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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00519/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 8. jednání dne 23.11.2015
 

Ing. Šárka Zátkovápředkládá:
pověřená výkonem funkce starostky

 
 

Věc: Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 
 

Dne 16.11.2015
 
 

Ing. Šárka Zátková
pověřená výkonem funkce starostky
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00520/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 8. jednání dne 23.11.2015
 

Ing. Šárka Zátkovápředkládá:
pověřená výkonem funkce starostky

 
 

Věc: Volba mandátového výboru
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) v o l í
 mandátový výbor ve složení:

 
 
 
 

Dne 16.11.2015
 
 

Ing. Šárka Zátková
pověřená výkonem funkce starostky
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00521/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 8. jednání dne 23.11.2015
 

Ing. Šárka Zátkovápředkládá:
pověřená výkonem funkce starostky

 
 

Věc: Volba návrhového výboru
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) v o l í
 návrhový výbor ve složení:

 
 
 
 

Dne 16.11.2015
 
 

Ing. Šárka Zátková
pověřená výkonem funkce starostky
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00522/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 8. jednání dne 23.11.2015
 

Ing. Šárka Zátkovápředkládá:
pověřená výkonem funkce starostky

 
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 8. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.1: 02_program_ZMC_8

 
 

Dne 16.11.2015
 
 

Ing. Šárka Zátková
pověřená výkonem funkce starostky

 
 



 
 

 
 
 
  
Program 

 
Čas: 17:00 hod - 24:00 hod. V případě, že jednání ZMČ překročí 24. hodinu, bude jednání 
přerušeno. Termín, čas a místo pokračování budou určeny přímo na jednání zastupitelstva.  
 
18:00-18:45 Interpelace občanů  

18:45-19:30 Interpelace členů zastupitelstva 

 
1.   Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů zápisu 
2.   Volba mandátového výboru 
3.   Volba návrhového výboru 
4.   Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 
5.   Dovolba člena KV ZMČ Praha 21 
6.   Záměr pronajmout ordinaci pro děti a dorost 
7.   Poskytnutí neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ) na        
      vánoční dárky 
8.   Přesun neinvestičního příspěvku na podporu činnosti školního poradenského pracoviště do     
      rezervního fondu MZŠ Polesná 
9.   Zápis z jednání Finančního výboru č. 6 ze dne 30. 9. 2015 a č. 7 ze dne 9. 11. 2015 
10. Plán vedlejší hospodářské činnosti a bytového hospodářství na rok 2015 
11. Rozpočtová opatření č. 84 - 90: změny rozpočtu v roce 2015 
12. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. - 3. čtvrtletí 2015 
13. Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2016 včetně zásad pro hospodaření v     
      období rozpočtového provizoria 
14. Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2021 
15. Zmocnění paní Jitky Heřmánkové a sl. Lucie Nedomlelové 
16. Finanční příspěvek na podporu aktivit Neposedy v Újezdě nad Lesy 
17. Platové výměry ředitelek ZŠ a MŠ k 1. 11. 2015 dle Nařízení vlády č. 278/2015 Sb. 
18. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro T-Mobile Czech Republic   
      a.s. 
19. Zápis z jednání likvidační komise konané dne 9. 11. 2015 
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00523/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 8. jednání dne 23.11.2015
 

Ing. Šárka Zátkovápředkládá:
pověřená výkonem funkce starostky

 
 

Věc: Dovolba člena KV ZMČ Praha 21

Důvodová zpráva

Po rezignaci paní Jandákové ke dni 9. 9. 2015 nedošlo na řádném ani mimořádném ZMČ ke
zvolení pátého člena KV ZMČ Prahy 21. Z tohoto důvodu dle § 78 a § 100 zákona č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, není KV ZMČ Prahy 21 usnášeníschopný,
je tedy nutná dovolba pátého člena. Prosím zastupitele o návrh možných kandidátů přímo na
jednání zastupitelstva.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) v o l í
 za člena KV ZMČ Praha 21:

 
 
 
 

Dne 16.11.2015
 
 

Ing. Šárka Zátková
pověřená výkonem funkce starostky
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00516/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 8. jednání dne 23.11.2015
 

Ing. Šárka Zátkovápředkládá:
pověřená výkonem funkce starostky

 
Pavel Zemanzpracoval:
vedoucí odboru VHČ, správy bytů a údržby

 
 

Věc: Záměr pronajmout ordinaci pro děti a dorost

Důvodová zpráva

MUDr. Vráblíková požádala Městskou část Praha 21 o "převedení nájemní smlouvy" na MUDr.
Linkovou s tím, že jsou dohodnuty na plynulém předání a převzetí zdravotní péče o děti a
dorost. Firma LINK-MED s.r.o. k vyřízení všech formalit, potřebných k povolení vykonávat praxi v
Újezdě nad Lesy od Magistrátu hl. m. Prahy, potřebuje příslib uzavření nájemní smlouvy. Budoucí
nájemce akceptuje zvýšení ročního nájemného z dosavadních 500,- Kč/m2 na 1.200,- Kč/m2.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 zveřejnění předloženého záměru pronajmout firmě LINK-MED s.r.o., IČ 04451848, prostory

zdravotního střediska čp. 1630, postaveném na pozemku parc. č. 4306/3 kat. území Újezd
nad Lesy, vše zapsané na LV č. 2329 u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, o výměře 75,9
m2, a to za účelem provozování ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

 
 
 

2) p o v ě ř u j e
 ved. odboru VHČ, správy bytů a údržby MČ Praha 21 podpisem předloženého záměru a

zajištěním jeho zveřejnění na úřední desce
 

 Zodpovídá:
 

 1. vedoucí odboru VHČ, správy bytů a údržby
 viz usnesení
 Termín:  30.11.2015
 

 



 
3) s c h v a l u j e
 předloženou Smlouvu o uzavření budoucí nájemní smlouvy s firmou LINK-MED s.r.o., IČ

04451848, jejíž přílohou je Smlouva o nájmu prostor o výměře 75,9 m2 ve zdravotním
středisku čp. 1630, stojícím na pozemku parc. č. 4306/3 v kat. území Újezd nad Lesy, vše
zapsané na LV č. 2329 Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu

 
 
 

4) p o v ě ř u j e
 starostu MČ Praha 21 podpisem předložené Smlouvy o uzavření budoucí nájemní smlouvy

 
 
 

5) u k l á d á
 vedoucímu odboru VHČ, správy bytů a údržby MČ Praha 21 předložit Smlouvu o uzavření

budoucí nájemní smlouvy k podpisu oběma stranám
 

 Zodpovídá:
 

 1. vedoucí odboru VHČ, správy bytů a údržby
 viz usnesení
 Termín:  07.12.2015
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_zadost_MUDr_Vrablikove

 
Příloha č.3: 03_zamer

 
Příloha č.4: 04_navrh_smlouvy_o_smlouve_budouci_najemni

 
Příloha č.5: 05_navrh_najemni_smlouvy_LINK_MED

 
 

Dne 16.11.2015
 
 

Ing. Šárka Zátková
pověřená výkonem funkce starostky

 
 





 

Městská část Praha 21 

Úřad městské části Praha 21 

Odbor VHČ, správy bytů a údržby 

Staroklánovická 260,  190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy 

z v e ř e j ň u j e 

v souladu s ustanovení § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze 

v platném znění 

z á m ě r  

 
pronajmout majetek svěřený jí Statutem hlavního města Prahy do správy na základě obecné 

závazné vyhlášky Hl.m.Prahy č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. 

Prahy, ve znění pozdějších předpisů a to předem známému zájemci.   

 
Identifikace nemovitého majetku : 

Pronájem prostor zdravotního střediska v Praze 9 – Újezdě nad Lesy, Živonínská 1630. 

  

Technická dokumentace objektu je k dispozici na Odboru VHČ, správy bytů a údržby MČ 

Praha 21, který po předchozí domluvě umožní prohlídku prostor (kontakt: Pavel Zeman, tel. 

281 012 982, E-mail: pavel.zeman@praha21.cz).  

 

Účel nájmu:  Pronájem za účelem provozování ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 

a činnosti související. 

 

Doba nájmu: Doba určitá do 31. 3. 2021 s opcí na 5 let. 

 

Katastrální území:  Újezd nad Lesy 

 

ÚČEL MÍSTNOSTÍ    PLOCHA m2 

ordinace 28,8 

vstupní chodba 2,7 

WC muži 1,4 

WC ženy 1,2 

úklid 1,8 

chodba 1,8 

čekárna 23,5 

šatna lékaře 7,8 

chodba zázemí 1,9 

sklad 3,3 

WC lékař 1,7 

Celkem 75,9 



Cena za pronajímaný prostor bez energií a služeb:  
Roční nájemné 93.600,- Kč, hrazené ve čtvrtletních splátkách. 

Jistota 23.400,- Kč uhrazená před předáním prostor. 

 

  

Zájemce:  LINK-MED s.r.o., IČO 04451848 

 

Poučení: 

Dle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit 

případné konkurenční nabídky, a to písemně, prostřednictvím podatelny Úřadu městské části 

Praha 21, Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 nejpozději do 15 dnů ode dne vyvěšení 

záměru. 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo od záměru odstoupit. 

 

V Praze dne ……………………… 

 

 

 

         

 

                   starosta MČ Praha 21 

 

 

Vyvěšeno dne:  

 

 

Sejmuto dne:    



Smlouvu o uzavření budoucí nájemní smlouvy 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 1785 a násl.  
zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“) 

 
Městská část Praha 21, IČ: 00240923 

se sídlem Staroklánovická 260, 190 16 Praha – Újezd nad Lesy 

zastoupená …………………………, starostou 

na straně jedné jako budoucí pronajímatel (dále jen „Budoucí pronajímatel“) 
 
a 

 

LINK-MED s.r.o., IČ: 04451848 
se sídlem Jana Přibíka 953/15, 190 00 Praha 9 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 247882 
zastoupena ……………………….., jednatelem společnosti 
na straně druhé jako budoucí nájemce (dále jen „Budoucí nájemce“) 
 
(oba dále společně jen jako „smluvní strany“ či „ účastníci této smlouvy“) 
 
 

Čl. I.  
Úvodní ustanovení 

1. Budoucí pronajímatel prohlašuje, že Hlavní město Praha je vlastníkem pozemku 
parc. č. 4306/3, jehož součástí je budova č.p. 1630 postavená na tomto pozemku 
(dále jen „Budova“), vše zapsané na listu vlastnictví č. 2329 pro kat. úz. Újezd nad 
Lesy u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, 
přičemž na základě zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. a obecně 
závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává 
Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, byl uvedený pozemek, 
jehož součástí je Budova, svěřen do správy Městské části Praha 21, která vykonává 
práva a povinnosti vlastníka. 

2.  Součástí Budovy jsou i prostory sloužící k podnikání o výměře 75,9 m2, které se 
nacházejí v 1. nadzemním podlaží jižní části Budovy (zdravotního střediska v Praze 9 
– Újezdě nad Lesy,  PSČ  190 16,  ul. Živonínská č.p. 1630) (dále jen „Předmět 
nájmu“). 

3. Budoucí nájemce má zájem mít v nájmu Předmět nájmu za účelem provozování 
ordinace praktického lékaře pro děti a dorost a činnosti související. 

4. V současné době má Předmět nájmu v pronájmu na dobu neurčitou p. MUDr. Marie 
Vráblíková, IČ: 49368800 (dále jen „Dosavadní nájemce“). 

 

 

Čl. II 

Předmět budoucího nájmu 
 

1.  Předmětem této smlouvy je závazek Budoucího pronajímatele uzavřít s Budoucím 
nájemcem, za podmínek stanovených v čl. III této Smlouvy, nájemní smlouvu, která je 
přílohou č. 1 a nedílnou součástí této Smlouvy (dále jen „Nájemní smlouva“). 

