
 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 

Pozvánka 

 

Zastupitelstvo městské části 19. jednání 19.03.2018 

Místo konání: Divadelní sál MZŠ 

 

Začátek jednání: 16:00 hod 

 

Navržený program jednání: 

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

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

Vzhledem k předpokládané velké účasti občanů je projednávání bodů  č. 7 a 8  stanoveno 

na pevný čas: 

 

18:00-18:30 bod č. 7 Návrh přípravného výboru na konání místního referenda 

18:30-19:00 bod č. 8 Podání petice občanů za zachování zdravotního střediska na sídlišti  

                                   Rohožník 

 

19:00-19:45 Interpelace občanů  

19:45-20:30 Interpelace členů zastupitelstva 

 

 

Pořadí Věc 
Číslo 

materiálu 
Značka Předkládá 

1 Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů BJ/00077/2018 
 

Karla Jakob 

Čechová 

2 Volba mandátového výboru BJ/00078/2018 
 

Karla Jakob 

Čechová 

3 Volba návrhového výboru BJ/00079/2018 
 

Karla Jakob 

Čechová 

4 Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ 

Praha 21 

BJ/00080/2018 
 

Iva Šimková 

Karla Jakob 

Čechová 

5 Kontrola plnění usnesení BJ/00081/2018 
 

Iva Šimková 

Karla Jakob 

Čechová 

 



6 Zpráva o činnosti rady BJ/00082/2018 
 

Dana 

Kartousová 

Karla Jakob 

Čechová 

7 Návrh přípravného výboru na konání místního 

referenda 

BJ/00102/2018 
 

Ing. Josef 

Orlovský 

Karla Jakob 

Čechová 

8 Podání petice občanů za zachování zdravotního 

střediska na sídlišti Rohožník 

BJ/00103/2018 
 

Ing. Josef 

Orlovský 

Karla Jakob 

Čechová 

9 Zápis č. 20 a 21 z jednání Finančního výboru 

Zastupitelstva MČ Praha 21 a Protokol o 

kontrole č. 1 

BJ/00096/2018 
 

Ing. Blanka 

Birková 

Ing. Michael 

Hartman 

10 Rozpočtová opatření č. 185-190, 192, 196-198: 

změny rozpočtu v roce 2017 a č. 1, 3-13, 15-18, 

20, 21 a 23: změny rozpočtu v roce 2018 

BJ/00111/2018 
 

Ing. Vlasta 

Berková 

Jan Slezák 

11 Vnitřní směrnice 1/18 Rozpočtová pravidla MČ 

Praha 21 

BJ/00094/2018 
 

Ing. Blanka 

Birková 

Karla Jakob 

Čechová 

12 Výbor pro hodnocení podkladů pro schvalování 

účetní závěrky MČ Praha 21 za rok 2017 

BJ/00093/2018 
 

Ing. Blanka 

Birková 

Karla Jakob 

Čechová 

13 Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2017 BJ/00104/2018 
 

Ing. Vlasta 

Berková 

Jan Slezák 

14 Zájem o koupi pozemku parc.č. 793/6 v k.ú. 

Újezd nad Lesy 

BJ/00547/2017 
 

Ing. Josef 

Roušal 

Karla Jakob 

Čechová 

15 Změna Pravidel prodeje bytů, spravovaných 

Městskou částí Praha 21 

BJ/00114/2018 
 

Pavel Zeman 

Jan Slezák 

16 Úprava zřizovacích listin příspěvkových 

organizací MČ Praha 21 

BJ/00113/2018 
 

Bc. Markéta 

Slavíková 

Karla Jakob 

Čechová 

17 Žádost občanského sdružení Veselý Újezd o 

poskytnutí dotace na kulturní akci "Čarodějnice 

2018" 

BJ/00091/2018 
 

Bc. Markéta 

Slavíková 

Karla Jakob 

Čechová 

18 Vyhodnocení Plánu zlepšování procesu místní 

Agendy 21 pro rok 2017 

BJ/00112/2018 
 

Bc. Markéta 

Slavíková 

Tomáš Fábera 

19 Rezignace na členství v KV ZMČ Praha 21 BJ/00125/2018 
 

Iva Šimková 

Karla Jakob 

Čechová 



20 Zápis č. 23 z jednání Kontrolního výboru 

Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 17. 1. 2018 

Zápis č. 24 z jednání Kontrolního výboru 

Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 19. 2. 2018 

Dovolba člena Kontrolního výboru 

Zastupitelstva MČ Praha 21 

BJ/00106/2018 
 

Markéta 

Zahradníková 

Mgr. Ing. 

Martin 

Kopecký 

 

 

Karla Jakob Čechová v.r. 

starostka MČ Praha 21 

 



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

BJ/00077/2018
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 19. jednání dne 19.03.2018
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
 

Věc: Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 
 

Dne 08.03.2018
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

 
 



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

BJ/00078/2018
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 19. jednání dne 19.03.2018
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
 

Věc: Volba mandátového výboru
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) v o l í
 mandátový výbor ve složení:

 
 
 
 

Dne 08.03.2018
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

 
 



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

BJ/00079/2018
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 19. jednání dne 19.03.2018
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
 

Věc: Volba návrhového výboru
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) v o l í
 návrhový výbor ve složení:

 
 
 
 

Dne 08.03.2018
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

 
 



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

BJ/00080/2018
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 19. jednání dne 19.03.2018
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
Iva Šimkovázpracoval:
vedoucí oddělení kanceláře starosty

 
 

Věc: Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
 program 19. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.1: 02_program_ZMC19

 
 

Dne 09.03.2018
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

 
 



 

 

Program 

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

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

Vzhledem k předpokládané velké účasti občanů je projednávání bodů  č. 7 a 8  stanoveno 

na pevný čas: 

 

18:00-18:30 bod č. 7 Návrh přípravného výboru na konání místního referenda 

18:30-19:00 bod č. 8 Podání petice občanů za zachování zdravotního střediska na sídlišti  

                                   Rohožník 

 

19:00-19:45 Interpelace občanů  

19:45-20:30 Interpelace členů zastupitelstva 

 

1.   Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů  

2.   Volba mandátového výboru 

3.   Volba návrhového výboru 

4.   Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 

5.   Kontrola plnění usnesení 

6.   Zpráva o činnosti rady 

7.   Návrh přípravného výboru na konání místního referenda 

8.   Podání petice občanů za zachování zdravotního střediska na sídlišti Rohožník 

9.   Zápis č. 20, 21 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 a Protokol  

      o kontrole č. 1 

10. Rozpočtová opatření č. 185 - 190, 192, 196 - 198, 1, 3 - 13, 15 - 18, 20, 21 a 23 

11. Vnitřní směrnice 1/18 Rozpočtová pravidla MČ Praha 21 

12. Výbor pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky MČ Praha 21 za rok 2017 

13. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2017 

14. Zájem o koupi pozemku parc.č. 793/6 v k.ú. Újezd nad Lesy 

15. Změna Pravidel prodeje bytů, spravovaných Městskou částí Praha 21 

16. Úprava Zřizovacích listin příspěvkových organizací MČ Praha 21 

17. Žádost občanského sdružení Veselý Újezd o poskytnutí dotace na kulturní akci    

      "Čarodějnice 2018" 

18. Vyhodnocení Plánu zlepšování procesu místní Agendy 21 pro rok 2017 

19. Rezignace na členství v KV ZMČ Praha 21 

20. Zápis č. 23 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 17. 1. 2018, 

      Zápis č. 24 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 19. 2. 2018, 

      Dovolba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

BJ/00081/2018
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 19. jednání dne 19.03.2018
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
Iva Šimkovázpracoval:
vedoucí oddělení kanceláře starosty

 
 

Věc: Kontrola plnění usnesení

Důvodová zpráva

Z minulého jednání zastupitelstva (ZMČ18, 18. 12. 2017) vzešly 3 úkoly. V příloze
02_splnene_ukoly je vygenerováno jejich plnění. V příloze 03_trvající_úkoly_jsou vygenerovány
2 úkoly ze ZMČ15.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

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

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_splnene_ukoly_zmc

 
Příloha č.3: 03_trvajici_ukoly_zmc

 
 

Dne 09.03.2018
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

 
 



Přehled úkolů 
 

Městská část Praha 21   

 _______________________________________________________________________________________________  
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Celkový počet záznamů tisku: 3 

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol 
31.01.2018 RMC_FM_STA (Karla Jakob Čechová) 

ODB_KS_VFM_ORG (organizator virtual) 

24.01.2018 ZMČ18 Uk/00016/2018 

 
Úkol z ZMČ18, č.usnesení ZMČ18/0283/17, ze dne 18.12.2017, bod 3,VĚC: Odprodej pozemku č. 
parc. 4275/2 v k.ú. Újezd nad Lesy 
 

Zadání 

pověřuje 

starostku MČ Praha 21 podpisem kupní smlouvy 

 

Řešení 

Kupní smlouva podepsána dne 24. 1. 2018. 

 

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol 

08.01.2018 RMC_FM_STA (Karla Jakob Čechová) 
ODB_KS_VFM_ORG (organizator virtual) 

17.01.2018 ZMČ18 Uk/00017/2018 

 
Úkol z ZMČ18, č.usnesení ZMČ18/0284/17, ze dne 18.12.2017, bod 3,VĚC: Změna smlouvy o 
převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 1629/60 
 

Zadání 

pověřuje 

starostku MČ Praha 21 podpisem přiložené Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 

1629/60, zapsané na LV č. 2990 u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu 

Popis 

Podepsání smlouvy o prodeji bytu č. 1629/60. 

 

Řešení 

Smlouva o převodu podepsána dne 17. 1. 2018. 

 

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol 
08.01.2018 RMC_FM_STA (Karla Jakob Čechová) 

ODB_KS_VFM_ORG (organizator virtual) 
17.01.2018 ZMČ18 Uk/00018/2018 

 
Úkol z ZMČ18, č.usnesení ZMČ18/0285/17, ze dne 18.12.2017, bod 4,VĚC: Změna smlouvy o 
převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 1627/66 

 

Zadání 

pověřuje 

starostku MČ Praha 21 podepsáním a)  přiložené Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 
1627/66, zapsané na LV č. 2951 u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu a b) přiložené Zástavní smlouvy  reg. 

č. 0000/627741-01/17/01-002/00/R k výše uvedené bytové jednotce 

Popis 

Podepsání smlouvy o prodeji bytu č. 1627/66 a Zástavní smlouvy bytu 1627/66 

 

Řešení 

Smlouva o převodu podepsána dne 17. 1. 2018. 

 

 



Přehled úkolů 
 

Městská část Praha 21   

 _______________________________________________________________________________________________  
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Termín Zpracovatel/Držitel Nesplněno Jednání Úkol 
30.09.2017 ZMC_FM_ZAS11 (RNDr. Pavel Roušar)  ZMČ15 Uk/00082/2017 

 
Úkol z ZMČ15, č.usnesení ZMČ15/0238/17, ze dne 20.03.2017, bod 2,VĚC: Plán rozvoje městského 
zdraví v MČ Praha 21 
 

Zadání 

ukládá 

RMČ Praha 21 rozpracování a realizaci projektů Plánu rozvoje městského zdraví v MČ Praha 21 

 

Řešení 

RNDr. Roušar na jednání ZMČ17 dne 18. 9. 2017 informoval zastupitele, že informace zpracuje a předloží na 
dalším jednání ZMČ, tzn. dne 18. 12. 2017. 

 

Termín Zpracovatel/Držitel Nesplněno Jednání Úkol 

31.03.2018 ZMC_FM_ZAS11 (RNDr. Pavel Roušar)  ZMČ15 Uk/00086/2017 
 
Úkol z ZMČ15, č.usnesení ZMČ15/0239/17, ze dne 20.03.2017, bod 3,VĚC: Plán zlepšování procesu 
místní Agendy 21 na rok 2017 a vyhodnocení roku 2016 
 

Zadání 

ukládá 

RMČ Praha 21 realizovat Plán zlepšování procesu místní Agendy 21 na rok 2017 

 

Řešení 

RNDr. Roušar na jednání ZMČ17 dne 18. 9. 2017 informoval zastupitele, že informace zpracuje a předloží na 
dalším jednání ZMČ, tzn. dne 18. 12. 2017. 

 

 



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

BJ/00082/2018
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 19. jednání dne 19.03.2018
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
Dana Kartousovázpracoval:
asistentka

 
 

Věc: Zpráva o činnosti rady

Důvodová zpráva

Předkládám Zastupitelstvu MČ Praha 21 zprávu o činnosti Rady MČ Praha 21, za období červenec
až prosince 2017. V tomto období se jednání RMČ konalo 9x a to ve dnech: 25.7., 29.8., 12.9.,
26.9., 17.10., 7.11., 21.11., 5.12. a 19.12.2017.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

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

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_materialy_RMC_cervenec_prosinec_2017

 
 

Dne 08.03.2018
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

 
 



Přehled usnese í nada uč Praha 21 dle číset ze dne: 25.O7-2O!7

číslo Název Předkladatel

RMC62/1058/17
RMč62/1o 59/17

RMČ62/1o 60/t7

RMČ62/1o 6I/17

RMČ62/1o 62/17

RMČ62/1o 63/17

RMČ62/1o 64/17

RMč62/10 65/17

RMC62/1066/17

RMČ62/10 67/17

RMč62/1o 68/L7

RMč62/1o 69/17

RMČ62/1o7o/L7

RMČ62/1o7I/17

RMČ62/1o72/17

RMČ62/1o73/17

RMČ62/1o74/17

RMč62/10 75/L7

RMČ62/1o76/17
RMČ62/1o77/1'7

RMČ62/1o78/17

Kontrola plnění úkolů lva šimková
Dodatek ke Smlouvě o roznášce informačních/ Ing. Josef orlovský
propagačních materiálů
smiouva o umístění nereklamních doplňků na Ing. Josef orlovský
zaŕízeních veřej n ého osvětl en í
Smlouva o poskytnutí užívacích práv ke službě Ing. Josef orlovský
systému ASPI
Výměna telefonní ristředny, síťových adaptérů a Ing. Josef orlovský
telefonních přístrojů
Dodatek č. 6 k Rámcové smlouvě o prodeji zboží a Ing. Josef orlovský
poskytování služeb Vodafone oneNet č. 006087
Problematika pozemků kynologického cvičiště Karla Jakob

Cechová
Sociologická studie mezi obyvateli Újezdu nad RNDr. Pavel Roušar
Lesy ověřcníToP problómů z Veřejného fóra
2017
Návrh na zmírnění dopadů vandalismu v Úiezdě Karla Jakob
nad Lesy cechová
Żádost EDA cz, z.u. o poskytnutí neinvestiční Karla Jakob
individuálnídotacena'zajĺštěníslužbysociální Čechová
prevence - raná péče pro 2 rodiny s bydlištěm na
území MC Praha 21
obnova herního prvku na dětském hřĺšti ''Psí Karla Jakob
plácek'' a pořízení nového externího skladu pro Čechová
umístění potřeb na údržbu TJ Sokol
Dodatek ke smlouvě s History o.s. Karla Jakob

Cechová
Informace o úhradě za praktické vzdělávání žáků Karla Jakob
Masarykovy Zš Čechová
Rekonstrukce skautské klubovny - dodatek č.3 k Karla Jakob

j polesná _ [:il"il"oModernizace vstupního prostoru MZ!
projektová dokumentace Cechová
Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Karla Jakob
''Rekonstrukce komunikace v úl. oplanská'' Čechová
zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle
zákona č,. L34/2ot6 sb.
''Rekonstrtlkce jíclelny v MZš Polesná 1690'' - Karla Jakob
podlaha Čechová
Ŕekonstrukce chodníku v ul. Čentická - II. etapa Karla Jakob

Cechová
Broušení a lakování parket v polyfunkčním domě Jan Slezák
Požadavky ľłČ praha 21 na investiční dotace z Jan Slezák
rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018.
Žádost o odsouhlasení přijetí věcného daru Jan Slezák
zahradního altánu pro Mš Rohožník od organizace
Maminy z újezdské roviny



RMC62/1079/17

RMč62/1o 80/L7

RMč62/1o8I/L7

RMČ62/1o82/Ĺ7
RMC62/1083/L7

RMč62/1o 84/L7

odsouhlasení přijetí účelově určeného daru ve výšiJan Slezák
62.080,- Kč pro lrłzš polesnou od WOMEN FoR
WoMEN, o.p.s. na uhrazení stravného pro L2 ž.ákť)
Schválení Darovací smlouvy mezi POWER, a.s. a Jan Slezák
MČ Praha 21
Rozpočtová opatření č'.74 - 88, 90,91,94 - 99: Jan Slezák
změny rozpočtu V roce 2oI7 a č. 92 a 93: úpravy
rozpočtu V roce 2oI7
Zápis z 24. jednání KUR Zdeňka Péterová
Zápis z Komĺse žĺvotního prostředí č. 6 Komise životního

prostřed í
Smlouva o právu provést stavbu na akci Karla Jakob
Cyklotrasa A5o/A5oo, úsek Klánovice - Koloděje, Čechová
úsek ''historické cesty Blatovská alej''



PřehIed usnesení Rada Mč Praha 21 dle čísel ze dne: 29.o8.2017

číslo Název Předkladatel

Č
č
Č
Č

RM
RM
RM
RM

RMČ63/1o85/17
RMC63/1086/17

RMC63/1087 /17

RMČ63/].oBB/1,7

RMČ63/1o Bg/17

RMČ63/1o90/L7

RMČ63/1o9I/Ĺ7
RMc63/109Ż/17

63/1093/17
63/1094/17
63/rDss/17
63/1096/17

RMČ63/1o 97 / t7

RMČ63/1o98/17

RMČ63/1o99/17

RMC63/1700/17

RMč63/1 LoL/L7

RMČ63/1 LoLl17

RMČ63/1 Io3/17

RMC63/1r04/17

RMČ63/1Io5/17

RMČ63/1106/17

RMČ63/1Lo7/17

Kontrola plnění úkolů lva Šĺmková
Rezignace MUDr. Zuzany Dastychové z funkce Karla Jakob
místópředsedy a člena Kontrolního výboru Čechová
Zastupitelstva MC Praha 21
Žáoost spolku Třĺ pro zdraví, z.s. o poskytnutí Karla Jakob
neinvestĺční individuální dotace na akci Klánovický Cechová
půlmaraton 2OI7
Platový výměr ředitelky ľłš Rohožník Mgr. Ivety Karla Jakob
Průšové Cechová
Změna prohlášení vlastníka budovy čp. 1617, Jan Slezák
1618 a 1619
Zápis z jednání bytové komĺse, konané dne 10. B. Jan Slezák
2017
Prodloužení nájmu bytové jednotky č. 1627/67 Jan Slezák
Ukončení pronájmu bytové jednotky 1628/34 ]an Slezák
dohodou
Prodej bytu 1627_66 Jan Slezák
Prodej bytu 1629_60 Jan Slezák
vydáńí a prodej dvou knih o Úiezdě nad Lesy Jan Slezák
Informace o udělení souhlasu se jmenováním Ing. Josef orlovský
velitele jednotky SDH MC Praha 21 - Ujezd nad
Lesy
Žádost společnosti Stanbest o krátkodobý Karla Jakob
pronájem části pozemku č. parc.793/6 v k.ú. Cechová
Ujezd nad Lesy na zaŕízení staveniště
Dodatek č. 1 k SoD na akci ''Rekonstrukce Karla Jakob
chodníku v ul. Čentická - II. etapa'' Čechová
Žádost spol. Revis Praha o pronájem pozemku Karla Jakob
č. parc. 793/6 v k.ú. Ujezd nad Lesy na zaŕízení Cechová
staveniště
Rekonstrukce konstrukčních vrstev komunikace v Karla Jakob
ulĺci Druhanická čechová
Duplicitní zápis vlastnictví pozemků pod Karla Jakob
plánovanou rekonstrukcí křižovatky Starokolínská- Cechová
Novosibřinská a Staroúiezdská-Staroklánovická
Rekonstrukce jídelny v lłzš Polesná - Dodatek Karla Jakob
SoD č.1 čechová
Zrušení zadávacího ŕízení a nové zadání VZ s Karla Jakob
použitím Jednacího ŕízení bez uveřejnění na akci čechová
"Rekonstrukce komunikace v ul. oplanská''
Rekonstrukce skautské klubovny - dofinancování Karla Jal<ob
akce Čechová
Rozpočtová opatření č. 103, 106 - 109: změny Jan Slezák
rozpočtu V roce 2oI7 a č. 104 a 105: úpravy
rozpočtu V roce 2oL7
oprávnění pro Radu ľłČ praha 21 ke schvalování Jan Slezák
rozpočtových opatření
Plnění rozpočtu Mč Praha 2I za 1. pololetí 2oI7 Jan Slezák



RMČ63/1Io8/17 Návrh programu jednání Zastupitelstva MČ Praha
21 konaného dne LB.9.2017

Karla Jakob
Čechová

Proiednané informace na programu jednání dne: 29.o8.2o17

Název Předkladatel

Revokace usnesení RMČ33/o5 47 / L6

Revokace usnesení RMČ52/o8 62/ 17

Karla Jakob
Čechová
Karla Jakob
Čechová



Přehled usnesení Rada Mč Praha 21 dle čísel ze dne: 12.og.2o1-7

Číslo Název Předkladatel

RMc64/1109/L7 Kontrola plnění úkolů

ľĽ99411IL}/17 GDPR a systém ŕízení kvality
RMc64/1I]1/L7 Revokace usnesení RMc33/0

Iva Šĺmková
Ing. Josef orlovský
Karla Jakob
Čechová
Karla Jakob
Čechová
Karla Jakob
Čechová
Karla Jakob
Čechová
Karla Jakob
Čechová

Jan Slezák

Jan Slezák

Mgr. Lucĺe Molínová,
Ph.D.
Mgr. Lucie Molínová,
Ph. D.
Mgr. Lucie Molínová,
Ph.D.
Bc. Radka
Lipanovičová

RMČ64/1I72/17

RMČ64/1Il3/17

RMČ64/1 II4/17

RMČ64/1I:l5/17

RMČ64/1 IL6/17

RMČ64/17I7/17

RMČ64/1 IIB/17

RMČ64/1 7Ig/L7

RMČ64/1 L2o/17

RMČ64/1LzI/17

547 /16

Revokace usnesení RMČ52/o8 62/ 77

''Poliklĺnika uČ Praha 21'' - Archĺtektonická stud'ĺe

Vyhodnocení .JŘaÚ - ''Rekonstrukce komunikace v
ul. oplanská"
Zádost Sdružení na pomoc dětem s handicapy,
z.ú' o poskytnutí neinvestĺční individuální dotace
na projekt: Podpora ohrožených rodin z ĺ-l1ezdu
nad Lesy
Rozpočtové opatření č. 111: změna rozpočtu v
roce 20L7
Zápis č. ĺ5 z jednání bytové komise a navazující
rozhodnutí
Rezignace na funkci tajemnĺce KVV - Mgr' Lucie
Molínové, PhD.
Rezignace na funkci tajemnice Muzejní rady - Mgr
Lucie Molínové, PhD.
Zápis z jednání Muzejní rady konaného dne 4. 9.
20L7
Zápis ze zasedání Komise sociální polĺtĺky a
zdravotnictví ze dne 30. B. 2017



Přehled u esení Rada uč Prah ) 1 rlle čísel ze dnez 2 6-íJ9-2ÍJ17

Číslo Název Předkladatel

RMČ65/1L22/L7
RMč65/1L23/17
RMČ65/1L24/L7
RMČ65/1I25ĺL7
RMČ65/1L26/L7
RMČ65/1I27/L7

RMč65/1L28/t7

RMČ65/1I29lL7

RMČ65/1L3O/L7

RMČ65/1L3I/L7
RMČ65/1L3Ż/L7
RMČ65/1L33/L7
RMČ65/1I34ĺL7

RMČ65/1I35/L7
RMČ65/1t36/L7

RMČ65/1 L37 /L7

RMČ65/1L38l17

RMČ65/11'39/17

RMČ65/1L4O/L7

RMč65/1L4L/17

RMČ65/1I42/L7
RMČ65/1L43/L7

Kontrola plnění úkolů
Změna rozpočtu v kapitole 09 L/o9/2oI7
Změna rozpočtu v kapitole 9 (GDPR)
Změna rozpočtu investiční výdaje - přestavba WC
Pronájem multifunkčních kopírek
Prohlášení zastupitele

Iva šimková
Jan Slezák
Jan Slezák
Jan Slezák
Ing. Josef orlovský
Karla Jakob
Čechová

Zápis č. 18 z jednání Finančního výboru Jan Slezák
Zastupitelstva MC Praha 2I ze dne 12. 7. 20L7
Rezignace na funkcĺ tajemnice Finančního výboru Jan Slezák
Zastupitelstva MC Praha 21
Rozpočtová opatření č. 1L3 - L23: změny rozpočtu Jan Slezák
v roce 20L7
Pronájem bytové jednotky č. L629/63 Jan Slezák
Smloűva o skladoVání v čp. 1570 Jan Slezák
Provoz veřejného pohřebiště - Jan Slezák
Zápis ze zasedání Dopravní komise Rady MČ Praha JUDr. Vladimíra
2I ze dne 13. og. zoL7 Kozáková
Zápis ze 25. jednání KUR Zdeňka Péterová
Návrh na odprodej části pozemků č. parc. 537/LsgZdeňka Péterová
a 537/L3O v k.ú. Úiezd nad Lesy při ul. Donínské
Rekonstrukce jídelny v MZŠ Polesná - Dodatek Karla Jakob
SoD č.2 Čechová
Dohoda o předání a převzetí práv a závazkťl Karla Jakob
investora Čechová
VZMR na akci ''Zimní ĺ3drŹba vozovek v Ú;ezdě nad Karla Jakob
Lesy pro zimní období 2oI7'2019'' a aktualizace čechová
Plánu zimní údržby pro zimní období 2oL7-2oL9
Smlouva o budoucí smlouvě o zŕízení věcného Karla Jakob
břemene - uložení potrubí plynové přípojky Čechová
Skautská klubovna Rohožník
Analýza a návrh řešení běžné ,jdržby městské částiKarla Jakob

Čechová
Jmenování vedoucí ošrun Ing. Josef orlovský
Změna termínů jednání Rady MČ Praha 21 Karla Jakob

Čechová



Přehled usnesení Rada Mč Praha 21 dte číse! ze dne: 17. to.2oĹ7

Číslo Název Předkladatel

RMc66/1 144/17 Kontrola plnění úkolů
RMc66/1L45/I7 Termíny jednání RMČ Praha 2L a ZMČ Praha 21

RMČ66/1146/17 Zalesněníjižní části Úiezdu - studie IPR

Iva Šĺmková
Karla Jakob
Čechová
Karla Jakob:Lecnova
Karla Jakob
Čechová
Ing. Josef orlovský
Ing. Josef orlovský
Ing. Josef orlovský

Ing' Josef orlovský

Jan Slezák

RMČ66/1I47/17

RMČ66/1L4B/17
RMC66/1149/17
RMC66/115O/1.7

RMC66/1 LsL/17

RMČ66/1752/L7

RMČ66/1I53/1'7

Platový výměr ředitelky 1'.Mateřské školy,
Centická 2222, Praha 9 - Ujezd nad Lesy
Změna organĺzačního řádu
Smlouva o dílo NGSS (GDPR)
Jmenování Bc. Slavíkové správcem kapitol,
tajemnicí komise Komise vzdělávání a výchovy a
jmenování Ing. Blinkové tajemnicí Muzejní rady
Návrh nového tajemníka finančního výboru
zastupitelstva P21 - Ing. Birkové
Zádost o poskytnutí účelového neinvestičního
příspěvku na nákup počítačů, monitorů a
příslušného softwaru ve výši 200.ooo,- Kč MZš
Polesné.

RMČ66/1 I54/17

RMČ66/1I55/17

RMČ66/1 156/17

RMČ66/11'57/77
RMC66/1rsg/17

RMČ66/1I5g/77

Žádost o poskytnutí účelového neinvestĺčního Jan Slezák
příspěvku ve výši 90.0oo,- Kč na realizaci projektu
s Hospodářskou.-komorou České republiky pro záuy
II. stupně v MZŠ Polesná.
Žáoost o poskytnutí účelového neinvestičního Jan Slezák
příspěvku uzŠ Polesné na vybavení školní družĺny
Rozpočtová opatření č. tzl - 136: úprava a změnyJan Slezák
rozpočtu v roce 2017
Pronájem bytové jednotky 1627/46 jako byt Jan Slezák
služební
Ukončení nájmu wellness paní Drábovou Jan Slezák
Zápis ze zasedání Dopravní komise Rady MČ PrahaJUDr. Vladimíra
2I ze dne 04. Io. 2017 Kozáková
Zápis z Komĺse životního prostředí č. 7 Martĺn Švejnoha,

DiS.



Přehled usnesení Rada Mč Pľaha 21 dle čísel ze dne: 07.í.1'.2Cĺ.7

Číslo Název Předkladatel

RMČ67/7160/L7 Vyjádření k p.osudku o vlivech záměru "I/I2
Běchovice - Uvaly'' na životní prostředí čj.

Jan Slezák

Karla Jakob
Čechová

Iva Šimková
Karla Jakob
Čechová
Karla Jakob
Čechová

RMC67/116r/17

RMč67/1 L62/L7
RMC67/1163/17

RMČ67/1 164/17

RMČ67/1L65/17

RMČ67/1 166/17

RMČ67/1167/t7

RMč67/1 L6B/L7

RMč67/1L6g/L7

RMČ67/117o/L7

RMČ67/177I/17

RMČ67/1172/17
RMC67/1173/17
RMC67/1774/17
RMC67/1175/t7

RMČ67/1176/17
ŘMC67/tI77/L7

RMČ67/11'78/L7

RMČ67/117g/L7

RMČ67/1LBo/17

tvlzP/2017 /7I0/Is2B
,,Memorandum MČ Praha 2I, Praha Běchovice
a Praha Koloděje k posudku dokumentace EIA
přeložky silnice I/ L2".
Kontrola plnění úkolů
"Zjednosměrnění komunikací a navigační systém''
- podmínky zadání veřejné zakázkv
Zimní údržba vozovek v Újezdě nad Lesy pro
zimní období 2oI7 _ 2oI9 - II., Zpráva hodnotící
komise, SoD
Pravidla pro poskytování odměn ředĺtelů školských
příspěvkových zaŕízení, jejichž zřizovatelem je MČ
Praha 21

Karla Jakob
Čechová

Uprava platových tarifů ředitelek Mš a MZŠ k Karla Jakob
L.II. 2oI7 dle Nařízení vlády č. 34o/2ol7 sb., a Čechová
Zákoníku práce č.262/2006 Sb., v platném znění
Poskytnutíúčelovýchneinvestičníchpříspěvků KarlaJakob
zYízeným příspěvkovým organizacím (MŠ a MZš) Čechová
na vánoční dárky
Sestavení pracovní skupĺny pro přípravu oslav 100.Karla Jakob
výročí založení republiky v Újezdě nad Lesy Čechová
Novace smluvní dokumentace MČ Praha 21 o Jan Slezák
vedení účtů v České spořitelně a.s.
Rozpočtová opatření č. I37,138, 143 - I45 a 148:Jan Slezák
změny rozpočtu V roce 2oI7
Schválení rozpočtového opatření č. I/2oI7 - Jan Slezák
změna a úprava rozpočtu č'opatření I/2oI7 pro
Masarykovu základní školu, Polesná 1690, Praha 9,
190 16 Ujezd nad Lesy
Pronájem skautské klubovny středisku Douglaska Jan Slezák
Prodloužení nájmu bytové jednotky č,' L626/36 Jan Slezák
Jednací řád komisí Ing. Josef orlovský
Zápis z jednání strategického týmu ze dne Ing. Josef orlovský
19.IO.2017
Zápis z 26. jednání KUR dne 9. Io.2oI7 Zdeňka Péterová
Zápis z jednání Komĺse vzdělávání a výchovy Bc. Markéta
(KW) ze dne 4. Io' 2017 Slavíková
Zápis z jednání Muzejní rady ze dne 3. Io.2oI7 Ing. Kateřina

Blĺnková
Informace k problematice kynologického cvičiště Karla Jakob

Cechová
Zápis z Komise životního prostředí č. B Martin švejnoha,

Dis.



PřehIed usnesení Rada Mč Praha 21 dte číset ze dne: 21.11.2o17

číslo Název Předkladatel

RMČ6B/1IBI/L7
RMC68/1r82/17
RMC68/1r83/17

RMČ68/11 84/17

RMČ68/1I85/L7

RMČ68/1 186/17

RMC68/1r87 /17

RMČ68/11BB/17

RMč68/11 89/17

RMČ6B/1lgo/17

RMČ68/1IgL/17

RMČ68/1Lgzl17

RMč68/11 93/L7

RMČ68/1194/L7
RMC68/119s/L7

RMČ6B/1196/17
RMC6B/1r97 /L7

RMČ68/1Ig8/17
RMC68/1r99/L7

RMČ68/12oo/17

RMČ68/12oll17

RMČ68/12 02/17

Kontrola plnění úkolů Iva Šimková
Navýšení finančních prostředků - kapitola 02 ozPDIng. Josef orlovský
odměny zastupitelům, nařízení vlády č.3I8/2oI7 Ing. Josef orlovský
Sb. - změny 9d 1. 1. 2018
Podklady k VR na výrobu, tisk a distribuci časopĺsu Ing. Josef orlovský
Ujezdský zpravodaj
Jmenování vedoucího oddělení informatĺky UMC Ing. Josef orlovský
Praha 21
Žádost Fotbalového klubu Ú1eza nad Lesy o Karla Jakob
poskytnutí neinvestiční individuální dotace na Cechová
výpomoc s úhradou provozních výdajů
Návrh na poskytnutí odměn za pedagogĺckou a Karla Jakob
řídící činnost ředitelce Masaryko:lY zs a ředitelkám Cechová
mateřských škol zYizovaných MC Praha 2I za
školní rok 2016/2017
Žáoost o zakoupení dataprojektoru pro divadelní Karla Jakob
sál při vzš staroklánovická 230 Čechová
odprodej pozemku č. parc. 4275/2 v k.ú. u1eza Karla Jakob
nad Lesy Cechová
''Stavba č. 4L27I Požární zbrojnice Újezd nad Karla Jakob
Lesy'' - Dodatek SoD č.3 Cechová
Postavení akustické předstěny příčky v učebně Karla Jakob
LšU Polesná 1690 Čechová
Souhlas s podáním žádosti o dotaci hl.m. Prahy RNDr. Jitka
pro spolek Ujezdský STROM na pokračující údržbu Jenšovská
travního porostu a následnou péči o vysazené
dřeviny na pozemcích ve svěřené správě MC Praha
2I - parc. ć. 4262/36 a 4262/37 v k.ú. Újezd nad
Lesy
Programové dotace pro rok 2018 RNDr. Jitka

Jenšovská
Prodloužení nájmu bytové jednotky 1627/63 Jan Slezák
Změna smlouvy o převodu vlastnického práva k Jan Slezák
bytové jednotce č. 1629/60
Pronájem vývěsní"skříňky Místnímu sdružení oDS Jan Slezák
Plnění rozpočtu MC Praha 2I za 1. - 3. čtvrtletí Jan Slezák
zorT
Návrh rozpočtu Mč Praha 2I na rok 2018 Jan Slezák
Střednědobý výhled rozpočtu Mč Praha 2L do rokuJan Slezák
2023
Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha '2I na Jan Slezák
rok 2018 včetně zásad pro hospodaření v období
rozpočtového provizoria
Rozpočtová opatření č. 151 - I57: změny rozpočtu Jan Slezák
V roce 2017 včetně darovací smlouvy k Ro č. 155
Zápis ze zasedání Dopravní komise Rady MC PrahaJUDr. Vladimíra
2I ze dne 01 ' IL.2oI7 Kozáková



RMČ68/1203/Ĺ7

RMč68/12 a4/17

RMČ68/12 05/17

RMČ68/1206/L7

RMč68/12 07/17

Rezignace na člena komise Zdravé Mč a MA21 a
zápis z jednání komise Zdravé MČ a MA21
průoěžná zpráva o činnosti Kontrolního výboru
Zastupitelstva MC Praha 21
Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva
MC Praha 2I ze dne 23. IO.2OL7
Zápis ze zasedání Komĺse sociální politiky a
zdravotnictví ze dne 25. I0. 2oL7
Zápis z jednání Muzejní rady ze dne 8. IL.2oL7

Ing. Kateřina
Blinková
Zuzana Dastychová

Ing. Josef orlovský

Lucĺe Nováková,
Dĺs.
Ing. Kateřina
B]inková



Přehled usnesení Rada Mč Praha 21 dte číseI ze dne: o5.12.2017

Číslo Název Předkladatel

RMČ69/12 oB/17
RMČ69/12 09/17

RMČ69/12Io/L7

RMČ69/12 IL/77

RMČ69/1212/77

RMC69/1273/L7

RMČ69/1214/17

RMČ69/12 L5/17

RMČ69/1216/17

RMČ69/12 L7 /I7

RMČ69/12 L8/77

RMČ69/1219/L7

RMČ69/12 20/17

RMČ69/122t/17

RMČ69/1222/t7
RMČ69/1223/17

RMČ69/1224/t7

RMČ69/1225/17

RMČ69/1226/L7

Kontrola plnění usnesenĺ
Rezignace RNDr.-Pavla Roušara na funkci
místostarosty MC Praha 21
Hodnotící zpráva Koncepce školství MČ Praha 21 -
Ujezd nad Lesy 2OI3 - 2OI9 za rok 2017
ZYízení přípravné třídy při Masarykově základní
škole, Polesná 169o, uiezd nad Lesy
Podání žádostĺ do výzvy č. sl z oP PPR - venkovní
učebna pro 1. MŠ se zázemím pro polytechnĺcké
dovednosti a podporu EVVO
Jmenování Dotační komise pro rok 2018

Návrh na revokaci usnesení RMČ6B/1 I9B/17
a Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 201B po
upřesnění finančních vztahů k MČ Prah a 2I z
MHMP na rok 2018
Návrh na revokacĺ usnesení RMč6B/1 L99/I7 a
Střednědobý výhled rozpočtu Mč Praha 21 do roku
2023 po upřesnění finančních vztahü k MC Praha

Iva šimková
Karla Jakob
Čechová
Karla Jakob
Čechová
Karla Jakob
Čechová
Karla Jakob
Čechová

Karla Jakob
Čechová
Jan Slezák

Jan Slezák

21 z MHMP na rok 2018
Schválení rozpočtového opatření č. L/2o77 - Jan Slezák
změna a úprava rozpočtu (v části plánu nákladů)
pro MS Rohožník, Zárovická 1653, Praha 9 - Ujezd
nad Lesy, 190 16
Rozpočtová opatření č. 166 a L67: změny rozpočtuJan Slezák
v roce 2OI7
Schválení odpisového plánu na rok 2oI7 po Jan Slezák
zaŕazení nového majetku u Masarykovy základní
školy, Polesná 1690, Praha 9-Ujezd nad lesy
Změna smlouvy o převodu vlastnického práva k Jan Slezák
bytové jednotce č,' 1627/66 a zástavní smlouva
Nařízení HMĘ kterým se stanoví regulační řád pro Jan Slezák
území HMP - omezení provozu vozidel po dobu
smogové situace
Zápis z jednání likvĺdační komĺse ze dne 15. 11. Ing. Zuzana
2oL7 Voříšková
Zápis z 27. jednání KUR dne 13. II. 2oI7 Zdeňka Péterová
Zápis z jednáni Komise vzdělávání a výchovy Bc. Markéta
(KVV) ze dne 7 'II'2}L7 Slavíková
zápiś z Komise žĺvotního prostředí č. 9 Martin švejnoha,

DiS.
Akční plán - zásobník projektů Karla Jakob

Cechová
Návrh programu jednání Zastupitelstva MČ Praha Karla Jakob
21 konaného dne LB' I2.2o77 čechová



Přehted usnesení Rada Mč Praha 21 dte čísel ze dne: 19.12.2o17

Číslo Název Předkladatel

RMČ7o/1227 /L7 Kontrola plnění úkolů Iva Šimková
RMč7o/1228/L7 Podklady pro zpracování Výroční zprávy o stavu a Karla Jakob

rozvoji vzdělávací soustavy hlavního města Prahy Čechová
za školní rok 2oL6/20L7

RMČ7)/L229/L7 Potvrzení zřizovatele o podpoYe Výzvy č. 37 oP Karla Jakob
PPR - Moderniza ce zaŕízení'a vybavení pražských Čechová
škol II

RMČ7o/L23o/L7 Žádost spolku Řemesla o poskytnutí neinvestiční Karla Jakob
ĺndividuální dotace na mimořádnou pomoc po Čechová
vĺchřici

RMCTO/L23L/L7

RÍ"1Č7o/L232/17

RMČ7o/ L233l t7

RMČ70/12 34/L7

RMČ7o/ I235l L7

RMč70/12 36/L7
RMČ7o/12 37 ĺL7

RMč7o/12 38/17
Rl,1Č7o/L23g/L7

RÍ,1Č7o/L24o/L7

RMČ7o/L24L/17
RMČ70/12 42/17
RMC7o/L243ĺL7

RlÝlc7o/1244/L7

RMČ7o/12 45/L7

RMČ7o/12 46/17

RMČ7o/12 47 /L7
RMCTO/12481L7

Zájem o koupi pozemku parc.č. 793/6 v k.ú. ÚiezdKarla Jakob
naá Lesy Čechová
Zjednosměrnění komunikací a navigační systém - Karla Jakob
ziráva hodnotící Komise a výběr uchazeče čechová
Žádost o změnu územního plánu na pozemcích č. Karla Jakob
parc. 406,407ĺL,4o7/2,4263/L a ąz.oslz v k.ú. Čechová
Ujezd nad Lesy
Žádost o uzavření budoucí smlouvy o zŕízení Karla Jakob
služebnosti pro společnost STAKO stavebniny a Čechová
zalízení domácností, spol. s r. o.
Žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí Karla Jakob
o zŕízení služebnosti pro společnost Pražská Čechová
plynárenská Distribuce' a.s.' člen koncernu'Pražská 

p'!ynárenská, a.s. pro stavbu ''Úpravy STL
plynovodů v ul. Holšická a okolí Praha 2L -Ujezd
nad Lesv"
Žádost ó łoupi bytu 1626/36 Jan Slezák
Pronájem nebytových prostor Městské policĺi hl. m.Jan Slezák
Prahy
Prodloužení smlouvy o skladování v čp. 1570 Jan Slezák
Schválení rozpočtu zŕízených příspěvkových Jan Slezák
organizací na rok 2018
Rozpočtová opatření č. 185 - 190, 192: změny Jan Slezák
rozpočtu V roce 2oI7 a rozpočtové opatření č.
191: riprava rozpočtu v roce 2ot7
Zápis z 28. jednání KUR dne LL. L2. 2oL7 Zdeňka Péterová
Zá'pis č. 16 z jeanání Bytové komĺse RMČ Jan Slezák
Přehled plněnT úkolů Dopravní komisí Rady MČ JUDr. Vladimíra
Praha 21 ke konci roku 2oL7 Kozáková
Zápis z Komĺse životního prosLřecií č. 10 Mal'tin švejnolra,

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva
MC Praha 2L ze dne27. tL.2Ot7
Dodatek ke smlouvě o dílo poskytovaných prací a
služeb č. IoL/20o2
Jmenování vedoucího oŽpo
Rezignace na členství v KV ZMč Praha 21

DiS.
Ing. Josef orlovský

Ing. Josef orlovský

Ing. Josef orlovský
Karla Jakob
Čechová



RMČ7o/1249/17 Změna kompetencí radních s platností od L9. 12. Ing. Josef orlovský
2017



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Zastupitelstvo městské části 19. jednání dne 19.03.2018
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
Ing. Josef Orlovskýzpracoval:
tajemník

 
 

Věc: Návrh přípravného výboru na konání místního referenda

Důvodová zpráva

Dne 31.1.2018 předložil přípravný výbor návrh na konání místního referenda, kde se má hlasovat
o otázce: Souhlasíte a požadujete, aby Zastupitelstvo městské části Praha 21 zachovalo na sídlišti
Rohožník v budově Živonínská 1630 zdravotní středisko? (odpověď bude ANO/NE). Návrh byl
zkontrolován a po formální i věcné stránce je v souladu s platným zněním zákona 22/2004 Sb. Z
tohoto důvodu návrh předkládám na jednání ZMČ. Materiál byl projednán RMČ74 dne 28. 2. 2018.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 návrh na konání místního referenda

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Referendum_Zdravotni_stredisko_Rohoznik_2018

 
Příloha č.3: 03_referendum_anonymizace

 
 

Dne 08.03.2018
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21
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í" V Praze dne 31. 1. 2018

        

Návrh přípravného výboru na konání n'iístního referenda

Vážení zastupitelé,

podáváme tímto návrh na konání místního referenda ve dnech konání podzimních voleb do místního

zastupitelstva, jejichž termín ještě není znám, dle § 10 zákona Č. 22/2004 Sb. o místním referendu.

