
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 

Pozvánka 

 

Zastupitelstvo městské části 13. jednání 18. 03. 2013 

Místo konání: Divadelní sál MZŠ 

 

Začátek jednání: 16:00 hod 

 

Navržený program jednání: 

Pořadí Věc 
Číslo 

materiálu 
Značka Předkládá 

1. Zahájení jednání BJ/00088/2013  RNDr. Pavel 

Roušar 

2. Stanovení ověřovatelů zápisu, volba 

mandátového výboru, volba návrhového výboru 

BJ/00089/2013  Iva Šimková 

RNDr. Pavel 

Roušar 

3. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ 

Praha 21 

BJ/00090/2013  Iva Šimková 

RNDr. Pavel 

Roušar 

4. Kontrola plnění usnesení BJ/00091/2013  Iva Šimková 

RNDr. Pavel 

Roušar 

5. Zpráva o činnosti rady BJ/00092/2013  Iva Šimková 

RNDr. Pavel 

Roušar 

6. Kritéria pro hodnocení Masarykovy základní 

školy, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy 

BJ/00100/2013  Iva Hájková 

RNDr. Pavel 

Roušar 

7. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových 

organizací zřizovaných MČ Praha 21 

BJ/00099/2013  Iva Hájková 

RNDr. Pavel 

Roušar 

8. Prodej pozemku č. parc. 4356/102 předem 

známému zájemci - manž. Šárovým 

BJ/00093/2013  Ing. Roman 

Březina 

RNDr. Pavel 

Roušar 

9. Prodej pozemku č. parc. 4356/103 předem 

známému zájemci - manž. Řehořkovým 

BJ/00094/2013  Ing. Roman 

Březina 

RNDr. Pavel 

Roušar 

10. Prodej pozemku č. parc. 4356/104 předem 

známému zájemci - manž. Marešovým 

BJ/00095/2013  Ing. Roman 

Březina 

RNDr. Pavel 

Roušar 



11. Prodej pozemku č. parc. 4356/105 předem 

známému zájemci - manž. Šroubovým 

BJ/00096/2013  Ing. Roman 

Březina 

RNDr. Pavel 

Roušar 

12. Prodej pozemku č. parc. 4356/106 předem 

známému zájemci - manž. Polákovým 

BJ/00097/2013  Ing. Roman 

Březina 

RNDr. Pavel 

Roušar 

13. Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21 BJ/00105/2013  Ivana 

Bulířová 

RSDr. Pavel 

Janda 

14. Revokace usnesení ZMČ12/0154/12 ze dne 4. 2. 

2013 

BJ/00109/2013  Ing. Vlasta 

Berková 

RNDr. Pavel 

Roušar 

15. Žádost o změnu územního plánu BJ/00114/2013  RNDr. Pavel 

Roušar 

RNDr. Pavel 

Roušar 

16. Projednání návrhu na udělení titulu Čestný 

občan, Občan roku 2013 

BJ/00108/2013  Iva Hájková 

RNDr. Pavel 

Roušar 

 

 

RNDr. Pavel Roušar v.r. 

starosta 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/00088/2013
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 13. jednání dne 18.03.2013
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
 

Věc: Zahájení jednání
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 
 

Dne 11.03.2013
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta 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/00089/2013
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 13. jednání dne 18.03.2013
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Iva Šimkovázpracoval:
organizator

 
 

Věc: Stanovení ověřovatelů zápisu, volba mandátového výboru, volba návrhového
výboru

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) v o l í
 ověřovatele zápisu:

 
 
 

2) v o l í
 mandátový výbor ve složení: předseda......................................,

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

3) v o l í
 návrhový výbor ve složení: předseda .....................................,

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

Dne 11.03.2013
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta 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/00090/2013
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 13. jednání dne 18.03.2013
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Iva Šimkovázpracoval:
organizator

 
 

Věc: Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
 program 13. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

 
 
 
 

Dne 11.03.2013
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta 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/00091/2013
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 13. jednání dne 18.03.2013
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Iva Šimkovázpracoval:
organizator

 
 

Věc: Kontrola plnění usnesení

Důvodová zpráva

V příloze předkládám plnění úkolů, které vzešly z předešlých jednání zastupitelstva.

 

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 kontrolu plnění usnesení z minulého jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_trvajici_ukoly

 
Příloha č.3: 03_splnene_ukoly

 
Příloha č.4: 04_ukoly_po_terminu

 
 

Dne 11.03.2013
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

 



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

 



Přehled úkolů

Městská část Praha 21

Generováno: 07.03.2013 14:33 Vytiskl: Iva Šimková, organizator - organizator Strana: 1 / 2
Celkový počet záznamů tisku: 4

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
30.06.2013 SM 4045 (Pavel Janda) ZMČ10 Uk/00418/2012

Úkol z ZMČ10, č.usnesení ZMČ10/0120/12, ze dne 17.09.2012, bod 2,VĚC: Informace k aktuální
situaci využití polyfunkčního domu

Zadání
ukládá

KV ZMČ Praha 21 prověřit celý projekt výstavby a provozování polyfunkčního domu od jeho založení po současnost
Popis
30.1.2013 termín prodloužen do 30.6.2013 na základě vyjádření p. Horké v materiálu "Kontrola plnění
úkolů",který byl předložen na RMČ63, dne 29.1.2013.

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
31.03.2013 KS_STA (RNDr. Pavel Roušar) ZMČ10 Uk/00420/2012

Úkol z ZMČ10, č.usnesení ZMČ10/0123/12, ze dne 17.09.2012, bod 2,VĚC: Majetkoprávní řešení
nevypořádaného vztahu pozemku KN 4356/107 v k. ú. Újezd nad Lesy - manž. Zámečníkovi

Zadání
pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem kupní smlouvy  
Popis
podpis smlouvy

Řešení
15. 11. vlastnící se domluvili a nejsou ochotni podepsat smlouvu o prodeji obsahující informaci o věcném
břemenu ve prospěch PVK, a.s.. Městská část tedy zapíše břemena ve prospěch této společnosti ještě před
prodejem těchto pozemků. Prodloužení termínu: březen 2013. Stav k 7. 3. 2013: materiál bude předložen na
jednání RMČ66.

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
31.03.2013 KS_STA (RNDr. Pavel Roušar) ZMČ10 Uk/00422/2012

Úkol z ZMČ10, č.usnesení ZMČ10/0124/12, ze dne 17.09.2012, bod 2,VĚC: Majetkoprávní řešení
nevypořádaného vztahu pozemku KN 4356/108 v k. ú. Újezd nad Lesy - manž. Fišerovi

Zadání
pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem kupní smlouvy  
Popis
podpis smlouvy

Řešení
15. 11. vlastnící se domluvili a nejsou ochotni podepsat smlouvu o prodeji obsahující informaci o věcném
břemenu ve prospěch PVK, a.s.. Městská část tedy zapíše břemena ve prospěch této společnosti ještě před
prodejem těchto pozemků. Prodloužení termínu: březen 2013. Stav k 7. 3. 2013: materiál bude předložen na
jednání RMČ66.



Přehled úkolů

Městská část Praha 21

Generováno: 07.03.2013 14:33 Vytiskl: Iva Šimková, organizator - organizator Strana: 2 / 2
Celkový počet záznamů tisku: 4

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
31.03.2013 KS_STA (RNDr. Pavel Roušar) ZMČ10 Uk/00423/2012

Úkol z ZMČ10, č.usnesení ZMČ10/0125/12, ze dne 17.09.2012, bod 2,VĚC: Majetkoprávní řešení
nevypořádaného vztahu pozemku KN 4356/109 v k. ú. Újezd nad Lesy - p. Batík

Zadání
pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem kupní smlouvy
Popis
podpis smlouvy

Řešení
15. 11. vlastnící se domluvili a nejsou ochotni podepsat smlouvu o prodeji obsahující informaci o věcném
břemenu ve prospěch PVK, a.s.. Městská část tedy zapíše břemena ve prospěch této společnosti ještě před
prodejem těchto pozemků. Prodloužení termínu: březen 2013. Stav k 7. 3. 2013: materiál bude předložen na
jednání RMČ66.



Přehled úkolů

Městská část Praha 21

Generováno: 05.03.2013 10:47 Vytiskl: Iva Šimková, organizator - organizator Strana: 1 / 2
Celkový počet záznamů tisku: 5

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
03.02.2013 TAJ_URADU (Vladimír Saitz)

organizator (organizator virtual)
08.01.2013 ZMČ11 Uk/00019/2013

Úkol z ZMČ11, č.usnesení ZMČ11/0139/12, ze dne 17.12.2012, bod 1,VĚC: Jmenování přísedícím
Obvodního soudu pro Prahu 9

Zadání
volí

Ing. Jana Baudyše, nar. 7. 11. 1978, občana Újezda nad Lesy, přísedícím Obvodního soudu pro Prahu 9
Popis
zaslat Usnesení o zvolení Ing. Jana Baudyše Obvodnímu soudu pro Prahu 9

Řešení
zasláno

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
31.12.2012 KS_STA (RNDr. Pavel Roušar)

organizator (organizator virtual)
11.01.2013 ZMČ11 Uk/00020/2013

Úkol z ZMČ11, č.usnesení ZMČ11/0140/12, ze dne 17.12.2012, bod 2,VĚC: Darovací smlouvy -
vánoční strom 2012

Zadání
pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem darovacích smluv s V. Lacinou, M. Štěpánem a J. Brtkem
Popis
viz usnesení

Řešení
smlouvy podepsány

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
07.01.2013 KT_KPP (Iva Hájková)

organizator (organizator virtual)
07.01.2013 ZMČ11 Uk/00021/2013

Úkol z ZMČ11, č.usnesení ZMČ11/0141/12, ze dne 17.12.2012, bod 3,VĚC: Grantový systém MČ
Praha 21 a vyhlášení Grantových programů pro rok 2013

Zadání
ukládá

ÚMČ Praha 21 /OŠKMA21/ zveřejnit vyhlášené Grantové programy pro rok 2013 na úřední desce ÚMČ Praha 21
a na internetových stránkách MČ Praha 21

Řešení
zveřejněny 2.1.2013



Přehled úkolů

Městská část Praha 21

Generováno: 05.03.2013 10:47 Vytiskl: Iva Šimková, organizator - organizator Strana: 2 / 2
Celkový počet záznamů tisku: 5

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
27.12.2012 TAJ_URADU (Vladimír Saitz)

organizator (organizator virtual)
08.01.2013 ZMČ11 Uk/00022/2013

Úkol z ZMČ11, č.usnesení ZMČ11/0138/12, ze dne 17.12.2012, bod 1,VĚC: Úprava Jednacího řádu
Zastupitelstva MČ Praha 21

Zadání
schvaluje

Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha 21 s účinností od 18. 12. 2012, který je nedílnou součástí originálu usnesení
Popis
umístit nový jednací řád na síťovou jednotu "S"

Řešení
splněno

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
29.01.2013 KS_STA (RNDr. Pavel Roušar)

organizator (organizator virtual)
19.02.2013 ZMČ12 Uk/00049/2013

Úkol z ZMČ12, č.usnesení ZMČ12/0156/13, ze dne 04.02.2013, bod 4,VĚC: Podání projektové
žádosti v rámci vyhlášené výzvy v Operačním programu Praha - Konkurenceschopnost

Zadání
ukládá

starostovi MČ Praha 21 podat projektovou žádost v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v
Operačním programu Praha - Konkurenceschopnost

Řešení
žádost podána



Přehled úkolů

Městská část Praha 21

Generováno: 07.03.2013 10:52 Vytiskl: Iva Šimková, organizator - organizator Strana: 1 / 1
Celkový počet záznamů tisku: 1

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
19.03.2012 SM 4045 (Pavel Janda) ZMČ7 Uk/00014/2012

Úkol z ZMČ7, č.usnesení ZMČ7/0089/11, ze dne 19.12.2011, bod 2,VĚC: Průběžná zpráva o činnosti
KV ZMČ Praha 21, Jednací řád KV ZMČ Praha 21

Zadání
neschvaluje

Jednací řád KV ZMČ Praha 21, včetně náplně činnosti KV ZMČ Praha 21 a práv a povinností členů KV ZMČ Praha
21 (celkem 6 listů) a ukládá po jeho dopracování znovu předložit na jednání ZMČ 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/00092/2013
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 13. jednání dne 18.03.2013
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Dana Kartousovázpracoval:
asistentka

 
 

Věc: Zpráva o činnosti rady

Důvodová zpráva
Na základě Jednacího řádu ZMČ Praha 21 předkládá starosta MČ Praha 21 zprávu o činnosti
rady od července do prosince 2012. RMČ Praha 21 se v tomto období sešla celkem 13x. Seznam
schválených usnesení je přílohou tohoto materiálu.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

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

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_materialy_RMC_cervenec_prosinec

 
 

Dne 11.03.2013
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

 
 



Číslo Věc Stav Jednání

BJ/00666/2012
Zápis z 5. jednání Komise územního rozvoje ze dne 5. 11. 2012 Schváleno RMČ61

BJ/00665/2012
Zápis ze 4. jednání Komise územního rozvoje (KÚR)ze dne 1. 10. 2012 Schváleno RMČ61

BJ/00664/2012 Souhlas vlastníka pozemků s realizací projektu „Zlepšení životního 

prostředí a čistoty MČ – modernizace stanovišť tříděného odpadu" Schváleno RMČ61

BJ/00663/2012 Rozpočtové opatření č. 76: změna rozpočtu v roce 2012 Schváleno RMČ61

BJ/00662/2012 Rozpočtové opatření č. 75: změna rozpočtu v roce 2012 Schváleno RMČ61

BJ/00661/2012
Zápis z mimořádného jednání Dopravní komise dne 03. 12. 2012 Schváleno RMČ61

BJ/00660/2012 Rozpočtové opatření č. 74: změna rozpočtu v roce 2012 Schváleno RMČ61

BJ/00659/2012
Zápis z jednání Komise vzdělávání a výchovy (KVV) ze dne 28. 11. 

2012 Schváleno RMČ61

BJ/00658/2012 Rozpočtové opatření č. 73: úprava rozpočtu v roce 2012 Schváleno RMČ61

BJ/00657/2012 Rozpočtové opatření č. 72: změna rozpočtu v roce 2012 Schváleno RMČ61

BJ/00656/2012
Žádost MZŠ Polesná o odsouhlasení přislíbeného sponzorského daru Schváleno RMČ61

BJ/00655/2012
Záměr na podání žádosti o dotaci do výzvy Ministerstvem vnitra 

"Program prevence kriminality v roce 2013" na podporu terénní 

komunitní práce v MČ Praha 21- Újezd nad Lesy Schváleno RMČ61

BJ/00654/2012 Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o spolupráci a poskytování 

konzultačních služeb v oblasti dopravní problematika s FD ČVUT Schváleno RMČ61

BJ/00653/2012 Zápis z jednání likvidační komise ze dne 12. 12. 2012 Schváleno RMČ61

BJ/00652/2012 Dodatek ke smlouvě o dílo - úklid budovy úřadu Schváleno RMČ61

BJ/00651/2012 Pověření vedoucího OŽPD funkcí příkazce operace Schváleno RMČ61

BJ/00650/2012 Oprava hasičského auta Schváleno RMČ61

BJ/00649/2012
Souhlas s realizací projektů na pozemcích ve správě MČ Praha 21 Schváleno RMČ61

BJ/00648/2012 Prodloužení nájmu bytu paní Pečenkové Schváleno RMČ61

BJ/00647/2012
Změny v Pravidlech pro vydávání Újezdského zpravodaje (ÚZ)od 1. 1. 