2. Smluvní strany se zavazují uzavřít Nájemní smlouvu nejpozději do 30.6.2016.
 V případě, že Nájemní smlouva nebude uzavřena do 30.6.2016, zanikají veškerá 
práva a povinnosti pro smluvní strany z této Smlouvy. 

 

 



Čl. III 

Podmínky uzavření a ostatní ujednání 

 

1. Budoucí nájemce bere na vědomí, že Budoucí Pronajímatel má povinnost, dle § 36 
zákona č. 131/2000 Sb., o Hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 
zveřejnit záměr pronajmout majetek na Úřední desce Úřadu Městské části Praha 21. 
(dále jen „Záměr“). 

2.  Budoucí nájemce bere na vědomí, že Budoucí pronajímatel má povinnost uzavřít 
Nájemní smlouvu s nájemcem, který předloží v rámci Záměru výhodnější konkurenční 
nabídku.  

3. Smluvní strany se zavazují uzavřít Nájemní smlouvu pouze za předpokladu, že 
Budoucí Nájemce získá všechna potřebná povolení k provozu ordinace praktického 
lékaře pro děti a dorost a činností souvisejících v Předmětu nájmu. 

4. Smluvní strany se dohodly, že Nájemní smlouva bude uzavřena pouze za 
předpokladu, že Dosavadní nájemce uzavře s Budoucím Pronajímatelem dohodu o 
skončení nájmu Předmětu nájmu. 

5.  Smluvní strany se dohodly, že za podmínky skončení nájemní smlouvy s Dosavadním 
nájemcem, bude Nájemní smlouva uzavřena od prvního dne následujícího po měsíci, 
v němž byl skončen nájem s Dosavadním nájemcem.  

6.  Při splnění podmínek dle čl. III Smlouvy, má Budoucí pronajímatel právo vyzvat 
Budoucího nájemce k uzavření Nájemní smlouvy a nájemce je povinen Nájemní 
smlouvu uzavřít do 15 dnů od vyzvání Budoucím pronajímatelem. 

 

Čl. IV 

Odstoupení od smlouvy 

 

1. V případě, že Budoucí pronajímatel obdrží připomínky k Záměru nebo výhodnější 
konkurenční nabídku v rámci Záměru, bránící uzavření smlouvy s Budoucím 
nájemcem, má Budoucí pronajímatel právo od této Smlouvy odstoupit. 

2. Budoucí pronajímatel má právo od Smlouvy odstoupit, pokud Budoucí nájemce ve 
lhůtě uvedené v čl. III odst. 6 této Smlouvy neuzavře s Budoucím pronajímatelem 
Nájemní smlouvu. 

3.  Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou 
povinny si vrátit vše, co si podle této smlouvy navzájem plnily. 

 

Čl. V 

Závěrečná ujednání 

 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 

2.  Smluvní strany si zvolily pro tuto smlouvu písemnou formu. Obsah této smlouvy 
včetně jejích příloh může být měněn nebo doplňován pouze formou písemných 
číslovaných dodatků. Při výkladu této smlouvy, včetně případných dodatků, se 
nebude přihlížet k tomu, co jejímu uzavření předcházelo v jiné, než písemné formě. 

3.  Pokud se jakékoli z ustanovení této smlouvy stane neplatné, nevykonatelné nebo 
neúčinné v důsledku změny právních předpisů v České republice, zavazují se 
smluvní strany nahradit takovéto ustanovení ustanovením novým, které svým 
obsahem bude co nejvíce odpovídat ustanovení, které se stalo neplatným, 
nevykonatelným či neúčinným. 

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v Centrální 
evidenci smluv, vedené Městskou částí Praha 21, která je veřejně přístupná včetně 
případných dodatků smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené 



v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují souhlas k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

5.  Smluvní strany shodně prohlašují, že při jednání o uzavření této smlouvy si vzájemně 
sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž věděly nebo vědět musely, tak, 
aby se každá ze smluvních stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít tuto smlouvu a 
aby byl každé ze smluvních stran zřejmý její zájem tuto smlouvu uzavřít. Smluvní 
strany dále shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 
tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, a nikoliv v tísni či za 
jinak nevýhodných podmínek. 

6. Budoucí Pronajímatel prohlašuje, že toto právní jednání Městské části Praha 21 bylo 
v souladu s ustanovením § 94 odst. (3) zákona o hlavním městě Praze schváleno 
usnesením č. …………….…. ze dne ………….. 

7.  Záměr pronajmout v čl. II odst. 1 této Smlouvy uvedené prostory bude zveřejněn 
nejpozději od 30.11.2015 po dobu 15 dnů, pod poř. č. …..... na úřední desce Úřadu 
městské části Praha 21. 

8.  Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami 

 
 
Přílohami této smlouvy jsou: 
Příloha č. 1: Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání 
 
 

 
 

 

V _______________ dne ____________ 

 

 

 

V _______________ dne ____________ 

 

 

_____________________________ 
   

__________________________________ 

………………………..……………, 

        starosta MČ Praha 21 

       (Budoucí pronajímatel) 

……………………………………………...., 

jednatel společnosti  LINK-MED s.r.o. 

           (Budoucí nájemce) 
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Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2302 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku 

 
Městská část Praha 21, IČ: 00240923 
se sídlem Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy 
zastoupena …………………………, starostou  
na straně jedné jako pronajímatel (dále jen „pronajímatel“) 
 
a 
 
LINK-MED s.r.o., IČ: 04451848 
se sídlem Jana Přibíka 953/15, 190 00 Praha 9 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 247882 
zastoupena ……………………….., jednatelem společnosti 
na straně druhé jako nájemce (dále jen „nájemce“) 
 
(oba dále společně jen jako „smluvní strany“ či „ účastníci této smlouvy“) 
 

Čl. I 
Předmět smlouvy 

 
1.  Pronajímatel prohlašuje, že Hlavní město Praha je vlastníkem pozemku parc. 

č. 4306/3, jehož součástí je budova č.p. 1630 postavená na tomto pozemku 
(dále jen „Budova“), vše zapsané na listu vlastnictví č. 2329 pro kat. úz. Újezd 
nad Lesy u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, katastrální pracoviště 
Praha, přičemž na základě zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. a 
obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se 
vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, byl uvedený 
pozemek, jehož součástí je Budova, svěřen do správy Městské části Praha 21, 
která vykonává práva a povinnosti vlastníka. 

2.  Předmětem této smlouvy jsou prostory sloužící k podnikání o výměře 75,9 m2, 
které se nacházejí v 1. nadzemním podlaží jižní části Budovy (zdravotního 
střediska v Praze 9 – Újezdě nad Lesy,  PSČ  190 16,  ul. Živonínská č.p. 
1630). Situační plánek je součástí přílohy č. 1 této smlouvy. (dále jen „Předmět 
nájmu“).  

3. Předmět nájmu (uvedený výše v čl. 1 odst. 2. této smlouvy) tvoří tyto jednotlivé 
místnosti (dílčí prostory): 

 

ÚČEL MÍSTNOSTÍ  PLOCHA m2  

ordinace  28,8  

vstupní chodba  2,7  

WC muži  1,4  

WC ženy  1,2  

úklid  1,8  

chodba  1,8  

čekárna  23,5  

šatna lékaře  7,8  

chodba zázemí  1,9  

sklad  3,3  

WC lékař  1,7  

Celkem  75,9  
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4.  Pronajímatel touto smlouvou přenechává nájemci za dále uvedených podmínek 
Předmět nájmu do užívání a nájemce Předmět nájmu do svého nájmu přejímá. 

5.  Označení Předmětu nájmu v této smlouvě považují obě smluvní strany za 
dostatečné a nevyžadují jeho bližší doplnění; pokud by doplnění bližší 
specifikace Předmětu nájmu bylo kdykoliv v budoucnu nutné, zavazují se 
smluvní strany poskytnout si k takové bližší specifikaci veškerou možnou 
součinnost (aniž by to způsobovalo neplatnost či neúčinnost této smlouvy jako 
celku či jakékoliv její části). 

 
Čl. II 

Účel nájmu 
 

1.  Účelem této smlouvy je nájem Předmětu nájmu za účelem poskytování 
zdravotních služeb - provozování ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 
a činnosti související, a to v souladu s předmětem podnikání nájemce, 
zapsaným v obchodním a živnostenském rejstříku. 

2. Nájemce se zavazuje, že nebude užívat Předmět nájmu pro žádný jiný účel než 
pro účel výslovně uvedený výše nebo pronajímatelem výslovně schválený, ani 
nebude Předmět nájmu užívat žádným jiným způsobem, který by podle názoru 
pronajímatele mohl nepříznivě ovlivnit vzhled, charakter či pověst Předmětu 
nájmu a/nebo užívání či výkon práv k jakékoliv části Předmětu nájmu či 
souvisejícího majetku pronajímatele. 

3. Nájemce prohlašuje, že je oprávněn k provozování praxe praktického lékaře (tj. 
v souladu s účelem nájmu dle tohoto čl. této smlouvy), že bude dbát na 
dodržování všech právních předpisů vztahujících se k této jeho činnosti, a to 
výhradně na svoje náklady a odpovědnost. 

 
Čl. III 

Stav Předmětu nájmu a jeho předání 
 

1.  Pronajímatel a nájemce shodně prohlašují, že Předmět nájmu je ve stavu 
způsobilém ke smluvenému užívání a v tomto stavu se jej zavazuje nájemci 
předat. 

2.  O předání a převzetí Předmětu nájmu bude smluvními stranami v den jeho 
předání sepsán předávací protokol. 

3. Nájemce potvrzuje, že se seznámil se stavem Předmětu nájmu, že je ve stavu 
způsobilém ke smluvenému užívání, a že vůči němu nemá žádných námitek. 

 
Čl. IV 

Doba pronájmu 
 

1.  Doba nájmu se sjednává na dobu určitou od ……….. do 31.3.2021. 
2. V případě, že nájemce písemně požádá do 31.12.2020 o pokračování v nájmu, 

uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, kterým se doba nájmu 
prodlouží na dobu maximálně do 31.3.2026. Pronajímatel může odmítnout 
prodloužení nájmu i bez udání důvodu. 

 
Čl. V 

Výše a splatnost nájemného 
 

1. Za užívání Předmětu nájmu sjednávají účastníci této smlouvy roční nájemné ve 
výši 93.600,-Kč (slovy devadesát-tři-tisíc-šest-set korun českých) (dále jen 
„Nájemné“). Nájemné je osvobozeno od daně podle § 51 odst. 1 písm. g 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

2.   Nájemce se zavazuje hradit nájemné čtvrtletně dopředu v pravidelných 
splátkách ve výši 23.400,- Kč (slovy: dvacet-tři-tisíc-čtyři-sta korun českých) na 
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účet pronajímatele č. 9021-2000709369/0800; VS …..…, a to do 5. dne prvního 
měsíce daného kalendářního čtvrtletí.  

3.    Nájemné může pronajímatel každoročně jednostranně zvyšovat o % růstu 
inflace, vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen 
vyhlášené Českým statistickým úřadem pro příslušný rok. Nebude-li tento index 
v budoucnu zveřejňován, použije se jiný srovnatelný index zvolený 
pronajímatelem na základě jeho rozumného uvážení. Navýšení z titulu růstu 
inflace sdělí pronajímatel nájemci do 31.3. s platností od 1.4. 

4.    Nájemce je povinen uhradit pronajímateli před předáním prostor jistotu ve výši 
čtvrtletního nájemného tj. 23.400,- Kč (slovy: dvacet-tři-tisíc-čtyři-sta korun 
českých) na účet 9021 – 2000709369 / 0800, VS 9……… . 

5.  Pronajímatel je povinen písemně informovat nájemce o použití jistoty nebo její 
části do 15 dnů od jejího použití. Nájemce je povinen doplatit jistotu na výši, 
uvedené v čl. 5 odst. 4 do 15 dnů od obdržení informace o použití jistoty nebo 
její části. 