(viz např/Mad rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 3. 2015, Č, ]. Ars 11/2014 — 42, ze

dne 31 10. 2012, ČC]. Ars 2/2012—43, ze dne 2. 10 2014, C. j. Ars 3/2014 — 41, Krajského soudu

v Ústi nad Labem ze dne 11. 9. 2014, C] 40 A 8/-2014-45, ze dne 26. 8. 2014, 'C]. 40 A 6/2014—33

a Krajského soudu v Praze ze dne 30. 7. 2010, C.'.] 44 A 62/2010— 19 //215S/2010 Sb. NSS/U

a) označení území

Místní referendum se bude konat na celém území městské Části Praha 21 (Ujezd nad Lesy).

b) znění otázky

Souhlasíte a požadujete, aby Zastupitelstvo městské Části Praha 21 zachovalo na sídlišti Rohožník v

budově Zivonínská 1630 zdravotní středisko? (odpověď bude ANO/NE)

c) odůvodnění návrhu

Plánování a komunikace

Vedení radnice oznámilo dopisem ze dne 26. 9. 2017, C]. UMCP21/14054/2017/VHC/Ned lékařům a

nájemcům zdravotního střediska na sídlišti Rohožník, Živoninska 1630, ze středisko bude na této

adrese zrušeno. Místo něho má být mateřská Škola a lékaři se mají přestěhovat do v budoucnu

zrekonstruované tovarní budovy Č. p 1570 na adrese Netusílská a Borovská. Plánovaný termín je

v dopisu stanoven na přelom roku 2019/2020 (dopis je na ÚMČ k C/lS/JOZ/C/ nebo zde

http://WWW.svobodnyujezd.cz//<auzy/referendum/). Současně ale starostka MC na facebooku dne

30. 1. 2018 například uvádí, že radnice bude společně s občany zvažovat možnosti, jednou z nich je

i ta, zda se po rekonstrukci lékaři na Rohožnik vrátí, nebo ne. Neuva'dí ale kam, když stávající

středisko bude zrekonstruováno na mateřskou skolu?! (viz pří/ona)

 

Na schůzce s lékaři a nájemci dne 4. 10. 2017 starostka přítomným sdělila, že termín přestěhování

je do konce roku 2019.

(viz rozhovor s lékař/' a nájemci v Magazínu Oko C. 12 zp/os/nce 2017, www.spo/ekokocz nebo

http .‘//WWW. svobodnyujezd. cz/kauzy/referendu/iv,/)

Na konci října 2017 starostka odpovídá na dotaz jedne občanky a uvádí jako horizont celé akce tři

roky (zveřejněno na facebooku nebo zde /71tp://rvww.svobodnyujezd.cz/kauzy/referendum/).

Na zastupitelstvu MČ dne 18. 12. 2017 odpovídá na lnterpelac '|lél< aieze strediska Dr. Hrabovskeho

a uvádí včase 19:00 termín stěhování vletech 2021, 2022, 20 a následně říká „Jestli ke

stěhování dojde“...

(videozáznam /7tt,os://WWW. youtube. com/watch Pv=ZLDMtL87HCS)

O něco později na tomtéž zastupitelstvu předkládá zastupitelům návrh na usnesení, kterým je přijat

tzv. akční plán — zásobník projektů (BJ/00527/2017), kde je uvedena Částka 85.000.000,— na



 

rekonstrukci tovární budovy Č.p. 1570 na adrese Netušilská a Borovská na polikliniku, která IIL

proběhnout v letech 2017 ~ 2020.
%

(http.//dms,pra/7a21 . cz/share/s/hgas W1 bVTt/MgR3 WAJVpFQ) \

Na webu ÚMČ Praha 21 rada MČ dne 19.1.2018 ve svém prohláŠení uvádí, že stávající zdravotní

středisko musí udržetještě několik let, než z něho bude mateřská Škola.

(http//WWW.p/a/7a21 cz/aktuahty/6338—prohlasenilady—mc—pIaIIa-21- /<e—zdravotn/mu—stred/sku-na—

rohozniku nebo zde http ://WWW.svobodnyujezd. cz/kauzy/referendum/)

Současně však lékařům a nájemcům dopisem ze dne 22 1. 2018 Čj. UMCP21/01341/2018/VHČ/Ned

starostka oznamuje, že stěhování ordinací je v plánu na rok 2021 a nájemci a lékaři se mají do

konce března 2018 vyjádřit, zda budou v praxi v Újezdě nad Lesy pokračovat i po roce 2021. Pokud

se nevyjádří, uzavře radnice nájemní smlouvy sjinými lékaři. Ale jak se mohou stávající lékaři

vyjádřit, když nemají k čemu (tovární budova není zrekonstruovaná, k dispozici není ani studie, ani

přímá linka MHD ze sídliště, atd )

(dopis je na ÚMČ k dispozici nebo zde /7ttp.'//WWW,svobodnyujezd.cz/kauzy/referendum/)

Jak je z výše uvedeného patrné, vedení radnice uvádí a říká pokaždé něco jineho. Je pochopitelné,

že občané, lékaři a nájemci nemohou mít k dalším krokum vedení radnice duveru. Co Je vSaI< vždy

společně, trvá úmysl radnice stávající zdravotní středisko uzavřít, zrekonstruovat budovu bývalé

továrny a do III ordinace lékařů a nájemce přemístit.

Zde je možné iluvést, že s občany v bezprostřední blízkosti střediska na sídlišti Rohožník a občany

z dalších Částí Ujezda n. L., především s těmi, kteří středisko využívají, nebyla doposud vedena

žádná diskuse fórum, kulatý stul, anketa apod. Jediny kulatý stul nad plánem rozvoje zdraví v MČ

proběhl v lednu 2017 bez propagace v Újezdském zpravodaji, a přítomnost obyvatel byla proto

naprosto žalostná Byli přítomni pouze zástupci ANO, Patriotu, Spolek OKO. Celkem 8 občanů.

Informace zde prezentované uvedl radní Jeníček až vunorovém Újezdském zpravodaji slovy

kobčanům, že „se k dokumentu mohou vyjádřit do konce ledna“, ale současně si posteskl, že

„článek bohužel vyjde až po ukončení možnosti podávat připomínky k tomuto materiálu“! Přínos

tohoto kulatého stolu pro občany byl tedy nulový.

Slibovaná studie zrekonstruované budovy továrny stále nebyla veřejnosti představena, ač starostka

občanům v Újezdském zpravodaji v září 2017 oznámila, že tomu tak bude v prosinci 2017. Dále

v listopadovém Újezdském zpravodaji uvádí, že u zrekonstruované továrny bude konečná autobusu

přímé linky ze sídliště Rohožník, ale o takovém ujednání se spol. ROPID a DP hl.m. Prahy není

žádný záznam dostupný, žádost zmocněnce přípravného výboru o zaslání takovélro dokumentu

zustala bez odezvy.

Přesun zdravotního střediska na opačný konec městské Části je natolik zásadní, Že je s podivem, že

doposud nebyl s občany projednán, konzultován.

KIncent race obyvatel

Z hlediska koncentrace obyvatel je třeba uvést, že na sídlišti Rohožník žije v bezprostřední blízkosti

kolem střediska cca 25 % obyvatel Újezda nad Lesy. Přilehla zástavba RD zvyšuje tuto blízkost na

cca 35 % (procentní odhady vycházejí z veřejně dostupného dLleIII obyvatel na volební okrsky) ještě

stále v dosahu relativní pěší dostupnosti a celkovou blízkost střediska ze všech volebních okrsků č.

2004—6—7—8 má cca 45 % obyvatel. Takový komfort naopak zamýšlené středisko v budově bývalé

továrny nenabídne. Zde je v bezprostřední blízkosti cca 7 % dospělých obyvatel a v celkové blízkosti

jsou obyvatelé zvolebních okrsků 21001— 2 (částečně 21003, což ale nahrazuje vzdálenou Část

okrsku 21002), což ale činí cca 28 % dospělých obyvatel Újezda nad Lesy. U obyvatele z volebních

okrsků Č. 21005 a 21003 se dá dohromady říci, že mají na obě místa přibližně stejně daleko.

Údaje jsou čerpány zveřejně dostupných udaju pro volební okrsky o dospělých obyvatelích a

nezahrnují osoby mladší 18 let (VIZ piíra/o/ ). Ale i bez nich jsou rozdíly v koncentraci obyvatel zcela

jednoznačné.

Doprava životní prostředí a vybave nost

Každé ráno od cca 6: 30 do cca 8. 30 se mnohdy opakuje stejný jev. Hlavní příjezdová komunikace

Novosibřinská směrem od Úval do centra Prahy je přetížená, stojí kolony aut, rodiče svážeji děti do

dvou budov ZŠ vcentru Újezda. Odběry krv,e výteiy a prohlídky u lé kaíu taktéž začínají ráno.

Ovšem zatímco dnes si cca 35 % obyvatel dojde na středisko v drtivé většině péšky, vopačném

případě by tomu tak nebylo. Po přestěhování střediska se totiž bude muset do nového střediska

nějak dopravovat oněch 45 % dospělých obyvatel. Velká Část znich nepochybně zvolí osobní

automobil, avšak vyhne se centrálnímu křižovatkovemu uzlu před polyfunkčním domem a zahltí ulice

křížící Staroujezdskou ul. Pokud zvolí ulici i\lovosibřinskou, přispějí ke zvýšení každodenní dopravní



 

py. Ať tak, či onak, znamená to více aut v ulicích, více rizika nehod, více výfukových plynů a

;lkové větší zatížení životního prostředí. A to asi není to, co bychom si přáli.

/é|mi sporná je i dostupnost směrem k plánované poliklinice z určitých částí jižní oblasti Újezda,

neboť zde není MHD.

Zrušením zdravotního střediska na Rohožníku ztratí sídliště poslední smysluplnou a zásadní

občanskou vybavenost, kterou může MČ ovlivnit. Pro občany ze sídliště pak zůstane na výběr

především kasino, jehož rozvoj předcházející vedení radnice nepochopitelně podpořilo, výčep a

chátrající velkoprodejna ze 70. let minulého století. Situaci nijak nezachraňuje ani prodejna Albert,

která je ve stísněných prostorách a nemůže nabízet ucelený sortiment zboží. O rozvoji prostředí

odpovídajícímu 21. století si obyvatelé z této části Újezda mohou nechat jen zdát. Zrekonstruovat

zdravotní středisko by bylo tou správnou a vyvažujici volbou. vždyť už nyní je východní část Újezda

n. L. ve velikém kontrastu s občanskou vybavenosti od středu městské části až na konec Blatova.

Zachování střediska na sídlišti musí proto být jednoznačně ve veřejném zájmu, v zájmu

zastupitelstva. Tím současně neříkáme, že budova Ideal Luxu nemá být využita pro další zdravotní

služby, včetně praktického, dětského lékaře, stacionáře, domova pro seniory s mateřskou Školou

s mezigeneračním propojováním atd.

Ideal Lux a klidová zóna

Na jednání zastupitelstva, kde se probíral odkup budovy Ideal Luxu, byli přítomni občané z okolí

uzavřené továrny a vyjadřovali obavu z nárůstu dopravy, pokud by v továrně bylo např. Alzheimer

centrum. Nové zdravotní středisko však nepochybně dopravu velmi výrazně zvýší a oblast zatíží,

neboť samotná podlahová plocha je cca 2x větší než u současného střediska. Tedy více zdravotních

služeb přiláká více pacientů i z širokého okolí a poliklinika se stane postupně spádová. Na to ale

nejsou připravené ani silnice, mnohde neexistují chodníky atdí Újezd n. L. není vystavěn tak, aby

měl zdravotní kolos v obytné zástavbě rodinných domů.

Parkování

Parkovací plocha kolem stávajícího zdravotního střediska je doposud nepochopitelně nevyužívaná,

není vůbec nijak stavebně upravená, přestože je srovnatelná s tou u budovy Ideal Luxu. To je

zásadní informace, která obyvatelům kolem stávajícího střediska chybí.

Rekonstrukce
.,

Jestliže se najednou uvažuje o rekonstrukci tovární budovy ve výši 85 mil., kterou MC koupila za 25

mil., a to bez pozemku, který již vlastnila, je nepochybně, Že rekonstrukce stávajícího střediska

rozhodně nepřijde na tolik milionů is přistavením jednoho patra.

Navrhujeme

S ohledem na skutečnost, Že návrh na vyvolání referenda podpořila svým podpisem třetina obyvatel

Újezda n. L. navrhujeme vyhlášení referenda o zachování zdravotního střediska na sídlišti Roliožník

s tím, že by následně nebo i současné měla proběhnout široká diskuse o komplexnosti poskytování

zdravotní péče v celém Újezdě. Do té lze zahrnout i budovu Ideal Luxu například formou vytvoření

jednoho zdravotního střediska o dvou budovách, nebo zdravotního střediska a lékařského domu

apod.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo MC Praha 21

A) vyhlašuje konání místního referenda na základě návrhu přípravného výboru v souladu s ust.

§13 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, a to na území

MČ Praha 21 — Újezd nad lesy o otázce: Souh/as/te a požadujete, aby Zastt/p/te/stvo městské

části Praha 21 zachova/o na síd/íšt/ Ronožn/k v budově Živonínska' 1630 zdravotní středisko?

(odpověď/Jude ANO / NE)

B) stanovuje

1) dny konání referenda na terminy, dobu a místo shodné s podzimními volbami do místního

zastupitelstva 2018 z důvodu zajištění co nejvyšší uc'asti obyvatel,

2) výši odměny pro členy místní, okrskové komise ve výši 1.100,— Kč a pro předsedy komisí

ve výši 1.400,—.



C) ukládá

1) starostce Karle Jakob Čechové zabezpečit přípravu a provedení místního referent

v souladu se zněním zákona č. 22/2004 Sb. o místním referendu v platném znění, a LL

tak, aby referendum řádně proběhlo v termínu navrhovaném přípravným výborem,

zejména s ohledem na termín vyhlášení — vyvěšení na úřední desce.

2) Ing. Josefu Orlovskému, tajemníkovi ÚMČ Praha 21, zařadit do rozpočtu roku 2018

kapitoly 5 Vnitřní správa potřebné finanční zabezpečení pro konání místního referenda

v přibližné částce 150.000,—.

3) tajemníkovi v součinnosti se zmocněncem přípravného výboru zajistit konaní referenda ve

stejných budovách (zdravotní středisko, mateřské školy v Lišické ul., ÚMC, polyfunkční

dům, ZS), jako se budou konat místní volby a ve snadné dostupnosti i pro občany starší a

se sníženou pohyblivostí.

d) odhad nákladů spojených s provedením místního referenda a realizací rozhodnutí přijatého v
I l U . .. ! —.,

mistnim referendu a zpusob jejich úhrady Z rozpoctu obce

1. odhadované náklady na provedení místního referenda;

Přípravný výbor odhaduje, že s uspořádáním místního referenda podle návrhu přípravného výboru

vzniknou městské Ča'sti obdobné náklady jako s realizací voleb do zastupitelstva obce. <onl<rétní

částky budou městské části známy z nedávno konaných voleb, resp. z její úřední činnosti, stejně

jako přesné určení rozpočtové kapitoly, ze které je úhradu nákladů možné provést Domníváme se,

že jde kapitolu V. — Vnitřní správa.

Přesto s ohledem na případný nákup hlasovacích uren náklady odhadujeme takto:

Tisk volebních lístků — 0,5 Kč >< 7700 = 3.850,-

Obálky - 1,- >< 7.700 : 7.700,-

Odměny členů komisí (4 členové, 1 předseda v každé z 8 komisí)

— 4x 8X 1.100,- = 35.200,—

— 8X 1.4oo,- : 11.200,-

Zakoupení volebních uren — 8x 1.065,~ : 8.520,—

Občerstvení — 40 (komise) + 5 servis (IT, rozvoz) : 45x 120,— : 5.400,—

VOlební zástěny (pokud je úřad nemá) : 8x 5000,— : 40.000,—

Další náklady výše nespecifikované (PHM, tužky atd.) : 10.000,—

2. Náklady spojené s realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu:

Domníváme se, že náklady v případě úspěchu referenda nebudou de facto žádné, resp. nelišící se od

současného záměru deklarovaného radou MČ v dopisu zaslaném lékařům a i'it'ijemcůrn, tedy

zrekonstruovat zdravotní středisko na mateřskou Školu. S rekonstrukcí se tedy tak jako tak počítá.

Současně se počítá se stržením budovy v Lomecke ulici, kde by mohla být mateřská škola Sluníčko

atd. Variant je ale více a je potřeba vést o dalších krocích s veřejností diskusi. Přesto jedna věc

převyšuje vše ostatní. Zdravotní středisko je potřebné po celý život a z koncentrace obyvatel na

sídlišti Rohožnik jednoznačně plyne, že potřeba zachování zdravotního střediska v tomto místě je

bezpochyby prioritní.

e) označení zmocněnce z členů přípravného výboru

 



 

; členové přípravného výboru

/   

 

Petr Duchek,

Ing. Jiří Lameš

  

 

  

   

Ing.Jan Veselý,

Mgr., cand. psych. Lucie Nielsen,

 

Upozornění: Clenové přípravného výboru Duchek, Veselý a Lames podepsali též podpisové listinu, a

proto udaje a podpisy na navrhu nepatří do celkového počtu. K celkovému počtu tak lze přicist radky

s podpisy za tyto Členy přípravného výboru — Jacek a Nielsen.

Přílohy:

ukázka z diskuse na FB,

mapa koncentrace obyvatel dle volebních okrsků,

podpisová listina s očíslovanými podpisovými archy (již po našem vyřazení nečitelných řádků),

s celkem 2476 podpisy, které přípravný výbor považuje za identifikovutelné a bezvadné:
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V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00103/2018
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 19. jednání dne 19.03.2018
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
Ing. Josef Orlovskýzpracoval:
tajemník

 
 

Věc: Podání petice občanů za zachování zdravotního střediska na sídlišti Rohožník

Důvodová zpráva

Dne 14. 2. 2018 předložil petiční výbor petici občanů za zachování zdravotního střediska na sídlišti
Rohožník. Petice je adresována Zastupitelstvu MČ Praha 21. Z tohoto důvodu jí předkládám na
jednání ZMČ Praha 21 dne 19. 3. 2018. Materiál byl projednán RMČ74 dne 28. 2. 2018.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 podání petice občanů

 
 
 

2) u k l á d á
 starostce MČ Praha 21 zaslat usnesení ZMČ19 petentům

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Podani_petice_obcanu_za_zachovani_zdravotniho_strediska_na_sidlisti_Rohoznik

 
Příloha č.3: 03_petice_anonymizace

 
 

Dne 08.03.2018
 



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

 
Karla Jakob Čechová

starostka MČ Praha 21
 

 



. Městská část Praha 21

Doručeno: 14.02.2018

 

UMCP21/02766I2018

Zastupitelstvo MČ Praha 21 gotta.: přílohy:1

Stamk'ámmkám ' llllllllllllllllllll ||ll|lll||||||l1|l||l||||lll|||190 16 Praha 9 - Ujezd nad Lesy , mc21esGe44ce57

Věc: Podání petice občanů

za zachování zdravotního střediska na sídlišti Rohožník.

Vážení zastupitelé,

petiční výbor ve složení:

Petra Klusáčková, b

Roman Procházka,

Ivana Havránková,

Zdeněk Nejedlý, b

Lubomír Mikulášek,

   

  

 

podává timto níže přiloženou petici s počtem 1655 podepsaných petentů.

S ohledem na jejich počet, z nichž většina je z Prahy 21 žádáme o

a) projednání naší petice jako samostatný bod jednání zastupitelstva na nejbližším jednání,

b) projednání variant a možností zachování zdravotního střediska na sídlišti Rohožník

s veřejností, včetně rozvoje zdravotní péče v Újezdě nad Lesy. Informace o přestěhování

(v žádném případě dostačující) se objevily až v únorovém zpravodaji

c) upuštění od \záměru faktického zrušení zdravotního střediska na sídlišti Rohožník, resp.

nebránění vyhlášení referenda v této véci dle nedávno podaného návrhu. Extrémní _nárůst

a rychlost získaných podpisů pod návrhem referenda ukazuje na sílící nespokojenost

občanů se záměrem přestěhování zdravotního střediska _-

K petici přikládáme 88 podpisových archů.

V Praze dne 14.2.2018    Ivana Havránková

za celý petiční výbor



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/00096/2018
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 19. jednání dne 19.03.2018
 

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

 
Ing. Blanka Birkovázpracoval:
tajemník Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21

 
 

Věc: Zápis č. 20 a 21 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 a
Protokol o kontrole č. 1

Důvodová zpráva

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 21 předkládá zápisy z 20. a 21. jednání Finančního výboru
Zastupitelstva MČ Praha 21 a Protokol o kontrole č. 1.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 zápis č. 20 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 27.11.2017 a

zápis č. 21 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 31.1.2018 a
Protokol o kontrole č. 1

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Zapis_z_jednani_FV_20

 
Příloha č.3: 03_Zapis_z_jednani_FV_21

 
Příloha č.4: 04_Protokol_o_kontrole_c._1

 
Příloha č.5: 05_Zapis_z_jednani_FV_20_redig

 
Příloha č.6: 06_Zapis_z_jednani_FV_21_redig

 
Příloha č.7: 07_Protokol_o_kontrole_c._1_redig

 



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

 
Dne 07.03.2018

 
 

Ing. Michael Hartman
předseda Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21

 
 



Městská část Praha 21

Finanční výb
or ZMC

 

Z á p i S č. 20

zjednání
dne 27. 11. 2017

(začátek jednán
í v 18,00 hod. a ukončení V 19,40 hod.)

Přítomni:
lng. Michael Hartman

Ing. Mergl Miloš

Ing. Štefan Matvija

Ing. Tomáš Koutský

Zapisovatel:
lng. Michael Hartman — vykonávající funkci

zapisovatele z titulu předsedy do okamžiku schválení nového tajemníka PV

usnesením ZM
C (místo lng. Berkové, která na funkci tajemníka FV ke dni

26.9.2017 rezignovala).

Nepřítomni:
Mgr. Martin Košut

JUDr. Ivan Přikryl

Sedlák Petr

Hosté:
ne

Průběh jednání Finančního výboru:

Předseda otevřel jednání dle předem zaslaného programu:

- pokračování rozpracovaných
bodů z minulého jednání v závislosti na dostupnosti pokl

adů

- plnění rozpočtu za 3 .Q 2017

- návrh rozpočtu na rok 2018

- střednědobý rozpočtový Výhled do roku 2023

- návrh rozpočtového provizoria pro případ neschválení rozpočtu

Materiály k projednávaným
bodům byly včas zaslány a jsou také uloženy ve složkách Finančního

výboru na sdíleném uložišti dat ÚMČ Praha 21. Členům byla zaslána výzva k oznámení

případných problémů s dostupností elektronicky uložených materiálů. Na výzvu reagoval jeden

člen, kterému bylo nabídnuto řešení útvarem IT MČ. Materiály byly dále zaslány mailem. Na

jednání přítomní členové potvrdili funkčnost přístupu k sdílenému elektronickému
úložišti

podkladů MC Praha21.

1) stojany na kola 11 nové budovy ZŠ (kontrola spisového dokončení kont
ra

lýsnevsení: formální uzavření bodu jako kontroly podle pravidel interního auditu

UMC P21 bodu čeká na jmenování tajemníka FV na nejbližším zasedání ZMČ.

Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

 



2) kontrola ve věci nákupu žacího ramene FERRI TA24 (bod z minulého jednání)

Finanční výbor vzal na vědomí neposkytnutí podkladů, včetně opětovného ověření
z důvodu předběžné opatrnosti. Dále probral připomínky členů a prošel znovu ve
světle zjištěných skutečností V směrnici ÚMČ Praha 21 „Vnitřní směrnice č. 5
zadávání veřejných zakázek„ V podobě platné v době nákupu žacího ramene FERRI
TA24. Směrnice stanovuje postupy a zodpovědnost za zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu III. Kategorie, kam podle velikosti cena ramene nad 310 tisíc Kč
přináleží.

Dle čl. 4 bod 2. O zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
III. kategorie rozhoduje rada městské části. Rada o zakázce rozhodla usnesením
RMČ18/0287/15 dne 16.6.2015. K objednání zakázky však došlo již 862016
podpisem objednávky ing. Romanem Březinou, vedoucím odboru Dopravy a
životního prostředí. FV konstatoval V tomto bodě porušení V daném období platné
verze vnitřní směrnice č. 5 “zadávání veřejných zakázek„ neboť objednávka
předcházela rozhodnutí rady i zadávací řízení.

Tím nemohly být aplikovány běžné vyhodnocovací a kontrolní procesy vedoucí
k hospodárné a racionální zakázce. Dle sdělení tajemníka byly touto cestou vedeni
na základě přímého pokynu starosty. V čl. 6 směrnice se však stanoví v bodě 12. že
toto rozhodnutí musí být písemné. Což nebylo doloženo. ,Čl.6, bod 12: „U všech
kategorií veřejných zakázek vedoucí odboru zodpovídá za soulad zadání s vnitřními
předpisy, usneseními rady městské části či s písemnými pokyny vedení městské
části (starosty).“ A dále „Této odpovědnosti se vedoucí odboru zprostí, pokud jedná
V souladu s písemnými pokyny rady městské části, starosty městské části nebo

tajemníka úřadu.“

Dle bodu 10. „příslušný je odbor povinen veškerou dokumentaci o zadání veřejné
zakázky včetně podkladových materiálů a souhrnné informace o veřejné zakázce
uchovávat po dobu 10 let od uzavření smlouvy, její změny nebo od zrušení
zadávacího řízení. To se však kontrolou nepoukázalo, neboť již po 2 letech chybí
samotná nabídka dodavatele konstitující popis skutečného závazku Vůči MČ Praha
21 a písemný příkaz kvýjimce z konání řádného výběrového řízení (pokud byl

skutečně sepsán).

Vedoucí odboru tak v případě existence (zanedbáním uchování) či neexistence
písemného podkladu názoru FV odpovídá za několikerá porušení „Vnitřní směrnice
č. 5 zadávání veřejných zakázek“ při objednávce v rozsahu 310 000Kč — III.
(nejvyšší) kategorie malé zakázky. Konkrétně bodů 2 (rozpočtová kázeň, povinnost
vedoucího odboru projednat soulad zakázky se schváleným rozpočtem a
rozpočtovým opatřením (to však Rada přijala teprve po provedené objednávce) a
bodu 7 (věcná správnost smlouvy, „smlouvě“ chybí nabídka doplňující objednávku
bez jasného obsahu, není tedy kompletní pro pozdější nemožnosti realizace
zamýšleného využití dle reklamačních řízení a zprav VHČ svědčí proti věcné
správnosti smlouvy.)

Dle čl. 5 směrnice má „Hodnotící komise nejméně 5 členů a je jmenována radou
městské části. Zpravidla se jedná o člena rady MČ a referenty zadávajícího odboru.
Organizačně zabezpečuje jednání komise příslušný odbor, který také určí tajemníka
komise. Tajemník svolává komisi a pořizuje protokol, který pak podepisují všichni
členové komise. Je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, musí mít



hodnotící komise nejméně 1/3 členů s příslušnou kvalifikací. Hodnotící komise

může jednat a usnášet se, jsou-li přítomny 2/3 členů.“

Vlivem výjimky nedošlo k realizaci směrnicí požadovaného odborného posouzení

komisí, tedy více členy s formálním výstupem — zápis a podobně. Odbor, který měl

vybírané zařízení provozovat — odbor VHČ a pracovní četa — tak nebyl do výběru

vůbec zapojen.

Pokud by byla naplněna směrnice, měla mít VHČ alespoň jednoho zastoupeného

člena dle „kvalifikace“.

Z důvodu realizace výjimky bez písemného podkladu zůstává odpovědnost i za

pochybení na straně vedoucího odboru (ing. Romana Březiny), ač byl uvedený

postup podle vyjádření tajemníka ing. Saizte požadován starostou Růžičkou.

FV dále konstatoval, že směrnice neobsahuje dostačenou motivaci

k hospodárnému výběru a to i tehdy, kdyby byla dodržena.

Jako nápravné opaření FV požaduje, aby do směrnice byla vhodným způsobem

zapracována motivace k hospodárnému chování včetně způsobu kontrol a metod

vynutitelnost/vymahatelnosti
/sankce. Dále pak povinné písemné zpracování

ekonomického posouzení řešení a to včetně variantních (pokud existuji), které bude

archivováno pro potřeby kontrol a přezkoumání úředního úkonu s ostatními

písemnosti dle bodu 10. Čl. 6 směrnice. A to včetně rozboru variantních řešení, zde

například variant nákup jediného dostupného ramene k existujícímu zařízení,

varianty nákupu zcela nezávislého řešení V soutěži a varianty nákladů na dosažení

téhož výsledku pronájmem, operativním leasingem nebo nákupem hotových služeb

(sekání ve stejném rozsahu externími dodavateli). Uchování 10 let s podpisy

všechny dotčených odborů, tedy nejen ten, co z kapitoly rozpočtu nakupuje, ale i

ten co bude případně zařízení obsluhovat/využívat.

Po zjištění uvedených skutečností rozhodli členové výboru se dále nezabývat

minulosti, ale zejména současnými nákupy MČ, aby byla do budoucnosti zajištěna

hospodárná správa prostředků a majetku MČ a rozhodováno na základě řádné

analýzy situace a v řádně vedeném výběru z variantních řešení a více dodavatelů.

FV odhlasoval, že u nákupu žacího ramene FERRI TA24 oproti původnímu plánu

zkoumat další průběh provozu (poruchy, reklamace poruch, sdělení dodavatele

nevhodného nákupu a používání — přetěžování stroje - a nuceného převedení stroje

2 úkolu, na který byl pořízen na jiné úkoly a nutnost řešení původního záměru

dodavatelsky — dle dříve poskytnutých podkladů) a soustředí se na vyhodnocení

takových závěrů, které mohou být použity v budoucnosti — a to srovnání

nákladovosti sekání vlastní četou se sekáním provedeným dodavatelsky.

Pokladem byla směrnice s podklady a časová osa kroků a dokumentů, které budou

přílohou protokolu o kontrole.

Usnesení: FV zaznamená uvedená zjištění a závěry do zápisu a do protokolu o

kontrole. Dále bude pokračovat zkoumáním, které bude využitelné v budoucnosti

Pro: 4, Proti: O, Zdržel se: O
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3) plán realizace projednávání V návaznosti na schválený plán činnosti na následuiíc období

V návaznosti na schválený bod 5 jednání 2 23.10.2017

Usnesení: Finanční výbor bude realizovat proj ekty v návaznosti na dostupnost

poskytnutých podkladů. Jako první si vyžádá:

1) k oddílu 11 bodu 5 seznam faktur ve formátu xls a to formou písemné žádosti

vedoucímu Finančního odboru UMČ Praha 21

2) k oddflu 14 bodu 5 plán kontrolní činnosti na roky 2017 a 2018 a to formou

písemné žádosti k rukám gemníka ÚMČ Praha 21.

3) k oddílu 10 bodu 5 dotazem na podklady ke smlouvě s Optimal Energy formou

písemné žádosti k rukám tajemníka ÚMČ Praha 21.

4) k oddílu 12 bodu 5 soupis všech nákupů MČ svou výší odpovídající kategorii

III směrnice 5/15 - Veřejné zakázky (tj. od 201 tis. Kč do 2 000 tis. Kč u

dodávek nebo služeb a od 501 tis. Kč do 6 000 tis. Kč u stavebních prací) za rok

2017 formou písemné žádosti k rukám tajemníka ÚMČ Praha 21.

 

Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

4) Plnění rozpočtu za O3 2017

Usnesení: Finanční výbor vzal na vědomí podklady poskytnuté Finančním odborem

MČ Praha 21 V předloženém rozsahu a nemá výhrad k předložení zastupitelstvu ke

schválení.

Pro: 4, Proti: O, Zdržel se: O

5) Návrh rozpočtu na rok 2018

Usnesení: Finanční výbor vzal na vědomí podklady poskytnuté Finančním odborem

MČ Praha 21 V předloženém rozsahu a nemá výhrad k předložení zastupitelstvu ke

schválení

:
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6) Střednědobý rozpočtový výhled do roku 2023

Finanční výbor vzal na Vědomí podklady poskytnuté Finančním odborem MČ

Praha 21 Vpředloženém rozsahu a neměl zásadních výhrad kpředložení

zastupitelstvu. U položky Finacování — třída 8 (změna stavu krátkodobých

prostředků) doporučil předseda FV kontrolu kozistence údajů (ve srovnání s praxí

jiných MČ).

Usnesení: Finanční výbor vzal na vědomí podklady poskytnuté Finančním odborem

MČ Praha 21 V předloženém rozsahu

Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: O



7) Návrh rozpočtového provizoria pro případ neschválení rozpočtu

Usnesení: Finanční výbor vzal na vědomí podklady poskytnuté Finančním odborem

MC Praha 21 V předloženém rozsahu a nemá výhrad k předložení zastupitelstvu ke

schválení.

Pro: 4, Proti: O, Zdržel se: 0

8) termín příštího jednání

Finanční výbor navrhl stanovit termín příštího jednání dle dostupnosti nových

podkladových materiálů. Předseda svolá flnanční výbor obvyklým způsobem na

základě předběžného dotazu k dostupnosti členů provedeného mailem. Předpokládaný

termín: leden 2018.

Zapsal: Ing. Michael Hartman

Ověřil: Ing. Stefan Matvija v

Schválil: Ing. Michael Hartman — předseda finančního výboru ZMC Praha 21
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FINANČNÍ VYBOR ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 21

STAROKLÁNOVICKÁ 260, 190 16 PRAHA 9, TEL.: 281 012 911, FAX: 281 971 531, POSTA@PRAHA21.CZ

NAŠE ČJ.: UMCP21/02039/2018

SPIS. ZN.: SZ/UMCP21/18936/2017/6

DATUM: 31.01.2018

Zápis zjednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 21

ze dne 31.1.2018

Zahájeníjednání: 18:00

Ukončeníjednání: 21:30

Přítomni: Ing. Hartman, Mgr. Košut, Ing. Koutský, Ing. Matvija

Omluveni: P. Sedlák, Ing. Marečková, Ing. Mergl

Program jednání

1. Představení a přivítání nového člena — Ing. Drahomíra Marečková

2. Přivítání nového tajemníka, procesní záležitosti

3. Pokračování úkolů z minulého jednání

a. formální uzavření kontrolního protokolu č. 1

b. dokončování kontroly č. 2, rozhodnutí o požadovaných formálních náležitostech

4. jednání k dalším bodům dle předložených podkladů ÚMČ - plán auditu 2017, plán auditu 2018,

informace k Optimal Energy (žádosti - předseda FV, uloženo na úložišti FV)

Průběh jednání Finančního výboru:

Materiály k projednávaným bodům dle pozvánky byly v předstihu před termínem stanoveném

jednacím řádu Finančního výboru uloženy ve složkách Finančního výboru na sdíleném uložišti dat ÚMČ

Praha 21. Nové člence byl útvarem IT MČ zajištěn přístup a zaslána výzva k oznámení případných

problémů s dostupností elektronicky uložených materiálů. Ing. Marečková telefonicky funkční přístupu

k sdílenému elektronickému úložišti podkladů MČ Praha 21 potvrdila.

Předseda sdělil, že v budoucnu by měly být materiály již přístupné jen v úložišti a nezasílány poštou.

Ing. Koutský a Mgr. Košut sdělili, že potřebují zkontrolovat přístupy, Paní tajemnice se spojí a vyřeší v
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dle preferenci a možností členů. V případě že to bude nutné, mohou být členům uložené soubory před

jednáním zasílány členům, pokud k tomu podají žádost, tajemnicí.

Jednání dále probíhalo dle bodů programu podle pozvánky.

1.

3.

Představení a přivítání nového člena

Předseda omluvil z náhlých zdravotních důvodů lng. Marečkovou, která je nově zvolenou členkou

výboru místo lng. Přikryla.

Přivítání nového tajemníka, procesní záležitosti

Předseda a členové přivítali novou tajemníci FV Ing. Blanku Birkovou, jmenovanou usnesením

ZMČ dne 18.12.2017. Výbor krátce pohovořil korganizaci jednání, roli členů a tajemníka,

v návaznosti na JŘ, a o zavedené praxi. V návaznosti na doporučenítajemnice výbor stanovil,

že zápisy budou ukládány na úložišti do složek jednání, důvodem je číselná vazba na e-spis.

Značku e-spis také doplní do přímo zápisu.

Výbor se dále zabýval otázkou předání telefonických kontaktů na členy a evidence v šanonech

na ÚMČ v rámci předání funkce tajemníka.

stojany na kola u nové budovy ZŠ (spisové dokončení kontroly)

Tajemnice Ing. Birková předložila protokol doplněný o číslo e-spisu. Ing. Koutský vysvětlil také

doplňující dotaz kobsahu. Předseda dále konstatoval, že je třeba naplnit oba body § 78

131/2000 Sb. týkající se kontrol:

(7)0 provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje předmět kontroly, jaké

nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje

člen výboru a zaméstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.

(8) Výbor předloží zápis zastupitelstvu hlavního města Prahy; k zápisu připojívyjádření orgánu,

popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

S ohledem na bod 7 § 78 zákona 131/2000 Sb. stanovil výbor Ing. Roušala a Ing. Berkovou, pro

bod 8 pak orgány jako jsou odbor OMI ÚMČ a Finanční Odbor. Obojí lze naplnit podpisem

zápisu Ing. Roušalem, vedoucím odboru OMI a Ing. Berkovou, vedouci od boru Financí ÚMČ pro

bod 7 a připojením jejich vyjádření pro bod 8 § 78 zákona.