2013 a složení redakční rady Schváleno RMČ61

BJ/00646/2012
Zápis z Komise volnočasových aktivit (KVA) ze dne 5. 12. 2012 Schváleno RMČ61

BJ/00644/2012 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Rozšíření kapacity MŠ 

Sluníčko, Polesná 1690 s vybudováním výdejny" Schváleno RMČ61

BJ/00643/2012 Projekt "Bezpečná cesta do školy" Schváleno RMČ61

BJ/00642/2012
Duplicitní zápis vlastnictví pozemku č. parc. 1798/6 v k. ú. Újezd nad 

Lesy Schváleno RMČ61

BJ/00641/2012
Duplicitní zápis vlastnictví pozemku č. parc. 730/2 v k. ú. Újezd nad 

Lesy Schváleno RMČ61

BJ/00635/2012
Zápisy z jednání Dopravní komise ze dne 12. 11. 2012 a 21. 11. 2012 Schváleno RMČ61

BJ/00634/2012 Kontrola plnění úkolů Schváleno RMČ61

BJ/00631/2012

Dohoda a kupní smlouva - realizace privatizačního projektu č. 

64367/3001 - SŽDC s.o. - pozemky parc.č. 4356/1 a parc.č. 4356/46, 

k.ú. Újezd nad Lesy, obec Praha Schváleno RMČ60

BJ/00627/2012 Rozpočtové opatření č. 67: změna rozpočtu v roce 2012 Schváleno RMČ60

BJ/00626/2012
Vyjádření k předložené úpravě územního plánu sídelního útvaru 

hl.m.Prahy U 1118 v k.ú. Újezd nad Lesy Schváleno RMČ60

BJ/00625/2012
Dodatek č. 2 k vnitřní směrnici Zásady oběhu účetních dokladů Schváleno RMČ60

BJ/00624/2012
Zápis z mimořádného jednání Komise vzdělávání a výchovy (KVV) dne 

28.11.2012 Schváleno RMČ60

BJ/00623/2012 Mandátní smlouva na TDI na akci"Rozšíření MŠ Sedmikráska v Lišické 

ulici rekonstrukcí přilehlého objektu" Schváleno RMČ60



BJ/00622/2012

Žádost Masarykovy základní školy, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad 

Lesy o podporu podání projektu v rámci výzvy v Operačním programu 

Praha Adaptabilita Schváleno RMČ60

BJ/00621/2012 Prodloužení nájmu bytů na dobu určitou Schváleno RMČ60

BJ/00620/2012
Odsouhlasení přijetí přislíbeného sponzorského daru pro MZŠ 

Polesná Schváleno RMČ60

BJ/00614/2012 Storno nedobytných pohledávek Schváleno RMČ60

BJ/00613/2012 Zápis č. 9/2012 z jednání KŽP dne 14. 11. 2012 Schváleno RMČ60

BJ/00612/2012 Zpráva České školní inspekce o následné inspekční kontrole v 

Masarykově základní škole, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy Schváleno RMČ60

BJ/00611/2012 Mandátní smlouva na BOZP na akci  "Rozšíření MŠ Sedmikráska v 

Lišické ulici rekonstrukcí přilehlého objektu". Schváleno RMČ60

BJ/00609/2012
Vyhodnocení dotazníkového šetření u zaměstnanců ÚMČ Praha 21 Schváleno RMČ60

BJ/00608/2012 Vnitřní směrnice - "Pravidla pro podávání žádostí o poskytování 

dotací ze státního rozpočtu nebo jiného účelového fondu" Schváleno RMČ60

BJ/00606/2012 Vnitřní směrnice - "Výčet zaměstnanců pověřených funkcí příkazce 

operace, správce rozpočtu a hlavního účetního" Schváleno RMČ60

BJ/00605/2012 Vnitřní směrnice - kontrolní řád Schváleno RMČ60

BJ/00604/2012 Přerušení provozu v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 21 o 

vánočních prázdninách ve dnech 27., 28. a 31.12.2012 Schváleno RMČ60

BJ/00603/2012 Zápis č. 19 z jednání KV ZMČ Praha 21 ze dne 14. 11. 2012 Schváleno RMČ60

BJ/00602/2012 Akční plán MČ Praha 21 pro rok 2013 - 2014 Schváleno RMČ60

BJ/00601/2012
Návrh na poskytnutí odměny řediteli základní školy zřizované MČ 

Praha 21 za školní rok 2011/2012 Schváleno RMČ60

BJ/00599/2012
Zpracování výročních zpráv základních a mateřských škol ve správním 

obvodu Praha 21 za šk. rok 2011 - 2012 Schváleno RMČ60

BJ/00598/2012 Zápis z jednání Muzejní rady ze dne 14. 11. 2012 Schváleno RMČ60

BJ/00597/2012
Rezignace pana Petra Voňky na funkci zastupitele MČ Praha 21, na 

funkci člena Muzejní rady a na funkci člena Komise pro udělování 

čestného titulu "Čestný občan" a "Občan roku" Schváleno RMČ60

BJ/00591/2012
Dopis od firmy BONVER WIN a.s. - informace v souvislosti s výkonem 

loterní činnosti Schváleno RMČ60

BJ/00590/2012 Kontrola plnění úkolů Schváleno RMČ60

BJ/00589/2012 Rozpočtové opatření č. 63: změna rozpočtu v roce 2012 Schváleno RMČ59

BJ/00588/2012 Rozpočtové opatření č. 62: změna rozpočtu v roce 2012 Schváleno RMČ59

BJ/00587/2012 Změna způsobu vytápění MŠ Rohožník Schváleno RMČ64

BJ/00585/2012 Rozpočtové opatření č. 61: změna rozpočtu v roce 2012 Schváleno RMČ59

BJ/00584/2012 Darovací smlouvy - vánoční strom 2012 Schváleno RMČ59

BJ/00583/2012 Rozpočtové opatření č. 60: změna rozpočtu v roce 2012 Schváleno RMČ59

BJ/00582/2012 Rozpočtové opatření č. 59: změna rozpočtu v roce 2012 Schváleno RMČ59

BJ/00581/2012
Zápis z jednání Dopravní komise konané dne 17. 10. 2012 Schváleno RMČ59

BJ/00580/2012 Pronájem sklepního bytu Schváleno RMČ59

BJ/00579/2012
Zápis z jednání Komise vzdělávání a výchovy (KVV) ze dne 31. 10. 

2012 Schváleno RMČ59

BJ/00578/2012
Návrh na pořádání kulturních akcí ÚMČ Praha 21 v roce 2013 pro 

veřejnost Schváleno RMČ59

BJ/00576/2012
Návrh na poskytnutí odměn ředitelkám mateřských škol zřizovaných 

MČ Praha 21 za  školní rok 2011/2012 Schváleno RMČ59

BJ/00575/2012
Zápis ze zasedání Komise Zdravé městské části a místní Agendy 21 ze 

dne 5. 11. 2012 Schváleno RMČ59

BJ/00574/2012 Žádost MŠ Sluníčko o odsouhlasení přijetí věcného daru Schváleno RMČ59

BJ/00573/2012
Zápis z jednání Komise volnočasových aktivit (KVA) ze dne 7. 11. 2012 Schváleno RMČ59



BJ/00572/2012
Převedení nevyčerpaných finančních prostředků ke konci roku 2012 

do Fondu rezerv a rozvoje Schváleno RMČ59

BJ/00571/2012
Žádost o zvolení přísedícím u Obvodního soudu pro Prahu 9 Schváleno RMČ59

BJ/00570/2012 Přechod na smluvní nájemné bytů Schváleno RMČ59

BJ/00569/2012 Rozpočtové opatření č. 58: změna rozpočtu v roce 2012 Schváleno RMČ59

BJ/00568/2012
Rozpočtová opatření MŠ Sedmikráska, MŠ Rohožník a MŠ Sluníčko Schváleno RMČ59

BJ/00567/2012
Pravidla pro poskytování odměn řediteli základní školy zřizované 

Městskou částí Praha 21 Schváleno RMČ59

BJ/00566/2012 Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2018 Schváleno RMČ59

BJ/00565/2012 Úprava Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 21 Schváleno RMČ59

BJ/00563/2012 Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2013 včetně 

zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria Schváleno RMČ59

BJ/00562/2012 Dodatek č. 2 k vnitřní směrnici Podrozvahové účty Schváleno RMČ59

BJ/00561/2012 Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2013 Schváleno RMČ59

BJ/00560/2012
Návrh programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 

17. 12. 2012 Schváleno RMČ59

BJ/00559/2012 Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za I. - III. čtvrtletí 2012 Schváleno RMČ59

BJ/00558/2012
Jednací řád Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 Schváleno RMČ59

BJ/00557/2012
Termíny jednání rady na období leden - červen 2013 a termíny 

jednání zastupitelstva v roce 2013 Schváleno RMČ59

BJ/00556/2012 Přezkoumání odpovídajících procesů v přijímání sponzorských darů 

příspěvkovými organizacemi zřizovanými MČ Schváleno RMČ59

BJ/00555/2012
Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 

6/2012, ze dne 7. 11. 2012 Schváleno RMČ59

BJ/00554/2012 Postup při opravě komunikací Schváleno RMČ60

BJ/00553/2012 Návrh odměn vedoucím pracovníkům Schváleno RMČ59

BJ/00552/2012 Ukončení zkušební doby vedoucího OŽPaD Schváleno RMČ59

BJ/00551/2012 Zápis z jednání likvidační komise ze dne 7. 11. 2012 Schváleno RMČ59

BJ/00550/2012
Dotaz na možnost odprodeje pozemku č. parc. 1017/69 v k. ú. Újezd 

nad Lesy Schváleno RMČ59

BJ/00549/2012 Zápis z jednání KSPZ č. 5 ze dne 31. 10. 2012 Schváleno RMČ59

BJ/00548/2012
Zápisy z jednání Redakční rady Újezdského zpravodaje ze dne 14. 8. 

2012, 13. 9. 2012 a 9. 10. 2012 Schváleno RMČ59

BJ/00547/2012 Kontrola plnění úkolů Schváleno RMČ59

BJ/00546/2012
VZMR "Rozšíření MŠ Sedmikráska v Lišické ulici Rekonstrukcí 

přilehlého objektu" Schváleno RMČ58

BJ/00545/2012
Krátkodobé pronájmy komerčních prostor v polyfunkčním domě Schváleno RMČ58

BJ/00544/2012 Realizace privatizačního projektu č.64367/3001 - SŽDC s.o. - pozemky 

parc.č.4356/1 a parc.č.4356/46, k.ú. Újezd nad Lesy, obec Praha Schváleno RMČ58

BJ/00543/2012 Rozpočtové opatření č. 50: změna rozpočtu v roce 2012 Schváleno RMČ58

BJ/00542/2012
Rozpočtové opatření č. 49: změna rozpočtu v roce 2012

Schváleno RMČ58

BJ/00540/2012 Pronájem nebytových prostor v novostavbě Hulická 2620, a to České 

republice - Krajskému ředitelství policie hl. m. Prahy Schváleno RMČ58

BJ/00539/2012
Žádost ředitele Masarykovy základní školy o stanovisko a finanční 

podporu ke zřízení stanoviště pro jízdní kola v areálu Masarykovy 

základní školy, Staroklánovická 230, Praha 9 - Újezd nad Lesy Schváleno RMČ58

BJ/00538/2012

Žádost ředitele Masarykovy základní školy, Polesná 1690, Praha 9 - 

Újezd nad Lesy o zvýšení ochrany bezpečnosti školních budov a 

prostor Schváleno RMČ58

BJ/00537/2012
Grantový systém MČ Praha 21 a vyhlášení Grantových programů pro 

rok 2013 Schváleno RMČ58



BJ/00535/2012
Přijímací řízení do mateřských škol v MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy na 

školní rok 2013/2014 Schváleno RMČ58

BJ/00534/2012
Vnitřní směrnice pro přijímání, vyřizování petic, stížností a nakládání s 

podněty občanů Schváleno RMČ58

BJ/00533/2012 Plnění úkolu ze Zastupitelstva MČ Praha 21 Schváleno RMČ58

BJ/00532/2012 Zápis z jednání Muzejní rady ze dne 17. 10. 2012 Schváleno RMČ58

BJ/00531/2012 Zápis z jednání KSPZ Schváleno RMČ58

BJ/00530/2012 Zápis z jednání Dopravní komise (DK) dne 17. 10. 2012 Schváleno RMČ58

BJ/00529/2012 Revokace Usnesení RMČ49/0830/12, bod 3) Schváleno RMČ58

BJ/00528/2012 Jmenování redaktorky Újezdského zpravodaje Schváleno RMČ58

BJ/00527/2012 Kontrola plnění úkolů Schváleno RMČ58

BJ/00526/2012
Zápis ze 4. jednání Komise územního rozvoje (KÚR) ze dne 1. 10. 

2012 Schváleno RMČ57

BJ/00525/2012 Zápis č. 8/2012 z jednání KŽP ze dne 10. 10. 2012 Schváleno RMČ57

BJ/00524/2012 Rozpočtové opatření č. 48: úprava rozpočtu v roce 2012 Schváleno RMČ57

BJ/00523/2012 Rozpočtové opatření č. 47: změna rozpočtu v roce 2012 Schváleno RMČ57

BJ/00522/2012
Vybudování dětského hřiště v ulici Druhanická, parc. č. 537/322, 

534/363 Schváleno RMČ57

BJ/00521/2012
Nákup užitkového vozidla pro sociální služby ÚMČ Praha 21 Schváleno RMČ57

BJ/00520/2012 Projekt "Bezpečná cesta do školy" Schváleno RMČ57

BJ/00519/2012
Nařízení o zřízení přírodní rezervace Klánovický les a stanovení jejích 

bližších ochranných podmínek Schváleno RMČ57

BJ/00518/2012 Žádost MUDr. Hrabovského o finanční příspěvek Schváleno RMČ57

BJ/00517/2012 Kontrola v Masarykově základní škole Schváleno RMČ57

BJ/00516/2012 Zápis z jednání likvidační komise ze dne 27. 9. 2012 Schváleno RMČ57

BJ/00515/2012 Finanční náklady letního prázdninového provozu v mateřských 

školách v roce 2012 s odhadem finančních nákladů v roce 2013 Schváleno RMČ57

BJ/00514/2012

Veřejná zakázka malého rozsahu "Rozšíření MŠ Sedmikráska v Lišické 

ulici

rekonstrukcí přilehlého objektu" Schváleno RMČ56

BJ/00513/2012 Kontrola plnění úkolů Schváleno RMČ57

BJ/00512/2012
Jmenování člena Redakční rady Újezdského zpravodaje pana Jana 

Slezáka Schváleno RMČ55

BJ/00511/2012
Výsledky Soutěže o nejhezčí předzahrádku, zahrádku, okno, balkón v 

Újezdě nad Lesy rok 2012 Schváleno RMČ57

BJ/00510/2012
Zápis z jednání Komise volnočasových aktivit (KVA) ze dne 1. 10. 2012 Schváleno RMČ55

BJ/00509/2012 Zápis z jednání KŽP č. 7/2012 ze dne 5. 9. 2012 Schváleno RMČ55

BJ/00508/2012 Pravidla pro postup orgánů hl. m. Prahy ve věci poskytování dotací 

městským částem podle § 9 odst. 3 Statutu hlavního města Prahy Schváleno RMČ55

BJ/00507/2012
Žádost MZŠ Polesná a MŠ Sluníčko o odsouhlasení sponzorských darů Schváleno RMČ55

BJ/00506/2012 Rozpočtové opatření č. 46: změna rozpočtu v roce 2012 Schváleno RMČ55

BJ/00505/2012 Rozpočtové opatření č. 45: změna rozpočtu v roce 2012 Schváleno RMČ55