6.  V Nájemném není zahrnuta úhrada poplatků za služby a média, zejména  
vodné a stočné, ohřev vody, ústřední vytápění a spotřeba el. energie atd. které 
hradí nájemce zálohově, s jednoročním vyúčtováním. 

7.  Nájemce je povinen hradit pronajímateli čtvrtletně zálohy na služby, uvedené 
v čl. 5 odst. 6. Do prvního vyúčtování služeb činí čtvrtletní zálohy na služby 
20.000,- Kč. Podle skutečného čerpání služeb a předpokladu vývoje cen energií 
upraví pronajímatel zálohy na další období. O této změně musí pronajímatel 
informovat nájemce současně s vyúčtováním předchozího období, které 
provádí pronajímatel 1 x ročně. Zálohy na služby jsou splatné do 5. dne prvního 
měsíce příslušného čtvrtletí na účet pronajímatele, vedený u České spořitelny, 
a.s., č. 9021-2000709369/0800 – VS …… .  

8. Pro případ prodlení úhrady Nájemného a zálohy na služby se sjednávají úroky 
z prodlení ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení. 

9.  Odvoz a likvidaci veškerého odpadu souvisejícího s činností nájemce, si 
zajišťuje nájemce na své vlastní náklady. 

 
Čl. VI 

Další práva a povinnosti nájemce 
 

1. Nájemce se zavazuje užívat Předmět nájmu v souladu s touto smlouvou. 
2. Nájemce je povinen umožnit pronajímateli přístup do pronajímaných prostor za 

účelem kontroly pronajímaných prostor, po předchozím ohlášení kontroly. 
3.   Nájemce je povinen na své náklady a odpovědnost zajišťovat periodické revize 

zařízení a rozvodů v Předmětu nájmu a je povinen zjištěné nedostatky odstranit 
na své náklady. 

4.    Nájemce se zavazuje dodržovat bezpečností, protipožární, hygienické a jiné 
obecně závazné předpisy a řídit se pokyny pronajímatele, vedoucí k jejich 
zajištění. 

5. Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli potřebu 
oprav,  které má pronajímatel provést, a umožnit provedení těchto i jiných 
nezbytných oprav,  jinak nájemce odpovídá za škodu, která nesplněním 
povinnosti vznikla. Drobné  opravy a běžnou údržbu, uvedené v příloze č. 2, 
vzniklé běžným provozem, hradí nájemce na své vlastní náklady. 

6.   Nájemce je povinen odstranit závady v plném rozsahu, které způsobil on, nebo 
třetí osoba, prodlévající v Předmětu nájmu. Pokud dojde v souvislosti s činností 
nájemce k poškození či znečištění Předmětu nájmu, souvisejících ploch či 
souvisejících nemovitostí (nad rámec běžného užívání), případně dojde 
v souvislosti s činností nájemce k jinému poškození majetku pronajímatele, je 
nájemce povinen bezodkladně uhradit poškozené osobě takto vzniklou škodu, 
včetně všech nákladů účelně vynaložených na odstranění takové škody. 
Nájemce nese plnou majetkovou odpovědnost za způsobené škody. Povinnost 
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k náhradě škody nájemce nemá, pokud byla škoda způsobena pronajímatelem 
nebo osobou pro něj činnou. 

7. Nájemce nesmí Předmět nájmu pronajmout třetí osobě bez předchozího 
písemného souhlasu pronajímatele. 

 
Čl. VII 

Další práva a povinnosti pronajímatele 
 

1.  Pronajímatel je oprávněn zasahovat, resp. vstupovat do Předmětu nájmu, 
pokud to bude nezbytně nutné k zajištění ochrany majetku, zdraví osob nebo 
odvrácení hrozících škod, dále potom za účelem provedení prací při 
rekonstrukci, opravách nebo údržbě Předmětu nájmu, jakož i za účelem 
preventivních prohlídek (kontrol) Předmětu nájmu; nájemce je povinen tento 
zásah po nezbytně nutnou dobu strpět. I v takovém případě je však pronajímatel 
povinen v maximální možné míře šetřit provoz nájemce, a dále, je-li to možné, 
předem a včas nájemce o takovém zásahu (vstupu) vyrozumět. 

2.  Kromě ostatních povinností pronajímatele uvedených v této smlouvě, se 
pronajímatel zavazuje k následujícím povinnostem (pouze však za předpokladu 
úplného plnění všech povinností ze strany nájemce): 
a. zajistit nájemci nerušené a klidné užívání Předmětu nájmu v souladu 

s účelem nájmu dle této smlouvy; 
b. zajistit, aby nebyla pronajímatelem nebo jinou osobou rušena práva 

nájemce k Předmětu nájmu; 
c. zajistit nájemci volný a nerušený přístup do Předmětu nájmu. 

 
Čl. VIII 

Skončení nájmu a odstoupení od smlouvy 
 

1.  Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět pouze 
z důvodů, uvedených v občanském zákoníku, a to písemnou formou. 
Výpovědní doba nájmu je tříměsíční a počíná běžet první den měsíce 
následujícího po dni doručení výpovědi druhé straně. 

2.  Pronajímatel má nad to právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného 
porušení smlouvy ze strany nájemce. Za podstatné porušení smlouvy se 
považuje zejména, pokud nájemce bude v prodlení více jak měsíc s placením 
nájemného nebo služeb spojených s užívání Předmětu nájmu, nájemce nebude 
na své náklady odvážet a likvidovat odpady ve smyslu čl. 5 odst. 9, pokud 
nájemce ztratí oprávnění k podnikání, v případě prohlášení úpadku nájemce 
atd. 

3.  Při skončení nájmu je nájemce povinen předat pronajímateli Předmět nájmu 
včetně veškerých nově vybudovaných součástí a veškerých stavebně 
technických zhodnocení, která se stala součástí nebo příslušenstvím Předmětu 
nájmu. Nedohodnou-li se smluvní strany pro konkrétní případ výslovně a 
písemně jinak, nemá nájemce po skončení nájmu dle této smlouvy jakýkoliv 
nárok vůči pronajímateli na zaplacení protihodnoty toho, o co se po dobu trvání 
nájmu či v jiné době (ať již v důsledku činnosti nájemce či z jiné příčiny) zvýšila 
hodnota Předmětu nájmu (zhodnocení Předmětu nájmu), ani na jinou náhradu 
nájemcem provedené či hrazené úpravy Předmětu nájmu; a to ani v případě, že 
by takové zhodnocení (či jiné změny) bylo provedeno se souhlasem 
pronajímatele. V případě, že nájemce provede úpravy Předmětu nájmu bez 
prokazatelného souhlasu pronajímatele, má pronajímatel právo vyžadovat, aby 
nájemce uvedl Předmět nájmu do stavu, v jakém je nájemce převzal. 

4.   Po skončení nájmu je nájemce povinen předat pronajímateli Předmět nájmu ve 
stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení a prostory zcela vyklizené. Pokud 
nájemce poruší svoji povinnost vyklidit Předmětu nájmu, je povinen uhradit 
pronajímateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč (slovy: pět-set korun českých) za 
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každý započatý den prodlení. Pokud prodlení se splněním uvedené povinnosti 
přesáhne pět (5) dnů, je pronajímatel oprávněn na náklady nájemce: [a] do 
Předmětu nájmu vstoupit, [b] Předmět nájmu vyklidit a uvést do odpovídajícího 
stavu sám nebo prostřednictvím třetích osob, [c] vyklizené věci uskladnit na 
náklady a nebezpečí nájemce (k tomuto jej nájemce podpisem této smlouvy 
výslovně zmocňuje). Pronajímatel není povinen vyklizené věci vydat nájemci, 
dokud nájemce neuhradí veškeré své závazky vůči pronajímateli; pokud tak 
nájemce neučiní (závazky zcela neuhradí) a věci si následně nepřevezme ani 
do dvou (2) měsíců po skončení nájmu, je pronajímatel oprávněn věci nájemce 
vhodným způsobem prodat, výtěžek použít na úhradu splatných závazků 
nájemce a případný přebytek poukázat na nájemcem sdělený bankovní účet. 

 

Čl. IX 
Ostatní ujednání 

 
1.   Nájemce je povinen oznámit pronajímateli veškeré změny skutečností 

uváděných v této smlouvě (např. změna adresy), které nastanou po jejím 
uzavření. 

2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

3.  Smluvní strany si zvolily pro tuto smlouvu písemnou formu. Obsah této smlouvy 
včetně jejích příloh může být měněn nebo doplňován pouze formou písemných 
číslovaných dodatků. Při výkladu této smlouvy, včetně případných dodatků, se 
nebude přihlížet k tomu, co jejímu uzavření předcházelo v jiné, než písemné 
formě. 

4.  Pokud se jakékoli z ustanovení této smlouvy stane neplatné, nevykonatelné 
nebo neúčinné v důsledku změny právních předpisů v České republice, 
zavazují se smluvní strany nahradit takovéto ustanovení ustanovením novým, 
které svým obsahem bude co nejvíce odpovídat ustanovení, které se stalo 
neplatným, nevykonatelným či neúčinným. 

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena 
v Centrální evidenci smluv, vedené Městskou částí Praha 21, která je veřejně 
přístupná včetně případných dodatků smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují 
souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

6.  Smluvní strany shodně prohlašují, že při jednání o uzavření této smlouvy si 
vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž věděly nebo 
vědět musely, tak, aby se každá ze smluvních stran mohla přesvědčit o 
možnosti uzavřít tuto smlouvu a aby byl každé ze smluvních stran zřejmý její 
zájem tuto smlouvu uzavřít. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že si tuto 
smlouvu před jejím podpisem přečetly a že tato smlouva byla sepsána podle 
jejich pravé a svobodné vůle, a nikoliv v tísni či za jinak nevýhodných 
podmínek. 

7. Pronajímatel prohlašuje, že toto právní jednání Městské části Praha 21 bylo 
v souladu s ustanovením § 94 odst. (3) zákona o hlavním městě Praze 
schváleno usnesením č. …………..….ze dne ……….... 

8.  Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, 
z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami 

 
 
Přílohami této smlouvy jsou: 

Příloha č. 1: Půdorys pronajatého prostoru 
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Příloha č. 2: Drobné opravy a náklady spojené s běžnou údržbou prostor sloužících k 
podnikání 
 
V Praze dne: 
 
 
 

  

V _____________ dne ____________ 

 

 

 

V ____________ dne ____________ 

 

 

_____________________________ 
   

_______________________________ 

………………………..……………, 

        starosta MČ Praha 21 

              (Pronajímatel) 

…………………………………………...., 

jednatel společnosti  LINK-MED s.r.o. 

               (Nájemce) 
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Příloha č. 1: Půdorys pronajatého prostoru 
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Příloha č. 2: Drobné opravy a náklady spojené s běžnou údržbou prostor sloužících k 
podnikání 
 
Drobné opravy prostor 
1) Za drobné opravy se považují opravy prostor a jeho vnitřního vybavení, pokud je 
toto vybavení součástí prostor a je ve vlastnictví pronajímatele, a to podle věcného 
vymezení nebo podle výše nákladu. 
2) Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují tyto opravy a výměny: 

a) opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny 
prahů a lišt, 

b) opravy jednotlivých částí oken a dveří a jejich součástí a výměny zámků, 
kování, klik, rolet a žaluzií, 

c) výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména 
vypínačů, zásuvek, jističů, zvonku, domácích telefonů, zásuvek rozvodů 
datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání a výměny 
zdrojů světla v osvětlovacích tělesech, 

d) výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro 
Předmět nájmu, 

e) opravy uzavíracích armatur na rozvodech vody, výměny sifonů a lapačů tuku, 
f) opravy indikátorů vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a 

studené vody. 
3) Za drobné opravy se dále považují opravy vodovodních výtoků, zápachových 
uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, 
umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáku, pečicích trub, 
vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní. U zařízení 
pro vytápění se za drobné opravy považují opravy kamen na tuhá paliva, plyn a 
elektřinu, kotlů etážového topení na pevná, kapalná a plynná paliva, včetně 
uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení; 
nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního vytápění. 
4) Za drobné opravy se považují rovněž výměny drobných součástí předmětů 
uvedených v předchozích odstavcích. 
5) Podle výše nákladu se za drobné opravy považují další opravy prostoru a jeho 
vybavení a výměny součástí jednotlivých předmětů tohoto vybavení, které nejsou 
uvedeny v odstavcích 2 a 3, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 500 
Kč. Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a časové na sebe 
navazují, je rozhodující součet nákladů na související opravy. Náklady na dopravu a 
jiné náklady spojené s opravou, pokud jsou uvedeny v daňovém dokladu o provedení 
opravy, se do nákladů na tuto opravu nezapočítávají, jsou však součástí ročního limitu 
níže uvedeného. 
6) Součet nákladů za drobné opravy uvedené v odstavcích 2 až 5 nesmí přesáhnout 
částku 120 Kč/m2 celkové podlahové plochy prostor za kalendářní rok, včetně nákladů 
na dopravu a jiných nákladů spojených s opravou, pokud jsou uvedeny v daňovém 
dokladu o provedení opravy. 
 
