcizení nebo poškození tohoto majetku 

je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele. 

 

5. Příspěvková organizace hospodaří s finančními prostředky v souladu se zákonem č. 

250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění (§ 27 – 37). O 

získaných prostředcích vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a 

vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., v platném 

znění. Plní odvodové a odpisové povinnosti stanovené příspěvkové organizaci obecně 

závaznými právními předpisy. Rozbory, uzávěrky a výroční zprávu předkládá zřizovateli dle 

pokynů ve stanovených termínech a rozsahu. 

V případě investic, které přesahují částku 100 000,- Kč je vedoucí příspěvkové organizace 

povinen/a na vyžádání prokázat řádný výběr dodavatele.  

 

6. Údržbu a opravy zajišťuje vedoucí příspěvkové organizace v rámci schváleného rozpočtu 

po předchozím souhlasu zřizovatele. Souhlasné stanovisko vydává finanční odbor  

a odbor školství, kultury Úřadu MČ Praha 21. Postupují v souladu se zákonem č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.  

 

7. Příspěvková organizace nesmí bez souhlasu zřizovatele měnit charakter a užívání budov 

(jednotlivých prostor) a pozemků. 

 

8. Příspěvková organizace plně odpovídá za případné škody vzniklé třetím osobám z titulu 

vlastní činnosti, dále za škody související s provozem a užíváním vypůjčeného i svěřeného 

majetku. 

 

9. Příspěvková organizace je povinna vést evidenci svěřeného majetku, provádět pravidelnou 

inventarizaci svěřeného majetku a její závěry předkládat zřizovateli dle pokynů. 
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Čl. 7 

Doplňková činnost 

 

Příspěvková organizace je oprávněna po předchozím souhlasu zřizovatele provozovat   

d o p l ň k o v o u  činnost,  která navazuje na hlavní činnost s cílem zabezpečení své činnosti  

a zvyšování odbornosti svých zaměstnanců. Provozování doplňkové činnosti nesmí negativně 

ovlivnit hlavní činnost příspěvkové organizace, ke které je zřízena.  

 

Při provozování doplňkové činnosti, která podléhá úpravě zákona č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je mateřská 

škola povinna se řídit ustanoveními uvedeného živnostenského zákona, tzn. vykonávat ji jako 

živnost za podmínek vztahujících se na právnické osoby.  

 

V souladu s § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovatel určuje tyto okruhy doplňkové 

činnosti: 

 

a) Pronájem svěřeného a vypůjčeného majetku (uzavírání podnájemních smluv není 

dovoleno). 

b) Odborné činnosti přímo související se vzdělávací činností mateřské školy. 

c) Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti. 

d) Zájmová činnost   

 

Souhlasu zřizovatele není třeba při krátkodobém poskytování odborných kursů, školení a 

jiných vzdělávacích akcích (nejdéle na dobu jednoho školního roku).  

 

O doplňkové činnosti vede příspěvková organizace účetnictví odděleně od své hlavní činnosti. 

 

Zřizovatel si vyhrazuje právo kontroly a právo zákazu nepovolených činností. 

 

 

 

Čl. 8 

Doba, na kterou je organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou. 

 

 

Č.9 

Závěrečné ustanovení 

 

1.  Organizace byla zřízena ke dni 1.9.1993. Schválena usnesením č. 77 zastupitelstva MČ 

Újezd nad Lesy z 12. plenárního zasedání, konaného dne 29.4.1993. 

 

2. Touto zřizovací listinou se ruší veškeré předcházející zřizovací listiny. 

 

3. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1.1.2017. 

 

4. Tato listina se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, každý s povahou originálu, z nichž dva obdrží 

zřizovatel a dva ředitel/ka 1.MŠ, Čentická 2222, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9 . 
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V Praze dne …………………     

 

 

 

 

 

            Karla Jakob Čechová 

        starostka MČ Praha 21 

 

 

Příloha: Příloha č.1 k Zřizovací listině 1. MŠ, Čentická 2222, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9 
 



Příloha č. 1 ke Zřizovací listině 1. MŠ Čentická platná od 1.1.2017

1.MŠ čentická - Čentická 2222
Invent. číslo Rok Název Pořizovací cena 

0 0 0 0,00

1. MŠ Čentická nemá k 1.1.2017 svěřený žádný movitý majetek.

Zpracovala: Ing. Jana Piknová, Mgr. Ditta Literová

Praha, 28.11.2016
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Zastupitelstvo městské části Praha 21, usnesením ZMČ. ……… ze dne ……… v souladu 

s ustanovením § 89 odst. 1 písm. k) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze  

a ustanovením § 23 odst. 1 písm. b) a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mění zřizovací listinu, kterou byla zřízena 

příspěvková organizace „Mateřská škola Sedmikráska, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Lišická 

1502“ usnesením č. 208 zastupitelstva městské části Praha 21 ze dne 21.9.2009. 

 

 

 

    Z ř i z o v a c í   l i s t i n a 
 

                                             příspěvkové organizace 

 

Mateřská škola Sedmikráska, Praha 9 – Újezd nad Lesy,  

Lišická 1502 

 
 

Čl. 1 

Zřizovatel 

 

Název:    Městská část Praha 21 

Sídlo:    Staroklánovická 260, Praha 9 

IČ:     00 24 09 23 

 

 

Čl. 2 

Zřizovaná příspěvková organizace 

 

Název:    Mateřská škola Sedmikráska 

Sídlo:    Lišická 1502, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9  

IČ:    49 36 78 20 

Organizační členění:  Mateřská škola 

    Zařízení školního stravování 

 

 

 

Čl. 3 

Vymezení hlavního účelu a předmět činnosti 

 

1. Vymezení hlavního účelu činnosti:  

 

a) poskytuje předškolní vzdělávání podle vzdělávacích programů v souladu 

s ustanovením § 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání, v platném znění. 

b) zabezpečuje školní stravování žáků a zaměstnanců mateřské školy podle zákona  

č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění 

pozdějších předpisů. 

c) hospodaří se svěřeným majetkem.  
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2. Předmět činnosti mateřské školy: 

 

a) zabezpečení předškolního vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb.,  

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

a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. 

 b)  zajištění školního stravování a závodního stravování dle zákona č. 561/2004 Sb.,  

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

vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání, v platném znění. 

 

 

Čl. 4 

Statutární orgán příspěvkové organizace 

 

Mateřská škola jedná prostřednictvím svého statutárního orgánu, kterým je  ř e d i t e l / k a  

mateřské školy. 

Ředitel/ka mateřské školy je jmenována v souladu s § 166 zákona č. 561/2004 Sb.,  

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

ve znění pozdějších předpisů.. 

Pravomoci jsou vymezeny v § 164, 165 téhož zákona. 

Ředitel/ka mateřské školy jedná jménem příspěvkové organizace – mateřské školy 

samostatně. 

Ředitel/ka příspěvkové organizace plní úkoly příspěvkové organizace v souladu se zákony a 

dalšími obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele. Stanoví organizaci a 

podmínky provozu příspěvkové organizace, odpovídá za použití finančních prostředků a je 

oprávněn/a jednat jménem příspěvkové organizace ve všech záležitostech týkajících se 

příspěvkové organizace. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému či napsanému jménu 

mateřské školy připojí ředitel/ka svůj podpis. 

Ředitel/ka příspěvkové organizace z důvodů zastupitelnosti a umožnění hladkého chodu 

příspěvkové organizace jmenuje svého statutárního zástupce, který jej/ji zastupuje po dobu 

jeho/její nepřítomnosti. Aktuální pověřovací dokument je ředitel povinen zaslat v kopii na 

odbor školství, kultury a MA 21 MČ Praha 21. 

Ředitel/ka příspěvkové organizace je povinen/a se řídit zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dalšími obecně závaznými předpisy v této oblasti a 

pokyny zřizovatele a odpovídá za chod příspěvkové organizace. Je povinen/a kdykoliv na 

vyžádání umožnit zřizovateli pro účely kontroly volný přístup k majetku, účetní a majetkové 

evidenci, vnitřním předpisům a výstupům z činnosti příspěvkové organizace, výpisům 

z bankovních účtů, v souladu s platnými právními předpisy a pokyny zřizovatele.  

Ředitel/ka příspěvkové organizace je povinen/a předložit zřizovateli ke schválení návrhy 

právního jednání, k němuž je dle platných právních předpisů a písemných pokynů zřizovatele 

vyžadován zřizovatelův předchozí souhlas, a dále návrhy právního jednání, v jehož důsledku 

může dojít ke vzniku škody či neplánovaného finančního závazku s dopadem na rozpočet 

příspěvkové organizace, potažmo rozpočet zřizovatele.  
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Ředitel/ka je povinen/a zúčastňovat se všech jednání při přípravě investičních akcí týkajících 

se příspěvkové organizace, které pro velký rozsah a velkou finanční náročnost zajišťuje 

zřizovatel. Současně je ředitel/ka povinen/a poskytovat zřizovateli potřebnou součinnost a 

spolupráci, a to jak při přípravě, tak při realizaci těchto akcí. 

 

Zřizovatele zastupuje starosta/ka MČ Praha 21. Ve věcech provozních zastupuje zřizovatele 

vedoucí pracovník odboru školství a kultury MČ Praha 21. Ve věcech metodických a 

finančních zastupuje zřizovatele vedoucí pracovník finančního odboru MČ Praha 21. Ve 

věcech správy a údržby majetku zastupuje zřizovatele vedoucí pracovník odboru majetku a 

investic MČ Praha 21. 

 

Čl. 5 

Vymezení majetku 

 

1. Níže uvedený nemovitý majetek byl v souladu § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předán 

zřizovatelem příspěvkové organizaci pro její činnost k výpůjčce:  

 

- pozemek č. 3749  k.ú. Újezd nad Lesy, obec 

- pozemek č. 3748/1  k.ú. Újezd nad Lesy, obec Praha 

 -  budovu čp. 1502 na pozemku č. 3747, k.ú .Újezd nad Lesy, obec Praha 

 

2. Příspěvková organizace dále hospodaří s movitým majetkem ve vlastnictví zřizovatele, 

který byl příspěvkové organizaci předán k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“). Svěřený 

majetek byl MŠ Sedmikráska svěřen do užívání samostatnými Dohodami o svěření movitého 

majetku a je vymezen přílohou č. 1 této Zřizovací listiny. Tato bude aktualizována vždy 

k začátku nového účetního období, nastane-li faktická změna svěřeného movitého majetku. 

 

3. Příspěvková organizace hospodaří taktéž s dalším movitým majetkem pořízeným z vlastní 

hlavní i doplňkové činnosti. Na tento majetek se vztahují stejná pravidla a podmínky jako na 

majetek svěřený. 

 

4. Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu 

činnosti, pro který byla zřízena, a to bezúplatným převodem od svého zřizovatele - MČ Praha 

21, získaným darem či děděním. 

 

5. Zřizovatel touto zřizovací listinou dává předchozí souhlas příspěvkové organizaci k přijetí 

peněžitého daru do hodnoty 40.000,-Kč v jednotlivém případě za kalendářní rok na dary 

účelově neurčené. V ostatních případech rozhoduje RMČ Praha 21 o poskytování předchozích 

souhlasů k přijetí jednotlivých účelově určených i neurčených, peněžitých i nepeněžitých 

darů, s výjimkou darovaného materiálu spotřebního charakteru sloužícího základní škole 

k výuce a jiným vzdělávacím a výchovným aktivitám. Příspěvková organizace předkládá 

vždy k poslednímu dni čtvrtletí na jednání RMČ Praha 21 soupis přislíbených darů pro 

vyžádání předchozího souhlasu zřizovatele. Do doby udělení předchozího souhlasu se 

případné přijaté finanční prostředky na základě přislíbených darů evidují jako přijatá záloha, 

po udělení souhlasu zřizovatele se dar zařadí jako zdroj do rezervního fondu. 
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Čl. 6 

Vymezení majetkových práv 

 

1. Příspěvková organizace má právo majetek uvedený v čl. 5 této listiny, včetně majetku 

získaného vlastní činností účelně, hospodárně a efektivně využívat zejména k zajištění hlavní 

činnosti, pro kterou je zřízena. 

 

2. Příspěvková organizace zajišťuje běžnou údržbu a opravy svěřeného majetku a chrání jej 

před poškozením, ztrátou a zničením. 

 

3. Příspěvková organizace plně odpovídá za vypůjčený nemovitý i svěřený movitý majetek a 

provozuschopnost budov a zařízení. Dále je povinna o škodě vzniklé na nemovitém i movitém 

majetku informovat zřizovatele, zajistit odstranění následků škody a provést opatření, aby 

nedocházelo k dalším škodám. Oznamovací povinnost pro příspěvkovou organizaci platí  

i ve všech případech poškození majetku zřizovatele z jiných důvodů. 

 

4. Příspěvková organizace není oprávněna majetek, uvedený v čl. 5 této listiny, bez souhlasu 

zřizovatele zastavovat, půjčovat nebo odprodat. Při odcizení nebo poškození tohoto majetku 

je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele. 

 

5. Příspěvková organizace hospodaří s finančními prostředky v souladu se zákonem č. 

250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění (§ 27 – 37). O 

získaných prostředcích vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a 

vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., v platném 

znění. Plní odvodové a odpisové povinnosti stanovené příspěvkové organizaci obecně 

závaznými právními předpisy. Rozbory, uzávěrky a výroční zprávu předkládá zřizovateli dle 

pokynů ve stanovených termínech a rozsahu. 

V případě investic, které přesahují částku 100 000,- Kč je vedoucí příspěvkové organizace 

povinen/a na vyžádání prokázat řádný výběr dodavatele.  

 

6. Údržbu a opravy zajišťuje vedoucí příspěvkové organizace v rámci schváleného rozpočtu 

po předchozím souhlasu zřizovatele. Souhlasné stanovisko vydává finanční odbor  

a odbor školství, kultury Úřadu MČ Praha 21. Postupují v souladu se zákonem č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.  

 

7. Příspěvková organizace nesmí bez souhlasu zřizovatele měnit charakter a užívání budov 

(jednotlivých prostor) a pozemků. 

 

8. Příspěvková organizace plně odpovídá za případné škody vzniklé třetím osobám z titulu 

vlastní činnosti, dále za škody související s provozem a užíváním vypůjčeného i svěřeného 

majetku. 

 

9. Příspěvková organizace je povinna vést evidenci svěřeného majetku, provádět pravidelnou 

inventarizaci svěřeného majetku a její závěry předkládat zřizovateli dle pokynů. 
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Čl. 7 

Doplňková činnost 

 

Příspěvková organizace je oprávněna po předchozím souhlasu zřizovatele provozovat   

d o p l ň k o v o u  činnost,  která navazuje na hlavní činnost s cílem zabezpečení své činnosti  

a zvyšování odbornosti svých zaměstnanců. Provozování doplňkové činnosti nesmí negativně 

ovlivnit hlavní činnost příspěvkové organizace, ke které je zřízena.  

 

Při provozování doplňkové činnosti, která podléhá úpravě zákona č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je mateřská 

škola povinna se řídit ustanoveními uvedeného živnostenského zákona, tzn. vykonávat ji jako 

živnost za podmínek vztahujících se na právnické osoby.  

 

V souladu s § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovatel určuje tyto okruhy doplňkové 

činnosti: 

 

a) Pronájem svěřeného a vypůjčeného majetku (uzavírání podnájemních smluv není 

dovoleno). 

b) Odborné činnosti přímo související se vzdělávací činností mateřské školy. 

c) Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti. 

d) Zájmová činnost   

 

Souhlasu zřizovatele není třeba při krátkodobém poskytování odborných kursů, školení a 

jiných vzdělávacích akcích (nejdéle na dobu jednoho školního roku).  

 

O doplňkové činnosti vede příspěvková organizace účetnictví odděleně od své hlavní činnosti. 

 

Zřizovatel si vyhrazuje právo kontroly a právo zákazu nepovolených činností. 

 

 

Čl. 8 

Doba, na kterou je organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou. 

 

 

Čl. 9 

Závěrečné ustanovení 

 

1.  Organizace byla zřízena ke dni 1.9.1993. Schválena usnesením č. 77 zastupitelstva MČ 

Újezd nad Lesy z 12. plenárního zasedání konaného dne 29.4.1993. 