BJ/00504/2012 Pravidla pro poskytování odměn ředitelům mateřských škol a 

školských zařízení zřizovaných Městskou částí Praha 21 Schváleno RMČ55

BJ/00503/2012

Pravidla pro stanovení výše příplatku za vedení a k poskytování 

osobního příplatku ředitelům mateřských a základních škol 

zřizovaných MČ Praha 21 Schváleno RMČ55

BJ/00502/2012 Dotazník pro zaměstnance ÚMČ Praha 21 Schváleno RMČ55

BJ/00501/2012 Rozpočtové opatření č. 42: změna rozpočtu v roce 2012 Schváleno RMČ55

BJ/00499/2012 Pronájem nebytových prostor v dostavbě Úřadu MČ Praha 21, a to 

České republice - Krajskému ředitelství policie hl.m. Prahy Schváleno RMČ55

BJ/00498/2012 Zápis z 3. jednání KÚR ze dne 3. 9. 2012 Schváleno RMČ55

BJ/00497/2012
Zápis z jednání Komise vzdělávání a výchovy (KVV) ze dne 19. 9. 2012 Schváleno RMČ55



BJ/00496/2012
MŠ Sluníčko, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690 - vybudování 

školní jídelny - výdejny Schváleno RMČ55

BJ/00495/2012 Kontrola plnění úkolů Schváleno RMČ55

BJ/00494/2012
Vymezení center obcí potřeby NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací Schváleno RMČ54

BJ/00492/2012 Jmenování nových členů KŽP Schváleno RMČ54

BJ/00491/2012 Rozpočtové opatření č. 43: změna rozpočtu v roce 2012 Schváleno RMČ54

BJ/00490/2012 Postoupení stížnosti KV ZMČ Praha 21 Schváleno RMČ54

BJ/00488/2012 Vnitřní směrnice k poskytování cestovních náhrad Schváleno RMČ54

BJ/00487/2012 Zápis z jednání Dopravní komise (DK) ze dne 12. 09. 2012 Schváleno RMČ54

BJ/00486/2012 Pověření vedoucího OMI funkcí příkazce operace Schváleno RMČ54

BJ/00485/2012 Pomoc nemocné Michalce sběrem víček z PET lahví Schváleno RMČ54

BJ/00484/2012
Komise Zdravé městské části a místní Agendy 21 (Komise 

ZMČ/MA21) Schváleno RMČ54

BJ/00483/2012 Finanční dar Ing. Evě Danielové Schváleno RMČ54

BJ/00481/2012 Soutěž "Chceš-li kolo míti, musíš chytrý býti" Schváleno RMČ54

BJ/00480/2012
Grantové řízení Praha 21 v sociální oblasti pro rok 2012 - program J5 Schváleno RMČ54

BJ/00479/2012 Zápis z jednání KSPZ Schváleno RMČ54

BJ/00478/2012
Žádost o uzavření smlouvy na připojení pozemku parc.č. 446, 447 na 

komunikace parc.č. 450, 436/2, 346/6, 346/1 - Staroújezdská a 

parc.č. 445/1 - Dubinská k.ú. Újezd nad Lesy Schváleno RMČ54

BJ/00477/2012 Nominace Muzejní rady do 5. ročníku Ceny Český patriot Schváleno RMČ54

BJ/00474/2012 Hodnotící komise pro výběr vítězů v Soutěži o nejhezčí předzahrádku, 

zahrádku, okno, balkón v Újezdě nad Lesy rok 2012 Schváleno RMČ54

BJ/00473/2012
Zápis z jednání Komise volnočasových aktivit (KVA) ze dne 5. 9. 2012 Schváleno RMČ54

BJ/00472/2012 Zápis z jednání Muzejní rady ze dne 5. 9. 2012 Schváleno RMČ54

BJ/00471/2012 Zmapování efektivity vytíženosti autobusových spojů MHD na území 

MČ Praha 21 - viz RMČ47/0804/12 ze dne 12.06.2012 Schváleno RMČ54

BJ/00470/2012 Kontrola plnění úkolů Schváleno RMČ54

BJ/00469/2012
Rezignace člena Redakční rady Újezdského zpravodaje paní Jitky 

Králové Schváleno RMČ53

BJ/00468/2012 Personální změny ve výborech ZMČ Praha 21 Schváleno ZMČ10

BJ/00467/2012 Sloupky zastupitelů v Újezdském zpravodaji Schváleno RMČ53

BJ/00465/2012
Žádost o mimořádný finanční příspěvek občanského sdružení 

Neposeda Schváleno RMČ53

BJ/00464/2012
Navýšení kapacity MŠ Rohožník, Žárovická 1653, Praha 9 - Újezd nad 

Lesy Schváleno RMČ53

BJ/00463/2012
Stálá hodnotící komise na veřejné zakázky malého rozsahu pro 

stavební akce Schváleno RMČ53

BJ/00461/2012 Pronájem nebytových prostor v PFD Schváleno RMČ53

BJ/00460/2012
Zápis z mimořádného jednání Komise vzdělávání a výchovy (KVV) ze 

dne 3.9.2012 Schváleno RMČ53

BJ/00454/2012
MŠ Sedmikráska - zpráva o provedení rekonstrukce kuchyně v roce 

2010 Schváleno RMČ53

BJ/00450/2012
Úprava venkovních prostor před budovou úřadu z ulice Hulické Schváleno RMČ53

BJ/00449/2012 Návrh koncepce Újezdského zpravodaje Schváleno RMČ53

BJ/00448/2012 Strategický tým MČ Praha 21 Schváleno RMČ53

BJ/00447/2012
Žádost o navýšení kapacity MŠ Sluníčko, Polesná 1690, Praha 9 - 

Újezd nad Lesy od 1.9.2013 Schváleno RMČ53

BJ/00445/2012
Vyjádření MČ Praha 21 ke změně ÚP SÚ hl.m. Prahy Z-1733/00 Schváleno RMČ53

BJ/00444/2012 Jmenování tajemníka KÚR Schváleno RMČ53

BJ/00433/2012 Kontrola plnění úkolů Schváleno RMČ53

BJ/00432/2012
Doporučení komise KÚR ve věci Návrhu aktualizace č. 1 ZÚR hl. města 

Prahy Schváleno RMČ52

BJ/00431/2012 Zpětvzetí žádosti na pokácení lip při hlavní komunikaci Schváleno RMČ52



BJ/00430/2012 Rozpočtové opatření č. 39: změna rozpočtu v roce 2012 Schváleno RMČ52

BJ/00429/2012
Stanovení zásad použití a hospodaření s prostředky Fondu darů Schváleno RMČ52

BJ/00428/2012 Přeúčelování zbylých finančních prostředků z účelové investiční 

dotace z MHMP na MZŠ Polesná 1690 - rek.střech objektů Schváleno RMČ52

BJ/00427/2012
Dodatek č. 4 k SoD č. SML/2011/0139/OMI/J.R. na akci "Dostavba 

budovy ÚMČ Praha 21" Schváleno RMČ52

BJ/00425/2012 Rozpočtové opatření č. 38: změna rozpočtu v roce 2012 Schváleno RMČ52

BJ/00424/2012 Rozpočtové opatření č. 37: změna rozpočtu v roce 2012 Schváleno RMČ52

BJ/00423/2012 Rozpočtové opatření č. 36: změna rozpočtu v roce 2012 Schváleno RMČ52

BJ/00422/2012 Žádost MŠ Sedmikráska o odsouhlasení převodu finančních 

prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Schváleno RMČ52

BJ/00421/2012
Návrhy pana zastupitele Sikače na zařazení do programu jednání 

Zastupitelstva MČ Praha 21 Schváleno RMČ52

BJ/00420/2012 Záměr pronajmout PFD Schváleno RMČ52

BJ/00419/2012 Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. pololetí 2012 Schváleno RMČ52

BJ/00418/2012
Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 

5/2012, ze dne 15. 8. 2012 Schváleno RMČ52

BJ/00417/2012
Grantové řízení Praha 21 v sociální oblasti pro rok 2012 - program J5 Schváleno RMČ52

BJ/00416/2012
Zakotvení interpelací zastupitelů a občanů do Jednacího řádu 

Zastupitelstva MČ Praha 21 Schváleno RMČ52

BJ/00415/2012
Stálá hodnotící komise na veřejné zakázky pro stavební akce Schváleno RMČ52

BJ/00414/2012
Návrh na jmenování vedoucího odboru majetku a investic Schváleno RMČ52

BJ/00413/2012
Nájem pozemku od Tělovýchovné jednoty Sokol Újezd nad Lesy Schváleno RMČ52

BJ/00412/2012
Návrh programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 

17. 9. 2012 Schváleno RMČ52

BJ/00411/2012

Aktualizace smluv s FK Újezd nad Lesy.

Dofinancování grantu poskytnutého MHMP na výstavbu hřiště s 

umělou plochou. Schváleno RMČ52

BJ/00410/2012 Inspekční zpráva České školní inspekce k provedené inspekci v 

Mateřské škole Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 9 - Újezd nad Lesy Schváleno RMČ52

BJ/00409/2012
Návrhy pana zastupitele Duchka na zařazení do programu jednání 

Zastupitelstva MČ Praha 21 Schváleno RMČ52

BJ/00408/2012 Jmenování tajemníka Dopravní komise Schváleno RMČ52

BJ/00407/2012
Žádost o navýšení kapacity MŠ Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 9 - 

Újezd nad Lesy od 1. 9. 2013 Schváleno RMČ52

BJ/00406/2012
Havarijní stav mostku na komunikaci Starokolínské přes Běchovický 

potok Schváleno RMČ52

BJ/00404/2012
Žádost Masarykovy ZŠ, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy  o 

poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 80 tis. Kč na zakoupení 

učebnic a pracovních sešitů pro žáky 1. ročníků Schváleno RMČ52

BJ/00403/2012 Schválení limitu mobilních telefonů Schváleno RMČ52

BJ/00402/2012 Kontrola plnění úkolů Schváleno RMČ52

BJ/00401/2012 Zápis z jednání KŽP 25. 6. 2012 Schváleno RMČ51

BJ/00400/2012
Dodatek č. 4 k SoD č. SML/2011/0139/OMI/J.R. na akci "Dostavba 

budovy ÚMČ Praha 21" Schváleno RMČ51

BJ/00399/2012 Jmenování nového člena KŽP Schváleno RMČ51

BJ/00398/2012
Nedostatečná ochrana zájmu občanů MČ Praha 21 a vznik škod na 

majetku Schváleno RMČ51

BJ/00396/2012
Dodatek č. 1 k SoD SML/2012/0102/OMI/M.S. na akci "MZŠ Polesná - 

rekonstrukce střech objektů - 2. etapa" Schváleno RMČ51

BJ/00395/2012
Návrh ve věci ustanovení tajemníka Komise územního rozvoje (KÚR) Schváleno RMČ51



BJ/00394/2012
Zápis z 1. jednání ze dne 26. 6. 2012 a z 2. jednání ze dne 23. 7. 2012 - 

Komise územního rozvoje (KÚR) Schváleno RMČ51

BJ/00393/2012 Žádost o dofinancování opravy hasičské techniky Schváleno RMČ51

BJ/00391/2012 Kontrola plnění úkolů Schváleno RMČ51

BJ/00390/2012 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. SML/2011/0139/OMI/J.R. na akci 

"Dostavba budovy ÚMČ Praha 21" se společností PROXIMA a. s. Schváleno RMČ50

BJ/00389/2012 Prázdninový provoz v mateřských školách Schváleno RMČ52

BJ/00388/2012
Odstoupení od kupní smlouvy se Správou železniční dopravní cesty, 

s.o. Schváleno RMČ52

BJ/00387/2012 Plnění úkolů ze Zastupitelstva MČ Praha 21 Schváleno RMČ49

BJ/00386/2012 Zadání veřejné zakázky "Rekonstrukce bytu 15/1628" Schváleno RMČ49

BJ/00385/2012
Grantové řízení Praha 21 v sociální oblasti pro rok 2012 - program J5 Schváleno RMČ49

BJ/00384/2012 Rozpočtové opatření č. 35: změna rozpočtu v roce 2012 Schváleno RMČ49

BJ/00383/2012 Rozpočtové opatření č. 34: změna rozpočtu v roce 2012 Schváleno RMČ49

BJ/00382/2012 Rozpočtové opatření č. 33: změna rozpočtu v roce 2012 Schváleno RMČ49

BJ/00381/2012 Rozpočtové opatření č. 32: změna rozpočtu v roce 2012 Schváleno RMČ49

BJ/00380/2012 Rozpočtové opatření č. 31: změna rozpočtu v roce 2012 Schváleno RMČ49

BJ/00379/2012 Rozpočtové opatření č. 30: změna rozpočtu v roce 2012 Schváleno RMČ49

BJ/00378/2012 Rozpočtové opatření č. 29: změna rozpočtu v roce 2012 Schváleno RMČ49

BJ/00377/2012 Rozpočtové opatření č. 28: změna rozpočtu v roce 2012 Schváleno RMČ49

BJ/00376/2012 Pronájem 1,5 m2 v PFD pro bankomat ČSOB Schváleno RMČ49

BJ/00375/2012 Inspekční zpráva České školní inspekce k provedené inspekci v 

Mateřské škole Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 9 - Újezd nad Lesy Schváleno RMČ49

BJ/00373/2012 Zápis z jednání Dopravní komise dne 20.6.2012 Schváleno RMČ49

BJ/00371/2012 Rozpočtové opatření č. 27: změna rozpočtu v roce 2012 Schváleno RMČ49

BJ/00370/2012

Revokace usnesení RMČ43/0705/12 ze dne 17.4.2012 v části 

přiložené tabulky, kde se mění přerozdělení zlepšeného výsledku 

hospodaření za rok 2011 u zřízené příspěvkové organizace MŠ 

Sedmikráska a MŠ Rohožník Schváleno RMČ49

BJ/00368/2012 Žádost MŠ Rohožník o odsouhlasení sponzorského daru Schváleno RMČ49

BJ/00367/2012 Zápis z jednání Finančního výboru č. 4 ze dne 27. 6. 2012 Schváleno RMČ49



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

BJ/00100/2013
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 13. jednání dne 18.03.2013
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Iva Hájkovázpracoval:
vedoucí odboru

 
 

Věc: Kritéria pro hodnocení Masarykovy základní školy, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd
nad Lesy

Důvodová zpráva

RMČ Praha 21 souhlasila na svém zasedání dne 26. 2. 2013 s Kritérii pro hodnocení Masarykovy
základní školy (dále jen "kritéria"), která vycházejí z ustanovení § 12 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Na základě
tohoto ustanovení může zřizovatel školy provádět hodnocení školy a školského zařízení podle
kritérií, která předem zveřejní. Kritéria jsou zpracována ve spolupráci s ředitelem Masarykovy
základní školy a na základě hodnotících kritérií České školní inspekce a Doporučení pro zřizovatele
k hodnocení škol, zpracovaná pracovní skupinou v rámci národního projektu Cesta ke kvalitě.
Školská rada Masarykovy ZŠ schválila kritéria dne 19. 11. 2012.