Náklady spojené s běžnou údržbou 
Náklady spojené s běžnou údržbou jsou náklady na udržování a čištění, které se 
provádějí obvykle při delším užívání bytu. Jsou jimi zejména pravidelné prohlídky a 
čištění předmětů uvedených shora (plynových spotřebičů apod.), malování včetně 
opravy omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn, 
čištění zanesených odpadu až ke svislým rozvodům a vnitřní nátěry. 
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00508/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 8. jednání dne 23.11.2015
 

Ing. Šárka Zátkovápředkládá:
pověřená výkonem funkce starostky

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Poskytnutí neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ)
na vánoční dárky

Důvodová zpráva

Na základě předložených žádostí ředitelek MŠ je navrženo poskytnutí neinvestičních příspěvků
zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ) v celkové výši 150,00 tis. (po 10,00 tis. Kč na každou
třídu) na  vánoční besídku (nákup hraček, stavebnic a didaktických pomůcek).

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 poskytnutí neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím  (MŠ) v celkové

výši 150,00 tis. Kč na vánoční dárky (nákup hraček, stavebnic a didaktických pomůcek
pro děti předškolního věku), a to po 10,00 tis. Kč na každou třídu v MŠ v kapitole 04
- Školství, mládež a sport, převedením finančních prostředků z položky nespecifikované
rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa - viz přiložené rozpočtové opatření č. 84: změna
rozpočtu v roce 2015

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Pozadavky_z_MS

 
Příloha č.3: 03_RO_c_84_zmena_R2015_ORJ04

 
 

Dne 16.11.2015
 



 
Ing. Šárka Zátková

pověřená výkonem funkce starostky
 

 











Městská část  Praha 21

Rozpočtové opatření č.84: změna rozpočtu v roce 2015

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

84

Poskytnutí neinvestičních příspěvků

zřízeným příspěv.organizacím (MŠ) v

celkové výši 150,0 tis. Kč na vánoční

besídku (nákup hraček, didaktických

pomůcek, stavebnic), a to po 10,0 tis. Kč

na každou třídu - v kapitole 04 - Školství,

mládež a sport, převedením finančních

prostředků z položky nespecifikované

rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa.

změna R

Neinvestiční příspěvek pro 1.MŠ Čentická -

na vánoční dárky 231 31 11 5331 0400 55301 30 000,00

Neinvestiční příspěvek pro MŠ Sedmikráska -

na vánoční dárky 231 31 11 5331 0400 56302 50 000,00

Neinvestiční příspěvek pro MŠ Rohožník - na

vánoční dárky 231 31 11 5331 0400 57099 30 000,00

Neinvestiční příspěvek pro MŠ Sluníčko - na

vánoční dárky 231 31 11 5331 0400 58304 40 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 150 000,00

 

Ing.V.Berková   2. 11. 2015
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00501/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 8. jednání dne 23.11.2015
 

Ing. Šárka Zátkovápředkládá:
pověřená výkonem funkce starostky

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Přesun neinvestičního příspěvku na podporu činnosti školního poradenského
pracoviště do rezervního fondu MZŠ Polesná

Důvodová zpráva

Na základě přiložené žádosti MZŠ Polesná předkládáme ke schválení přesun dosud
nevyčerpaného neinvestičního příspěvku ve výši 210,0 tis. Kč. na dofinancování pedagogicko-
psychologického centra v MZŠ Polesná a na profinancování nákladů na podání žádosti o grant -
Inkluzivní vzdělávání do rezervního fondu MZŠ Polesná na období konec roku 2015, 2016. Čerpání
této částky z rezervního fondu příspěvkové organizace je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb,
§30 (2) a slouží k dalšímu rozvoji činnosti školy.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 přesun schváleného neinvestičního příspěvku ve výši 210,0 tis. Kč (Usnesení ZMČ

5/0075/15 ) pro MZŠ Polesná na podporu činnosti školního poradenského pracoviště do
rezervního fondu této zřízené příspěvkové organizace pro využití v roce 2015 a zbývající
část v roce 2016 a to  na překlenutí  a dofinancování mzdových nákladů nekrytých
v plné výši z MŠMT a dále na profinancování nákladů spojených s podáním žádosti o
grant Inkluzivní vzdělávání č. 02_15_007 ( Podpora školních poradenských pracovišť a
dofinancování asistentů pedagogů) na období od 09/2016 na tři roky

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_MZS_Polesna_presun_do_RF

 
 

Dne 16.11.2015



 
 

Ing. Šárka Zátková
pověřená výkonem funkce starostky
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00506/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 8. jednání dne 23.11.2015
 

Finanční výborpředkládá:
FV

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Zápis z jednání Finančního výboru č. 6 ze dne 30. 9. 2015 a č. 7 ze dne 9. 11. 2015

Důvodová zpráva

Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 21, ze dne 30. 9. 2015, je předkládán opožděně
z technických důvodů (např. časový nesoulad mezi jednáním FV a Radou MČ Praha 21 a též i
změny v politické situaci v RMČP21).

Zápis č. 7 z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 21, ze dne 9. 11. 2015, který je
předkládán  Zastupitelstvu MČ Praha 21 na vědomí, obsahuje 6 bodů, na které jsou předloženy
návrhy na usnesení.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 zápis z jednání Finančního výboru č. 6 ze dne 30. 9. 2015 a  č. 7 ze dne 9. 11. 2015

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Zapis_c_7_z_jednani_FV

 
Příloha č.3: 03_Zapis_z_jednani_FV_c_6_z_30_9_2015v1

 
 

Dne 16.11.2015
 
 

Finanční výbor
FV



 
 







Městská část Praha 21 

Finanční výbor ZMČ 

 

Z á p i s   č. 6 

z   j e d n á n í   d n e   30.  9.  2015 
(začátek jednání v 17,30 hod. a ukončení v 19,30 hod.) 

 

 

Přítomni:               Ing. Koutský Tomáš 

         Ing. Mergl Miloš 

         Sedlák Petr 

         Mgr. Košut Martin 

                              JUDr. Přikryl Ivan 

 

Přizvaní:               Jan Slezák 

        Ing. Blanka Birková 

     

 

 

Finanční výbor konstatuje: 

 

1. Pan Slezák předal FV dokumenty k fungování VHČ – Činnosti VHČ, Náplně práce VHČ, 

Organizační struktura VHČ, Počet zaměstnanců VHČ, Používaný SW VHČ a Seznam 

směrnic VHČ. 

2. Pan Slezák dále informoval FV o správném postupu při žádání o informace. FV sestaví 

seznam konkrétních dokumentů, které požaduje a zašle je přímo panu Slezákovi jako 

členovi RMČ zodpovědnému za finanční záležitosti. Ten požádá příslušné úředníky a 

zajistí dodání dokumentů členům FV. 

3. Ing. Birková informovala FV, že není možný přímý přístup k dokumentům na úřadě 

z důvodu zákona na ochranu osobních údajů, dokumenty musí být zasílány FV 

anonymizované. 

4. Ing. Birková informovala FV, že je možné obdržet návrh plánu VHČ ve formátu excel 

(zaslaný panem Zemanem FV dne 1. 9. 2015 jako podklad pro jednání FV) včetně čísel 

účtů z účetní osnovy tak, aby mohl FV snadněji s dokumentem pracovat. 

5. Členové FV si nastudují materiály, které na tomto jednání obdrželi od pana Slezáka, a na 

jejich základě vytvoří seznam konkrétních dokumentů, které budou požadovat jako 

podklad pro další jednání. Termín: 9. 10. 2015. 

6. Členové FV budou brát ohled na pracnost přípravy materiálů. Situace se bude řešit 

postupně po jednotlivých oblastech (poliklinika Rohožník, práce s pohledávkami, …) 

7. Jakmile FV obdrží požadované dokumenty, předpokládá se další jednání FV do 14 dnů tak, 

aby bylo možné materiály nastudovat a připravit návrhy. 

 

 

 

 

 

Zapsala: Ing. Vlasta Berková – tajemnice finančního výboru ZMČ Praha 21 

Schválil:  Ing. Tomáš Koutský – předseda finančního výboru ZMČ Praha 21 
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00507/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 8. jednání dne 23.11.2015
 

Ing. Šárka Zátkovápředkládá:
pověřená výkonem funkce starostky

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Plán vedlejší hospodářské činnosti a bytového hospodářství na rok 2015

Důvodová zpráva

Plán vedlejší hospodářské činnosti v bytového hospodářství je předkládán ke schválení s
celkovými náklady ve výši 8 753 tis. Kč a výnosy ve výši  7 986 tis. Kč.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 plán vedlejší hospodářské činnosti a bytového hospodářství na rok 2015 s celkovými

náklady ve výši 8 753 tis. Kč a výnosy ve výši 7 986 tis. Kč
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Plan_VHC_na_rok_2015

 
 

Dne 16.11.2015
 
 

Ing. Šárka Zátková
pověřená výkonem funkce starostky
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00500/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 8. jednání dne 23.11.2015
 

Ing. Šárka Zátkovápředkládá:
pověřená výkonem funkce starostky

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Rozpočtová opatření č. 84 - 90: změny rozpočtu v roce 2015

Důvodová zpráva

Rozpočtové opatření č. 84: změna rozpočtu v roce 2015 - Poskytnutí neinvestičních příspěvků
zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ) v celkové výši 150,0 tis. Kč na vánoční dárky (nákup
hraček, didaktických pomůcek, stavebnic), a to po 10,0 tis. Kč každou třídu - v kapitole 04 -
Školství, mládež a sport, převedením finančních prostředků z položky nespecifikované rezervy
v kapitole 10 - Pokladní správa.

Rozpočtové opatření č. 85: změna rozpočtu v roce 2015 -  Převedení vlastních zdrojů MČP21 z
investiční akce Revitalizace rybníku v ul. Dubinská ve výši 60,30 tis. Kč na neinvestiční položku
nákup ostatních služeb (péče o veřejnou zeleň) v kapitole  02 - Městská infrastruktura.

Rozpočtové opatření č. 86: změna rozpočtu v roce 2015 - Převedení vlastních zdrojů MČP21 z
investiční akce Přístavba MZŠ Polesná ve výši 250,00 tis. Kč v kapitole 04 - Školství, mládež a
sport na neinvestiční položku nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa.

Rozpočtové opatření č. 87: změna rozpočtu v roce 2015 - Převedení finančních prostředků z
neinvestiční položky oprava a údržba dětských hřišť ve výši 3,80 tis. Kč na investiční položku
Rek. hřiště Rohožník v kapitole 04 - Školství, mládež a sport.

Rozpočtové opatření č. 88: změna rozpočtu v roce 2015 - Dodatečný odvod daně z přidané
hodnoty z vystavených faktur za umístění loga společnosti Kolektory Praha a.s. a Lidl Česká
Republika v.o.s. celkem ve výši 44,10 tis. Kč (tj. 21% z částky 210,00 tis. Kč) z položky
nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa.