 

2. Touto zřizovací listinou se ruší veškeré předcházející zřizovací listiny. 

  

3. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1.1.2017. 

 

4. Tato listina se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, každý s povahou originálu, z nichž dva obdrží 

zřizovatel a dva ředitel/ka MŠ Sedmikráska,  Lišická 1502, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9. 
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V Praze dne …………………     

 

 

 

 

 

            Karla Jakob Čechová 

        starostka MČ Praha 21 

 

 
 

Příloha: Příloha č. 1 k Zřizovací listině MŠ Sedmikráska, Lišická 1502, Újezd nad Lesy, 

    190 16 Praha 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Příloha č. 1 ke Zřizovací listině MŠ Sedmikráska platná od 1.1.2017

MŠ Sedmikráska
Invent. číslo Rok Název Pořizovací cena 
MC2100000312 2013 Stůl pracovní s policí 10 149,00

MC2100000309 2013 Chladnička 9 680,00

MC2100000308 2013 Chladnička 9 680,00

MC2100000307 2013 Myčka na nádobí 10 285,00

MC2100000306 2013 Myčka na nádobí 10 285,00

MC2100000305 2013 Kuchyňská linka 275 cm 32 972,19

MC2100000304 2013 Kuchyňská linka 275 cm 32 972,19

MC2100000039 2011 Soubor kuchyňského vybavení 1 347 574,80

CELKEM 1 463 598,18

Zpracovala: Ing. Jana Piknová, Mgr. Ditta Literová

Praha, 28.11.2016
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Zastupitelstvo městské části Praha 21, usnesením ZMČ……….. ze dne ………. v souladu 

s ustanovením § 89 odst. 1 písm. k) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a 

ustanovením § 23 odst. 1 písm. b) a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mění zřizovací listinu, kterou byla zřízena 

příspěvková organizace „Mateřská škola Rohoţník, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Ţárovická 

1653“ usnesením č. 208 zastupitelstva městské části Praha 21 ze dne 21.9.2009. 

 

 

     

 

Z ř i z o v a c í   l i s t i n a 
 

 

příspěvkové organizace 

 

Mateřská škola Rohožník, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Žárovická 1653 
 

 

 

Čl. 1 

Zřizovatel 

 

Název:    Městská část Praha 21 

Sídlo:    Staroklánovická 260, Praha 9 

IČ:     00 24 09 23 

 

 

Čl. 2 

Zřizovaná příspěvková organizace 

 

Název:    Mateřská škola Rohoţník 

Sídlo:    Ţárovická 1653, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9  

IČ:    63 83 23 72 

Organizační členění:  Mateřská škola 

    Zařízení školního stravování 

 

Čl. 3 

Vymezení hlavního účelu a předmět činnosti 

 

1. Vymezení hlavního účelu činnosti:  

 

a) poskytuje předškolní vzdělávání podle vzdělávacích programů v souladu 

s ustanovením § 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání, v platném znění. 

b) zabezpečuje školní stravování ţáků a zaměstnanců mateřské školy podle zákona  

č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění 

pozdějších předpisů. 

c) hospodaří se svěřeným majetkem.  
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2. Předmět činnosti mateřské školy: 

 

a) zabezpečení předškolního vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb.,  

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

a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. 

 b)  zajištění školního stravování a závodního stravování dle zákona č. 561/2004 Sb.,  

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

vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání, v platném znění. 

 

 

Čl. 4 

Statutární orgán příspěvkové organizace 

 

Mateřská škola jedná prostřednictvím svého statutárního orgánu, kterým je  ř e d i t e l / k a  

mateřské školy. 

Ředitel/ka mateřské školy je jmenována v souladu s § 166 zákona č. 561/2004 Sb.,  

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

ve znění pozdějších předpisů.. 

Pravomoci jsou vymezeny v § 164, 165 téhoţ zákona. 

Ředitel/ka mateřské školy jedná jménem příspěvkové organizace – mateřské školy 

samostatně. 

Ředitel/ka příspěvkové organizace plní úkoly příspěvkové organizace v souladu se zákony a 

dalšími obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele. Stanoví organizaci a 

podmínky provozu příspěvkové organizace, odpovídá za pouţití finančních prostředků a je 

oprávněn/a jednat jménem příspěvkové organizace ve všech záleţitostech týkajících se 

příspěvkové organizace. Podepisování se děje tak, ţe k vytištěnému či napsanému jménu 

mateřské školy připojí ředitel/ka svůj podpis. 

Ředitel/ka příspěvkové organizace z důvodů zastupitelnosti a umoţnění hladkého chodu 

příspěvkové organizace jmenuje svého statutárního zástupce, který jej/ji zastupuje po dobu 

jeho/její nepřítomnosti. Aktuální pověřovací dokument je ředitel povinen zaslat v kopii na 

odbor školství, kultury a MA 21 MČ Praha 21. 

Ředitel/ka příspěvkové organizace je povinen/a se řídit zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dalšími obecně závaznými předpisy v této oblasti a 

pokyny zřizovatele a odpovídá za chod příspěvkové organizace. Je povinen/a kdykoliv na 

vyţádání umoţnit zřizovateli pro účely kontroly volný přístup k majetku, účetní a majetkové 

evidenci, vnitřním předpisům a výstupům z činnosti příspěvkové organizace, výpisům 

z bankovních účtů, v souladu s platnými právními předpisy a pokyny zřizovatele.  

Ředitel/ka příspěvkové organizace je povinen/a předloţit zřizovateli ke schválení návrhy 

právního jednání, k němuţ je dle platných právních předpisů a písemných pokynů zřizovatele 

vyţadován zřizovatelův předchozí souhlas, a dále návrhy právního jednání, v jehoţ důsledku 

můţe dojít ke vzniku škody či neplánovaného finančního závazku s dopadem na rozpočet 

příspěvkové organizace, potaţmo rozpočet zřizovatele.  
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Ředitel/ka je povinen/a zúčastňovat se všech jednání při přípravě investičních akcí týkajících 

se příspěvkové organizace, které pro velký rozsah a velkou finanční náročnost zajišťuje 

zřizovatel. Současně je ředitel/ka povinen/a poskytovat zřizovateli potřebnou součinnost a 

spolupráci, a to jak při přípravě, tak při realizaci těchto akcí. 

 

Zřizovatele zastupuje starosta/ka MČ Praha 21. Ve věcech provozních zastupuje zřizovatele 

vedoucí pracovník odboru školství a kultury MČ Praha 21. Ve věcech metodických a 

finančních zastupuje zřizovatele vedoucí pracovník finančního odboru MČ Praha 21. Ve 

věcech správy a údrţby majetku zastupuje zřizovatele vedoucí pracovník odboru majetku a 

investic MČ Praha 21. 

 

 

Čl. 5 

Vymezení majetku 

 

1. Níţe uvedený nemovitý majetek byl v souladu § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předán zřizovatelem 

příspěvkové organizaci pro její činnost k výpůjčce:  

 

  - pozemek č. 4312/8 k.ú. Újezd nad Lesy, obec Praha 

  - budova čp. 1653, na pozemku č. 4354  k.ú. Újezd nad Lesy, obec Praha 

 

2. Příspěvková organizace dále hospodaří s movitým majetkem ve vlastnictví zřizovatele, 

který byl příspěvkové organizaci předán k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“). Svěřený 

majetek byl MŠ Rohoţník  svěřen do uţívání samostatnými Dohodami o svěření movitého 

majetku a je vymezen přílohou č. 1 této Zřizovací listiny. Tato bude aktualizována vţdy 

k začátku nového účetního období, nastane-li faktická změna svěřeného movitého majetku. 

 

3. Příspěvková organizace hospodaří taktéţ s dalším movitým majetkem pořízeným z vlastní 

hlavní i doplňkové činnosti. Na tento majetek se vztahují stejná pravidla a podmínky jako na 

majetek svěřený. 

 

4. Do svého vlastnictví můţe příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu 

činnosti, pro který byla zřízena, a to bezúplatným převodem od svého zřizovatele - MČ Praha 

21, získaným darem či děděním. 

 

5. Zřizovatel touto zřizovací listinou dává předchozí souhlas příspěvkové organizaci k přijetí 

peněţitého daru do hodnoty 40.000,-Kč v jednotlivém případě za kalendářní rok na dary 

účelově neurčené. V ostatních případech rozhoduje RMČ Praha 21 o poskytování předchozích 

souhlasů k přijetí jednotlivých účelově určených i neurčených, peněţitých i nepeněţitých 

darů, s výjimkou darovaného materiálu spotřebního charakteru slouţícího základní škole 

k výuce a jiným vzdělávacím a výchovným aktivitám. Příspěvková organizace předkládá 

vţdy k poslednímu dni čtvrtletí na jednání RMČ Praha 21 soupis přislíbených darů pro 

vyţádání předchozího souhlasu zřizovatele. Do doby udělení předchozího souhlasu se 

případné přijaté finanční prostředky na základě přislíbených darů evidují jako přijatá záloha, 

po udělení souhlasu zřizovatele se dar zařadí jako zdroj do rezervního fondu. 
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Čl. 6 

Vymezení majetkových práv 

 

1. Příspěvková organizace má právo majetek uvedený v čl. 5 této listiny, včetně majetku 

získaného vlastní činností účelně, hospodárně a efektivně vyuţívat zejména k zajištění hlavní 

činnosti, pro kterou je zřízena. 

 

2. Příspěvková organizace zajišťuje běţnou údrţbu a opravy svěřeného majetku a chrání jej 

před poškozením, ztrátou a zničením. 

 

3. Příspěvková organizace plně odpovídá za vypůjčený nemovitý i svěřený movitý majetek a 

provozuschopnost budov a zařízení. Dále je povinna o škodě vzniklé na nemovitém i movitém 

majetku informovat zřizovatele, zajistit odstranění následků škody a provést opatření, aby 

nedocházelo k dalším škodám. Oznamovací povinnost pro příspěvkovou organizaci platí  

i ve všech případech poškození majetku zřizovatele z jiných důvodů. 

 

4. Příspěvková organizace není oprávněna majetek, uvedený v čl. 5 této listiny, bez souhlasu 

zřizovatele zastavovat, půjčovat nebo odprodat. Při odcizení nebo poškození tohoto majetku 

je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele. 

 

5. Příspěvková organizace hospodaří s finančními prostředky v souladu se zákonem č. 

250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění (§ 27 – 37). O 

získaných prostředcích vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a 

vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., v platném 

znění. Plní odvodové a odpisové povinnosti stanovené příspěvkové organizaci obecně 

závaznými právními předpisy. Rozbory, uzávěrky a výroční zprávu předkládá zřizovateli dle 

pokynů ve stanovených termínech a rozsahu. 

V případě investic, které přesahují částku 100 000,- Kč je vedoucí příspěvkové organizace 

povinen/a na vyţádání prokázat řádný výběr dodavatele.  

 

6. Údrţbu a opravy zajišťuje vedoucí příspěvkové organizace v rámci schváleného rozpočtu 

po předchozím souhlasu zřizovatele. Souhlasné stanovisko vydává finanční odbor  

a odbor školství, kultury Úřadu MČ Praha 21. Postupují v souladu se zákonem č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.  

 

7. Příspěvková organizace nesmí bez souhlasu zřizovatele měnit charakter a uţívání budov 

(jednotlivých prostor) a pozemků. 

 

8. Příspěvková organizace plně odpovídá za případné škody vzniklé třetím osobám z titulu 

vlastní činnosti, dále za škody související s provozem a uţíváním vypůjčeného i svěřeného 

majetku. 

 

9. Příspěvková organizace je povinna vést evidenci svěřeného majetku, provádět pravidelnou 

inventarizaci svěřeného majetku a její závěry předkládat zřizovateli dle pokynů. 
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Čl. 7 

Doplňková činnost 

 

Příspěvková organizace je oprávněna po předchozím souhlasu zřizovatele provozovat   

d o p l ň k o v o u  činnost,  která navazuje na hlavní činnost s cílem zabezpečení své činnosti  

a zvyšování odbornosti svých zaměstnanců. Provozování doplňkové činnosti nesmí negativně 

ovlivnit hlavní činnost příspěvkové organizace, ke které je zřízena.  

 

Při provozování doplňkové činnosti, která podléhá úpravě zákona č. 455/1991 Sb., o 

ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je mateřská 

škola povinna se řídit ustanoveními uvedeného ţivnostenského zákona, tzn. vykonávat ji jako 

ţivnost za podmínek vztahujících se na právnické osoby.  

 

V souladu s § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovatel určuje tyto okruhy doplňkové 

činnosti: 

 

a) Pronájem svěřeného a vypůjčeného majetku (uzavírání podnájemních smluv není 

dovoleno). 

b) Odborné činnosti přímo související se vzdělávací činností mateřské školy. 

c) Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti. 

d) Zájmová činnost   

 

Souhlasu zřizovatele není třeba při krátkodobém poskytování odborných kursů, školení a 

jiných vzdělávacích akcích (nejdéle na dobu jednoho školního roku).  

 

O doplňkové činnosti vede příspěvková organizace účetnictví odděleně od své hlavní činnosti. 

 

Zřizovatel si vyhrazuje právo kontroly a právo zákazu nepovolených činností. 

 

 

 

Čl. 8 

Doba, na kterou je organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou. 

 

 

Čl.9 

Závěrečné ustanovení 

 

1. Organizace byla zřízena dne 1.1.1996. Schválena usnesením zastupitelstva MČ Újezd nad 

Lesy z ustavujícího plenárního zasedání ze dne 1.12.1994. 

 

2. Touto zřizovací listinou se ruší veškeré předcházející zřizovací listiny. 

 

3. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1.1.2017. 
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4. Tato listina se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, kaţdý s povahou originálu, z nichţ dva obdrţí 

zřizovatel a dva ředitel/ka MŠ Rohoţník, Ţárovická 1653, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9. 

 

 

V Praze dne …………………     

 

 

 

 

 

            Karla Jakob Čechová 

        starostka MČ Praha 21 

 

 
 

Příloha: Příloha č. 1 k Zřizovací listině MŠ Rohoţník, Ţárovická 1653, Újezd nad Lesy,  

  190 16 Praha 9  



MŠ Rohožník
Invent. číslo Rok Název Pořizovací cena 
MC2120000314 2011 Kombinovaný sporák FACGE 99 310,00

MC2100000038 2011 Soubor kuchyňského vybavení 1 250 306,40
CELKEM 1 349 616,40

Zpracovala: Ing. Jana Piknová, Mgr. Ditta Literová

Praha, 28.11.2016

Příloha č.1 ke Zřizovací listině MŠ Rohožník platná ke dni 1.1.2017



Příloha č.1 ke Zřizovací listině MŠ Rohožník platná ke dni 1.1.2017
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Zastupitelstvo městské části Praha 21, usnesením ZMČ …….  ze dne … v souladu 

s ustanovením § 89 odst. 1 písm. k) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a 

ustanovením § 23 odst. 1 písm. b) a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mění zřizovací listinu , kterou byla zřízena 

příspěvková organizace „Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690“ 

usnesením ZMČ3/0037/15 zastupitelstva městské části Praha 21 ze dne 23.3.2015. 

 

 

 

 

Z ř i z o v a c í   l i s t i n a 
 

 

příspěvkové organizace 

 

Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690 

 
 

 

Čl. 1 

Zřizovatel 

 

Název:    Městská část Praha 21 

Sídlo:    Staroklánovická 260, Praha 9 

IČ:     00 24 09 23 

 

 

Čl. 2 

Zřizovaná příspěvková organizace 

 

 

Název: Mateřská škola Sluníčko 

Sídlo: Polesná 1690, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9  

IČ:    75 11 39 61 

Organizační členění:  Mateřská škola 

    Zařízení školního stravování 

 

 

Čl. 3 

Vymezení hlavního účelu a předmět činnosti 

 

1.   Vymezení hlavního účelu činnosti:  

 

a) poskytuje předškolní vzdělávání podle vzdělávacích programů v souladu s ustanovením § 3 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou Ministerstva školství, mládeže  

a tělovýchovy č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. 
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b) zabezpečuje školní stravování dětí v době jejich pobytu ve škole a zaměstnanců 

školy podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění 

pozdějších předpisů. 

c) hospodaří se svěřeným majetkem. 