Členění dokumentu kritérií:

Čl. I. Uvádí zákonné důvody pro stanovení kritérií a jejich cíl.
Čl. II. Vyjmenovává zdroje informací, které škola zpracovává v souladu se zákonnými předpisy
Čl. III. Stanovuje interní dokumenty školy, které mohou být podkladem pro hodnocení.
Čl. IV. Charakterizuje odbory podílející se na různých kontrolách školy.
Čl. V. Podrobně definuje jednotlivá kritéria, která jsou následně uvedená v přehledné tabulce
Čl. VI. Určuje způsob hodnocení kritérií

Zastupitelstvu MČ Praha 21 předkládáme ke schválení Kritéria pro hodnocení MZŠ, na základě
kterých bude hodnocen kvalitativní postup základní školy.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 Kritéria pro hodnocení Masarykovy základní školy, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy,

která jsou součástí originálu tohoto usnesení



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

 
 
 

2) u k l á d á
 ÚMČ Praha 21 /OŠKMA21/ předat Kritéria pro hodnocení Masarykovy základní školy, Polesná

1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy řediteli Masarykovy základní školy a předsedovi školské
rady Masarykovy základní školy

 
 Zodpovídá:

 
 1. vedoucí odboru
 Termín:  05.04.2013
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.1: 02_kriteria_hodnoceni_MZS

 
 

Dne 05.03.2013
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21
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Stanovení kritérií pro hodnocení Masarykovy základní školy,  

Polesná 1690, Praha 9 – Újezd nad Lesy 
 

 

OBSAH:  

 

Čl. I. ÚVOD ............................................................................................................................... 1 
Čl. II ZDROJE INFORMACÍ VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONNÝCH PŘEDPISŮ ..................... 2 

Čl. III INTERNÍ DOKUMENTY ŠKOLY ................................................................................ 3 
Čl. IV ODBORY ÚMČ PRAHA 21 .......................................................................................... 5 
Čl. V KRITÉRIA HODNOCENÍ ŠKOLY ZŘIZOVATELEM ................................................. 5 
Čl. VI ZPŮSOB HODNOCENÍ ............................................................................................... 12 
Čl. VII ZÁVĚR ........................................................................................................................ 13 

 

Čl. I. ÚVOD 

 

MČ Praha 21 stanovuje v souladu s ustanovením § 12, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o 

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

kritéria pro hodnocení Masarykovy základní školy, Polesná 1690, Praha 9 – Újezd nad Lesy. 

Kritéria jsou projednána s ředitelem základní školy, školskou radou a Komisí vzdělávání a 

výchovy RMČ Praha 21. Vycházejí ze Strategického plánu rozvoje MČ Praha 21 a čerpají 

z Koncepce rozvoje školy zpracované ředitelem základní školy Mgr. Miroslavem Kurkou dne 

27. 1. 2012 na období 6 let do roku 2017 a Inspekční zprávy České školní inspekce (ČŠI) ze 

dne 20. 3. 2012. 

 

Hodnocení školy není cílem, slouží k hledání cest a způsobů jak škole pomoci ke zvýšení 

kvality její práce a jak z pozice zřizovatele zlepšit podmínky pro její práci. Vytváření 

podmínek pro realizaci opatření ke zlepšení stavu je zásadním úkolem zřizovatele v období po 

hodnocení. Východiskem vhodného přístupu zřizovatele k hodnocení školy je ztotožnění se s 

potřebou pravidelného hodnocení školy a jeho komplexností. Povinnost hodnotit činnost 

organizací, které obce, kraje a další subjekty zřizují, je dána základními právními předpisy, 

zejména zákonem o obcích a školským zákonem. 

 

Hodnocení školy musí postihovat většinu činností školy jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti 

personální, ekonomické, materiálně technické, v oblasti podmínek, v nichž škola pracuje, 

apod. Zřizovatel by neměl přímo hodnotit proces vzdělávání. Kvalitu pedagogického procesu 

však může posuzovat např. ze zpráv České školní inspekce, která dle školského zákona 

hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání.  

 

Každé komplexní hodnocení má části, které mohou být výrazněji objektivní, jiné spíše 

subjektivní, což je dáno pohledem hodnotitele. Objektivitě hodnocení jistě napomáhá přesné 

stanovení kritérií a parametrů hodnocení, výběr odpovídajících nástrojů a zdrojů informací. 

Přesto i části hodnocení zatížené subjektivním pohledem mají svůj význam.  
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Zdroje informací pro hodnocení školy zřizovatelem lze rozdělit do tří skupin:  

 

- zdroje informací vyplývající ze zákonných předpisů, 

- interní dokumenty školy,  

- odbory ÚMČ Praha 21. 

 

Čl. II ZDROJE INFORMACÍ VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONNÝCH 

PŘEDPISŮ 

 

1. Zřizovací listina školy  

Zřizovací listina příspěvkové organizace obsahuje kromě označení zřizovatele a základních 

identifikačních údajů tyto informace: vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti 

organizace, informace o statutárním orgánu, vymezení majetku předávaného organizaci k 

hospodaření, vymezení majetkových práv organizace, doplňkovou činnost organizace, 

zajištění kontroly organizace, vymezení doby, na kterou je organizace zřizována.  

 

2. Rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady uvedené v § 

147 školského zákona č. 561/2004 Sb.  

 

3. Vzdělávací programy podle § 4 a 5 školského zákona. 

Školní vzdělávací program (ŠVP) je stěžejní pedagogický dokument školy, na jehož základě 

škola realizuje vzdělávání v daném oboru vzdělání. Vychází z konkrétních vzdělávacích 

záměrů školy, zohledňuje potřeby a možnosti žáků, i sociální prostředí, ve kterém bude 

vzdělávání probíhat. Je zpracován v souladu s příslušným RVP a platnou legislativou pro celé 

období vzdělávání (všechny ročníky) a všechny formy vzdělávání. ŠVP je přístupný 

veřejnosti.  

 

4. Školní řád a další vnitřní předpisy školy  

Ředitel školy vydává školní řád, který upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, 

žáků, studentů a jejich zákonných zástupců a podrobnosti o vzájemných vztazích s 

pedagogickými pracovníky; provoz a vnitřní režim školy; podmínky zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví, ochrany před sociálně nežádoucími jevy, projevy diskriminace, nepřátelství 

nebo násilí; podmínky zacházení s majetkem školy; obsahuje rovněž pravidla hodnocení 

výsledků vzdělávání. Školní řád zveřejní ředitel na přístupném místě a prokazatelným 

způsobem s ním seznámí zaměstnance a žáky, informuje o jeho vydání zákonné zástupce 

nezletilých žáků. Ostatní vnitřní předpisy školy, např. řády, směrnice, instrukce, příkazy 

ředitele, pokyny atd., jsou vydávány v souladu se zákonnými předpisy.  

 

5. Evidence žáků (dále jen školní matrika)  

Školní matriku vedou všechny školy zařazené v rejstříku škol. Okruh údajů vedených ve 

školní matrice vymezuje § 28 školského zákona. Formu a způsob vedení školní matriky 
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upravuje vyhláška č. 364/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Školy poskytující stupeň 

vzdělání předávají ze školních matrik individuální údaje o každém žákovi nebo studentovi ve 

stanovené struktuře. Školy neposkytující stupeň vzdělávání předávají ze školních matrik a 

další dokumentace agregované údaje ve formě statistického výkazu. Údaje ze školních matrik 

se předávají elektronicky zabezpečeným způsobem na ministerstvem stanovený server. 

 

6. Výroční zpráva o činnosti školy  

Obsah a zpracování výroční zprávy jsou dány prováděcími předpisy v platném znění. Výroční 

zpráva se zpracovává za období předcházejícího školního roku, s výjimkou základních údajů 

o hospodaření školy, předkládá se školské radě ke schválení. Po schválení zasílá ředitel školy 

výroční zprávu do 14 dnů zřizovateli a zveřejní ji na přístupném místě ve škole.  

 

7. Protokoly, záznamy a zprávy o provedených kontrolách a inspekcích  

Kontroly provádí zřizovatel, Česká školní inspekce (ČŠI), krajská hygienická stanice, 

inspektorát bezpečnosti práce, finanční úřad, okresní správa sociálního zabezpečení, auditor 

aj. Kontrola zřizovatele se nejčastěji zaměřuje na vnitřní kontrolní systém, hospodaření s 

finančními prostředky organizace, hospodaření s peněžními fondy, počty žáků, produktivní 

činnost žáků, doplňkovou činnost, účetnictví, hospodaření s majetkem organizace, mzdovou a 

personální agendu, oblast FKSP. Inspekční zpráva ČŠI obsahuje hodnocení podmínek, 

průběhu a výsledků vzdělávání. Připomínky k obsahu inspekční zprávy může ředitel školy 

podat ČŠI do 14 dnů po jejím převzetí. Inspekční zprávu s připomínkami a stanoviskem ČŠI 

zasílá ČŠI zřizovateli a školské radě. Inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná.  

 

8. Personální a mzdová dokumentace, hospodářská dokumentace a účetní evidence, 

příp. další dokumentace stanovena zvláštními předpisy s ohledem na zákon č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů  

Např. vnitřní platový předpis, kolektivní smlouva, vnitřní účetní směrnice, účetní odpisy, 

odpisový plán, statistické výkazy, smlouvy o pronájmu.  

 

 

Čl. III INTERNÍ DOKUMENTY ŠKOLY 

 

Zřizovatel může dle § 12 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů provádět 

hodnocení na základě předem zveřejněných kritérií. S ohledem na tuto skutečnost může 

požadovat další zdroje informací, kterými jsou interní dokumenty školy. K některým, např. k 

výsledkům evaluačních procesů a výsledkům vzdělávání ve srovnávacích zkouškách, musí 

zřizovatel přistupovat citlivě s ohledem na vzdělanostní a sociální složení žáků, podmínky a 

možnosti školy.  

 

1. Koncepční dokumenty  

Např. koncepční záměr rozvoje školy, profilace (zaměření) školy, propagace, prezentace 

školy.  
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2. Výsledky evaluačních i autoevaluačních procesů a výsledky ve srovnávacích 

zkouškách  

Jedná se např. o externí hodnocení některých oblastí činnosti školy: klimatu, řízení, 

spolupráce se sociálními partnery apod. Výsledky vzdělávání žáků školy získané v interních 

testech, srovnávacích celostátních testech. K těmto výstupům musí zřizovatel přistupovat 

velmi citlivě s ohledem na vzdělanostní a sociální složení žáků, podmínky a možnosti školy. 

Pro posouzení těchto faktorů slouží především výroční zpráva o činnosti školy.  

 

3. Plány školy:  

a) Roční plán školy  

Ředitel školy stanovuje organizaci a podmínky provozu školy v souladu s vyhláškou č. 

16/2005 Sb., o organizaci školního roku a se souborem pedagogicko-organizačních informací 

pro školy a školská zařízení na daný školní rok. Plán obsahuje podrobnosti organizace 

vzdělávání (např. délku a termíny školních prázdnin, termíny třídních schůzek, 

pedagogických rad, přijímacích zkoušek, termíny a úkoly pro zaměstnance školy stanovené 

tak, aby naplňovaly krátkodobý a dlouhodobý plán rozvoje školy a vizi vedení školy).  

 

b) Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  

Ředitel školy zpracovává plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a vytváří 

podmínky pro jeho realizaci.  

 

c) ICT plán školy  

K naplňování rozvoje školy v oblasti ICT slouží plán školy. Jsou v něm stanoveny cíle 

vybavování školy v oblasti informačních a komunikačních technologií, webových aplikací a 

licencí. 

 

d) Plán oprav, modernizací technického zázemí, revizí a činností v oblasti BOZP  

Ředitel školy plánuje opravy, revize a modernizaci materiálně technického zázemí školy tak, 

aby úsporně a zodpovědně hospodařil s přidělenými prostředky ze státního rozpočtu, event. s 

dalšími získanými finančními zdroji. V oblasti BOZP je v souladu s platnými právními 

předpisy zpracováván plán činností tak, aby byla zajištěna ve škole bezpečnost a ochrana 

zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a rovněž 

všech zaměstnanců školy na jejich pracovištích.  

 

e) Plán poradenských služeb školy a školní preventivní strategie/minimální preventivní 

program  

Ředitel základní školy zabezpečuje poradenské služby ve školách zpravidla výchovným 

poradcem a školním metodikem prevence. Poradenské služby mohou být zajišťovány také 

školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem. Plány práce těchto pracovníků 

obsahují specifické činnosti podle prováděcích předpisů v platném znění o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských zařízeních a postup školy v oblasti sociálně 

nežádoucího a rizikového chování (jevů). 

 

 



Kritéria pro hodnocení Masarykovy základní školy 

  strana 5 (celkem 13) 

Čl. IV ODBORY ÚMČ PRAHA 21 

 

1.  Odbor školství, kultury a místní Agendy 21 (OŠKMA21) 

Spolupracuje se školou v oblasti vzdělávací, personální, metodické, řídící, materiální.  

 

2. Odbor finanční (FO) 

Kontroluje hospodaření školy s finančními prostředky přidělenými zřizovatelem; dodržování 

výkaznictví; podílí se na rozpočtovém řízení týkající se přidělení státních finančních 

prostředků. 

 

3. Odbor majetku a investic (OMI) 

Kontroluje správu majetku v souladu se zřizovací listinou školy; spolupracuje s vedením 

školy na investičních akcích. 

 

 

Čl. V KRITÉRIA HODNOCENÍ ŠKOLY ZŘIZOVATELEM 

 

Dle §12, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů může hodnocení školy 

provádět zřizovatel podle kritérií, která předem zveřejní.  

 

Dále jsou uvedena kritéria pro těchto pěti oblastí činnosti školy:  

- Podmínky ke vzdělávání  

- Průběh a výsledky vzdělávání  

- Klima ve škole, spolupráce s rodiči a s dalšími subjekty  

- Vedení a řízení školy  

- Výsledky práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům  

 

Členění kritérií hodnocení je následující:  

1    OBLAST 

1.1 KRITÉRIUM  

 

Níže jsou popsány jednotlivé oblasti, ke kterým jsou dále stanovena kritéria, která jsou 

podkladem pro vlastní hodnocení. 

 

OBLAST 1 Podmínky ke vzdělávání  

 

1.1 Rozvoj a péče o prostorové podmínky pro plnění hlavní činnosti školy – např. 

kmenové učebny, odborné učebny, tělocvičny, hřiště, dílny, knihovna vybavená vzhledem k 

zaměření školy; tyto podmínky odpovídají hygienickým a bezpečnostním předpisům. Škola se 

snaží vytvořit podmínky pro možné zřízení přípravné třídy ZŠ v návaznosti na potřebný 

prostor. 
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1.2 Materiální vybavení odpovídající typu a zaměření školy a jeho účelné využívání – 

např. učební pomůcky pro všechny předměty jsou inovovány, učební pomůcky pro žáky 

umožňují žákům práci v souladu s principy deklarovanými ve školním vzdělávacím programu 

(ŠVP). Pomůcky včetně didaktické, multimediální techniky apod. jsou co nejvíce využívány. 

Vybavení poskytuje odpovídající zázemí pro práci jednotlivých skupin zaměstnanců (např. 

pedagogů, technickohospodářských pracovníků, uklízeček, zaměstnanců ve školních 

jídelnách). Vybavenost učeben a kabinetů je standardizováno vedením školy. 

 

1.3 Ekonomické podmínky – např. přidělované finanční prostředky umožňují škole provádět 

inovace (vybavení, učební pomůcky), zajišťovat chod organizace (energie, opravy, údržba, 

spotřební materiál, služby aj.) a odpovídajícím způsobem odměňovat pracovníky školy; škola 

má jasně stanovené priority využití prostředků a stanovená kritéria pro odměňování a přiznání 

nenárokových složek platu pro motivaci pracovníků.  

 

1.4 Estetické prostředí školy  

 

1.5 Personální podmínky – např. stav zaměstnanců umožňuje plnit úkoly školy, pracovní 

pozice jsou obsazeny zaměstnanci s odpovídající kvalifikací (výuku zajišťují kvalifikovaní 

pedagogové, specializované činnosti vykonávají zaměstnanci s odpovídajícím vzděláním); 

škola má zpracovaný dlouhodobý plán v personální oblasti se stanovením jasných kritérií 

kvalifikačních předpokladů, zaměstnanci se dále vzdělávají.  

Jsou pravidelně vytvářeny a vyhodnocovány osobní plány rozvoje pedagoga. Je podporován 

profesní rozvoj pedagogů se speciálními kompetencemi a funkcemi (výchovný poradce, 

koordinátor ŠVP, preventista, koordinátor EVVO, speciální pedagog, koordinátor ICT). 