Rozpočtové opatření č. 89:  změna rozpočtu v roce 2015 - Účelová neinvestiční dotace z MHMP
ve výši 516,8 tis. Kč pro MZŠ Polesná na dokrytí integrace žáků na období od 1.9.2015 do 31.
12. 2015 (mzdové náklady asistentů pedagoga) - v kapitole 04 - Školství, mládež a sport.

Rozpočtové opatření č. 90: změna rozpočtu v roce 2015 - Účelová neinvestiční dotace z MHMP
z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných tech. zařízení za 1. - 3. Q 2015 v
celkové výši  1 250,0 tis. Kč na podporu činnosti nestátních neziskových organizací zajišťujících



organiz. sportovní výchovu mládeže, na sport, kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast
v kapitole 04, 05 a 06.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 rozpočtová opatření č. 84 - 90: změny rozpočtu v roce 2015 dle předložených tabulek, které

jsou nedílnou součástí tohoto usnesení
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 03_RO_c_85_zmena_R2015_ORJ02

 
Příloha č.3: 04_RO_c_86_zmena_R2015_ORJ04

 
Příloha č.4: 05_RO_c_87_zmena_R2015_ORJ04

 
Příloha č.5: 06_RO_c_88_zmena_R2015_ORJ10

 
Příloha č.6: 02_RO_c_84_zmena_R2015_ORJ04

 
Příloha č.7: 07_RO_c_89_zmena_R2015_ORJ04

 
Příloha č.8: 08_RO_c_90_zmena_R2015_ORJ04

 
 

Dne 16.11.2015
 
 

Ing. Šárka Zátková
pověřená výkonem funkce starostky

 
 



Městská část  Praha 21

Rozpočtové opatření č.84: změna rozpočtu v roce 2015

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

84

Poskytnutí neinvestičních příspěvků

zřízeným příspěv.organizacím (MŠ) v

celkové výši 150,0 tis. Kč na vánoční

besídku (nákup hraček, didaktických

pomůcek, stavebnic), a to po 10,0 tis. Kč

na každou třídu - v kapitole 04 - Školství,

mládež a sport, převedením finančních

prostředků z položky nespecifikované

rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa.

změna R

Neinvestiční příspěvek pro 1.MŠ Čentická -

na vánoční dárky 231 31 11 5331 0400 55301 30 000,00

Neinvestiční příspěvek pro MŠ Sedmikráska -

na vánoční dárky 231 31 11 5331 0400 56302 50 000,00

Neinvestiční příspěvek pro MŠ Rohožník - na

vánoční dárky 231 31 11 5331 0400 57099 30 000,00

Neinvestiční příspěvek pro MŠ Sluníčko - na

vánoční dárky 231 31 11 5331 0400 58304 40 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 150 000,00

 

Ing.V.Berková   2. 11. 2015

 

  

 

 

 



Městská část  Praha 21

Rozpočtové opatření č.85: změna rozpočtu v roce 2015

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

85

Převedení vlastních zdrojů MČ z inv.akce

Revitalizace rybníku v ul. Dubinská ve výši

60,30 tis. Kč na neinvestiční položku nákup

ostatních služeb v kapitole 02 - Městská

infrastruktura 

změna R Revitalizace rybníku v ul. Dubinská 231 23 41 6121 0200 651 -60 300,00

Nákup ostatních služeb j.n. - péče o veřejnou

zeleň 231 37 45 5169 0200 60 300,00

 

Ing.V.Berková   9. 11. 2015

 

  

 

 

 



Městská část  Praha 21

Rozpočtové opatření č.86: změna rozpočtu v roce 2015

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

86

Převedení vlastních zdrojů MČP21 z

inv.akce Přístavba MZŠ Polesná ve výši

250,00 tis. Kč v kapitole 04 - Školství,

mládež a sport na neinvestiční položku

nespecifikované rezervy v kapitole 10 -

Pokladní správa

změna R Přístavba MZŠ Polesná 231 31 13 6121 0400 80020 -250 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 250 000,00

 

Ing.V.Berková   9. 11. 2015

 

  

 

 

 



Městská část  Praha 21

Rozpočtové opatření č.87: změna rozpočtu v roce 2015

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

87

Převedení finančních prostředků z

neinvestiční položky oprava a údržba

dětských hřišť ve výši 3,80 tis. Kč na

investiční položku Rek.hřiště Rohožník v

kapitole 04 - Školství, mládež a sport

změna R Oprava a údržba dětských hřišť 231 34 12 5171 0400 74 -3 800,00

Rekonstrukce hřiště Rohožník 231 34 12 6121 0400 80041 3 800,00

 

Ing.V.Berková   9. 11. 2015

 

  

 

 

 



Městská část  Praha 21

Rozpočtové opatření č.88: změna rozpočtu v roce 2015

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

88

Dodatečný odvod daně z přidané hodnoty z 

vystavených faktur za umístění loga

společnosti Kolektory Praha a.s. a Lidl

Česká republika v.o.s. celkem ve výši

44,10 tis. Kč (tj. 21% z částky 210,00 tis.

Kč) z položky nespecifikované rezervy v

kapitole 10 - Pokladní správa

změna R Odvod daně (DPH) 231 64 09 5362 1000 44 100,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 -44 100,00

 

Ing.V.Berková   9. 11. 2015

 

  

 

 

 



Městská část  Praha 21

Rozpočtové opatření č.89: změna rozpočtu v roce 2015

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

89

Účelová neinvestiční dotace z MHMP ve

výši 516,8 tis. Kč pro MZŠ Polesná na

dokrytí integrace žáků na období od 1. 9.

2015 do 31. 12. 2015 (mzdové náklady

asistentů pedagoga) - v kapitole 04 -

Školství, mládež a sport (č.dokladu 3064).

změna R Příjem neinvestiční dotace z MHMP 231 63 30 4137 91 1000 516 800,00

Neinvestiční příspěvek pro MZŠ Polesná na

dokrytí integrace žáků na období od 1.9.2015

do 31.12.2015 231 31 13 5336 91 0400 516 800,00

 

Ing.V.Berková   11. 11. 2015

 

  

 

 

 



Městská část  Praha 21

Rozpočtové opatření č.90:  změna rozpočtu v roce 2015

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

90

Účelová neinvestiční dotace z MHMP z

obdrženého odvodu z výherních hracích

přístrojů a jiných tech.zař.za 1.- 3. Q 2015 v

celkové výši 1 250,0 tis. Kč na podporu

čin.nests.nezisk.org.zajišťujících 

organiz.sport.výchovu mládeže, na sport,

kulturu, školství, zdravot. a soc. oblast v

kapitole 04, 05 a 06 (č.dokladu 3068)

změna R

Příjem neinvestiční účelové dotace z MHMP z

obdrženého odvodu z VHP a jiných tech.zař. 231 63 30 4137 00000098 1000 1 250 000,00

Použití účel.neinv.dotace z MHMP z

obdrženého odvodu z VHP na podporu

sport.čin.na území MČP21  231 34 19 5222 00000098 0400 75 200 600,00

Neinvestiční transfery sportovním oddílům na

tělových.činn. - GRANTY 231 34 19 5222 0400 75 -200 600,00

Nespecifikované rezervy 231 64 9 5901 1000 200 600,00

Nespecifikované rezervy 231 64 9 5901 00000098 1000 75 111 900,00

Použití na sport - Opravy a udržování dětských

hřišť v majetku obce 231 34 12 5171 00000098 0400 74 253 000,00

Údržba dětských hřišť v majetku obce 231 34 12 5171 0400 74 -242 000,00

Údržba dětských hřišť v majetku obce - servisní

služba 231 34 12 5169 0400 74 -11 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 9 5901 1000 253 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 9 5901 00000098 1000 74 59 500,00

Použití dotace na kulturu, školství, zdravotnictví

a sociální oblast 231

Z toho: Neinvest.transfery neziskovým

organizacím v oblasti kultury z dotace VHP -

GRANTY 231 34 29 5222 00000098 0600 75 100 300,00

Neinvest.transfery neziskov.organ.v oblasti

kultury - GRANTY 231 34 29 5222 0600 75 -100 300,00

Nespecifikované rezervy 231 64 9 5901 1000 100 300,00

Neinvest.transfery neziskov.organ.v oblasti

zdravot.a soc.oblasti z dotace VHP - GRANTY 231 43 19 5222 00000098 0500 75 58 200,00

Neinvest.transfery neziskov.organn.v oblasti

zdrav.a soc.oblasti - GRANTY 231 43 19 5222 0500 75 -58 200,00

Nespecifikované rezervy 231 64 9 5901 1000 58 200,00

Neinvest.transfer spolku Neposeda na terénní

sociální program z dotace VHP 231 43 19 5222 00000098 0500 577 50 000,00

Neinest.transfer spolku Neposed na terénní

sociální program 231 43 19 5222 0500 577 -50 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 9 5901 1000 50 000,00

Neinvest.přísp.na školní poraden.prac.MZŠ

Polesná z dotace VHP 231 31 13 5331 00000098 0400 659 210 000,00

Neinvest.přísp.na školní poraden.prac.MZŠ

Polesná 231 31 13 5331 0400 659 -210 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 9 5901 1000 210 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 9 5901 00000098 1000 206 500,00

Ing.V.Berková  12. 11. 2015  

 

 

  

  

 

 

 

 



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

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00510/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 8. jednání dne 23.11.2015
 

Ing. Šárka Zátkovápředkládá:
pověřená výkonem funkce starostky

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. - 3. čtvrtletí 2015

Důvodová zpráva

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

K 30. 9. 2015 byly vykázány příjmy celkem ve výši 87 115,27 tis. Kč, tj. plnění k upravenému
rozpočtu na 80,48%. Celkové výdaje byly vykázány ve výši 52 344,49 tis. Kč (tj. plnění vůči
upravenému rozpočtu na 45,66%), z toho běžné výdaje 42 327,81 tis. Kč (plnění na 57,63%) a
kapitálové výdaje  10 016,68 tis. Kč (plnění na 24,31%).  Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
bylo vykázáno přebytkové, a to ve výši 34 770,78 tis. Kč vlivem vyššího plnění příjmů a nižšího
čerpání výdajů.

Výsledek hospodaření byl vykázán ve výši  36 171,84 tis. Kč, a to vlivem výnosů ve výši 76 463,40
tis. Kč  (především vlivem výnosů z transferů) a nákladů ve výši 40 291,56 tis. Kč (především
vlivem nákladů na transfery).