 

2. Předmět činnosti mateřské školy: 

 

a) zabezpečení předškolního vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb.,  

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

a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. 

 b)  zajištění školního stravování a závodního stravování dle zákona č. 561/2004 Sb.,  

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

vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání, v platném znění. 

 

 

 

Čl. 4 

Statutární orgán příspěvkové organizace 

 

Mateřská škola jedná prostřednictvím svého statutárního orgánu, kterým je  ř e d i t e l / k a  

mateřské školy. 

Ředitel/ka mateřské školy je jmenována v souladu s § 166 zákona č. 561/2004 Sb.,  

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

ve znění pozdějších předpisů.. 

Pravomoci jsou vymezeny v § 164, 165 téhož zákona. 

Ředitel/ka mateřské školy jedná jménem příspěvkové organizace – mateřské školy 

samostatně. 

Ředitel/ka příspěvkové organizace plní úkoly příspěvkové organizace v souladu se zákony a 

dalšími obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele. Stanoví organizaci a 

podmínky provozu příspěvkové organizace, odpovídá za použití finančních prostředků a je 

oprávněn/a jednat jménem příspěvkové organizace ve všech záležitostech týkajících se 

příspěvkové organizace. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému či napsanému jménu 

mateřské školy připojí ředitel/ka svůj podpis. 

Ředitel/ka příspěvkové organizace z důvodů zastupitelnosti a umožnění hladkého chodu 

příspěvkové organizace jmenuje svého statutárního zástupce, který jej/ji zastupuje po dobu 

jeho/její nepřítomnosti. Aktuální pověřovací dokument je ředitel povinen zaslat v kopii na 

odbor školství, kultury a MA 21 MČ Praha 21. 

Ředitel/ka příspěvkové organizace je povinen/a se řídit zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dalšími obecně závaznými předpisy v této oblasti a 

pokyny zřizovatele a odpovídá za chod příspěvkové organizace. Je povinen/a kdykoliv na 

vyžádání umožnit zřizovateli pro účely kontroly volný přístup k majetku, účetní a majetkové 
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evidenci, vnitřním předpisům a výstupům z činnosti příspěvkové organizace, výpisům 

z bankovních účtů, v souladu s platnými právními předpisy a pokyny zřizovatele.  

Ředitel/ka příspěvkové organizace je povinen/a předložit zřizovateli ke schválení návrhy 

právního jednání, k němuž je dle platných právních předpisů a písemných pokynů zřizovatele 

vyžadován zřizovatelův předchozí souhlas, a dále návrhy právního jednání, v jehož důsledku 

může dojít ke vzniku škody či neplánovaného finančního závazku s dopadem na rozpočet 

příspěvkové organizace, potažmo rozpočet zřizovatele.  

Ředitel/ka je povinen/a zúčastňovat se všech jednání při přípravě investičních akcí týkajících 

se příspěvkové organizace, které pro velký rozsah a velkou finanční náročnost zajišťuje 

zřizovatel. Současně je ředitel/ka povinen/a poskytovat zřizovateli potřebnou součinnost a 

spolupráci, a to jak při přípravě, tak při realizaci těchto akcí. 

 

Zřizovatele zastupuje starosta/ka MČ Praha 21. Ve věcech provozních zastupuje zřizovatele 

vedoucí pracovník odboru školství a kultury MČ Praha 21. Ve věcech metodických a 

finančních zastupuje zřizovatele vedoucí pracovník finančního odboru MČ Praha 21. Ve 

věcech správy a údržby majetku zastupuje zřizovatele vedoucí pracovník odboru majetku a 

investic MČ Praha 21. 

 

Čl. 5 

Vymezení majetku 

 

1. Mateřské škole jako příspěvkové organizaci, která je v nájemním vztahu k Masarykově 

základní škole, upraveném nájemní smlouvou, byl v souladu  § 27 odst. 2 písm. e) zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění předán 

zřizovatelem příspěvkové organizaci pro její činnost k výpůjčce níže uvedený nemovitý 

majetek:  

 

-  část 4 NP - budova MZŠ, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690, na pozemku  

č. 1577/2 k.ú. Újezd nad Lesy, obec Praha (3 oddělení MŠ, každé je tvořeno 

samostatnou hernou a ložnicí, sociálním zařízením, dále k MŠ patří ředitelna a denní 

místnost personálu, kuchyňka, provozní místnost, chodba a hygienické zařízení pro 

personál o celkové ploše 637 m
2
 a v přízemí šatna pro MŠ) 

 

- část pozemku č. 1577/1 k. ú Újezd nad Lesy – oplocená zahrada MŠ vč. nainstalovaného 

zařízení, hracích prvků,  solární sprchy a přívodu vody ze stravovacího pavilonu MZŠ 

Polesná 

 

-  nebytové prostory objektu školy - dohodou č. 14/2008 o užívání mezi Masarykovou 

základní  školou a Mateřskou školou Sluníčko 

 

 

2. Příspěvková organizace dále hospodaří s movitým majetkem ve vlastnictví zřizovatele, 

který byl příspěvkové organizaci předán k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“). Svěřený 

majetek byl MŠ Sluníčko svěřen do užívání samostatnými Dohodami o svěření movitého 

majetku a je vymezen přílohou č. 1 této Zřizovací listiny. Tato bude aktualizována vždy 

k začátku nového účetního období, nastane-li faktická změna svěřeného movitého majetku. 

 

3.Společné užívání prostor v budově MZŠ Polesná je upraveno Dohodou o společném užívání 

částí objektu školy č. 15/2008 (vstupní prostor 1. NP – uč. pavilon, prostor hl. schodiště pro 
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přesun dětí a zaměstnanců MŠ do šk. jídelny, prostor vedlejšího schodiště pro příchody a 

odchody rodičů s dětmi, prostor chodby 1. NP vstupního uč. pavilonu, prostor chodby 1. NP 

bočního uč. pavilonu, prostor přístupové chodby stravovacího pavilonu včetně sociálního 

zařízení, přístupový prostor k objektu z ul. Polesné včetně domácího vrátného, přístupový 

prostor k zahradě MŠ z ul. Čentické, prostor výtahu včetně přístupových chodeb, rozvody 

strukturované kabeláže (internet, telefon, domácí vrátný), prostor tělocvičného pavilonu 

včetně přístupové chodby a sociálního zařízení v souladu se sjednaným rozvrhem využití TV). 

 

4. Zřizovatel předal budovu k užívání MZŠ a zajišťuje výdaje na provoz prostřednictvím 

rozpočtu MZŠ. Současně platí pro vzájemný vztah Masarykova ZŠ a MŠ Sluníčko uzavřená  

Smlouvu o úhradě nákladů, kde je specifikován způsob přeúčtování nákladů. Tato Smlouva 

musí být vždy při její aktualizaci předložena zřizovateli v jedné kopii včetně veškerých 

dodatků. 

 

5. Příspěvková organizace hospodaří taktéž s dalším movitým majetkem pořízeným z vlastní 

hlavní i doplňkové činnosti. Na tento majetek se vztahují stejná pravidla a podmínky jako na 

majetek svěřený. 

 

6. Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu 

činnosti, pro který byla zřízena, a to bezúplatným převodem od svého zřizovatele - MČ Praha 

21, získaným darem či děděním. 

 

7. Zřizovatel touto zřizovací listinou dává předchozí souhlas příspěvkové organizaci k přijetí 

peněžitého daru do hodnoty 40.000,-Kč v jednotlivém případě za kalendářní rok na dary 

účelově neurčené. V ostatních případech rozhoduje RMČ Praha 21 o poskytování předchozích 

souhlasů k přijetí jednotlivých účelově určených i neurčených, peněžitých i nepeněžitých 

darů, s výjimkou darovaného materiálu spotřebního charakteru sloužícího základní škole 

k výuce a jiným vzdělávacím a výchovným aktivitám. Příspěvková organizace předkládá 

vždy k poslednímu dni čtvrtletí na jednání RMČ Praha 21 soupis přislíbených darů pro 

vyžádání předchozího souhlasu zřizovatele. Do doby udělení předchozího souhlasu se 

případné přijaté finanční prostředky na základě přislíbených darů evidují jako přijatá záloha, 

po udělení souhlasu zřizovatele se dar zařadí jako zdroj do rezervního fondu. 

 

 

Čl. 6 

Vymezení majetkových práv 

 

1. Příspěvková organizace má právo majetek uvedený v čl. 5 této listiny, včetně majetku 

získaného vlastní činností účelně, hospodárně a efektivně využívat zejména k zajištění hlavní 

činnosti, pro kterou je zřízena. 

 

2. Příspěvková organizace zajišťuje běžnou údržbu a opravy svěřeného majetku a chrání jej 

před poškozením, ztrátou a zničením. 

 

3. Příspěvková organizace plně odpovídá za vypůjčený nemovitý i svěřený movitý majetek a 

provozuschopnost budov a zařízení. Dále je povinna o škodě vzniklé na nemovitém i movitém 

majetku informovat zřizovatele, zajistit odstranění následků škody a provést opatření, aby 

nedocházelo k dalším škodám. Oznamovací povinnost pro příspěvkovou organizaci platí  

i ve všech případech poškození majetku zřizovatele z jiných důvodů. 
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4. Příspěvková organizace není oprávněna majetek, uvedený v čl. 5 této listiny, bez souhlasu 

zřizovatele zastavovat, půjčovat nebo odprodat. Při odcizení nebo poškození tohoto majetku 

je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele. 

 

5. Příspěvková organizace hospodaří s finančními prostředky v souladu se zákonem č. 

250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění (§ 27 – 37). O 

získaných prostředcích vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a 

vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., v platném 

znění. Plní odvodové a odpisové povinnosti stanovené příspěvkové organizaci obecně 

závaznými právními předpisy. Rozbory, uzávěrky a výroční zprávu předkládá zřizovateli dle 

pokynů ve stanovených termínech a rozsahu. 

V případě investic, které přesahují částku 100 000,- Kč je vedoucí příspěvkové organizace 

povinen/a na vyžádání prokázat řádný výběr dodavatele.  

 

6. Údržbu a opravy zajišťuje vedoucí příspěvkové organizace v rámci schváleného rozpočtu 

po předchozím souhlasu zřizovatele. Souhlasné stanovisko vydává finanční odbor  

a odbor školství, kultury Úřadu MČ Praha 21. Postupují v souladu se zákonem č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.  

 

7. Příspěvková organizace nesmí bez souhlasu zřizovatele měnit charakter a užívání budov 

(jednotlivých prostor) a pozemků. 

 

8. Příspěvková organizace plně odpovídá za případné škody vzniklé třetím osobám z titulu 

vlastní činnosti, dále za škody související s provozem a užíváním vypůjčeného i svěřeného 

majetku. 

 

9. Příspěvková organizace je povinna vést evidenci svěřeného majetku, provádět pravidelnou 

inventarizaci svěřeného majetku a její závěry předkládat zřizovateli dle pokynů. 

 

 

Čl. 7 

Doplňková činnost 

 

Příspěvková organizace je oprávněna po předchozím souhlasu zřizovatele provozovat   

d o p l ň k o v o u  činnost,  která navazuje na hlavní činnost s cílem zabezpečení své činnosti  

a zvyšování odbornosti svých zaměstnanců. Provozování doplňkové činnosti nesmí negativně 

ovlivnit hlavní činnost příspěvkové organizace, ke které je zřízena.  

 

Při provozování doplňkové činnosti, která podléhá úpravě zákona č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je mateřská 

škola povinna se řídit ustanoveními uvedeného živnostenského zákona, tzn. vykonávat ji jako 

živnost za podmínek vztahujících se na právnické osoby.  

 

V souladu s § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovatel určuje tyto okruhy doplňkové 

činnosti: 

 

a) Pronájem svěřeného a vypůjčeného majetku (uzavírání podnájemních smluv není 

dovoleno). 

b) Odborné činnosti přímo související se vzdělávací činností mateřské školy. 
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c) Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti. 

d) Zájmová činnost   

 

Souhlasu zřizovatele není třeba při krátkodobém poskytování odborných kursů, školení a 

jiných vzdělávacích akcích (nejdéle na dobu jednoho školního roku).  

 

O doplňkové činnosti vede příspěvková organizace účetnictví odděleně od své hlavní činnosti. 

 

Zřizovatel si vyhrazuje právo kontroly a právo zákazu nepovolených činností. 

 

 

Čl. 8 

Doba, na kterou je organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou. 

 

 

 

Čl. 9 

Závěrečné ustanovení 

 

1.  Organizace byla zřízena ke dni 1. 9. 2004. Schválena usnesením č. 103 Zastupitelstva MČ 

Újezd nad Lesy konaného dne 7. 1. 2004. 

 

2. Touto zřizovací listinou se ruší veškeré předcházející zřizovací listiny. 

 

3.  Zřizovací listina nabývá na účinnosti dnem 1. 1. 2017 

 

 

 

4. Tato listina se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, každý s povahou originálu, z nichž dva obdrží 

zřizovatel a dva ředitel/ka MŠ Sluníčko, Polesná 1690, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9. 

 

 

 

V Praze dne …………       

 

 

 

 Karla Jakob Čechová   

                               starostka MČ Praha 21 

 

 

 

Příloha: Příloha č. 1 k Zřizovací listině MŠ Sluníčko, Polesná 1690, Praha 9, 190 16 



Příloha č. 1 ke Zřizovací listině MŠ Sluníčko platná od 1.1.2017

MŠ Sluníčko - Polesná
Invent. číslo Rok Název Pořizovací cena 

0,00

Zpracovala: Ing. Jana Piknová, Mgr. Ditta Literová

Praha, 28.11.2016



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

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

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00503/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 14. jednání dne 19.12.2016
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
místostarosta MČ Praha 21

 
Ing. Josef Roušalzpracoval:
vedoucí odboru majetku a investic

 
 

Věc: Odprodej pozemku č.parc. 577/144 v k.ú. Újezd nad Lesy

Důvodová zpráva

Materiál je předkládán z důvodů projeveného zájmu o odkoupení části pozemkuč. parc. 577/4,
který je veden v kastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace. Jedná se o pěší
cestu ze slepého konce ulice Ctiněveská (viz příloha č. 2).

Rekapitulace:

Komie koncepce a rozvoje (dále jen KUR) projednávala na své 15. jednání v červnu 2016 žádost
pí Kučerové a p Kačmáře, kteří projevili zájem o odkoupení téměř shodné části pozemku 577/4.
Oba žadatelé byli o této situaci informováni a zároveň jim bylo sděleno, že v případě odprodeje,
bude KUR  doporučovat odprodej za cenu dle cenové mapy pozemků (dále též CMP), vzhledem
k tomu, že pozemek není zatížen vedením inž. sítí a jedná se o lukrativní lokalitu.

V mezidobí bylo zjištěno, že v r. 1998 vydal Odbor územního rozhodování HMP (dále OUR HMP)
rozhodnutí o umístění stavby (pro lokalitu Obytný soubor - Lesní čtvrť, ul. Ochozská, Praha 9 -
Újezd nad Lesy), ve kterém se mimo jiné stanoví dopravní řešení: Komunikace budou doplněny
sítí pěších cest v jižní části území do přilehlé stavající veřejné zeleně a k vodoteči".

Paní Kučerová požádala o odkoupení části tohoto pozemku již v roce 2007, tehdy HMP, neboť
pozemek nebyl ve svěřené správě MČP21. Při rozhodování o dělení pozemku, vydal zdejší
stavební úřad v souladu s s výše uvedeným rozhodnutí OUR HMP rozhodnutí o dělení pozemku,
které stanoví podmínky pro dělení a to: Nově vznikající pozemek bude volně průchozí pro
veřejnost. Odprodej s té době nebyl zrealizován.

Oba žadatelé byli dodatečně informování o nově zjištěné skutečnosti, že pozemek musí zůstat
volně průchozí. Pan Kačmář telefonicky sdělil, že nemá o odkoupení zájem. Pí Kučerová
projevila zájem o část, která nebude bránit průchodnosti území a souhlasila s cenou
za CMP (viz příloza č. 3), která je pro letošní rok 5.100Kč/m2.