 

 

OBLAST 2 Průběh a výsledky vzdělávání  

 

2.1 Plnění cílů vzdělávacího programu - zřizovatel vychází z hodnocení činnosti školy 

Českou školní inspekcí v inspekční zprávě (vhodné je se taktéž seznámit s případnými 

připomínkami ředitele školy k dané inspekční zprávě) - např. ve školním vzdělávacím 

programu jsou jednotlivé části vyváženy a odpovídají zaměření školy, ŠVP je pravidelně 

vyhodnocován, žáci mají možnosti volby z nabídky volitelných předmětů; jsou zajištěny 

podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků talentovaných 

(mimořádně nadaných); školní vzdělávací program je v souladu s rámcovým vzdělávacím 

programem. Škola má stanovena pravidla hodnocení pro žáky přecházející na 2. stupeň ZŠ ve 

školním vzdělávacím programu po projednání se školskou radou; zvýšuje úroveň výuky na 2. 

stupni a snaží se výuku diferencovat podle výkonu. Má zpracovaný systém výběru žáků, 

úpravu obsahů vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu pro diferencované 

skupiny nebo celé třídy již od 6. ročníků. Důraz je kladen na výchovu ke zdravému životnímu 

stylu, environmentální výchovu a výuku cizích jazyků. 
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2.2 Aktivity podporující kvalitu vzdělávacího procesu – např. knihovna školy i knihovna 

městské části je využívána dle možností k výuce, žáci školy jsou zapojeni do projektů na 

místní, regionální a mezinárodní úrovni, žáci školy se účastní školních soutěží, exkurzí, 

vzdělávacích, kulturních a výchovných akcí. Škola má zpracovaný přehledný systém školních 

soutěží s návazností na další kola. Projekt Zdravá škola je rozpracován do akčního plánu a 

jeho plnění je průběžně vyhodnocováno. V rámci Globální politiky je využívána metodika 

projektů podporujících Fair trade. Projekt Bezpečná cesta do školy je vyhodnocován a 

realizován ve spolupráci se zřizovatelem. 

  

2.3 Výsledky z interního a externího měření úrovně výsledků vzdělávání – např. škola 

provádí interní a externí měření kvality vzdělávání žáků a s výsledky dále pracuje v oblasti 

zkvalitňování výuky a zkvalitňování učení se žáků, škola využívá možnosti porovnat kvalitu 

vzdělávání žáků formou testování dovedností žáků a dle možností porovnává u jednotlivých 

žáků přírůstky dovedností mezi dvěma časově vzdálenými testováními (2 až 3 roky), škola 

porovnává výsledky žáků ve vztahu k národnímu průměru v určitých věkových kategoriích 

nebo v celonárodním testování. Plně využívá autoevaluačních nástrojů vedoucích 

k jednotnému a důslednému působení pedagogů na žáky. Uplatňuje evaluační metody: SWOT 

analýzy, dotazníky, ankety, rozhovory, hospitace, diskuze, pozorování, kontroly. Průběžně 

vyhodnocuje Koncepci školy z roku 2012. 

 

2.4 Výuka cizích jazyků - škola podporuje výuku anglického jazyka v rámci povinného i 

nepovinného předmětu; spolupracuje metodicky s mateřskými školami z důvodu návaznosti 

na úroveň získanou v předškolním věku; využívá k výuce rodilé mluvčí a odborně 

kvalifikovaná výuková střediska. 

 

OBLAST 3 Klima ve škole, spolupráce s rodiči a dalšími subjekty, medializace  

 

3.1 Plnění úkolů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů – např. ve škole pracuje 

odborník v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů (výchovný poradce, metodik prevence,  

školní speciální pedagog), případně tito odborníci tvoří funkční tým, škola má zpracovány 

školní krizové strategie a pracovníci školy podle nich postupují, škola se nevyhýbá řešení 

konfliktů a nesprávného chování žáků. Škola má zpracovaný postup vedoucí ke zřízení 

oficiálního poradenského centra (psycholog, spec. pedagog, další odborníci). Respektuje 

individualitu každého žáka. Škola sleduje spokojenost žáků a jejich zákonných zástupců 

s postupem školy. 

 

 

3.2 Mimoškolní a zájmové činnosti – např. škola formou kroužků umožňuje svým žákům 

zájmovou činnost; podporuje činnost školní družiny během školních prázdnin; v maximální 

míře organizuje školy v přírodě, ozdravené pobyty, jazykové pobytové kurzy; podporuje 

činnost školního parlamentu a žákovského zastupitelstva MČ. 

 

3.3 Spolupráce se zákonnými zástupci žáků – např. škola poskytuje zákonným zástupcům 

žáků informace o jejich prospěchu a chování, umožňuje jim aktivní účast na rozvoji jejich dětí 
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i školy (konzultace, kulturní akce, brigády, sponzorství, schůzky, osobní i elektronická 

komunikace). Řeší jejich náměty (např. úroveň školního stravování). 

  

3.4 Spolupráce se zřizovatelem, školskou radou – např. škola spolupracuje se zřizovatelem 

a školskou radou při pořádání vzdělávacích, sportovních nebo kulturních akcí, při získávání 

nebo realizaci grantů, při propagaci městské části; zapojuje se do projektu Zdravá městská 

část a místní Agenda 21. 

  

3.5 Spolupráce s dalšími subjekty - např. škola spolupracuje s institucemi daného regionu a 

místní komunitou, s dobrovolnými sdruženími v regionu, s dalšími školami a jinými 

pedagogickými institucemi, se zahraničními partnery.  

 

 

OBLAST 4 Vedení a řízení školy  

 

4.1 Plnění úkolů vyplývajících od zřizovatele – např. cíle školy vycházejí z dokumentů 

zřizovatele (Koncepce školství MČ Praha 21, Akční plán MČ Praha 21, Kritéria pro 

hodnocení ZŠ atd.); ředitel školy dodržuje termíny pro splnění úkolů. 

 

4.2 Realizace opatření ke zlepšení stávajícího stavu zjištěná na základě vlastního 

hodnocení školy a kontrolní činnosti externích orgánů – např. škola má účelnou organizační 

strukturu a organizační řád založený na osobní odpovědnosti každého pracovníka. Pracovní 

náplně jsou pravidelně vyhodnocované a aktualizované. Dochází k přenosu kompetencí 

pracovníků v horizontální i vertikální úrovni řízení.Jsou určeny kompetence pracovníkům 

v oblastech doporučených zřizovatelem (např. doprava, energetika, MA21, Ekologie, Zdraví, 

protidrogová prevence). 

 

 

OBLAST 5 Výsledky práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým 

zdrojům  

 

5.1 Hospodaření s finančními prostředky  

  

5.2 Správa svěřeného majetku  

 

5.3 Výsledky externí kontrolní činnosti zřizovatele, ČŠI, krajského úřadu a dalších 

kontrolních orgánů  

  

5.4 Marketing školy – např. škola dokáže nabídnout žákům své „silné stránky“ a využít své 

příležitosti, pořádá akce pro veřejnost a prezentuje se na veřejnosti, webové stránky školy jsou 

aktuální, jednotlivé třídy se prezentují. Pracovníci školy se podílejí na zvýšení informovanosti 

vůči veřejnosti; škola má zpracovaný plán medializace aktivit školy s určením odpovědných 

osob; využívá média místní, regionální i národní. 
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5.5 Grantová a doplňková činnost – např. škola se zapojuje do grantové a doplňkové 

činnosti a získává další finanční prostředky pro rozvoj svých aktivit. 

 

 

Oblast/ 

Kritérium  

Ukazatel plnění 

kritéria 

Zdroj informací Četnost 

vyhodnocení 

Garant 

hodnocení 

Oblast 1 

Podmínky pro 

vzdělávání 

    

Kritérium 1.1 

Rozvoj a péče o 

prostorové 

podmínky pro 

plnění hlavní 

činnosti školy 

Počet kmenových 

učeben na počet 

žáků, počet 

odborných učeben, 

počet místností 

k volnočasovým 

aktivitám 

Ředitel školy Ročně Školská rada 

Kritérium 1.2 

Materiální 

vybavení 

Škola je vybavena 

potřebnými 

pomůckami a 

účelně je využívá 

Zpráva ČŠI 

 

 

Ředitel školy 

dle četnosti 

kontrol ČŠI 

 

Ročně 

Školská rada 

Kritérium 1.3 

Ekonomické 

podmínky 

Škola účelně a 

hospodárně využívá 

finanční prostředky 

přidělené 

zřizovatelem. 

Pro odměňování 

pracovníků a určení 

nenárokových 

složek jsou 

vypracována vnitřní 

kritéria, která jsou 

dodržována a 

průběžně 

aktualizována 

Finanční odbor 

s vnitřní 

auditorkou ÚMČ 

Praha 21 

 

Ředitel školy 

Ročně  

 

 

 

 

Ročně 

Školská rada 

 

 

 

 

OŠKMA21  

Kritérium 1.4 

Estetické 

prostředí školy 

Vnitřní prostory 

jsou pravidelně 

renovovány, 

výzdoba dotváří 

atmosféru školy; 

škola dbá na 

kultivaci prostředí a 

tvorbu estetického 

prostředí v souladu 

s bezpečnostně 

požárními 

nařízeními 

Místní šetření Ročně Školská rada 

Kritérium 1.5 

Personální 

podmínky 

Neklesající 

tendence v počtu 

kvalifikovaných 

pedagogů  

Ředitel školy 

 

Zpráva ČŠI 

Ročně OŠKMA21  
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Oblast 2 

Průběh a 

výsledky 

vzdělávání 

 

    

Kritérium 2.1 

Plnění cílů 

vzdělávacího 

programu 

Kvalitní ŠVP je 

naplňován a 

pravidelně 

vyhodnocován. 

Úroveň výuky na 2. 

stupni se zlepšuje. 

Zpráva ČŠI dle četnosti 

kontrol ČŠI 

Školská rada 

Kritérium 2.2 

Aktivity 

podporující 

kvalitu 

vzdělávacího 

procesu 

Počet realizovaných 

projektů a úroveň 

jejich 

vyhodnocování 

Ředitel školy Ročně Školská rada 

Kritérium 2.3 

Výsledky 

z interního a 

externího měření 

úrovně výsledků 

vzdělávání 

Výsledky – jejich 

vyhodnocování a 

další využití 

Ředitel školy Ročně Školská rada 

Kritérium 2.4 

Výuka cizích 

jazyků 

Výsledky testování 

úrovně cizího 

jazyka dle 

celostátních 

srovnávacích testů 

Ředitel školy 

 

Česká školní 

inspekce 

Ročně Školská rada 

Oblast 3 

Klima ve škole, 

spolupráce 

s rodiči a 

dalšími 

subjekty, 

medializace 

    

Kritérium 3.1 

Plnění úkolů 

v oblasti 

prevence 

sociálně 

nežádoucích jevů 

Počet aktivit 

v rámci prevence 

sociálně 

nežádoucích jevů 

Ředitel školy Ročně Školská rada 

Kritérium 3.2 

Mimoškolní a 

zájmové činnosti 

Počet kroužků ve 

škole a počet jejich 

veřejných 

prezentací, počet 

pobytových kurzů 

Ředitel školy Ročně Školská rada 

Kritérium 3.3 

Spolupráce se 

zákonnými 

zástupci 

Úroveň a četnost 

např. 

dotazníkových 

šetření, průzkumů, 

Ředitel školy Ročně Školská rada 
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kulatých stolů 

s rodiči žáků 

Kritérium 3.4 

Spolupráce se 

zřizovatelem, 

školskou radou 

Úroveň a četnost 

zapojení školy do 

akcí a projektů MČ. 

Plnění a 

vyhodnocování 

Koncepce školství 

MČ Praha 21. 

OŠKMA21  

 

Ředitel školy 

Ročně Školská rada 

Kritérium 3.5 

Spolupráce 

s dalšími 

subjekty 

Počet a úroveň 

společných aktivit 

OŠKMA21  

 

Ředitel školy 

Ročně Školská rada 

Oblast 4 

Vedení a řízení 

školy 

    

Kritérium 4.1 

Plnění úkolů 

vyplývajících od 

zřizovatele 

Úkoly jsou kvalitně 

plněny a v daných 

termínech 

OŠKMA21  Pololetně OŠKMA21  

Kritérium 4.2 
Realizace 

opatření ke 

zlepšení 

stávajícího stavu 

Počet opatření a 

způsob, kterým 

dojde k jejich 

zlepšení 

OŠKMA21  

 

Ředitel školy 

 

Česká školní 

inspekce 

Ročně Školská rada 

Oblast 5  

Výsledky práce 

školy vzhledem 

k podmínkám 

vzdělávání a 

ekonomickým 

zdrojům 

    

Kritérium 5.1 
Hospodaření s 

finančními 

prostředky 

Škola hospodaří s 

přidělenými 

finančními 

prostředky podle 

platných předpisů a 

pravidel, má 

vytvořen systém 

zajišťující 

dodržování 

rozpočtu školy 

Finanční odbor  

 

Ekonomka školy 

 

Interní auditorka 

ÚMČ Praha 21 

Ročně Školská rada 

Kritérium 5.2 

Správa 

svěřeného 

majetku 

Škola inovuje a 

opravuje svěřený 

nemovitý i movitý 

majetek 

Ředitel školy 

 

OMI ÚMČ  

Ročně Školská rada 

Kritérium 5.3 

Výsledky externí 

kontrolní 

Výsledky kontrol 

jsou 

vyhodnocovány a 

Ředitel školy 

 

OŠKMA21  

Ročně Školská rada 
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činnosti jsou přijímána 

opatření k nápravě 

nedostatků 

Kritérium 5.4 
Marketing školy 

Škola má 

zpracovaný plán 

medializace aktivit 

školy, který 

naplňuje. Informace 

na webu školy jsou 

včasné a aktuální. 

Počet zpráv 

uveřejněných 

v médiích. 

Ředitel školy 

 

OŠKMA21  

Ročně Školská rada 

Kritérium 5.5 
Grantová a 

doplňková 

činnost 

Výše finančních 

prostředků 

získáných 

z doplňkové 

činnosti a z grantů 

(na počet podaných 

projektů) 

Ředitel školy Ročně Školská rada 

 

 

Čl. VI ZPŮSOB HODNOCENÍ 

 

Hodnocení provádí převážně školská rada, která je zřízena zřizovatelem v souladu se 

zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon). Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům 

nezletilých žáků, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve školské radě jsou 

třetinou zastoupeni zástupci zřizovatele, třetinou zástupci pedagogických pracovníků a 

třetinou rodiče nezletilých žáků. 

 

V souladu s ustanovením § 168 školského zákona má školská rada tyto kompetence: 

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému 

uskutečňování, 

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, 

c) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základní škole, 

d) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, 

e) projednává inspekční zprávy České školní inspekce, 

f) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícícm státní 

správu ve školství a dalším orgánům státní správy, 

g) podává návrh na odvolání ředitele, 

h) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy. 

 

Školská rada provádí ve spolupráci s OŠKMA21 hodnocení dle ročního časového 

harmonogramu, který zpracuje pro účely vyhodnocování jednotlivých kritérií. Harmonogram 
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předá na OŠKMA21 ÚMČ Praha 21. Vždy po vyhodnocení předává školská rada zprávu 

OŠKMA21, který ji předá k projednání na RMČ Praha 21. Pokud je nutno následně přijmout 

některá opatření, řeší toto OŠKMA21 s vedením školy, školskou radou a Komisí vzdělávání a 

výchovy RMČ Praha 21. 

 

Hodnocení jednotlivých kritérií je prováděno stupnicí 1, 2, 3 spojené se slovním komentářem: 

1 = kritérium je kvalitně plněno, není potřeba doporučení, 

2 = kritérium je plněno, jsou dána doporučení ke zlepšení, 

3 = kritérium není plněno, jsou dána doporučení ke způsobu naplňování kritéria.  