Ve vedlejší hospodářské činnosti byly docíleny výnosy ve výši  6 573,70 tis. Kč, náklady ve výši
 5 650,35 tis. Kč a z toho vyplývající výsledek hospodaření ve výši  923,35 tis. Kč.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s o u h l a s í
 s "Plněním rozpočtu MČ Praha 21 za 1. - 3. čtvrtletí 2015" v souladu s přiloženým

materiálem, který je součástí originálu usnesení
 
 
 

2) u k l á d á
 starostovi MČ Praha 21 předložit "Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. - 3. čtvrtletí 2015" na

příští jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 ke schválení



 
 Zodpovídá:

 
 1. Oddělení kanceláře starosty
 Termín:  14.12.2015
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Plneni_rozpoctu_MCP21_za_I_III_Q_2015

 
 

Dne 16.11.2015
 
 

Ing. Šárka Zátková
pověřená výkonem funkce starostky

 
 





































































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

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00511/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 8. jednání dne 23.11.2015
 

Ing. Šárka Zátkovápředkládá:
pověřená výkonem funkce starostky

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2016 včetně zásad pro
hospodaření v období rozpočtového provizoria

Důvodová zpráva

Vzhledm k tomu, že nelze zabezpečit schválení rozpočtu MČ Praha 21 do konce roku 2015, bude
se řídit rozpočtové hospodaření Městské části Praha 21, v době do schválení rozpočtu na rok
2016 Zastupitelstvem MČ Praha 21, pravidly rozpočtového provizoria v souladu se zákonem č.
250/2000 Sb., v platném znění.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s o u h l a s í
 s "Návrhem rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2016" - příloha č. 1 - Závazné

ukazatele rozpočtového provizoria, včetně zásad pro hospodaření v období rozpočtového
provizoria, v souladu s přiloženým materiálem, který je součástí tohoto usnesení

 
 
 

2) u k l á d á
 starostovi MČ Praha 21 předložit "Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2016"

- příloha č. 1 - Závazné ukazatele rozpočtového provizoria, včetně zásad pro hospodaření v
období rozpočtového provizoria, na jednání příštího Zastupitelstva MČ Praha 21 ke schválení

 
 Zodpovídá:

 
 1. Oddělení kanceláře starosty
 Termín:  14.12.2015
 

 
 



 
Obsah: 
Příloha č.2: 02_Zavazne_ukazatele_rozpoc_provizor_MCP21_2016

 
Příloha č.3: 03_Navrh_zasad_rozpoc_provizor_MCP21_2016

 
 

Dne 16.11.2015
 
 

Ing. Šárka Zátková
pověřená výkonem funkce starostky

 
 







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

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00512/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 8. jednání dne 23.11.2015
 

Ing. Šárka Zátkovápředkládá:
pověřená výkonem funkce starostky

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2021

Důvodová zpráva

Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2021 je předkládán v přiložené tabulce (příloha
č. 1 k usnesení) včetně komentáře a vychází z posledně známých skutečností, předpokladů a
posledně platných pokynů z MHMP.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s o u h l a s í
 s "Návrhem rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2021", v souladu s přiloženou

tabulkou, přílohou č. 1 k usnesení včetně komentáře, která je nedílnou součástí usnesení
 
 
 

2) u k l á d á
 starostovi MČ Praha 21 předložit "Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2021"

ke schválení na příští jednání Zastupitelstva MČ Praha 21, v souladu s přiloženou tabulkou,
přílohou č. 1 včetně komentáře, která je součástí usnesení

 
 Zodpovídá:

 
 1. Starosta
 Termín:  14.12.2015
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Rozpoc_vyhled_MCP21_do_r_2021



 
 

Dne 16.11.2015
 
 

Ing. Šárka Zátková
pověřená výkonem funkce starostky

 
 





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

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00505/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 8. jednání dne 23.11.2015
 

Ing. Šárka Zátkovápředkládá:
pověřená výkonem funkce starostky

 
Pavel Zemanzpracoval:
vedoucí odboru VHČ, správy bytů a údržby

 
 

Věc: Zmocnění paní Jitky Heřmánkové a sl. Lucie Nedomlelové

Důvodová zpráva

V odboru VHČ se zapracovává na místo hl. účetní VHČ paní Jitka Heřmánková a postupně
přebírá od paní Strejčkové jednotlivé agendy. S agendou správy hřbitova bude vypomáhat sl.
Nedomlelová.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) z p l ň o m o c ň u j e
 hl. účetní odboru VHČ, správy bytů a údržby paní Jitku Heřmánkovou a referenta téhož

odboru sl. Lucii Nedomlelovou k uzavírání smluv o pronájmu hrobů, urnových hrobů a
kolombárních schránek na hřbitově v Praze 9 - Újezdě nad Lesy, dle pokynů Rady MČ Praha
21. V současné době se jedná o uzavírání smluv dle ceníku, schváleného usnesením č.
RMČ74/1318/2013 a dle vzorové smlouvy, schválené usnesením č. RMČ76/1367/13.

 
 
 
 

Dne 16.11.2015
 
 

Ing. Šárka Zátková
pověřená výkonem funkce starostky

 
 



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

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00515/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 8. jednání dne 23.11.2015
 

Ing. Šárka Zátkovápředkládá:
pověřená výkonem funkce starostky

 
Ing. Lucie Ponicovázpracoval:
Granty a MA21

 
 

Věc: Finanční příspěvek na podporu aktivit Neposedy v Újezdě nad Lesy

Důvodová zpráva

Předkládám ZMČ návrh na schválení příspěvku ve výši 1000 Kč na aktivity Neposedy v Újezdě
nad Lesy.

Tento návrh je předkládám z důvodu plnění kritérii MA 21 pro setrvání v kategorii C (kritérium
č.9.1). Tato částka bude poskytnuta Neposedovi za zajištění aktivit pro děti během Veřejného
fóra konaného dne 4. listopadu 2015.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 poskytnutí finančních prostředků ve výši 1000 Kč Neposedovi na podporu aktivit v Újezdě

nad Lesy vycházejících z komunitního plánování
 
 
 

2) u k l á d á
 ÚMČ Praha 21 (Granty a MA21) informovat ředitelku spolku Neposeda

 
 Zodpovídá:

 
 1. Granty a MA21
 Termín:  24.11.2015
 

 
 
 

Dne 16.11.2015



 
 

Ing. Šárka Zátková
pověřená výkonem funkce starostky

 
 



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

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00498/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 8. jednání dne 23.11.2015
 

Ing. Šárka Zátkovápředkládá:
pověřená výkonem funkce starostky

 
Bc. Hana Kořínkovázpracoval:
referent - školství

 
 

Věc: Platové výměry ředitelek ZŠ a MŠ k 1. 11. 2015 dle Nařízení vlády č. 278/2015
Sb.

Důvodová zpráva

V souladu s NV č. 278/2015 Sb., kterým se mění NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, žádám o schválení
zvýšení platu o 3% ředitelkám ZŠ a MŠ.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 zvýšení platu o 3% dle změny NV č. 278/2015 Sb., kterým se mění NV č. 564/2006 Sb.,

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů, Mgr. et Bc. Aleně Sochůrkové, ředitelce Masarykovy ZŠ, Polesná 1690; Heleně
Kuprové, ředitelce I. MŠ, Čentická 2222; Bc. Naděždě Kosanové, ředitelce MŠ Sedmikráska,
Lišická 1502; Bc. Ivetě Průšové, statutárnímu zástupci MŠ Rohožník, Žárovická 1653 a Mgr.
Ivaně Huttové, ředitelce MŠ Sluníčko, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy

 
 
 
 

Dne 16.11.2015
 
 

Ing. Šárka Zátková
pověřená výkonem funkce starostky

 
 



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

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00509/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 8. jednání dne 23.11.2015
 

Ing. Šárka Zátkovápředkládá:
pověřená výkonem funkce starostky

 
Ing. Josef Roušalzpracoval:
vedoucí odboru majetku a investic

 
 

Věc: Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro T-Mobile Czech
Republic a.s.

Důvodová zpráva

Materiál je předkládán v souvislosti s požadavkem společnosti Abak na zkvalitnění datové sítě
technologií   TMCZ v oblasti Újezd nad Lesy. Kabelové vedení veřejné komunikační sítě pod
označením "Připojení lokality POLE01-TMCZ,POLE02-ČTD, Polesná 1690, Újezd nad Lesy" dojde
k  realizaci nové optické trasy přes areál školy a budovu školy na střechu , kde je zařízení
společnosti T-Mobile a Újezdnet. Podzemní kabelové vedení veřejné komunikační sítě bude
umístěno v pozemcích parc.č.1577/1 a 1578 ul. Starokolínská v k.ú. Újezd nad Lesy . Všechny
uvedené pozemky  jsou ve svěřené správe MČ Praha 21. Jednorázová náhrada za zřízení věcného
břemene byla stanovena znaleckým posudkem číslo1261-37/15 Ing. Karlem Liškou, CSc a byla
stanovena ve výši 51 640,- Kč.  

Předkládáme ZMČ ke schválení návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti
pro T-Mobile Czech Republic a.s.

 
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro T-Mobile Czech Republic

a.s. na pozemcích 1577/1 a 1578 v k.ú. Újezd nad Lesy
 
 
 

2) p o v ě ř u j e
 pověřeného člena ZMČ Praha 21 podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení

služebnosti



 
 Zodpovídá:

 
 1. zastupitelka
 Termín:  30.11.2015
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_12_navrh_smlouvy_SoSB_-_T-_Mobile

 
Příloha č.3: 03_znalecky_posudek

 
 

Dne 16.11.2015
 
 

Ing. Šárka Zátková
pověřená výkonem funkce starostky

 
 



SMLOUVA 

o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.    / 

 

Dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli účastníci (smluvní strany) 
 

Název:   Městská část Praha 21, 
sídlo:    Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy 
IČ:    00240923 
DIČ:    CZ - 00240923 
za kterou jedná:  
bankovní spojení:  Česká spořitelna, pobočka Újezd nad Lesy  
č.ú.:   9021-2000709369/0800 
   

 

jako budoucí povinný na straně jedné 
 (dále jen jako „budoucí povinný“) 

a 

Obchodní firma: T-Mobile Czech Republic a.s.  
sídlo: Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 
IČ : 64949681 
DIČ: CZ 64949681 
e-mail: martin.marek@t-mobile.cz 

bankovní spojení: komerční banka, a.s., číslo účtu: 192235200217/0100 

za kterou jedná: Martinem Markem, Head of TC Infrastructure Operations, na základě pověření 

zapsaná v obchodním rejstříku  vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787 
 

                               
                                   
jako budoucí oprávněný na straně druhé 
 (dále jen jako „budoucí oprávněný“) 
 
dle ust. § 1785 a násl. občanského zákoníku v platném znění a § 104 zákona č. 
127/2005Sb., o elektronických komunikacích v platném znění, tuto smlouvu o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu a povinnosti 
smluvních stran uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na nově uloženou 
a provozovanou „datovou síť„ v pozemcích povinného 

 
 

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Budoucí povinný prohlašuje, že ve smyslu zák. č. 172/1991 Sb., o přechodu některých 
věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí a zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze, a Statutu hl. m. Prahy, je oprávněn nakládat s pozemky č. parc. 1577/1, 1578, v kat. 
úz. Újezd nad Lesy (dále jen jako „Pozemky“). 

1.2. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 2329 pro kat. úz. Újezd nad Lesy, obec 
Praha u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. 

1.3. Budoucí oprávněný je investorem záměru výstavby „datové sítě“, na pozemku č. parc. 
1577/1, , 1578, pro jehož realizaci je nezbytné uložit do Pozemků inženýrské sítě spočívající 
v 130  bm, které budou v jeho vlastnictví, (dále jen jako „Inženýrské sítě“). 



 

2. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

2.1. Budoucí povinný a budoucí oprávněný se touto smlouvou dohodli, že na základě výzvy 
budoucího oprávněného uzavřou do tří měsíců ode dne oznámení záměru započít s 
užíváním Inženýrských sítí stavebnímu úřadu dle § 120 stavebního zákona nebo vydání 
kolaudačního souhlasu s užíváním Inženýrských sítí dle § 122 stavebního zákona smlouvu 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě, kterou budoucí povinný jako povinný zřídí ve 
prospěch budoucího oprávněného jako oprávněného právo odpovídající služebnosti 
inženýrské sítě dle § 104 zákona č. 127/2005Sb., o elektronických komunikacích , 
spočívající v právu oprávněného  vlastním nákladem a vhodným i bezpečným způsobem 
umístit, provozovat užívat, udržovat, opravovat a modernizovat Inženýrské sítě, umístěné 
v Pozemcích, a dále v právu volného přístupu, spočívající v právu vstupu a vjezdu 
oprávněného na Pozemky za účelem zajištění provozu, oprav a údržby Inženýrských sítí 
(dále jen jako „Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě“). Tomuto právu odpovídá 
povinnost povinného a případných budoucích vlastníků Pozemku strpět umístění a 
provozování Inženýrských sítí a přístup na Pozemky za účelem zajištění provozu, oprav a 
údržby Inženýrských sítí. Služebnost, která bude obsahem Smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě, je dále označena jako „Služebnost inženýrské sítě“. Smlouva o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat zejména tato ujednání: 

2.1.1. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu neurčitou. Služebnost 
inženýrské sítě zanikne při přeložení nebo zrušení (zániku) Inženýrských sítí, 
rozhodnutím soudu, zánikem budoucího oprávněného bez právního nástupce nebo 
z jiných důvodů dle občanského zákoníku. 