Oddělená část je označena č. parc. 577/144 o výměře 49 m2 (viz příloha č. 5).



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

KUR doporučil odprodej za cneu dle CMP a po dodržení podmínek stanovených v rozhodnutí. Rada
MČ Praha 21 přijala usnesení RMČ43/0721/16 dne 27.9.2016.

Záměr byl zveřejněn v souladu s platnou legislativou od 3.11.2016 do 21.11.2016.
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
 odprodej pozemku č. parc. 577/144 o výměře 49 m2, který byl oddělen z pozemku č. parc.

577/4 v k.ú. Újezd nad Lesy, pí Marii Kučerové za cenu dle cenové mapy stavebních  pozemků
pro rok 2016, tj. za 5.100Kč/m2

 
 
 

2) u k l á d á
 radě MČ Praha 21 uzavřít kupní smlouvu na odprodej výše uvedeného pozemku

 
 Zodpovídá:

 
 1. místostarosta MČ Praha 21
 Termín:  06.02.2017
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_prehledna_situace

 
Příloha č.3: 03_dopis_situace

 
Příloha č.4: 04_dopis_situace_-_anonymizovana

 
Příloha č.5: 05_geom.plan_

 
 

Dne 08.12.2016
 
 

RNDr. Pavel Roušar
místostarosta MČ Praha 21

 
 













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

BJ/00504/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 14. jednání dne 19.12.2016
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
místostarosta MČ Praha 21

 
Ing. Josef Roušalzpracoval:
vedoucí odboru majetku a investic

 
 

Věc: Odejmutí majetku ze správy MČ Praha 21 - přisvícení přechodu v ulici Čentické

Důvodová zpráva

Koncem roku 2008 realizovala MČ Praha 21 z vlastních finančních prostředků přisvícení přechodu
u Mateřské školy v ulici Čentické. Pořizovací náklady díla činily 178.106,-Kč. Na stavbu byl vydán
Územní souhlas. Za provozování tohoto zařízení vynakládá naše MČ 511,-Kč/měs., což ročně činí
6.132,-Kč.
V zájmu úspory nákladů z rozpočtu MČ navrhujeme předání tohoto zařízení - 1ks světelného
místa 591418 MHMP - odboru evidence, využití a správy majetku, který je po převzetí předá
do správy Eldodo. Přisvětlení je umístěno na pozemcích HMP se svěřenou správou MČ Praha 21
(viz situace).

Rada městské části přijala v této věci souhlasné usnesení RMČ47/0795/16 dne 22.11.2016.
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
 odejmutí stavby Přisvícení přechodu v ul. Čentické - 1 ks světelného místa 591418 v

pořizovací hodnotě 178.106Kč, ze správy MČ Praha 21 a  předání Hlavnímu městu Praha -
odboru evidence, využití a správy majetku

 
 
 

2) u k l á d á
 ÚMČ Praha 21 (OMI) zaslat žádost včetně usnesení Hlavnímu městu Praze

 
 Zodpovídá:

 
 1. vedoucí odboru majetku a investic
 Termín:  28.02.2017



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

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_situace

 
 

Dne 08.12.2016
 
 

RNDr. Pavel Roušar
místostarosta MČ Praha 21
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Zastupitelstvo městské části 14. jednání dne 19.12.2016
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
místostarosta MČ Praha 21

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

 
 

Věc: Audit udržitelného rozvoje MČ Praha 21 pro rok 2016

Důvodová zpráva

V souvislosti se zapojením MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy do projektu integrace systému řízení
kvality v obcích, předkládám Audit udržitelného rozvoje MČ Praha 21 pro rok 2016, se kterým
bude dále ve výše zmíněném projektu pracováno.

Jedná se o zpracování odpovědí na 202 návodných otázek, které jsou zpracovány
v informačním systému úřadu: https://kb.praha21.cz/project/41 (přihlášení stejné jako
na zastupitelstvu) a veřejná verze je dostupná na adrese: https://kb.praha21.cz/public/
board/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99

Rada MČ Praha 21 schválila usnesením č. RMČ44/0738/16 ze dne 11.10.2016
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 Audit udržitelného rozvoje MČ Praha 21 pro rok 2016

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Audit_udrzitelneho_rozvoje_MC_Praha_21_pro_rok_2016

 
 

Dne 07.12.2016
 

https://kb.praha21.cz/project/41
https://kb.praha21.cz/public/board/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
https://kb.praha21.cz/public/board/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99


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

 
RNDr. Pavel Roušar

místostarosta MČ Praha 21
 

 



Audit udržitelného rozvoje MČ Praha 21 pro rok 2016 
 

1. Preambule 
Městská část Praha 21 se rozhodla zpracovat audit udržitelného rozvoje ve všech 10 oblastech. Musíme 
přiznat, že to bylo z naší strany v situaci, ve které se městská část nachází, velmi troufalé. Městská část se 
aktuálně nachází v situaci, kdy již několik měsíců nemá jmenovaného tajemníka a vedením úřadu je 
přechodně pověřen předcházející tajemník, avšak bez jakékoliv motivace realizovat v městské části 
jakékoliv nové projekty. Od samého počátku jsme věděli, že kvalitně zpracovaný audit není v našich 
reálných silách, nicméně pragmaticky jsme k auditu přistoupili pro získání nové zkušenosti, se kterou je 
nutné se seznámit a kterou je nutné prozkoumat, abychom věděli a ostatním ukázali, kam bychom měli 
směřovat a co by mělo být na samém konci (dobře si vědomi skutečnosti, že udržitelný rozvoj konců nemá). 
Nebyli jsme vedeni ani touhou dokázat, že audity zvládneme, už vůbec ne chlubit se, naopak. Podrobili 
jsme úřad mnohdy zdrcujícímu pohledu na skutečný stav věcí. 
Tento audit tedy nemá být “líbivý” ale obnažující a v případě, kdy nebylo o čem psát, jsme doporučili o 
ničem nepsat. Na druhou stranu, tam, kde byla jiskřička realizace správných cest, dovolili jsme si je zmínit, 
přestože nejsou např. podpořeny důkazy formou odkazů. Hodnotou totiž nemusí být vlastní popis, ale 
pouze zjištění, zda děláte dobré věci dobře, kde si stojíte a nebo kam byste měli směřovat. A to je cennější, 
než mnoho slov, ve kterých se ztratí vlastní cesta. 
 

2. Metodika 
Jako hlavní cíl jsme si vytyčili tyto úkoly: 

● seznámit pracovníky úřadu s indikátory a návodnými otázkami hodnocení  
● najít vhodný informační systém, ve kterém bude MČ indikátory a návodné otázky evidovat a 

vyhodnocovat (podmínkou bylo nalezení systému open source, tedy zcela zdarma) 
● přidělit návodné otázky konkrétním osobám, které budou počáteční audit realizovat 
● následně přidělit návodné otázky těm, kteří je budou průběžně zlepšovat a budou je mít natrvalo ve 

své kompetenci (pouze pracovníkům úřadu nebo externistům, ne politikům) 
● najít a vyzkoušet koncept obdobný v hodnocení CAF, kdy je výsledný audit a kvalita udržitelného 

rozvoje vyjádřena jedním číslem, které je možné v čase snadno a často vyhodnocovat a měřit vývoj 
od počáteční referenční hodnoty 

● nahradit metodu plusových a mínusových bodů auditu lepší metodou, protože podle našeho názoru 
současná metoda není dokonalá. Z našeho pohledu není důležité, jaký pokrok byl od minulého 
hodnocení dosažen, ale jaké kvality je dosahováno, ale v jaké části stupnice se nacházím.  

 

2.1 systém Kanboard 
Pro evidenci indikátorů a návodných otázek auditu UR jsme zvolili program Kanboard. Kanboard je open 
source program (PHP, MySQL), který zajišťuje projektový management metodou kanban. Tato metoda 
spočívá v přehledném zobrazování úkolů formou nástěnky se sloupci, kde sloupce reprezentují konkrétní 
stav úkolu. Příklad sloupců: nepřidělené, přidělené, v realizaci, realizované. Úkol tedy “prostupuje” zleva 
doprava a z nástěnky je na první pohled patrný stav rozpracovanosti jednotlivých úkolů.  
Program mimo jiné umožňuje: 

● přiřazovat pracovníky k jednotlivým úkolům (projektové týmy a vedoucí projektu) 

https://kanboard.net/


● mít centrální a strukturované místo pro správu projektů a úkolů, které lze využít pro správu 
návodných otázek a indikátorů UR (popisy, úkoly, správa souborů, komentářů, RSS kanálů, 
kalendářů apod.) 

● přeřazovat úkoly do jednotlivých sloupců tažením pomocí myši, nastavit kategorie, priority, termíny 
● umožňuje veřejný přístup k datům (všechny změny jsou ihned promítnuty do veřejné verze 

přístupné přes webové rozhraní), což umožní transparentně informovat veřejnost bez zbytečného 
přepisu údajů. 

● spravovat a k úkolům přiřazovat dílčí úkoly (plánovat, jaké aktivity je nutné realizovat pro splnění 
úkolů) 

● zobrazovat graficky stav projektu (procenta rozdělení úkolů do sloupců, rozdělení pracovníkům, 
časový pohled na progresi plnění úkolů) 

● a mnoho dalšího 

2.2 Škála kvalitativního hodnocení stavu otázek UR 
Zvolili jsme 5-ti stupňovou škálu hodnocení jednotlivých témat a návodných otázek, podobně jako v 
hodnocení CAF. Na druhou stranu jsme chtěli lépe přiblížit zaměstnancům úřadu představu o této zvolené 
škále a proto jsme nakonec zvolili shodnou škálu jako známkování ve škole. Také jsme stanovili procenta 
odpovídající této stupnici pro výpočet váženého průměru: 
 

 
hodnocení 

procenta na stupnici  
0 - 100 procent 

nedostatečně 0 

dostatečně 20 

dobře 40 

chvalitebně 60 

výborně 80 

 

2.3 Práce v programu Kanboard 
Program Kanboard umožňuje import úkolů do projektu z formátu CSV(Excel). Pro tento účel jsme provedli 
transformaci dat z PDF (Metodika hodnoceni kategorie "A" MA21 - příloha 1)  do XLS (4 hodiny) a následně 
vlastní import (2 hodiny). 
Zvolenou škálu (nedostatečně, dostatečně, dobře, chvalitebně a výborně) jsme v Kanboardu použili jako 
úroveň sloupců, protože je snahou, aby úkoly (návodné otázky) procházeli ze stavu nedostatečně (na 
nástěnce zcela vlevo) až po výborně (na nástěnce zcela vpravo). Import jsme provedli do sloupce 
nepřiřazeno a následně jsme tažením myši přesunuly všechny úkoly do konkrétních stavů, které jsme 
považovali za výchozí (3 hodiny). 
 
Ke všem úkolům byla přiřazena 20 bodová hodnota úkolu. Body mohou rozlišit jednoduché úkoly od 
složitých. Vychází z jednoduchého kalkulu - suma všech bodů v projektu tvoří složitost projektu, která se 
realizací jednotlivých úkolů snižuje, až je celý projekt realizován. Pro naše účely jsem však použili stejné 
hodnoty bodů pro všechny úkoly a nerozlišovali jsme tedy jejich relativní složitost.  
 
Co je na zvoleném postupu užitečné a přínosné, že již po 9 hodinách práce jsme získali celkový 
přehled úrovně udržitelného rozvoje v městské části, které lze vyjádřit jednak koláčovým grafem a 

http://ma21.cenia.cz/LinkClick.aspx?fileticket=VBleahOH2kE%3d&tabid=94&mid=438&language=cs-CZ


procenty, kolik jednotlivých úkolů je v jakém stavu. Rovněž jsme však bez významného úsilí převedli úroveň 
stavu udržitelnosti v městské části na číselný index, který lze považovat za referenční a vůči němu v 
libovolném čase po přetažení úkolu do jiného stavu okamžitě zaznamenat graf vývoje jeho hodnot v čase. 
Pro pořádek, číselnou hodnotu indexu jsme vypočítali jako podíl sumy bodů z úkolů v jednotlivých stupních 
hodnocení přenásobenými procenty, která jsme pro daný stupeň hodnocení určili (viz tabulka v kapitole 2.2) 
ku sumě bodů všech úkolů v projektu. Tomu odpovídá číslo z intervalu 0 až 80. Stručně řečeno, vážený 
průměr. 
 
Podle původního plánu v této části měl nový tajemník úřadu převzít aktivní roli a prostřednictvím vedoucích 
odborů přerozdělit všechny úkoly na jednotlivé referenty. K tomu však doposud nedošlo v plném rozsahu a 
to z důvodu personálních problémů na úřadě městské části. Proto ne všichni, kteří zpracovávali otázky, 
pracovali s tímto systémem. Někteří poslali odpovědi mailem nebo vyplnili tabulku v XLS a následně se 
data převedla do systému Kanboard. 
Následně byla stanovena priorita (0-3), které pomohou rozčlenit důležité úkoly od méně důležitých. Každý 
pracovník má svou nástěnku s přiřazenými úkoly a dílčími úkoly a systém je připraven pro každodenní 
zlepšování a plánování, včetně zlepšování vlastního popisu odpovědí na návodné otázky tak vlastních 
indikátorů. 
 
 

3. Výsledky 
 
Celkem bylo hodnoceno 202 návodných otázek, které byly expertně hodnoceny podle zvolené škály: 
 

 
 
 
 

Výpočet indexu udržitelného rozvoje v MČ Praha 21: 
IUR = (78*0+47*0,2+53*0,4+24*0,6+0*0,8) / (78+47+53+24+0) *100 = 22,3 

 
 



Výpočet pro jednotlivé oblasti udržitelného rozvoje je uveden v následující tabulce: 
 
 

Oblast UR Výborně 
x 0.8 

Chvalitebně 
x 0.6 

Dobře 
x 0.4 

Dostatečně 
x 0.2 

Nedostatečně 
x 0.0 

Celkem IUR 

1 0 5 17 9 6 37 31,4% 

2 0 2 1 5 12 20 13,0% 

3 0 1 1 1 8 11 10,9% 

4 0 2 11 2 4 19 31,6% 

5 0 2 7 9 7 25 23,2% 

6 0 1 0 2 5 8 12,5% 

7 0 3 3 1 13 20 16,0% 

8 0 5 7 10 6 28 27,9% 

9 0 3 5 8 7 23 23,5% 

10 0 0 1 0 10 11 3,6% 

Celkem 0 24 53 47 78 202 22,3% 

 
 
Přehledný graf po jednotlivých oblastech udržitelného rozvoje: 

 
 
 
Vysvětlivky: 
1 - Správa věcí veřejných a územní rozvoj, 2 - Životní prostředí, 3 - Udržitelná spotřeba a výroba, 4 - Doprava, 5 - Zdraví, 6 - Místní ekonomika a 
podnikání, 7 - Vzdělávání a výchova, 8 - Kultura a místní tradice, 9 - Sociální prostředí, 10 - Globální odpovědnost 



 

4. Interpretace výsledků 
Výsledky auditu lze shrnout do několika komentářů: 

1) V žádné návodné otázce nebylo dosaženo žádného výborného hodnocení. Není tedy nemožné se v 
jakékoliv oblasti zlepšit :-) 

2) Nejčastější hodnocení bylo nedostatečné . Z několika důvodů: 
a) nebyly k dispozici žádná data 
b) nebyly k dispozici žádné důkazy a výsledky v dané oblasti byly uskutečněny spíše náhodně, 

než jakoukoliv snahou o ovlivnění výsledku 
c) úřad nedospěl do stavu, že se cítí zodpovědný za danou oblast nebo si neuvědomuje 

možnost svým chování pozitivně ovlivnit směřování v dané věci 
d) nebylo návodné otázce vůbec rozuměno 

3) Hodnocení dostatečné  bylo užito v případě, že: 
a) byl učiněn alespoň minimální progres v dané záležitosti a navíc je akceptováno, že záležitost 

spadá do kompetence úřadu (progres není nahodilý výsledek konání úřadu) 
b) se nejedná o systematickou práci pro dosažení lepšího výsledku v dané oblasti 

4) Hodnocení dobré  bylo použito v případě, že: 
a) se již skutečně jedná o systematickou práci úřadu 
b) výsledky jsou dobré i přestože nejsou řádně uvedeny důkazy o činnosti úřadu v dané věci 

5) Hodnocení chvalitebné bylo použito v lepších případech dobrých výsledků 
6)  Druhého nejlepšího hodnocení bylo dosaženo v Kapitole 1- Správa věcí veřejných a územní rozvoj 

(31,4%) 
a) Městská část si je již delší dobu vědoma důležitosti systematického vytváření podmínek pro 

zajištění udržitelného rozvoje MČ.  
b) Lepšího výsledku by mohlo být dosaženo pouze se zaváděním managementu kvality na 

úřadě. V současnosti chybí posilování taktického vedení úřadu oproti operativě. Strategické 
řízení a plánování, přestože byly učiněny podstatné kroky v minulosti, nemá podporu 
taktického řízení úřadu a vyznívá do ztracena. 

c) Oblast územního rozvoje je velmi ovlivněna faktem, že územní plánování je v kompetenci hl. 
m. Prahy a je velmi problematické prosazovat zájmy městské části. 