 

 

Čl. VII ZÁVĚR 

 

Kritéria pro hodnocení Masarykovy základní školy, Polesná 1690, Praha 9 – Újezd nad Lesy 

nabývají účinnost dne xxxxxxx na základě usnesení ZMČxxxxxxxxx. Následně jsou 

zveřejněna na internetových stránkách www.praha21.cz a předána řediteli školy, školské radě 

a Komisi vzdělávání a výchovy ÚMČ Praha 21. 

 

 

 

 

Zkratky: 

OŠKMA21 = odbor školství, kultury a místní Agendy 21 Úřadu městské části Praha 21 

FO = finanční odbor Úřadu městské části Praha 21 

OMI = odbor majetku a investic Úřadu městské části Praha 21 

RMČ Praha 21 = Rada městské části Praha 21 

 

Zdroj zpracování: 

Dokument: Doporučení pro zřizovatele k hodnocení škol zpracovaná v únoru 2010 v rámci 

národního projektu Cesta ke kvalitě (pracovní skupina složená ze zástupců školských asociací 

a zástupců zřizovatelů a jejich poradců). 

Dokument: Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 

2012/2013 vydaná Českou školní inspekcí. 

http://www.praha21.cz/


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

BJ/00099/2013
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 13. jednání dne 18.03.2013
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Iva Hájkovázpracoval:
vedoucí odboru

 
 

Věc: Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha
21

Důvodová zpráva

Na základě splnění nápravných opatření z kontroly provedené zaměstnanci MHMP v roce 2012,
při které bylo konstatováno, že je třeba aktualizovat zřizovací listiny v souvislosti s předáním
majetku do správy příspěvkových organizací, a dle příkazu starosty č. 2/2012 ze dne 26.11.2012,
předkládáme ke schválení Dodatky zřizovacích listin s doplněním Dohod o přenechání movitého
majetku, které byly řádně schváleny ZMČ Praha 21 v letech 2005 - 2011 a které jsou nedílnou
součástí zřizovacích listin jednotlivých příspěvkových organizací.

S příslušnými dodatky ke zřizovacím listinám souhlasila RMČ Praha 21 na svém jednání dne 26.
2. 2013.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 21 Masarykovy

základní školy, Polesná 1690; Mateřské školy Sluníčko, Polesná 1690; Mateřské školy
Rohožník, Žárovická 1653 a Mateřské školy Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 9 - Újezd nad
Lesy dle předloženého návrhu, který je nedílnou součástí originálu tohoto usnesení

 
 
 

2) p o v ě ř u j e
 starostu MČ Praha 21 podpisem Dodatků zřizovacích listin jednotlivých příspěvkových

organizací zřizovaných 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.

 
 Zodpovídá:

 
 1. Starosta
 Termín:  30.04.2013
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_MS_2_Dodatek_ZL_c._1.doc

 
Příloha č.3: 03_MS_3_Dodatek_ke_ZL_c_1

 
Příloha č.4: 04_MS_4_dodatek_ZL_c.3

 
Příloha č.5: 05_MZS_Dodatek_c_2

 
 

Dne 05.03.2013
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

 
 



Dodatek č. 1 

 

 zřizovací listiny  

Mateřské školy Sedmikráska, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Lišická 1502 

  
schválené ZMČ Praha 21 usnesením č. 208 s účinností 1. 10. 2009 

 

 
 

V čl. 5, odst.2 se doplňuje: 

 

d) Dohoda o převedení (svěření) movitého majetku č. SML/2011/0057 ze dne 3. 6. 2011 

 

 

Ostatní části zřizovací listiny se nemění. 

 

 

 

 

Dodatek č. 1 zřizovací listiny nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 4. 2013 

 

 

 

 

 

V Praze dne   

 

 

        RNDr. Pavel Roušar 

                  starosta MČ Praha 21 

 

 

 

Za formální správnost zodpovídá Hana Kořínková 

 



Dodatek č. 1 

 

 zřizovací listiny  

Mateřské školy Rohožník, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Žárovická 1653 

  
schválené ZMČ Praha 21 usnesením č. 208 s účinností 1. 10. 2009 

 

 
 

V čl. 5, odst.2 se doplňuje: 

 

 

Jedná se o majetek na podkladě: 

 

a) Dohoda o převedení (svěření) movitého majetku č. 82/2007 ze dne 20. 6. 2007 

 

b)  Dohoda o převedení (svěření) movitého majetku č. 68/2010 ze dne 25. 5. 2010 

 

c) Dohoda o převedení (svěření) movitého majetku č. SML/2011/0054 ze dne 16. 6. 2011 

 

 

 

 

Ostatní části zřizovací listiny se nemění. 

 

 

 

 

 

 

Dodatek č. 1 zřizovací listiny nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 4. 2013 

 

 

 

 

 

V Praze dne   

 

 

        RNDr. Pavel Roušar 

                  starosta MČ Praha 21 

 

 

 

 

 

 

 

Za formální správnost zodpovídá Hana Kořínková 



Dodatek č. 3 

 

 zřizovací listiny  

Mateřské školy Sluníčko, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690 

  
schválené ZMČ Praha 21 usnesením č. 208 s účinností 1. 10. 2009 

 

 
 

V čl. 5, odst.2 se doplňuje písm. d): 

 

d) Dohoda o převedení (svěření) movitého majetku č. SML/2011/0056 ze dne 3. 6. 2011 

 

 

Ostatní části zřizovací listiny se nemění. 

 

 

 

 

Dodatek č. 3 zřizovací listiny nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 4. 2013 

 

 

 

 

 

V Praze dne   

 

 

        RNDr. Pavel Roušar 

                  starosta MČ Praha 21 

 

 

 

Za formální správnost zodpovídá Hana Kořínková 

 



Dodatek č. 2 

 

 zřizovací listiny  

Masarykovy základní školy, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690 

  
schválené ZMČ Praha 21 usnesením č. 208 s účinností 1. 10. 2009 

 

 
 

V čl. 5, odst.2 se doplňuje o písm. c) a o písm. d) 

 

 

c) Dohoda o přenechání díla / sestavy do užívání ze dne 26.10.2005 

 

d) Dohoda o převedení (svěření) movitého majetku č. SML/2011/0060 ze dne 3. 6. 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní části zřizovací listiny se nemění. 

 

 

 

 

Dodatek č. 1 zřizovací listiny nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 4. 2013 

 

 

 

 

 

V Praze dne   

 

 

        RNDr. Pavel Roušar 

                  starosta MČ Praha 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za formální správnost zodpovídá Hana Kořínková 



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

BJ/00093/2013
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 13. jednání dne 18.03.2013
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Ing. Roman Březinazpracoval:
vedoucí odboru majetku a investic

 
 

Věc: Prodej pozemku č. parc. 4356/102 předem známému zájemci - manž. Šárovým

Důvodová zpráva

Materiál je předkládán v souvislosti s usnesením RMČ65/1124 ze dne 26.2.2013, kterým byl
odsouhlasen záměr odprodat pozemek ve svěřené správě č. parc. 4356/102 o výměře 11 m2, v
rámci vyřešení majetkoprávního vztahu. Pozemek se nachází v lokalitě řadových domů mezi
ulicemi Machovická a Žehušická a byl oddělen geometrickým plánem z původního pozemku
4356/34.

Manž. Šárovi preferují smírné řešení a požádali o snížení kupní ceny vzhledem k tomu, že
pozemek užívají minimálně 10 let v dobré víře  a z geometrického plánu, který byl v roce 2002
vyhotoven nevyplývalo, že část pozemku, který užívají, zasahuje do pozemku 4356/43 a ne  z
jejich viny se tato situace řeší až nyní. Částka 890,- Kč/m2 vychází z cenové mapy stavebních
pozemků pro rok 2002, kdy byl vyhotoven výše zmíněný geometrický plán. Pozemek není dotčen
vedením inž. sítí, proto byla odsouhlasena plná cena.

RMČ na základě doporučení smluvní advokátní kanceláře, XXXXX XX XXXXXXXX XX X XXXXXXX
XXXXXXXX XXXXX XX XXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX akceptovala
výše uvedenou cenu. Záměr MČ Praha 21 na odprodej pozemku byl zveřejněn v souladu s
platnou legislativou.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 odprodej pozemku č. parc. 4356/102 o výměře 11 m2 v k.ú. Újezd nad Lesy Ing. Janu

Šárovi a Bohunce Šárové za sníženou cenu 890,- Kč/m2, která je stanovena dle cenové
mapy stavebních pozemků platné v roce 2002 



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

 
 
 

2) p o v ě ř u j e
 starostu MČ Praha 21 podpisem kupní smlouvy

 
 Zodpovídá:

 
 1. Starosta
 Podpis smlouvy
 Termín:  10.05.2013
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_situace_ppc._4356_102

 
Příloha č.3: 03_usn._RMC_Sarovi

 
 

Dne 07.03.2013
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta 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/00094/2013
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 13. jednání dne 18.03.2013
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Ing. Roman Březinazpracoval:
vedoucí odboru majetku a investic

 
 

Věc: Prodej pozemku č. parc. 4356/103 předem známému zájemci - manž.
Řehořkovým

Důvodová zpráva

Materiál je předkládán v souvislosti s usnesením RMČ65/1126/13 ze dne 26.2.2013, kterým
byl odsouhlasen záměr odprodat pozemek ve svěřené správě č. parc. 4356/103 o výměře 9
m2, v rámci vyřešení majetkoprávního vztahu. Pozemek se nachází v lokalitě řadových domů
mezi ulicemi Machovická a Žehušická a byl oddělen geometrickým plánem z původního pozemku
4356/34.

Manž. Řehořkovi preferují smírné řešení a požádali o snížení kupní ceny vzhledem k tomu, že
pozemek užívají minimálně 10 let v dobré víře  a z geometrického plánu, který byl v roce 2002
vyhotoven nevyplývalo, že část pozemku, který užívají, zasahuje do pozemku 4356/43 a ne  z
jejich viny se tato situace řeší až nyní. Částka 890,- Kč/m2 vychází z cenové mapy stavebních
pozemků pro rok 2002, kdy byl vyhotoven výše zmíněný geometrický plán. Pozemek není dotčen
vedením inž. sítí, proto byla odsouhlasena plná cena.

RMČ na základě doporučení smluvní advokátní kanceláře,XXXXXX XX XXXXXXXX XX X XXXXXXX
XXXXXXXX XXXXX XX XXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX akceptovala výše
uvedenou cenu. Záměr MČ Praha 21 na odprodej pozemku byl zveřejněn v souladu s platnou
legislativou.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 odprodej pozemku č. parc. 4356/103 o výměře 9 m2 v k.ú. Újezd nad Lesy Pavlu Řehořkovi

a Evě Řehořkové za sníženou cenu 890,- Kč/m2, která je stanovena dle cenové mapy
stavebních pozemků platné v roce 2002 



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

 
 
 

2) p o v ě ř u j e
 starostu MČ Praha 21 podpisem kupní smlouvy

 
 Zodpovídá:

 
 1. Starosta
 Podpis smlouvy
 Termín:  10.05.2013
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_situace_ppc._4356_103

 
Příloha č.3: 03_usn.RMC_Rehorkovi

 
 

Dne 07.03.2013
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta 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/00095/2013
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 13. jednání dne 18.03.2013
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Ing. Roman Březinazpracoval:
vedoucí odboru majetku a investic

 
 

Věc: Prodej pozemku č. parc. 4356/104 předem známému zájemci - manž.
Marešovým

Důvodová zpráva

Materiál je předkládán v souvislosti s usnesením RMČ65/1127/13 ze dne 26.2.2013, kterým
byl odsouhlasen záměr odprodat pozemek ve svěřené správě č. parc. 4356/104 o výměře 9
m2, v rámci vyřešení majetkoprávního vztahu. Pozemek se nachází v lokalitě řadových domů
mezi ulicemi Machovická a Žehušická a byl oddělen geometrickým plánem z původního pozemku
4356/34.

Manž. Marešovi preferují smírné řešení a požádali o snížení kupní ceny vzhledem k tomu, že
pozemek užívají minimálně 10 let v dobré víře  a z geometrického plánu, který byl v roce 2002
vyhotoven nevyplývalo, že část pozemku, který užívají, zasahuje do pozemku 4356/43 a ne  z
jejich viny se tato situace řeší až nyní. Částka 890,- Kč/m2 vychází z cenové mapy stavebních
pozemků pro rok 2002, kdy byl vyhotoven výše zmíněný geometrický plán. Pozemek není dotčen
vedením inž. sítí, proto byla odsouhlasena plná cena.

RMČ na základě doporučení smluvní advokátní kanceláře,XXXXXX XX XXXXXXXX XX X XXXXXXX
XXXXXXXX XXXXX XX XXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX akceptovala výše
uvedenou cenu. Záměr MČ Praha 21 na odprodej pozemku byl zveřejněn v souladu s platnou
legislativou.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 odprodej pozemku č. parc. 4356/104 o výměře 9 m2 v k.ú. Újezd nad Lesy MUDr. Otakaru

Marešovi a Haně Marešové za sníženou cenu 890,- Kč/m2, která je stanovena dle cenové
mapy stavebních pozemků platné v roce 2002 



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

 
 
 

2) p o v ě ř u j e
 starostu MČ Praha 21 podpisem kupní smlouvy

 
 Zodpovídá:

 
 1. Starosta
 Podpis smlouvy
 Termín:  10.05.2013
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_situace_ppc._4356_104

 
Příloha č.3: 03_usn.RMC_Maresovi

 
 

Dne 07.03.2013
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta 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/00096/2013
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 13. jednání dne 18.03.2013
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Ing. Roman Březinazpracoval:
vedoucí odboru majetku a investic

 
 

Věc: Prodej pozemku č. parc. 4356/105 předem známému zájemci - manž.
Šroubovým

Důvodová zpráva

Materiál je předkládán v souvislosti s usnesením RMČ65/1128/13 ze dne 26.2.2013, kterým
byl odsouhlasen záměr odprodat pozemek ve svěřené správě č. parc. 4356/105 o výměře 8
m2, v rámci vyřešení majetkoprávního vztahu. Pozemek se nachází v lokalitě řadových domů
mezi ulicemi Machovická a Žehušická a byl oddělen geometrickým plánem z původního pozemku
4356/34.

Manž. Šroubovi preferují smírné řešení a požádali o snížení kupní ceny vzhledem k tomu, že
pozemek užívají minimálně 10 let v dobré víře  a z geometrického plánu, který byl v roce 2002
vyhotoven nevyplývalo, že část pozemku, který užívají, zasahuje do pozemku 4356/43 a ne  z
jejich viny se tato situace řeší až nyní. Částka 890,- Kč/m2 vychází z cenové mapy stavebních
pozemků pro rok 2002, kdy byl vyhotoven výše zmíněný geometrický plán. Pozemek není dotčen
vedením inž. sítí, proto byla odsouhlasena plná cena.

RMČ na základě doporučení smluvní advokátní kanceláře,XXXXXX XX XXXXXXXX XX X XXXXXXX
XXXXXXXX XXXXX XX XXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX akceptovala výše
uvedenou cenu. Záměr MČ Praha 21 na odprodej pozemku byl zveřejněn v souladu s platnou
legislativou.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 odprodej pozemku č. parc. 4356/105 o výměře 8 m2 v k.ú. Újezd nad Lesy Václavu Šroubovi

a Miloslavě Šroubové za sníženou cenu 890,- Kč/m2, která je stanovena dle cenové mapy
stavebních pozemků platné v roce 2002 



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

 
 
 

2) p o v ě ř u j e
 starostu MČ Praha 21 podpisem kupní smlouvy

 
 Zodpovídá:

 
 1. Starosta
 Podpis smlouvy
 Termín:  10.05.2013
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_situace_ppc._4356_105

 
Příloha č.3: 03_usn.RMC_Sroubovi

 
 

Dne 07.03.2013
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta 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/00097/2013
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 13. jednání dne 18.03.2013
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Ing. Roman Březinazpracoval:
vedoucí odboru majetku a investic

 
 

Věc: Prodej pozemku č. parc. 4356/106 předem známému zájemci - manž.
Polákovým

Důvodová zpráva
Materiál je předkládán v souvislosti s usnesením RMČ65/1129/13 ze dne 26.2.2013, kterým byl
odsouhlasen záměr odprodat pozemek ve svěřené správě MČ č. parc. 4356/106 o výměře 16 m2 v
rámci vyřešení majetkoprávního vztahu. Pozemek se nachází lokalitě řadových domů mezi ulicemi
Machovická a Žehušická a byl oddělen geometrickým plánem z původního pozemku 4356/34.

Manž. Polákovi preferují smírné řešení a uvádějí, že původní pozemek nabyli v roce 1980 do
osobního užívání na stavbu RD, stávající oplocení mají schváleno od bývalého MNV. V roce 2002
si společně se sousedy objednali geometrický plán na špatně zaměřené domy  a části pozemků
z tohoto geometrického plánu měly být připojeny k existujícím pozemkům. Vzhledem k tomu,
že Katastrální úřad chybně zakreslil severní hranici pozemku 4356/34 užívali celý pozemek v
dobré víře, že je vše v pořádku. Dle podkladů z katastru nemovitostí si nebyli vědomi, že je
něco v nepořádku. Až v roce 2011 Katastrální úřad opravil tuto chybu a o opravě manž. Polákovi
informoval. Následně byli městskou částí vyzváni k řešení nevypořádaného majetkoprávního
vztahu. Vzhledem k tomu, kdy ne z jejich viny se tato situace řeší až nyní a pozemek je dotčen
uložením inž. sítí požádali manž. Polákovi o snížení prodejní ceny a nabídli částku 500,- Kč/
m2, což odpovídá cca 56% ceny z cenové mapy stavebních pozemků platné v roce 2002. Na
základě doporučení smluvní AK, XXXXX XX XXXXXXXX XX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XX
XXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, již byla tato cena v předchozích případech
akceptována.

Záměr MČ Praha 21 na odprodej pozemku byl zveřejněn v souladu s platnou legislativou.
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
 odprodej pozemku č. parc. 4356/106 o výměře 16 m2 v k.ú. Újezd nad Lesy Ing. Ladislavu

Polákovi a Věře Polákové za sníženou cenu 500,-/m2, která vychází z cenové mapy



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

stavebních pozemků platné v roce 2002 a dalšího snížení z důvodu zatížení pozemku
vedením inž. sítí

 
 
 

2) p o v ě ř u j e
 starostu MČ Praha 21 podpisem kupní smlouvy

 
 Zodpovídá:

 
 1. Starosta
 Podpis smlouvy
 Termín:  10.05.2013
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 03_usn._RMC_Polakovi

 
Příloha č.3: 02_situace_ppc._4356_106

 
 

Dne 07.03.2013
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta 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/00105/2013
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 13. jednání dne 18.03.2013
 

RSDr. Pavel Jandapředkládá:
předseda KV

 
Ivana Bulířovázpracoval:
tajemnice KV ZMČ Praha 21

 
 

Věc: Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21

Důvodová zpráva
Kontrolní výbor Zastupitelstva MČ Praha 21 předkládá Zastupitelstvu MČ Praha 21 průběžnou
zprávu o činnosti KV ZMČ Praha 21. Jedná se o: zápis z jednání kontrolního výboru  č. 20/2012
ze dne 5. 12. 2012,  zápis z jednání kontrolního výboru č. 21/2013  ze dne 9. 1. 2013, zápis z
jednání kontrolního výboru č. 22/2013 ze dne 6. 2. 2013.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 



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

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 zápisy z jednání KV ZMČ Praha 21 č. 20 ze dne 5. 12. 2012, č. 21 ze dne 9. 1. 2013 a č.

22 ze dne 6. 2. 2013
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_kontrolni_vybor_zapis_20_2012

 
Příloha č.3: 03_kontrolni_vybor_zapis_21_2013

 
Příloha č.4: 04_kontrolni_vybor_zapis_22_2013

 
Příloha č.5: 05_priloha_zapisu_KV_c.20_2012

 
 

Dne 06.03.2013
 
 

RSDr. Pavel Janda
předseda KV

 
 



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/00109/2013
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 13. jednání dne 18.03.2013
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Revokace usnesení ZMČ12/0154/12 ze dne 4. 2. 2013

Důvodová zpráva
V průběhu pořizování dat ze schváleného rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2013 (usnesení
ZMČ12/0154/13 ze dne 4. 2. 2013) do programu Ginis, byl zjištěn nesoulad mezi pořízenými
daty a exelovou tabulkou - příloha č. 1 - Závazné ukazatel rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2013,
a to o 400 tis. Kč. K rozdílu došlo mechanickou chybou při zadávání součtového vzorce u
kapitálových výdajů (do vzorce se nezapočítala buňka z kapitoly 06 - Kultura, sport a cestovní
ruch - kapitálové výdaje - hřiště Druhanická). Celkový stav příjmů a výdajů zůstává stejný,
dochází pouze ke snížení běžných výdajů (snížení oddílu ostatní činnosti v kapitole 10 pokladní
správa v položce nespecifikované rezervy) a k navýšení celkového stavu kapitálových výdajů o
400 tis. Kč. Revokace byla odsouhlasena usnesením RMČ65/1142/13, ze dne 26. 2. 2013.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 revokaci usnesení ZMČ12/0154/13, ze dne 4. 2. 2013

 
 
 

2) s c h v a l u j e
 "Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2013" po opravě v příloze č. 1 - Závazné ukazatele

rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2013. Příloha č. 1 je nedílnou součástí originálu tohoto
usnesení. Jedná se o snížení běžných výdajů o 400 tis. Kč a navýšení kapitálových výdajů



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

o 400 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu MČ Praha 21 ze dne 4. 2. 2013. Celková částka
příjmů a výdajů schváleného rozpočtu zůstává stejná.

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Zavazne_ukazat_2013

 
Příloha č.3: 03_usnes_ZMC12_0154

 
 

Dne 06.03.2013
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

 
 



Městská část Praha 21 Příloha č. 1 k usnesení

Schválený rozpočet na rok 2013    (v tis.Kč)

Závazné ukazatele rozpočtu  MČ Praha 21  na rok 2013 

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

Kapitola  (ORJ) Název skupin a podskupin

Schválený 

rozpočet

Schválený 

rozpočet

Paragrafy Rozpočtové příjmy rok 2012 rok 2013 

Daňové příjmy (součet za třídu 1) 8 728,00 8 112,00

Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 1 410,00 1 410,00

Přijaté transfery (součet za třídu 4) 64 881,00 61 974,00

Příjmy (třída 1 + 2 + 4) 75 019,00 71 496,00

Financování ze zdrojů min.let (položka 8115) 0,00 0,00

Příjmy celkem 75 019,00 71 496,00

Kapitola                                  

Paragrafy Výdaje

02 - Městská infrastruktura

23 Vodní hospodářství 300,00 300,00

37 Ochrana životního prostředí 2 030,00 1 820,00

Běžné výdaje 2 330,00 2 120,00

03 - Doprava

22 Doprava 2 900,00 2 700,00

Běžné výdaje 2 900,00 2 700,00

Kapitálové výdaje 600,00 2 534,00

04 - Školství, mládež a samospráva

3111 Předškolní zařízení 3 343,80 3 561,00

3113 Základní škola 8 454,60 8 091,10

3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 0,00 230,00

34 Tělovýchova a zájmová činnost 100,10 15,00

Běžné výdaje 11 898,50 11 897,10

Kapitálové výdaje 500,00 3 800,00

05 - Zdravotnictví a sociální péče

35 Zdravotnictví 50,00 50,00

43 Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zabez. 907,00 1 022,00

Běžné výdaje 957,00 1 072,00

06 - Kultura, sport a cestovní ruch

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky 820,00 893,00

34 Tělovýchova a zájmová činnost 623,20 600,00

Běžné výdaje 1 443,20 1 493,00

Kapitálové výdaje 400,00

07 - Bezpečnost

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 5,00 5,00

55 Požární ochrana a integrov.záchranný systém 82,30 82,00

Běžné výdaje 87,30 87,00

08 - Hospodářství

36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 1 420,00 1 460,00

Běžné výdaje 1 420,00 1 460,00

09 - Vnitřní správa

6112 Zastupitelstvo obce 2 353,00 1 920,00

6171 Činnost místní správy 37 342,00 37 261,90

Běžné výdaje 39 695,00 39 181,90

Kapitálové výdaje 10 000,00 100,00

10 - Pokladní správa

63 Finanční operace 400,00 270,00

64 Ostatní činnosti 2 788,00 4 381,00

Běžné výdaje 3 188,00 4 651,00

Běžné výdaje celkem 63 919,00 64 662,00

Kapitálové výdaje celkem 11 100,00 6 834,00

Výdaje celkem 75 019,00 71 496,00

19.2.2013 Vypracoval: Ing.Vlasta Berková - správce rozpočtu







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/00114/2013
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 13. jednání dne 18.03.2013
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
RNDr. Pavel Roušarzpracoval:
starosta MČ Praha 21

 
 

Věc: Žádost o změnu územního plánu

Důvodová zpráva

MČ Praha 21 předkládá tento dokument jako podkladovou studii za účelem ochrany řešeného
území pro budoucí rozvoj vybavenosti lokality severního Blatova (severozápadní část MČ Praha
21). Cílem je ochrana a vytvoření ploch pro rozvoj veřejných prostranství a vybavenosti.

Vzhledem k faktu, že během posledních 20 let v mnoha případech proběhl neřízený rozvoj
území, který byl díky nepřipravenosti „předběhnut“ komerčními zájmy a na mnoha místech
MČ Praha 21 Újezd nad Lesy bylo z urbanistického hlediska promarněno několik příležitostí na
propojení komunikační sítě a udržitelný rozvoj urbanistické struktury obce, která je historicky
koncipována do pravidelného, všesměrově prostupného rastru. Díky nevhodné parcelaci a
následnému majetkoprávnímu nedořešení následné správy komunikací vzniklo mnoho případů,
kde chybí propojení uliční sítě a veřejná prostranství sekundárního charakteru, významných
zejména pro lokální potřeby obyvatel (veřejná prostranství pro oddech a setkávání)

Proto předkládáme koncept, který by měl sloužit jako podklad pro iniciaci kroků vedoucích k
ochraně dotčeného území tak, aby v budoucnu nedošlo ke zneužití plánovaného rozvoje veřejné
infrastruktury a vybavenosti MČ. Jedná se o rozvoj lokality v souhrnné výměře 6,5 ha.

Koncept předpokládá vznik iniciační studie včetně změny územního plánu, který je v kompetenci
hl. města Prahy. Pokud RMČ a ZMČ Praha 21 tento koncept odsouhlasí, bude následně podán
požadavek na změnu územního plánu.

Rada MČ Praha 21 odsouhlasila tento materiál na svém jednání č. 65 dne 26. 2. 2013. 
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 iniciační dokument MČ Praha 21 "ETAPA 01_Blatov_rozvojové plochy Pilovská – Čankovská",

která je nedílnou součástí originálu tohoto usnesení



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

 
 
 

2) s c h v a l u j e
 uplatnění požadavku MČ Praha 21 na změnu územního plánu v lokalitě Blatov v intencích

iniciačního návrhu
 
 
 

3) u k l á d á
 starostovi MČ Praha 21 předložit návrh na změnu územního plánu na MHMP

 
 Zodpovídá:

 
 1. Starosta
 viz usnesení
 Termín:  30.09.2013
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.1: 02_UJEZD_INICIACE_BLATOV_TEXT_VERZE_20130210

 iniciace-textová část
Příloha č.2: 03_UJEZD_INICIACE_UZEMNI_STUDIE_FAZE_1_BLATOV_GRAFICKA_CAST_VAR_20130128

 iniciace-grafická část
 

Dne 11.03.2013
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

 
 



INICIAČNÍ DOKUMENT MČ Praha 21
ETAPA 01_Blatov_rozvojové plochy  “Pilovská – Čankovská“

textová část:

ÚVOD:

MČ  Praha  21  předkládá  tento  dokument  jako  podkladovou  studii  za  účelem  ochrany
řešeného území pro budoucí rozvoj vybavenosti lokality severního Blatova (severozápadní část
MČ Praha 21). Cílem je ochrana a vytvoření ploch pro rozvoj veřejných prostranství a vybavenosti.

Vzhledem k faktu, že během posledních 20.let v mnoha případech proběhl neřízený rozvoj
území, který byl díky nepřipravenosti „předběhnut“ komerčními zájmy a na mnoha místech MČ
Praha  21  Újezd  nad  Lesy  bylo  z  urbanistického  hlediska  promarněno  několik  příležitostí  na
propojení  komunikační  sítě  a  udržitelný  rozvoj  urbanistické  struktury  obce,  která  je  historicky
koncipována  do  pravidelného,  všesměrově  prostupného  rastru.  Díky  nevhodné  parcelaci  a
následnému majetkoprávnímu nedořešení následné správy komunikací vzniklo mnoho případů,
kde  chybí  propojení  uliční  sítě  a  veřejná  prostranství  sekundárního  charakteru,  významných
zejména pro lokální potřeby obyvatel (veřejná prostranství pro oddech a setkávání)

Proto předkládáme koncept, který by měl sloužit jako podklad pro iniciaci kroků vedoucích k
ochraně dotčeného území tak, aby v budoucnu nedošlo ke zneužití plánovaného rozvoje veřejné
infrastruktury a vybavenosti MČ. Jedná se o rozvoj lokality v souhrnné výměře 6,5 ha.

HLAVNÍ BODY ZÁM ĚRU:

• ochrana území pro vznik lokálního centra Blatov sev er (severozápadní část Újezda nad
Lesy),  pro budoucí centrum sportu, aktivní činnosti, rekreace a sociálních služeb je  potřeba
udržet a reorganizovat plochy, určené pro VV (veřejné vybavení), jako rezervu pro další rozvoj
veřejného vybavení, který bude z hlediska perspektiv současné ekonomiky nezbytný (objekty
volnočasových aktivit, vybavení pro sport a rekreaci,  azylová zařízení, náhradní bydlení pro
sociálně  vyloučené  občany,  drobné  komerce  a  vybavenosti  vhodné  pro  potřeby  lokality  a
návštěvníků lesa).

• definice  trasy budoucích komunikací a plochy ve řejného prostranství , v tomto místě se
nachází  významná  urbanistická  “anomálie”,  která  pramení  již  z  historické  trasy  Koloděje,
Blatov, Horní Počernice. Dochazí zde k severozápadnímu zalomení Pilovské ulice, které tak
vybočuje ze standardu ostatních téměř severojižně  orientovaných ulic skeletu. V tomto místě
“odbočení”  zrcadlově  navazuje  pěší  trasa  do  rozsáhlého  lesního  území  a  Klánovic  v
severovýchodním  směru  k  železniční  stanici  Praha-Klánovice.  Tento  směr  by  též  pomohl
dořešit problém s napojením západního konce Čekanovské ulice. Toto rozcestí se jeví,  díky
směrové  anomálii  obou  tras,  jako  velmi  vhodné  místo  k  vymezení  plochy  veřejného
prostranství, jakožto místa urbanisticky dobře zapamatovatelného akcentu. V současné době
je zde situována i zastávka MHD. Jižní část pozemku 1399/1 (v majetku České republiky) má
ale  funkční  využití  OB-B.  Vzhledem  k  lepší  obslužnosti  a  výhodnější  poloze  pro  potřeby
rezidentů, by bylo vhodné i jižní část pozemku 1399/1 předefinovat na funkční plochu VV, jako
je  tomu  v  severní  části.  (situace  se  zákresem  řešeného  území  a  navrhovanou  úpravou
funkčních ploch ÚP SÚ hl.m.Prahy je vyhotovena ve stavájícím i navrhovaném stavu v grafické
příloze).

• akcent na vstup do Klánovického lesa , který zaujímá plochu na východním okraji Prahy na
území městských částí Horní Počernice, Újezd nad Lesy a Klánovice a středočeských obcí
Úvaly,  Šestajovice  a  Jirny  (část  Nové  Jirny).  Jedná  se  o  jednu  z  nejvýznamnějších  a
nejrozsáhlejších lesních ploch na území hlavního města Prahy. Újezd nad Lesy sousedí s touto
přírodní lokalitou při celém svém severním okraji. Z tohoto důvodu vnímáme jako velmi důležité



věnovat se otázkám příměstské rekreace a vstupy do tohoto přírodního parku řešit i z hlediska
infrastrukturální  vybavenosti.  Právě  lokální  centrum  Blatov  sever  se  může  stát  jedním  z
hlavních vstupů  do přírodního parku včetně  funkcí spojených s vybaveností pro příměstské
rekreanty.

•••• rekultivace území na p řírodní rekrea čně pobytový park , v severní části MČ na pozemcích
1405/1, 1406/1, 1406/2, 1408/1, které jsou dnes neudržovaným územím, by v budoucnu mohly
být  zrekultivovány  na  přírodní  park  s  okružní  trasou  pro  rekreaci.  V  případě  vhodnosti  z
hlediska  požadavků  na  ochranu  přírody  by  zde  vzhledem  k  častému  přemokření  mohla
vzniknout přírodní vodní plocha. Stávající strouhy by byly osázeny “čistícími” rostlinami, aby se
zabránilo případnému znečištění odpadními vodami, které se zde v extrémech vyskytují.

STRUČNÝ POPIS INICIAČNÍHO NÁVRHU:

Iniciační návrh lokálního centra Blatov sleduje hlavně  obecnou podobu možného vývoje
území.  Řešené  území  lze  rozdělit  do  třech  částí.  Náměstí  s  hlavní  vybaveností,  sportovně
rekreační část a přírodní park. Část 1 a 2 o celkové výměře 31738m2 a část 3 park o celkové
výměře 34 326m2 

První  část  území  vymezeného ulicemi  Pilovská,  Čenovická a  Čekanovská je  určeno k
hlavním  funkcím  lokality  dle  náplně  VV  ÚP.  Jeho  charakter  je  městského  typu  v  měřítku
odpovídajícímu  územnímu  celku  MČ  Praha  21.  Převažují  minerální  povrchy  a  doplňková
udržovaná zeleň,  álejové stromy, vodní prvek, lavičky a další prvky, které by měly být nedílnou
součástí kvalitního veřejného prostranství. Navrhované objekty by měly vymezit veřejný kompaktní
prostor.  Náplň  navrhovaných  objektů  by  měla  být  řešena  tak,  aby  bylo  možné  komplexně
poskytnout požadované potřeby lokality.  (tj.  Komunitní a vzdělávací prostory a služby,  drobnou
komerci,  domov důchodců  či  stacionář  nebo azylový  dům dle  propracované koncepce potřeb
vybavenosti MČ, občerstvovací zařízení, byt správce a jiné funkce související s celkovou koncepcí
založené  na  finančním  průzkumu  udržitelnosti.  Podél  nově  navrhované  komunikace  v
severovýchodním směru  povede  i  cyklostezka  vedoucí  k  lesu,  která  tak  bude  navazovat  na
regionální cyklotrasu z Koloděj. Komunikace pro automobily bude sloužit pro příjezd návštěvníků k
parkovacím  plochám  vedoucím  podel  komunikace  a  také  k  obsloužení  západního  okraje
Čekanovské ulice.  Režim pohybu by měl  být  do 30km/hod.,  úroveň  povrchu shodná s pěšími
komunikacemi, ale při jasném vymezení pomocí rozdílné barvy a strukrury povrchu, včetně dalších
“nástrojů” k tomu určených. 

Druhá část území tzv. sportovně  rekreační je vymezena ulicemi Pilovská, Čekanovská a
linií, která odpovídá úrovni ulice Čankovské. Jako hlavní osa území dále pokračuje nově vzniklá
severovýchodní komunikace ve zklidněném režimu, přičným parkováním a stromořadím po obou
stranách.  Dále  zde  pokračuje  i  cyklostezka  ve  vymezeném  koridoru.  Funkční  náplň  objektů
odpovídá potřebám sportu, zdravotním službám, relaxaci a aktivnímu odpočinku. (t.j. sportoviště a
zázemí pro jejich provoz, zdravotní a rehabilitační centrum s konceptem využití možností blízkého
lesa..,  dětské hřiště  a hřiště  pro seniory,  alternativně  objekt  stacionáře pro seniory či  osoby s
pohybovými problémy, kde se předpokládá možnost  využití  lesa a klidové zóny MČ.  Dále zde
může vzniknout například vzdělávací centrum pro děti a mládež se zaměřením na přírodní témata. 

Třetí část je předstupněm volné přírody. Na území, které je dnes hůře prostupné, by mohl
vzniknout  přírodní  rekreační park  s  okružní  trasou.  Přírodní  charakter  vhodný k záchování  by
zůstal  neporušen a  lokalita  by  byla  doplněna o  dřeviny  v  souladu s  ochranou  okolní  přírody.
Charakter  a  druhové  složení  parku  by  bylo  výsledkem  detailního  odborného  návrhu



konzultovaného s odbornými složkami. Vodní plocha, v případě, že by byla potvrzena vhodnost
jejího vzniku, by území výrazně dodala na atraktivitě v podobě příjemnějšího klimatu a estetické
atraktivity.

POPIS  POZEMKŮ DLE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ PLATNÉHO ÚP SÚ HMP :

Předmětná rozvojová plocha se nachází na severozápadním okraji MČ Praha 21, v lokalitě
Blatov.  Předmětem zásadních změn je pozemek č.  1399/1 (vlastnické právo: Česká republika,
svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: Pozemkový fond České republiky)   o výměře 15
519 m2, který je současně vymezen funkčními plochami dle ÚP SÚ HMP:  ZMK, VV v severní části
a OB-B v jeho jižní části. Cílem MČ Praha 21 je celý pozemek překvalifikovat na funkční plochu
VV.  Obzvláště  jeho jižní  část  je z  hlediska obslužnosti  lokálního centra klíčová. Jeho plošným
zastavěním bytovou výstavbou by byl zásadně  znemožněn další rozvoj  stávajících ploch VV v
severní části a plochy VV na pozemku č.  1405/1.  Plocha není cca 20 let obdělávána, je pokryta
přírodním travním porostem s náletovými dřevinami. Na více místech je znečištěna biologickým
odpadem v „černých skládkách“. Přes její pravý spodní roh vede v délce cca 150 metrů „na černo“
vybudovaná  komunikace  pro  potřeby  stavby  páteřního  kanalizačního  sběrače,  jejíž  povrch  je
tvořen uježděnou šotolinou o šířce cca 6 - 8 m. 

Stejně  by  bylo  vhodné  funkčně  překvalifikovat  jižní  části  liniových  pozemků  č.1399/29
(vlastnické právo: Česká republika, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: Pozemkový
fond České republiky)   o výměře 268 m2, č.1401  (vlastnické právo: Česká republika,  svěřená
správa nemovitostí ve vlastnictví obce: Pozemkový fond České republiky)  o výměře 2 746 m2 a
pozemek č.1399/30 (vlastnické právo: Česká republika, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví
obce: Pozemkový fond České republiky)   o výměře 24 m2, které přiléhají k pozemku 1399/1 by
bylo v rámci sjednocení plochy kompletně ponechat jako funkční plochy VV. 

Další úpravy vymezení funkcí jsou na pozemku č.  1402/1 (vlastnické právo: Hlavní město
Praha, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce:  Městská část Praha 21)  o výměře 2 706
m2,  který  je  funkčně  veden  jako  SP.  Vzhledem  k  jeho  centrální  orientaci  na  rozcestí  dvou
důležitých směrů je ideálním pro veřejné prostranství se stavbou pro drobnou komerci a potřeby
lokality včetně zázemí pro sport či komunitní služby. Navrhujeme tedy překvalifikování funkčního
využití na VV.

Severně  navazující  pozemek  č.1403 (vlastnické  právo:  Hlavní  město  Praha,  svěřená
správa nemovitostí ve vlastnictví obce: Městská část Praha 21)  o výměře 10 475 m2 je převážně
definován  funkční  plochou  SP.  Na  něm  se  nyní  nacházejí  dvě  sportovní  hřiště.  Fotbalové  s
travnatým povrchem a víceúčelové nově realizované sportoviště s umělým povrchem. V severní
části pozemku je funkční plocha definována jako ZMK. Tuto část navrhujeme překvalifikovat celou
jako SP.

V  severní  části  lokality  se  nachází  pozemek  č.1405/1 (vlastnické  právo:  Hlavní  město
Praha, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: Městská část Praha 21) o výměře 17 193
m2. Součástí pozemku jsou funkční plochy VV a ZMK. Navrhujeme plochu VV překvalifikovat na
ZMK a nahradit tak „obětované“ plochy ZMK na pozemcích č.1403 a 1399/1. Případná výstavba v
rámci  funkcí  plochy VV na tomto pozemku je vzhledem k míře zamokření a hlavně  vzdálené
poloze zcela nevhodná. 

Pozemky:  č.  1405/2,   1406/1,   1406/2,   1406/3,   1407,   1408/1,   1408/2  navrhujeme
ponechat ve stávajícím funkčním využití ZMK. 



Pozemky: č.  1405/2  (vlastnické právo:  SJM Houfek Vlastimil a Houfková Julie, č.1406/1
(vlastnické právo:  Hlavní město Praha, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce:  Městská
část Praha 21) o výměře  1 125 m2, č.1406/2 (vlastnické právo:  Hlavní město Praha, svěřená
správa nemovitostí  ve  vlastnictví  obce:  Městská část  Praha 21) o  výměře  150 m2,  č1406/3
(vlastnické právo: SJM Houfek Vlastimil a Houfková Julie, č.1408/1 (vlastnické právo: Hlavní město
Praha, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: Městská část Praha 21) o výměře  14 608
m2,  č.  1407 (vlastnické právo:  Hlavní město Praha, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví
obce: Městská část Praha 21) o výměře  1 250 m2.

V rámci korekcí je případně možné na pozemcích 1399/11 a 1399/15 překvalifikovat ty části
pozemků, které jsou definovány jako ZMK na OB-B či OB-C jelikož tyto pozemky jsou již zastavěny
v  místech,  kde  jsou  vymezeny  funkcemi   OB-B  a  OB-C.  (viz.  Mapa  v  grafické  příloze).  Na
překvalifikování  je  možné  přistoupit  pouze  bude-li  dohodnuto  řešení  pozemkových  nároků  na
zapádním okraji ulice Čekanovská, tak aby byla komunikace využitelná bez provozních nároků.

SEZNAM PŘEDMĚTNÝCH POZEMKŮ A JEJICH VLASTNICKÝCH POM ĚRŮ:

1401__1402/1__1403__1405/1__1406/1__1406/2__1407__1408/1
Vlastnické právo: 
Hlavní město Praha
Mariánské náměstí 2/2, Praha, Staré Město, 110 01
Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce:
Městská část Praha 21 
Staroklánovická 260, Praha, Újezd nad Lesy, 190 16 

1399/1__1399/29__1399/30
Vlastnické právo: 
Česká republika 
Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce:
Pozemkový fond České republiky 
Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 130 00 

1399/15
Vlastnické právo: 
Wajtr Vítězslav Ing. , 
Čekanovská 2521, Praha, Újezd nad Lesy, 190 16 

1399/11__1405/2__1406/3
Vlastnické právo: 
SJM Houfek Vlastimil a Houfková Julie
Houfek Vlastimil, 
Roudenská 467/8, České Budějovice, České Budějovice 7, 370 01
Houfková Julie, 
Roudenská 467/8, České Budějovice, České Budějovice 7, 370 01

1408/2
Vlastnické právo: 
SJM Jabbar Thair a Jabbarová Ouassila
Jabbar Thair
Tobrucká 713/25, Praha, Vokovice, 160 00
Jabbarová Ouassila
Roháčova 410/46, Praha, Žižkov, 130 00
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ÚJEZD NAD LESY - LOKALITA  BLATOV

 Územní plán sídelního útvaru hl.m.Prahy 

NÁVRH ZÁKRESU ZMĚNY DO MAPY ÚP

STÁVAJÍCÍ STAV: 

DOTČENÉ POZEMKY:
Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce:
Městská část Praha 21: 
1401_(VV+OB-B+ZMK), 1402/1_(SP),
1403_(SP+ZMK), 1405/1_ (ZMK+VV), 
1406/1_(ZMK+VV), 1406/2_(ZMK), 1407_(OB-C), 
1408/1_(ZKM)
Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce:
Pozemkový fond České republiky 
1399/1_(VV+OB-B+ZMK),  1399/29_(VV+OB-B),
1399/30_(ZMK)
Vlastnické právo: SJM Houfek Vlastimil a Houfková 
Julie
1399/11_(OB-B+ZMK), 1405/2_(ZMK)_1406/3_ (ZMK)
Vlastnické právo: Wajtr Vítězslav Ing. ,  
1399/15_ (OB-B+ZMK)
Vlastnické právo: SJM Jabbar Thair a Jabbarová 
Ouassila
1408/2_(ZMK)

NÁVRH:

1401_(VV), 1402/1_(VV),
1403_(SP), 1405/1_ (ZMK), 
1406/1_(ZMK), 1406/2_(ZMK), 1407_(OB-C), 
1408/1_(ZKM)
_
1399/1_(VV),  1399/29_(VV),
1399/30_(VV)
_
1399/11_(OB-B), 1405/2_(ZMK)_1406/3_ (ZMK)
_
1399/15_ (OB-B)
_
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00108/2013
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 13. jednání dne 18.03.2013
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Iva Hájkovázpracoval:
vedoucí odboru

 
 

Věc: Projednání návrhu na udělení titulu Čestný občan, Občan roku 2013

Důvodová zpráva

MČ Praha 21 uděluje poctu významným občanům za zásluhy o městskou část. Nominace na titul
"Čestný občan MČ Praha 21" a "Občan roku" probíhala na základě návrhů občanů odevzdaných
na ÚMČ Praha 21 do 28.2.2013.

Komise pro udělování těchto titulů zasedá ve složení:

PhDr. Jaroslava Jirásková - omluvena pro nemoc, Darja Kocábová, PhDr. Miloš Schmidt, RNDr.
Jiří Sikač, CSc.

Dne 6.3.2013 na svém zasedání vybírala z navrhovaných kandidátů:

Čestný občan MČ Praha 21 - Ing. Alfred Kocáb

Čestný občan MČ Praha 21 in memoriam - univ. prof. RNDr.Petr Voňka, CSc.

plk. Ing. Oldřich Pelčák

Občan roku 2013  - Ing. Eva Danielová

Komise předkládá svůj návrh Zastupitelstvu MČ Praha 21 k rozhodnutí.
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) r o z h o d l o
 udělit čestný titul "Čestný občan MČ Praha 21":

Ing. Alfred Kocáb 
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2) r o z h o d l o
 udělit čestný titul "Čestný občan MČ Praha 21" in memoriam:

univ. prof. RNDr. Petr Voňka, CSc.
 
 
 

3) r o z h o d l o
 udělit čestný titul "Občan roku" za rok 2013:

Ing. Eva Danielová 
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Zapis_komise_CO_OR_2013

 
Příloha č.3: 03_Prezencni_listina

 
Příloha č.4: 04_Nominace_2013

 
 

Dne 07.03.2013
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

 
 