Hlasování členů k návrhu dotčených osob a orgánů

Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usneseni: FV pověřil tajemníci FV Ing. Birkovou finalizaci zápisu (protokolu) z kontroly č.1,

podpisem a vyjádřením Ing. Josefa Roušala, vedoucího OMI ÚMČ Praha 21 a Ing. Berkové,

vedoucí odboru Financí ÚMČ Praha 21.

Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

4. kontrola ve věci žacího ramene (pokračující bod z minulého jednání)

Předseda otevřel diskusi nad předloženými návrhy dokumentů a požádal členy o vyjádření k

jejich úpravám či doplnění

1) Nákup žacího ramene FERRI TA24, shrnutí podkladů, časová osa.pdf

2) Nákup žacího ramene FERRI TA24 - Směrnice 5-2015 a realita, rozbor.pdf

3) Protokol o kontrole č. 2 - pokračovánífinalizace 1-2018.docx
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Dokumenty ad 1) a 2) byly schváleny. Dokument 3 byl upraven na základě podnětů členů do

konsenzuálního znění nálezu a doporučení. Následně bylo formou usnesení schválena výše

uvedená podoba podkladů. Ty budou postoupeny tajemnicí kfinální jazykové kontrole a

formální finalizaci (doplnění evidenčního čísla v e-spisu, atd.).

Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

Návrhy členů a hlasování o dotčených osobách v souvislosti se zápisem z kontrol:

Dle bodu 7 § 78 131/2000 Sb:

Návrhy:

V. Saitz

Pro: 4, Proti: O, Zdržel se: 0

Ing. Berková

Pro: 4, Proti: O, Zdržel se: 0

Vedoucí VHČ P. Zeman

Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

Dle bodu 8 § 78 131/2000 Sb.

Návrhy:

Vedoucí OŽPD Mgr. Tomáš Svoboda

Vedoucí VHČ P. Zeman

Vedoucí odboru Financí lng. Berková

(všechny hlasovány současně)

Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: O

Referent interního auditu lng. Birková

Pro: 3, Proti: 1, Zdržel se: O (návrh nebyl přijat)

Vedoucí OMI Ing. Josef Roušal

Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se:

Usnesení: Finanční výbor pověřil tajemnicí lng. Birkovou dopracováním zápisu (protokolu)

z kontroly č.2, aby mohl být na příštím jednání podepsán členy FV.

Pro: 4, Proti: O, Zdržel se: 0

projednávání dle plánu činnosti - schválená usnesení z jednání 23.10.2017

Žádosti o podklady byly předsedou po schválení zápisu z Finančního výboru č. 20 z 27.11.2017 a

nabytí platnosti v souladu s JŘ odeslány podatelnou dne 18.12.2017. Tři žádosti byly dle usnesení

minulého jednání FV adresované tajemníkovu ÚMČ Ing. Orlovskému a jedna žádost vedoucí

Finančního odboru Ing Berkové. K dopisům nedorazila oficiální odpověď formou odpovědi na

dopis, ale prostřednictvím sdělení Ing. Birkové, která se stala na základě rozhodnutí
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zastupitelstva ze dne 18.12.2017 jeho tajemnicí. Dále byly úkoly projednávány v pořadí usnesení

z minuléhojednání:

5.1. Kontrola hospodaření s finančními prostředky kontrolou faktur

Požadavek: seznam faktur ve formátu xls — podáno formou písemné žádosti vedoucímu

Finančního odboru ÚMČ Praha 21.

Vyhodnocením a zpracováním podkladů pro FV byl pověřen Ing. Tomáš Koutský.

Materiály k bodu budou dle obdrženého vyjádření dostupné až v průběhu února.

Bude projednáno příště.

5.2. Prostudování podkladu

Požadavek: plán kontrolní činnosti na roky 2017 a 2018 - podáno formou písemné žádosti

k rukám tajemníka ÚMČ Praha 21.

Usneseni: Finanční výbor bodu vzal poskytnuté podklady na vědomí. Výbor si ujasnil

postaveníjednotlivých úrovní kontrol.

Pro: 4, Proti: O, Zdržel se: 0

5.3. Článek o Optimal Energy v ÚZ

Požadavek: podklady ke smlouvě s Optimal Energy — podáno formou písemné žádosti k

rukám tajemníka ÚMČ Praha 21.

Usnesení: lng. Koutský vyřeší do příštího jednánís Ing. Birkovou otázku podkladů.

Pro: 4, Proti: O, Zdržel se: 0

5.4. Prověření investic za rok 2017 s náklady ve výší odpovídající kategorii III směrnice 5/15

Požadavek: soupis všech nákupů MČ svou výší odpovídajicí kategorii ||I směrnice 5/15 —

Veřejné zakázky (tj. od 201 tis. Kč do 2 000 tis. Kč u dodávek nebo služeb a od 501 tis. Kč do

6 000 tis. Kč u stavebních prací) za rok 2017 - podáno formou písemné žádosti k rukám

tajemníka ÚMČ Praha 21. Vyhodnocením a zpracováním je pověřen lng. Štefan Matvija.

Finanční výbor se seznámil s odpovědítajemníka, kterou v dopise FV ze dne 18.1.2018

předložila Ing. Birková: „ÚMČ eviduje smlouvy a objednávky v různých systémech, které

bohužel neumožňují vytváření manažerských přehledů a soupisů. Smlouvy jsou evidovány

v systému Sugar a objednávky v systému E-spis. Oba systémy jsou určeny pouze na interní

evidenci a vedení číselné řady smluv/ objednávek a nepracují s polem částka jako závazným

a také jako třídícím údajem. Vámi požadovaný přehled nenítak z těchto intemích systémů

dostupný. Ze zákona je ÚMČ Praha 21 povinna zveřejňovat veškeré uzavřené smlouvy a

objednávky v hodnotě nad 50 tis. Kč v Registru smluv, kde jsou veřejně přístupné na adrese

https://sm|ouvy.gov.cz/."

Po diskusi a vysvětlení členové FV ověřili skutečnosti a přístup k veřejně přístupném registru

smluv. Namátkovou kontrolou byly zjištěny smlouvy MČ Praha 21 bez uvedení částky či

předmětu. Tajemnice informovala, že soupis všech smluv dle zadaného kritéria lze získat

jednoduchou operací.

Usnesení: FV uložil tajemnici výboru připravit podklad v rozsahu původního požadavku

z registru smluv. Panítajemnice pošle také odkazu na veřejně přístupný dokument a číslo

stránky, na kterém je uvedena informace o kontrole a nápravných opatřeních týkajících se

poslední dokončené roční kontroly publikování smluv MČ Praha 21.

Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0
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6. termín příštího iednání

termín příštího jednáníje spojen s dostupností podkladových materiálů z účetní uzávěrky

roku 2017. Tajemnice stav ověří a v případě, že materiály budou včas dostupné,

proběhne jednání Finančního výboru dne 19.2.2018.

Zapsali: Ing. M. Hartman, Ing. Blanka Birkova’

Schválildne: „461.2.....(21.0.4?................

 

Ing. Michael Hartman — předseda FV
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Protokol o kontrole ě. í
Názov konlroly

,,lnvestice do stojanu na kola u budovy MzŠ Polesná
dle rozpočtového opatřeni č. 67,,

Čj:

Spis. značka:

Pověření ke konlrole:

Místo kontroly:

Obsah kontroly:

Kontrolované období:

Datum a ěas provedení
kontroly:

Vedoucí kontrolního týmu:

Členové kontrolniho týmu:

lng. TomáŠ Koutský

ostatní členové FinančnÍho výboru zMě P2,|

u6cP21t, 9.3.q 2. :1 /. 2.". t t?

svuMCP21 l o 11.+G' ť'zo,t 8
ze dne 20.2.2017 rozhodnutím FV dle $78 odst. 4 písmeno a) zák'
131/2000 Sb

Úraa uČ Praha2'|

investice do stojanu na kola u budovy MzŠ Polesná v hodnotě 300 tis
Kl dle rozpočtového opatření č. 67

rok 2016

s.,t1 2016 rc:oo /^ 4 /? l?t ;t fln ty|.; /t-r t' /r,', t /Lt .-
i n p) /ťrt,y /')r t, á lr1 "-

Průběh kontrolv:
Probéhla náhodná vizuální prohlÍdka a dále kontrola (pouze) předloŽené dokumentace,

Přezkoumávané dokumentv:
Praha 21-Přlstřešky pro kola (MÚ PMHA 2í).pdÍ. nabídka
EDG-groupB-foundation'pdf _ nákres
DAKA Stav SoD dodatek č.6.pdÍ - smlouva dodatek _ změnový list č. í 0
Přietavba ní'zŠ-p-ůvoonl etoJaňy.zlp - púuoJnl záměr
Praha 2í-Přlstlbšky pro kola (MÚ PRAHA 21).xtsx _ nabidka excel
obj í54-í6 přistřeše kola a Výjimka z 5-16.pdf - objednávka
Ía za přlstřešek na kole MZŠ Polesná.pdf _faklura_

Vviádření lng. Josef Rouša|a, vedoucího odboru majetku a investic

Cena samotného přÍstřešku_na kola byla dle nabidky společnosti mmcité 1 a.s. (Viz příloha tohoto
emailu) 206.643'80,- KÓ vč' DPH (17o 78o,- Kě bez DPH).
Pro montáŽ přistřešku bylo nutné provést stavební přípravu dle poŽadavku dodavatele přÍstřeŠku (viz
přlloha lohoto emailu "EDG-groupB..'"). Stavebni přípravu muselza1istit dodavate|staůoy,,PřÍstavba
MZŠ Polesná" a to z dŮvodu, Že v pŮvodním projekiu bylo uvaŽováno pouz" se základními stojany na
kola. Tato Úprava byla projednána na KD stavby a byl vypracován zménový list stavby, kíeý byl
pro1ednán a zasmluvněn.spolu s dalŠlmi drobnými změnami v dodatku Č. 5 k SóD (původní stojany na
kola byly odečteny, dále doŠlo k odečtenÍ původně uvaŽovaných Živičných ptocn a r itipóetuzákladové desky pro přistřeŠek a zámkové dlaŽby, atd ) _ b|iŽe viz dodaták Č. 5 v přiloze tohoto
emailu. tato příprava znamenala změnu v ceně díla ve výŠi 2.419,_ Kč vČ DPH (1.999,- Kr bez DPH;
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Doolňuiicí informace;

- zadánÍ projektu, záměr (první a poslednl verzi) - pitvodrlí zárnél, jak bylo tr':cpsárro vÝŠe, vypl;lv;rl
z PD projednané s byvalým ře,Jitelenr panem Kúrlloi.l a uvaŽoval -" oÁazenÍm pouze sto1anii na kola.i:l j.::t;'h''ll')iiv -j1)'jii(.-j t1i 1'.':.' oí i'rh.' t:lil,rtrl l.ft]áilLl) Po projednánÍ s vedení,l i."lČ' nciro,enr
í]':)F'l]1',1' .t ''ll!./l) j i': jrt.,lt',ll i.i'. l'l,,Il t l'ittl Jillltr.l realrzovat sto1an,y i se zasrřešením .lakc varianta' -;',li/-.,''t ,..,'i., :' ,!',il(' iĚ \,Š1l| jl1 .Ill-i:lsitt'!tr,;.ir ',yL:rány atyp pi191;g5iy vČelné slojanÚ na kola oc
:'i'(''i''l_'llil1]l' íí il (:l|{j l ., " .l J-,, 

j,l.r .'i r, 1r;1r|;1'l,:'2 pro steJ!]ý poÓet k.-l!. iako uvaŽoúala piivodni Pt)íi' jz;'j'l"'l;' i''; :]' n']i |'''l r;i'';1rrtp';,,'.l;:11,.;11 ; i.to pÍis(řeškv byly emailen] poPtánil a dodavatelenl
.',r'|.l,' , r:,.l.''lil;I (ť |.'l , i l: ;:; ,',t.: ,,,i{ ,)

- formulaci poptáVky a oficiální poptáVku ''']i, ílI ji,)ila tohoto eÍna|iu PouzE oBJEDNÁVKA
- nabÍdky od oslovených firem jr.''ltt:-r ''. ,) 'i!'/'l}l,ký výrclllek 5 autorskýlni Právy yý11.11r"e ár pr()lo byt
',:lt.,ť,lt IJ()i/''l. t|;! ,,ilt,'.. NEBYLO VŘ
- pravidla VŘ, hodnotící kriteria, atd. _ vsouiarjii sVnltřlr' sn\ěÍnlci MČ praila ?l č 5i15 k zaciávár:i
).:l'ťlllyL'|) :';ii.á.'.'}. i'Íl-J 11a ,Jr.,:j,j'',kLl tlz,.l,.'ir:t.a i-il!l:IináVka - Vlz pilloha tohoto emailu NEBYLQ VŘ
- pÍsemné vyhodnocenl VŘ - rr.,!'.:v,.,llrii 'rtz .yir- NEBYLQ VŘ
- všechny Íqltury vČ plÍloh (poloZkový rozpis, ceny poloŽek, Óas strávený pracl, apod.), které se k
lomu vztahují - r:,llillilc'l,y Í\))|(ll1. j l (,ll'i \,|f l.,,Ílí)V i nabídka + staVebni pripia';enosi viz óodatek Č. 5i: S.rIl Čes itl4,.li.l'i' iliir.ltáŽi t:ii..trlr':.kLr t,Yi 1 (j']n, iitaVébní připrava cca 4 dny, v piicadé castt
'':ř:j''l|:'l)ti|':()'lrrIll1')';l;';l;11''''.'l:r';I llrt|,il'1l'r'',!'l,l|tt-:,: VpřipaděkopiiÍakturpíosímozasláni Fo-

Závěr:

V souvislosti se shora Uvedeným rozpoČtovým opatřením musÍm konstatovat, Že toto bylo realizováno
vjiné výši neŽ samolná realizace zminěného stoJanu' Nutno vŠak podoaknout, zď;sem mohl a
kontroloval pouze předloŽené dokumenty a informáce a nemohl tak iudÍŽ ověňi, zdá v souvislosti
s touto akcl nebylo případné utraceno více, na jiných dokladech.

Dále 1utno lici, Že byla realizována neJdražší dostupná varianta řešenl, přičemŽ funkČnost a
estetický dojam je za tuto cenu sporný.

Dále potom bylo rozhodnuto o této investici bez výběrového řizení.

Doooručeni:
Doporučuji vyžádat rekoncilaci / zÚČtovánÍ vŠech realizovaných rozpoětových opaffení za rok 2016 a
to obvyklou formou tak, Že ke kaŽdému realizovanému'rozpočiovémú opatřenl bude pňřazena
skutečná výŠe realizace (vŠechny výdaje hrazené daným Ro) á výŠe zpetného převodu nj rezervnÍ
úČty.
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V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

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

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00111/2018
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 19. jednání dne 19.03.2018
 

Jan Slezákpředkládá:
místostarosta MČ Praha 21

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Rozpočtová opatření č. 185-190, 192, 196-198: změny rozpočtu v roce 2017 a
č. 1, 3-13, 15-18, 20, 21 a 23: změny rozpočtu v roce 2018

Důvodová zpráva

Rozpočtové opatření č. 185: změna rozpočtu v roce 2017 - Rek. učebny hudební výchovy v
polyfunkčním domě s celkovými výdaji ve výši 120,0 tis. Kč - v kapitole 06 - Kultura a cestovní
ruch, zapojením výsledků předcházejících účetních období - v kapitole 10 - Pokladní správa (viz
usnesení RMČ66/1157/17).

Rozpočtové opatření č. 186: změna rozpočtu v roce 2017 - Investiční účelová dotace z MHMP ve
výši  4 500,0 tis. Kč na akci "Rek. skateparku Čentická" (ORG 0080680) v kapitole 04 - Školství,
mládež a sport (schváleno usnesením RMČ70/1240/17).

Rozpočtové opatření č. 187: změna rozpočtu v roce 2017 -  Neinvestiční účelová dotace z
MHMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných tech. herních zařízení za
období 1. 5. 2017 - 30. 9. 2017 v celkové výši 1 091,0 tis. Kč, z toho: na podporu činnosti
nestátních neziskových organizací na území MČP21 zajišťujících sportovní výchovu mládeže v
neziskových organizacích ve výši 272,7 tis. Kč, na sport ve výši 272,8 tis. Kč a na kulturu,
školství, zdravotnictví a soc. oblast ve výši 545,5 tis. Kč, a převedení celé částky na položku
nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa pro využití v roce 2018 (schváleno
usnesením RMČ70/1240/17).

Rozpočtové opatření č. 188: změna rozpočtu v roce 2017 - Neinvestiční účelová dotace spolku
Řemesla" ve výši 5,0 tis. Kč v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch, zapojením nevyčerpaných
finančních prostředků z dotace z MHMP z VHP a jiných tech. herních zařízení v kapitole 10 -
Pokladní správa (schváleno usnesením RMČ70/1240/17).

Rozpočtové opatření č. 189: změna rozpočtu v roce 2017 - Navýšení výdajů v položce nákup
ostatních služeb o 30,0 tis. Kč v kapitole 03 - Doprava na zimní údržbu vozovek, zapojením
výsledků předcházejících účetních období - v kapitole 10 - Pokladní správa (schváleno usnesením
RMČ70/1240/17).

Rozpočtové opatření č. 190: změna rozpočtu v roce 2017 - Navýšení výdajů v položce zpracování
dat a služby související s informační technologií, technická podpora počítačových programů
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(upgrady programu firmy Gordic) o 75,0 tis. Kč, zapojením výsledků předcházejících účetních
období - v kapitole 10 - Pokladní správa (schváleno usnesením RMČ70/1240/17).

Rozpočtové opatření č. 192: změna rozpočtu v roce 2017 - Neinvestiční účelová dotace ze státního
rozpočtu z Úřadu práce ČR ve výši 24,0 tis. Kč na výkon pěstounské péče - v kapitole 05 -
Zdravotnictví a soc. oblast (schváleno usnesením RMČ70/1240/17).

Rozpočtové opatření č. 196: změna rozpočtu v roce 2017 - Přijetí neinvestiční účelová dotace
ze státního rozpočtu z MPSV ve výši 270,0 tis. Kč na pečovatelskou službu - v kapitole 05 -
Zdravotnictví a soc. oblast (č.dokladu 3108) - schváleno usnesením RMČ71/1261/18.

Rozpočtové opatření č. 197: změna rozpočtu v roce 2017 - Přijetí účelové neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu z MŠMT na Realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělání, prioritní osy 3 - na akci č. 10330 EU - Místní akční plán vzdělávání P 21 ve výši 117
907,35 Kč (pro rozpočtové opatření zaokrouhleno na 117,9 tis. Kč)  z toho podíl ze SR ve výši
55,8 tis. Kč  tj. 45% a podíl z EU ve výši 62,1 tis. Kč tj. 50%, v kapitole 04 - Školství, mládež a
sport (č. dokladu 2169) - schváleno usnesením RMČ71/1261/18.

Rozpočtové opatření č. 198: změna rozpočtu v roce 2017 - Spoluúčast MČ Praha 21 ve výši 5%
tj. 6 200,- Kč  k účelové neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z MŠMT na Realizaci projektu
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání, prioritní osy 3 - na akci č. 10330 EU -
Místní akční plán vzdělávání P 21 ve výši  117 907,35 Kč (pro rozpočtové opatření zaokrouhleno
na 117,9 tis. Kč) v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, převedení finančních prostředků na
spoluúčast ve výši 6 200,0 Kč z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa
- schváleno usnesením RMČ71/1261/18.

Rozpočtové opatření č. 1: změna rozpočtu v roce 2018 - navýšení finančních prostředků o 80,0 tis.
Kč na vybavení, opravu a udržování prostor pro hudební kurzy - v kapitole 06 - Kultura a cestovní
ruch, převedením finančních prostředků z neinvestiční dotace z MHMP z VHP a jiných tech. zařízení
z roku 2017 v kapitole 10 - Pokladní správa  (schváleno usnesením RMČ71/1261/18).

Rozpočtové opatření č. 3: změna rozpočtu v roce 2018  -  Navýšení finančních prostředků o
100,0 tis. Kč na programové dotace - v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, převedením
finančních prostředků z neinvestiční účelové dotace z MHMP z obdrženého odvodu z výherních
hracích přístrojů a jiných tech. zařízení z roku 2017 v kapitole 10 - Pokladní správa (schváleno
usnesením RMČ72/1282/18).

Rozpočtové opatření č. 4: změna rozpočtu v roce 2018 - Poskytnutí neinvestiční účelové dotace
ve výši 20 000,- Kč spolku SOSák na pořádání Masopustu 2018 - v kapitole 06 - Kultura a cestovní
ruch, převedením finančních prostředků z neinvestiční dotace z MHMP z obdrženého odvodu
VHP a jiných tech.zařízení z roku 2017 v kapitole 10 - Pokladní správa  (schváleno usnesením
RMČ72/1282/18).

Rozpočtové opatření č. 5: změna rozpočtu v roce 2018 - Převedení nevyčerpaných finančních
prostředků z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na pěstounskou péči z roku 2017 ve výši
1 118,- Kč (pro rozpočtové opatření zaokrouhleno na 1 100,- Kč) do roku 2018 v kapitole
05 - Zdravotnictví a soc. oblast, z kapitoly 10 - Pokladní správa  (schváleno usnesením
RMČ72/1282/18).

Rozpočtové opatření č. 6: změna rozpočtu v roce 2018 - Zapojení nevyčerpaných fin. prostředků
z  účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MŠMT na Realizaci projektu v rámci
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání, prioritní osy 3 - na akci č. 10330 EU - Místní
akční plán vzdělávání P 21 ve výši 171 741,38 Kč (pro rozpočtové opatření zaokrouhleno na
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171,70 tis. Kč)  z toho podíl ze SR ve výši 81,3 tis. Kč  tj. 45% a podíl z EU ve výši 90,4 tis.
Kč tj. 50%, v kapitole 04 - Školství, mládež a sport z roku 2017 do roku 2018 ve stejné výši
  (schváleno usnesením RMČ72/1282/18).

Rozpočtové opatření č. 7: změna rozpočtu v roce 2018 - Zapojení nevyčerpaných fin. prostředků
ze  spoluúčasti MČ Praha 21 ve výši 9 181,24 Kč (pro RO zaokrouhleno na 9,10 tis. Kč) k
účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MŠMT na Realizaci projektu v rámci Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělání, prioritní osy 3 - na akci č. 10330 EU - Místní akční plán
vzdělávání P 21  v kapitole 04 - Školství, mládež a sport z roku 2017 do roku 2018  (schváleno
usnesením RMČ72/1282/18).

Rozpočtové opatření č. 8: změna rozpočtu v roce 2018 - Navýšení fin. prostředků o 500,00 tis.
  Kč k neinvestiční účelové dotaci ze státního rozpočtu z MŠMT na Realizaci projektu v rámci
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání, prioritní osy 3 - na akci č. 10330 EU - Místní akční
plán vzdělávání P 21  v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, převedením finančních prostředků z
nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa  (schváleno usnesením RMČ72/1282/18).

Rozpočtové opatření č. 9: změna rozpočtu v roce 2018 - Neinvestiční účelová dotace ze státního
rozpočtu z MF na úhradu výdajů vzniklých HMP a MČ v souvislosti s volbou prezidenta České
republiky v roce 2018, ve výši 281 336,00 Kč (pro rozpočtové opatření zaokrouhleno na 281,3 tis.
Kč) - v kapitole 09 - Vnitřní správa  (č. dokladu 2001) - schváleno usnesením RMČ73/1287/18.

Rozpočtové opatření č. 10: změna rozpočtu v roce 2018 - Neinvestiční účelová dotace  z MHMP
ve výši 199,0 tis. Kč na podporu aktivit v oblasti místní Agendy 21 - oblast zdraví a zdravého
životního stylu na lokální úrovni. Projekt - Podpora zdraví a zdravého životního stylu v MČ
Praha 21 - v kapitole 05 - Zdravotnictví a soc.oblast  (č. dokladu 3001) - schváleno usnesením
RMČ73/1287/18.

Rozpočtové opatření č. 11: změna rozpočtu v roce 2018 - Neinvestiční účelová dotace z MHMP
ve výši 191,0 tis. Kč na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m.
Prahy pro rok 2018 (granty) - Pečovatelská služba MČ Praha 21 - v kapitole 05 - Zdravotnictví a
soc. oblast  (č. dokladu 3003) - schváleno usnesením RMČ73/1287/18.

Rozpočtové opatření č. 12: změna rozpočtu v roce 2018 - Realizace stavebních prací -
Zjednosměrnění komunikací a navigační systém v částce 900,0 tis. Kč v kapitole 03 - Doprava,
převedením finančních prostředků z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní
správa - schváleno usnesením RMČ73/1287/18.

Rozpočtové opatření č. 13: změna rozpočtu v roce 2018 - Rekonstrukce komunikace v ul.
Oplanská - projektová příprava (autorský dozor a TDI) v částce 100,0 tis. Kč v kapitole 03 -
Doprava, převedením finančních prostředků z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 -
Pokladní správa - schváleno usnesením RMČ73/1287/18.

Rozpočtové opatření č. 15: změna rozpočtu v roce 2018 - Rekonstrukce komunikace v ul.
Oplanská s celkovými investičními výdaji ve výši 18 000,00 tis. Kč v kapitole 03 - Doprava,
převedením finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje - v kapitole 10 - Pokladní správa
(odsouhlaseno usnesením RMČ74/1319/18).

Rozpočtové opatření č. 16: změna rozpočtu v roce 2018 - Inv. akce - MČ Praha 21 - vybudování
fitparku s celkovými investičními výdaji ve výši 900,00 tis. Kč v kapitole 04 - Školství, mládež
a sport, převedením finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje - v kapitole 10 - Pokladní
správa (odsouhlaseno usnesením RMČ74/1319/18).
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Rozpočtové opatření č. 17: změna rozpočtu v roce 2018 - Rekonstrukce skateparku Čentická s
celkovými investičními výdaji ve výši 6 500,00 tis. Kč v kapitole 04 - Školství, mládež a sport,
převedením finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje - v kapitole 10 - Pokladní správa
  (odsouhlaseno usnesením RMČ74/1319/18).

Rozpočtové opatření č. 18: změna rozpočtu v roce 2018 - Hasičská zbrojnice SDH Újezd nad
Lesy - výst. s celkovými investičními výdaji ve výši 7 000,00 tis. Kč v kapitole 07 - Bezpečnost,
převedením finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje - v kapitole 10 - Pokladní správa
  (odsouhlaseno usnesením RMČ74/1319/18).

Rozpočtové opatření č. 20: změna rozpočtu v roce 2018 - Poskytnutí neinvestiční účelové
dotace ve výši 30 000,- Kč spolku Klub aktivních seniorů Praha 21, z.s. na projekt "Za aktivní
život seniorů" na nesportovní volnočasové aktivity - v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch,
převedením finančních prostředků z neinvestiční dotace z MHMP z obdrženého odvodu VHP
a jiných tech.zařízení z roku 2017 v kapitole 10 - Pokladní správa (odsouhlaseno usnesením
RMČ74/1319/18).

Rozpočtové opatření č. 21: změna rozpočtu v roce 2018 - Poskytnutí neinvestiční účelové dotace
ve výši 6 000,- Kč spolku Klub aktivních seniorů Praha 21, z.s. na projekt "Oslava mezinárodního
dne seniorů" na nesportovní volnočasové aktivity - v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch,
převedením finančních prostředků z neinvestiční dotace z MHMP z obdrženého odvodu VHP a
jiných tech.zařízení z roku 2017 v kapitole 10 - Pokladní správa  (odsouhlaseno usnesením
RMČ74/1319/18).

Rpzpočtové opatření č. 23 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 100 000,- Kč
občanskému sdružení Veselý Újezd na pořádání kulturní akce "Čarodějnice 2018" v Újezdě nad
Lesy - v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch, převedením finančních prostředků z neinvestiční
dotace z MHMP z obdrženého odvodu VHP a jiných tech.zařízení z roku 2017 do roku 2018 v
kapitole 10 - Pokladní správa  (odsouhlaseno usnesením RMČ74/1319/18).

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 rozpočtová opatření č. 185 - 190, 192, 196 - 198: změny rozpočtu v roce 2017 a  rozpočtová

opatření č. 1, 3 - 13, 20 a 21: změny rozpočtu v roce 2018 v souladu s přiloženými tabulkami,
které jsou součástí tohoto usnesení

 
 
 

2) s c h v a l u j e
 rozpočtová opatření č. 15 - 18, a 23: změny rozpočtu v roce 2018 dle přiložených tabulek,

které jsou součástí tohoto usnesení
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_RO_c_185_az_190_192_196_az_198_1__az_13_15_az_18_20_21_23_zmeny_rozpoctu_2017_a_2018

 



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

 
Dne 07.03.2018

 
 

Jan Slezák
místostarosta MČ Praha 21

 
 



MČ Praha 21
Rozpočtová opatření č. 185 -190, 192, 196 - 198:  změny rozpočtu v roce 2017,  

Rozpočtová opatření č. 1, 3 - 13, 15 - 18, 20 - 21 a 23: změny rozpočtu v roce 2018

Pro Zastupitelstvo MČ Praha 21 dne 19. 3. 2018

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

185

Rek. učebny hudební výchovy v

polyfunkčním domě z celkovými výdaji ve

výši 120,0 tis Kč - v kapitole 06 - Kultura a

cestovní ruch, zapojením výsledků

předcházejících účetních období - v

kapitole 10 - Pokladní správa (viz usnesení

RMČ66/1157/17). 

změna R

Rek. učebny hudební výchovy v

polyfunkčním domě 231 33 19 6121 0600 733 120 000,00
Zapojení výsledků předcházejících účetních

období 231 8115 1000 120 000,00

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

186

Investiční účelová dotace z MHMP ve výši

4 500,0 tis. Kč na akci "Rek. skateparku

Čentická" (ORG 0080680) v kapitole 04 -

Školství, mládež a sport  (č. dokladu 3085).

změna R Investiční účelová dotace z MHMP 231 63 30 4137 84 0400 80680 4 500 000,00

Investiční akce "Rek. skateparku Čentická" 231 34 12 6121 84 0400 80680 4 500 000,00

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

187

Přijetí neinvestiční účelové dotace z

MHMP z obdrženého odvodu z výherních

hracích přístrojů a jiných tech. herních

zařízení za období 1. 5. 2017 - 30. 9. 2017 v

celkové výši 1 091,0 tis. Kč, z toho: na

podporu činnosti nestát.nezisk.organizací

na území MČP21 zajišťující sportovní

výchovu mládeže v nezisk.org.ve výši

272,7 tis. Kč, na sport ve výši 272,8 tis. Kč a

na kulturu, školství, zdravotnictví a

soc.oblast ve výši 545,5 tis. Kč, a převedení

celé částky na položku nespecifikované

rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa pro

využití v roce 2018  (č.dokladu 3086).

změna R

Příjem dotace z MHMP z VHP a jiných

tech.herních zařízení 231 63 30 4137 98 1000 1 091 000,00
Převedení neinv.dotace z MHMP z VHP a

jiných tech.herních zař.na položku

nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 98 1000 1 091 000,00

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

188

Neinvestiční účelová dotace spolku

"Remesla" ve výši 5,0 tis. Kč v kapitole 06 -

Kultura a cestovní ruch, zapojením

nevyčerpaných finančních prostředků z

dotace z MHMP z VHP a jiných

tech.herních zařízení v kapitole 10 -

Pokladní správa.

změna R

Neinvestiční účelová dotace spolku

Řemesla 231 34 29 5222 98 0600 734 5 000,00

Zapojení fin.prostř.z dotace z MHMP z

odvodu VHP a jiných tech.her.zařízení z

r.2017 z položky nespecif.rezervy 231 64 09 5901 98 1000 -5 000,00

1



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

189

Navýšení výdajů v položce nákup ostatních

služeb o 30,0 tis. Kč v kapitole 03 -

Doprava na zimní údržbu vozovek,

zapojením výsledků předcházejících

účetních období - v kapitole 10 - Pokladní

správa.

změna R

Nákup ostatních služeb - zimní údržba

vozovek 231 22 12 5169 0300 30 000,00
Zapojení výsledků předcházejících účetních

období 231 8115 1000 30 000,00

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

190

Navýšení výdajů v položce zpracování dat

a služby související s informač.technologií,

technická podpora počítač.programů

(upgrady programu Gordic) o 75,0 tis. Kč,

zapojením výsledků předcházejících

účetních období - v kapitole 10 - Pokladní

správa.

změna R

Služby souvisej.s informač.technol.-

tech.podpora počítač.programů 231 61 71 5168 0900 33 75 000,00
Zapojení výsledků předcházejících účetních

období 231 8115 1000 75 000,00

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

192

Neinvestiční účelová dotace ze státního

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

Kč na výkon pěstounské péče - v kapitole

05 - Zdravotnictví a soc. oblast (č. dokladu

2143).

změna R

Příjem neinvestiční účelové dotace za SR na

pěstounskou péči 231 63 30 4137 13010 0500 614 24 000,00

Nákup ostatních služeb 231 43 39 5169 13010 0500 614 24 000,00

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

196

Neinvestiční účelová dotace ze státního

rozpočtu z MPSV ve výši 270,0 tis. Kč na

pečovatelskou službu - v kapitole 05 -

Zdravotnictví a soc. oblast (č. dokladu

3108).

změna R

Příjem neinvestiční účelové dotace ze SR na

pečovatelskou službu 231 63 30 4137 13305 0500 270 000,00

Platy zaměstnanců v prac.poměru -

pečovatelská služba 231 43 51 5011 13305 0500 201 000,00

Povinné poj.na soc.zab. - peč.služba 231 43 51 5031 13305 0500 50 000,00

Povinné poj.na veř.zdrav.poj. - peč.služba 231 43 51 5032 13305 0500 19 000,00

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

197

Přijetí účelové neinvestiční dotace ze

státního rozpočtu z MŠMT na Realizaci

projektu v rámci Operačního programu

Výzkum, vývoj a vzdělání, prioritní osy 3 -

na akci č. 10330 EU - Místní akční plán

vzdělávání P 21 ve výši 117 907,35 Kč (pro

rozpočtové opatření zaokrouhleno na

117,9 tis. Kč) z toho podíl ze SR ve výši

55,8 tis. Kč tj. 45% a podíl z EU ve výši 62,1

tis. Kč tj. 50%, v kapitole 04 - Školství,

mládež a sport (č. dokladu 2169).
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změna R Příjem neinv.účel.dotace ze SR na MAP 21 231 63 30 4137 000033063 0400 10330 117 900,00

Neinvestiční výdaje z dotace - podíl z EU 231 32 99 103533063 0400 10330 62 100,00

z toho na:

Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní

osobní výdaje 231 32 99 5021 103533063 0400 10330 50 000,00

Povinné pojištění na soc.zabezpečení a

státní politiku zaměst. 231 32 99 5031 103533063 0400 10330 5 000,00

Pohoštění 231 32 99 5175 103533063 0400 10330 7 100,00

Neinvestiční výdaje z dotace - podíl ze SR 231 32 99 103133063 0400 10330 55 800,00

z toho na:

Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní

osobní výdaje 231 32 99 5021 103133063 0400 10330 45 000,00

Povinné pojištění na soc.zabezpečení a

státní politiku zaměst. 231 32 99 5031 103133063 0400 10330 4 500,00

Pohoštění 231 32 99 5175 103133063 0400 10330 6 300,00

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

198

Spoluúčast MČ Praha 21 ve výši 5% tj. 6

200,- Kč k účelové neinvestiční dotaci ze

státního rozpočtu z MŠMT na Realizaci

projektu v rámci Operačního programu

Výzkum, vývoj a vzdělání, prioritní osy 3 -

na akci č. 10330 EU - Místní akční plán

vzdělávání P 21 ve výši 117 907,35 Kč (pro

rozpočtové opatření zaokrouhleno na

117,9 tis. Kč) v kapitole 04 - Školství,

mládež a sport, převedení finančních

prostředků na spoluúčast ve výši 6 200,0

Kč z položky nespecifikované rezervy v

kapitole 10 - Pokladní správa.

změna R Nespecifikovaná rezerva 231 64 09 5901 1000 -6 200,00

Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní

osobní výdaje 231 32 99 5021 103100077 0400 10330 5 000,00

Povinné pojištění na soc.zabezpečení a

státní politiku zaměst. 231 32 99 5031 103100077 0400 10330 500,00

Pohoštění 231 32 99 5175 103100077 0400 10330 700,00

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

1

Navýšení fin.prostředků o 80,0 tis. Kč na

vybavení, opravu a udržování prostor pro

hudební kurzy - v kapitole 06 - Kultura a

cestovní ruch, převedením finančních

prostředků z neinvestiční dotace z MHMP

z VHP a jiných tech.zařízení z roku 2017 v

kapitole 10 - Pokladní správa.

změna R

Drobný hmotný dlouhod.maj. - pro hudební

kurzy 231 33 19 5137 0600 729 50 000,00

Opravy a udržování - hudební kurzy 231 33 19 5171 0600 729 30 000,00

Převod fin.prostř. z dotace z MHMP z VHP z

roku 2017 do roku 2018 231 8115 98 1000 80 000,00

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

3



3

Navýšení finančních prostředků o 100,0

tis. Kč na programové dotace - v kapitole

04 - Školství, mládež a sport, převedením

finančních prostředků z neinvestiční

účelové dotace z MHMP z obdrženého

odvodu z výherních hracích přístrojů a

jiných tech. zařízení z roku 2017 v kapitole

10 - Pokladní správa.

změna R Neinvestiční programové dotace spolkům 231 34 19 5222 98 0400 75 100 000,00

Převod fin.prostř. z dotace z MHMP z VHP z

roku 2017 do roku 2018 231 8115 98 1000 100 000,00

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

4

Poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve

výši 20 000,- Kč spolku SOSák na pořádání

Masopustu 2018 - v kapitole 06 - Kultura a

cestovní ruch, převedením finančních

prostředků z neinvestiční dotace z MHMP

z obdrženého odvodu VHP a jiných

tech.zařízení z roku 2017 v kapitole 10 -

Pokladní správa. 

změna R

Neinvest.účel.dotace spolku SOSák na

pořádání Masopustu 2018 231 33 99 5222 98 0600 696 20 000,00

Převod fin.prostř. z dotace z MHMP z VHP z

roku 2017 do roku 2018 231 8115 98 1000 20 000,00

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

5

Převedení nevyčerpaných finančních

prostředků z neinvestiční dotace ze

státního rozpočtu na pěstounskou péči z

roku 2017 ve výši 1 118,- Kč (pro

rozpočtové opatření zaokrouhleno na 1

100,- Kč) do roku 2018 v kapitole 05 -

Zdravotnictví a soc. oblast, z kapitoly 10 -

Pokladní správa.

změna R

Neinv.účel.dotace ze SR na pěstounskou

péči - nákup ostatních služeb 231 43 39 5169 13010 0500 614 1 100,00

Převod fin.prostř. z neinv. dotace ze SR na

pěstounskou péči z roku 2017 231 8115 13010 1000 1 100,00

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

6

Zapojení nevyčerpaných fin. prostředků z

účelové neinvestiční dotace ze státního

rozpočtu z MŠMT na Realizaci projektu v

rámci Operačního programu Výzkum,

vývoj a vzdělání, prioritní osy 3 - na akci č.

10330 EU - Místní akční plán vzdělávání P

21 ve výši 171 741,38 Kč (pro rozpočtové

opatření zaokrouhleno na 171,70 tis. Kč) z

toho podíl ze SR ve výši 81,3 tis. Kč tj. 45%

a podíl z EU ve výši 90,4 tis. Kč tj. 50%, v

kapitole 04 - Školství, mládež a sport z

roku 2017 do roku 2018 ve stejné výši.

změna R

Zapojení nevyčerpaných prostř.z roku 2017

do roku 2018 z neinv.dotace ze SR - podíl z

EU 231 8115 103533063 0400 10330 90 400,00

z toho na:

4



Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní

osobní výdaje 231 32 99 5021 103533063 0400 10330 50 000,00

Povinné pojištění na soc.zabezpečení a

státní politiku zaměst. 231 32 99 5031 103533063 0400 10330 5 000,00

Povinné pojištění na veřejné zdrav.pojištění 231 32 99 5032 103533063 0400 10330 1 800,00

Nákup ostatních služeb 231 32 99 5169 103533063 0400 10330 23 400,00

Pohoštění 231 32 99 5175 103533063 0400 10330 10 200,00

Zapojení nevyčerpaných prostř.z roku 2017

do roku 2018 z neinv.dotace ze SR - podíl ze

SR 231 8115 103133063 0400 10330 81 300,00

z toho na:

Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní

osobní výdaje 231 32 99 5021 103133063 0400 10330 45 000,00

Povinné pojištění na soc.zabezpečení a

státní politiku zaměst. 231 32 99 5031 103133063 0400 10330 4 500,00

Povinné pojištění na veřejné zdrav.pojištění 231 32 99 5032 103133063 0400 10330 1 600,00

Nákup ostatních služeb 231 32 99 5169 103133063 0400 10330 21 400,00

Pohoštění 231 32 99 5175 103133063 0400 10330 8 800,00

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

7

Zapojení nevyčerpaných fin. prostředků ze

spoluúčasti MČ Praha 21 ve výši 9 181,24

Kč (pro RO zaokrouhleno na 9,10 tis. Kč) k

účelové neinvestiční dotace ze státního

rozpočtu z MŠMT na Realizaci projektu v

rámci Operačního programu Výzkum,

vývoj a vzdělání, prioritní osy 3 - na akci č.