7)  Nejlepšího hodnocení z pohledu sebehodnocení bylo dosaženo v Kapitole 4 - Doprava 
(31,6%) a to z důvodů: 

a) MČ zpracovala dopravní generel a cyklogenerel 
b) je si vědoma důležitosti HMP (posiluje vznik nových zastávek, K+R, stojanů na kola apod) 
c) posiluje prvky bezpečnosti, jako např. zavedení zóny 30 v celé městské části atp. 
d) na druhou stranu je problematická výstavba obchvatu Újezda nad Lesy, které nemá městská 

část ve svých možnostech ani v kompetenci 
e) dobré práce Dopravní komise, poradního orgánu RMČ 

8) Naopak nejhoršího výsledku dosáhla MČ v Oblasti 10 - Globální zodpovědnost, kde v této oblasti 
audit skutečně nastavil zrcadlo, kterým směrem by se měla dále městská část v této kapitole ubírat, 
byť vnímáme, že důležitost této kapitoly přichází s poznáním a s kvalitou řešení předcházejících 
kapitol. 

 



5. Co dál? 
Nezastíráme, že audit byl proveden spíše z důvodu odhalení slabin městské části a z praktických důvodů 
zahájení systematické práce směřující k realizaci takových opatření, která budou zvyšovat hodnocení v 
následujících letech. Čeká nás mnoho práce, přičemž první kroky jsou již zcela zásadní a známé: 

1) obsazení pozice tajemníka a transformace do moderně procesně řízeného úřadu 
2) systematické zavádění managementu kvality na úřadě 
3) zavedení návodných otázek do indikátorového systému na úřadě a pravidelné vyhodnocování a 

popisování 
4) přerozdělení kompetencí a zodpovědností navrhovat a realizovat opatření vedoucí ke zlepšení 

výsledků 
5) zajistit datové zdroje pro naprostou většinu indikátorů a pravidelně zveřejňovat surová data, nejlépe 

formou otevřených dat s volnou licencí 
6) začít spolupracovat s HMP a ostatními městskými částmi na vytvoření datasetů na úrovni 

městských částí 
7) zlepšit formu popisů a doplnit linky na “důkazy” uvedených tvrzení, případně výčty faktů, které jsou 

dnes pouze volně konstatovány 
8) zlepšit interní metodiku pro stanovení stupňů hodnocení (co bylo dnes hodnoceno spíše intuitivně, 

mělo by mít příště přesnější pravidla hodnocení).  
 

6. Doporučení 
Naše zkušenosti s auditem vyvolaly tyto otázky či potřeby: 

1) pro import dat do programu jsme potřebovali dataset návodných otázek, který nebyl k dispozici. Vše 
bylo ručně převáděno z PDF souboru z ma21.cenia.cz. Při přepisu výsledků do databáze NSZM 
jsme zjistili, že několik návodných otázek nám vypadlo, případně se databáze NSZM ne zcela 
shoduje se zveřejněným dokumentem. Může to být naší chybou při exportu, nicméně dáváme 
Doporučení č. 1 - vydat a pravidelně aktualizovat návodné otázky a indikátory UR formou 
otevřených dat pro následnou možnost bezproblémových importů a odkaz na tyto datasety 
uveřejnit do sekce na cenia.cz a také tyto data opatřovat verzí. 

2) Při hodnocení jsme zjistili, že velkou část otázek je možné hodnotit až na základě dat, které městská 
část nemá k dispozici. Ukazuje se však, že řada datasetů nebude k dispozici na úrovni městských 
částí nebo ani na úrovni správních obvodů. Doporučení č. 2 - zajistit změnu struktury dat 
využívaných k měření indikátorů UR v ČR i pro úrovně městských částí a obvodů - 
invervenovat za  sjednocení struktury a úrovně datové základny v ČR, aby indikátory UR byly 
vázány na data municipalit, která jsou skutečně k dispozici (data z ministerstev, ČSÚ, MHMP a jí 
zřízené organizace, atd.) 

3) Při aktualizaci návodných otázek formulovat otázky tak, aby je bylo možné hodnotit zvolenou škálou 
hodnocení (Kolik je dětských hřišť? - neumíme hodnotit výborně, oproti otázce Je počet hřišť 
dostatečný? ), přičemž lepší hodnocení vždy odpovídá lepší položce hodnotící škály ( hodnocení 
všech položek jde  stejným směrem - např. rozdílnost významů slov “neděláme” - někdy je to chyba 
a někdy chtěný a hodnotný stav) 

4) Během letních měsíců a dovolených je problematické cokoliv projednávat v komisích či s veřejností. 
Doporučení č. 3 - posunout uzávěrku sebehodnocení na konec roku a změnit termíny 
vyhodnocování. V podmínkách městské části zrealizujeme v podzimních měsících řadu zlepšení s 
přímým dopadem na návodné otázky a jejich hodnocení. V rámci běžného roku se často změny, 
projekty či úkoly, které jsou plánované zrealizovat do prázdnin nestihnou a následně jsou 
realizovány v září až listopadu. 



5) Doporučení č. 4 - pokusit se propojit metodiku CAF pro hodnocení UR (i na centrální úrovni), 
vytvořit podobnou metodiku a to i pro účely benchmarkingu.  

6) Doporučení č. 5 - změnit pravidla hodnocení MA21 a zpracovávat sebehodnocení UR již od 
kategorie C povinně, jako zdroj poznání, co nás teprve čeká, ale také co nás nemine :-) Máme za 
to, že zejména odhalení potřeby zajistit datové zdroje vyvolá v budoucích letech bezproblémovější 
směřování a minimalizaci “slepých cest”. 

 
 
 
zpracoval RNDr. Pavel Roušar, 3.10.2016 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Zastupitelstvo městské části 14. jednání dne 19.12.2016
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
místostarosta MČ Praha 21

 
Iva Šimkovázpracoval:
vedoucí oddělení kanceláře starosty

 
 

Věc: Informace o Rozhodnutí Komise k projednávání přestupků MČ Praha - Běchovice

Důvodová zpráva

Členové Rady MČ Praha 21 včetně asistentky starostky se podle zastupitele Petra Duchka měli
dopustit přestupku tím, že zveřejnili nepravdivé informace, na základě kterých se cítí navrhovatel
Petr Duchek dotčen na cti. Obvinění se tak měli dopustit ublížení na cti tím, že jiného urazili nebo
vydali v posměch.

Materiál seznamuje s rozhodnutím Přestupkové komise.

 
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 Rozhodnutí RP 20/16/11/R uvedené v příloze č. 1 o zastavení řízení a informaci, že skutek,

o němž se řízení vedlo, nebyl přestupkem
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Rozhodnuti_prestupkove_komise_Bechovice

 
 

Dne 08.12.2016
 
 

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.

 
 



MĚSTSKÁ ČAST PRAHA BĚCHOVICE 

KOMISE K PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ č. 2 
Městské části Praha - Běchovice 

Č j - Datum: 
RP20/I6/11/R 4.11.2016 

Dana Kartousová Petr Duchek 

Karla Jakob Čechová 

Jan Slezák 

RJSDr. Pavel Roušar 

MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc. 

RNDr. Jitka Jenšovská 

B P Z H Q D N U T Í 

Komise k projednávání přestupků č. 2 Městské části Praha-Béchovice ve složení PaedDr. 
František Matoušek, Mgr. Martina Vlková a JUDr. Boris Vršinský (dále jen též „ATomwe"), 
rozhodla v rámci řízení o přestupku ublížení na cti podle § 49 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,^ákon o přestupcích''), 
kterého se měli dopustit obvinění 

1. Dana Kartousová, 
asistentka Kanceláře starosty, 

2. Karla Jakob Čechová, 
starostka MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy, 

sídlo: Českobrodská 3, 190 11 Praha - Běchovice Úřední hodiny ÚMČ Praha - Běchovice; 
tel.: +420 281 028 613 pondělí 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 
IČ: 00240044 středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00 
e-mall: martlna.vlkova@praha-bechovice.cz pátek 8:00 - 12:00 



MĚSTSKÁ ČAST PRAHA. ^ BĚCHOVICE 

KOMISE K PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ č. 2 
Městské části Praha - Běchovice 

3. Jan Slezák, 
místostarosta MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy, 

4 RNDr. Pavel Roušar, 
místostarosta MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy, 

5. IVIUDr. Jaroslav Jeníček, CSc, 
. radní MČ Praha 21 ~ Újezd nad Lesy, 

6. RNDr. Jitka Jenšovská, 
radní MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy, 

kteří se měli dtipustit prestupku tím, že někdy v polovině května 2016 zveřejnili na webtívyčH 
stránkách Úřadú MČ Pgha 21 v záložce „UVÁDÍME NA PRAVOU MÍRU" v článku ,,Náíeup 
nového automobilu ÚMČ Praha 21" nepravdivé informace, týkající se tvrzem' navrhovatele 
Petra Duchka, _ kde toto 
tvrzení nejprve měla uveřejnit asistentka kanceláře starosty a posléze Rada MČ Praha 21; 
navrhovatel se tak cítí dotčen na cti, kdy obvinění se tak měli dopustit ublížení na cti tím, 
že jiného urazili nebo vydali v posměch; takto: 

1) Podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích se řízení o přestupku, vedené proti: 
obviněným Daně Kartousové, Karle Jakob Čechové, Janu Slezákovii RNDr. Pavlu 
Roušarovi, MUDr. Jaroslavu Jeníčkovi, CSc. a RNDr. Jitce Jenšovské, 

zastavuje, 

neboť skutek, o němž se vede řízení, není přestupkem. 

2) V souladu s ustanovením § 79 odst. 1 zákona o přestupcích se navrhovateli Petni 
Duchkovi, 

, dále ukládá povinnost uhradit náklady řízení stanovené vyhl. č. 231/1996 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1.000,- Kč, a to do 15 dnů ode dne nabytí právní 
moci tohoto rozhodnutí. Náklady řízení jsou splatné v hotovosti do pokladny Úřadu 
Městské části Praha-Běchovice nebo bezhotovostním převodem na účet: 
2112140621/2700, var. symbol 23242016. 

ODŮVODNĚNÍ: 

Dne 7. 10. 2016 byla Komisi doručena usnesení Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru 
živnostenského a občanskosprávního, č. j . S-MHMP 1529637/2016, S-MHMP 1529641/2016, 
S-MHMP 1529606/2016, S-MHMP 1529646/2016, S-MIIMP 1529629/2016, S-MHMP 
1529621/2016, všechna ze dne 21. 9. 2016, kterými podle správního řádu pověřuje Úřad 
Městské části Praha-Běchovice projednáním a rozhodnutím věci týkající se podezření 
zc spáchání přestupků proti občanskému soužití podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona 
o přestupcích - ublížení na cti, kterého se měli dopustit Dana Kartousová, 

asistentka Kanceláře starosty, Karla Jakob 
Cechová, , starostka MČ Praha 
21 - Újezd nad Lesy, Jan Slezák, • , ._. 

/ , místostarosta MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy, RNDr. Pavel Roušar, 
místostarosta MČ Praha 21 - Újezd nad 

Lesy, MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc, 

sídlo: Českobrodská 3, 190 11 Praha - Běchovice 
tel.: +420 281 028 613 
IČ: 00240044 
e-mail: martina.vlkova@praha-bechovice.cz 

Úřední hodiny ÚMČ Praha - Běchovice: 
pondělí 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 
středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00 
pátek 8:00 - 12:00 
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, radní MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy a RNDr. Jitka Jenšovská, 
radní MČ Praha 21 - Újezd nad í-̂ esy, tím, 

že někdy v p«sloyiné. kvétna...2{}16 zveřejnili na..,weboyých.^strkikách^JJ.řadu^^^ Praha_21. 
v záložce „UVÁDÍME NA PRAVOU MÍRU" v článku „Nákup nového automobilu ÚMČ 
Praha 21" nepravdivé informace, týkající se tvrzení navrhovatele Petra Duchka, 

který požadoval projednání přestupku 
podle § 49 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích jako urážku, ublížení na cti a vydání 
v posměch. 

Komise po prostudování tohoto návrhu zkonstatovala, že návrh byl podán podle § 68 odst. 2 
zákona o přestupcích včas a se všemi náležitostmi. 

Protože podané návrhy na projednám' přestiipku spolu věcně souvisejí a jsou projednávány 
týmž orgánem - Komisí k projednávání přestupků MČ Praha:(B|eltóyice, usnesla se Komise 
jako příslušný správní orgán s přihlédnutím k zásadě rychlosti a hospodárnosti správm'ho řízení, 
vyplývající z ustanovem' § 6 správního řádu, řízení o nich spojit. 

Komise po řádném prostudování spisového materiálu dospěla k závěru, že k porušení zákona 
0 přestupcích nedošlo a že jednání, ve kterém navrhovatel spatřuje porušení zákona, není 
přestupkem. 

Podle § 2 odst. 1 zákona o přestupcích je přestupkem zaviněné jednání, které porušuje nebo 
ohrožuje zájem společnosti (tzv. materiální znak přestupku) a je za přestupek výslovně 
označeno v tomto nebo jiném zákoně (tzv. formální znak přestupku), nejde-li o jiný správní 
delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů nebo o trestný čin. Přestupek je tedy 
vymezen materiálm'm znakem a znaky formálními, přičemž tyto znaky přestupku musí být 
naplněny současně. 

Vjedriání obviněných osob nelze spatřovat jednání, které by vykazovalo jak formální, tak í-
materiální znaky přestupku. Obviněníyako svoji reakci na veřejných webových stránkách ÚMČ 
Praha 21 v záložce „UVÁDÍME NA PRAVOU MÍRU-',Jež má sloužil právě pro tyto účelyv 
uvedli skutečnosti, které zazněly na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 a následně byly 
zveřejněny i v Újezdském zpravodaji, na pravou míru. Navrhovatel ve své žádosti uvádí, 
že obvinění se tímto dopouští záměrných nepravd a očerňování jeho osoby na oficiálním webu 
ÚMČ Praha 21, čímž se snaží masivně vyvolat dojem, že je lhář, a dehonestovat ho tím trvale 
před širokou veřejností, nikoliv jen u občanů Prahy 21. Komise v daném jednání neshledává 
naplnění materiálního znaku přestupku, obvinění se svým jednáním nedopustili žádné urážky 
á ani navrhovatele neuvedli v posměch, pouze reagovali na tvrzení navrhovatele, které sám 
uvedl ve veřejné tiskovině ÚMČ Praha 21 - Újezdský zpravodaj, jenž je i v současné době 
ke stažení na webových stránkách ÚMČ Praha 21. 

Komise má dále za to, že vzhledem k tomu, že navrhovatel Petr Duchek, stejně tak jako 
1 obvinění jsou veřejně činné osoby, neboť se jedná ve všech případech, vyjma obvmcné Daný 
Kartousové, která je asistentkou starostky, o zastupitele MČ Praha 21, měl by navrhovatel Petr 
Duchek podle již ustálené soudní praxe strpět a akceptovat větší míru veřejné kritiky než jiní 
občané. Osoba veřejně činná se nevyhnutelně a vědomě vystavuje pozorné kontrole svých činů, 
tvrzení a gest, jak ze strany opozice, novinářů, tak i ze strany občanů a musí projevit větší 
toleranci ke kritice, pokud se sama pouští do polemik, jednání a prohlášení ostatních politiků, 
především těch opozičních, tak jak to ve svém prohlášení sám zkonstatoval a popustil i 
navrhovatel v jiném přestupku, který Komise v minulosti projednávala. Znamená to tedy, že 
sídlo: českobrodská 3, 190 11 Praha - Běchovice Úřední hodiny ÚMČ Praha - Běchovice: 
tel.: +420 281 028 613 pohděU 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 
IC: 00240044 středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00 
e-mall: marUna.vIkova@praha-bechovice.cz pátek 8:00 - 12:00 
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každé kritické jednání druhé osoby nemusí vždy znamenat neoprávněný zásah do důstojnosti, 
vážnosti a cti této osoby. 

Komise v jednání obviněných postrádá jak přítomnost formálního znaku, tak i materiálního 
znaku skutkové podstaty uvedeného přestupku, a proto výše popsaným jednáním skutková 
podstata přestupku podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích naplněna 
nebyla. Komise se v tomto případě opírala mj. o rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové 
pobočky Pardubice ze dne 20. 1. 2009, ě. j . : 52 Ca 53/2008-38, publikovaný pod č. 1843/2009 
Sb. NSS, který rozhodoval ve věci „urážky" představitele samosprávy, a který dopadá i 
na přezkoumávanou věc, skutkově obdobnou. V rozsudku uvedený soud judikoval, že 
přestupkem může být pouze čin protiprávní (nedovolený), proto projevem učiněným v mezích čí. 
17 Listiny základních práv a svobod není možno naplnit znaky skutkové podstaty přestupku 
podle § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, byť by byl takový projev 
objektivně ironický či sarkastický a konkrétní osoba by se jím cítila být uražena či zesměšněna, 
neboť ironie, sarkasmus, vtip a výsměch patří ke svobodě projevu, stejně jako právo svobodné 
se projevovat patří k demokratickému právnímu státu. 

S ohledem na výše uvedené Komise řízení o přestupku zastavila, a to podle § 76 odst. 1 písm. 
a) zákona o přestupcích, neboť uvedené jednání není přestupkem. 

Následné Komise v návaznosti na § 79 odst. 1 zákona o přestupcích a vyhl. č. 231/1996 Sb., 
ve zněm' pozdějších předpisů, uložila navrhovateli povinnost uhradit náklady řízení. 

POUČENÍ: 

Obviněný z přestupku má právo se podle ust. § 81 odst. 1 zákona o přestupcích proti tomuto 
rozhodnutí odvolat v plném rozsahu, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí 
k Odboru živnostenskému a občanskosprávnímu Magistrátu hl. města Prahy podáním učiněným 
u Úřadu Městské části Praha-Běchovice. Odvolání má odkladný účinek. 

Navrhovatel má právo se podle § 81 odst. 4 zákona o přestupcích odvolat proti povinnosti 
navrhovatele nahradit náklady řízení a též proti rozhodnutí o zastavení řízení, a to do 15 dnů 
ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Odboru živnostenskému a občanskosprávnímu 
Magistrátu hl. města Prahy podáním učiněným u Úřadu Městské části Praha-Běchovice. 
Odvolání má odkladný účinek. 

Odvolání se podle § 82 odst. 2 správního řádu podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby 
jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li 
účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

JUDr. Boris Vršinský 
předseda 

Komise k projednávání přestupků č.Í 
Městské části Praha - Běchovice 

sídlo: Českobrodská 3, 190 11 Praha - Běchovice Úřední hodiny ÚMČ Praha - Běchovice: 
tel.: +420 281 028 613 pondělí 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 
IC: 00240044 středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00 
e-mall: martina.vlkova@praha-bechovice.cz pátek 8:00 - 12:00 
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Zastupitelstvo městské části 14. jednání dne 19.12.2016
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
místostarosta MČ Praha 21

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

 
 

Věc: Akční plán 2017 - 2018

Důvodová zpráva

Rada MČ Praha 21 připravuje každý rok Akční plán, který je pak předložen zastupitelstvu ke
schválení. Akční plán obsahuje seznam prioritních aktivit a projektů, které budou realizovány
nebo rozpracovány v letech 2017 a 2018.

MČ Praha 21 bude financovat projekty akčního plánu z doposud nezapojených finančních
prostředků v rozpočtu a to z přebytků z minulých období. Do rozpočtu budou tyto finanční
prostředky zapojeny v průběhu roku rozpočtovými opatřeními, ať už schválenými v kompetenci
rady nebo zastupitelstva MČ Praha 21. Uvedené finanční prostředky jsou orientační a budou
upřesněny v rámci připravovaných projektů.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 Akční plán 2017 - 2018

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Akcni_plan_MC_Praha_21_pro_obdobi_2017_2018

 
 

Dne 08.12.2016
 
 

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.

 
 



Akční plán 2017-2018

Title Assignee Username

čáska 2017-18
(plánované RO)

v tis. Kč Swimlane Name

zapojení úřadu a zřízených organizací, veřejnosti, spolků a podnikatelů do rozvoje místní Agendy 21 pavel.rousar 0 Správa věcí veřejných
společné úsilí o dosažení Kategorie B MA21 pavel.rousar 50 Správa věcí veřejných
zavedení managementu kvality CAF (Common Assessment Framework - nástroj pro řízení kvality v 
organizacích veřejného sektoru) na úřadě, nastavení základů pro projektové a procesní řízení pavel.rousar 200 Správa věcí veřejných
otevřený přístup k informacím na úřadě MČ pro zastupitele i občany. Zveřejňování usnesení rady a 
zastupitelstva včetně příloh ve shodě s ochranou osobních údajů, podrobnější  a  přehlednější zápisy 
ze zasedání rady a zastupitelstva, doplnění  o jmenovitá hlasování, zahájení vydávání  tzv. 
Otevřených dat,  zveřejňování všech úřadem přijatých faktur, seznamu majetku úřadu a dalších pavel.rousar 50 Správa věcí veřejných
analýza nákladů a možností využití polyfunkčního domu jan.slezak 0 Správa věcí veřejných
důsledné prosazování zájmů MČ v rámci připomínkového řízení připravovaného nového územního 
plánu Prahy pavel.rousar 30 Územní rozvoj
vyřešení problematiky pozemků v ulici Machovická pavel.rousar 0 Územní rozvoj
zpracování pasportizace veřejných pozemků ve vlastnictví MČ  s návrhy na jejich využití pavel.rousar 3000 Územní rozvoj
aktualizace koncepce Rohožník – jasné a závazné určení veřejných ploch pro rozvoj sportovního 
využití a pro výsadbu zeleně a pěších cest, případně cyklostezek. Zpracování studie na úpravu ploch 
stávajících. Opatření pro omezení expanzivní zástavby pavel.rousar 250 Územní rozvoj
projednávání v komisi KUR veškeré připravované stavební činnosti v rámci MČ Praha 21 pavel.rousar 0 Územní rozvoj
vytvoření studie a následná realizace pěšího propojení s okolní krajinou , sousedními MČ a obcemi pavel.rousar 30 Územní rozvoj
navrhneme a následně budeme realizovat možnosti vytváření pěších stezek podél vodních toků pavel.rousar 0 Územní rozvoj
projednávání všech navrhovaných změn ÚP HMP v rámci MČ Praha 21 ve všech kompetentních 
orgánech  MČ pavel.rousar 0 Územní rozvoj
důsledné dodržování hospodaření s vyrovnaným rozpočtem jan.slezak 0 Finance a místní ekonomika
revize hospodaření VHČ a školských zařízení zřizovaných MČ jan.slezak 0 Finance a místní ekonomika
podpora vícezdrojového financování grantů a dotací jan.slezak 500 Finance a místní ekonomika
využívání získávání finančních prostředků z více zdrojů HMP, ministerstva, EF, granty… jan.slezak 500 Finance a místní ekonomika
vytvoříme adresář místních podnikatelů na webových stránkách a v mobilní aplikaci jan.slezak 10 Finance a místní ekonomika
vytvoříme na webových stránkách seznam volných pracovních míst pro podporu zaměstnanosti v 
místních provozovnách jan.slezak 5 Finance a místní ekonomika
Rozpracování cyklogenerelu a dopravního generelu a zajištění dokumentací pro jednotlivé dílčí etapy 
realizace dopravních opatření, postupná realizace a naplňování schváleného dopravního generelu a 
cyklogenerelu pavel.rousar 1000 Doprava a mobilita
vytvoření chodníkového programu v souladu s dopravním generelem pavel.rousar 0 Doprava a mobilita
výstavba nových autobusových zastávek  a nového přechodu u restaurace Korál jan.slezak 0 Doprava a mobilita
příprava dokumentace k přestavbě hlavní světelné křižovatky jan.slezak 0 Doprava a mobilita
realizace cyklostezky mezi Prahou 21 a MČ Koloděje s návazností na propojení s HP pavel.rousar 0 Doprava a mobilita
zmapovaní kvality povrchu místních komunikací   pavel.rousar 50 Doprava a mobilita
pokračování v podpoře přeložky 1/12 v původní trase jan.slezak 0 Doprava a mobilita



pokračovat v úsilí trvalého zákazu vjezdu nákladních automobilů jan.slezak 15 Doprava a mobilita
hledání kompromisního řešení konceptu parkování u vlakového nádraží včetně řešení parkování pro 
kola pavel.rousar 0 Doprava a mobilita
trvalá a systematická ochrana Klánovického lesa 0 Životní prostředí
obnova původních alejí a pěších cest s návazností na okolní MČ a obce jitka.jensovska 0 Životní prostředí
podpora rozvoje a údržby naučných stezek jitka.jensovska 0 Životní prostředí
revitalizace biokoridorů, pravidelná péče o rybníky, vodní toky a to včetně studánek a pramenišť jitka.jensovska 0 Životní prostředí
dokončení rekonstrukce stávajících stanovišť tříděného odpadu a jejich rozšiřování na úkor odpadu 
komunálního jitka.jensovska 0 Životní prostředí
zpracování Místních akčních plánů pro MŠ a ZŠ karla.jakob.cechova 0 Vzdělávání a výchova
podpora zachování provozu Školního poradenského centra karla.jakob.cechova 0 Vzdělávání a výchova
podpora trvalého vzdělávání pedagogických pracovníků karla.jakob.cechova 0 Vzdělávání a výchova
podpora spolupráce školy a školek s místními spolky a zájmovými organizacemi,  komunitních aktivit 
dětí karla.jakob.cechova 50 Vzdělávání a výchova
dokončení a zprovoznění přístavby MZŠ karla.jakob.cechova 0 Vzdělávání a výchova
postupná modernizace školy a školek karla.jakob.cechova 0 Vzdělávání a výchova
rozvíjení a realizace projektu Bezpečná cesta do školy jan.slezak 0 Vzdělávání a výchova
udržení a rozvíjení terénního programu pro sociálně rizikové skupiny jaroslav.jenicek 50 Sociální prostředí a zdravotnictví
podpora pochůzkové pečovatelské služby jaroslav.jenicek 0 Sociální prostředí a zdravotnictví
spolupráce a podpora spolků zabývajících se činností pro seniory jaroslav.jenicek 30 Sociální prostředí a zdravotnictví
udržení rozsahu zdravotní péče poskytované v rámci MČ a jednání k jejich dalšímu rozšiřování jaroslav.jenicek 0 Sociální prostředí a zdravotnictví
narovnávání nájemních vztahů v rámci zdravotního střediska jaroslav.jenicek 0 Sociální prostředí a zdravotnictví
rekonstrukce budovy zdravotního střediska jaroslav.jenicek 400 Sociální prostředí a zdravotnictví
vytvoření plánu rozvoje městského zdraví, budování strategických partnerství pro zdraví jaroslav.jenicek 0 Sociální prostředí a zdravotnictví
zajištění realizace výstavby skautské klubovny pavel.rousar 20 Kultura, volný čas a sport
podpora volnočasového vzdělávání v Újezdské akademii volného času a filmového klubu karla.jakob.cechova 0 Kultura, volný čas a sport
zachování a rozvoj grantového systému karla.jakob.cechova 0 Kultura, volný čas a sport
podpora tradičních sportovních, kulturních a společenských akcí, včetně důstojného připomínání si 
státních a významných svátků jitka.jensovska 100 Kultura, volný čas a sport
zvýšení možnosti využívání současných sportovišť a sportovních zařízení  veřejnosti jitka.jensovska 0 Kultura, volný čas a sport
podpora činnosti místního muzea a místní knihovny karla.jakob.cechova 50 Kultura, volný čas a sport
pokračovat v jednání o možnosti zřízení pobočky DDM jan.slezak 0 Kultura, volný čas a sport
Celkem 6390
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Zastupitelstvo městské části 14. jednání dne 19.12.2016
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
Iva Šimkovázpracoval:
vedoucí oddělení kanceláře starosty

 
 

Věc: Informace - Platnost složení slibu zastupitele

Důvodová zpráva

Na základě dotazu Mgr. Ing. Kopeckého na 13. jednání ZMČ Praha 21 konaného dne 26. 9. a
10. 10. 2016 ohledně platnosti složeného slibu zastupitelů MČ Praha 21 dokládáme, že slib
zastupitelů MČ Praha 21 je podle zákona 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze,  § 87, odst. 2,
po schválené novele ze dne 16. 3. 2016, účinné od 1. 6. 2016, platný.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 informaci o platnosti složení slibu zastupitele

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_novela

 
Příloha č.3: 03_131_2000_slib

 
 

Dne 12.12.2016
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21
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106/2016 Sb.

zÁKoN
ze dne '16' března 20'16'

kteým se mění zákon č,. 12812000 Sb., o obcích (obecní zŕízení|, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 12912000 Sb., o krajích
(krajské zŕizeni|, ve znění pozdéjšĺch předpisú, zákon č' 1 31 /2000 Sb', o hlavním městě Praze' ve zněnĺ pozdějšĺch předpisú, a

zákon č. 25612013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

Parlament se usnesl na tomto zákoně Ceské republiky:

cÁsr PRVNĺ

Změna obecního zŕizeni

cĺ. l

Zákon č,' 12812000 Sb., o obcích (obecnĺ zřízeni), Ve zněnĺ zákona i,.27312001 Sb., zákona č,.320ĺ2001 Sb., zákona č. 450/2001 sb.'
zákona Č. 31112002 Sb', zákona č,. 313ĺ2002 Sb', zákona č. 59/2003 Sb', zákona č,' 2212004 Sb', zákona i' 21612004 Sb., zákona č.
257ĺ2004 Sb , zákona č,' 42112004 Sb., zákona ć.501/2004 Sb', zákona č,.62612004 Sb., zákona č.41312005 Sb., zákona t. 61/2006 sb ,

zákona č. 186/2006 Sb', zákona ć.234ĺ2006 sb.' zákona č,.24512006 Sb., zákona ć'26112007 Sb', zákona č. 169/2008 Sb., zákona t'
29812008 Sb., zákona c. 305/2008 Sb., zákona c.477/2008 sb, zákona ć,.22712009 Sb.' zákona i,.281ĺ2009 Sb.' zákona c.326ĺ2009
Sb, zákona ć,'34712010 Sb., zákona č,' 42412010 Sb, zákona č'.24612011Sb', zákona i,'36412011Sb., zákona č,' 458ĺ2011Sb., zákona
c.7212012 Sb., zákona č' 14212012 Sb', zákona č,.23912012 Sb., zákona i,.25712013 Sb, zákona č. 303/2013 Sb., zákona č,.64ĺ2014
Sb. a zákona č,' 2412015 Sb., se mění takto:

1. V s 26 se za slovo ''financĺ,'' vkládajĺ slova ''Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnĺmu,"

2' Za $26 se vkládá noĘ $ 26a, kteý znĺ

"$ 26a

(1) Je-li územĺ obce nebo jeho část součástĺ katastrálnĺho územĺ jiné obce, vyzve Ministerstvo vnitra dotčené obce, aby ve lhůtě 'l roku
uzavřely dohodu podle $ 26.

(2) Nedojde-li k uzavřenĺ dohody podle odstavce 1 ve stanovené lhůtě' rozhodne o změně hranic obcĺ po projednánĺ s příslušným
katastrálním Úřadem Ministerstvo Vnitra z moci úřední.

(3) Ministerstvo vnitra při rozhodování podle odstavce 2 přihlédne zejména k historickým hranicím a současným územním vazbám
dotčených obcĺ, k vlastnictvĺ pozemků a staveb' k uýsledkúm místnĺch referend, pokud se V této Věci konala, a k prÚběhu dosavadnĺch
jednánĺ dotčených obcĺ'

(4) Pravomocné rozhodnutĺ je podkladem pro změny ÚdajŮ o katastrálnĺch územĺch a hranicĺch obcĺ v základnĺm registru Územní
identifikace, adres a nemovitostĺ, popřípadě v dalšĺch veřejných rejstřĺcích. Ministerstvo vnitra zašle opis pravomocného rozhodnutĺ
Ceskému úřadu zeměměřickému a katastrálnĺmu, příslušnému katastrálnĺmu úřadu a Českému statistickému úřadu.

(5) Řĺzenĺ o změně hranic obcĺ ukončené pravomocným rozhodnulĺm nelze obnovit a pravomocné rozhodnutí o změně hranic obcĺ
nelze přezkoumat ve správním řízení.''.

3. V s 28 odst' ! se slova '' , Ceskému úřadu zeměměřickému a kataslrálnĺmu a přisluŠnému katastrálnĺmu úřadu" zruŠujĺ.

4. V 9 29 odst. 2 se slova ''podle posledního stĺtánĺ'' nahrazujĺ slovy ''v posledních dvou sčĺtánĺch'' a před slovo ''alespoň'' se vkládá
slovo "vŽdy".

5. V s 29 se na konci textu odstavce 2 doplňujĺ slova " , anebo pokud o to pĺsemně poŽádá spolek, kteý podle stanov zastupuje zájmy
přĺslušné národnostnĺ menšiny48) a kteý ke dni podání Žádosti púsobĺ alespoň 5 let na územĺ obce'''

Poznámka pod čarou č' 48 znĺ:

"48) $ Q zákona ó' 27312001 s-p.' o práVech přĺsluŠnĺků národnostních menŠin a o změně někteých zákonŮ'

s 214 občanského zákonĺku'"'

6. V s 31 odst. 4 se za slovo "čĺsla" vkládají slova ''nebo evidenčnĺho čĺsla''.

7. Za s 36 se vkládá nový $ 36a, kteý znĺ:

"$ 36a

obec můŽe ocenit \^ýznamné Životnĺ události svých občanů.''.

8. V s 39 odst' 1 větě prvnĺ se slova "prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpújčku"
nahrazujĺ slovy "prodat' směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo VypÜjčit hmotnou nemovitou Věc nebo právo stavby anebo je
přenechat jako Ęiprosu a záměr obce smluvně zřĺdit právo stavby k pozemku ve vlastnictvĺ obce".
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9. Poznámka pod čarou ć. 15a zní:
"15a) s 8 1ąKa!]ą Ó' ?5ś!2oL3 sb ' o katastru nemovitostí (katastrálnĺ zákon)'''.

10' V s 39 odst' ] větě čtvrté se slovo "Nemovitost'' nahrazuje slovy "Nemovitá věc'' a slovo "platného'' se nahrazuje slovem ''plalnými'''

11. V s 39 se na konci textu odstavce 2 dopĺňujĺ slova " , jde_li o cenu niŽšĺ neŽ obvyklou. Není-li odchylka od ceny obvyklé zdüvodněna,
je právnĺ jednánĺ neplatné".

12. V s 39 odstavec Q včetně poznámky pod čarou ć.49 zní

"(3) Ustanovenĺ odstavce 1 se nepouŽije, jde-li o pronájem bytu nebo hrobouj'ch míst anebo o pronájem, pacht nebo výpújčku majetku
obce na dobu kratŠí neŽ 30 dnú nebo jde-li o pronájem, pacht, Ęprosu nebo rnýpújčku právnické osobě zřĺzené nebo zaloŽené obcĺ nebo
právnické osobě, kterou obec ovládá4g).

49) $ l4 zákona ą90ĺ2012 Sb', o obchodních společnostech a drużstvech (zákon o obchodních korporacích)."'

13. $ 40 znĺ:

"s 40

Usnesenĺ, jĺmŽ zastupitelstvo obce nebo rada obce rozhodly o nabytĺ věci v draŽbě, ve veřejné soutěŽi o nejvhodnější nabĺdku nebo o
jejĺm nabytí jiným obdobným způsobem, se aŽ do ukončenÍ draŽby, veřejné soutěŽe o nejvhodnějŠí nabĺdku nebo jiného obdobného
postupu nezpřístupňují podle tohoto zákona ani neposkýují podle jiného právnĺho předpisu3a).".

14. V s 41 odst' l se za slova ''$ 39 odst. 1" vkládajĺ slova "a 2''.

15.Vs85písm.Ąsezaslova''nabýĺ apřevod''vkládás|ovo''hmotných''azaslovo''zákonú"sevkládajĺ slova'''svýjimkou
inŽenýrských sítĺ a pozemnĺch komunikacĺ''.

16. V s 85 se na konci pĺsmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňujĺ se pĺsmena m) a n), která znějĺ:

''m) nabytĺ a převod práva stavby a smluvní zíÍzeni práva stavby k pozemku Ve Vlastnictvĺ obce,
n) zpeněŽenĺ hmotné nemovité věci ve vlastnictvĺ obce nebo práva stavby ve veřejné dĺażbě a nabytí hmotné nemovité věci nebo práva
stavby obcĺ v draŽbě, Ve Veřejné soutěŽi o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným způsobem; tuto pravomoc mriŽe zastupitelstvo
obce zcela nebo zčásti svěřit radě obce nebo starostovi.''.

17. V s 102 odst. 2 písm. Q se slova "přĺsluŠnému odboru obecnĺho úřadu'' nahrazujĺ slovy ''obecnĺmu úřadu nebo starostovi".

18' V s 1 02 odst. 2 se písmeno m) zrušuje.

Dosavadnĺ pĺsmena n) aŽ q) se označujĺ jako pĺsmena m) aŽ p).

19' V s 102 odst' 3 se na konci textu věty prvnĺ doplňujĺ slova '' ; rada obce mŮŽe tyto pravomocĺ zcela nebo zčásti svěřit starostovi nebo
obecnímu Úřadu; rada obce mŮŽe svěřit obecní policii zcela nebo zčásti rozhodování o právnĺch jednáních souvisejĺcĺch s činnostĺ obecnĺ
policie".

20. V s 102 odst. Q se věta druhá zrušuje.

21. V S 1 02 odst. 4 se slovo "q)" nahrazuje slovem "p)".

22.v s117 odstavec f znĺ:

''(3) obec, v jejímŽ územnĺm obvodu Žije podle poslednĺho sčĺtánĺ lidu alespoň 10% občanů obce hlásícĺch se k národnosli jiné neŽ
české, zřizuje výbor pro národnostnĺ menšiny' pokud o to pĺsemně poŽádá spolek zastupujícĺ zájmy národnostnĺ menŠiny48). Nejméně
polovinu členů výboru musĺ tvořĺt přĺslušnĺci národnostnĺch menšin, ledaŽe tuto podmínku nelze splnit pro nedostatek kandidátťl z řad
národnostních menšin.''.

23' V s 137 se doplňuje odstavec 3, kteý zní:

''(3) slib člena zastupitelstva městského obvodu nebo městské části zní: ''Slibuji věrnost Ceské republice. Slibuji na svou čest a
svědomĺ, Že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu městského obvodu (městské části) a jeho (jejích) občanŮ a řidit se Ústavou
a zákony teské republiky.'"''

24. $ 143 znl

"s 143

Městské části a městské obvody mohou ocenit významné Životnĺ události sĘch občanů.".

25. V $ 149a odst. ! se za písmeno j) vkládají nová pĺsmena k) aŽ m), která znějí:

''k) rodinný stav, datum' mĺsto a okres uzavření manŽelství, doŠlo_li k uzavřenĺ manŽelstvĺ mimo územĺ České republiky, mĺsto a stát,
datum nabytí právnĺ moci rozhodnutĺ soudu o prohlášenĺ manŽelství za neplatné, datum nabýí právnĺ moci rozhodnutĺ soudu o
neexistenci manŽelstvĺ, datum zániku manŽelstvĺ smrtĺ jednoho z manŽelú, nebo datum nabýĺ právnĺ moci rozhodnutí soudu o
prohláŠenĺ jednoho z manŽelú za mrtvého a den, kteý byl v pravomocném rozhodnutĺ o prohlášenĺ za mrtvého uveden jako den smrti,
popřĺpadě jako den, kteý manŽel proh|ášený za mrtvého nepřeŽil' anebo datum nabýí právnĺ moci rozhodnutí soudu o rozvodu
manŽelslví,
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l) datum a místo vzniku registrovaného partneľstvĺ, datum nabytĺ právnĺ moci rozhodnutĺ soudu o neplatnosti nebo o neexistenci
registrovaného partnerstvi, datum zániku registrovaného partnerstvĺ smrtĺ jednoho z registrovaných partneru, nebo datum nabytí
práVnĺ moci rozhodnutĺ soudu o prohláŠení jednoho z registrovaných partnerú za mrtvého a den, kteý byl v pravomocném rozhodnutĺ
soudu o prohláŠenĺ za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, kteĄi registrovaný partner prohláŠený za mrtvého nepřeŽil,
anebo datum nabytí práVnĺ moci rozhodnutĺ soudu o zrušenĺ registrovaného partnerstvĺ,

m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné čĺslo manŽela nebo registrovaného partnera; je-li manŽelem nebo registrovaným
partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné čĺslo, jméno, popřĺpadě jména, příjmenĺ manŽela nebo registrovaného partnera
a datum jeho narozenĺ,'''

Dosavadnĺ pĺsmena k) a l) se označujĺ jako pĺsmena n) a o).

Čl. lt

Přechodné ustanovení

Pokud orgán obce rozhodl přede dnem nabytĺ účinnosti tohoto zákona o maje{koprávnĺm jednání, posoudĺ se splnění podmÍnek pro
toto jednání, které jsou stanoveny obecnĺm zřizenim, podle obecnĺho zŕÍzeni Ve zněnĺ účinném přede dnem nabýĺ účinnosti tohoto
zákona.

cÁsr DRUHÁ

Změna krajského zřizeni

Čl. lll

Zákon č,. 12912000 Sb , o krajĺch (krajské zřizeni), Ve znění zákona č. 273t2001 Sb., zákona ć,.32ol2oo1 Sb., zákona č. 450/2oo1 Sb ,

zákona č. 23112002 Sb', nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č.4o4ĺ2oo2 Sb', zákona č,.22gl2oo3 Sb., zákona Č. 216/2004 Sb',
zákona č. 257ĺ2004 Sb, zákona ě' 42112004 Sb., zákona č,' 50112004 Sb', zákona r,.626ĺ2004 Sb., zákona r,.413ĺ2oo5 Sb, zákona č'
'l86/2006 Sb , zákona č,. 234ĺ2006 Sb., zákona c. 261/2007 Sb., zákona r,. 298t200B Sb'' zákona č. 3o5/2oo8 Sb', zákona č,. 477l2oo8
Sb., zákona č,.28112009 Sb., zákona č.326ĺ2009 Sb., zákona ć,. 118l201o Sb', zákona č. 199/201o Sb., zákona i,.347l2o1o Sb', zákona
č.24612011 Sb', zákona č.36412011 Sb , zákona ć,.45712011 Sb', zákona r. 142ĺ2012 Sb., zákona č,.23912012 Sb', zákona c. 3o3/2o13
Sb', zákona ć,' 6412014 Sb.' zákona r,' 2412015 Sb. a zákona č,. 29812015 Sb', se mění takto:

1. Za $ 13 se vkládá nouý $ '13a, kteý znĺ:

"S 13a

Kraj můŽe ocenit rnj'znamné Životní události svých občanu'".

2' V s'ĺ8 odst. ! větě prvnĺ se slova ''prodat' směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej anebo poskytnout jako výpujcku"
nahĺazují slovy ''prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je
přenechat jako výprosu a záměĺ kraje smluvně zřĺdit právo stavby k pozemku ve vlastnictvĺ kraje''.

3. V s 1B odst. 1 větě druhé se slovo ''Nemovitost'' nahrazuje slovy "Nemovitá věc''.

4'Poznámka pod čarou č. 9a zní:

"9a) $ Q zákona ć- 25612013 sb', o katastru nemovitostĺ (katastrálnĺ zákon).'''

5. V s 18 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova '' , jde-li o cenu niŽší neŽ obvyklou' Nenĺ-li odchylka od ceny obvyklé zdůvodněna,
je právnĺ jednánĺ nepĺatné'''

6. V s 18 odstavec 3 Včetně poznámek pod čarou c. 9b a 30 znĺ:

''(3) Ustanovenĺ odstavce 1 se nepouŽije, jde-li o pĺonájem bytú, dále jde-li o pronájem, pacht anebo výpůjčku majetku kraje na dobu
kratšĺ neŽ 90 dnů nebo jde-li o pronájem, pacht, ul'prosu nebo výprijčku právnické osobě, jejímŽ zřizovatelem nebo zakladatelem je kraj
anebo kterou kraj ovládá3o)' nebo jde-li o pronájem silničnĺho nebo silničnĺho pomocného pozemku v souvislosti se zvláŠtnĺm uŽívánĺm
silnic podle zvláštn ĺho zákonagb).

9b) s 25 aákona i' 13/199Z sb'' o pozemních komunikacích' Ve znění pozdějších předpisŮ'

30) s 74 zákona ć 9ol2o12 sŁ'', o obchodních společnostech a dÍuŽstvech (zákon o obchodnĺch korporacích).''.

7. V s 18 odst. 4 se slovo ''výpůjčky'' nahrazuje slovy ''rnipůjčku, výprosu, pacht''.

8. $ 19 zní:

"s 1e

Usnesenĺ, jĺmŽ zastupitelstvo nebo rada rozhodly o nabytĺ věci v draŽbě, ve veĘné soutěŽi o nejvhodně.jšĺ nabĺdku nebo o jejím
nabýĺ jiným obdobným zpúsobem' se aŽ do ukončenĺ draŽby, veĘné soutěŽe o nejvhodnějŠĺ nabĺdku nebo jiného obdobného postupu
nezpřĺstupňujĺ podle tohoto zákona ani neposkytují podle jiného práVnĺho předpisu22).".

9. V s 23 odst. 3 se za slova "$ 18 odst. 1 " vkládajĺ slova "a 2''.
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í0 V s 3-6 p_ĺsĺ_rleloq 4) zni:

"a) nabýĺ a převod hmotných nemovitých věcí, s výjimkou inŽenýrských sítĺ a pozemnĺch komunikací''''

11' V s 36 se na konci textu písmene d) doplňujĺ slova '' , s výjimkou poskytovánĺ dotacĺ V době vyhlášení krizového stavu podĺe jiného
právního předpisu28) , je_lĺ dotace poskýována v souvislosti s vyhlášeným krizornj'm stavem".

12. V s 36 se na konci pĺsmene m) tečka nahrazuje čárkou a doplňujĺ se pĺsmena n) a o)' která znějĺ:

''n) nabýí a převod práva stavby a smluvní zíízení präva stavby k pozemku ve vlastnictvĺ kraje,

o) zpeněŽenĺ hmotné nemovité věci ve v|astnictví kraje nebo práva stavby ve veřejné draŻbé a nabyti hmotné nemovité věci nebo práva
stavby krajem v draŽbě, Ve Veřejné soutěŽi o nejvhodnější nabĺdku nebo jiným obdobným zpúsobem; tuto pĺavomoc můŽe
zastupitelstvo zcela nebo zčásti svěřit radě nebo hejtmanovi'''.

13' V s 59 odst' f se pĺsmeno |) zrušuje.

Dosavadnĺ písmena m) aŽ o) se označujíjako pĺsmena l) aŽ n).

14' V s 59 odst. 4 Větě prVnĺ se slova ''odstavce 1 pĺsm. l) a podle'' zruŠujĺ a ve větě druhé se za slovo ''hejtmanovi'' vkládají slova ''nebo
krajskému Úřadu zcela nebo zčásti''.

15. V s 78 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 3'l zní:

"(2) KÍaj' v jehoŽ územnĺm obvodu Žije podle posledního sčítánĺ lidu alespoň 5% občanú kraje h|ásĺcích se k národnosti jiné neŽ
české' zřizuje \^i'bor pro národnostnĺ menšiny, pokud o to pĺsemně poŽádá spolek zastupujĺcí zájmy národnostnĺ menŠiny31) Nejméně
polovinu členú uýboru musí tvořit přĺsluŠníci národnostnĺch menŠin' ledaŽe tuto podmĺnku nelze splnit pro nedostatek kandidátů z řad
národnostnĺch menšin.

31) s q zákona ć.27312001 Sb., o právech přísluŠníků národnostnĺch menšin a o změně někteni'ch zákonů.

s 214 občanského zákoníku'''.

Čl. lv
Přechodné ustanovenĺ

Pokud orgán kraje rozhodl přede dnem nabytí účinnostĺ tohoto zákona o majetkoprávním jednání, posoudĺ se splnění podmínek pro
toto jednání, které jsou stanoveny krajským zŕizenim, podle krajského zŕÍzení ve znění účinném přede dnem nabyti účinnosti tohoto
zákona'

cÁsr TŘETĺ

Zména zákona o hlavním městě Praze

Čl. v
Zákon č'. 13112000 Sb', o hlavnĺm městě Praze, Ve zněnĺ zákona c. 14512001 Sb., zákona c.273l2oo1 Sb', zákona c. 32ol2oo1 Sb',
zäkona Č,. 45012001 Sb , zákona Ć. 31112002 Sb., zákona č,. 31212002 Sb', zákona ě' 32012002 Sb., zákona č,. 22l2oo4 Sb , zákona č'
21612004 Sb., zákona č,. 25712004 Sb , zákona i. 387ĺ2004 Sb., zákona c' 42112004 Sb', zákona č,. 499t2oo4 sb', zákona č,. 5o1l2oo4
Sb', zákona č,.62612004 Sb', zákona č. 109/2006 Sb.' zákona t 186/2006 Sb', zákona č,.23412006 Sb', zákona č,.261t2oo7 Sb., zákona
č. 66/2008 Sb., zákona č 169/2008 Sb', zákona c. 29812008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona Č,. 477ĺ2oo8 Sb., zákona č,. 227l2oog
Sb''zákonaĆ,'2B112009 Sb.,zákonač,.32612009 Sb''zákonač. 199/2010Sb',zákona Ć'347l201O Sb.,zákona č,.424t2o1o Sb',zákona
c.24612011 Sb.,zákona i'36412011 Sb',zákona č,.45712011Sb.,zákona ć,. 14212012 Sb,zákona č.239ĺ2012 Sb.,zákona ć,.35ol2o12
Sb.,zákonač.303/2013Sb.,zákona ě.6412014 Sb.,zákona i,.2412015 Sb.azákona č.29812015 Sb.,semění takto:

1 . Za $ 1 0 se vkládá nový $ 1 0a, ktený znĺ

"S 10a

Hlavní město Praha a městské části mohou ocenit Významné Životnĺ události svých občanů'''.

2. V s 12 odst. 'l se za slovo "financí'' vkládajĺ slova " , Ceskému Úřadu zeměměřickému a katastrálnĺmu''.

3. V s 36 odst' ! větě první se slova ''prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpujčku''
nahrazujĺ slovy ''prodat, směnit, darovat, pĺonajmout, propachtovat nebo vypŮjčit hmotnou nemovitou věc nebo práVo stavby anebo je
přenechat jako uj'prosu a záměry hlavnĺho města Prahy nebo městských částĺ smluvně zřídit práVo stavby k pozemku ve vlastnictvĺ
hlavnĺho města Prahy'''

4. V s 36 se na konci odstavce '1 doplňuje věta ''Nemovitá věc se v záměru označĺ údaji podĺe zvláštnĺho zákona3o) platnými ke dni
zveřejněnĺ záměru.''.

Poznámka pod čarou č. 30 zní:
''30) s 8 zákona Ć,' 25612013 sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)."'

5. V s 36 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova " , jde_li o cenu niŽŠí neŽ obvyklou. NenĹlĺ odchylka od ceny obvykĺé zdŮvodněna,
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je právnĺ jednánĺ neplatné'''

6 V s 36 oqglavąc 3 vcetně poznámky pod čarou č. 31 znĺ.

"(3) Ustanovení odstavce '1 se nepouŽlje, jde-li o proná.jem býú nebo hrobových mĺst anebo o pronájem, pacht nebo výpujčku majetku
hlavnĺho města Prahy na dobu kratŠĺ neŽ 30 dnů nebo jde-li o proná'jem' pacht, výprosu nebo výpÚjčku právnické osobě' jejĺmŽ
zřizovatelem nebo zakladatelem je hlavnĺ město Praha nebo městská část anebo kterou hlavnĺ město Praha nebo městská část ovládá31).

31) $ 74 zákoną e 90ĺ?012 s0., o obchodních spo|ečnostech a drużstvech (zákon o obchodnĺch korporacĺch)."'

7' $ {! vcetně poznámky pod čarou c.32 zní'.

"s 42

Usneseni, jĺmŽzastupitelstvo hlavnĺho města Prahy' rada hlavnĺho města Prahy, zastupitelstvo městské části nebo rada městské části
rozhodly o nabytí věci v draŽbě, ve veřejné soutěżi o nejvhodnějŠĺ nabídku nebo o jejím nabytí jiným obdobným zpŮSobem' se aŽ do
ukončenĺ draŽby, veřejné soutěŽe o nejvhodnějŠĺ nabídku nebo jiného obdobného postupu nezpřĺstupňujĺ podle tohoto zákona ani
neposkytují podle jiného právnĺho předpisu32).

32)zákon č' 106/199! s!-' o svobodném přístupu k anfoÍmacĺm, ve znění pozdějŠích předpisů'','

8. V s 43 odst. 2 se za slova "$ 36 odst. 1'' vkládajĺslova "a 2'''

9. V s 59 odst' Q se na konci textu pĺsmene g) doplňujĺ slova ''a s výjimkou poskýování dotacĺ v době vyhlášenĺ krizového stavu podle
jiného právního předpisu2s) , je-li dotace poskytována V souvislosti s vyhláŠeným krizovým stavem".

10. V s 59 odst. 9 pismeno Q zní:

''k) o nabytĺ a převodu hmotných nemovĺtých věcí, s rnlimkou inŽenýrských sĺtí a pozemnĺch komunikacĺ,'''

11' V s 59 odst. 3 píSmeno m) zní:

"m) o darovánĺ movitých Věcí Včetně peněz v celkové hodnotě vyššĺ neŽ 2 ooo ooo Kc ročně jedné a téŽe osobě, s výjimkou
poskýování jednorázových sociálních výpomocĺ občanúm a s výjimkou darovánĺ ztracených a opuštěných zvĺřat ýzickým a
právnickým osobám,''.

12. V s 59 odst. 9 se na konci pĺsmene p) čárka nahrazuje teckou a písmeno q) se zrušuje.

13' V s 59 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňujĺ se pĺsmena q) a r), která znějĺ:

''q) nabytí a převod práva stavby a smluvnĺ zřízeni práva stavby k pozemku ve vlastnictvĺ hlavního města Prahy,
r) zpeněŽení hmotné nemovité Věci Ve Vlastnictvĺ hlavnĺho města Prahy nebo práva stavby Ve veřejné dražbě a nabytĺ hmotné nemovité
věci nebo práVa stavby hlavnĺm městem Prahou V draŽbě, Ve Veřejné soutěŽi o nejvhodně1Šĺ nabĺdku nebo jiným obdobným
způsobem; tuto pravomoc mÚŽe zastupitelstvo hlavního města Prahy zcela nebo zčásti svěřit radě hlavnĺho města Prahy nebo
primátorovi hlavnĺho města Prahy.'''

14. V s 68 se na konci textu odstavce 3 doplňujĺ slova '' ; rada hlavního města Prahy muŽe tyto pravomoci zcela nebo zcásti svěřit
primátorovi hlavního města Prahy nebo Magistrátu hĺavnĺho města Prahy; rada hlavního města Prahy můŽe svěřit městské policii hlavního
města Prahy zcela nebo zčásti rozhodování o práVních jednáních souvisejĺcích s činnostĺ městské policie hlavního města Prahy"'

15. V s 72 9dq!.3 pĺsm' !) se slova "nebo pokud lak stanovi zákon" zruŠujĺ.

16. V s 72 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňujĺ se pĺsmena i) a j)' která znějĺ:

''i) plní dalŠí úkoly stanovené tímto nebo zvláštnĺm zákonem,
j) plní obdobné úkoly jako statutárnĺ orgán zaměstnavatele podle zvláštnĺch právnĺch předpisÚ vuči uvolněným členum zastupitelstva
hlavnĺho města Prahy a řediteli Magistrátu hlavního města Prahy.'''

17. V s 78 sds1|ą!ę! 2 včetně poznámky pod čarou č' 33 zní:

''(2) Pokud v územnim obvodu hlavnĺho města Prahy Žije podle posledního sČĺtánĺ lidu alespoň 5 % občanú hlavnĺho města Prahy
hlásícĺch se k národnosti jiné neŽ české, zřĺzuje zastupitelstvo hlavnĺho města Prahy výbor pro národnostnĺ menŠiny' pokud o to pĺsemně
poŽádá spolek zastupu)ici zďpy národnostnĺ menšiny33). Nejméně polovinu clenú výboru musí tvořit příslušnĺci národnostnĺch menŠin,
ledaŽe tuto podmĺnku nelze splnit pro nedostatek kandidátú z řad národnostnĺch menŠin.

33) S 9 áKorc Ö.z?3]29q Sb ' o právech přísluśníků náfodnostních menšin a o změně někten7ch zákonú'

5 Ł14 9ocąlsrcna zákqníku ''.

18. V s 87 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2,kleý zni.

''(2) slib Člena zastupiteIstva městské části znĺ: "Slibuji věrnost Ceské republice. Sllbuji na svou cest a svědomĺ, Že svoji funkci budu
VykonáVat svědomitě, v zájmu městské části a jejĺch občanu' řĺdit se Ustavou a zákony České republiky'"'''

Dosavadní odstavce 2 aż5 se označujĺ jako odstavce 3 aŽ 6.

19. V s 89 odst. 2 pĺsm' Đ se za slova ''finančních výpomocĺ'' vkládají slova ''nad 50 0oo Kč v jednotlivém přĺpadě''.

20. V s 89 9dst' 2 písm' Đ se za slovo "převodu" vkládá slovo "hmotných''.

21' V s 89 odst' ! písmeno fl znĺ:

''f) o darovánĺ movitých Věcĺ Včetně peněz V celkové hodnotě vyŠšĺ neŽ 50 ooo Kč ročně jedné a téŽe osobě, s výjimkou poskytování
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jednorázových sociálnĺch Výpomocĺ obČanüm a s výjimkou darovániztracených a opuštěných zvířalýzickým a právnickým osobám,''

22. V s ą9 oqgt.2 se na konci pĺsmene k) čárka nahrazuje tečkou a pĺsmeno l) se zruŠuje'

23. V s 89 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňujĺ se pĺsmena l) a m), která znějĺ:

''l) nabýĺ a převod práva stavby a smluvnĺ zřízeni pĺáva stavby k pozemku Ve Vlastnictví hlavniho města Prahy,
m) zpeněŽenĺ hmotné nemovité věci ve Vlastnictvĺ hlavnĺho města PÍahy nebo práva stavby ve veřejné dĺaŽbě a nabytĺ hmotné
nemovité věci nebo práva stavby hlavnĺm městem Prahou V draŽbě, ve veřejné soutěŽi o nejvhodnějŠĺ nabídku nebo jiným obdobným
zpŮsobem; tuto pravomoc múŽe zastupitelstvo městské části zcela nebo zčásti svěřit radě městské části nebo starostovi městské
čásli.''.

24. V s 94 odst. 2 písmeno q) zní:

''c) na náVrh tajemnĺka úřadu měslské části jmenovat a odvoláVat vedoucí odború úřadu městské části; jmenovánĺ nebo odvolání
vedoucĺho odboru bez návrhu tajemnĺka Úřadu městské části je neplatné,''.

25. V s 94 se na konci textu odstavce 3 doplňujĺ slova '' ; rada městské Části múŽe týo pravomoci zcela nebo zčásti svěřit starostovi
městské cásti nebo úřadu městské části".

26. V s 104 odst. 2 se Věta třetĺ zruŠuje'

27. V s 1 19b odst' ! se za písmeno j) vkládají nová pĺsmena k) aŽ m), která znějĺ:

''k) rodinný stav, dalum, mĺsto a okres uzavřenĺ manŽelstvĺ, doŠlo-li k uzavřenĺ manŽelstvĺ mimo území České republiky, mĺsto a stát,
datum nabýí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášenĺ manŽelstvĺ za neplatné, datum nabýĺ práVnĺ moci rozhodnutí soudu o
neexistenci manŽelstvĺ, datum zániku manŽelstvĺ smrtĺ jednoho z manżel'ú, nebo datum nabýĺ právní moci rozhodnutĺ soudu o
prohláŠenĺjednoho z manŽelŮ za mrtvého a den, kteý byl v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, kteni' manŽel prohlášený za mrtvého nepřeŽil, anebo datum nabytí práVní moci rozhodnutí soudu o rozvodu
manŽelství,

l) datum a místo vzniku registrovaného partnerstvĺ, datum nabytí právnĺ moci rozhodnutĺ soudu o neplatnosti nebo o neexistenci
registrovaného partnerství, datum zániku registrovaného partnerstvĺ smrti jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytĺ
právnĺ moci rozhodnutí soudu o prohlášenĺ jednoho z registrovaných partnerú za mrtvého a den, kteni' byl v pravomocném rozhodnutĺ
soudu o prohláŠenĺ za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, kteý registrovaný partner prohlášený za mrtvého nepřeŽil,
anebo datum nabýĺ právnĺ moci rozhodnutí soudu o zrušenĺ registrovaného pańnerstvĺ,

m) jméno, popřípadě jména' přĺjmení a rodné čĺslo manŽela nebo registrovaného pańnera; je-li manŽelem nebo registrovaným
partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno Íodné čĺslo, jméno' popřĺpadě jména, přĺjmenĺ manżela nebo registrovaného partnera
a datum jeho narozenĺ,''.

Dosavadní písmena k) a l) se označujĺ jako písmena n) a o).

28. V přĺloze se v bodu 18 slovo ''Hájek'' nahrazuje slovy ''Hájek u Uhříněvsĺ".

29.Y příloze se V bodu 66 slovo ''Nedvězĺ" nahrazuje slovy ''Nedvězĺ u Říčan"'

30. V přĺloze se v bodu 98 slovo "Újezd" nahrazuje slovy ''Újezd u Prúhonic''.

Čl. vl
Přechodné ustanovení

Pokud orgán hlavnĺho města Prahy nebo orgán městské části rozhodl přede dnem nabýĺ účinnosli tohoto zákona o majetkopráVnĺm
jednánĺ, posoudĺ se splněni podmĺnek pro toto jednání, které jsou stanoveny zákonem o hlavnĺm městě Praze, podle zákona o hlavním
městě Praze Ve zněnĺ účinném přede dnem nabýĺ účinnosti tohoto zákona.

cÁsľ cľvnrÁ

Změna katastrálnĺho zákona

Čl. vll

V s 29 zäkona Ć' 25612013 Sb', o katastru nemovitostĺ (katastrálnĺ zákon), se na konci textu odstavce 2 doplňují slova ''nebo
pravomocné rozhodnutĺ o změně hranic obcí''.

ČÁsr PÁTÁ

UCINNOST

Čl. vlll

Tento zákon nabývá úČinnosti prvním dnem třetĺho kalendářnĺho měsĺce následujícĺho po jeho vyhláŠenĺ

v z. Jermanová v' r.
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Zeman v. r.

Sobotka v. r
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