2.1.2. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena jako úplatná, a to za jednorázovou 
náhradu (dále jen jako „Náhrada“). Výše Náhrady bude vypočtena na základě 
znaleckého posudku č. 1261-37/15, zpracovaného Ing. Karlem Liškou, CSc.,  ve výši 
51 640,- Kč. K ceně Náhrady bude připočtena DPH v aktuální výši.  Náhrada 
nezahrnuje škody na polních kulturách a na jiném majetku povinného, způsobené při 
zřizování, provozování, údržbě a opravách Inženýrských sítí, popř. uvedení do 
předchozího či řádného stavu, které se oprávněný zavazuje uhradit povinnému 
samostatně. 

2.1.3. Oprávněný uhradí Náhradu na základě daňového dokladu vystaveného povinným 
dle § 26 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, s náležitostmi dle § 28 
téhož zákona, bezhotovostním převodem na shora uvedený účet povinného se 
splatností do 30 dnů od vystavení daňového dokladu. Datum uskutečnění 
zdanitelného plnění bude den doručení listiny povinnému, ve které bude uvedeno 
datum právních účinků vkladu do katastru nemovitostí dle Smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě (§ 21 odst. 6 b) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty). 

2.1.4. Povinný a oprávněný se dohodli, že v případě, kdy povinný ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění nebude mít zveřejněn účet dle příslušných ustanovení zák. č. 
235/2004 Sb., o DPH, na který má být zaplacena úhrada za zřízení Služebnosti 
inženýrské sítě, bude tato platba provedena tak, že částku představující DPH zaplatí 
oprávněný přímo na účet správce daně povinného. Výše úhrady za zřízení 
Služebnosti inženýrské sítě bez DPH bude v tomto případě uhrazena dle bodu 1. 
tohoto článku smlouvy. 

2.1.5. Povinný a oprávněný se dohodli, že v případě, kdy u povinného ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem dle zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, 
bude úhrada za zřízení Služebnosti inženýrské sítě provedena tak, že částku 
představující DPH, zaplatí oprávněný přímo na účet správce daně povinného. Výše 



úhrady za zřízení Služebnosti inženýrské sítě bez DPH bude v tomto případě 
uhrazena dle bodu 1. tohoto článku smlouvy. 

2.2. Rozsah Služebnosti inženýrské sítě pro účely této smlouvy je vyznačen v situačním 
plánku, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. 

2.3. Rozsah Služebnosti inženýrské sítě pro účely Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě, bude vyznačen a vyčíslen v příslušném geometrickém plánu, který bude přílohou a 
nedílnou součástí Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 

2.4. Budoucí oprávněný je povinen šetřit co nejvíce majetek budoucího povinného (zejm. 
Pozemky a související nemovitý i movitý majetek), uvést bez zbytečného odkladu na vlastní 
náklad Pozemky po provedení prací na Inženýrských sítích do předchozího či řádného stavu, 
nebo budoucímu povinnému nahradit způsobenou škodu (volba nároku náleží budoucímu 
povinnému). Při uvádění Pozemku do předchozího či řádného stavu budou dodrženy 
následující technické podmínky: 

2.4.1. u zelených ploch bude proveden zásyp tak, aby se plocha v trase výkopu 
nepropadala, a obnovovaná plocha bude oseta; 

2.4.2. u chodníků bude zásyp zhutněn a povrchové vrstvy budou provedeny dle 
původního typu: dlažba bude obnovena v celé délce při zachování vzoru a 
barevnosti dlažby a v případě živičného krytu bude opraveno se zaříznutím 
okrajů a napojení na sousední kryt bude utěsněn zalitím spáry; 

2.4.3. u vozovek dojde ke kvalitnímu zhutnění podkladových vrstev tak, aby se 
vozovka v trase výkopu nepropadala. Vrchní vrstvy budou provedeny ve 
stejném druhu a kvalitě a materiálu jako navazující povrch; u živičných 
povrchů bude opraveno se zaříznutím okrajů a napojení na sousední kryt 
bude utěsněn zalitím spár. 

Za provedené práce nese budoucí oprávněný záruku po dobu 2 let od souhlasného 
protokolárního převzetí Pozemku se zástupcem budoucího povinného. 

Pokud se bude jednat o zásah do nového krytu v záruční době, bude záruka na opravený 
úsek požadována minimálně do doby trvání původní záruky, minimálně však dva roky. 

 

3. Práva a povinnosti smluvních stran 

3.1. Budoucí povinný prohlašuje, že touto smlouvou dává budoucímu oprávněnému souhlas 
vlastníka s umístěním, stavbou a provozováním Inženýrských sítí na Pozemcích a souhlasí, 
aby tato smlouva byla podkladem pro správní řízení jako vyjádření účastníka, a to především 
v řízeních dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen jako 
„stavební zákon“) – zejm. § 96 odst. 3 písm. a), § 104 odst. 1, § 105 odst. 1 a § 110 odst. 2 
písm. a) stavebního zákona.  

3.2. Pokud při realizaci stavby dle čl. 1.3. této smlouvy bude na veřejné komunikaci 
skladován stavební materiál nebo stavební buňka, má budoucí oprávněný ohlašovací 
povinnost dle vyhlášky hl. m. Prahy č. 5/2011 Sb., o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství.  

3.3. Do uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uděluje budoucí povinný 
budoucímu oprávněnému právo volného přístupu na Pozemky za účelem zajištění stavby, 
provozu, údržby a oprav Inženýrských sítí. 

3.4. Budoucí povinný se zavazuje poskytnout budoucímu oprávněnému veškerou součinnost 
při uzavírání vlastní Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě.  

3.5. Budoucí oprávněný se zavazuje na své náklady zajistit vyhotovení geometrického plánu 
se skutečným zaměřením a vyčíslením Inženýrských sítí, který bude dle čl. 2.3. této smlouvy 
přílohou Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě.  



3.6. Budoucí oprávněný se zavazuje, po předložení geometrického plánu budoucím 
oprávněným, zajistit vyhotovení Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Písemné 
návrhy Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě se budoucí povinný zavazuje předložit 
budoucímu oprávněnému k podpisu.  

3.7. Budoucí oprávněný se zavazuje zajistit na své náklady zpracování a podání Návrhu na 
vklad práva odpovídajícího Služebnosti inženýrské sítě dle Smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě do katastru nemovitostí (dále jen jako „Návrh na vklad“), včetně úhrady 
správních poplatků. 

3.8. Budoucí oprávněný se dále zavazuje nečinit žádné překážky řádnému průběhu 
samotného vkladového řízení (o Návrhu na vklad). Budoucí oprávněný se též zavazuje 
na své náklady zajistit všechny podklady pro vkladové řízení (o Návrhu na vklad), a to i 
podklady, které by si v souvislosti se Služebností inženýrské sítě či vkladovým řízením i 
dodatečně vyžádal katastrální úřad. 

3.9. Povinnosti dle předchozích článků 3.5., 3.7. a 3.8. této smlouvy je budoucí oprávněný 
povinen splnit do tří měsíců ode dne oznámení záměru započít s užíváním Inženýrských sítí 
stavebnímu úřadu dle § 120 stavebního zákona nebo do tří měsíců od vydání kolaudačního 
souhlasu s užíváním Inženýrských sítí dle § 122 stavebního zákona (dále též jen jako 
„Termín“). Do běhu lhůty dle předchozí věty se nepočítá doba, po kterou budoucí oprávněný 
nemohl své povinnosti plnit z důvodů zaviněných výlučně budoucím povinným.  

3.10. Budoucí oprávněný je povinen zaplatit budoucímu povinnému smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč (slovy: dvacet-tisíc korun českých), pokud budoucí oprávněný: 

3.10.1.  nesplní kteroukoliv ze svých povinností dle článků  3.5., 3.7. a 3.8. této 
smlouvy do Termínu; 

3.10.2. nesplní svoji povinnost zaplatit budoucímu oprávněnému Náhradu řádně a 
včas. 

3.11. Sjednanou smluvní pokutu dle předchozího článku 3.10. této smlouvy (dále jen jako 
„Smluvní pokuta“) je budoucí oprávněný povinen zaplatit do třiceti (30) dnů od doručení 
písemné výzvy budoucího povinného, a to i kdyby porušení smluvní povinnosti nezavinil (s 
výjimkou uvedenou v druhé větě článku 3.8. této smlouvy). Povinnost budoucího 
oprávněného zaplatit Smluvní pokutu nemá vliv na jeho případnou povinnost k náhradě 
škody způsobené porušením této smlouvy budoucímu povinnému.  

3.12. Zaplacením Smluvní pokuty nezaniká závazek budoucího oprávněného splnit své 
povinnosti dle této smlouvy. Smluvní pokutu je budoucí oprávněný povinen zaplatit při 
každém (i opakovaném) porušení kterékoliv ze svých smluvních povinností specifikovaných 
v článku 3.9. této smlouvy. 

3.13. V případě prodlení budoucího oprávněného s úhradou Náhrady je budoucí oprávněný 
povinen vedle jednorázové Smluvní pokuty dle článku 3.10.2. této smlouvy uhradit 
budoucímu povinnému též další smluvní pokutu ve výši 0,1% Náhrady za každý den prodlení 
s úhradou Náhrady, a to i kdyby porušení smluvní povinnosti nezavinil. Povinnost budoucího 
oprávněného zaplatit tuto další smluvní pokutu nemá vliv na jeho případnou povinnost 
k náhradě škody způsobené budoucímu povinnému porušením této smlouvy. 

3.14. Smluvní strany se dohodly, že jednotlivé písemné úkony smluvních stran budou 
doručovány elektronicky (na výše uvedenou emailovou adresu, popř. na jinou písemně 
sdělenou emailovou adresu) nebo poštou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost druhé 
smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi doručí. 
Účinky doručení však nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost vrátí jako nedoručenou 
z důvodů, že adresát písemnost nevyzvedl v úložní lhůtě, nebo ji odmítl převzít, či se na 
adrese (uvedené v záhlaví této smlouvy nebo v obchodním rejstříku) již nezdržuje. Za den 
doručení se v takovém případě považuje den, kdy byla písemnost vrácena jejímu odesilateli. 

3.15. Práva a povinnosti smluvních stran uvedená v tomto článku 3. smlouvy zůstávají 
v platnosti a účinnosti i po uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 



 

4. Další ujednání a prohlášení smluvních stran 

4.1. Budoucí povinný a budoucí oprávněný se dohodli, že tato smlouva je uzavírána s touto 
rozvazovací podmínkou: 

4.1.1. Inženýrskými sítěmi nebude Pozemky nijak dotčen do 5 let od nabytí účinnosti 
Smlouvy nebo 

4.1.2. do 5 let od nabytí účinnosti Smlouvy nedojde k vydání pravomocného 
rozhodnutí o umístění stavby (či územního souhlasu dle § 96 stavebního 
zákona) a/nebo pravomocného stavebního povolení (či souhlasu stavebního 
úřadu dle § 106 stavebního zákona) na Inženýrské sítě. 

4.2. Nedojde-li ve stanovené době k uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, 
může se budoucí oprávněný i budoucí povinný domáhat ve lhůtě 1 roku, aby prohlášení vůle 
bylo nahrazeno soudním rozhodnutím (§ 1787 občanského zákoníku). Právo na náhradu 
škody či úhradu dojednané smluvní pokuty tím není nijak dotčeno. 