10330 EU - Místní akční plán vzdělávání P

21 v kapitole 04 - Školství, mládež a sport

z roku 2017 do roku 2018.

změna R

Zapojení nevyčerpaných prostř.z roku 2017

do roku 2018 ze spoluúčasti MČ Praha 21 231 8115 103100077 0400 10330 9 100,00

z toho na:

Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní

osobní výdaje 231 32 99 5021 103100077 0400 10330 5 000,00

Povinné pojištění na soc.zabezpečení a

státní politiku zaměst. 231 32 99 5031 103100077 0400 10330 500,00

Povinné pojištění na veřejné zdrav.pojištění 231 32 99 5032 103100077 0400 10330 200,00

Nákup ostatních služeb 231 32 99 5169 103100077 0400 10330 2 300,00

Pohoštění 231 32 99 5175 103100077 0400 10330 1 100,00

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

8

Navýšení fin. prostředků o 500,00 tis. Kč k

neinvestiční účelové dotaci ze státního

rozpočtu z MŠMT na Realizaci projektu v

rámci Operačního programu Výzkum,

vývoj a vzdělání, prioritní osy 3 - na akci č.

10330 EU - Místní akční plán vzdělávání P

21 v kapitole 04 - Školství, mládež a sport,

převedením finančních prostředků z

nespecifikované rezervy v kapitole 10 -

Pokladní správa.
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změna R Nespecifikovaná rezerva 231 64 09 5901 1000 -500 000,00

z toho na:

Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní

osobní výdaje 231 32 99 5021 0400 10330 250 000,00

Povinné pojištění na soc.zabezpečení a

státní politiku zaměst. 231 32 99 5031 0400 10330 30 000,00

Povinné pojištění na veřejné zdrav.pojištění 231 32 99 5032 0400 10330 11 000,00

Nákup ostatních služeb 231 32 99 5169 0400 10330 174 000,00

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

Pohoštění 231 32 99 5175 0400 10330 30 000,00

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

9

Neinvestiční účelová dotace ze státního

rozpočtu z MF na úhradu výdajů vzniklých

HMP a MČ v souvislosti s volbou

prezidenta České republiky v roce 2018, ve

výši 281 336,00 Kč (pro rozpočtové

opatření zaokrouhleno na 281,3 tis. Kč) - v

kapitole 09 - Vnitřní správa (č. dokladu

2001).

změna R

Neinvest.účel.dotace ze státního rozpočtu z

MF na volbu prezidenta ČR 231 63 30 4137 98008 0900 281 300,00

Ostatní osobní výdaje 231 61 18 5021 98008 0900 113 000,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 231 61 18 5137 98008 0900 12 000,00

Nákup materiálu j.n. 231 61 18 5139 98008 0900 38 200,00

Pohoštění 231 61 18 5175 98008 0900 37 000,00

Nákup služeb 231 61 18 5169 98008 0900 81 100,00

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

10

Neinvestiční účelová dotace z MHMP ve

výši 199,0 tis. Kč na podporu aktivit v

oblasti místní Agendy 21 - oblast zdraví a

zdravého životního stylu na lokální úrovni.

Projekt - Podpora zdraví a zdravého

životního stylu v MČ Praha 21 - v kapitole

05 - Zdravotnictví a soc.oblast (č. dokladu

3001).

změna R Příjem neinvest.účelové dotace z MHMP 231 63 30 4137 81 0500 83 199 000,00

Nákup materiálu 231 35 49 5139 81 0500 83 39 000,00

Nákup ostatních služeb 231 35 49 5169 81 0500 83 160 000,00

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

11

Neinvestiční účelová dotace z MHMP ve

výši 191,0 tis. Kč na podporu

registrovaných sociálních služeb

poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro

rok 2018 (granty) - Pečovatelská služba MČ 

Praha 21 - v kapitole 05 - Zdravotnictví a

soc. oblast  (č. dokladu 3003).

změna R Příjem neinvest.účelové dotace z MHMP 231 63 30 4137 115 0500 191 000,00

Platy zaměstnanců v prac. poměru 231 43 51 5011 115 0500 142 000,00

Povinné poj.na soc.zabezpeč. 231 43 51 5031 115 0500 36 000,00
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Povinné poj.na veř.zdrav.poj. 231 43 51 5032 115 0500 13 000,00

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

12

Realizace stavebních prací -

Zjednosměrnění komunikací a navigační

systém v částce 900,0 tis. Kč v kapitole 03 -

Doprava, převedením finančních

prostředků z položky nespecifikované

rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa.

změna R

Zjednosměrnění komunikací a navigační

systém 231 22 12 6121 0300 735 900 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 -900 000,00

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

13

Rekonstrukce komunikace v ul. Oplanská -

projektová příprava (autorský dozor a TDI)

v částce 100,0 tis. Kč v kapitole 03 -

Doprava, převedením finančních

prostředků z položky nespecifikované

rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa.

změna R

Rekonstrukce komunikace v ul. Oplanská -

projektová příprava 231 22 12 6121 0300 80548 100 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 -100 000,00

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

15

Rekonstrukce komunikace v ul. Oplanská s

celkovými investičními výdaji ve výši 18

000,00 tis. Kč v kapitole 03 - Doprava,

převedením finančních prostředků z Fondu

rezerv a rozvoje - v kapitole 10 - Pokladní

správa.

změna R Převod z Fondu rezerv a rozvoje 231 63 30 4133 10 1000 18 000 000,00

Změna stavu krátkodobých prostředků na

bank.účtech - financování - zapojení

prostředků z minulých let 236 8115 10 1000 18 000 000,00

Převody vlastním rozpočtovým účtům 236 63 30 5345 10 1000 18 000 000,00

Rekonstrukce komunikace v ul. Oplanská 231 22 12 6121 10 0300 80548 18 000 000,00

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

16

Inv. akce - MČ Praha 21 - vybudování

fitparku s celkovými investičními výdaji ve

výši 900,00 tis. Kč v kapitole 04 - Školství,

mládež a sport, převedením finančních

prostředků z Fondu rezerv a rozvoje - v

kapitole 10 - Pokladní správa.

změna R Převod z Fondu rezerv a rozvoje 231 63 30 4133 10 1000 900 000,00

Změna stavu krátkodobých prostředků na

bank.účtech - financování - zapojení

prostředků z minulých let 236 8115 10 1000 900 000,00

Převody vlastním rozpočtovým účtům 236 63 30 5345 10 1000 900 000,00

Inv. akce - MČ Praha 21 - vybudování

fitparku 231 34 12 6121 10 0400 80573 900 000,00

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

7



17

Rekonstrukce skateparku Čentická s

celkovými investičními výdaji ve výši 6

500,00 tis. Kč v kapitole 04 - Školství,

mládež a sport, převedením finančních

prostředků z Fondu rezerv a rozvoje - v

kapitole 10 - Pokladní správa.

změna R Převod z Fondu rezerv a rozvoje 231 63 30 4133 10 1000 6 500 000,00

Změna stavu krátkodobých prostředků na

bank.účtech - financování - zapojení

prostředků z minulých let 236 8115 10 1000 6 500 000,00

Převody vlastním rozpočtovým účtům 236 63 30 5345 10 1000 6 500 000,00

Rek. skateparku Čentická 231 34 12 6121 10 0400 80680 6 500 000,00

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

18

Hasičská zbrojnice SDH Újezd nad Lesy -

výst. s celkovými investičními výdaji ve

výši 7 000,00 tis. Kč v kapitole 07 -

Bezpečnost, převedením finančních

prostředků z Fondu rezerv a rozvoje - v

kapitole 10 - Pokladní správa.

změna R Převod z Fondu rezerv a rozvoje 231 63 30 4133 10 1000 7 000 000,00

Změna stavu krátkodobých prostředků na

bank.účtech - financování - zapojení

prostředků z minulých let 236 8115 10 1000 7 000 000,00

Převody vlastním rozpočtovým účtům 236 63 30 5345 10 1000 7 000 000,00

HZ SDH Újezd nad Lesy - výst. 231 55 12 6121 10 0700 80147 7 000 000,00

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

20

Poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve

výši 30 000,- Kč spolku Klub aktivních

seniorů Praha 21, z.s. na projekt "Za

aktivní život seniorů" na nesportovní

volnočasové aktivity - v kapitole 06 -

Kultura a cestovní ruch, převedením

finančních prostředků z neinvestiční

dotace z MHMP z obdrženého odvodu VHP

a jiných tech.zařízení z roku 2017 v

kapitole 10 - Pokladní správa. 

změna R

Neinvest.účel.dotace spolku Klub aktivních

seniorů Praha 21, z.s. na projekt Za aktivní

život seniorů 231 33 99 5222 98 0600 736 30 000,00

Převod fin.prostř. z dotace z MHMP z VHP z

roku 2017 do roku 2018 231 8115 98 1000 30 000,00

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

21

Poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve

výši 6 000,- Kč spolku Klub aktivních

seniorů Praha 21, z.s. na projekt "Oslava

mezinárodního dne seniorů" na

nesportovní volnočasové aktivity - v

kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch,

převedením finančních prostředků z

neinvestiční dotace z MHMP z obdrženého

odvodu VHP a jiných tech.zařízení z roku

2017 v kapitole 10 - Pokladní správa. 
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změna R

Neinvest.účel.dotace spolku Klub aktivních

seniorů Praha 21, z.s. na projekt Oslava

mezinárodního dne seniorů 231 33 99 5222 98 0600 737 6 000,00

Převod fin.prostř. z dotace z MHMP z VHP z

roku 2017 do roku 2018 231 8115 98 1000 6 000,00

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

23

Poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve

výši 100 000,- Kč občanskému sdružení

Veselý Újezd na pořádání kulturní akce

"Čarodějnice 2018" v Újezdě nad Lesy - v

kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch,

převedením finančních prostředků z

neinvestiční dotace z MHMP z obdrženého

odvodu VHP a jiných tech.zařízení z roku

2017 do roku 2018 v kapitole 10 - Pokladní

správa. 

změna R

Neinvest.účel.dotace OS Veselý Újezd na

kulturní akci "Čarodějnice 2018" 231 33 99 5222 98 0600 666 100 000,00

Převod fin.prostř. z dotace z MHMP z VHP z

roku 2017 do roku 2018 231 8115 98 1000 100 000,00

Vypracovala: Ing. Vlasta Berková

5.3.2018
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V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00094/2018
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 19. jednání dne 19.03.2018
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
Ing. Blanka Birkovázpracoval:
referent - interní audit

 
 

Věc: Vnitřní směrnice 1/18 Rozpočtová pravidla MČ Praha 21

Důvodová zpráva

Předkládám Vnitřní směrnici 1/18 Rozpočtová pravidla MČ Praha 21, která je aktualizací
Vnitřní směrnice 5/09 účinné od 16.4.2009. Aktualizace zapracovává změny zákonů a navyšuje
oprávnění pro RMČ pro provádění rozpočtových opatření z 2 mil. Kč na 4 mil. Kč.

Návrh Vnitřní směrnice 1/18 Rozpočtová pravidla MČ Praha 21 byl projednán RMČ dne 28.2.2018.
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
 Vnitřní směrnici 1/18 Rozpočtová pravidla MČ Praha 21 s účinností od 1. 4. 2018

 
 
 

2) u k l á d á
 seznámit zaměstnance ÚMČ Praha 21 s Vnitřní směrnicí 1/18 Rozpočtová pravidla MČ Praha

21
 

 Zodpovídá:
 

 1. tajemník
 Termín:  01.04.2018
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Vnitrni_smernice_1_18_Rozpoctova_pravidla_MC_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.

 
 

Dne 05.03.2018
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

 
 



 
                  

                      Městská část Praha 21   

         Úřad městské části    

             Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy 
                  

           

                                 Vnitřní směrnice č. 1/18     

                  

   

     

Rozpočtová pravidla MČ Praha 21      

Obsah:  Čl.  1  Střednědobý výhled rozpočtu MČ        

   Čl.  2  Rozpočet MČ        

   Čl.  3  Peněžní fondy MČ        

   Čl.  4 Obsah rozpočtu MČ        

   Čl.   5  Příjmy rozpočtu MČ        

   Čl.   6  Výdaje z rozpočtu MČ        

   Čl.   7  Zdaňovaná činnost        

   Čl.   8  Sestavení a zveřejnění rozpočtu MČ        

   Čl.   9  Rozpočtové provizorium        

  Čl. 10  Rozpis rozpočtu       

  Čl. 11  Hospodaření podle rozpočtu a kontrola        

  Čl. 12  Změny rozpočtu       

  Čl. 13  Oprávnění k provádění rozpočtových opatření     

  Čl. 14  Hodnocení plnění rozpočtu      

  Čl. 15  Závěrečný účet      

  Čl. 16  Závěrečná ustanovení      

 

Rozdělovník: tajemník úřadu       

   vedoucí kanceláře starosty      

   vedoucí odborů       

                 

Schválil:  Zastupitelstvo městské části Praha 21 ze dne 19.3.2018     

   usnesením č. ………….       

Odpovídá: tajemník úřadu        

        

Účinnost od: 1.4.2018        
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Tato směrnice upravuje v souladu se zněním zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů a obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy 

ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy: 

- tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtu Městské části Praha 21 (dále jen „MČ“), 

- stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky MČ, 

- rozpočtový proces. 

Finanční hospodaření MČ se řídí jejím ročním rozpočtem a střednědobým výhledem rozpočtu. 

 

Čl. 1 

Střednědobý výhled rozpočtu MČ 

1. Střednědobý výhled rozpočtu MČ je nástrojem sloužícím pro střednědobé finanční 

plánování rozvoje hospodářství MČ. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů 

a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční 

rozpočet. Schvaluje jej Rada MČ (dále jen „RMČ“) a Zastupitelstvo MČ (dále jen „ZMČ“). 

2. Střednědobý výhled rozpočtu MČ obsahuje: 

a. souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,  

b. souhrnné základní údaje o dlouhodobých závazcích a pohledávkách,  

c. údaje o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů, 

d. dopady na hospodaření u dlouhodobých závazků po celou dobu trvání závazku. 

3. MČ zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách a na 

úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání ZMČ. Na 

internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu. Na úřední desce může být návrh 

zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích v 

jednotlivých letech a o dlouhodobých závazcích a pohledávkách. MČ současně oznámí na 

úřední desce, kde je návrh střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněn a kde je možno 

nahlédnout do jeho listinné podoby. Zveřejnění musí trvat až do schválení střednědobého 

výhledu rozpočtu. 

4. MČ zveřejní střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách do 30 dnů ode 

dne jeho schválení a současně oznámí na úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické 

podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí být 

zpřístupněn až do schválení nového střednědobého výhledu rozpočtu. 

 

Čl. 2 

Rozpočet MČ 

1. Rozpočet MČ je finančním plánem, jímž se řídí financování MČ. 

2. Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. 

3. Při zpracování ročního rozpočtu MČ se vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu MČ. 
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4. Rozpočet se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný. Může být schválen jako přebytkový, 

jestliže některé příjmy daného roku jsou určeny k využití až v následujících letech nebo 

jsou-li určeny ke splácení jistiny úvěrů z předchozích let. 

Při uplatnění opatření podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti může být 

rozpočet MČ schválen jako schodkový jen v případě, že schodek bude možné uhradit 

finančními prostředky z minulých let nebo návratnou finanční výpomocí.  

5. Kladný zůstatek finančních prostředků rozpočtového hospodaření běžného roku se převádí k 

použití v dalším roce, a to ke krytí rozpočtových výdajů, anebo se převádí do peněžních 

fondů. 

Schodek hospodaření se uhrazuje z finančních prostředků z minulých let nebo se kryje z 

návratných zdrojů splatných z rozpočtu v následujících letech. 

 

Čl. 3 

Peněžní fondy MČ 

1. MČ zřizuje peněžní fondy, a to pro konkrétní účely nebo bez účelového určení. 

2. Zdrojem peněžních fondů MČ jsou zejména: 

a. přebytky hospodaření z minulých let, 

b. příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce, 

c. převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů. 

 

Čl. 4 

Obsah rozpočtu MČ 

1. Obsahem rozpočtu MČ jsou její příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a 

použití peněžních fondů, pokud není dále uvedeno, že probíhají mimo rozpočet. 

2. Mimo rozpočet MČ se uskutečňují peněžní operace týkající se 

a. cizích prostředků, 

b. sdružených prostředků. 

3. Podnikatelská činnost MČ (tj. VHČ) se sleduje mimo rozpočtové příjmy a výdaje. Její 

výsledek se promítne do rozpočtu a je součástí závěrečného účtu MČ. 

4. rozpočtové  kapitoly (ORJ) MČ: 

02 – Městská infrastruktura 

03 – Doprava 

04 – Školství, mládež a sport 

05 – Zdravotnictví a sociální péče 

06 – Kultura a cestovní ruch 

07 – Bezpečnost 

08 - Hospodářství 

09 – Vnitřní správa 
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10 – Pokladní správa 

5. Za každou kapitolu rozpočtu zodpovídá správce kapitoly, který je schválen RMČ  

na základě doporučení tajemníka Úřadu MČ.  

6. Za všechny kapitoly je zodpovědný správce rozpočtu MČ.  

 

Čl. 5 

Příjmy rozpočtu MČ 

Rozpočtové příjmy MČ tvoří: 

1. příjmy ze svěřeného majetku a majetkových práv, s výjimkou příjmů, které jsou předmětem 

daně dle zvláštních zákonů, 

2. příjmy z výsledků vlastní činnosti, s výjimkou příjmů, které jsou předmětem daně  

dle zvláštního zákona (č. 586/1992 Sb.) a do rozpočtu jsou zařazovány podle písmene c), 

3. příjmy, jejichž zdrojem je zdaňovaná činnost, tj. převod ze zisku zdaňované činnosti, odpisy 

uplatňované do nákladů zdaňované činnosti, zůstatkové ceny prodaného majetku 

uplatňované do nákladů zdaňované činnosti, 

4. příjmy z hospodářské činnosti právnických osob, pokud jsou podle zákona příjmem MČ, 

která právnickou osobu zřídila nebo založila, 

5. příjmy z vlastní správní činnosti, včetně příjmů z výkonů státní správy, k nimž je MČ 

pověřena podle zvláštních zákonů nebo vyhlášky (Statut hl.m.Prahy), zejména  

ze správních poplatků z této činnosti, příjmy z vybraných pokut a odvodu uložených 

v pravomoci MČ podle zvláštních zákonů nebo vyhlášky, 

6. výnosy z místních poplatků podle zvláštního zákona (č.565/1990 Sb. O místních 

poplatcích), 

7. výnos z daně z nemovitosti, 

8. dotace z rozpočtu hlavního města Prahy, účelově vázané dotace a příspěvky ze státního 

rozpočtu nebo jiných účelových fondů poskytované prostřednictvím rozpočtu hlavního 

města Prahy, dotace poskytnutá jinou městskou částí, 

9. prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy, 

10. přijaté peněžní dary a příspěvky, 

11. jiné příjmy, které podle zvláštních zákonů patří do příjmů MČ. 

 

MČ může k úhradě svých potřeb použít též návratných zdrojů, a to smluvně zabezpečených 

půjčkou, úvěrem nebo návratnou finanční výpomocí. Celková výše všech nesplacených přijatých 

cizích zdrojů smí překročit 40% příjmů schváleného rozpočtu pouze se souhlasem Zastupitelstva 

hl. města Prahy a podíl výdajů na dluhovou službu, tj. placených úroků, splátek jistin, smlouvy o 

koupi najaté věci a směnek, v poměru k běžným příjmům, tj. daňovým, nedaňovým příjmům a 

běžným dotacím po konsolidaci nesmí v jednotlivých letech převýšit 15%. 
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Čl. 6 

Výdaje z rozpočtu MČ 

Z rozpočtu MČ se hradí: 

1. závazky vyplývající pro MČ z plnění povinností uložených jí zákony nebo vyhláškou (Statut 

hl. m. Prahy), 

2. výdaje na vlastní činnost MČ v její samostatné působnosti, zejména výdaje spojené s péčí o 

svěřený majetek hl. m. Prahy a jeho rozvoj, s výjimkou výdajů, které MČ uplatní jako 

náklad na dosažení a udržení příjmů, které jsou předmětem daně dle zákona č.586/1992 Sb. 

O daních z příjmů, 

3. výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je MČ pověřena zákonem nebo vyhláškou 

(Statut hl. m. Prahy), 

4. závazky vyplývající pro MČ z uzavřených smluvních vztahů v jejím hospodaření  

a ze smluvních vztahů vlastních organizací, jestliže k nim přistoupila, 

5. závazky přijaté v rámci spolupráce s jinými subjekty, s výjimkou spolupráce s ostatními 

městskými částmi, hl. m. Prahou a jeho organizacemi, 

6. úhrada úroků z přijatých půjček a úvěrů, 

7. výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti a na podporu 

soukromého podnikání prospěšného pro MČ nebo hl. m. Prahu, 

8. jiné výdaje uskutečněné v rámci působnosti MČ, včetně darů a příspěvků na sociální nebo 

jiné humanitární účely. 

Vedle výdajů výše vyjmenovaných hradí MČ ze svého rozpočtu i případné splátky přijatých 

půjček, úvěrů a návratných výpomocí. Tyto splátky je MČ povinna zahrnout do rozpočtu MČ na 

příslušný kalendářní rok.  

MČ je povinna do svého rozpočtu zapracovat:  

a. finanční vztah k městské části schválený hlavním městem Prahou, 

b. rozpočtová opatření provedená ve vztahu k MČ na základě rozhodnutí hl. m. Prahy. 

 

Čl. 7 

Zdaňovaná činnost 

1. Podnikatelská činnost MČ Prahy 21 (tj. VHČ nebo zdaňovaná činnost) se sleduje mimo 

rozpočtové příjmy a výdaje. Její výsledek se promítne do rozpočtu a je součástí závěrečného 

účtu MČ. 

2. MČ sestavuje finanční plán činnosti podléhající dani podle zvláštního zákona č.586/1992 

Sb. O dani z příjmu. 

3. Náklady zdaňované činnosti MČ tvoří: 

a. veškeré náklady vynaložené na dosažení výnosů, přičemž případná tvorba rezervy 

musí být prokázána v podkladech pro daňové přiznání, 

b. odpisy hmotného a nehmotného majetku hl. m. Prahy svěřeného MČ včetně 

zůstatkových cen prodávaného majetku, ze kterého plynou výnosy, 
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c. ostatní náklady vynaložené na dosažení výnosů, které nelze uznat pro daňové účely 

podle zákona č.586/1992 Sb. O daních z příjmů. 

4. Výnosy zdaňované činnosti tvoří výnosy z prodeje svěřeného majetku a z vlastního 

hospodaření se svěřeným majetkem hl. m. Prahy. 

5. Zisk ze zdaňované činnosti MČ používá: 

a. k rozšíření zdaňované činnosti, 

b. k zařazení do zdrojů rozpočtových příjmů, 

c. prostřednictvím rozpočtu jako zdroj peněžního fondu tvořeného podle zákona 

č.250/2000 Sb., § 5. 

6. Městská část převádí část výnosů jako svůj podíl na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy  

ve výši odsouhlasené MHMP za uplynulé zdaňovací období na účet zdaňované činnosti hl. 

m. Prahy a MHMP převede městské části částku ve výši 100% podílu MČ  

na celkové daň. povinnosti hl. m. Prahy.  

7. Městská část též převádí na účet zdaňované činnosti hl. m. Prahy finanční prostředky, které 

hl. m. Praha uhradila za úplatné převody nemovitého majetku uskutečněné městskou částí. 

Tyto prostředky zahrne MČ do nákladů zdaňované činnosti a jejich převod uskuteční podle 

pokynů Magistrátu hl. m. Prahy. 

 

Čl. 8 

Sestavení a zveřejnění rozpočtu MČ 

1. Návrh rozpočtu vypracovává správce rozpočtu MČ na základě střednědobého výhledu 

rozpočtu MČ, rozpisu rozpočtu hl. m. Prahy, platných metodických pokynů z MHMP a 

z podkladů jednotlivých správců kapitol MČ Praha 21.  

2. V případě, že se MČ podílí na realizaci programu nebo projektu spolufinancovaného z 

rozpočtu Evropské unie, musí její rozpočet na příslušný kalendářní rok obsahovat stanovený 

objem finančních prostředků účelově určených na spolufinancování programu nebo projektu 

Evropské unie. 

3. Návrh rozpočtu je projednán ve Finančním výboru ZMČ a je předložen ke schválení RMČ a 

ZMČ. Nemusí být předkládán podrobně, ale musí být členěn tak, aby vyjadřoval závazné 

ukazatele.   

4. MČ zveřejní návrh rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 

dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání ZMČ. Na internetových stránkách 

se zveřejňuje úplné znění návrhu. Na úřední desce může být návrh zveřejněn v užším 

rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle 

nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby. MČ současně oznámí na úřední 

desce, kde je návrh rozpočtu zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. 

Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu.  

5. MČ zveřejní schválený rozpočet na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho 

schválení a současně oznámí na úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde 

je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do 

schválení rozpočtu na následující rozpočtový rok. 
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Čl. 9 

Rozpočtové provizorium 

1. MČ může přistoupit ke schvalování svého rozpočtu až po schválení rozpočtu hlavního města 

Prahy, neboť v něm jsou zahrnuty finanční vztahy k MČ.  

2. Nebude-li rozpočet MČ schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové 

hospodaření MČ v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. 

3. Pravidly rozpočtového provizoria se řídí hospodaření MČ i po dobu pozastavení výkonu 

usnesení ZMČ, kterým byl schválen jeho rozpočet, podle zvláštního zákona. 

4. Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření stanoví ZMČ. 

5. Při uplatnění opatření podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti nesmí měsíční 

výdaje MČ stanovené v pravidlech rozpočtového provizoria překročit jednu dvanáctinu 

výdajů rozpočtu schváleného pro předchozí rozpočtový rok. Vyšší výdaje lze stanovit pouze 

v případě, že jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením financování výdajů stanovených 

jiným zákonem nebo v případě výdajů z důvodu předfinancování projektů 

spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. 

6. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a 

výdaji rozpočtu po jeho schválení. 

7. MČ zveřejní rozpočtové provizorium na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne 

jeho schválení a současně oznámí na úřední desce, kde je zveřejněno v elektronické podobě 

a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí být rozpočtové 

provizorium zpřístupněno až do schválení rozpočtu. 

 

Čl. 10 

Rozpis rozpočtu 

1. Rozpis rozpočtu se provádí neprodleně po schválení rozpočtu v ZMČ. 

2. Součástí rozpisu rozpočtu je sdělení závazných ukazatelů rozpočtu těm subjektům, které 

jsou povinny se jimi řídit. 

3. Při rozpisu rozpočtu se rozpočet člení podle podrobné rozpočtové skladby. 

 

Čl. 11 

  Hospodaření podle rozpočtu a kontrola 

1. MČ uskutečňuje své finanční hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem a vykonává 

kontrolu svého hospodaření podle zvláštního právního předpisu upravujícího finanční 

kontrolu ve veřejné správě po celý rozpočtový rok. 

2. MČ vykonává kontrolu hospodaření jí zřízených příspěvkových organizací. 

 

Čl. 12 

Změny rozpočtu 

1. Rozpočet může být po jeho schválení změněn z důvodu: 
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a. změny v organizaci hospodářství financovaného rozpočtem (organizační změny), 

b. změny právních předpisů ovlivňujících výši rozpočtovaných příjmů nebo výdajů 

(metodické změny); patří mezi ně také cenové změny ovlivněné změnami právní 

úpravy regulovaných cen nebo 

c. změny objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů či 

výdajů (věcné změny). 

2. Změna rozpočtu se provádí rozpočtovým opatřením. Rozpočtová opatření se evidují podle 

časové posloupnosti. Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, a to i jde-li o změny ve 

finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám 

nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku. 

3. Rozpočtovým opatřením je: 

a. přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje 

navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl 

celkových příjmů a výdajů, 

b. použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem 

nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu, 

c. vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním 

rozpočtových příjmů; tímto opatřením se objem rozpočtu snižuje. 

4. Rozpočtové opatření se provádí před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje. Po 

provedení rozpočtově nezajištěného výdaje lze rozpočtové opatření provést pouze při živelní 

pohromě nebo havárii ohrožující životy a majetek, při plnění peněžní povinnosti uložené 

pravomocným rozhodnutím, při obdržení dotace před koncem kalendářního roku nebo 

pokud se jedná o finančních prostředky podle § 28 odst. 12. 

5. MČ zveřejní schválené rozpočtové opatření na svých internetových stránkách do 30 dnů ode 

dne jeho schválení a současně oznámí na úřední desce, kde je zveřejněno v elektronické 

podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí být 

rozpočtové opatření zpřístupněno až do schválení rozpočtu na následující rozpočtový rok. 

 

Čl. 13 

Oprávnění k provádění rozpočtových opatření 

1. Rozpočtové opatření do výše 50 000,- Kč v rámci jedné kapitoly, respektive závazného 

ukazatele je v kompetenci správce dané kapitoly a správce rozpočtu. 

2. ZMČ stanovuje oprávnění pro RMČ k provádění následujících rozpočtových opatření: 

a. Zvýšení příjmů rozpočtu o investiční a neinvestiční transfery (účelové dotace) 

přidělené MČ z rozpočtu hl. m. Prahy a ze státního rozpočtu a zároveň zvýšení 

výdajů rozpočtu o výdaje na akci, na kterou je účelová dotace vázána, za podmínky, 

že celkové výdaje na akci budou kryty přidělenou účelovou dotací (transferem) nebo 

již schválenými rozpočtovými příjmy. 

b. Jiné zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu, přičemž součet takto provedených 

rozpočtových opatření nesmí překročit limit 4 mil. Kč. Limit platí na období jednoho 

kalendářního roku, ale ZMČ jej může svým usnesením na zbývající část roku 

obnovit. 
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c. Přesun výdajů rozpočtu mezi jednotlivými závaznými ukazateli (oddíly a paragrafy), 

a to tak, že výdaje jednotlivého závazného ukazatele se mohou snížit maximálně o 

30 % schváleného rozpočtu pro tento ukazatel. 

d. Vázání rozpočtových výdajů v případě, že hrozí, že skutečné příjmy budou nižší než 

předpokládaný schválený rozpočet. 

3. Ostatní rozpočtová opatření mimo tyto výše vyjmenované schvaluje ZMČ. 

4. K realizaci rozpočtového opatření předkládá žádost správce příslušné kapitoly nebo 

příspěvková organizace zřízená MČ finančnímu odboru MČ, který tuto žádost projedná a 

postoupí se svým stanoviskem a usnesením ke schválení RMČ případně i ZMČ.  

V naléhavých případech je možné podat žádost přímo RMČ, ale po předchozím projednání 

se správcem rozpočtu, tj. vedoucí finančního odboru MČ. 

 

Čl. 14 

Hodnocení plnění rozpočtu 

1. Průběžné měsíční hodnocení plnění rozpočtu provádí správce rozpočtu MČ ve spolupráci se 

správci kapitol z měsíčních rozborových sestav o plnění rozpočtu za jednotlivé kapitoly 

rozpočtu MČ.  

2. V případě výpadku určité části příjmů je nutné je rozpočtovou změnou nahradit jinými 

zdroji. Pokud výpadek příjmů nelze nahradit, musí se výdaje vázat rozpočtovou změnou 

nebo úspornými opatřeními, které budou navrženy a přijaty správcem kapitoly po 

vyhodnocení nepříznivé situace. 

3. Stanovené závazné ukazatele výdajů nelze překročit bez provedení rozpočtové změny. 

Krátkodobé překročení závazného ukazatele je možné jen při odstraňování havárie a 

mimořádné události při záchraně lidí a majetku.    

4. Čtvrtletní plnění rozpočtu vypracovává správce rozpočtu MČ Praha 21. Případné nejasnosti 

(výrazné vyšší či nižší plnění) požaduje zdůvodnit správcem dané kapitoly. Plnění rozpočtu 

je projednáváno ve Finančním výboru ZMČ, předkládáno RMČ a ZMČ ke schválení a je též 

zasíláno na Magistrát hl. m. Prahy na základě jeho aktuálně platných metodických pokynů.  

5. Městská část zajišťuje výkon finanční kontroly podle zákona č.320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě. 

 

Čl. 15 

Závěrečný účet 

1. Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření MČ souhrnně zpracovávají 

do závěrečného účtu. 

2. V závěrečném účtu jsou obsaženy: 

a. údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, 

údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a 

použití peněžních fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné 

zhodnotit finanční hospodaření MČ a jí zřízených příspěvkových organizací, 

b. vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním 

fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob, 
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c. zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (MČ je povinna dát si přezkoumat své 

hospodaření za uplynulý kalendářní rok – přezkoumání hospodaření upravuje 

zvláštní právní předpis).  

3. Do plnění rozpočtu se zahrnují jen takové příjmy, které byly skutečně přijaty, resp. takové 

finanční operace, které byly uskutečněny v kalendářním roce. 

4. Do plnění výdajů se zařazuje jen takové čerpání prostředků, které se uskutečnilo 

v kalendářním roce.  

5. Pro zařazení příjmů nebo výdajů do plnění rozpočtu v kalendářním roce je rozhodující 

datum připsání anebo odepsání prostředků na bankovních účtech.  

6. MČ může přijímat nebo poskytovat zálohy na věcná plnění smluv, která se uskuteční až 

v následujícím roce. 

7. MČ zveřejní návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na 

svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho 

projednávání na zasedání ZMČ. Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění 

návrhu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Na úřední desce může být 

návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů 

rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr 

zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Zveřejnění musí trvat až do schválení 

závěrečného účtu.  

8. Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením: 

a. souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad nebo 

b. souhlasu s výhradami na základě kterých přijme MČ opatření potřebná k nápravě 

zjištěných chyb a nedostatků; přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým 

jednáním způsobily MČ škodu. 

9. MČ zveřejní závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na svých 

internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení a současně oznámí na úřední 

desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné 

podoby. Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do schválení závěrečného účtu za 

následující rozpočtový rok. 

 

       Čl. 16 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato Vnitřní směrnice byla schválena ZMČ dne 19.3.2018 usnesením č. …………….. a je 

uložena na Alfrescu. 

2. Touto směrnicí se ruší Vnitřní směrnice č. 5/09 Rozpočtová pravidla MČ Praha 21, která 

nabyla účinnosti dne 16. 4. 2009 a Dodatek č. 1 k této směrnici ze dne 2.6.2011.  

3. Tato Vnitřní směrnice nabývá účinnosti dne 1.4.2018.        



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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Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
Ing. Blanka Birkovázpracoval:
referent - interní audit

 
 

Věc: Výbor pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky MČ Praha 21 za
rok 2017

Důvodová zpráva

V souladu s Vnitřní směrnicí č. 7/13 O schvalování účetní závěrky je předložen návrh složení
Výboru pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky MČ Praha 21 a jí zřízených
příspěvkových organizací za rok 2017.

Návrh složení Výboru pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky za rok 2017 byl
projednán RMČ dne 28.2.2018.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) v o l í
 členy Výboru pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky MČ Praha 21, včetně

zřízených příspěvkových organizací, za rok 2017:

předseda:   Jan Slezák (místostarosta MČ Praha 21)

členové:      Ing. Vlasta Berková

                  Ing. Josef Orlovský (předseda inventarizační komise)

                  Ing. Michael Hartman (předseda Finančního výboru)

                  Ing. Blanka Birková

tajemník:    Ing. Jana Piknová

náhradník za člena Finančního výboru: Ing. Miloš Mergl
 



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

 
 
 

Dne 05.03.2018
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

 
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Zastupitelstvo městské části 19. jednání dne 19.03.2018
 

Jan Slezákpředkládá:
místostarosta MČ Praha 21

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2017

Důvodová zpráva

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

K 31. 12. 2017 byly vykázány příjmy celkem ve výši 150 435,64 tis. Kč, tj. plnění k upravenému
rozpočtu na 100,15%. Celkové výdaje byly vykázány ve výši 136 257,90 tis. Kč (tj. plnění k
upravenému rozpočtu na 77,27%), z toho běžné výdaje  82 141,81 tis. Kč (plnění na 92,61%)
a kapitálové výdaje 54 116,09 tis. Kč (plnění na 61,74%). Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
bylo vykázáno přebytkové, a to ve výši 14 177,74 tis. Kč. K docílenému plnění došlo především
vlivem vyššího plnění příjmů a nižšího čerpání výdajů.

Výsledek hospodaření byl vykázán ve výši -29 716,61 tis. Kč, a to vlivem výnosů ve výši 96 328,0
tis. Kč (především vlivem výnosů z transferů) a nákladů ve výši 126 044,61 tis. K (především
vlivem nákladů na transfery a tvorbou fondů).

Ve vedlejší hospodářské činnosti byly docíleny výnosy ve výši 12 249,47 tis. Kč, náklady ve výši
7 130,49 tis. Kč a z toho vyplývající výsledek hospodaření ve výši 5 118,97 tis. Kč.

Předkládaný materiál byl zaslán Finančnímu výboru ZMČ Praha 21 k projednání a byl odsoulasen
usnesením RMČ74/1317/18.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 "Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2017" v souladu s přiloženým materiálem

 
 
 
 



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

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Plneni_rozp.MCP21_za_rok_2017

 
 

Dne 07.03.2018
 
 

Jan Slezák
místostarosta MČ Praha 21
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srARoKr,ÁxovrcrÁ zoo
PRAHA I - Ú¡ezO nad Lesy

Zhodnocení plnðní rozLoðtu pa roh 2017

K31. 12.2017 byly vykazâny pÍíjmy ccll<cm ve vy5i 150435,64 tis. Kð, tj. plnðní

kupravenému rozpoðtn na 100,750/0, ztoho dariové piíjrny (ti.l) na l00,02o/o (vlivem
pÍíznivého plnðní daní zma.ietku a správních poplatkfr), nedariové pitjmy (tÍ.2) na I09,360/0

(vlivem pÍiìatych sankðních plateb, piÍznivého plnðní vlastrrích piíjmri a piijat;fch vratek

transferù z finanðního vypoÌádání piedchozích let) a pÍijaté transfery (ti. 4) na 100,00%.

Cell<ové vfdaje byly vykázány ve vy5i 136257,90 tis. Kð (d. plnëní vüði upravenému

rozpoðtu na77,2lYo), ztoho bðZné vÍdaje 82141,81 tis. Kð (plnðní na92,610/o) a kapitálové
v¡i,daje 54 116,09 tis. l(ð (plnðní na 61,74Yo).

Saldo pÍíjmü a vydajú po konsolidaci bylo vykâzttno pÍebytkové, a to ve v¡f5i

14171,74 tis. Kð. I(docílenému plnéní doðlo piedevðím vlivem vyðSího plnéní pIÛmfi a

niZSího ðerpání vÍda.iù.
Vyslectcl< hospoclaicní byl vykttzân ve vlf5i -29116,61 tis. Kð, a to vlivem vynosü

ve vy5i 96 328,0 tis. I(ð (piedevSím vlivem vynosü z transferfi) a nákladfr ve vy5i 126 044,6I

tis. I(ð (piedev5ím vlivem nákladri na transfery a tvorbou fondü).

Plnðní pÍíimú l< up{avcnému roznoõtu:

ORJ 02 - Mðstsl<¿i infrastr"uktura - plnëní pÍíjmù na 100,0%..ledná se o piijetí
neinvestiðních finanðních s¡ronzorsk¡i,ch darù ve v;f5i 33,0 tis. I(ð urðenych na Den zetnö,

OIìJ 03 * I)oprava - ph-rðní pÍíjmü na 100,0%. Jedná se o pÍijetí investiðní úrðelové dotace

z MHMP ve vyÈi 17 000,0 tis. I(ð na investiðní akci ,,Rek. komuuikace v ul. Druhanická"
(ORG 80393), která byla pieirðelována na inv. akci ,,Rek. komunikace v ul. Oplanská (OIìG
80548). A zároveir, doËlo k pÍevodu profinancovanych investiðních nákladú pÍi,_pÍípravð

stavby ð, 3140 TV ti.iezcl nad Lesy, etapa 0013 Oplariská a etapa 0008 Kornunikace Ujezd nad

Lesy-jilr, ðást Oplanská ve v¡f5i 1 053 614,49I{.õ (z toho profinancováno do konce roku 2016

celkenr 952555,29 Kð a vroce 2017 celkem 101 059,20 I(ð), a to zodboru TV MIIMP na

MÖ Praha 21 nainvestiðní akci ð. 80548 - Rel<, komunikace v ul. Oplansl<á.

ORJ 04 - Skul.t'í, mkidei. n sport - plnéní piíjrnft na 100,00Yo. Jednâ.se o pÍijetí
neinvestiðní úðelové dotace z MHMP na prograrxy primární prevence pro MZS Polesná ve

vy5i 33,7 tis. i(ð, neinvestiðní úðelor,é clotace z VStrrtt pro MZS Polesná na pritlártrí prevenci

rizikového chování (U233163) ve vy5i 34,65 tis. Kð, neinvestiðní úðelové dotace zMI{MP
na dokrytí integrace i.ttl<fi v MZS I'olesná na období od l. 1.2017 do 31.8.2017 ve v¡f5i

7 434,60 tis. Kð. DalÈím piíjmem jsou vratky nespotiebovanych_neinvestiðních pÍÍspðvkfr

zroku 2016, ato ztr¿S RohoZník ve vy5i 184,30 tis, Kð, z 1. MS Öentická ve v¡iSi 93,03 tis.



I{ö, azMZS Polesná ve vy5i 387,10 tis. Kð. DalÈírn pr'íjmem je neinvestiðní irðelor'á dotace:
z MHMP na posílení mzdovych prostÍedl<ù zamðstnancüm v oblasti Skolství pro ziízene
piíspëvkové organizace v celkové vy5i 702 800,- Kð, ze státního rozpoðtu na Místní akðní
plári,P2l (UZ 33063) ve vy5i 943,20 tis. I(ð a neinvestiðní irðelová dotace ze státního rozpoðtu
zMSMT zOP VVV vrámci vlzvy Podpora ðkol formou projektú zjednoduðeného
vykazování - Sablony pro MS a ZS I, a to EU - Sablony Masarykova ZS Polesná (ORG
10628) ve vy5i 1386349,20 I(ð, EU - Sablony 1. Mater'ská Skola Òentická (ORG 10639) ve
vyÉi217 533,60 I(ð, EU - Sablony trziS RohoZníkLirovicL(á (ORG 10640) ve v¡f5i 230 582,40
I(ð a EU - Sablony MS Sedmikráska Lisická (ORG 10603) ve vlsi 271281,60 Kð.
llyla piijata investiðní úrðelová dotaoe z MI-IMP na,,Rek. jídelny v MZS Polesná 1690" (ORG
80392) ve vyði 4 500,00 tis. I(ð a investiðní úðelová dotace na akci ,,Rek. skautské klubovny-
dvouirðelovy objekt" (OIìG 80134) ve vfsi 4500,00 tis. Kö - do5lo kpieúðelovárrí
zinvestiðní ilðelové clotace zMIIMP'z,,HZ SDH Újezd r-rad Lesy-vyst." (ORG 80147) ve
stejné vy5i. l¿C pZl obdrZela investiðní úrðelovou dotaci zMIIMP na akci ð. 80573 - MÖ
Praha 21 - vybudování fìt¡rarku ve vy5i 600,0 tis. l(ð a investiðní úrðelovou clotaci z MI-IMP na
akci ð. 80680 - Rek. skateparku Õentická ve vyÈi 4 500,00 tis. I(ð.

OllJ 05 * Zdravotnictví a soc. péðe - plnðní pÍíjmú celkem na 100,05%, z toho plnðní
vlastníclr piíjmü (z poskytovanych sluZeb) na I0l,6lo/o, vlivem piíjmü z peðovatelské sluZby,
Piijaté dotace celkem * plnéní na 100,00% - piijatá úðelová neinvestiðní dotace z MI-IMP (UZ
8l) ve v¡f5i 110,0 tis. I(ð na podporu sociálních sluZeb oböanüm hl" m. Prahy a irðelová
neinvestiðní dotace z MHMP (UZ 8l) na Íe5ení problematiky bezdomovectví - program
I(iiZovatka ve vy5i 70,00 tis. Kð, úðelová neinvestiðní dotace ze státního rozpoðtu z MPSV
(UZ 13305) ve v¡fði 708,0 tis. I(ð ua podporu poskytování sociálnícl, sluZeb na úzerní hl. m.
Pralry, úlðelová neinvestiðní dotace ze státního rozpoðtu zÚfadu prâce (UZ 13010) ve v¡iSi
532,00 tis. I(ð na vykon pèstounské péðe - plnðní na 100,0%, úrõelová neinvestiðní dotace ze
státního lozpoðtu (lJZ 13015) na vykon sociální práce ve vy5i 258,30 tis. Kð. Piíjmy
z peðovatelské sluZby pro MC Kolodðje vykazují plnðní na 100,00%.
Investiðní úrðelová dotace z MHMP na akci ,,Poliklinika Praha 21" (ORG 80501) ve v¡¡iSi

25 000,00 tis. Kð - obdrZenou dotaci vyuZila MÕ Praha 2I na nákup budovy Ideal Lux, lcterá
bude vpií5tích letech zrel<onstruována na investiðní akci,,Poliklinika Praha 21" (ORG
80s0 I ).

OlìJ 06 - I(ultura ¿r ccstov¡rí ruch - plnéní piíjmù cellçem na 98,75Yo vlivem plnðní
vlastníclr piíjmü na97,77o/o a dotací zMHMP na 100,0%. Jedná se o neinvestiðní úðelovor.r
dotaci pro místní liclovou knihovnu ve v¡iSi 50,50 tis. I(ð a na podporu zdraví a zdravého
Zivotního stylu v oblasti MA2l ve vyði 250,00 tis. I(ð.

OllJ 07 - Bezpeðnost - plnðní pÍíjrnù na 100,00%, Jedná se o pi'ijatou neinvestiöní úðelovou
clotaci z MFIMP pro .ISDH Ujezd nad Lesy ve vyði 570,00 tis. Kð a o pÍijatou investiðní
úðelovou dotaci z MLIMP na investiðní akci ,,HZ SDH Újezd nad Lesy - vyst" (ORG 80147)
ve v¡y5i l0 000,00 tis. Kð, která byla sníZena o ðástku 4 500,00 tis. Kð a pieúrðtována na
investiðní akci ð. 80134 ,,Rel<. skautské klubovny - dvouírðelovy objekt".

OlìJ 09 - Vnitiní správa - plnðní pr'íjmfr celkern na 106,16%o, ztoho vlastní pÍíjmy ve v¡¡ÍSi

119,66 tis. Kð -jedná se o piijaté sankðní platby a nekapitálové pÍíspëvky a náhrady,
Iìyla piijata neinvestiðní úðelová dotace z MI-IMP na pÍípravu a zkou5ky zvláStní odborné
zpfrsobilosti ve vy5i 125,00 tis. Kð, neinvestiðní úrðelová dotace ze státního rozpoðtu na
sociálnë právní ochranu détí (UZ 13011) ve v¡iSi 1535,00 tis. Kð a neinvestiðní úðelová



clotace ze státního lozpoðtu na volby prezidenta Ön gZ 98008) ve vy5i 19,00 tis. Kð a na
volby do PS CR ve vyÉi 263,20 tis. I(ð,

OIIJ 10 - Pokladní správa - piíjrny celkem jsou plnëny na 100,12o/o, ztoho dariové piíjrny
na 100,02Yo (piedev5ím vlivem pr"íznivého plnéní daní z majetku na 101 ,89'/o, správních
poplalkr.i na 104,39Yo a místních poplatkü na 69,250/o), uedatiové piíjmy na 126,07Yo - pirjmy
z úrrokü na 69,05Yo, ostatní nedañové piíjmy ve vyði 238,14 tis. Kð - pojistné tráhrady, ostatní
nedariové piijmy, neiclentifil<ované piíjmy,vratky transferù z fin. vypoÍádání ve vyËi 53,0 tis.
Kð.
PÍijaté translery (dotace z MFIMP a 'ze slëttního rozpoðtu alikvotní mðsíðní öástky) na
100,00% a neinvestiðní úrðelová dotace zMHMP zobdrLeného podílu zodvodu vyherních
hracíclr pÍístrojfr a ostatních tech.zaiizení ve vy5i 2 028,00 tis. Kð.

I'lnðní vÍclaiú l< upravenému roznoðtu;

Plnöní bði,nich vidÍr i û :

OllJ 02 - Mðstská Ínfrastrul<tura - plnëní v¡fdajù celkern na99,78o/o, z toho v oddílu 23 -
Vodní hospodáÍství je vykázáno plnëní na 97,89'Yo. Oddíl 37 - Ochrana Zivotního prostiedí
vyl<azuje plnðní na99,90o/o (nákup materiálu na99,620/o, drobn¡f hrnotny dlouhodobii maj. na
99,63Yo, nál<up ostatních sluZeb tj. péðe o veiejnou zeleñ na 99,93yo).

OIIJ 03 - Doprava - plnðní v¡idajù celkem na83,29o/o, ztoho nákup ostatních sluZeb na
99,99yo (navy5ení fìnanðních prosti'edkü na zimní irdrZbu komunikací) a opravy a udrZování
silnic - plnðní na 99,97Y0. Oprava a udrZování chodníkù na 99,58o/o. ,,Dodávka a osazení
doprav, znaöení míst. komunikací" - vyðlenëny vlastní zdroje ve vy5i 900,00 tis. Kð - nulové
plnðní, ,,Studie proveclitelnosti na rel<. komunikací v MÖ Praha 21" - vyðlenðny vlastní
zdloje ve v¡iÈi 150,00 tis. I(ö * nulové plnéní.

OR,I04 - Skolství,mlitrJcvz a sport-plnðní v¡idajfr na96,440/o, ztoho oddíl 31 - Vzdðlávání
L na 99,93Y0 (mimo pravideln;fch provozních piíspèvkú ziízenym PO byly zaslány pr'íspévky
na vánoðní besídl<u po 10,0 tis. Kð na kaZdou tiídu, ze státního rozpoð.tu obdrZely pÍíspðvkové
organizace prostiednictvín ziizovatele neinvestiðní dotace na EU - Sablony * MZS Polesná
ve vy5i 1386,35 tis. I(ð, l. MS Öentická ve vy5i 217,53 tis. Kð, tt,tS SecLnikráska ve v¡iÈi
271,28 tis. ì(ð, MS RohoZník ve v¡yiSi 230,58 tis. I(ð a MS Sluníðko ve v¡fði 258,42 tis. Kð,
z MFIMP obdrZely PO neinvestiðní dotaci na posílení mzdov¡fch prostiedkft v celkové vy5i
702,80 tis. I(ð a MZS Polesná obdrZela dotaci na clokrytí integrace Zákú na období ocl

l.l.2017do31.8.20l7vev¡iSi l434,60tis. I(ðanaprogramyprimárníprevencevevy5i33,T
tis. I(ð a kontinuální prograrn primární prevence ve v¡f5i 34,7 tis. Kö, ziizovatel poskytl MZS
Polesná neinvestiðní pÍíspðvek na nákup poðítaðfi a monitortr ve vyði 200,00 tis. I(ð a na
vybavení Skolní druZiny ve vy5i 300,00 tis. Kð, na projekt poznávëtní Íemesel ve v¡f5i 90,00
tis. I(ð).
Ocldíl 32 _Yzdélëwëní ll, - Místní akðní plán vzcìëlávání (MAP P21) - MC Praha 21 obclrZela
r.reinvestiðní iröelclvou dotaci ze státního rozpoðtu ve vyði 943,25 tis. Kð, zapojeno zroku
2016 bylo 535,15 tis. I(ð, vyðerpáno | 306,66 tis. Kð a pÍevedeno do roku 2018 bylo 171,74
tis. I(ð. Finanðní prostÍeclky vðetnð spoluúðasti z MC P2l byly ðelpány na 87,61%o.

Oddíl 34 - Télov¡fchova a, ztlmová, ðinr"rost vykazuje plnðní na 66,120/o - el, energie na
nrultifnnkð. hii5ti Õentická na 90,61Yo, udräba a oprava dëtskych hïiSt' - plnðní na 66,260/o,

programové dotace pro nezisk. organizace - plnðní na99,93Yo, byla poskytnuta neinvestiöní
úrðelová dotace Spolku rodiðú a pÍátel L MS Centická ve vy5i 11,08 tis. Kð, neinvestiðní



irðelová clotace spolku l(angsim Dojang z.s. ve vy5i 50,00 tis. Kð na sporlovní ðinnosti,
spolku TÍi pro zdraví ve vy5i 50,0 tis. I(ð na l(lári.pülmaraton a spolku FK Újezd nad Lesy ve
v¡f5i 50,0 tis. Kð. Byl poslcytnut neinvestiðní finanðní dar JR Runuing sport-intersport
Nasavrky ve vy5i 3,0 tis. Kð.

ORJ 05 - Zdravotnictví a soc. póðe - plnðní v¡idajü na 84,92Yo, a to vlivem plnðní oddílu 35

- 'Zdravotniotví - plnëní na 99,14o/o (nákup ostatních sluZeb-prevence pied drogami
a.i.návyk.látkarni) a oddílu 43 - Soc. péðe a pomoc v soc. zabez. na 84,70Yo (osobní asist.,
peðovatelská sluZba - poloZka prádlo, odëv a obuv vykazuje plnðní na 27,680/o, poloùka
nákup nrateriálu na 8J,97o/o, pohonné hrnoty a tnaziva na 66,490/o, nákup ostatních sluZeb na
96,540/0, opravy a udrZování na 85,93%). Neinvestiðní úðelová dotace z MIIMP na
peðovatelskou sluZbu (UZ 8l) ve v¡f5i 110,0 tis. vykazuje plnëní na 100,0olo. Neinvestiöní
úðelová dotace z MIIMP na r*eðení problematiky bezdomoveotví - program KiiZovatka (UZ
81) ve vyði 70,0 tis. Kð je ðerpána na 100,0%. Neinvestiðní úðelová dotace ze státního
rozpoðtu na pðstounsl<ou péði (UZ 13010) ve v¡f5i 532,0 tis. Kð je ðerpána na I00,0Yo,
neinvestiðní úðelová clotace ze státního rozpoðtn na vykon sociální práce (UZ 13015) ve v¡iSi
258,30 tis, Kð je ðerpána na 76,74o/o. Neinvestiðní úðelová dotace ze státního rozpoðtu na
sociální sluZby (UZ 13305) ve v¡yi'5i 708,0 tis, Kð je ðerpána na 100,0%.

OIÌJ 06 - I(ultura a ccstovní ruch - plnðní v¡fdajfr na 78,98o/o, a to v oddíle 33 - Kultura,
církev a sdðl. prostiedl<y na 76,900/o, a to ðinnosti knihovnické na 82,08yo, Slavnosti obce *-

plrrðní na 60,600/o, vystavní a muzejní öinnost na 56,060/o, Místní agenda 21 na 62,950/0,

Kornise zdravotní - sel<ce pro obðanské zëúeLiIosti na 93,60o/0. Byla poskytnuta individuální
neinvestiðní dotace ve vy5i 50,0 tis. Kð OS Vesely Újezd na akci Öarodðjnice 2017 a

neinvestiðní dotace ve vy5i 12,0 tis, Kð spolku SOSák na akci Masopust 2017.
V odclíle 34 - Tðlovychova a zâjnovâ ðinnost - plnéní na 99,89o/o (Programové dotace pro
neziskové a podob. organizace na 99,860/o, neinvestiðní dotace Klubu alctivních seniorú ve
v¡fði 0,50 tis. Kð, neinvestiöní iröelová dotace ZO Öeského zahrâdkëtÍského svazu ve vy5i 0,53
tis, I(ð za prorrájern). Neinvestiðrií úrðelová dotace z MHMP plo místní lidovou knihovnu (UZ
81) ve v¡i5i 50,5 tis. je ðerpána na 100,0% a irðelová neinvestiðní dotace z MI{MP na podporu
zdraví a zdravého Zivotního stylu (UZ 8l) ve v)iði 250,0 tis. Kð je ðerpána na58,6%o.

ORJ 07 - Bezpcðnost - plnðní v¡idajù na 91,960/o, ztoho oddíl 53 - Bezpeðnost a veiejny
poÍádek vyl<azuje ðerpání na 100,0%. V rozpoðtu je zahrnut pouze v¡idaj ve vyÈi 5 tis. na
pohonné hmoty pro rrrístní policii. V oddílu 55 - PoZárnÍ ochrana a integrovan¡i záchranny
systénr clochâzí k ðerpání vydajfr na9I,90Yo (drobny hmotny dlouhodob¡f majetelc na99,95Yo,
nákup materi¿ilu j.n. na 9l,\Jo/o, el. energie na 7 5,38o/o, nákup ostatních sluZeb na 77 ,62Y0,
opravy a udrZovâní z vlastních zdrojú 0,000/0 a poho5tëní na 90,25o/o). Neinvestiðní ilðelová
dotaoe z MI-IMP pro .TSDI{ rJ.iezd nad Lesy ve vy5i 570,00 tis. Kð byla vyðerpána na 99,1%0.

ORJ 08 - HospodáÍsfví - plnëní v¡iclajú na95,87o/o, ztoho pohÍebnictví vykazuje plnëní na
99,98o/o, komunální sluZby a územní rozvoj - drobny hmotn¡i majetek phiðní na 99,52Y0,
nákup rnateriálu j.n. plnëní na 70,95o/o, pohonné hmoty a tnaziva na 83,01o/o, nátjemné na
99,89yo - nájem za sklady, parlcovací státní hasiðského vozidla, konzultaðní, poraden. a právní
sluZby na98,58%o, nákup ostatních sluZeb na 99,94o/o, opravy a udrZováni na96,0lYo.

ORJ 09 - Vnitiní s¡rráva - plnéní vlidajú na 96,19Yo, z tolio: Zastupitelstvo obce * plnðní na
g6,l3yo, Õinnost místní správy - platy zaméstnancü v pracovním pomðru - plnëní na97,210/o,
ostatní osobní v¡¡idaje na 97,88Yo, kuihy, uðeb. pomúcky a tisk na 8I,7lo/o, drobny hrnotny
dloulrodoby majetek na 86,960/o, nákup materiálu na99,98o/o, studená voda na 96,12o/o, plyn
na 99,97o/o, el. energie na 99,98Yo, pohonné hmoty a maziva na 92,04Yo, po5tovní sluZby na



97,lgyo, sluZby telekomunik. a radiokomun. na 97,9Jo/o, konzultaðní, poradeuské a právní
sluZby na99,99o/q sluZby Skolení avzdéIâv'ttní ua 84,17o/o,nëtktrp ostatních sluZeb na99,99Y0,
opravy a udrZování na 98,53o/o, cestovné na 42,620/o. poho5tðní na 80,55Yo. tisk Újezdského
Zpravodaje na 96,94Yo. Neinvestiðní úrðelová dotace z MFIMP na ZOZ ve v¡fði 125,0 tis. Kð

.je vyðerpána na 46,70/0, neinvestiðní úðelová dotace ze státního rozpoðtu na sociálné právní
ochranu détí (UZ l30ll) ve vy5i I 535,0 tis. I(ð je ðerpána na99,66Yo. Neinvestiðní úðelová
dotace ze státního rozpoðtu na volby prezidenta ÖR pfípravnâfâze (UZ 98008) ve vy5i 19,0

tis. I(ð vykazuje ðerpání na 31,72%o a neinvestiðní úðelová dotace ve vyði 263,2 tis. I(ð na
volby do Parlamentu 0R byla vyðerp énana 58,58%.

ORJ I0 - Pol<ladní správa - plnëní v¡yidajù na18,9IYo, ztoho oddíl 63 - Finanðní operace
na 99,98Yo (sluåby penðZr-rích irstavù na 99,93o/o a pojiðtðní rnajetku na 99,95o/o a havarijní
po.j. na 99,99yo), a ocldíl 64 - Ostatní ðinnosti - nespecifikované rezervy celkem ve vy5i
| 914,7 tis. I(ð, z toho pÍevedené dotace z VIIP (U298) ve vyði I 552,1tis. I(ð.

PInëní kanitillovicþ yú4a,i ü :

OR.I 02 - Mðstsl<¿i infrastruktura - vyl<azuje plnðní na 97,63Yo (Oplocení stanoviËt' na
tiídðny odpad).

OlìJ 03 - f)o¡rrava - plnðní na 76,27Yo (Cyklotrasa Staroklánovická - proj. dokum - ðerpání
na 99,10Yo, Zastâvl<y BUS MFID Plhovská - proj. dokumen. - ðerpání na 46,57Yo, Rek.
konrunikaoe v ul. Druhanická - proj. dokumen. na 99,770/0, Rek. komunikace v ul. Hulická
nulové plnëní, Iìelc. koniunilcace v ul. Domanovická nulové plnðní.

80215) - lÌnanðní prostÍedky zúðelové investiðní dotace zMHMP pievedené zroku 2016,
poneclrané k vyuZití v roce 2017 jsou ðerpány na98,42o/o.

..Rel<, komunikace v ul. Dluhanická" (ORG 80393) - finanöní prostiedky nejsou öerpány"
Usnesením ZI-IMP 29151 'z 14. 9.2017 byly v plné v¡fÈi pieúðelovány na investiðní akci Rek.
komunikace v ul. Oplanská (ORG 80548)" a to vzhledem k probíhajícímu soudnímu sporu k
území bezprostiednð sousedícímu s ulicí Druhanická.
..Rek. komunikace v ul. Oplanská" (ORG 80548) - linanðní prostiedky byly ve v¡f5i
17000000,0 Kð pÍeúðelovány zinvestiöní dotace zMFIMP na Rek. komuuikace vul.
Druhanicl<á (ORG 80393) a jsou prozatím ðerpány ve v¡f5i 196233 Kð. Do5lo pouze
kdelin'ritaci proúðtovanych finanðních prostÍedkù z MFIMP ve vy5i 101 059,20 Kð vroce
2017 na MÖ Praha 21.
Na konci 3. ðtvrtletí 2017 byl v rámci veÍejné zakâzl<y vybrán zhotovitel a uzaviena smlouva
o dílo. V souðasné dobð probíhají pr"ípravné práce stavby (aktualizace vyìádÍení dotöenycli
orgán a spr'ávcri sítí, kácení, vytyðení podzemních sítí a dalSí) a jednání o pr'edání staveni5të
zlrotoviteli. V roce 2017 se v závislosti na klimatickych podmínkách pÍedpoklâdâ zahâjení
stavebních prací. Vzhledem k blíZícímu se zimnímu období lze pÍedpokládat hlavnÍ rcalizaci
stavebních prací a dokonðer-rí stavby v 1, pololetí roku 2018. Obdobnð budou práce dle
skuteðnosti fakturovány.

ORJ 04 - Skolstuí, mláclcZ a sport - vykazuje plnðní na79,49Yo -Údrilba dðt. hii5t'-stroje,
piístroje azaiízení * plnðní na 50,94o/q Modernizace vstup. prostoru MZS Polesná-stuclie -
plrièrrí na 100,0%, Street workoutové sportovi5tð -_plnëní na99,80o/o, Rek. skateparku PD -
plnðní na 65,640/o, Polytechnická uðebna v l. MS Centická - PD - plnðní na 32,26Yo, I'lrací



prvl(y na Psírn plácku * 86,77yo, Sklad v objektr.r TJ Sokol * plnðní na 90,96yo,
Dataprojektol clo clivadelního sálu v MZS Polesná - ðerpání na 85,380/o, V¡fst.akustické piíðky
v MZS Polesná 1690 - nulové plnëní.
..Rek, skautské klubovn)r" (ORG 80134) - plnðní na 99,99Yo, z investiðní úðelové dotace
z MHMP byly finanðní prostiedky vyðerpitny na 100,0Yo, z vlastních zdrojü na 99,99Yo.
Stavba byla dokonðena a zkolaudována.
..Rek. koteln)' MS Sedmikráska" (ORG 80351) - plnëní na
prostÍedl<fr z úðelové investiðllí dotace z MHMP na I00,0o/o a z
Investiðní akceje dokonðena a zkolaudována.

99,81Yo, ðerpání finanðních
vlastníclr zdrojfi na 97,54%o.

..Rek, jídelny vMZS Polesná 1690" (ORG 80392) - ðerpání investiðní úðelové dotace
z MFIMP na 100,0o/o a vlastních zdrojù na 99,960/u Stavba byla úspðSnë dokonðena na konci
letních Skolních prázdnin 2017 a zkolaudována. Vzhledem k nepiedvídatelnym skuteðnostetn,
zji5tènym v prúbðhu stavebních prací (pii ocltrhov;icl-r zkou5káoh pied provedením lité
pochozí vrstvy podlahy, betonové podlahové desky, byla zjiðtëna soudrZnost povrchu niZSí,
neZli minimální hodnoty poZadované vyrobcem, byly zji5tðny projevy vlhkosti pod privodním
PVC, nefunkðní vrstva hyclroizolace), byly provedeny vícepráce, které byly frnancovány
z vlastníoh prostiecllcfr MÕ Praha 21.

".MC Pralra 21 - vl¿budování fitparl<u" (ORG 80573) - finanðní prostÍedky nebyly öerpány,
Prozatím do5lo lc vybðru lokality pro umístðní fitparku a k v¡fbðru dodavatele. Proveclení
hlavních prací se pieclpokládzi v 1. pololetí 2018.
..Rek.sl<ateparku ðentiok¿i" (ORG 80680) - finanðní prostÍedky nejsou ðerpány z dfrvoclu
obclrZení investiðní irðelové dotace z MIIMP v zimním období koncem roku 2017. K realizaci
akce dojde v l. polovinð roku 2018.

ORJ 05 - Z¡Jravotnictví a sociální oblast - plnëní investiðních vydajù na 98,04o/o.
Poliklinika Praha 21 (ORG 80501) - finanðní prostiedky zúöelové investiðní dotace ve v¡iSi
25 000 000 Kð jsou ðerpány na 700,0o/o, a to na zakoupení stávající budovy Ideal Lux, která
má byt v piíStích letech rekonstruována na investiðní akci Poliklinika Praha 21.

OllJ 06 - Kultura a ccstovní ruch - plnðní investiðních v¡¡idajfi na 86,260/o. Jedná se o
inv.akci - Rek. uðebny hudební v¡ichovy v polyfunkðním domð ve v¡fði 103,51 tis. Kð.

OIì.J 07 - Iìezpeðnost - vykazuje plnðní investiðních v¡idajü na22,43o/o.

".1{Z SDIJ Ú.iezd nacl Les}¡ * vÍst." (ORG 80147) - fînanðní prostÍedky z írðelové investiðní
dotace zMIIMP, pt'evedené zroku 2016 do loku 2017, jsou ðerpány na38,670/o, frnanðní
prostiedl<y z úðelové investiðní dotace z roku 2017 ve v¡f5i 5 500 000,0 Kö zFIZ SDFI Újezd
nad Lesy (ORG 80147) ðerpány nejsou.
Stavba byla zapoðaIana konci roku 2016. V jarním období 2017 doðlo ke zpomalení tempa
stavebníclr prací z dfrvodu dispoziðních zmðn poZadovanych budoucím uZivatel em a zdräením
z düvodu Írpravy projektové dokumentace. Po doÍe5ení zmðn pro.jektové dokumentace
v jarnírn období 2077, do5lo v letním období k pozastavení ðerpání vinou provádðcí f,rrmy. Ta
v souðasné riapjaté situaci na stavebním trhu, kdy je nedostatek stavebních kapacit, pÌi
souðasuém nárüstu cenové hladiny, nebyla schopna zasmluvnit kapacity pro provádëní
Zelezobetonov¡fch rnonolitickych konstrukcí. S frrmou zëtstupci stavebníka intenzívné jednají,
V 2. pol. z:átii 2017 doSlo k obnovení postupu stavebníoh prací a zâroveí byl vymënërr
stavbyvedoucí.
Dodatkem smlouvy o dílo, dirle jer-r SoD, se zhotovitelem DAKA Stav, s.r.o, dále jen
Zlrotovitelenr, byl procllor,rZen termín dokonöení do 30.4.2018. Drivodem bylo, i.e vypové,zení
SoD z dfivodu nedodrZení lrarmonogramu prací a termírru dolconðení díla by znamenalo
zdrù,ení kvüli nutnosti vybrat nového zhotovitele o cca 6 mësícü + dal5ích nejménð 6 mésíefi
na dokonðení díla.



MÖ ltraha 21 vzniklou situaci r*eSí, zvaZuje oclstoupení od smlouvy" Rozhodnutí RMC
pÍedpokládáme koncem Írnora 2018. Zârovei probíhají právní konzultace o dal5írn postupu a

co nejrychlejSím postupu pro v¡ibðr nového zhotovitele. Pr'edpokladany nov¡¡i, realisticky
terrnín dokonðení díla - konec roku 2018.

ORJ 08 - I{ospodáÍství * ðerpání investiðních v¡fdajri na9l,89Yo. Jedná se o nákup vysavaðe
listí pro komunální sluZby (pracovní ðetu) v ðástce I37,83 tis. I(ð.

ORJ 09 - Vnitiní spr:iva - vykazuje plnéní investiðních v¡idajù na 92,28o/o (Prograrnové
vybavení - plnðní na 99,94Yo, Stroje, pÍístroje a zaiízení (nákup skartovacího stroje) na
95,160/0, Vypoðetní technika - plnërrí na 88,55%0, Programové vybavení Elektlonicky
docházkovy systém AKTION - plnëní na95,560/o, Piestavba rnístnosti WC Zeny v 1. patie
Íriadu - plnëní na 96,680/o).

Zmðna stavu kr¿itkodobÍch prostÍedl<ri na bankovních úðtech (upraveni rozpoðct) -
poloäl<a 81 I 5 fTnancování

v oelkové vy5i 2(¡ L24 900,00 Kð

z toho:
Iìinancování ze zdrojú, rninulych let:
Zapojení nevyðerpanych fin. prostr'edkù z dotace na MAP
zr.2016 do roku 2017 s vyuZitím na stejn¡f úðel 535 200,00 Kð

Zapojení nevyðerpanych prostiedkú ze spoluúöasti MÕ P2l
na dotaci na MAP P21s vyuZitím na stejnÍ úðel v r.2017 28 200,00 Kð

Zapojeni nevyðerpanych prostiedkü z dotace z MHMP z v¡iherních
lrracíclr piístlo.jfr a.jin¡fch lech. zaiízení z roku 2016 do roku 2017 s

vyuZitím pro neinvestiðní úöelovou dotaci spolku SOSák
na akci Masopust v roce 2017 12 000,00 Kð

Zapojení nevyðerpanych prostr'edktl z dotace ze SR na pëstounskou
peöi z roku 2016 do roku 20ll na stejn¡f úðel 63 000,00 Kð

Zapojení nevyðerpan¡¡ich prostiedkü z dotace z MFIMP z vyherr-rích
lrracích piístro.lfr a jiriych tech. zaiízení z roku 2016 do roku 2017
s vyuZitím pro neinvestiðní irðelovou dotaci OS Vesely Ujezdna akci
,,Öarodðjni ce 201J" namultifi-urkðním sportovi5ti v Úiezdð n.Lesy 50 000,00 Kð

Zap o.j eni vysl edkü ho spod ar'ení pr*edcházej ících ú ðetních obdob í
s vyuZitím na nákup nemovitosti (budovy) 25 000 000,00 Kð

Zapojení nevyðerpanych prostiedkù z dotace z MHMP z vliheurích
lrracíclr piístrojfr a jin¡¡icli lech. zaiízení z roku 2016 do roku 2017
s vyr-rZitím na neinvestiöní pÍíspévek pro MS Sectmikráska na navyðené
odpisy dlouliodobého ma.jetku 192 000,00 Kð



Ponechání nevyðerpanych Írðelovych prostr'edkfr poskytnut¡fch
zrozpoötu hl.rn.Prahy v r.2016, k öerpání v r. 2017 v celkové vy5i
17 705 800,- Kð v kapitole 03 - Doprava,04 - Skolství, m\âdeù" a

Sport a 07 * Iìezpeðnost - na akce:
Rek. chodníkú Öentická, obnova kon. Vrstev v ul. On5ovecká,
Druhanická (ORc 80215) 2 548 300,00 Kð
Rek. skautské klubovny - dvouúðelovy objekt (ORG 80134) 4 479 100,00 Kð
Rek. kotelny MS Sedmikráska (ORG 80351) 3 056 400,00 Kð
FIZ SDH rJjezdnad Lesy * vyst. (ORc 80147) 7 622 000,00 Kð

Z,apo.ieni nevyðerpanych prostiedl<ü z dotace z MFIMP z VI{P a
j inÍch lech. zaiízení z r. 201 6 do r. 2017 s vyuZitím na neinvest.
irðelovou dotaci Spoll<u rocliðfr a piátel Skoly MS Öentická I 1 100,00 Kð

Zapojení nevyðerpan;¡ich prostÍedkù z dotace z MI{MP z VHP a
j inf ch tech. zaiízení z r . 2016 do r. 2017 s vyuZitím na realizaci
veieinð pÍístupného Street u,orkoutového sportoviStð v kapitole 04 -
Sl<olství, mládeZ a sport 260 000,00 Kð

Zapojení nsvyðerpanych prostiedkfi z dotace z MHMP z VI-IP a
jinych tech.'zaiizení zr.2016 do r.2017 s vyuZitím na neinvestiðní
irðelovou dotaci pro spolel< I(angsim Dojang z.s. na sportovní soustÍe-
dðní oddílu - v kapitole 04 - Skolství, mlâdei,a sport 50 000,00 Kð

Zapojení nevyðerpanych prostiedkù z dotace z MHMP z VHHP a

ì inych lech. zaiízení z r. 201 6 clo r. 2017 s vyuàitím na neinvestiðní
úrðelovor.r dotaci pro: spolel< I(lub aktivních senior'ù na plonájem Skolní

jídelny 500,00 Kð
ZO Öeského zahr'âdkátÍského svazu na pronájem
Skolní jídelny 500,00 Kð

PÍevedení finanöních prostÍedkri z Fondu rezerv a rozvoje na Dodávku
a osazení clopravního ntaóení - zjednosmërnëní místních komunikací,
informaðní systér-n v souladu s dopravnín generelem - v kapitole 03 -
Doprava 900 000,00 Kð

Pievedení finanðllích prostr'edkfr z Fondu rezerv a rozvoje na Rekonstrukci
slcateparlcu - projektová dol<umentace - v kapitole 04 - Skolství, mlâdei, a
sport 100 000,00 Kð

Pieveclení finanðnícl'r prostiedkü z Fondu rezerv a rozvoje na investiðní
akci Rek. komunikace v ul. Hulická - projektovâ piíprava- v kapitole
03 - Doprava 400 000,00 Kð

PÍevedení finanðních prostÍedkfi z Fondu razaïy a rozvoje na investiðní
akci Rek. komunikace v ul. Domanovická - projektová pÍíprava -
v kapitole 03 - Doprava 400 000,00 Kð

Pievedení finanðních prostieclkú z Fondu Íezørv a rozvoje na investiðní
akci lìek, skautské klubovny (ORG S0134) v kapitole 04 - Skolství,
mlácleZ a sport 4 500 000,00 Kð



Zapojení dotace MIIMP z VHP r.2016 do r.2017 na neinvestiðní dotaci
z.ú. EDA cz na soc. a zdrav. sluZby v kapitole 05 - Zdravot. a soc.oblast 9 000,00
l(c

Zapojení dotace MHMP z VHP zr.2016 do r.2017 na projekt na zmírnðní
Dopadù vanclalismu v Újezclë nad Lesy - Neposeda - v kapitole 05 24 000,00 Kð

Zapojerú v¡Ísledku hospodai. piedcházeìících úðet. období na vymðnu
telefonní ústiedny a telefonních pÍístro.iri - v kapitole 09 - VnitÍní správa 150 000,00 Kð

Zapojeni nevyðerpané dotace MI{MP zYIll, zr.2016 do r. 2017 na
poÍízení hracích prvkù na Psím plácku - v kapitol e 04 - Skolství, mlâdei,
a sport 230 000,00 Kð

Zapo.iení dotace MIIMP z VHP zr.2016 do r. 2017 na poÍízení skladu
v objektu TJ Sokol - v kapitole 04 - Skolství, mladeí a sport 104 700,00 Kð

Zapojení vysIedku hospodaiení piedcházejících irðetních období na
nav¡¡ÍSení oprav a údrZby - v kapitole 03 - Doprava 800 000,00 Kð

Zap oi ení vys I ed ku pÍeclcházej ících úrðetních obdo bí na neinvesti ðní
úðelovou dotaci spolku Tr*i pro zdravi na Klánovicky púlmaraton -
v kapitole 04 - Skolství, r'nládeZ a sport 50 000,00 Kð

Zapojení vysIedku piedcházejících úrðetních období na vybudování
dðtskélro hr'iStð v ul. Druhariická - v kapitol e 04 - Skolství, mlade? a
sport 1 600 000,00 Kð

Zapoj ení vys leclku ho spod aiení pr'edcházej ících úðetních období
na nav¡¡?Seuí platü zamðstnancü v prac. pomðru - na pracovní ðetu -
v kapitole 09 - Vnitrirí spr'áva 408 000,00 Kð

Zapojeni vysleclku hospodaÍení piedcházejících úrðetních období na inv.
akci Rek. skautské klubovny - dvouúöelovy objekt (ORG S0134) -
v kapitole 04 - Skolstvi, mlâdel, a sport 500 000,00 Kð

Zapojení vysledku hospodaiení piedcházejících úðetních období na inv.
akci Rek" jídelny v MZS Polesná 1690 (ORG 80392) - v kapitole 04 *
Skolství, mládeZ a sport 2 000 000,00 Kð

Zapo.jení vysledku hospodafení piedchâzejících úðetních období na opravy
a udrZování v kapitole 09 - Vnitiní správa 250 000,00 Kð

Zapojení vysIedku hospodaiení piedcházejících úðetních období na
navy5ení neinvestiðních vfdajú v kapitole 09 - Vnitiní správa 565 000,00 Kð

Zapojení vysledku hospodaÍení piedchdrzejících úðetních období na
inv. akci Pr'estavba místnosti WC Zeny v l.patie úrÍadu - v kapitole
09 - Vnitiní správa 75 000,00 Kð



Zapojení vysledku hospoclaiení pÍedcházejících úrðetních období na
poiízení vysavaðe na listí a klece-nástavba na Multicar 190 000,00 Kö

Zap oj ení vysl ecl kfr ho spod aiení pr'edcliázej ících irðetn ích obdob í na
vstuprií analyzu GDPR v kapitole 09 - VnitÍní správa 190 000,00 Kð

Znéna stavu krátko clob.pro sti. na B Ú-vr áceny nevyðerp. pÌíspëvek
MZS Polesnâ 2r.2015 na clofinancování vybavení ðkolní druZiny 12 900,00 Kð

Zapo.j ení vysl ed kfr pÌed chirzej . ú ðet. obd obí n a nákup nfrZkovél-ro stanu
a termosu vanrého s termostatem (2 ks) pro .ISDI{ Újezcl nacl Lesy
v lcapitole 07 *Bezpeðnost 38 000,00 Kð

Zapojení vysledkfr pieclcházej.irðet.období na nákup ostatních sluZeb v
kapitole 02 - Mëstská infrastruktura - péðe o veiejnou zeleri 400 000,00 Kð

Zapojení v¡¡Tsledkfr piedcházej.irðet.období na navf5ení OON a

materiálu v kapitole 09 - Vnitiní správa 230 000,00 Kð

Zap oi ení vysl edkfr pied ch ázej . úr ðet. obdob í na vf stavbu aku stioké
pÍíðky v buclovð MZS Polesná 1690 150 000,00 Kð

Zapo.jení vysIedkfr piedcliázej.úðet.období na Rek. uðebny hudební
vychovy v polyfunkð.domë - v kapitole 06 - Kultura a cest, ruch 120 000,00 Kð

7-,apoj eni v!sled kfr pÍed cházej .úlðet.období na zimní úcl rZbu vozovek
v kapitole 03 - Doplava 30 000,00 Kð

Zapo.j ení vys I ed krh piecl cházej . úrðet. období na technickou podporu
poðítað.prograrnü (u¡rgracly programu Gordic) v kapitole 09 75 000,00 Kð

PÍevod ve prospðch Fondu rezerv a rozvoje - vlastní prostiedky MÖ
Pralra 2l na inv. akci Rek. sl<autské - 4 500 000,00 Kð

PÍevod ve prospðch Fonclu rezerv a lozvoje - vlastní prostÍedky MÖ
Praha 21 na inv. al<ci Poliklinika MÖ Praha 21 -24 500 000,00 Kð

Pt'evod ve prospðch Fondu rezerv a rozvoje - vlastní prostr'edky MÖ
Pralra 21 - nevyë,erpanó prostÍedky z inv.akcí Rek,kom.Druhanická,
Rek.kom.Hulicl<á, Rek.korn.Domanovická, Vybud.dët.hii5të v ul.
Drulranická a Vyst.hasið.zbrojnice SDI-I Úized nad Lesy - 3 285 000,00 Kð

Stav fïnanðních prostí'cdl<ú I( 31. 12.2017 u penëZního ústavu:

Zâl<ladní bëZny úðet 69 613 938,02 Kð
Dotace EU 221 331,17 Kö
Transparentní úðet 2 326 902,15 Kð

10



Fond rezerv a rozvoje
Fond zamëstnavatele
Fond darü

38 818 074,24Kó
0,00 Kð
O,OO Kð

Deoozitfrí úðet 7 018 810.27 Kð
Celkemi 117 999 055.85 Kð

Hodnocení vedlei5f hospodáÍské ðinnosfi Mð Praha 21

K 3 1. 12. 2017 byly ve vedlejSí hospodáÍské ðinnosti docíleny vfnosy ve vfði 12 249 466,55
Kð, náklady ve v¡i5i 7 130 492,54 Kë a ztoho vyplyvající vfsledek hospodafení ve v¡f5i
5 118 974,0t Ké,.

Stav finanðnlch prostÍedkû VHð k 31. 12. 2017 upenëÍnfho ústavu:

BðZnf úöet 12 8911616,01 Kð
Privatizaðní úðet 3 545 822.07 Kð
Celkem: 16 437 438.08 Kð

Vypracovala: Ing.Vlasta Berková -¡,edoucí frnanðního odboru

6*-Ð
t2.2.2018

Schválil: Karla Jakob ðechová - starostka VtÖ praha Zt 12.2.20t8
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M0 Praha 21 Tabulka ö, 1

Piehled úðelovúch dotacíz rozpoðtu HMP za rok 2017 vðetné ieiich ëerpáni
(bez akcl financovanfch v råmcl OPPPR)

vKð
dotace z
rozpoötu

HMP

INVESTIONí

ORJ úðel dotace - název akce
usnesenl

ZHMP ö./ ze dne
poskytnuto

dle usneseni
poskytnuto dle
plateb. kalen.

/u inv. akcí/

vyðerpáno
k 31. 12. 2011

otto

ðerpáni

0700 iZ SDH tlliezd nad Lesv - vrist. lORG8Ol47) 25171 230.3.2017 10 000 000 10 000 000 0.0

0700
HZ SDH Ujezd nad Lesy - v!st. (ORG80147)
zmèna úðelu 29186 z 14.9.2017 -4 500 00( -4 500 00c 0 0.0

Celkem na akci HZ SDH Úiezd nad Lesv - vúst. 5 500 00( 5 500 00( 0 0,0

0400 Rek. ifdelnv v MZS Polesná 1690 (ORG8O392) 25119 230.3.2017 4 500 000 4 500 000 4 500 000 100.0

0s00 Poliklinika Praha 21 íORG80501) 28117 215.6.2017 25 000 000 25 000 000 25 000 00c 0,0

0400 Rek.skaut.klubovnv dvouúðel.obiekt lORG801 341 29186 z 14.9.2017 4 500 000 4 500 000 4 500 000 100,0

030c Rek.komunikace v ul.Druhanická (ORG80393) 25119 z 30.3.201 7 17 000 000 '17 000 000 0

0300
Rek.komunikace v ul.Druhanická (ORc80393)
zmèna úðelu 29151 z 14.9.2017 17 000 000 17 000 000 0 0.0

0300 Rek.komunikace v ul.Oplanská (ORG80548) 29151 z 14.9.2017 17 000 000 17 000 000 1 96 233 0.0

0400 M0 Praha 21 - vvbudovánf fitoarku (ORG80573) 29125 z 14.9.2017 600 000 600 000 0 0,0

0400 Rek, skateparku 0entická (ORG 80680) 3119 z 30.11 ,2017 4 500 000 4 500 000 0

Celkem 61 600 000 61 600 000 34 196 233

IEINVESTIOI\

0600 Mfstnf lidová knihovna 24153 z 23.2. 2017 50 500 x 50 500 100.0

0500 Peðovatelská slu2ba 24155 z 23.2. 2017 110000 x 110 000 100.0

0900 olfprava a zkouSkv zvláStnf odborné zpùsobilosti 2614 227. 4,20'17 125 000 X 57 650 46.1

0400 Proqramv orimární orevence - MZÈ Polesná 26139 227. 4.2017 33 700 x 33 700 100.0

0400
Na posflenf mzdovfch prostledkú zamèstnancüm
v oblasti SkostvÍ - zlízené plÍspèv.orq. MS a ZS 26156 z 27.4.2017 702 800 X 702 800 '100.0

0400
Na dokrytf integrace åákrl¡ v MZS Polesná na
období od 1 .1 .2017 do 31.8.2017 26157 227.4.2017 1 434 600 X 1 434 600 100.0

0ô00 Podpora zdravf a zdrav.2ivot.stvlu - v oblasti MA21 27149 z 25, 5. 2017 250 000 x 146 376 58.6

0700 Provoz JSDH tljiezd nad Lesv. JPO V 28189 z 15,6.2017 570 00c X 564 880 99,1

0500
Hesenr proþlemattKy þezdomovectv¡ - program
Kliåovatka 281105 z 15.6.2017 70 000 x 70 000 100,0

Celkem 3 346 600 X 3 170 50(

Zpracoval: Dne:
lng. Vlasta Berková 12.2.2018

.Z^2";2
Schválil:
Karla

Dne:
12.2.2018

'.^vÀr¡ / -
iåióstka MË
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MÒ Praha 21

I(omentáÍ h tabulce ð. I - Piehled úðelovich dotací z rqzpoðtu HMP za rok
2017 võetnð ieiich õerpání

Investiðní dotace:

FIZ SDI'I Ujezd nad Lesy - vÍst. (ORG 80147) - finanðní prostiedky z úðelové investiðní dotace
zMFIMP nejsou ðerpány, Usnesením ZHMP 29186 214.9,2017 do5lo kpieúðelování
frnanðních prostiedkú ve vy5i 4 500 000 Kð na inv.akci Rek. skautsl<é klubovny (ORG 80134).
Stavba byla zapoðata na konci roku 2016. Vjamím ol:clobí 2017 doSlo ke zpotnalení teurpa
stavebních prací z düvodu dispoziðních zmðn poZadovanych budoucím uZivatelem a zdrZením
z düvodu irpravy projektové dolcumentace. Po doi'e5ení zmén projektové dokumentace v.jarnírn
období 2017, do5lo v letním období k pozastavení ðerpání vinou provádðcí firmy. Ta
v souðasné napjaté situaci na stavebním trhu, kdy je nedostatek stavebních kapacit, pii
souðasném nárfistu oenové hladiny, nebyla schopna zasmluvnit kapacity plo provádðní

Zelezobetonovych monolitickych konstrukcí. S firrnou zástupci stavebníka inteuzívnð jednaìí.
V 2. pol. zaii 2017 do5lo k obnovení postupu stavebních prací a zároveñ byl vymënën
stavbyvecloucí.
DocJatkem smlouvy o clílo, dále jen SoD, se zhotovitelem DAKA Stav, s.r.o, clále jen
Zlrotovitelenr, byl prodlouZen termín dokonðení do 30.4.2018. Dúvodem bylo, vze vypové,zení

SoD z dfivodu rredodrZení harmonogramu prací a termínu dokonðení díla by znameu¿rlo zdri-eni
kvüli nutnosti vybrat nového zhotovitele o cca 6 mðsícù + dal5ích nejménð 6 mèsícfr na
dokoriðení díla.
Aðkoli bylo na konci roku 2017 tempo stavebních prací obnoveno, vroce 2018 práce témði
nstaly. Zfuoveí lìrma irsty svych statutámích zástupcfi tvrdí,i,e termín 30.4.2018 dodrZí. CoZ

ale dnes, na poðátku února 2018,není moZné z technologicl<ych dfivodfr, i pii dobrém finanðním
zdraví dodavatele stavbu dol<onðit diíve neZli v ðervnu 2018.
MC Pralra 2l vzniklou situaci ieÉí, zvaluje odstoupení od surlouvy" Rozhoclnutí RMÖ
piedpokládáme l<oncem úrnora 2018. Ziroveí. probíhají právní konzultace o dal5ím postupu a

co nejrychlejSím postupll pl'o v¡fbðr nového zhotovitele. Nicménð nyní piedpokládáme novi,
realisticky termín dol<onðerrí díla konec roku 2018.

Rqlijrdelny v MZS Pol - investiðní úrðelová dotace ie vyðerpána na

100,00/o.

Stavba byla úspðÈnð dokonðena na konci letních Skolních prázclnin 2017 a dnesie jiù.urLívttna.

Vzhledern l< nepr-edvídateln¡.im skuteðnostern, zji5tðnym v prùbéhu stavebních prací þfi
odtrhovych zkou5kách pied provedením lité pochozí vrstvy podlahy, betonové podlahové
desky, byla zjiStðna soudrZnost povrchu niZSí, neZli minirnální hodnoty poZadovaué vyrobcem,
byly zji5tðny pro.jevy vlhkosti pod púvodním PVC, nefunkðní vrstva hydroizolace), byly
provecleny vícepráce, které byly financovány z vlastních prostiedkú MC Praha21..

Poiiklinilca Praha 21 (OIìG 80501) - JÌnanðní prostÍedky zúðelové investiðní dotace ve vy5i
25 000 000 Kð jsou ðerpárly rla 700,0Y0, a to na zakoupení stávající budovy Ideal Lux, která
bude v piíStích letech rekonstruována na investiðní alçci Poliklinika Praha 21.

Rek. skautské klubovn)'dvouúrðelovÍ objekt (OIIG 80134) - finanðní prostÍedl<y byly vc v¡iSi

4 500 000,01(ð pieúðeloviiny z investiðní úðelové dotace z MHMP naIl'Z SDI{ Ujezcl nad l,esy



- vyst, (ORG 30147) a jsou vyðerpány na 100,00%. Investiðní akce byla dokonðena a

zkolaudorrána.

Rek. l<omunikace v ul. Druhanická (ORG 80393) - fir-ranðní prostÌ'edky nejsou öerpány.

Usnesením ZH}'IP 29151 z 14.9.2017 byly v plné v¡iSi pieúrðelovány na investiðní akci Rek.

l<omunikace v ul. Oplanská (ORG 80548), a to vzhledem k probíhajícímu soudnímu sporu k
irzerní bezprostiednð sousedícímu s ulicí Druhanická.

Rel<. komunikace v ul. Oplansl<á (OIìG 80548) - finanðní prostiedky byly ve vy5i l7 000 000,0

I(ð pÍeúrðelovány z investiðní dotace z MI{MP na Rel<. komunikace v ul. Drtrhanická (ORG
80393) a.jsou prozatírn öerpány ve vyði 196 233 I(ð. Doðlo polrze k delimitaci proúðtovan¡i ch

firranðních prostÍedkü z MFIMP ve vy5i 101 059,20 Kð v roce 2017 na MC Plaha 21.

Na l<onci 3. ðtvrtletí 2017 byl v rámci veiejné zakâzky vybrán zhotovitel a uzavÍena smlouva o
dílo. V souðasné dobë ¡rrobíhají pÍíplavné práce stavby (aktualizace vyjádiení dotðenych orgáu

a správcú sítí, kácení, vytyðení podzernních sítí a dal5í) a jednání o pr'edání staveni5tð

zlrotoviteli, V roce 2017 se v závislosti na klimatickych podmínkách pÍedpokladâ zahítjení
stavebních prací. Vzhledem k blíZícírnu se zinrnímu období lze pÍedpokládat hlavní r'ealizaci
stavebních prací a clokonðení stavby v 1. pololetí roku 201f1, Obclobnë buclou práce dle
slcr"rteðnosti fal<turovány.

MC Praha 21 - v),bucìování fitparku (ORG 805731- frnanðní prostÍedky dosud neðerpány.
Ve IV,ðtvrtletí clo5lo k vybðru lol<ality pro umístërlí fitparku a k v¡fbðru dodavatele. Provedení
hlavních prací se vzhledem k blíZícímr¡ se zimnímu období pÍedpokládá v 1. pololetí 2018.

Rek. skateparku Centická (9RG 80680) - finanðní prostiedky nejsou ðerpány z clfrvodu

obdrZení investiðní irðelové dotace v zimníur období ke konci roku 2017.
V souðasné dobð probíhá stavební t*Tzeni, zisl<átni úzenrního rozliodnutí a stavebního povoleuí
piedpol<ládárne cca biezen 2018, Zár<>veir ehystáme iízeni pro vybër zhotovitele stavby"

Pr-edpokládany termín realizaçeje l<vðten a ðerven 201L

Nei,nves ti ðn í d o ta_ce:

Pro Místní lidovou l<nihovnu - neinvestiöní ilðelová dotace je vyðerpána na 100,00%.

Poclpora rer¡istrovanych sociálních sluZeb v MÖ Praha 21 - Iìeðovatelsl(á sllrZba - finanðní
prostiedky byly vyðerpiury na 100,00%.

Na piípravu a zkouðk)¡ zvláðtní odbolné zllfrsobilosti - furanðní prostÍedky jsou ðerpány rla

46,7Yo.

ram MHMP -I luËlqlllY l/lllllqllll lllvvullvv vu ùl\utqvll - ulv rvlLÐ I vlwù¡rq Krq¡rlvv Y v¡vÉ¡q¡¡¡ lY¡r¡/v¡¡

finanðní prostiedky z úðelové neinvestiðní dotace jsou vyðerpány na 100,0%, nebot'byly v plné
vy5i zaslány l'onnou neinvestiðního piíspðvktt'ziízené pÍíspëvkové or^ganizaci MZS Polesná.

Na posílení rnzdovÍch prostiedkfr zamëstnancf¡ v oblasti Skolství - zYízené, pÍíspðvkové
organizace MS a Zi; * finanðní prostr'edky jsou ðerpány na 100,00%. V plné v¡iSi byly
piepo s I ány zY ízeny n pÍí spðvkovym organizacím.



Polesná lobdobí od 1.8.2017) - finanöní
prostiedky jsou ðerpány na 100,0010, nebot'byly formou neinvestiðního piíspðvku zaslëny v plné
vyéi ziízené piíspëvkové organizaci MZS Polesná.

Podpora zdraví a zdravého Zivotního stylu - v oblasti Místní agendy 21 - úðelová neinvestiðní
dotace je ðerpána na 58,6%o.

Na provoz jednotek Sboru dobrovolnÍch hasiðù (JSDH Újezd nad Lesy" JPO V) - finanðní
prostiedky z iröelové neinvestiðní dotace j sou vyðerp âny na 99,1o/o.

Na i'e5ení problematiky bezdomovectví na lokální úrrovni (program KÍiZovatka) - finanöní
prostÍedky.jsou vyðerpány na 1 00,0%.

Zpracovala: Ing. Vlasta Berková .l; , :, -,- . )

Schválil: Karla Jakob Õechová - staroslka MÖ,|raha 21
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Licence: MC21

BTLANCE pní¡MÜ A UiOn¡rl ROZPOÖTU
piedkonsolidacÍnaÚrôvnimðsta]...............
za ötvrtletí lV.12017
(v tis. Kö)

Období: 121 2017
l0o: OOZ4O9Z3

Název: Mëstská öást Praha 21
úrao v¡èstské öásti

UCS

NS:

00240923 MÖ Praha 21

00240923 HÖ MÖ Praha 21

1'l1X Dané z fyzick¡ich osob - kraj

Poloå
ka

Název seskupenÍ polo2ek Rozpoðet
schválenf

l; ROZPOCTOVE PRIJMY

1 1 'lX Dane z piijmú fyzicklich osob - obec

iCELKEM Dané z piíjmú fyzick¡ich osob
112X rDane z piijmú právnickfch osob - kraj

112X Danè z piijmú právnickfch osob - obec

ICELKEM Dané z piíjmú právnick¡ich

.osob
1211 Dañ z piidané hodnoty - kraj

.1211 
iDañ z piidané hodnoty - obec
CELKEM Dañ z piidané hodnoty

,1219 ]Z¡usené danë zezboîi a sluZeb - obec
133X ;Poplatky a odvody v oblasti Zivotniho

| ;Prostied i

113+X tMistní poplatky z vybranych ðinností a

I sluZeb
i tSOX'spravní poplatky

I

138X Dane,popl.a jiná penöZ,plnëní v
lobl.hazardních her

I 1 51X lDané z majetku
I

''',.'.. .'..'',''.---''-.,'--',''... -' -l

2450,00 | 2640,s0
I

II ..

757,00

ö 300,00

^- 
1s1,no

i 756,6'1

os,rs

i

;;;;;; I

I

l

',.-'''...'.]
1ù1 ,891

l

ö 418,93

G//V/S GORD/C spo/

DAÑOVÉ PRIJMY (souöet za tiídu 1) I 507,00 I697,80 i s 699,80
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t-ícence: MC21 XJIGBBI4/A (26072017 13:14/201607271501);; ;........'.....'...BltANcEPRíJMÜevVpaJüRouPoÖrUzaMèstskáðástFrahaì21
' :...,t.::,: :

pied konsolidací na úrovni mèsta

NS; 00240923 H0 MÖ Praha 21 UCS; 002409n MÖ Praha 21

rozpoðtu za I plnëní j plnéní
lV.ötvrtletí :kRS kRU

PoloZ
ka

Název seskupení polo2ek Rozpoöet
schválenf

Rozpoðet
upravenf

)211X
I

i2tzx
ì

i213Xt..-...
,214X

!Príjmy z vlastni öinnosti
I

lOOvoOy piebytkú organizací s piímfm
.vztahem
lPfijmy z pronájmu majetku

,efi¡.y z úrokü a realizace finanöniho 20,00

1275,52

ß;bì

101,21

;;;;;;
60,05

101,211
i

****** i

I

6e05 I

ät:x
iàix

231X

zitt
zÀix

majetku
Piijaté sanköni platby

Pi.vratky transf,a ost.piíjmy z
fìn-vyp. piedch.let
Piijmy z prodeje krátk.a drobného
d!guhod,majetku
Ostatní nedañové piíjmy

Piiiaté splátkv púiöenVch prostiedkú

25,00

2oo,oo

éó¿,¿o

i61,óó

" - ioo,oo

e7,oo 
I

717,43

i.ei,ta-

i 30,oo

3,00

*** **"

-nii*n*

ôs,oó

107,98

1i8,is

ôs,ôó

NEDAÑOVÉ PRUMY (souöet zatiidu2) I 1 505,30 2 305,70 2 521,56 3,00 167,51 109,36

311X iPiíjmy z prodeje dlouhodob.majetku
i(kromè drobného)

312x ostaini t<àpìi¿tov¿ piÌjmv
320X Piijmy z prodeje dlouhodobého finanöniho

maietku

*iiìii

KAPITALOVÉ PRIJMY (souöet za tÍidu 3)

YLASTN I P RI J MY (tfídy 1+2+3) 11012,30 12 003;50 12 221,36 3,00 110,98 101,81

Ci,v/s oònô/C ip,lZpracováno systémem strana 2 / 4



Licence: MC21 (2607201 7 1 s; 1 4 / 201 60727 1 501)

lCOl,,
00240923

BILAÑcE pÉÍ¡rv¡ü ¡ vipe¡Ü RozPoÖTU za Mèstská ðást Fraha 21

: Úrao Méstské ëásti k období 12 t 201'7 (v tis' Kð) .

..

NS:00240923 HÖ MÖ Praha 21 IJCS: 002409% MÖ Praha 21

Poloå
ka

Název seskupení polo2ek Rozpoöet
schválen¡f

Rozpoðet
upravenf

Skuteönost Upravy
rozpoðtu za
lV.ötvrtletí

ot

plnéní
KRS

%
plnéní
KRU

411X Neinvest.piijaté trans.od vei.rozpoötú ústi.
úrovné

4121
4122
4129

4131,
2

4137

¿ist
416X

Neinvest.piijaté transfery od obci
Neinvesi. pi¡iáié transfery od krajú
Ost.neinv,piijaté transfery od rozp.územní
úrovné

l

Pievody z vlast.fondú hosp. (podnikatelské)
öinnost

l

pievody mezivl. HMP a MÖ HMP

I

i 
N ei nve g!: pilj a!9 tra n s_fe_¡¡1 ze zah ran!ö-1

:Neinvest.piijaté transfery ze státních fin.
aktiv

100,00

.. *;;;;;
;;*;;

.......1

l

I

I

I

ì10
,La

I...t.
I

I

I

l---

I

I

I

àtq,ssl
l

;"**** I

l

*l'i-ii* l

l

I

6¿ ¿Bl,oô iinitq,ä 214 6 955,10

421X

422.X

423X
424X

lnv.piijaté transfery od vei.rozp,ústiedni
úrovnè
tnv.piijate irarrsfery od vei.rozp.úzernní
úrovnë

lnv,Oiijgté tJansfery ze zah¡aniöi
lnv.piijaté transfery ze státních finanönich
aktiv

******

";**;*

PRUATÉ TRANSFERY (souöet za tiidu 4) 64 48'1,00 138 214,20 138 214,28 6 955,10 214,35 100,00

ú H nru PRíJ Mü (rídy l+2+s+4) 75 493,30 1,50:.217;70 ,15.0 
435164 6 95q,10 199,27 100,15

il. ROZPOÖT'OVÉ VvOn¡r
sXXX BèZne vldaje 71 793,30 88 692,80 82141,81 3 599,00 114,41 92,61

¡ lz.to-ho-

,ss+z lorwo<
I6XXX Kap¡tá

5347

6ixi

pievody mezivl. HMP a M0 HMP

xap¡iãloüo vVoàie 3 700,00

'161 ,80

- -- 
87 64e,Bo

161,82

s¿ rio,óg 27 680,00- ;;;;;;

100,0'1

ait,tq
UHRN VYDAJü (tiídy5+6) 75 493,30 1 76.342;69 136 257;90 "24 081;00: 180,49 77,27

rozdíl'p'iíjmù, a vf dajú 26,124,90' 14 177,74 31 039,10 54,27
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Licence: MC21

e¡lÀÑcÈl pní¡rvlü n rrio¡¡ü l.noZpoÖtU za,Mèstská ëást'Praha''z1 ' , ', ' 'lÖo¡

, ,r , . úrad Mèstské öásti k obd obl'12 t ,!:, t, tis. Kö)

NS:00240925 UÖ UÖ Praha 21 UCS: 00240925 UÖ Praha 21

00240923

Skuteönost ' Úpravy t o/o %
rozpoðtu za plnèní ; plnéní
lV.ötvrtletí kRS kRU

Poloå 
i

kai
l

Název seskupení poloåek Schválenf
rozpoöet

Rozpoöet
upravenf

III, FINANCOVÁNí

Piijaté ptrjöené prostiedky
Uhrazené splátky piijatlch pújöenlch

] 
nrostiedkú
PouZití fin.prostiedkù vytvoienlch v min.

lletech
ngieña i1náÀeÀic¡ pro¡giéort
Zména stavu prostiedkú na bankovních
úðtech (souðet)

aiiivñióóeiaóe rítón¡¡ikvidiif - ôiiiml, i

Aktivni operace iízení likvidity - vldaje 
]

Opravné poloZky k penèZním operacim 
L

ì âls,eò

i,,B5,oo-
31 039 10-14 1ii,il:

ìl
Iri

]......1
I tt.tt: i

j ".;;;; ]

CELKEM FINANCOVANI i 26 124,90 i 14 177 ,74-1 ' 31 039,10.I **** 54,27-

KONTROLNí SOUCTT 0,00 0,00 i ,. , 0;00 l' 0,001
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XQl GBZKq / B (0806201 7 1 2:1 2 / 201706081 501)

ROZBoR pRiJMtJ. vVnn¡ü A FtNANcovÁNí poDLE
v.

R,OZ PO CTOVYC H, KAP t[O L',-."'r''i'''. .,,,.,' -',,,

pied konsolidacl na úrovni mésta

za ötvrtletí lV. I 20'17

(v tis. Kð)

Období:

röo:

Název:

12 I 2017

00240923

Mèstskå öást Praha 21
úiao uèstské öásti

00240923 MÖ Praha 21

oo24o92s uÖ uÖ Praha 21

UCS

NS:

ZAVEREÇNA REKAPITU LACE

odd. Text Rozpoöet
schválenf

Rozpoöet
upravenf

Skuteönost Upravy
rozpoötu za
lV.ðtvrtletí

ol/o
plnéní
KRS

ot

plnèní
KRU

CELKEM PRÍJMY 75 493,30 150 217,70 150 435,64 6 958,10 199,271 100,15
ì

Z TO-HO:

ORJ qJ ; Rozvoj gbce
ORJ 02 - Mèstská infrastruktura

ORJ 03 - Doprava

ORJ 04 - Skolství, mládeZ a sport

ORi 05 - Zdravotnictví a sociální oblast

ORJ 06 - Kultura a cestovni ruch

ORJ 07 - Bezpeönost

ORi 08 - ttoipoOafstvi
ORJ 09 - Vnitini správa

ORJ 10 - Pokladní správa

ci,oõ
'- - li-ìoa;06

- -ió äí,ße
--- -2i 

øsøü,oi

a¡i,it
-''---6¡70;óö

t o6i;86

-_ __70 
soC,7s

5 27g,so

its;oo

100,00

ioo,oo

1oo,oó

ì oo,os

98,75

loo,öo

- ;*;;*;

too,lo

aóß:,jt4153,oo 
I 

rc+tr,,

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



Licence: MC21 XQIGBZK9 / B (08062017 12:12 / 201706081501)

,ROzBoR pnÍ¡UÜ;'VÍÞAJÜ A.FlÑnt¡COVÁNí,POBle R6ZPOÕTOVVÇH'KAPITQI ,(v,,,,!a ötv*ietí tv. t2017

tis. Kö)

, '.: ',:,: '', MëstSká'öást,Pràhâ 2,1:,.:,',

úrao uëstské öásti Fin k období 12 t zo17
...:........'piedkonsólidaci'ná'úrovni.mésta

ICO¡ 00240923

NS:00240923 HÖ MÖ Praha 21

zÁvËnröruÁ nexeplru uacr

|JCS:002409ß MÖ Praha 21

Rozpoöet
schválen¡i

Rozpoöet
upraven¡7

Skuteðnost

3 599,00 J1a,41 92,61cELKEM eËZNÉ\fÍo¡¡e 71 793,30 I 88 692,80 82 141,81

C E LK E M KAPITÁLOVÉWOA¡C 87 649,80 54 116,10 I 27 680,00-

ORJ 01 -Egf_vojgÞ,ce

oRJ 02 - Mèstékã iniiãiiiùÈtùià 2 433,00

6 300,00

- i qäi,al

s iAi,oo

- -inioì,s,zt

2 788,91

- t äz,qs

1 648,96

+oõa9,55

446.41

._ 
40ô,00

30,00 127,3s

ì 6e1 go I ¡5;i,iß
ll

375,00 192,87\

eq80
728,49

loi.ì6

s7.6g

95,87

e6;ìe

84,92

78,98
91,96

18,91

"e7;64
16,21

7949

98p4
86r26
22,43

ei,Be
92,28

'.;;;;;;

3 451,90

_ _ ?-0,0100-
800,00

" - ì 35q,oo-

r bóó,óô

aso,oo

07.02.201816;12:22 Zpracováno systémem G/N/S GORD/C spol. s r. o strana 2 / 3



Licence: MC21 XQIGBZK9/B (08062017 12;12/201706081501)

'--; - '
ROZBOR pní¡n¡Ü, Vvne¡Ü A FTNANCOVÁruí pOOLE ROZPOÖTOVÍCU KAPITOL (v Za ötvrfletí tv. t2017

,', Méstská öást,Prah a 21 .,,,. ,,.,: '' " ,

tiiqd Mestské,ðfsti Fi¡ ! obdobl 12 | 201]' ',. '..:.'¡:'::, t' pied kónsolidací na:úioVni mëSta,',.,, '.'

tÖo; ooz¿ogzg.

NS:00240923 HÖ MÖ Praha 21

zÁvËneö ¡¡Á nexnPrru LAcE

UCS:002409X MÖ Praha 21

odd, Text Rozpoöet
schválenf

Rozpocet
upravenf

Skuteönost Upravy
rozpoötu za
lV,ötvrtletí

o/to

plnéní
KRS

plnén
KRU

CELKOVÉ VVOA¡E 75 493,30 176 342,60 136 257,91 24 081,00- 180,49 77,27

z rQfo:
ORJ 01 - Rozvoj obce
ORJ 02 - Méstská infrastruktura

oRJ 0c I Dopruuu

oRJ 0¿ - St òtstui, mládeZ a sport

öRJ 05 - Zdiávóiniðtvi ã sòðiãini oniàii -
oRi 06 - kriir¡; ¡ cestôvni iucn 

.

ORJ 07 - Bezpeönost

ORJ 08 - Hospodáiství

ORJ 09 - Vnitini správa

zZóo;oo

4 9t0,00

^ -ii 
d,ai,io

_-_ __1:11AloO-

:! q57,40

1 090,00

t oàö,oo

- - 
a¿ ¡sì,oo

I

2633,00 | 2622,86

l
26 864,30 8 579,46

48274,20 \ qZ o'12,85

I

28 784,30 27 788,91
'r 680,60 I t336,00

13835,00 I a5e8,82

187o,ooI r786,7s
I

50 041,00 I 48 085,81

- ---¿öopo

655;oo

ãâi,ão

2! 1?5,00:
l?5!oo
962,00-

'-- 
isg,to

":l-.:
99,61

Ci,s¿

87,03

,96r54
7ep0
26,01

es;s5

e6;oó

14 e47 oo 

]

1qq,go 
I

1 357,40 
]

1 090,00

1 630,00 
I

L

11'u1 
oo 

I

3 451,90 
|

ì

18,91

2 518r_39

I _0,98,eq-
63,00

7 622,00
ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch
ORJ 07 - Bezpeönost

ORJ 09 - Vnitiní správa
ORJ 10 - Pokladní soráva

+) Rozpoðet poloZky 8XX5 je v jednotlivlch kapitolách

lcerxeru FrNANcovÁNÍ 26124,90

14 177,73-
KONTROLNI SOUCET

07.02,201816:12:22 Zpracováno systémem G/N/S GORD/C spol. s r, o. strana 3 / 3



Licence: MC21 (ginismc2l M) XCRGUVUA / VUA| (0601 2017 I 1 :14 / 201701 051217)

OOOOALVO6LWL

Yú'Xnz ZISKU A zTRATY
územní samosprávné celky, svazky obcf, regionálnf rady regionu soudrånosti

(v Kö, s piesností na dvè desetinná místa)

obdobÍ: 121 2017
l0o: 00240923
Název: Mèstská öást Praha 21

úrao vlèstské öásti

UCS: 00240923 MÖ praha 21

ëtsto

polo2ky

Béäné období

Hlav n I öi n nost, Hos pod á ÍsRá ölnnost
.. :.i: ... :.'ì.: t.. . : : | :. ... 2

1 971 894,06

1 1 12 530,56

7 184 459,04

50 876,00

347 499,27

1 0 380 035,73

30 123 298,00

I 646 243,00

117 805,00

208 100,00

5 000,00

1 000,00

322 130,00

149 921,20 1 957 558,59

405 276,90 1 296 980,96

77 000,00

2 172 342,88 5 630 064,27

40 657,00

182 214,71

4,00

1B 500,00

955 188,89 B 595 293,96 2 425 893,95

2 008 460,00 26 352 671,00 2 429 686,00

683 076,00 B 612 660,00 824 101 ,00

B 766,00 105 212,00 10 419,00

1 57 100,00

MInulé obdobf

130 048,00

498122,81

470 362,58

256,00

4,00

1 100,00 56 840,00

Hlavnl öin nost Hospodá¡ská ðn¿rosf': .','il

i¡'äñÁ Áö.î.iö.ËüÈg;1 ir*_ _ii:r:{$sÌ;S1$tli$iì.*S;rîei

!, -tl!ll-ao¡, ! Ërygp"!
1, Spotieba materiálu

2. Spotieba energie

1"97 99P,939,19 _ _,_ _7_ !.99_a9?ê!_,.,,6!.!1? !.73.?7 6 e02 040,s6

Nézev polo|ky

3. Spotieba jin¡ich neskladovaielnlch dodávek

4. Prodané zboZí

5, Aktivace dlouhodobého majetku

6. Aktivace obðZného majetku

7 . Zmëna stavu zásob vlastnf v¡?roby

B. Opravy a udr2ovánf

9. Cestovné

10. Náklady na reprezentaci

1 1. Aktivace vnitroorganizaðnf ch slu2eb

12. Ostatnf slu2by

13. Mzdové náklady

14. Zákonné sociální poji$tènÍ

15. Jiné sociálnf pojiStèní

16. Zákonné sociální náklady

17. Jiné sociálnf náklady

18, Dañ silniÕní

'1 9. Dañ z nemovitostí

20. Jiné dané a poplatky

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

23. Jiné pokuty a penále

24, Dary a jiná bezúplatná pledáni

25. Prodan¡Í materiál

26. Manka a Skody

50
1

Ãn

2

50
3

4

50
b

50
7

50
Õ

51

I
51

2

51
J

51

þ
R1

B

1

52
4

52
5

52
7

52
ö

53
1

F1

2

53

54
1

54
2

54
J

54
4
t^

7

14.02.2018 09:20:21 Zpracováno systémom GINIS Entorpr¡se - UCR GORDIC spo/. s r. o,

249 996,79
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Licenco: MC21 (gin¡smczl M) XCRGUVUA / VUA| (06012017 1 1 :14 / 20170105j217)

Ötsto , ' .,, ,-' ,'

Dolo?kv Název Dotozkv

27. Tvorba fondú

28. Odpisy dlouhodobého majetku

29. Prodan! dlouhodob! nehmotnf majetek

30. Prodan! dlouhodob¡, hmotn¡i majetek

31, Prodané pozemky

32. Tvorba a zúðtování rezerv

33. Tvorba a zúðtování opravnlch poloZek

34. Náklady z vyiazenlch pohledávek

35, Náklady z drobného dlouhodobého majetku

36. Ostatni náklady z 0lnnosti

, Hlavnl.ëinnost Hospoqáfská
'1 .

34 337 800,00

I741 731,30

MInulé obdoltl

'. Hlavn[ ëinnost. Hospodálská öinnost

..9 4

1 550 000,00

10 320 145,71

28 500,00

ISyntet¡
cky

ttögt

54
B

55
1

55
2

55
J

55
4

55
5

55
o

55
7

55
ö

54
I

BéÍ.né ottdobi

-B 153,50

I 227 744,73

318 603,00

795 900,00

-143 944,32

0,99

7 721 ,00

1 761753,28

362 844,00

-3 387,10

49 648,78

10 045,00

0,94

il, 
- 

Êffiììüi;tkiädy I 034,68 1 166,00
1. Prodané cenné papíry a podf ly

2. Úroky

3. Kurzové ztráty

4. Náklady z piecenènl reálnou hodnotou

5. OstatnÍ finanðní náklady

56
I

56
2

56
J

9Þ
4

56
I

B 034,68 1 166,00

ili,,
2

tlg-l!a!y,¡a !1gltl9lv*-.-:._, _- . - .*_, ,._ -_ . .,..-:..
Náklady vybran5ich místních vládnich institucf na transfery 57

2

18 947 980,60 , . ,11911 6!lf 
.e

14 637 647,091 8 947 980,60

- --Y-, ?¡1 3-p,l!¡'g
1. Dañ z piijmú

2. Dodateöné odvody dané z piÍjmú

59
1

59
Ã

:ii.::,iii¡'iäi,,;:, i:!t#î;iîí!ffi ...:",,,86;,1;,lLpä,1"6,..,.-,,..,ó..5ôã1rtfiö;

l. Vfnosy z ðinnosti 13 107 477,48 11 82',1 924,05 6 402 281,80 B 500 860,05

1 275 963,00

1. V¡inosy z prodeje vlastních vlrobkú 60
1

60
2

60

60
4

60

60

60
ô

64
1

64
2

o4
J

64
4

2. V)ínosy z prodeje sluieb

3, Vlnosy z pronájmu

4. V5inosy z prodaného zboåf

5, Vlnosy ze správních poplatkfr

6. Vlnosy z misinfch poplatkù

B, Jiné vfnosy z vlastních vlkonú

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

10. Jiné pokuty a penále

1 1. Vynosy z vylazen¡ich pohledávek

12. V¡inosy z prodeje materiálu

2 788 408,00

502 186,00

114 958,00

392 196,67

11 109 172,34

13 000,13

1 099,80

1 345 165,50 486 266,92

B 364 856,84

2 57 1 112,00

674 677,00

14.02.2018 09:20:21 Zpracováno systémom GINIS Enterpr¡se - UCR GORDIC spol. s r. o.

58 500,00
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LÌcence: MC21 (g¡n¡smc21 M)

1-ISIO

poloZky Název poloZky

1 3. Vlnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku

'14. V¡inosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromè
pozemkù

15. V;ínosy z prodeje pozemkú

16. Öerpání fondù

17. Ostatní v¡Ínosy z ðinnosti

64
5

64
A

64
7

64
ö

64
I

B 113 351,78

312 610,70

657 731,76

1 560 000,00

-351 276,61 192 827,30

28 500,00

-378 763,71

ll. Finanðni qi nosy 12 575,39 427 542,46 '.1:0.191!,T! . _ 2g1B!14

12 575,39 2 904,77 11 661,39 2 618,14

424 637,69 28 499,98

i- vñ;y ; ö;;o.Ë ótñt¿rì p;ói'ù ; ñllÍl
2. Úroky

3, Kurzové zisky

4, Vlinosy z piecenrönÍ reálnou hodnotou

5, Vlnosy z dlouhodobého fìnanöního majetku

6, Ostatní finanönf v¡i'nosy

66
1

bb
2

66
3

bb
4

bb
5

66

2. Vlnosy vybranlch mlstních vládnfch institucf z transfertl¡ 67
2

76lqg 9:!I,._0_2

76 7BS 017 ,02

73 293 402,24

73 293 402,24

6 4l B 929,96 6 450 077,75

1, V¡?nosy ze sdílené dané z piíjmü fyzick¡ích osob

2. V¡inosy ze sdllené danè z piíjmù právnicklch osob

3. V¡inosy ze sdílené dané z piidané hodnoty

4. Vlnosy ze sdflenlch spotlebních danf

5. Vinosy ze sdilenlch majetkovÍch dani

6, Vfnosy z ostatnÍch sdílenfch danÍ a poplatkù

1. Vlsledek hospodaienf pied zdanèním

2. Vlsledek hospodaieni bèZného úÒetnÍho obdobl

- -29716611,62 5118 974,01 4 334 636,80 1601437,23
- -29 716 611,62 5 1 1B 974,01 4 334 636,80 1 601 437 ,23

6B
1

6B
2

68
4

6B
5

OB

b

6B
ö

6 418 929,96 6 450 077,75

p.

Okamzik sestavení (datum, öas): 14.02.2018, 09:20:21

Podpis statutárního orgánu:

14 02.2018 09:20:21

Podpis odpovédné osoby za úöetnictvf: Mgr. Vítèzslava Lauberová

Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORD/C spo/. s r. o strana 3 / 3



tÖo:ooz¿ogzs tvö praha2l
NÁKLADY

Flnðní plárru 2011
vuö

501 oooo sporReeR MnreRlÁLu_evty
s01 0060 sporREBA lvRrERtÁru tËlocvtöNR
501 0070 sporREBA unrEnlÄt u KANCELAR

501 0071 sporRFBA MATERTÁLU úonZen
...............-...'....501 0100 sporRFBAH¡RreRlÁlu_osrarrui

so1 0160 spo TREBA l¡RrERlÁt-u zs
so1 ozoo sporREBA MATERIÁLU LEVEL

501 2so sporREBA n¡nreRlÁru tDEAt, LUX

501 Spotieba materiálu

so2 0000 spornÈeA ËñËFiöi¡"VöLñË äVîV
502 0060 sporREBA rruERcti rÈrocvlörun ELEKI R|NA

s02 0061 sporREBA e¡tenctÍ TËLocvtcNA voDA
502 0062 spornÈeÄ ËñËRöi¡ îËtööViöñÄ îöËËñi

...........:..........,...............:..5o2 0150 SPoTREBArrurRcIi NEBYTOVEPRoSTORY

so2 0165 spornÈeÄ ËñäRöii_ZS

so2 ozit spotRreR ENERGti_LEVEt
'öôî " 

spotieba energie

so4 oloo pRoDrJ zBoZí KNIHA

70 000,00

qqo ooo 0o

ööõ ööó,0ö
"' ' ' 

ö.öö

40 000 00 62 445,00 156 -2244s.OO

5 000,00 0,00 0 5000,00

0,00
' " äö'ôöö,öö '

6 211 ,O0

iéi;õii
5 784,00 29

äit;ää;äö "ii
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00547/2017
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 19. jednání dne 19.03.2018
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
Ing. Josef Roušalzpracoval:
vedoucí odboru majetku a investic

 
 

Věc: Zájem o koupi pozemku parc.č. 793/6 v k.ú. Újezd nad Lesy

Důvodová zpráva

Materiál je předkládán na základě obdržené žádosti O. Šimečka, který projevil zájem o odkoupení
výše uvedeného pozemku (viz žádost příloha č. 2).

Jedná se o stavební pozemek o výměře 681 m2, který je ve svěřené správě MČ Praha 21 a nachází
se na rohu ulic Borovská a Nahořanská (viz situace příloha č. 2). V ulici Borovské je  vybudována
nová komunikace a nacházejí se zde veškeré inženýrské sítě tzn. plynovod, vodovod, kanalizace,
elektro a  telekomunikační kabely. V ulici Nahořanské je provizorní povrch komunikace a kromě
plynovodu jsou i zde uloženy inženýrské sítě.  Pozemek není oplocený a  funkční využití
dle územního plánu HMP je OB-B.

Pokud bude záměr na odprodej schválen a prodej pozemku realizován cena za 1m2 se bude
odvíjet od nové cenové mapy pozemků pro rok 2018, která je pro tuto lokalitu navržena ve výši
6.230Kč/m2.

KUR projednala žádost dne 9.10.2017 s tím, že doporučuje pozemek prodat v případě potřeby
hradit zasíťování lokality, které je v současné době v jednání.

Rada MČ souhlasila svým usnesením RMČ70/1231/17 ze dne 19.12.2017 se záměrem odprodat
předmětný pozemek a pověřila starostku předložit záměr k projednání na nejbližší jednání ZMČ.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 záměr odprodat pozemek č. parc. 793/6 v k.ú. o výměře 681 m2 za minimální cenu dle

platné cenové mapy stavebních pozemků pro rok 2018
 
 
 



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 (OMI) zveřejnit záměr na odprodej výše uvedeného pozemku předem

známému zájemci v souladu s platnou legislativou
 

 Zodpovídá:
 

 1. vedoucí odboru majetku a investic
 Termín:  30.04.2018
 

 
 

3) u k l á d á
 starostce MČ praha 21 předložit odprodej výše uvedeného pozemku ke schválení na příští

jednání zastupitelstva včetně návrhu kupní smlouvy
 

 Zodpovídá:
 

 1. starostka MČ Praha 21
 Termín:  11.06.2018
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_zadost_a_situace

 
Příloha č.3: 03_zadost_a_situace_-R

 
Příloha č.4: 04_zamer

 
 

Dne 07.03.2018
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

 
 



Městská část Praha 21

Doručeno: 08.09.2017

   
 

UMCP21/13101/2017

Ilsty:1 přílohy:
„_ v
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mc2195684f174f

Zájem o koupi pozemku parc.č. 793/6 k.ú. Újezd nad Lesy

Dobrý den,

rád bych Vás touto cestou oslovil s osobním zájmem o odkoupení Vámi vlastněného

pozemku parc.č. 793/6 k.ú. Újezd nad Lesy o výměře 681 m2. Tento pozemek vypadá

nevyužívaný, tak že si dovoluji z toho usoudit možnost, že byste mohli uvažovat o jeho

případném prodeji. Hledám v této lokalitě pozemek pro bydlení, a proto bych rád projevil

tímto zájem o koupi vašeho pozemku. Chtěl bych zdůraznit, že nejsem zástupce realitní

kanceláře.

V případě Vašeho zájmu o prodej, budu velmi rád, když mě kontaktujete na níže uvedeném

čísle_

Pokud neuvažujete o prodeji předmětného pozemku, tak se tímto předem omlouvám za tento

dopis.

Děkuji a budu se těšit na Vaše vyjádření.

V Praze dne 6.9.2017

S pozdravem
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Městská část Praha 21 
Úřad městské části – odbor majetku a investic 

 

z v e ř e j ň u j e 

 
v souladu s ustanovením § 36 odst. 1, ve spojení s ust. § 3 odst. 2 a § 34 odst. 3 zákona 

131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, v platném znění 
 

 

záměr prodat předem známému zájemci: 

 
nemovitý majetek obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřený jí do správy na základě obecně 

závazné vyhlášky Hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, v platném znění, kterou se vydává 

Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů a to: 

 

Identifikace nemovitého majetku: 

Pozemek:  793/6 o výměře 681 m2   

na rohu ulic Borovská a Nahořanská viz situace  

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Katastrální území:  Újezd nad Lesy 

Cena: dle platné cenové mapy stavebních pozemků, tj. 6.230 Kč/m2 

 

 

Poučení: 

Dle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své 

nabídky. 

Mohou tak učinit písemně, prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Praha 21, 

Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9, v zalepené obálce, s označením „Prodej pozemku 

č. parc. 793/6“ nejpozději do posledního dne zveřejnění záměru. 

 

Zveřejnění tohoto záměru schválilo ZMČ …….. ze dne 19.3.2018. 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje pro Městskou část Praha 21 práva nepřistoupit na žádnou 

z předložených nabídek nebo celý záměr zrušit bez uvedení důvodů. 

 

 
 

Dne …….2018 

           

Karla Jakob Čechová 

starostka MČ Praha 21 
 



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

BJ/00114/2018
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 19. jednání dne 19.03.2018
 

Jan Slezákpředkládá:
místostarosta MČ Praha 21

 
Pavel Zemanzpracoval:
vedoucí odboru VHČ, správy bytů a údržby

 
 

Věc: Změna Pravidel prodeje bytů, spravovaných Městskou částí Praha 21

Důvodová zpráva

Následně po projednání Pravidel prodeje bytů, spravovaných Městkou částí Praha 21, umožnilo
rozhodnutí ministryně MMR č. 54/2016 předkládat žádosti o zkrácení vázací doby (z 20 na 10 let)
pro nakládání s byty. Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 415 ze dne 28. 2. 2017 Dodatek
č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů
v Praze.
Rada MČ Praha 21 schválila dne 11. 4. 2017, usnesením č. RMČ56/0950/17, Dodatek č. 1 ke
smlouvě DOT/21/01/000084/2000, uzavřené s Hlavním městem Prahou, kterým se zrušil závazek
městské části nepřevést vlastnictví 24 bytů v nástavbách domů ve Žlebské ulici č.p. 1615 až
1623 a Miletické ulici č.p. 1624 až 1626, vše v kat. území Újezd nad Lesy.
V současné době nebrání legislativní ani dotační podmínky převodu vlastnického práva žádné
bytové jednotky, spravované Městskou částí Praha 21, proto je třeba zrušit vyznačený odstavec
v přiložených Pravidlech. Tuto změnu Pravidel navrhnul odbor VHČ v souvislosti s nově podanými
žádostmi o koupi bytu č. 1617/32, 1618/33 a 1626/36.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 předložený Dodatek č. 1 k Pravidlům prodeje bytů, spravovaných Městskou částí Praha 21,

schváleným dne 20. 3. 2017 Usnesením č. ZMČ15/0235/17 (dále jen Pravidla). Dodatek
ruší druhý odstavec 1. bodu písmena c) Pravidel.

 
 
 

2) p o v ě ř u j e
 starostku MČ Praha 21 podpisem přiloženého dodatku č. 1 k Pravidlům

 



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

 Zodpovídá:
 

 1. starostka MČ Praha 21
 Podepsání dodatku č. 1 k Pravidlům.
 Termín:  09.04.2018
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Pravidla

 
Příloha č.3: 03_Dodatek_c_1

 
 

Dne 07.03.2018
 
 

Jan Slezák
místostarosta MČ Praha 21
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Městská část Praha 21 má (v době vydání těchto Pravidel) ve smyslu $ 17 vyhlášky č.55/2000 Sb. hl.
m. Prahy, kteľou se vydává Statut hlavního města Prahy, svěřenou správu 97 býových jednotek, se
kteýmije oprávněna nakládat, vykonávat všechna práva a povinnosti vlastníka a rozhodovat o všech
majetkoprávních úkonech v plném rozsahu.

l. sk]adbaóltů

a) Rvtov'ú dům Novosihři ská'673

Ve starším bytovém domě čp. 673 na Novosibřinské ulicije 6 býů o cęlkové podlahové ploše 309, 4
m'. Byty mají vlastní příslušenství, některé se však nachází mimo byt a je přístupné ze spoleěných
prostoľ. objekť není zateplen ani dobře izolován proti zemní vlhkosti. Dle PENB je zařazen do
kategorie F _ velmi nehospodáľná budova.

Pľodej jednotlivých bytů v domě čp. 673 se zatím nepředpokládá. V úvahu by mohl připadat
prodej celé nemovitosti nebo rękonstľukce objektu _ izo|ace proti podzemní vodě a zatep|ení
obvodového zdiva.

b) Bvtv v mateřských školách

V mateřské škole Lišická 1502 je jeden byt 64,5 m2, v Mš Žárovĺcká 1653 je jeden opravený byt 49,1
mt.

Pľodej bytů v mateřských školách se zatím nepředpokládá. Městská část je bude pľonajímat
přednostně jako byý služební.

c) Bvtv v nelovÝch clo mech na sícJlišti hožník

Na sídlišti Rohožník spravuje Městská část Praha 21osmdesát devět bytů'o celkové podlahové ploše
6323,6 m'. Z toho v původní panelové zástavbě z let 1980 - 1983 je 38 bytů; nástavbou panelových
domů v letech 1999 _ 2002 získala městská část 51 bytů.

V případě nástaveb je možné prodávat pouze byty v Žíšovské č'.p.1627 a č.p' 1628 a v nástavbě domu
Živonínská č.p. 1629' Zkrácení blokace prodeje z 20 let od kolaudace (NV a81l2ooo sb.) na 10 let od
kolaudace (NV 2o9/2o13 sb.) se nevztahuje na nástavbu 24 bytů v ulici Žleusłé. Na tyto byty vydalo
MMR ČR dne 10. 8. 2ooo ,,Rozhodnutí o účelovém určení prostředků státního rozpočtu" ev. č.
3174203080, dle kterého nelze zatím podmínky dotace u těchto staveb měnit (viz dopis
OMI/MHMP /7O2/ZOL4 ze dne 72. Z. ZOj,4).

Na jeden byt ve správě MČ Praha 21 přĺpadá 116 obyvatel Prahy 2]-. Naše vČ ;e v Praze na
předposledním místě. Nejméně obyvatel (LL / 7 byt )má Praha14, nejvíce obyvatel (1,42 /1byt )
spravuje Praha 12. Za celou Prahu připadá na 1 městský byt 36 obyvatel (Vídeň: 9, Berlín: 13,
Mnichov: 29, Kodaň: 9, Curych: 7 obyvatel na 1 městský byt). ýaop v tomto odstavci jsou přeneseny
z průzkumu KPMG v 7 / 2016.)



Malý počet neprivatizovaných bytů je nevýhodný zejména s ohledem na Koncepci sociálního bydlení
České republĺky 2015 -2025, schválenou usnesením vlády č.810 dne 12. 1'o.2o15. Na základě této
koncepce připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí metodiky pro nastavení a fungování
systému sociálního bydlení vČR..le zřejmé, že do vydáníZákona o sociálním bydlení, by měla Mč
přistupovat k prodeji bytů jen výjimečně. Protože pro sociální bydlení budou vhodné zejména
malometrážní byty, ktenŕch má MČ Praha 21' nedostatek, zakazují tato pravidla prodej bytů o
podlahové ploše menší neź 72 m2.

z. prodeivolného,ti

V případě zájmu Městské části na prodej volného bytu, například bytu, o ktený nemají zájem žadatelé
o nájem, se postupuje následovně:

odbor VHČ zajistí znalecký posudek ceny bytu, ktený obsahuje cenu dle zákona č. 151/1997 Sb. a

vyhlášky ć'. 44Ll201'3 Sb. v platných zněních a cenu obvyklou (tržní). Vyšší z těchto dvou cen,
vynásobená koeficientem 1,1 bude oznámena jako minimální prodejní cena ve veřejné soutěžĺ.
(Desetĺprocentní narnýšení ceny koefĺcĺentem pokrývá náklady prodeje bytové jednotky.) Veřejné
soutěže se mohou účastnit jen zájemci, kteří složí kauci ve výši o,5 Yo vyvolávací ceny. Kupní smlouva
se sjednává se zájemci v pořadí od nejvyšší cenové nabídky. V případě, že kupující odmítne koupĺ
bytu, nebo nedodrží podmínky kupní smlouvy, kauce propadá Městské části Praha 2L.
Neuspokojeným zájemcům je kauce vrácena v plné výši.

3. Pĺodeihtuĺéjcmđ

o koupi pronajatého bytu může požádat jen jeho nájemce čĺ jeho manželka, nebo nájemkyně či její

manžel, případně nájemcĺ - manželé společně. Pokud chce byt koupit jen jeden z manželů, bydlících
v bytě, musímít souhlas manžela / manželky s prodejem bytu, s ověřeným podpĺsem.

Postuo lování / zamítnutí ie bvtu

odbor VHČ, správy bytů a údržby (dále jen odbor VHČ) posoudí, zda byt, navržený na prodej, je dle
těchto Pravidel prodejný. V případě, že tomu tak nebude, zamítne žádost o koupi bytu se
zdůvodněním dle těchto Pravidel. V případě, že Pravidla umožňují prodej konkrétního bytu, předloží
odbor VHč dotaz na Radu MČ Praha 21', zda Rada prodej bytu nezamítá. V materiálu předloŽíodbor
VHč popis bytu a přiloŽí žádost nájemce. V případě, že Rada záměr prodeje nezamítne, zajistí odbor
VHč znalecký posudek ceny bytu, který obsahuje cenu dle zákona č. IsLlLgg7 Sb. a vyhlášky vlF ČR
44l/2ot3 Sb. v platných zněních a cenu obvyklou (tržní). Vyšší z těchto dvou cen oznámí odbor VHč
zájemci jako cenu kupní, s tím, že kupující uhradĺ veškeré výdaje Městské části, spojené s prodejem
bytové jednotky (cena znaleckého posudku, náklady zpracování kupní smlouvy, notářská úschova
kupní ceny, náklady zápisu změny majitele na KN, daň z prodeje apod.). V případě, že s takto
stanovenou kupní cenou a omezením, uvedeném v následujícím odstavcĺ, bude kupující souhlasĺt,
zveřejní odbor VHč záměr prodeje bytové jednotky předem známému zájemci. Pokud k prodejĺ
neobdrží Městská část připomínky, bránící prodeji, předloží odbor VHČ návrh prodeje bytové
jednotky s uvedenou cenou Radě Mč Praha ŻI. Když Rada prodej odsouhlasí, bude návrh předložen
k projednání na Zastupitelstvo MČ Praha 21.

I



V kupní smlouvě bytové jednotky musí být sjednána výhrada zpětné koupě dle 5 2135 a násl. zákona
č'' 89/2oI2 Sb', občanský zákoník, kdy by MČ Praha 2]. měla možnost požadovat po kupujícímpřevedení nemovitostĺ zpět oprotĺ vrácení kupní ceny, snížené smtuvní pokutou o 7a%o,v případě, žeby kupující během pěti let od nabytí účinnosti kupní smlouvy bytovou jednotku pronajal, prodal nebojinak zcizil (např' daroval). Takové právo musí být sjednáno jako věcné. (Městská část Praha 21 by pak
měla možnost požadovat převedení nemovĺtostĺ zpět i po případném novém nabyvateli nemovitosti.)

ą. zavereené ustanovm

Tato Pravidla schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 21 dne 20. 3'2077, Usnesením č.zńČL5/0235/17,
s účinností od I.4'2a77.

V Praze dne 31. 3.2017

,-)
Ĺ'' Ĺ- ''. .

Karla,Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21



Dodatek č. 1 

k Pravidlům prodeje bytů, spravovaných Městskou částí Praha 21, 

schváleným dne 20. 3. 2017, Usnesením č. ZMČ15/0235/17. 

 

Městská část Praha 21, 

zastoupená starostkou Karlou Jakob Čechovou 

IČO 2400923; DIČ: CZ000240923 

Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy 

 

vydává tento Dodatek č. 1 k Pravidlům prodeje bytů, spravovaných Městkou částí Praha 21 

(dále jen Pravidla): 

 

V Pravidlech se ruší druhý odstavec 1. bodu písmeno c), začínající textem „V případě 

nástaveb …“ a končící textem „…ze dne 12. 2. 2014).“. 

 

Ostatní ustanovení Pravidel se nemění. 

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem schválení zastupiteli Městské části Praha 21. 

 

V Praze dne: 

 

 

 

 

……………………………………………………………….. 

Městská část Praha 21 

      Karla Jakob Čechová, starostka 

 

 

 

 

 



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/00113/2018
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 19. jednání dne 19.03.2018
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
Bc. Markéta Slavíkovázpracoval:
vedoucí odboru školství, kultury a MA21

 
 

Věc: Úprava zřizovacích listin příspěvkových organizací MČ Praha 21

Důvodová zpráva

Na základě nálezu auditu  za rok  2016 - 2017 bylo zjištěno, že v aktuálně  platných zřizovacích
listinách příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 21 není dostatečně specifikován vypůjčený
a svěřený majetek. V této souvislosti byly uzavřeny  Smlouvy  o výpůjčce nemovitého majetku
s jednotlivými organizacemi, které byly schváleny RMČ Praha 21 dne 16.1.2018 usnesením
RMČ71/1255/18. Smlouvy o výpůjčce jsou nyní zohledněny v předkládaných zřizovacích listinách.

Další změnou ve zřizovacích listinách je, že inventární soupis svěřeného movitého majetku
bude uložen u organizace i u zřizovatele, ale z důvodu velkého množství údajů o svěřeném
majetku nebude součástí přílohy zřizovací listiny. Každý rok na konci účetního období bude
soupis aktualizován. Přírůstky a úbytky svěřeného movitého majetku nebudou tedy důvodem ke
změně zřizovací listiny.

RMČ Praha 21 projednala a schválila zřizovací listiny dne 28.2.2018 usnesením 74/1302/18.

 
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
 nové znění zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 21:

1. MŠ, Praha 9 - Újezd nad lesy, Čentická 2222

MŠ Sedmikráska, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Lišická 1502

MŠ Rohožník , Praha 9 - Újezd nad Lesy, Žárovická 1653

MŠ Sluníčko, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690



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

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

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

MČ Praha 21
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_ZL_1.MS_2018

 
Příloha č.3: 03_ZL_MS_Sedmikraska_2018

 
Příloha č.4: 04_ZL_MS_Rohoznik_2018

 
Příloha č.5: 05_ZL__MS__Slunicko_2018

 
Příloha č.6: 06_ZL__MZS__Polesna_2018

 
 

Dne 08.03.2018
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21
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Zastupitelstvo městské části Praha 21, vydává usnesení ZMČ ________ze dne 

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

městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, ustanoveními § 23 odst. 1 písm. b) a § 27 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

a ustanoveními § 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

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

 

 

Z ř i z o v a c í   l i s t i n u 
 

 

příspěvkové organizace 

 

1. Mateřská škola Praha 9 – Újezd nad Lesy 190 16, Čentická 2222       

 

 

Čl. 1 

Zřizovatel 

 

Název:   Městská část Praha 21 

Sídlo:   Staroklánovická 260, Praha 9- Újezd nad Lesy 190 16 

IČ:    00 24 09 23 

 

 

Čl. 2 

Zřizovaná příspěvková organizace 

 

Název:   1. Mateřská škola, Praha 9 – Újezd nad Lesy 190 16, Čentická 2222       

                                                  

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

IČ:   49 37 16 65 

Organizační členění: Mateřská škola 

   Zařízení školního stravování 

Právní forma:  příspěvková organizace 

 

 

Čl. 3 

Vymezení hlavního účelu a předmět činnosti 

 

1. Vymezení hlavního účelu činnosti:  

 

a) poskytuje předškolní vzdělávání podle vzdělávacích programů v souladu 

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

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

 

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

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

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

c) hospodaří se svěřeným majetkem   
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Čl. 4 

Statutární orgán příspěvkové organizace 

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

mateřské školy. 

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

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

ve znění pozdějších předpisů. 

Pravomoci jsou vymezeny v § 164, 165 téhož zákona. 

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

samostatně. 

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

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

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

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

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

mateřské školy připojí ředitel/ka svůj podpis. 

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

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

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

odbor školství, kultury a MA 21 MČ Praha 21. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

příspěvkové organizace, potažmo rozpočet zřizovatele.  

 

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

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

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

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

 

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

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

finančních zastupuje zřizovatele vedoucí pracovník finančního odboru MČ Praha 21. Ve 
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věcech správy a údržby majetku zastupuje zřizovatele vedoucí pracovník odboru majetku a 

investic MČ Praha 21. 

 

 

Čl. 5 

Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předávaného organizaci k hospodaření 

 

1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů movitý 

majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2017, jehož inventární soupis je uložen 

u organizace i u zřizovatele, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného 

organizací do vlastnictví zřizovatel po 31. 12. 2017 a veškerého movitého majetku získaného 

organizací po 31. 12. 2017 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o 

majetek přebytečný. Inventární soupis movitého majetku bude každý rok ke konci účetního 

období aktualizován. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví. 

 

2. Příspěvkové organizaci se na základě smlouvy o výpůjčce č. SML/0052/2018 ze dne 

25.1.2018, předává k bezplatnému užívání nemovitý majetek ve vlastnictví hlavního města 

Prahy, svěřeným zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů a obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, kterou se vydává statut 

hl. města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, do správy zřizovateli.  

 

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

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

majetek svěřený. 

 

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

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

21, získaným darem či děděním. 

 

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

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

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

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

darů, s výjimkou darovaného materiálu spotřebního charakteru sloužícího mateřské škole 

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

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

vyžádání předchozího souhlasu zřizovatele. Do doby udělení předchozího souhlasu se 

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

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

 

 

Čl. 6 

Vymezení majetkových práv 

 

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

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

činnosti, pro kterou je zřízena. 

 

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

před poškozením, ztrátou a zničením. 



4 

 

 

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

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

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

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

všech případech poškození majetku zřizovatele z jiných důvodů. 

 

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

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

je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele. 

 

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

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a vede 

účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dle dalších právních předpisů 

souvisejících s tímto zákonem. Rozbory, uzávěrky a výroční zprávu předkládá zřizovateli dle 

pokynů ve stanovených termínech a rozsahu. 

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

povinen/a na vyžádání prokázat řádný výběr dodavatele.  

 

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

po předchozím souhlasu zřizovatele. Souhlasné stanovisko vydává finanční odbor  

a odbor školství, kultury Úřadu MČ Praha 21. Postupují v souladu se zákonem č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

 

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

(jednotlivých prostor) a pozemků. 

 

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

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

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

inventarizaci svěřeného majetku a její závěry předkládat zřizovateli dle pokynů. 

 

 

 

Čl. 7 

Doplňková činnost 

 

Příspěvková organizace je oprávněna po předchozím souhlasu zřizovatele provozovat   

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

a zvyšování odbornosti svých zaměstnanců. Provozování doplňkové činnosti nesmí negativně 

ovlivnit hlavní činnost příspěvkové organizace, ke které je zřízena.  

 

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

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

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

živnost za podmínek vztahujících se na právnické osoby.  

 

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

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

činnosti: 

 

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

dovoleno). 

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

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

d) Zájmová činnost   

 

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

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

 

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

 

Zřizovatel si vyhrazuje právo kontroly a právo zákazu nepovolených činností. 

 

 

Čl. 8 

Doba, na kterou je organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou. 

 

 

Č.9 

Závěrečné ustanovení 

 

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

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

 

2. Touto zřizovací listinou se ruší veškeré předcházející zřizovací listiny. 
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3. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 19.3.2018. 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

V Praze dne …………………     

 

 

 

 

 

            Karla Jakob Čechová 

        starostka MČ Praha 21 
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Zastupitelstvo městské části Praha 21, vydává usnesení ZMČ ________ze dne 

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

městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, ustanoveními § 23 odst. 1 písm. b) a § 27 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

a ustanoveními § 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

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

 

 

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

                                             příspěvkové organizace 

 

Mateřská škola Sedmikráska, Praha 9 – Újezd nad Lesy,  

Lišická 1502 

 
 

Čl. 1 

Zřizovatel 

 

Název:    Městská část Praha 21 

Sídlo:    Staroklánovická 260, Praha 9 – Újezd nad Lesy, 190 16  

IČ:     00 24 09 23 

 

 

Čl. 2 

Zřizovaná příspěvková organizace 

 

Název: Mateřská škola Sedmikráska, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Lišická 1502 

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

IČ: 49 36 78 20 

Organizační členění: Mateřská škola 

 Zařízení školního stravování 

Právní forma: příspěvková organizace 

 

 

Čl. 3 

Vymezení hlavního účelu a předmět činnosti 

 

1. Vymezení hlavního účelu činnosti:  

 

a) poskytuje předškolní vzdělávání podle vzdělávacích programů v souladu 

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

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

předpisů. 

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

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

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

c)    hospodaří se svěřeným majetkem.  
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Čl. 4 

Statutární orgán příspěvkové organizace 

 

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

mateřské školy. 

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

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

ve znění pozdějších předpisů. 

Pravomoci jsou vymezeny v § 164, 165 téhož zákona. 

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

samostatně. 

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

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

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

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

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

mateřské školy připojí ředitel/ka svůj podpis. 

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

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

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

odbor školství, kultury a MA 21 MČ Praha 21. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

příspěvkové organizace, potažmo rozpočet zřizovatele.  

 

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

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

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

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

 

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

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

finančních zastupuje zřizovatele vedoucí pracovník finančního odboru MČ Praha 21. Ve 
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věcech správy a údržby majetku zastupuje zřizovatele vedoucí pracovník odboru majetku a 

investic MČ Praha 21. 

 

 

Čl. 5 

Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předávaného organizaci k hospodaření 

 

1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů movitý 

majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2017, jehož inventární soupis je uložen 

u organizace i u zřizovatele, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného 

organizací do vlastnictví zřizovatel po 31. 12. 2017 a veškerého movitého majetku získaného 

organizací po 31. 12. 2017 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o 

majetek přebytečný. Inventární soupis movitého majetku bude každý rok ke konci účetního 

období aktualizován. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví. 

 

2. Příspěvkové organizaci se na základě smlouvy o výpůjčce č. SML/0050/2018 ze dne 

25.1.2018, předává k bezplatnému užívání nemovitý majetek ve vlastnictví hlavního města 

Prahy, svěřeným zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů a obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, kterou se vydává statut 

hl. města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, do správy zřizovateli.  

 

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

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

majetek svěřený. 

 

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

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

21, získaným darem či děděním. 

 

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

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

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

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

darů, s výjimkou darovaného materiálu spotřebního charakteru sloužícího základní škole 

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

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

vyžádání předchozího souhlasu zřizovatele. Do doby udělení předchozího souhlasu se 

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

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

 

 

 

Čl. 6 

Vymezení majetkových práv 

 

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

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

činnosti, pro kterou je zřízena. 
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2. Příspěvková organizace zajišťuje běžnou údržbu a opravy svěřeného majetku a chrání jej 

před poškozením, ztrátou a zničením. 

 

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

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

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

nedocházelo k dalším škodám. Oznamovací povinnost pro příspěvkovou organizaci platí  

i ve všech případech poškození majetku zřizovatele z jiných důvodů. 

 

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

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

je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele. 

 

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

250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a vede účetnictví 

v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dle dalších právních předpisů 

souvisejících s tímto zákonem. Rozbory, uzávěrky a výroční zprávu předkládá zřizovateli dle 

pokynů ve stanovených termínech a rozsahu. 

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

povinen/a na vyžádání prokázat řádný výběr dodavatele.  

 

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

po předchozím souhlasu zřizovatele. Souhlasné stanovisko vydává finanční odbor  

a odbor školství, kultury Úřadu MČ Praha 21. Postupují v souladu se zákonem č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

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

(jednotlivých prostor) a pozemků. 

 

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

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

majetku. 

 

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

inventarizaci svěřeného majetku a její závěry předkládat zřizovateli dle pokynů. 

 

 

Čl. 7 

Doplňková činnost 

 

Příspěvková organizace je oprávněna po předchozím souhlasu zřizovatele provozovat   

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

a zvyšování odbornosti svých zaměstnanců. Provozování doplňkové činnosti nesmí negativně 

ovlivnit hlavní činnost příspěvkové organizace, ke které je zřízena.  

 

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

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

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

živnost za podmínek vztahujících se na právnické osoby.  
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V souladu s § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

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

činnosti: 

 

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

dovoleno). 

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

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

d) Zájmová činnost   

 

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

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

 

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

 

Zřizovatel si vyhrazuje právo kontroly a právo zákazu nepovolených činností. 

 

 

Čl. 8 

Doba, na kterou je organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou. 

 

 

Čl. 9 

Závěrečné ustanovení 

 

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

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

 

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

  

3. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 19.3.2018. 

 

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

zřizovatel a dva ředitel/ka MŠ Sedmikráska, Lišická 1502, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9. 

 

 

 

V Praze dne …………………     

 

 

 

 

 

            Karla Jakob Čechová 

        starostka MČ Praha 21 
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Zastupitelstvo městské části Praha 21, vydává usnesení ZMČ ________ze dne 

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

městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, ustanoveními § 23 odst. 1 písm. b) a § 27 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

a ustanoveními § 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

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

 

 

Z ř i z o v a c í   l i s t i n u 
 

 

příspěvkové organizace 

 

Mateřská škola Rohožník, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Žárovická 1653 
 

 

Čl. 1 

Zřizovatel 

 

Název:    Městská část Praha 21 

Sídlo:    Staroklánovická 260, Praha 9 – Újezd nad Lesy, 190 16   

IČ:     00 24 09 23 

 

 

Čl. 2 

Zřizovaná příspěvková organizace 

 

Název: Mateřská škola Rohožník, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Žárovická 1653 

Sídlo: Žárovická 1653, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9  

IČ: 63 83 23 72 

Organizační členění: Mateřská škola 

 Zařízení školního stravování 

Právní forma: příspěvková organizace 

 

 

Čl. 3 

Vymezení hlavního účelu a předmět činnosti 

 

1. Vymezení hlavního účelu činnosti:  

 

a) poskytuje předškolní vzdělávání podle vzdělávacích programů v souladu 

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

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

předpisů. 

 

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

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

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

  

     c)   hospodaří se svěřeným majetkem.  
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Čl. 4 

Statutární orgán příspěvkové organizace 

 

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

mateřské školy. 

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

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

ve znění pozdějších předpisů. 

Pravomoci jsou vymezeny v § 164, 165 téhož zákona. 

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

samostatně. 

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

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

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

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

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

mateřské školy připojí ředitel/ka svůj podpis. 

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

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

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

odbor školství, kultury a MA 21 MČ Praha 21. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

příspěvkové organizace, potažmo rozpočet zřizovatele.  

 

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

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

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

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

 

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

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

finančních zastupuje zřizovatele vedoucí pracovník finančního odboru MČ Praha 21. Ve 
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věcech správy a údržby majetku zastupuje zřizovatele vedoucí pracovník odboru majetku a 

investic MČ Praha 21. 

 

 

Čl. 5 

Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předávaného organizaci k hospodaření 

 

1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů movitý 

majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2017, jehož inventární soupis je uložen 

u organizace i u zřizovatele MČ Praha 21, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či 

získaného organizací do vlastnictví zřizovatel po 31. 12. 2017 a veškerého movitého majetku 

získaného organizací po 31. 12. 2017 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se 

jednalo o majetek přebytečný. Inventární soupis movitého majetku bude každý rok ke konci 

účetního období aktualizován. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví. 

 

2. Příspěvkové organizaci se na základě smlouvy o výpůjčce č. SML/0051/2018 ze dne 

25.1.2018, předává k bezplatnému užívání nemovitý majetek ve vlastnictví hlavního města 

Prahy, svěřeným zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů a obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, kterou se vydává statut 

hl. města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, do správy zřizovateli.  

 

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

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

majetek svěřený. 

 

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

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

21, získaným darem či děděním. 

 

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

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

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

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

darů, s výjimkou darovaného materiálu spotřebního charakteru sloužícího základní škole 

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

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

vyžádání předchozího souhlasu zřizovatele. Do doby udělení předchozího souhlasu se 

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

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

 

 

Čl. 6 

Vymezení majetkových práv 

 

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

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

činnosti, pro kterou je zřízena. 

 

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

před poškozením, ztrátou a zničením. 
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3. Příspěvková organizace plně odpovídá za vypůjčený nemovitý i svěřený movitý majetek a 

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

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

nedocházelo k dalším škodám. Oznamovací povinnost pro příspěvkovou organizaci platí  

i ve všech případech poškození majetku zřizovatele z jiných důvodů. 

 

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

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

je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele. 

 

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

250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a vede účetnictví 

v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a a dle dalších právních předpisů 

souvisejících s tímto zákonem.  Rozbory, uzávěrky a výroční zprávu předkládá zřizovateli dle 

pokynů ve stanovených termínech a rozsahu. 

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

povinen/a na vyžádání prokázat řádný výběr dodavatele.  

 

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

po předchozím souhlasu zřizovatele. Souhlasné stanovisko vydává finanční odbor  

a odbor školství, kultury Úřadu MČ Praha 21. Postupují v souladu se zákonem č. 134/2016 

Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

 

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

(jednotlivých prostor) a pozemků. 

 

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

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

majetku. 

 

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

inventarizaci svěřeného majetku a její závěry předkládat zřizovateli dle pokynů. 

 

 

Čl. 7 

Doplňková činnost 

 

Příspěvková organizace je oprávněna po předchozím souhlasu zřizovatele provozovat   

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

a zvyšování odbornosti svých zaměstnanců. Provozování doplňkové činnosti nesmí negativně 

ovlivnit hlavní činnost příspěvkové organizace, ke které je zřízena.  

 

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

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

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

živnost za podmínek vztahujících se na právnické osoby.  
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V souladu s § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

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

činnosti: 

 

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

dovoleno). 

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

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

d) Zájmová činnost   

 

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

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

 

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

 

Zřizovatel si vyhrazuje právo kontroly a právo zákazu nepovolených činností. 

 

 

 

Čl. 8 

Doba, na kterou je organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou. 

 

 

Čl.9 

Závěrečné ustanovení 

 

1. Organizace byla zřízena dne 1.1.1996. Schválena usnesením zastupitelstva MČ Újezd nad 

Lesy z ustavujícího plenárního zasedání ze dne 1.12.1994. 

 

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

3. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 19.3.2018. 

 

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

zřizovatel a dva ředitel/ka MŠ Rohožník, Žárovická 1653, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9. 

 

 

V Praze dne …………………     

 

 

 

 

 

            Karla Jakob Čechová 

        starostka MČ Praha 21 
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Zastupitelstvo městské části Praha 21, vydává usnesení ZMČ ________ze dne 

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

městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, ustanoveními § 23 odst. 1 písm. b) a § 27 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

a ustanoveními § 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

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

 

 

 

 

Z ř i z o v a c í   l i s t i n u 
 

 

příspěvkové organizace 

 

Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690 

 
 

 

Čl. 1 

Zřizovatel 

 

Název:    Městská část Praha 21 

Sídlo:    Staroklánovická 260, Praha 9 – Újezd nad Lesy, 190 16 

IČ:     00 24 09 23 

 

 

Čl. 2 

Zřizovaná příspěvková organizace 

 

 

Název: Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690 

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

IČ: 75 11 39 61 

Organizační členění: Mateřská škola 

 Zařízení školního stravování 

Právní forma: příspěvková organizace 

 

 

Čl. 3 

Vymezení hlavního účelu a předmět činnosti 

 

1.   Vymezení hlavního účelu činnosti:  

 

a) poskytuje předškolní vzdělávání podle vzdělávacích programů v souladu s ustanovením § 

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

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

 

b) zabezpečuje školní stravování dětí v době jejich pobytu ve škole a zaměstnanců školy   
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podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

c) hospodaří se svěřeným majetkem. 

 

 

Čl. 4 

Statutární orgán příspěvkové organizace 

 

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

mateřské školy. 

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

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

ve znění pozdějších předpisů.. 

Pravomoci jsou vymezeny v § 164, 165 téhož zákona. 

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

samostatně. 

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

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

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

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

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

mateřské školy připojí ředitel/ka svůj podpis. 

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

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

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

odbor školství, kultury a MA 21 MČ Praha 21. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

příspěvkové organizace, potažmo rozpočet zřizovatele.  

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

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

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

spolupráci, a to jak při přípravě, tak při realizaci těchto akcí. 
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Zřizovatele zastupuje starosta/ka MČ Praha 21. Ve věcech provozních zastupuje zřizovatele 

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

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

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

investic MČ Praha 21. 

 

Čl. 5 

Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předávaného organizaci k hospodaření 

 

1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů movitý 

majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2017, jehož inventární soupis je uložen 

u organizace i u zřizovatele, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného 

organizací do vlastnictví zřizovatel po 31. 12. 2017 a veškerého movitého majetku získaného 

organizací po 31. 12. 2017 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o 

majetek přebytečný. Inventární soupis movitého majetku bude každý rok ke konci účetního 

období aktualizován. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví. 

 

2. Příspěvkové organizaci se na základě smlouvy o výpůjčce č.SML/0053/2018 ze dne 

25.1.2018, předává k bezplatnému užívání nemovitý majetek ve vlastnictví hlavního města 

Prahy, svěřeným zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů a obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, kterou se vydává statut 

hl. města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, do správy zřizovateli.  

 

3. Společné užívání prostor v budově MZŠ Polesná je upraveno Dohodou o společném 

užívání částí objektu školy č. 15/2008 (vstupní prostor 1. NP – uč. pavilon, prostor hl. 

schodiště pro přesun dětí a zaměstnanců MŠ do šk. jídelny, prostor vedlejšího schodiště pro 

příchody a odchody rodičů s dětmi, prostor chodby 1. NP vstupního uč. pavilonu, prostor 

chodby 1. NP bočního uč. pavilonu, prostor přístupové chodby stravovacího pavilonu včetně 

sociálního zařízení, přístupový prostor k objektu z ul. Polesné včetně domácího vrátného, 

přístupový prostor k zahradě MŠ z ul. Čentické, prostor výtahu včetně přístupových chodeb, 

rozvody strukturované kabeláže (internet, telefon, domácí vrátný), prostor tělocvičného 

pavilonu včetně přístupové chodby a sociálního zařízení v souladu se sjednaným rozvrhem 

využití TV). 

 

4. Zřizovatel předal budovu k užívání MZŠ a zajišťuje výdaje na provoz prostřednictvím 

rozpočtu MZŠ. Současně platí pro vzájemný vztah Masarykova ZŠ a MŠ Sluníčko uzavřená 

Smlouvu o úhradě nákladů, kde je specifikován způsob přeúčtování nákladů. Tato Smlouva 

musí být vždy při její aktualizaci předložena zřizovateli v jedné kopii včetně veškerých 

dodatků. 

 

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

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

majetek svěřený. 

 

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

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

21, získaným darem či děděním. 
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7. Zřizovatel touto zřizovací listinou dává předchozí souhlas příspěvkové organizaci k přijetí 

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

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

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

darů, s výjimkou darovaného materiálu spotřebního charakteru sloužícího základní škole 

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

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

vyžádání předchozího souhlasu zřizovatele. Do doby udělení předchozího souhlasu se 

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

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

 

Čl. 6 

Vymezení majetkových práv 

 

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

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

činnosti, pro kterou je zřízena. 

 

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

před poškozením, ztrátou a zničením. 

 

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

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

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

nedocházelo k dalším škodám. Oznamovací povinnost pro příspěvkovou organizaci platí  

i ve všech případech poškození majetku zřizovatele z jiných důvodů. 

 

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

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

je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele. 

 

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

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a vede 

účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dle dalších právních předpisů 

souvisejících s tímto zákonem.  Rozbory, uzávěrky a výroční zprávu předkládá zřizovateli dle 

pokynů ve stanovených termínech a rozsahu. 

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

povinen/a na vyžádání prokázat řádný výběr dodavatele.  

 

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

po předchozím souhlasu zřizovatele. Souhlasné stanovisko vydává finanční odbor  

a odbor školství, kultury Úřadu MČ Praha 21. Postupují v souladu se zákonem č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

 

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

(jednotlivých prostor) a pozemků. 

 

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

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

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

inventarizaci svěřeného majetku a její závěry předkládat zřizovateli dle pokynů. 

 

 

 

Čl. 7 

Doplňková činnost 

 

Příspěvková organizace je oprávněna po předchozím souhlasu zřizovatele provozovat   

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

a zvyšování odbornosti svých zaměstnanců. Provozování doplňkové činnosti nesmí negativně 

ovlivnit hlavní činnost příspěvkové organizace, ke které je zřízena.  

 

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

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

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

živnost za podmínek vztahujících se na právnické osoby.  

 

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

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

činnosti: 

 

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

dovoleno). 

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

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

d) Zájmová činnost   

 

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

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

 

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

 

Zřizovatel si vyhrazuje právo kontroly a právo zákazu nepovolených činností. 

 

 

Čl. 8 

Doba, na kterou je organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou. 

 

 

 

Čl. 9 

Závěrečné ustanovení 

 

1.  Organizace byla zřízena ke dni 1. 9. 2004. Schválena usnesením č. 103 Zastupitelstva MČ 

Újezd nad Lesy konaného dne 7. 1. 2004. 
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2. Touto zřizovací listinou se ruší veškeré předcházející zřizovací listiny. 

 

3.  Zřizovací listina nabývá na účinnosti dnem 19. 3. 2018. 

 

 

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

zřizovatel a dva ředitel/ka MŠ Sluníčko, Polesná 1690, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9. 

 

 

 

V Praze dne …………       

 

 

 

 Karla Jakob Čechová   

                               starostka MČ Praha 21 
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Zastupitelstvo městské části Praha 21, vydává usnesení ZMČ ________ze dne 

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

městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, ustanoveními § 23 odst. 1 písm. b) a § 27 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

a ustanoveními § 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

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

 

 

 

Z ř i z o v a c í    l i s t i n u 
 

příspěvkové organizace 

 

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

 

Čl. 1 

Zřizovatel 

 

Název:   Městská část Praha 21 

Sídlo:    Staroklánovická 260, Praha 9 -Újezd nad Lesy, 190 16 

IČ:    00 24 09 23 

 

 

Čl. 2 

Zřizovaná příspěvková organizace 

 

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

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

IČ:   47 60 85 79 

Organizační členění:  Základní škola 

   Zařízení školského stravování 

   Zájmové vzdělávání – školní družina, školní klub 

Právní forma:  příspěvková organizace 

    

 

Čl. 3 

Vymezení hlavního účelu a předmětu činností 

 

1. Příspěvková organizace vykonává činnost základní školy, školní jídelny, školní družiny 

a školního klubu. Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace se samostatnou právní 

subjektivitou, která vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost 

z těchto vztahů vyplývajících, je poskytování základního vzdělávání a výchovy žákům 

z prvních až devátých tříd v souladu se vzdělávací soustavou základních škol a zákonem č. 

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

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním 

vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších 

předpisů a dalších právních předpisů upravujících oblast základního vzdělávání. 
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2. Základní škola uskutečňuje základní vzdělávání v souladu s cíli základního vzdělávání 

uvedenými v ustanovení § 44 a násl. školského zákona, podle vzdělávacích programů 

uvedených v § 3 a 5 školského zákona a dle dalších právních předpisů upravující oblast 

základního vzdělávání. 

 

3. Příspěvková organizace zajišťuje provoz školní jídelny a kuchyně. Zařízení školního 

stravování (školní jídelna) poskytuje školské služby podle § 119 školského zákona. Zařízení 

školního stravování zajišťuje vedle stravování žáků také závodní stravování zaměstnanců 

příspěvkové organizace. 

 

4. Školské zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družina a školní klub) uskutečňuje 

zájmové vzdělávání podle § 111 školského zákona a podle vzdělávacích programů uvedených 

v § 5 školského zákona. 

 

 

 

Čl. 5 

Statutární orgán příspěvkové organizace 

 

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

základní školy. 

 

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

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

ve znění pozdějších předpisů. 

 

Pravomoci jsou vymezeny v § 164,165 téhož zákona. 

 

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

 

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

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

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

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

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

základní školy připojí ředitel/ka svůj podpis. 

 

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

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

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

odbor školství, kultury a MA 21. 

 

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

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

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

vyžádání umožnit zřizovateli pro účely kontroly volný přístup k majetku, účetní a majetkové 
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evidenci, vnitřním předpisům a výstupům z činnosti příspěvkové organizace, výpisům 

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

  

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

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

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

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

příspěvkové organizace, potažmo rozpočet zřizovatele.  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

investic MČ Praha 21. 

 

 

Čl. 6 

Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předávaného organizaci k hospodaření 

 

1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů movitý 

majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2017, jehož inventární soupis je uložen 

u organizace i u zřizovatele MČ Praha 21, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či 

získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2017 a veškerého movitého majetku 

získaného organizací po 31. 12. 2017 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se 

jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví. 

 

2. Příspěvkové organizaci se na základě smlouvy o výpůjčce č. SML/0049/2018 ze dne 

24.1.2018, předává k bezplatnému užívání nemovitý majetek ve vlastnictví hlavního města 

Prahy, svěřeným zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů a obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, kterou se vydává statut 

hl. města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, do správy zřizovateli.  

 

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

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

majetek svěřený. 

 

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

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

21, získaným darem či děděním. 

 

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

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

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

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

darů, s výjimkou darovaného materiálu spotřebního charakteru sloužícího základní škole 
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k výuce a jiným vzdělávacím a výchovným aktivitám. Příspěvková organizace předkládá 

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

vyžádání předchozího souhlasu zřizovatele. Do doby udělení předchozího souhlasu se 

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

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

 

 

Čl. 7 

Vymezení majetkových práv 

 

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

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

činnosti, pro kterou je zřízena. 

 

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

před poškozením, ztrátou a zničením. 

 

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

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

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

nedocházelo k dalším škodám. Oznamovací povinnost pro příspěvkovou organizaci platí  

i ve všech případech poškození majetku zřizovatele z jiných důvodů. 

 

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

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

je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele. 

 

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

250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a vede účetnictví 

v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dle dalších právních předpisů 

souvisejících s tímto zákonem. Rozbory, uzávěrky a výroční zprávu předkládá zřizovateli dle 

pokynů ve stanovených termínech a rozsahu. 

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

povinen/a na vyžádání prokázat řádný výběr dodavatele.  

 

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

po předchozím souhlasu zřizovatele. Souhlasné stanovisko vydává finanční odbor  

a odbor školství, kultury Úřadu MČ Praha 21. Postupují v souladu se zákonem č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

 

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

(jednotlivých prostor) a pozemků. 

 

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

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

majetku. 

 

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

inventarizaci svěřeného majetku a její závěry předkládat zřizovateli dle pokynů. 

Čl. 8 
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Doplňková činnost 

 

Příspěvková organizace je oprávněna po předchozím souhlasu zřizovatele provozovat  

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

činnosti a zvyšování odbornosti svých zaměstnanců. Provozování doplňkové činnosti nesmí 

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

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

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

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

vztahujících se na právnické osoby.  

 

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

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

činnosti: 

 

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

fyzickou nebo právnickou osobou. 

b) Zajišťuje závodní stravování pro zaměstnance jiných školských zařízení  

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

dovoleno). 

d) Hostinská činnost. 

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

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

činnosti. 

g) Pronájem bytů  

 

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

 

Zřizovatel si vyhrazuje právo kontroly a právo zákazu nepovolených činností. 

 

 

Čl. 9 

Doba, na kterou je organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou. 

 

 

 

Čl. 10 

Závěrečné ustanovení 

 

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

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

 

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

 

3. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 19.3.2018. 

 

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

zřizovatel a dva ředitel/ka MZŠ Polesná. 
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V Praze dne …………………     

 

 

 

 

 

            Karla Jakob Čechová 

        starostka MČ Praha 21 

 

 



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

BJ/00091/2018
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 19. jednání dne 19.03.2018
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
Bc. Markéta Slavíkovázpracoval:
vedoucí odboru školství, kultury a MA21

 
 

Věc: Žádost občanského sdružení Veselý Újezd o poskytnutí dotace na kulturní akci
"Čarodějnice 2018"

Důvodová zpráva

Občanské sdružení Veselý Újezd žádá o spolupráci a podporu při pořádání kulturně společenské
akce "Čarodějnice 2018", která je neplněna odpoledním programem pro děti a večerním pro
dospělé, a to formou organizační spoluúčasti a finanční spoluúčasti - dotace ve výši 100 000,-
Kč. Jedná se o desátý ročník, takže lze říci, že se jedná o akci již tradiční se stovkami účastníků.
Tato kulturní akce je mezi veřejností velmi oblíbená a je jednou z mála akcí takového rozsahu,
která je pro obyvatele Újezda organizována, MČ Praha 21 pravidelně na tuto akci přispívá.

Žádost o dotaci sdružení Veselý Újezd byla RMČ Praha 21 projednána a odsouhlasena usnesením
č. RMČ74/1308/18 ze dne 28. 2. 2018.

Veškeré požadované dokumenty jsou k náhlednutí u referentky OŠKMA 21 Bc. Dominiky
Červinkové.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 žádost občanského sdružení Veselý Újezd o poskytnutí dotace na pořádání kulturně

společenské akce "Čarodějnice 2018" na multifunkčním sportovišti v Újezdě nad Lesy
 
 
 

2) s c h v a l u j e
 poskytnutí dotace občanskému sdružení Veselý Újezd ve výši 100 000,- Kč na kulturně -

společenskou akci "Čarodějnice 2018" na multifunkčním sportovišti v Újezdě nad Lesy, v
kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch

 



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

 
 

3) p o v ě ř u j e
 starostku MČ Praha 21 podpisem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro sdružení

Veselý Újezd
 

 Zodpovídá:
 

 1. starostka MČ Praha 21
 Termín:  27.03.2018
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_zadost_Vesely_Ujezd

 
Příloha č.3: 03_Vesely_Ujezd_verejnopravni_smlouva_o_poskytnuti_dotace

 
Příloha č.4: 04_zadost_Vesely_Ujezd_redig

 
Příloha č.5: 05_Vesely_Ujezd_verejnopravni_smlouva_o_poskytnuti_dotace_redig

 
 

Dne 08.03.2018
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

 
 



Městská část Praha 21

Doručeno: 22.02.2018

UMCP21/03248/2018

Ilsty25 pfllohy:5

PRAHA

ch1esSe44dOaa

  

Žádost o poskytnutí dotace Městské části Praha 21

1. Identifikační údaje o žadateli
 

Název / jméno žadatele: Veselý Újezd občanské sdružení
 

 

Datum narození (pouze fyz.os.)
 

Kontaktní adresa žadatele:
 

IČ: 22902031
 

 

       

DIČ:

Č'slo účtu:_ Kód banky .Bankovní spojení:
  

Tel.:
  

e - mail:
  

 

Internet:
  

Spolek, nadace, nadační fond, obecně prospěšná společnost,

ústav, zájmové sdružení právnických osob, církev,

náboženská společnost, fyzická osoba, právnická osoba, jiné

— specifikujte:

Druh organizace (označte):

  Zřizovatel:   
 

Registrace právní subjektivity
 

Kým/kde: Ministerstvo vnitra, náměstí Hrdinů, Praha 4

YJ/1 - 1/83 Posledni

324/11-R změna dne:

 

Dne: 21.2.2011 Pod č.:

       
 

Statutární zástu žadatele:

Jméno a ení: Miroslav Bareš

Funkce: Předseda

Adresa:

Tel.:

 

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení: dtto

Funkce:

Adresa:

Tel.: l e - mail: I

 

 

 

 

    

Upozornění:

V případě změn v předložené žádosti je povinností předkládajícího subjektu písemně informovat o

těchto skutečnostech odbor OŠKMA21 Úřadu Městské části Praha 21 nejpozději do 14 kalendářních

dnů od vzniku změny.
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2. Charakteristika organizace s ohledem na dosavadní zaměření činnosti

- označte zakroužkováním příslušného písmene (lze označit více možností)

2.1. Typ provozovaných činností

a) kultura b) sport c) jiné - specifikujte

2.2. Cílové věkové kategorie, jimž jsou služby především určeny

a) děti b) mládež do 18 let c) dospělí d) senioři

3. Působnost organizace (uveďte možnost, která převažuje)

3.1. Celostátní .............................................................................
..........

3.2. Krajská (název nebo názvy kraj ů) ..........................................................

3.3. Mistni (název lokality) Újezd nad Lesy

4. Počet zaměstnanců, členů a dobrovolníků v organizaci (aktuální stav) —

v této části žádosti doplňte údaje, které se Vás týkají

4.1. Počet zaměstnanců ................

4.2. Počet členů 4 z toho členů do 18 let ...... : ...........................

4.3. Počet dobrovolníků ...............

4.4. Počet osob z MČ Praha 21, na něž je projekt zacílen 2500

5. Výše finančních prostředků získaných v uplynulých letech (v Kč)

 

2016 2017
 

MČ Praha 21 50 000 50 000

 

hl. m. Praha

 

 
ostatní (uveďte jaké)
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6. Informace o projektu

 

 

 

Název projektu: Čarodějnice 2018

Název dotačního programu:

Celková požadovaná částka: 100 000

 

Adresa/místa realizace:

(popište budovy, prostory nebo

prostranství, kde bude projekt

realizován)

 
Multifunkční sportoviště Čentická, Újezd nad Lesy

 

 

 

Rozpis časového rozsahu

Temíín zahájení _ Termín ukončení _
realizace projektu: 30.4.18 — 14.00 realizace gojektu: 30.4.18 — 24.00

    

 

Popis projektu - popis účelu, na který bude dotace použita, charakteristika cílové

skupiny, přínos projektu pro cílovou skupinu a pro občany MČ Praha 21, odůvodnění

žádosti:
 

 

Čarodějnice 2018 — 10. ročník

Cíl: Pobavit lidi z Újezdu nad Lesy. Vyšší cíle si neklademe.

Cílová skupina: Všichni občané Újezdu nad Lesy bez rozdílu zájmu a věku (2—100r0ků).

Jedná se čistě o kulturně společenskou akcí.

Dotace bude určena na částečnou úhradu nákladů spojených s organizací akce.

(pronájem podia a technického vybavení a honorář účinkujících)
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7. Finanční rozvaha projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Náklady Náklady Výše Výše z jiných Požadováno

(rozepsat po jednotlivých celkem spoluúčasti v zdrojů v Kč od MČ

položkách) v Kč Kč Praha 21

v Kč

materiál a náklady nutné

k zajištění projektu 20 000 20 000

údržba, provoz

0 0

služby, doprava

375 500 375 500

pronájmy prostor a

techniky 130 500 30 500 30 500 100 000

poštovné, cestovné,

telefony 0

kancelářské potřeby

0

náklady spojené

s propagací projektu 12 000 12 000

jiné náklady prokazatelně

související s projektem 10 000 (OSA) 10 000

(specifikujte)

Celkem      
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Přílohv: označte křížkem, iake' povinné přílohy k žádosti přikládále:

 

X Čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči MČ Praha 21 Újezd nad Lesy

 

Čestné prohlášení, že v oblasti žádosti o dotaci nemáte předmět podnikání

 

Doklad o právní subjektivitě žadatele a předmětu jeho činnosti (prostá kopie zřizovací listiny,

X stanov, výpisu z OR nebo živnostenského listu (ne starší 3 měsíců), nebo jiný doklad

prokazující právní subjektivitu žadatele)

 

Prostá kopie výroční zprávy za předcházející kalendářní rok nebo zprávy o aktivitách žadatele

v předchozím kalendářním roce

 

X Doklad o zřízení bankovního účtu (kopie)

 

Doklad o oprávnění osoby jednat za žadatele (úředně ověřená plná moc)

 

Je—li žadatel právnickou osobou, uvede na samostatné listině, která bude tvořit přílohu této

žádosti, identifikaci osob s podílem v této právnické osobě a dále osob, v nichž má tato

právnická osoba přímý podíl, a výši tohoto podílu.

  Další přílohy (uveďte jaké)   
Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha 21

Ujezd nad Lesy.

Razítko, jméno a podpis žadatele:
 

 

  
Jméno (jména) a příjmení: ' VESELÝ ÚJEZD

' ' ' ‘ í _
Miroslav Bareš IČO :22902 031

 

 

V Praze dne:

22.2.2018
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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

uzavřená podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi těmito smluvními stranami:

Městská část Praha 21

Se sídlem: Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 - Ujezd nad Lesy

Zastoupená: Karlou Jakob Čechovou, starostkou Městské části Praha 21

IČ: 00240923

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále poskytovatel)

a

Veselý Újezd, o.s.

Se sídlem:

Zastoupená: Miroslavem Barešem, předsedou

IČ: 22902031

Číslo účtu:

(dálejen příjemce)

 

Článek I.

Předmět a účel smlouvy

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

prostředků z rozpočtu MC Praha 21 na úhradu nákladů spojených s: pořádáním akce

Carodějnice 2018.

2. Poskytnutí dotace schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 21 usnesením č. ....... ze dne. .. ..

3. Dotace se poskytuje ve výši 100 000,--Kč (slovy: stotisíckorunčeských).

4. Dotaci je možné použít na náklady (výdaje) vzniklé a uhrazené V období od 1.1.2018 do

30.5.2018 za podmínek stanovených V této smlouvě, přičemž účelu dotace stanoveného V čl.

1 odst. 1 této smlouvy je příjemce povinen dosahnout do 30.4.2018.

5. Z dotace nelze hradit:

- komerční a podnikatelské aktivity;

investiční náklady;

daně a odvody;

alkohol, cigarety a zboží podobného charakteru.
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6. Finanční prostředky poskytovatel převede na účet příjemce nebo si je příjemce vyzvedne V

hotovosti v pokladně UMC Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9 — Ujezd nad Lesy, a to

nejpozději do 7 pracovních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

Článek 11.

Práva a povinnosti příjemce

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

výdajů projektu specifikovaného v čl. 1., odst. 1 této smlouvy v souladu s předloženým

rozpočtem projektu přiloženého kžádosti o dotaci, vsouladu se zásadami zdravého

finančního řízení, zvláště efektivnosti a hospodárnosti a v souladu s obecně závaznými

předpisy. Náklady musí být prokazatelně vynaloženy v souvislosti s účelem uvedeným

v článku I. této smlouvy a uhrazeny během roku 2018.

. Příjemce se zavazuje postupovat vsouladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dojde-li knaplnění podmínek tohoto zákona,

zejména pak ust. § 2 odst. 3.

. Příjemce se dále zavazuje:

a. čerpání poskytnuté dotace řádně vést a podle jednotlivých služeb odděleně

sledovat v účetní evidenci, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

ve znění pozdějších předpisů;

b. písemně oznámit poskytovateli změnu adresy, sídla a dalších údajů uvedených

ve smlouvě nebo jiných skutečností, které mají vliv na realizaci služby, dojde-li

k nim V době od uzavření této smlouvy do vyúčtování grantu, nejpozději do 14

kalendářních dnů od vzniku této skutečnosti,

c. vrátit poskytovateli dotaci popř. její alikvotní část bez zbytečného odkladu

vpřípadě nerealizacé nebo předčasného ukončení, vpřípadě použití dotace

vrozporu správními předpisy nebo smlouvou, dále v případě, že údaje, na

jejichž základě byla dotace poskytnuta, byly néú lné nebo ne ravdivé, ne však

později, než do 31.1.2019 na účet MC Praha 21 č—variabilní

symbol IČ příjemce dotace;

d. přidělené finanční prostředky řádně vyúčtovat do dvou měsíců od ukončení

realizace projektu. Vyúčtování dotace bude obsahovat: závěrečnou zprávu o

projektu, kopie účetních dokladů (originály těchto účetních dokladů musí být

viditelně označeny textem „hrazeno z dotace MČ Praha 21“, kopie peněžního

deníku, fotodokumentaci (plakáty, fotografie a jiné tiskové výstupy). Toto

vyúčtování předá příjemce poskytovateli MČ Praha 21 na stanoveném formuláři

MČ Praha 21 prostřednictvím podatelny nebo poštou na ÚMČ Praha 21. Datum

odeslání poštou je bráno jako datum podání;

e. vrátit nevyčerpané finanční prostředky na účet MČ Praha 21 č.

2000709369/0800 nejpozději do „ 31.1 následujícího kalendářního roku

s uvedením variabilního symbolu: IC příjemce dotace.
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4. Dotace nemůže být V průběhu realizace převedena na jiný subjekt. V případě, že se akce

neuskuteční, dotace se vrací V plné výši.

. Příjemce je povinen akci konanou za finanční podpory MČ Praha 21 viditelně označit

vhodným způsobem (cedulky, plakáty, poutače, logo apod.) s textem: „Tato akce je finančně

podpořena MČ Praha 21 — Újezd nad Lesy“. Příjemce je povinen na výstupech projektu

(publikace, propagační a informační materiály, internetové stránky atd.) uvést informace o

jejich financování MČ Praha 21 — Újezd nad Lesy. Toto doloží v rámci vyúčtování dotace

fotografiemi, plakáty, článkem v Újezdském zpravodaji a jinými tiskovými výstupy. Při

nedodržení této povinnosti se na příjemce vztahuje ustanovení č. III Práva a povinnosti

poskytovatelé.

. Spoluúčastí na jednotlivých akcích se rozumí nejen spoluúčast finanční, ale také dobrovolná

práce či poskytnutí služeb. Pro výpočet spoluúčasti příjemce tyto položky finančně ohodnotí

a vyčíslí.

. Příjemce se zavazuje v případě svého zrušení či likvidace vrátit nevyužitou část dotace

poskytovateli do 31.12 příslušného roku, ve kterém dotaci obdržel.

. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli kontrolu svého účetnictví vztahujícího se k

poskytnuté dotaci.

III.

Práva a povinnosti poskytovatele

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

smlouvy. Pokud příjemce závěrečnou zprávu a finanční vyúčtování v daném termínu

nepředloží, případně předloží částečně, může poskytovatel příjemci vyúčtovat smluvní

pokutu až do výše 50 % poskytnuté dotace.

. Dotaci nelze přidělit žadatelům v případě nevyřešeného vyúčtování jakýchkoliv finančních

prostředků přidělených MČ Praha 21 — Újezd nad Lesy.

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

kontrolu v účetnictví příjemce, ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v

platném znění.

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

oprávněn požadovat vrácení poskytnuté dotace dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

IV.

Náhrada škody

Obě smluvní strany se zavazují k náhradě škody vzniklé druhé straně v souvislosti s touto

smlouvou, prokáží-li, že porušení povinností nebylo způsobeno okolnostmi vylučujícími

odpovědnost.
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Ustanovení společná a závěrečná

1. Pokud V této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy obou smluvních stran

platným občanským zákoníkem.

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

smluvních stran. Dodatky budou chronologicky seřazeny V časovém sledu a číslovány.

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedene V této smlouvě nepovažují za důvěrné a

proto udělují souhlas k jejich zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Tato smlouva byla uzavřena na základě pravdivých udajů obou smluvních stran a jejich

určitě a SVobodné vůle.

5. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních stejné pravní závaznosti, z nichž dvě

obdrží poskytovatel a jednu příjemce.

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne ................... V Praze dne .......................

za poskytovatele za příjemce



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

BJ/00112/2018
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 19. jednání dne 19.03.2018
 

Tomáš Fáberapředkládá:
místostarosta MČ Praha 21

 
Bc. Markéta Slavíkovázpracoval:
vedoucí odboru školství, kultury a MA21

 
 

Věc: Vyhodnocení Plánu zlepšování procesu místní Agendy 21 pro rok 2017

Důvodová zpráva

Předkládám vyhodnocení Plánu zlepšování procesu místní Agendy 21 pro rok 2017.

RMČ Praha 21 projednala a  vzala na vědomí  vyhodnocení Plánu zlepšování procesu místní
Agendy 21 pro rok 2017 dne 30. 1. 2018 usnesením 72/1273/18.

 

 
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 vyhodnocení Plánu zlepšování procesu místní Agendy za rok  2017

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_vyhodnoceni_Planu_zlepsovani_procesu_MA_21_2017_

 
 

Dne 08.03.2018
 
 

Tomáš Fábera
místostarosta MČ Praha 21
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Plán zlepšování procesu –  

MÍSTNÍ AGENDY 21 pro rok 2017 - vyhodnocení 
 

Plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož je stanoveno, jakého zlepšení má být v daném roce v rámci 

procesu místní Agendy 21(dále jen „MA21“) dosaženo v souladu s Kritérii MA21. Součástí plánu jsou 

nejen cíle zlepšení procesu MA21 pro daný rok, ale také termíny jejich plnění, určení zodpovědnosti a 

spolupráce při jejich naplňování. Po ukončení příslušného kalendářního roku je plán projednán a cíle 

vyhodnoceny. Plán schvaluje RMČ Praha 21, které je i předávána roční zpráva plnění. 
 

SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH A ÚZEMNÍ ROZVOJ 

 

1. Naplňování kritérií MA21 - naplnění kategorie C*** 

a. termín: do 30. 11. 2017 
b. zodpovědnost: politik MA21 
c. spolupráce: starostka MČ Praha 21, koordinátorka MA21, tajemník ÚMČ Praha 21, vedoucí 

odborů ÚMČ Praha 21 
 
SPLNĚNO 
Všechna kritéria pro naplnění kategorie C*** byla splněna v termínu, včetně 10ti auditů 
udržitelného rozvoje. 

 
2. Standardizovat postupy strategického plánování a řízení, přípravy aktualizace 

Strategického plánu v roce 2018 a aktualizace stavu rozpracovanosti jednotlivých opatření 

Strategického plánu 

a. termín: do 31. 12. 2017 
b. zodpovědnost: tajemník MČ Praha 21 
c. spolupráce: starostka ÚMČ Praha 21, vedoucí odborů ÚMČ Praha 21 

 
NESPLNĚNO 
Tento cíl byl propojen se zaváděním systému kvality, který se začal připravovat v roce  
2017 a pokračuje v roce 2018. 

 
3. Zpracovat indikátory Strategického plánu za období 2014, 2015, 2016 a vyhodnotit jejich 

vhodnost 

a. termín: do 31. 12. 2017 

b. zodpovědnost: starostka MČ Praha 21 
c. spolupráce: politik MA21, tajemník ÚMČ Praha 21, vedoucí odborů ÚMČ Praha 21 

 
NESPLNĚNO 
Tento cíl byl propojen se zaváděním systému kvality, který se začal připravovat v roce  
2017 a pokračuje v roce 2018. 
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4. Zavedení systému kvality na ÚMČ Praha 21 

a. termín: do 31. 12. 2017 
b. zodpovědnost: RMČ Praha 21, tajemník ÚMČ Praha 21 
c. spolupráce: vedoucí odborů ÚMČ Praha 21 

 
          PROBÍHÁ 

Zavádíme systém CAF, plánovaný termín ukončení je do 31.12.2018 
 

5. Uspořádat veřejné projednání záměru na další využití pozemků a budovy Ideal Lux 

a. termín: do 31. 12. 2017 
b. zodpovědnost: starostka MČ Praha 21 
c. spolupráce: místostarosta MČ Praha 21 

 
NESPLNĚNO 
Veřejné projednání proběhne v průběhu roku 2018 po zpracování studie na rekonstrukci 
budovy. 

 

6. Zpracování sebehodnocení udržitelnosti v následujících kategoriích: správa věcí veřejných 

a územní rozvoj, udržitelná výroba a spotřeba, doprava, zdraví, globální odpovědnost  

a. termín: do 31.5.2017 

b. zodpovědnost: místostarosta MČ Praha 21 

c. spolupráce: politik MA21, tajemník ÚMČ Praha 21, vedoucí odborů ÚMČ Praha 21, 

strategický tým 

 

SPLNĚNO 
Sebehodnocení (audity) ve výše uvedených oblastech byly zpracovány a schváleny 
hodnotiteli z NSZM. MČ Praha 21 byla za své úsilí a splnění 10ti auditů oceněna jako 
„Skokan roku 2017“ v rámci NSZM. Odkaz na článek: 
https://www.zdravamesta.cz/cz/akce/konference-nszm-cr-udrzitelne-mesto-7-12-2017 

 
 

 

https://www.zdravamesta.cz/cz/akce/konference-nszm-cr-udrzitelne-mesto-7-12-2017
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7. Zajistit udržitelnost a využitelnost projektu „eÚjezd“ 

a. termín: do 31. 12. 2017 
b. zodpovědnost: politik MA21, tajemník ÚMČ 
c. spolupráce: starostka MČ Praha 21, projektový tým, odbory ÚMČ Praha 21, Komise Zdravé 

MČ a MA21 
 

SPLNĚNO 
Dne 2.1.2018 byla schválena monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu eÚjezd s 
výsledkem „bez zjištění“. Projekt pokračuje bez problémů a za sledované období 1. 10. 
2016 – 30. 09. 2017 evidujeme plnění indikátorů projektu dle smluvních podmínek. 

 
 

8. Uspořádat Veřejné fórum 10P k celkovému rozvoji MČ (příprava, uspořádání, vyhodnocení):  

a. termín: do 30. 06. 2017 
b. zodpovědnost: starostka MČ Praha 21 
c. spolupráce: politik MA21, odbory ÚMČ Praha 21, koordinátorka MA21, tajemník ÚMČ Praha 

21, Komise Zdravé MČ a MA21 
 

SPLNĚNO 
Veřejné fórum bylo uspořádáno v plánovaném termínu v měsíci dubnu 2017. Proběhl i 
následný sociologický průzkum k TOP 10P problémům.  
 
 
Odkaz na článek: http://www.praha21.cz/informace/verejne-
forum?highlight=WyJ2ZVx1MDE1OWVqblx1MDBlOSIsImZcdTAwZjNydW0iLDIwMTcsI
nZlXHUwMTU5ZWpuXHUwMGU5IGZcdTAwZjNydW0iLCJ2ZVx1MDE1OWVqblx1MDB
lOSBmXHUwMGYzcnVtIDIwMTciLCJmXHUwMGYzcnVtIDIwMTciXQ 
 
 

 

http://www.praha21.cz/informace/verejne-forum?highlight=WyJ2ZVx1MDE1OWVqblx1MDBlOSIsImZcdTAwZjNydW0iLDIwMTcsInZlXHUwMTU5ZWpuXHUwMGU5IGZcdTAwZjNydW0iLCJ2ZVx1MDE1OWVqblx1MDBlOSBmXHUwMGYzcnVtIDIwMTciLCJmXHUwMGYzcnVtIDIwMTciXQ
http://www.praha21.cz/informace/verejne-forum?highlight=WyJ2ZVx1MDE1OWVqblx1MDBlOSIsImZcdTAwZjNydW0iLDIwMTcsInZlXHUwMTU5ZWpuXHUwMGU5IGZcdTAwZjNydW0iLCJ2ZVx1MDE1OWVqblx1MDBlOSBmXHUwMGYzcnVtIDIwMTciLCJmXHUwMGYzcnVtIDIwMTciXQ
http://www.praha21.cz/informace/verejne-forum?highlight=WyJ2ZVx1MDE1OWVqblx1MDBlOSIsImZcdTAwZjNydW0iLDIwMTcsInZlXHUwMTU5ZWpuXHUwMGU5IGZcdTAwZjNydW0iLCJ2ZVx1MDE1OWVqblx1MDBlOSBmXHUwMGYzcnVtIDIwMTciLCJmXHUwMGYzcnVtIDIwMTciXQ
http://www.praha21.cz/informace/verejne-forum?highlight=WyJ2ZVx1MDE1OWVqblx1MDBlOSIsImZcdTAwZjNydW0iLDIwMTcsInZlXHUwMTU5ZWpuXHUwMGU5IGZcdTAwZjNydW0iLCJ2ZVx1MDE1OWVqblx1MDBlOSBmXHUwMGYzcnVtIDIwMTciLCJmXHUwMGYzcnVtIDIwMTciXQ
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

9. Pořádání kampaní v oblasti ekologie: Den Země 

a. termín: do 30. 11. 2017 

b. zodpovědnost: příslušné odbory ÚMČ Praha 21 

c. spolupráce: MŠ, ZŠ, NNO, podnikatelé, koordinátorka MA21, Lesy HMP 

 

SPLNĚNO 
Den země proběhl v koncem dubna 2017 a byl spojen s informační kampaní  Duben 
měsíc bezpečnosti. Byl připraven dopolední program pro děti ze základních a 
mateřských škol a odpolední program pro dospělé s dětmi. 
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UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA 
 

10. Pořádání Klimatických snídaní v MZŠ Polesná  

a. termín: do 30. 11. 2017 

b. zodpovědnost: Odbor Školství, kultury a místní Agendy 21 

c. spolupráce: ZŠ, NNO, podnikatelé, koordinátorka MA21 

 

SPLNĚNO 
Klimatická snídaně proběhla v rámci V Masarykově ZŠ pro žáky 9. tříd v rámci projektu 
Týden zdraví. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21                              

                               Staroklánovická 260 

                                             190 16  PRAHA  9 – Újezd nad Lesy 

6 
 

 
DOPRAVA A MOBILITA 
 

11. Pořádání kampaně v oblasti dopravy a mobility: Den bez aut – zapojení zaměstnanců ÚMČ 

Praha 21 

a. termín: do 30. 11. 2017 

b. zodpovědnost: příslušné odbory ÚMČ Praha 21 

c. spolupráce: MŠ, ZŠ, NNO, podnikatelé, koordinátorka MA21, dopravní komise Rady MČ 

Praha 21 

 

SPLNĚNO 

Kampaň proběhla v měsíci září 2017. Odkaz na článek: 
http://www.praha21.cz/aktuality/6204-den-bez-aut-22-9-

2017?highlight=WyJkZW4iLCJiZXoiLCJhdXQiLCJkZW4gYmV6IiwiZGVuIGJleiBhdXQiLCJ

iZXogYXV0Il0= 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.praha21.cz/aktuality/6204-den-bez-aut-22-9-2017?highlight=WyJkZW4iLCJiZXoiLCJhdXQiLCJkZW4gYmV6IiwiZGVuIGJleiBhdXQiLCJiZXogYXV0Il0
http://www.praha21.cz/aktuality/6204-den-bez-aut-22-9-2017?highlight=WyJkZW4iLCJiZXoiLCJhdXQiLCJkZW4gYmV6IiwiZGVuIGJleiBhdXQiLCJiZXogYXV0Il0
http://www.praha21.cz/aktuality/6204-den-bez-aut-22-9-2017?highlight=WyJkZW4iLCJiZXoiLCJhdXQiLCJkZW4gYmV6IiwiZGVuIGJleiBhdXQiLCJiZXogYXV0Il0
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ZDRAVÍ 
 

12. Pořádání kampaně v oblasti zdraví: Dny zdraví v Újezdě nad Lesy  

a. termín: do 30. 11. 2017 

b. zodpovědnost: příslušné odbory ÚMČ Praha 21 

c. spolupráce: MŠ, ZŠ, NNO, podnikatelé 

 

SPLNĚNO 

V 1. polovině září 2017 proběhla kampaň na podporu zdravého životního stylu 
s názvem Týden zdraví. Akce byla určena pro všechny věkové skupiny. 
 
 
Odkaz na článek: http://www.praha21.cz/aktuality/6235-druhy-tyden-
zdravi?highlight=WyJ0XHUwMGZkZGVuIiwiemRyYXZpIiwidHlkZW4gemRyYXZpIl0= 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.praha21.cz/aktuality/6235-druhy-tyden-zdravi?highlight=WyJ0XHUwMGZkZGVuIiwiemRyYXZpIiwidHlkZW4gemRyYXZpIl0
http://www.praha21.cz/aktuality/6235-druhy-tyden-zdravi?highlight=WyJ0XHUwMGZkZGVuIiwiemRyYXZpIiwidHlkZW4gemRyYXZpIl0


          MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21                              

                               Staroklánovická 260 

                                             190 16  PRAHA  9 – Újezd nad Lesy 

8 
 

 
MÍSTNÍ EKONOMIKA 
 

13. Uspořádat kampaň z důvodu zapojení podnikatelů do rozvoje MČ 

a. termín: do 31. 12. 2017 
b. zodpovědnost: starostka MČ Praha 21 
c. spolupráce: koordinátorka MA21, Komise volnočasových aktivit RMČ Praha 21, 

Živnostenský odbor ÚMČ Praha 21 
 

SPLNĚNO 
 
V listopadu a prosinci 2017 bylo uskutečněno 5 setkání podnikavých žen na téma „5 
podnikatelských dovedností pro ženy“. Setkání se konala za podpory MČ Praha 21. 
 

 
 

 

VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA 
 

14. Uspořádání osvětových vzdělávacích akcí k udržitelnému rozvoji a MA21 (pro Úřad MČ 

Praha 21, pro zastupitele MČ Praha 21)  

a. termín: do 31. 12. 2017 
b. zodpovědnost: starostka MČ Praha 21, politik MA21 
c. spolupráce: odbory ÚMČ Praha 21, NSZM ČR, koordinátorka MA21, tajemník ÚMČ Praha 

21 
 

SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ 
Akce se měla konat v rámci plnění kritérií MA21. Pro rok 2017 byla kritéria změněna a 
stačí když se bude akce konat 1x za volební období. Vzhledem k tomu, že v roce 2017 
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bylo jedním z bodů Plánu zlepšování procesu MA21 splnění auditů udržitelného rozvoje 
ve vybraných oblastech, vybraní zaměstnanci se účastnili workshopů k těmto auditům. 

 

15.  Podpora aktivit MZŠ Polesná „Zdravá škola“ , „Ekoškola“ a „Recyklohraní“, rozšíření 

osvětové činnosti o bezpečnosti a zdraví ve spolupráci s Besipem, ČK a Hygienou hl.m. Prahy, 

podpora spolupráce mezi MŠ, ZŠ a NNO. 

a. termín: do 31. 12. 2017 
b. zodpovědnost: odbor školství, kultury a místní Agendy 21 
c. spolupráce: MŠ, ZŠ, NNO 

 
SPLNĚNO 
Masarykova ZŠ se zapojila do soutěže „Ekoškola“ (Újezdský zpravodaj září 2017). 
Masarykově ZŠ byl udělen certifikát za úspěšné absolvování programu „Fandíme 
zdraví“ (http://www.zspolesna.cz/index.php?type=Post&id=865&ref=blog&ids=646) a 
čestné uznání ze soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“ 
(http://www.zspolesna.cz/index.php?type=Post&id=740&ref=blog&ids=646) 
 

KULTURA, VOLNÝ ČAS 
 

16.  Zpracování plánu Újezdské Akademie a Filmového klubu pro následující rok  

a. termín: do 30. 11. 2017 

b. zodpovědnost: příslušné odbory ÚMČ Praha 21 

c. spolupráce: MŠ, ZŠ, NNO, podnikatelé 

 

SPLNĚNO 
Újezdská akademie i Filmový klub v roce 2017 fungovali bez problémů, akce se konají 
v prostorách polyfunkčního domu Level nebo v divadelním sále Masarykovy ZŠ. 

 
SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ 
 

17. Pokračování v mapování bezbariérovosti, následná realizace dílčích opatření 

a. termín: do 30. 11. 2017 

b. zodpovědnost: příslušné odbory ÚMČ Praha 21 

c. spolupráce: MŠ, ZŠ, NNO, podnikatelé, Pražská organizace vozíčkářů 

 

NESPLNĚNO 
Mapování tras k vybraným objektům se neuskutečnilo, jelikož neexistoval nástroj na 
export tras na mapu MHMP. Bylo konzultováno i s ředitelkou Pražské organizace 
vozíčkářů.  

 

 
 
 

http://www.zspolesna.cz/index.php?type=Post&id=865&ref=blog&ids=646
http://www.zspolesna.cz/index.php?type=Post&id=740&ref=blog&ids=646
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VENKOV, KRAJINA, ZEMĚDĚLSTVÍ 
 

18. Uspořádání veřejného projednání postupu MČ ve věci výstavby přeložky I/12 

a. termín: do 31. 12. 2017 
b. zodpovědnost: místostarostové MČ Praha 21, starostka MČ Praha 21 
c. spolupráce: ŘSD, PUDIS, dopravní komise Rady MČ Praha 21, odbory ÚMČ Praha 21, 

koordinátorka MA21 
 

SPLNĚNO 
Projednání proběhlo v červnu 2017. Odkaz na článek zde: 
http://www.praha21.cz/aktuality/6103-22-06-2017-od-17-30-hod-divadelni-sal-zs-
masarykova-stavba-prelozka-i-12-a-stavba-511?highlight=WyJwcmVsb3prYSJd 

 

GLOBÁLNÍ ODPOVĚDNOST 

 

19. Zahájení sledování indikátorů sady ECI Sledování ekologické stopy městské části  

a. termín: do 31. 12. 2017 
b. zodpovědnost: starostka MČ Praha 21 
c. spolupráce: vedoucí odborů a vnitřní auditorka  ÚMČ Praha 21, tajemník ÚMČ Praha 21 

 
PROBÍHÁ 

V současné době byla oslovena společnost, který se zabývá výpočet Ekologické stopy 
a probíhá sběr dat. V oblasti dopravy bude data zřejmě potřeba získat „dotazníkovým  
šetřením“.  

 

http://www.praha21.cz/aktuality/6103-22-06-2017-od-17-30-hod-divadelni-sal-zs-masarykova-stavba-prelozka-i-12-a-stavba-511?highlight=WyJwcmVsb3prYSJd
http://www.praha21.cz/aktuality/6103-22-06-2017-od-17-30-hod-divadelni-sal-zs-masarykova-stavba-prelozka-i-12-a-stavba-511?highlight=WyJwcmVsb3prYSJd


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/00125/2018
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 19. jednání dne 19.03.2018
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
Iva Šimkovázpracoval:
vedoucí oddělení kanceláře starosty

 
 

Věc: Rezignace na členství v KV ZMČ Praha 21

Důvodová zpráva

Předkládám zastupitelstvu rezignaci pana Tomáše Fábery na členství v KV ZMČ Praha 21.
Rezignace byla předložena na jednání RMČ70 dne 19. 12. 2017.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 rezignaci pana Tomáše Fábery na členství v KV ZMČ Praha 21

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_rezignace

 
Příloha č.3: 03_rezignace_Redigovano

 
 

Dne 09.03.2018
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

 
 



V Praze 2017-12-18

Věc: Rezignace na pozici člena kontrolního výboru

Vážená paní starostko

Přijměte prosím tímto mou rezignací na funkci Člena kontrolního výboru z důvodu mého zvolení za

místostarostu naší obce na zastupitelstvu konaném dne 18. 12. tohoto roku.

 

  

S pozdravem Tomáš Fáber



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/00106/2018
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 19. jednání dne 19.03.2018
 

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

 
Markéta Zahradníkovázpracoval:
tajemník Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21

 
 

Věc: Zápis č. 23 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 17.
1. 2018
Zápis č. 24 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 19.
2. 2018
Dovolba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21

Důvodová zpráva

Kontrolní výbor Zastupitelstva MČ Praha 21 předkládá Zastupitelstvu MČ Praha 21 zápisy ze svého
 jednání č. 23/2018 ze dne 17. 1. 2018 a č. 24/2018 ze dne 19. 2. 2018.

Z důvodu dosažení minimálního počtu členů Kontrolního výboru ZMČ P21 v rámci dodržení
Jednacího řádu Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 proběhne dovolba člena
Kontroního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 zápisy z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 23/2018 ze dne 17. 1.

2018 a č. 24/2018 ze dne 19. 2. 2018
 
 
 

2) v o l í
 za člena Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21:

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Zapis_23_2018_Kontrolni_vybor



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

 
Příloha č.3: 03_Zapis_24_2018_Kontrolni_vybor

 
 

Dne 08.03.2018
 
 

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

 
 