4.3. Práva a povinnosti dohodnuté v této smlouvě, platí i pro případné právní nástupce 
smluvních stran nebo nové vlastníky Pozemků, přičemž smluvní strany jsou vázány svými 
projevy vůle již od okamžiku podpisu této smlouvy. Budoucí povinný se podpisem této 
smlouvy zavazuje, pro případ prodeje Pozemků nebo jeho části, postoupí veškerá práva a 
povinnosti z této smlouvy na nového vlastníka (nabyvatele) Pozemku, k čemuž mu budoucí 
oprávněný uděluje souhlas. 

4.4. Smluvní strany tímto prohlašují a zaručují, že: 

4.4.1. jsou oprávněny podepsat, převzít a plnit závazky, které pro ně z této smlouvy 
vyplývají; 

4.4.2. podepsáním této dohody ani plněním závazků z této smlouvy nedojde podle 
vědomí a přesvědčení smluvních stran k porušení žádné smlouvy, závazku, 
rozhodnutí nebo příkazu, jehož stranou je nebo jemuž podléhá některá ze 
smluvních stran ani žádného zákona ani jiného právního předpisu, jež se 
vztahuje na smluvní strany nebo na majetek, s nímž nakládají; 

4.4.3. se zdrží jakýchkoliv kroků, které by mohly vést ke zpochybnění této smlouvy 
nebo závazků převzatých kteroukoli ze smluvních stran v dobré víře na základě 
a v souvislosti s touto smlouvou. 

4.5. Pozbude-li některé ustanovení této smlouvy platnosti či účinnosti, nebo ukáže-li se 
některé ustanovení této smlouvy neplatným nebo neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení 
této smlouvy v platnosti a místo neplatných nebo neúčinných ustanovení smlouvy se použijí 
ustanovení obecně závazného právního předpisu; na platnost a účinnost celé smlouvy nemá 
platnost či neúčinnost některého ustanovení žádný vliv a smlouva jako celek zůstává platnou 
a účinnou.  

4.6. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a dále 
příslušnými platnými právními předpisy. 

 

5. Závěrečná ustanovení 

5.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

5.2. Tuto smlouvu je možné měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních 
stran ve formě číslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 



5.3. Smluvní strany byly informovány, že tato smlouva bude zveřejněna na webových 
stránkách MČ Praha 21 a prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
důvěrné a udělují souhlas s jejich užitím a zveřejněním. 

5.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž 
každá strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.  

5.5. Budoucí povinný a budoucí oprávněný prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím 
podpisem přečetli a jsou seznámeni s jejím obsahem, kterému rozumí, že byla uzavřena po 
vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli 
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. 

 
P ř í l o h a: 
1. situační plánek 
 
 

V Praze dne:                 V Praze dne:       

 

 

Budoucí povinný:  Budoucí oprávněný: 

 

……………………………….. ……………………………….. 
Městská část Praha 21 T-Mobile Czech Republic a.s. 
 Martin Marek 
 Vedoucí oddělení provozu infrastruktury TC
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00504/2015
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 8. jednání dne 23.11.2015
 

Ing. Šárka Zátkovápředkládá:
pověřená výkonem funkce starostky

 
Ing. Zuzana Voříškovázpracoval:
Komise likvidační, předseda

 
 

Věc: Zápis z jednání likvidační komise konané dne 9. 11. 2015

Důvodová zpráva

Na základě ustanovení vnitřního předpisu předkládáme ke schválení přiložený zápis.
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
 zápis z jednání likvidační komise konané dne 9. 11. 2015

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Zapis_z_jednani_likvidacni_komise_ze_dne_9.11.2015

 
Příloha č.3: 03_Tab.vyrazeni_OSO

 
Příloha č.4: 04_Tab.vyrazeni_OSV_OPD

 
Příloha č.5: 05_Tab.vyrazeni_SU

 
Příloha č.6: 06_Tab._vyrazeni_tajemnik

 
Příloha č.7: 07_Tab.vyrazeni_ZO

 
Příloha č.8: 08_Tab.vyrazeni_FO

 
 

Dne 16.11.2015



 
 

Ing. Šárka Zátková
pověřená výkonem funkce starostky

 
 







                           Městká část Praha 21, ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, 190 16 Újezd n/L

           Protokolární návrh o vyřazení majetku (hmotného, nehmotného) z užívání

Odbor spravující majetek:       Odbor občansko správní Podpis vedoucího odboru: Z. Vodová

Důvod vyřazení majetku: opotřebované, nefunkční, rozbité...

Poř. č. Inv. číslo Kód N á z e v 

Rok 

pořízení Množství

Cena za 

jednotku Cena celkem Č.účtu  likvidace

V/1/15 MC2140001635 B01S1M028 tiskárna HP LJ 1300 2004 1 13 407,80 13 407,80 28 kontejner

CELKEM

13 407,80 13 407,80

Stanovisko likvidační komise k vyřazení majetku z účetnictví: Komise projednala přiložený seznam věcí určených k likvidaci a doporučuje  jejich 
vyřazení

Podpisy členů likvidační komise:

Odborný posudek ke způsobu vyřazení: 



Vyřazení schváleno RMČ Praha 21 dne: 

Účtovací předpis:           Usnesením č. : 

MD DAL ČÁSTKA  Datum a podpis statutátní orgánu :

Vyhotovil:  D. Literová Kontroloval:    Vl. Saitz

       Datum: Datum:

Zaúčtoval:  V. Lauberová Podpis: Podpis:

Datum:                                              Podpis:



                           Městká část Praha 21, ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, 190 16 Újezd n/L

           Protokolární návrh o vyřazení majetku (hmotného, nehmotného) z užívání

Odbor spravující majetek:       Odbor sociálních věcí a péče o dítě Podpis vedoucího odboru: Bc. Lipanovičová

Důvod vyřazení majetku: opotřebované, nefunkční, rozbité...

Poř. č. Inv. číslo Kód N á z e v 

Rok 

pořízení Množství

Cena za 

jednotku Cena celkem Č.účtu  likvidace

V/1/15 MC2140002399 B01S1M024A Křeslo prac. 4000 2010 1 5 280,00 5 280,00 28 kontejner

V/2/15 MC2140001152 B01S2M025B Ventilátor stojací 2001 1 1 375,00 1 375,00 28 kontejner

V/3/15 MC2140002079 B04S1M001 Křeslo pracovní 4000 2006 1 4 505,34 4 505,34 28 kontejner

V/4/15 MC2150001146 B04S1M001 Křeslo kancelářské 2008 1 796,00 796,00 902 kontejner

V/5/15 MC2140000565 B04S1M025B regál rohový vysoký 1998 1 3 050,00 3 050,00 28 kontejner

CELKEM 15 006,34 15 006,34

Stanovisko likvidační komise k vyřazení majetku z účetnictví: Komise projednala přiložený seznam věcí určených k likvidaci a doporučuje  jejich 
vyřazení

Podpisy členů likvidační komise:

Odborný posudek ke způsobu vyřazení: 



Vyřazení schváleno RMČ Praha 21 dne: 

Účtovací předpis:           Usnesením č. : 

MD DAL ČÁSTKA  Datum a podpis statutátní orgánu :

Vyhotovil:  D. Literová Kontroloval:    Vl. Saitz

       Datum: Datum:

Zaúčtoval:  V. Lauberová Podpis: Podpis:

Datum:                                              Podpis:



                           Městká část Praha 21, ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, 190 16 Újezd n/L

           Protokolární návrh o vyřazení majetku (hmotného, nehmotného) z užívání

Odbor spravující majetek:       stavební úřad Podpis vedoucího odboru: Ing. Kupr

Důvod vyřazení majetku: opotřebované, nefunkční, rozbité...

Poř. č. Inv. číslo Kód N á z e v 

Rok 

pořízení Množství

Cena za 

jednotku Cena celkem Č.účtu  likvidace

V/1/15 MC2140000957 B01S2M014A Lednice Ignis 2001 1 10 490,00 10 490,00 28 kontejner

V/2/15 MC2140001130 B01S2M014A Lednice Zanussi 2001 1 8 290,00 8 290,00 28 kontejner

V/3/15 MC2150000394 B01S2M014A Skříň Alfa 19?? 1 670,00 670,00 902 kontejner

V/4/15 MC2150000395 B01S2M014A Skříň Alfa 19?? 1 670,00 670,00 902 kontejner

V/5/15 MC2150000396 B01S2M014A Skříň Alfa 19?? 1 670,00 670,00 902 kontejner

V/6/15 MC2150000400 B01S2M014A Skříň Alfa 19?? 1 670,00 670,00 902 kontejner

V/7/15 MC2150000405 B01S2M014A Skříň Alfa 19?? 1 750,00 750,00 902 kontejner

CELKEM 22 210,00 22 210,00

Stanovisko likvidační komise k vyřazení majetku z účetnictví: Komise projednala přiložený seznam věcí určených k likvidaci a doporučuje  jejich 
vyřazení

Podpisy členů likvidační komise:

Odborný posudek ke způsobu vyřazení: 



Vyřazení schváleno RMČ Praha 21 dne: 

Účtovací předpis:           Usnesením č. : 

MD DAL ČÁSTKA  Datum a podpis statutátní orgánu :

Vyhotovil:  D. Literová Kontroloval:    Vl. Saitz

       Datum: Datum:

Zaúčtoval:  V. Lauberová Podpis: Podpis:

Datum:                                              Podpis:











                           Městká část Praha 21, ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, 190 16 Újezd n/L

           Protokolární návrh o vyřazení majetku (hmotného, nehmotného) z užívání

Odbor spravující majetek:       odbor živnostenský Podpis vedoucího odboru: Ing. Voříšková

Důvod vyřazení majetku: opotřebované, nefunkční, rozbité...

Poř. č. Inv. číslo Kód N á z e v 

Rok 

pořízení Množství

Cena za 

jednotku Cena celkem Č.účtu  likvidace

V/1/15 MC2140001639 B01S1M022 židle otočná Oskar 2004 1 2 199,00 2 199,00 28 kontejner

V/2/15 MC2140001638 B01S1M022 židle otočná Oskar 2004 1 2 199,00 2 199,00 28 kontejner

CELKEM

4 398,00 4 398,00

Stanovisko likvidační komise k vyřazení majetku z účetnictví: Komise projednala přiložený seznam věcí určených k likvidaci a doporučuje  jejich 
vyřazení

Podpisy členů likvidační komise:

Odborný posudek ke způsobu vyřazení: 



Vyřazení schváleno RMČ Praha 21 dne: 

Účtovací předpis:           Usnesením č. : 

MD DAL ČÁSTKA  Datum a podpis statutátní orgánu :

Vyhotovil:  D. Literová Kontroloval:    Vl. Saitz

       Datum: Datum:

Zaúčtoval:  V. Lauberová Podpis: Podpis:

Datum:                                              Podpis:



                           Městká část Praha 21, ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, 190 16 Újezd n/L

           Protokolární návrh o vyřazení majetku (hmotného, nehmotného) z užívání

Odbor spravující majetek:     odbor finanční Podpis vedoucího odboru:  Ing. Berková

Důvod vyřazení majetku: opotřebované, nefunkční, rozbité...

Poř. č. Inv. číslo Kód N á z e v 

Rok 

pořízení Množství

Cena za 

jednotku Cena celkem Č.účtu  likvidace

V/1/15 MC2140002129 B01S2M008A židle s područkami 2007 1 3 010,66 3 010,66 28 kontejner

CELKEM

3 010,66 3 010,66

Stanovisko likvidační komise k vyřazení majetku z účetnictví: Komise projednala přiložený seznam věcí určených k likvidaci a doporučuje  jejich 
vyřazení

Podpisy členů likvidační komise:

Odborný posudek ke způsobu vyřazení: 



Vyřazení schváleno RMČ Praha 21 dne: 

Účtovací předpis:           Usnesením č. : 

MD DAL ČÁSTKA  Datum a podpis statutátní orgánu :

Vyhotovil:  D. Literová Kontroloval:    Vl. Saitz

       Datum: Datum:

Zaúčtoval:  V. Lauberová Podpis: Podpis:

Datum:                                              Podpis:


