
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 

Pozvánka 

 

Zastupitelstvo městské části 2. jednání 15.12.2014 

Místo konání: Divadelní sál MZŠ 

 

Začátek jednání: 17:00 hod 

 
Navržený program jednání: 

 

18:00–18:45 Interpelace občanů 

18:45–19:30 Interpelace členů zastupitelstva 

 

Pořadí Věc 
Číslo 

materiálu 
Značka Předkládá 

1. Zahájení jednání BJ/00539/2014  Iva Šimková 

2. Složení slibu zastupitele BJ/00540/2014  Iva Šimková 

3. Stanovení ověřovatelů zápisu, volba 

mandátového výboru, volba návrhového 

výboru 

BJ/00541/2014  Iva Šimková 

Zdeněk Růžička 

4. Schválení programu jednání Zastupitelstva 

MČ Praha 21 

BJ/00542/2014  Iva Šimková 

Zdeněk Růžička 

5. Kontrola plnění usnesení BJ/00544/2014  Iva Šimková 

Zdeněk Růžička 

6. Návrh na změnu Jednacího řádu ZMČ Praha 

21 

BJ/00562/2014  Zdeněk Růžička 

Vladimír Saitz 

7. Jmenování tajemníků Kontrolního a 

Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 

21 

BJ/00564/2014  Vladimír Saitz 

Zdeněk Růžička 

8. Průběžná zpráva o činnosti kontrolního 

výboru Zastupitelstva MČ Prahy 21 

BJ/00545/2014  MUDr. 

Dastychová 

Zuzana 

Ing. Bulířová 

Ivana 

9. Účelová neinvestiční dotace na realizaci 

projektu MČ Praha 21 v oblasti řešení 

problematiky bezdomovectví pro rok 2014 

BJ/00559/2014  Bc. Radka 

Lipanovičová 

Zdeněk Růžička 

10. Zápis č.1 z jednání Finančního výboru 

Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 18. 11. 

2014 

BJ/00548/2014  Ing. Vlasta 

Berková 

Zdeněk Růžička 

11. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za I. - III. 

čtvrtletí 2014 

BJ/00549/2014  Ing. Vlasta 

Berková 

Zdeněk Růžička 

 

 



 

12. Rozpočtová opatření č. 50, 77-80, 84-93, 94-

96, 106, 108, 110, 113, 115-118: změny 

rozpočtu v roce 2014 

BJ/00550/2014  Ing. Vlasta 

Berková 

Zdeněk Růžička 

13. Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 

na rok 2015 včetně zásad pro hospodaření v 

období rozpočtového provizoria 

BJ/00555/2014  Ing. Vlasta 

Berková 

Zdeněk Růžička 

14. Poskytnutí neinvestičních příspěvků zřízeným 

příspěvkovým organizacím (MŠ a ZŠ) na 

vánoční besídku (vánoční dárky) 

BJ/00556/2014  Ing. Vlasta 

Berková 

Zdeněk Růžička 

15. Žádost o svěření pozemků z majetku Hl. m. 

Prahy č. parc. 1531/2 a 1573/2 v k.ú. Újezd 

nad Lesy do správy MČ Praha 21 

BJ/00546/2014  Ing. Josef Roušal 

Zdeněk Růžička 

16. Grantový systém a Grantové programy pro 

rok 2015 

BJ/00571/2014  Mgr. Blanka 

Horká 

Zdeněk Růžička 

 

 

Zdeněk Růžička v.r. 

starosta MČ Praha 21 

 



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

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

MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ
 
 

BJ/00539/2014
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 2. jednání dne 15.12.2014
 

Iva Šimkovázpracoval:
organizator

 
 

Věc: Zahájení jednání
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 
 

Dne 04.12.2014
 
 
 



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 PROJEDNÁNÍ
 
 

BJ/00540/2014
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 2. jednání dne 15.12.2014
 

Iva Šimkovázpracoval:
organizator

 
 

Věc: Složení slibu zastupitele
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 
 

Dne 04.12.2014
 
 
 



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 PROJEDNÁNÍ
 
 

BJ/00541/2014
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 2. jednání dne 15.12.2014
 

Zdeněk Růžičkapředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Iva Šimkovázpracoval:
organizator

 
 

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

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) v o l í
 ověřovatele zápisu:

 
 
 

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

členové: ...........................................
 
 
 

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

členové: ............................................
 
 
 
 

Dne 04.12.2014
 
 

Zdeněk Růžička
starosta MČ Praha 21

 
 



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

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

MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ
 
 

BJ/00542/2014
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 2. jednání dne 15.12.2014
 

Zdeněk Růžičkapředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Iva Šimkovázpracoval:
organizator

 
 

Věc: Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
 program 2. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.1: 02_program_ZMC2

 
 

Dne 03.12.2014
 
 

Zdeněk Růžička
starosta MČ Praha 21

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
Program 
 
18:00-18:45 Interpelace občanů  
18:45-19:30 Interpelace členů zastupitelstva 
 
   
1.  Zahájení jednání 
2.  Složení slibu zastupitele 
3.  Stanovení ověřovatelů zápisu, volba mandátového výboru, volba návrhového výboru 
4.  Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 
5.  Kontrola plnění usnesení 
6.    Návrh na změnu Jednacího řádu ZMČ Praha 21 
7.    Jmenování tajemníků Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 
8.    Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21  
9.    Účelová neinvestiční dotace na realizaci projektu MČ Praha 21 v oblasti řešení      
       problematiky bezdomovectví pro rok 2014 
10.  Zápis č. 1 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 18. 11. 2014 
11.  Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za I. - III. čtvrtletí 2014 
12.  Rozpočtová opatření č. 50, 77- 80, 84-93, 94 -96, 106, 108, 110, 113, 115-118 
13. Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2015 včetně zásad pro hospodaření v     
      období rozpočtového provizoria 
14. Poskytnutí neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ a ZŠ) na  
      vánoční besídku (vánoční dárky) 
15. Žádost o svěření pozemků z majetku Hl. m. Prahy č. parc. 1531/2 a 1573/2 v k.ú. Újezd    
      nad Lesy do správy MČ Praha 21 
16. Grantový systém a Grantové programy na rok 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 PROJEDNÁNÍ
 
 

BJ/00544/2014
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 2. jednání dne 15.12.2014
 

Zdeněk Růžičkapředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Iva Šimkovázpracoval:
organizator

 
 

Věc: Kontrola plnění usnesení

Důvodová zpráva

Předkládám kontrolu plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva.  Ze ZMČ1 žádný úkol
nevzešel.

 

  

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

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

 
 
 
 

Dne 04.12.2014
 
 

Zdeněk Růžička
starosta MČ Praha 21

 
 



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

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

MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ
 
 

BJ/00562/2014
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 2. jednání dne 15.12.2014
 

Zdeněk Růžičkapředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Vladimír Saitzzpracoval:
Tajemník úřadu

 
 

Věc: Návrh na změnu Jednacího řádu ZMČ Praha 21

Důvodová zpráva
Rada MČ Praha 21 odsouhlasila na svém jednání dne 25. 11. 2014 změnu Jednacího řádu ZMČ
Praha 21. JŘ byl změněn pouze v § 22. Ostatní ustanovení zůstávají  beze změny. 

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha 21, dle přílohy, která je nedílnou součástí originálu

usnesení
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_JR_18.12.2012

 
Příloha č.3: 03_JR_15.12.2014_

 
 

Dne 03.12.2014
 
 

Zdeněk Růžička
starosta MČ Praha 21

 
 



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

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

MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ
 
 

BJ/00564/2014
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 2. jednání dne 15.12.2014
 

Zdeněk Růžičkapředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Vladimír Saitzzpracoval:
Tajemník úřadu

 
 

Věc: Jmenování tajemníků Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha
21

Důvodová zpráva

Na základě zák. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, § 77 odst. 2, předkládám Zastupitelstvu
odsouhlasený návrh Radou MČ Praha 21, na jmenování tajemnic Kontrolního a Finančního výboru.
Podle zmiňovaného ustanovení se tajemníci výborů volí Zastupitelstvem MČ.

Tento materiál byl projednán RMČ1 dne 11. 11. 2014.
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) v o l í
 tajemnici Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 Ing. Ivanu Bulířovou a tajemnici Finančního

výboru ZMČ Praha 21 Ing. Vlastu Berkovou
 
 
 
 

Dne 03.12.2014
 
 

Zdeněk Růžička
starosta MČ Praha 21

 
 



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

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

MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ
 
 

BJ/00545/2014
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 2. jednání dne 15.12.2014
 

MUDr. Dastychová Zuzanapředkládá:
Předseda KV

 
Ing. Bulířová Ivanazpracoval:
tajemník KV ZMČ Praha 21

 
 

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

Důvodová zpráva

Průběžná zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Prahy 21

Kontrolní výbor Zastupitelstva MČ Praha 21 předkládá Zastupitelstvu MČ Praha 21 průběžnou
zprávu o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Prahy 21. Jedná se o: Zápis z jednání
kontrolního výboru č. 1/2014 ze dne 19. 11. 2014. 

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 zápis z jednání kontrolního výboru č. 1/2014 ze dne 19. 11. 2014

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_KV_prubezna_zprava_o_cinnosti_KV

 
Příloha č.3: 03_KV_2014_01_zapis

 
 

Dne 26.11.2014
 
 

MUDr. Dastychová Zuzana
Předseda KV

 
 



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

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

MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ
 
 

BJ/00559/2014
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 2. jednání dne 15.12.2014
 

Zdeněk Růžičkapředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Bc. Radka Lipanovičovázpracoval:
vedoucí odboru sociálních věcí

 
 

Věc: Účelová neinvestiční dotace na realizaci projektu MČ Praha 21 v oblasti řešení
problematiky bezdomovectví pro rok 2014

Důvodová zpráva

Usnesením RMČ 105/1920/14 ze dne 21.10.2014 RMČ souhlasila s poskytnutím účelové
neinvestiční dotace o.s. Neposeda ve výši 50 000 Kč na realizaci projektu "Terénní sociální práce
s osobami bez přístřeší" v rámci Komunitního terénního programu, který o.s. Neposeda v MČ
Praha 21 již provozuje.

Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, § 89, odst. 1 e) rozhoduje o převodech
peněz právnickým osobám v částce vyšší než 50 000 Kč za rok jednomu a témuž  subjektu ZMČ.
Vzhledem k tomu, že o.s. Neposeda již v tomto roce obdržel od MČ Praha 21 finanční prostředky
v částce vyšší než je tento stanovený limit, je nutno poskytnutí finančních prostředků z účelové
neinvestiční dotace předložit a schválit na jednání ZMČ.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 poskytnutí účelové neinvestiční dotace o.s. Neposeda ve výši 50 000 Kč na realizaci projektu

"Terénní sociální práce s osobami bez přístřeší"
 
 
 
 

Dne 01.12.2014
 
 

Zdeněk Růžička
starosta MČ Praha 21

 



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

 



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 PROJEDNÁNÍ
 
 

BJ/00548/2014
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 2. jednání dne 15.12.2014
 

Zdeněk Růžičkapředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Zápis č.1 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 18.
11. 2014

Důvodová zpráva

Zápis č. 1 z jednání Finančního výboru, ze dne 18. 11. 2014, který je předkládán Radě a
Zastupitelstvu na vědomí, obsahuje 3 body a na každý z nich je předložen návrh na usnesení. 

Rada MČ Praha 21 vzala tento zápis na vědomí usnesením RMČ2/0021/14.
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 zápis č. 1 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 18. 11. 2014

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Zapis_c_1_z_FV

 
 

Dne 03.12.2014
 
 

Zdeněk Růžička
starosta MČ Praha 21

 
 





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

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

MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ
 
 

BJ/00549/2014
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 2. jednání dne 15.12.2014
 

Zdeněk Růžičkapředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za I. - III. čtvrtletí 2014

Důvodová zpráva

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

K 30. 9. 2014 byly vykázány příjmy celkem ve výši 78 810,69 tis. Kč, tj. plnění k upravenému
rozpočtu na 81,77%. Celkové výdaje byly vykázány ve výši 70 924,69 tis. Kč (tj. plnění vůči
upravenému rozpočtu na 64,21%), z toho běžné výdaje 44 401,62 tis. Kč (plnění na 57,96%)
a kapitálové výdaje 26 523,07 tis. Kč (plnění na 78,35%). Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
bylo vykázáno přebytkové, a to ve výši 7 885,99 tis. Kč vlivem vyššího plnění příjmů a nižšího
čerpání výdajů.

Ve vedlejší hospodářské činnosti byly docíleny výnosy ve výši 5 845,53 tis., náklady ve výši 5
216,88 tis. Kč a z toho vyplývající výsledek hospodaření ve výši 628,65 tis. Kč.

Předkládaný materiál byl odsouhlasen usnesením RMČ2/0017/14. 
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 



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

1) s c h v a l u j e
 Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za I. - III. čtvrtletí 2014" v souladu s přiloženým

materiálem, který je součástí originálu usnesení
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Plneni_rozpoctu_MC_P21_za_I_III_Q_2014

 
 

Dne 03.12.2014
 
 

Zdeněk Růžička
starosta MČ Praha 21

 
 

















































































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

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

MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ
 
 

BJ/00550/2014
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 2. jednání dne 15.12.2014
 

Zdeněk Růžičkapředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Rozpočtová opatření č. 50, 77-80, 84-93, 94-96, 106, 108, 110, 113, 115-118:
změny rozpočtu v roce 2014

Důvodová zpráva

Rozpočtové opatření č. 50: změna rozpočtu v roce 2014 - Nákup skladovacího kontejneru ve výši
48,30 tis. Kč v kapitole 08 - Hospodářství, převedením finančních prostředků z položky oprava
a údržba v kapitole 08. (Toto rozpočtové opatření bylo již pořízeno dne 3. 7. 2014 jako úprava
rozpočtu bez schválení RMČ, což bylo považováno za chybu při přezkumu hospodaření z MHMP)
- viz usnesení RMČ102/1883/14.

Rozpočtové opatření č. 77: změna rozpočtu v roce 2014 - Vytvoření investiční položky "Oplocení
stanovišť na tříděný odpad" v kapitole 02 - Městská infrastruktura, s využitím finančních
prostředků ve výši 94,00 tis. Kč převedených z neinvestiční položky drobný hmotný dlouhodobý
majetek v kapitole 02 (viz usnesení RMČ 102/1883/14).

Rozpočtové opatření č. 78: změna rozpočtu v roce 2014 - Příjem finančních prostředků ve výši
58,6 tis.Kč z Úřadu práce Újezd n.Lesy jako paušální platby za služby dle smlouvy o nájmu
nebytových prostor č. SML/2012/0014/VHČ - v kapitole 09 - Vnitřní správa - s využitím na
zvýšené výdaje na položku studená voda a konzultační, poradenské a právní služby (viz usnesení
RMČ102/1883/14).

Rozpočtové opatření č. 79: změna rozpočtu v roce 2014 - Zvýšení výdajové položky konzultační,
poradenské a právní služby o 157,0 tis. Kč v kapitole 09 - Vnitřní správa, převedením finančních
prostředků z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa (viz usnesení RMČ
102/1883/14).

Rozpočtové opatření č. 80: změna rozpočtu v roce 2014 - Příjem finančních prostředků od OS
Neposeda ve výši 30,0 tis. Kč z paušální platby za služby v souladu s nájemní smlouvou č.
SML/2013/0231/OSKMA s převedením finančních prostředků do položky nespecifikované rezervy
v kapitole 10 - Pokladní správa (viz usnesení RMČ102/1883/14).

Rozpočtové opatření č. 84: změna rozpočtu v roce 2014 - Účelová investiční a neinvestiční dotace
- spolupodílů z EU a HMP ve výši 3 807,80 tis. Kč na projekt v rámci OPPK - Vybudování digitálního
archivu - v kapitole 09 - Vnitřní správa (viz usnesení RMČ103/1908/14).



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

Rozpočtové opatření č. 85: změna rozpočtu v roce 2014 - Spoluúčast MČ Praha 21 ve výši 7,5%
t.j. 308,7 tis. Kč z celkových způsobilých výdajů 4 116,5 tis. Kč (z toho spolupodíl EU a MHMP
neinv.a inv.účel.dotace ve výši 3 807,7 tis. Kč) na projekt v rámci OPPK - Vybudování digitálního
archivu - v kapitole 09 - Vnitřní správa, převedením finančních prostředků ve výši 308,7 tis. Kč z
položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa (viz usnesení RMČ103/1908/14).

Rozpočtové opatření č. 86: změna rozpočtu v roce 2014 - Úprava finančního vypořádání za rok
2013 MČ Praha 21 ve vztahu k MHMP v návaznosti na přijatou vratku nevyčerpané neinvestiční
dotace na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti z roku 2013, v kapitole 10 - Pokladní správa
(viz usnesení RMČ103/1908/14).

Rozpočtové opatření č. 87: změna rozpočtu v roce 2014 - Přijetí účelové neinvestiční
dotace z MHMP ve výši 50,0 tis. Kč na podporu realizace projektů v oblasti řešení
problematiky bezdomovectví v kapitole 05 - Zdravotnictví a soc.oblast a poskytnutí těchto
finančních prostředků spolku Neposeda formou neinvestičního transferu v kap. 05 (viz usnesení
RMČ103/1908/14).

Rozpočtové opatření č. 88: změna rozpočtu v roce 2014 - Neinvestiční účelová dotace z MHMP ve
výši 147,8 tis. Kč pro JSDH Újezd nad Lesy (JPOV) na činnost, opravu techniky a školení (státní
dotace) v kapitole 07 - Bezpečnost (viz usnesení RMČ103/1908/14).

Rozpočtové opatření č. 89: změna rozpočtu v roce  2014 - Účelová neinvestiční dotace z MHMP
ve výši 50% z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných tech. zařízení za 1.Q
2014 v celkové výši 377,0 tis. Kč na podporu činnosti nestát.nezisk.organizací zajišťujících
organiz.sport.výchovu mládeže, na sport, kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast v
kapitole 04, 05 a 06 (viz usnesení RMČ103/1908/14).

Rozpočtové opatření č. 90: změna rozpočtu v roce 2014 - Účelová neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu z Úřadu práce hl.m.Prahy (v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost) ve výši 15,0 tis.
Kč na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu (viz
usnesení RMČ103/1908/14).

Rozpočtové opatření č. 91: změna rozpočtu v roce 2014 - Přijetí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu hl.m.Prahy na integraci žáků (na období od 1.9.2014 - 31.12.2014) pro MZŠ Polesná
ve výši 377,9 tis. Kč v kapitole 04 - Školství, mládež a sport a zaslání dotace zřizovatelem této
příspěvkové organizaci (viz usnesení RMČ103/1908/14).

Rozpočtové opatření č. 92: změna rozpočtu v roce 2014 - Příjem investičního transferu v rámci
OPŽP, Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 v celkové výši
566,0 tis. Kč na spolufinancování akce Zateplení MŠ Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 9 (dále
jen "EU - Zateplení MŠ Sedmikráska") ORG 10130 - v kapitole 04 - Školství, mládež a sport (viz
usnesení RMČ103/1908/14).

Rozpočtové opatření č. 93: změna rozpočtu v roce 2014 - Spolufinancování MČ Praha 21 k přijaté
dotaci v rámci OPŽP, Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 v
celkové výši 157,0 tis. Kč na akci EU - Zateplení MŠ Sedmikráska v kapitole 04 - Školství, mládež
a sport, převedením z vlastních zdrojů z FRR do položky nespecifikované rezervy v kapitole 10
- Pokladní správa (viz usnesení RMČ103/1908/14).

Rozpočtové opatření č. 94: změna rozpočtu v roce 2014 - Účelová neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu (MPSV) v celkové výši 171,0 tis. Kč (3. splátka) na poskytování sociálních služeb -



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

Pečovatelská služba - evidenční č. M0263/2014 v kapitole 09 - Vnitřní správa s využitím na platy
a pojištění v pečovatelské službě (viz usnesení RMČ105/1919/14).

Rozpočtové opatření č. 95: změna rozpočtu v roce 2014 - Poskytnutí finančního daru ve výši
25,0 tis. Kč Ing. Merglovi za práci vykonanou v letech 2013 - 2014 nad rámec radního, a to
převedením finančních prostředků z položky odměny členů zastupitelstva do nové položky dary
obyvatelstvu - v kapitole 09 - Vnitřní správa (usnesení RMČ103/1912/14 a RMČ105/1919/14).

Rozpočtové opatření č. 96: změna rozpočtu v roce 2014 - vzhledem k tomu, že se nebude
nakupovat dopravní prostředek - zametací stroj - v kapitole 08 - Hospodářství (usnesení
RMČ101/1876/14), budou převedeny finanční prostředky ve výši 36,3 tis. Kč zpět do položky
nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa (viz usnesení RMČ105/1919/14).

Rozpočtové opatření č. 106: změna rozpočtu v roce 2014 - Účelová neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu ve výši 361,2 tis. Kč na úhradu výdajů v souvislosti s volbami do Senátu Parlamentu ČR,
do Zastupitelstva hl.m.Prahy a Zastupitelstva MČP21 ve dnech 10.a 11.10.2014 (viz usnesení
RMČ1/0006/14).

Rozpočtové opatření č. 108: změna rozpočtu v roce 2014 - Převedení finančních prostředků z
neinvestiční výdajové položky opravy a udržování dětských hřišť na investiční položku "Dětské
hřiště Druhanická" v kapitole 04 - Školství, mládež a sport (viz usnesení RMČ1/0006/14).

Rozpočtové opatření č. 110: změna rozpočtu v roce 2014 - Poskytnutí finančních prostředků
ve výši 300,00 tis. Kč na opravu vozidla T815 CAS 32 pro JSDH Újezd nad Lesy a na další
výdaje s tím spojené - v kapitole 07 - Bezpečnost, převedením finančních prostředků z položky
nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa (viz usnesení RMČ2/0019/14).

Rozpočtové opatření č. 113: změna rozpočtu v roce 2014 - změna z neinvestiční účelové dotace
ze SR (MPSV) z původní zálohy ve výši 570,00 tis. Kč snížením o 342,00 tis. Kč na 1. splátku
ve výši 228,00 tis. Kč. Jedná se o poskytování sociálních služeb - Pečovatelská služba ev.č.
MO263/2014 v kapitole 09 - Vnitřní správa s využitím na platy a pojištění v pečovatelské službě
(viz usnesení RMČ2/0019/14).

Rozpočtové opatření č. 115: změna rozpočtu v roce 2014 - Investiční akce "Rek. školní kuchyně
v ZŠ Polesná 1690" (ORG 42255) - vyčlenění z položky stavební práce (budovy, haly, stavby),
položku stroje, přístroje a zařízení a též neinvestiční položky jako jsou drobný hmotný dlouhodobý
majetek a nákup materiálu j.n. v celkové výši 5 355 127,00 Kč (pro rozpočtové opatření
zaokrouhleno na 5 355 200,00 Kč) - v kapitole 04 - Školství, mládež a sport (viz usnesení
RMČ2/0019/14).

Rozpočtové opatření č. 116: změna rozpočtu v roce 2014 - převedení nevyčerpaných finančních
prostředků z rozpočtu v roce 2014 ve výši 5 300,00 tis. Kč do Fondu rezerv a rozvoje pro využití
v roce 2015 - v kapitole 10 - Pokladní správa (viz usnesení RMČ2/0019/14).

Rozpočtové opatření č. 117: změna rozpočtu v roce 2014 - investiční akce "Cyklotrasa
Staroklánovická" (projektová dokumentace) s náklady ve výši 140,00 tis. Kč - v kapitole 03 -
Doprava, převedením finančních prostředků z položky opravy a udržování silnic v kapitole 03 (viz
usnesení RMČ2/0019/14).

Rozpočtové opatření č. 118: změna rozpočtu v roce 2014 - Zaplacení dodatečného daňového
přiznání (přenesená daňová povinnost DPH ve výši 21%) z faktury z roku 2013 u investiční akce
"Přechody pro chodce" ve výši 28 505,30 Kč (pro rozpočtové opatření zaokrouhleno na 28 600,00
Kč) v kapitole 03 - Doprava, převedením finančních prostředků z položky nespecifikované rezervy
v kapitole 10 - Pokladní správa (viz usnesení RMČ2/0019/14).



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

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 rozpočtová opatření č. 50, 77 - 80, 84 - 93, 94 - 96, 106, 108, 110, 113, 117 a 118 : změny

rozpočtu v roce 2014 dle přiložených tabulek, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení
 
 
 

2) s c h v a l u j e
 rozpočtové opatření č. 115 a 116: změny rozpočtu v roce 2014 dle přiložených tabulek,

které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení
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MČ Praha 21

Rozpočtová opatření č. 50, 77-80, 84-93, 94-96, 106, 108, 110, 113, 115-118: změny rozpočtu v roce 2014

pro jednání ZMČ Praha 21 dne 15. 12. 2014

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

50

Nákup skladovacího kontejneru ve výši

48,30 tis. Kč v kapitole 08 - Hospodářství,

převedením finančních prostředků z

položky oprava a údržba v kapitole 08.

změna R Skladovací kontejner 231 36 39 6122 0800 625 48 300,00

Oprava a udržování 231 36 39 5171 0800 -48 300,00

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

77

Vytvoření investiční položky "Oplocení

stanovišť na tříděný odpad" v kapitole 02 -

Městská infrastruktura, s využitím

finančních prostředků ve výši 94,00 tis. Kč

převedených z neinvestiční položky

drobný hmotný dlouhodobý majetek v

kapitole 02.

změna R

Péče o vzhled a veřejnou zeleň - drobný

hmotný dlouhodobý majetek 231 37 45 5137 0200 -100 000,00

Oplocení stanovišť na tříděný odpad 231 37 45 6121 0200 642 94 000,00

Nákup ostatních služeb 231 37 45 5169 0200 6 000,00

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

78

Příjem finančních prostředků ve výši 58,6

tis. Kč z Úřadu práce jako paušální platby

za služby dle smlouvy o nájmu nebytových

prostor č.SML/2012/0014/VHČ - v kapitole

09 - Vnitřní správa - s využitím na zvýšené

výdaje na položku studená voda a

konzultační, poraden.a právní služby

změna R

Paušální platby z Úřadu práce za služby dle

smlouvy o nájmu 231 61 71 2111 0900 58 600,00

Studená voda 231 61 71 5151 0900 36 000,00

Konzultační, poradenské a právní služby 231 61 71 5166 0900 22 600,00

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

79

Zvýšení výdajové položky konzultační,

poradenské a právní služby o 157,- tis. Kč

v kapitole 09 - Vnitřní správa, převedením

finančních prostředků z položky

nespecifikované rezervy v kapitole 10 -

Pokladní správa

změna R Konzultační, poradenské a právní služby 231 61 71 5166 0900 157 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 -157 000,00

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

80

Příjem finančních prostředků od OS

Neposeda ve výši 30,- tis. Kč z paušální

platby za služby v souladu s nájemní

smlouvou SML/2013/0231/OSKMA s

převedením fin.prostředků do položky

nespecifikované rezervy v kapitole 10 -

Pokladní správa

změna R

Příjem paušální platby od OS Neposeda za

služby 231 34 29 2111 0600 643 30 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 30 000,00

Stránka 1



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

84

Účelová investiční a neinvestiční dotace-

spolupodílů z EU a HMP ve výši 3 807

757,73 Kč (pro rozpočtové opatření ve výši

3 807,80 tis. Kč) na projekt v rámci

Operačního programu Praha -

Konkurenceschopnost (13.výzva)

Vybudování digitálního archivu - v kapitole

09 - Vnitřní správa  (č.dokladu 7053). 

změna R Příjem neinvestiční účel.dotace z EU 231 4122 00017030 0900 002351200 108 100,00

Příjem neinvestiční účel.dotace z MHMP 231 4122 00000088 0900 002351200 9 500,00

Příjem investiční dotace z EU 231 4222 00017857 0900 002351200 3 391 000,00

Příjem investiční dotace z MHMP 231 4222 00000088 0900 002351200 299 200,00

Neinvestiční výdaje z účel.dotace z EU 231 61 71 39517030 0900 002351200 108 100,00
z toho na: 

Plat pro vedoucího projektu 231 61 71 5011 39517030 0900 002351200 30 000,00

Právní, tech.,finančnní a ekonom.poradenství 231 61 71 5166 39517030 0900 002351200 75 000,00

Výdaje na publicitu projektu 231 61 71 5169 39517030 0900 002351200 3 100,00

Neinvest. výdaje z účel.dotace z MHMP 231 61 71 39100088 0900 002351200 9 500,00

z toho na:

Plat pro vedoucího projektu 231 61 71 5011 39100088 0900 002351200 2 600,00

Právní, tech.,finančnní a ekonom.poradenství 231 61 71 5166 39100088 0900 002351200 6 600,00

Výdaje na publicitu projektu 231 61 71 5169 39100088 0900 002351200 300,00

Investiční výdaje z účel.dotace z EU 231 61 71 39517857 0900 002351200 3 391 000,00

z toho na:

Servery 231 61 71 6125 39517857 0900 002351200 617 200,00

Diskové pole I 231 61 71 6125 39517857 0900 002351200 355 900,00

Diskové pole II 231 61 71 6125 39517857 0900 002351200 469 000,00

Velkoplošný skener 231 61 71 6125 39517857 0900 002351200 205 800,00

Dokumentový skener 231 61 71 6125 39517857 0900 002351200 61 800,00

PC pro digitalizační linku a nahlížení 231 61 71 6125 39517857 0900 002351200 46 300,00

Základní a zálohovací SW pro servery 231 61 71 6111 39517857 0900 002351200 92 500,00

SW skenování + archivace (DMS) 231 61 71 6111 39517857 0900 002351200 925 500,00

Implementace server.prostředí s disk.polem a

DMS 231 61 71 6111 39517857 0900 002351200 617 000,00

Investiční výdaje z účel.dotace z MHMP 231 61 71 39100088 0900 002351200 299 200,00

Servery 231 61 71 6125 39100088 0900 002351200 54 500,00

Diskové pole I 231 61 71 6125 39100088 0900 002351200 31 400,00

Diskové pole II 231 61 71 6125 39100088 0900 002351200 41 400,00

Velkoplošný skener 231 61 71 6125 39100088 0900 002351200 18 200,00

Dokumentový skener 231 61 71 6125 39100088 0900 002351200 5 400,00

PC pro digitalizační linku a nahlížení 231 61 71 6125 39100088 0900 002351200 4 100,00

Základní a zálohovací SW pro servery 231 61 71 6111 39100088 0900 002351200 8 100,00

SW skenování + archivace (DMS) 231 61 71 6111 39100088 0900 002351200 81 700,00

Implementace server.prostředí s disk.polem a

DMS 231 61 71 6111 39100088 0900 002351200 54 400,00

Stránka 2



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

85

Spoluúčast MČ Praha 21 ve výši 7,5% t.j.

308,7 tis. Kč z celkových způsobilých

výdajů 4 116,5 tis. Kč (z toho spolupodíl

EU a MHMP neinv.a invest.účel.dotace ve

výši 3 807,7 tis. Kč) na projekt v rámci

Operačního programu Praha -

Konkurenceschopnost (13.výzva)

Vybudování digitálního archivu - v kapitole

09 - Vnitřní správa, převedením finančních

prostředků ve výši 308,7 tis. Kč z položky

nespecifikované rezervy v kapitole 10 -

Pokladní správa  

změna R Nespecifikovaná rezerva 231 64 09 5901 1000 -308 700,00

Neinvestiční výdaje - spoluúčast MČ Praha

21 231 61 71 039100077 0900 002351200 9 500,00
z toho na: 

Plat pro vedoucího projektu 231 61 71 5011 039100077 0900 002351200 2 600,00

Právní, tech.,finančnní a ekonom.poradenství 231 61 71 5166 039100077 0900 002351200 6 600,00

Výdaje na publicitu projektu 231 61 71 5169 039100077 0900 002351200 300,00

Investiční výdaje - spoluúčast MČ Praha 21 231 61 71 039100077 0900 00235120 299 200,00

z toho na:

Servery 231 61 71 6125 039100077 0900 002351200 54 500,00

Diskové pole I 231 61 71 6125 039100077 0900 002351200 31 300,00

Diskové pole II 231 61 71 6125 039100077 0900 002351200 41 400,00

Velkoplošný skener 231 61 71 6125 039100077 0900 002351200 18 100,00

Dokumentový skener 231 61 71 6125 039100077 0900 002351200 5 400,00

PC pro digitalizační linku a nahlížení 231 61 71 6125 039100077 0900 002351200 4 100,00

Základní a zálohovací SW pro servery 231 61 71 6111 039100077 0900 002351200 8 400,00

SW skenování + archivace (DMS) 231 61 71 6111 039100077 0900 002351200 81 600,00
Implementace server.prostředí s disk.polem a

DMS 231 61 71 6111 039100077 0900 002351200 54 400,00

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

86

Úprava finančního vypořádání za rok 2013

MČ Praha 21 ve vztahu k MHMP v

návaznosti na přijatou vratku nevyčerpané

neinv.dotace na zkoušky odborné

způsobilosti z roku 2013, v kapitole 10 -

Pokladní správa  (č.dokladu 3065)

změna R

Úprava FV v souvislosti s přijatou vratkou

finančních prostředků - ZOZ 231 64 02 2221 1000 -2 900,00

Změna stavu krátkodobých prostředků na

bankovních účtech 231 8115 1000 2 900,00

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

87

Přijetí účelové neinvestiční dotace z MHMP

ve výši 50,0 tis. Kč na podporu realizace

projektů v oblasti řešení problematiky

bezdomovectví v kapitole 05 -

Zdravotnictví a soc.oblast a poskytnutí

těchto fin.prostředků spolku Neposeda

formou neivestičního transferu v kap.05

(č.dokladu 3063).

změna R Přijetí neinvestiční dotace z MHMP 231 4121 00000081 0500 50 000,00

Neinvestiční transfer spolku Neposeda na

projekt v oblasti řešení problematiky

bezdomovectví 231 35 49 5222 00000081 0500 644 50 000,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal
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Neinvestiční účelová dotace z MHMP ve

výši 147,8 tis. Kč pro JSDH Újezd nad Lesy

(JPOV) na činnost, opravu techniky a

školení (státní dotace) v kapitole 07 -

Bezpečnost  (č.dokladu 3049).

změna R

Přijetí neinv.účel.dotace z MHMP na činnost

JSDH Újezd nad Lesy 231 4121 00000081 0700 80 000,00

Využití dotace na činnost-požární výzbroj,

výstroj 231 55 12 5137 00000081 0700 20 000,00

Využití dotace na pohonné hmoty a maziva 231 55 12 5156 00000081 0700 15 000,00

Využití dotace na STK, výjezdy 231 55 12 5169 00000081 0700 5 000,00

Oprava dýchací techniky vč.revize a zkoušky

tlakových lahví 231 55 12 5171 00000081 0700 40 000,00

Přijetí neinv.účel.dotace z MHMP na opravu

techniky (CAS 32 T148) 231 4121 00000081 0700 65 000,00

Využití - Opravy a udržování dle účelu 231 55 12 5171 00000081 0700 65 000,00

Přijetí státní dotace na školení 231 4121 00000086 0700 2 800,00

Využití státní dotace na školení a vzdělávání 231 55 12 5167 00014004 0700 2 800,00

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

89

Účelová neinvestiční dotace z MHMP ve

výši 50% z obdrženého odvodu z

výherních hracích přístrojů a jiných

tech.zař.za 1.Q 2014 v celkové výši 377,0

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 3050).

změna R

Příjem neinvestiční účelové dotace z MHMP z

50% odvodu z VHP 231 4121 00000098 1000 377 000,00

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 94 200,00

Neinvestiční transfery sportovním oddílům na

tělových.činn. - GRANTY 231 34 19 5222 0400 75 -94 200,00

Nespecifikované rezervy 231 64 9 5901 1000 75 94 200,00

Použití na sport - Opravy a udržování

dětských hřišť v majetku obce 231 34 12 5171 00000098 0400 74 94 300,00

Údržba dětských hřišť v majetku obce 231 34 12 5171 0400 74 -94 300,00

Nespecifikované rezervy 231 64 9 5901 1000 74 94 300,00

Použití dotace na kulturu, školství,

zdravotnictví a sociální oblast 231

Z toho: Neinvest.příspěvek pro MZŠ Polesná

na funkci recepční 231 31 13 5331 00000098 0400 626 44 000,00

Neinvest.příspěvek MZŠ Polesná na funkci

recepční 231 31 13 5331 0400 626 -44 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 9 5901 1000 626 44 000,00

Neinvest.příspěvek MZŠ Polesná - Granty 231 31 13 5331 00000098 0400 75 14 000,00

Neinvest.příspěvek MZŠ Polesná - Granty 231 31 13 5331 0400 75 -14 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 9 5901 1000 75 14 000,00

Invest.transfer zřízené přísp.org.MŠ Sluníčko

na pořízení zahradního domku 231 31 11 6351 00000098 0400 304 59 500,00

Invest.transfer zřízené přísp.org.MŠ Sluníčko

na pořízení zahradního domku 231 31 11 6351 0400 304 -59 500,00

Nespecifikované rezervy 231 64 9 5901 1000 304 59 500,00

Neinvest.transfer spolku Neposeda na terénní

sociální program 231 43 19 5222 00000098 0500 577 50 000,00
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Neinest.transfer spolku Neposed na terénní

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

Nespecifikované rezervy 231 64 9 5901 1000 577 50 000,00

Neinvestiční transfer spolku Neposeda na

činnost centra 231 34 29 5222 00000098 0600 640 21 000,00

Neinvestiční transfer spolku Neposeda na

činnost centra 231 34 29 5222 0600 640 -21 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 9 5901 1000 640 21 000,00

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

90

Účelová neinvestiční dotace ze státního

rozpočtu z Úřadu práce hl.m.Prahy (v

rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost)

ve výši 15 000,- Kč na základě Dohody o

vytvoření pracovních příležitostí v rámci

veřejně prospěšných prací a poskytnutí

příspěvku spolufinancovaného ze státního

rozpočtu a Evropského sociálního fondu č.

A-VN-55/2013 (č.dokladu 2102).

změna R Příjem neinvest.dotace ze státního rozpočtu 231 4116 00013234 0900 15 000,00

Platy zaměstnanců v prac.poměru ze SR 231 61 71 5011 33113234 0900 1 500,00

Platy zaměstnanců v prac.poměru z EU 231 61 71 5011 33513234 0900 9 500,00

Povin.pojištění na soc.zabezpeč.ze SR 231 61 71 5031 33113234 0900 600,00

Povin.pojištění na soc.zabezpeč.z EU 231 61 71 5031 33513234 0900 2 400,00

Povin.pojištění na zdrav.pojištění ze SR 231 61 71 5032 33113234 0900 200,00

Povin.pojištění na zdrav.pojištění z EU 231 61 71 5032 33513234 0900 800,00

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

91

Přijetí účelové neinvestiční dotace z

rozpočtu hl.m.Prahy na integraci žáků (na

období od 1.9.2014 - 31.12.2014) pro MZŠ

Polesná ve výši 377,9 tis. Kč v kapitole 04 -

Školství, mládež a sport a zaslání dotace

zřizovatelem této příspěvkové organizaci

(č.dokladu 3066).

změna R

Neinvestiční dotace (transfer) od obce

(MHMP) na integraci žáků 231 4121 00000091 0400 377 900,00

Neinvestiční transfer zřízené PO MZŠ

Polesná na integraci žáků 231 31 13 5336 00000091 0400 377 900,00

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

92

Příjem investičního transferu v rámci

OPŽP, Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání

zdrojů energie, oblast podpory 3.2 v

celkové výši 565 987,42 Kč (pro

rozpoč.opatření zaokrouhleno na 566,0 tis.

Kč) na spolufinancování akce Zateplení MŠ 

Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 9 (dále

jen "EU-Zateplení MŠ Sedmikráska")ORG

10130 - v kapitole 04 - Školství, mládež a

sport  (č.dokladu 2104).

změna R

Příjem investiční účelové dotace z EU na akci

"EU - Zateplení MŠ Sedmikráska" 231 4216 15835 0400 001013000 534 500,00

Příjem investiční účelové dotace z SFŽP na

akci "EU - Zateplení MŠ Sedmikráska" 231 4213 90877 0400 001013000 31 500,00

Investiční výdaj z účelové dotace EU na akci

"EU - Zateplení MŠ Sedmikráska" 231 31 11 6121 54515835 0400 001013000 534 500,00

Investiční výdaj z účelové dotace z SFŽP na

akci "EU - Zateplení MŠ Sedmikráska" 231 31 11 6121 54190877 0400 001033000 31 500,00
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RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

93

Spolufinancování MČ Praha 21 k přijaté

dotaci v rámci OPŽP, Prioritní osa 3 -

Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast

podpory 3.2 v celkové výši 157 004,58 Kč

(pro rozpoč.opatření zaokrouhleno na

157,0 tis. Kč) na akci Zateplení MŠ

Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 9 (dále

jen "EU-Zateplení MŠ Sedmikráska") v

kapitole 04 - Školství, mládež a sport,

převedením z vlastních zdrojů z FRR do

položky nespecifikované rezervy v kapitole

10 - Pokladní správa. 

změna R EU-Zateplení MŠ Sedmikráska - z FRR 231 31 11 6121 000000010 0400 001013000 -157 000,00

Investiční výdaj - spoluúčast MČ Praha 21 na

financování akce "EU - Zateplení MŠ

Sedmikráska" 231 31 11 6121 054100077 0400 001013000 157 000,00

EU-Zateplení MŠ Sedmikráska - z FRR 231 31 11 6121 000000010 0400 001013000 -566 000,00

Nespecifikované rezervy 64 09 5901 1000 001013000 566 000,00

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

94

Účelová neinvestiční dotace ze státního

rozpočtu (MPSV) v celkové výši 171,00 tis.

Kč (3.splátka) na poskytování sociálních

služeb - Pečovatelská služba - evidenč.č.

M0263/2014 v kapitole 09 - Vnitřní správa s

využitím na platy a pojištění v

pečovatelské službě (č.dokladu 2108).

změna R

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze

státního rozpočtu 231 4116 00013305 0900 92 171 000,00

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 231 61 71 5011 00013305 0900 92 128 000,00

Povinné pojistné na sociální zabezpečení 231 61 71 5031 00013305 0900 92 32 000,00

Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 231 61 71 5032 00013305 0900 92 11 000,00

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

95

Poskytnutí finančního daru ve výši 25,0

tis.Kč Ing. Merglovi za práci vykonanou v

letech 2013-2014 nad rámec radního, a to

převedením finančních prostředků z

položky odměny členů zastupitelstva do

nové položky dary obyvatelstvu - v kapitole

09 Vnitřní správa (usnesení

RMČ103/1912/14)

změna R Odměny členů zastupitelstva 231 61 12 5023 0900 -25 000,00

Dary obyvatelstvu - finanční dar Ing.Merglovi 231 61 71 5492 0900 645 25 000,00

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

96

Vzhledem k tomu, že se nebude nakupovat

dopravní prostředek - zametací stroj - v

kapitole 08 - Hospodářství (usnesení

RMČ101/1876/14), budou převedeny

finanční prostředky ve výši 36,30 tis. Kč

zpět do položky nespecifikované rezervy v

kapitole 10 - Pokladní správa.

změna R Dopravní prostředek - zametací stroj 231 36 39 6123 0800 553 -36 300,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 36 300,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal
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Účelová neinvestiční dotace ze státního

rozpočtu ve výši 361,2 tis. Kč na úhradu

výdajů v souvislosti s volbami do Senátu

Parlamentu ČR, do Zastupitelstva

hl.m.Prahy a Zastupitelstva MČP21 ve

dnech 10.a 11.10.2014 (č.dokladu 2120).

změna R

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné

pokladní správy státního rozpočtu 231 4111 000098187 0900 361 200,00

Ostatní osobní výdaje 231 61 15 5021 000098187 0900 278 800,00

Nákup materiálu j.n. 231 61 15 5139 000098187 0900 23 200,00

Nákup ostatních služeb 231 61 15 5169 000098187 0900 30 000,00

Pohoštění 231 61 15 5175 000098187 0900 29 200,00

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

108

Převedení finančních prostředků z

neinvestiční výdajové položky opravy a

udržování dětských hřišť na investiční

položku "Dětské hřiště Druhanická" v

kapitole 04 - Školství, mládež a sport 

změna R Údržba dětských hřišť 231 34 12 5171 0400 74 -41 600,00

Dětské hřiště Druhanická - Drobný hmotný

dlouhodobý majetek 231 34 12 5137 0400 004205800 39 200,00

Dětské hřiště Druhanická - Nákup materiálu

j.n. 231 34 12 5139 0400 004205800 2 400,00

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

110

Poskytnutí finančních prostředků ve výši

300,00 tis. na opravu vozidla T815 CAS 32

pro JSDH Újezd nad Lesy a na další výdaje

s tím spojené - v kapitole 07 - Bezpečnost,

převedením finančních prostředků z

položky nespecifické rezervy v kapitole 10 -

Pokladní správa. 

změna R

Oprava a údržba vozidla T815 CAS 32 pro

JSDH Újezd nad Lesy 231 55 12 5171 0700 646 209 000,00

Nákup materiálu j.n. 231 55 12 5139 0700 646 2 500,00

Nákup ostatních služeb 231 55 12 5169 0700 646 8 800,00

Stroje, přístroje a zařízení 231 55 12 6122 0700 646 79 700,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 -300 000,00

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

113

Změna z neinvestiční účelové dotace ze

SR (MPSV) z původní zálohy ve výši 570,00

tis. Kč snížením o 342,00 tis. Kč na 1.

splátku ve výši 228,00 tis. Kč. Jedná se o

poskytování socilních služeb -

Pečovatelská služba ev.č. MO263/2014 v

kapitole 09 - Vnitřní správa s využitím na

platy a pojištění v pečovatelské službě.

změna R

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze

státního rozpočtu 231 4116 00013305 0900 92 -342 000,00

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 231 61 71 5011 00013305 0900 92 -256 000,00

Povinné pojistné na sociální zabezpečení 231 61 71 5031 00013305 0900 92 -63 000,00

Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 231 61 71 5032 00013305 0900 92 -23 000,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal
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Investiční akce "Rek.školní kuchyně v ZŠ

Polesná 1690" (ORG 42255) - vyčlenění z

položky stavební práce (budovy, haly,

stavby), položku stroje, přístroje a zařízení

a též neinvestiční položky jako jsou drobný 

hmotný dlouhod.majetek a nákup

materiálu j.n. - v kapitole 04 - Školství,

mládež a sport 

změna R

Rek.škoní kuchyně v ZŠ Polesná 1690 -

stavební práce (budovy, haly, stavby) 231 31 13 6121 10 0400 004225500 -5 355 200,00

Rek.škoní kuchyně v ZŠ Polesná 1690 -

inv.položka - stroje, přístroje a zařízení 231 31 13 6122 10 0400 004225500 4 317 900,00

Rek.školní kuchyně v ZŠ Polesná 1690 -

neinvest.pol. - drobný hmotný dlouhod.maj. 231 31 13 5137 10 0400 004225500 953 200,00

Rek.školní kuchyně v ZŠ Polesná 1690 -

neinvest.pol. - nákup materiálu j.n. 231 31 13 5139 10 0400 004225500 84 100,00

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

116

Převedení nevyčerpaných finančních

prostředků z rozpočtu v roce 2014 ve výši

5 300,00 tis. Kč do Fondu rezerv a rozvoje

pro využití v roce 2015

změna R

Silnice - Konzultační, poradenské a právní

služby 231 22 12 5166 0300 -50 000,00

Silnice - Opravy a udržování 231 22 12 5171  0300 -200 000,00

Ostatní záležitosti pozemních komunikací -

opravy a udržování 231 22 19 5171 0300 -150 000,00

Komunální služby a územní rozvoj -

Konzultační, poradenské a právní služby 231 36 39 5166 0800 -100 000,00

Komunální služby a územní rozvoj - Nákup

ostatních služeb 231 36 39 5169 0800 -100 000,00

Komunální služby a územní rozvoj - Opravy a

udržování 231 36 39 5171 0800 -600 000,00

Rek.skautské klubovny na Rohožníku 231 34 21 6121 0400 616 -150 000,00

EU - Zateplení MŠ Sedmikráska 231 31 11 6121 10 0400 001013000 -150 000,00

Přístavba MZŠ Polesná-proj.dokumentace 231 31 13 6121 10 0400 552 -150 000,00

Ocenění mimořádných výsledků pedag. MŠ 231 31 11 5492 0400 622 -5 000,00

Ocenění mimořádných výsledků pedag. ZŠ 231 31 11 5492 0400 623 -5 000,00

Zateplení MŠ Rohožník-střecha-proj.dokum. 231 31 11 6121 0400 641 -190 000,00

Místní agenda 21 - Nákup materiálu j.n. 231 33 19 5139 0600 83 -2 000,00

Místní agenda 21 - Nákup ostatních služeb 231 33 19 5169 0600 83 -50 000,00

Slavnosti obce - Nákup ostatních služeb 231 33 99 5169 0600 73 -20 000,00

SPOZ - Pohoštění 231 33 99 5175 0600 206 -10 000,00

SPOZ - Věcné dary 231 33 99 5194 0600 206 -10 000,00

Údržba dětských hřišť - opravy a udržování 231 34 12 5171 0400 74 -20 000,00

Soutěž o kolo - dar 231 34 21 5194 0400 590 -3 000,00

Výstavní a muzej.činnost-nákup ostat.služeb 231 33 19 5169 0600 82 -30 000,00

Činnosti knihovnické-cestovné 231 33 14 5173 0600 -2 000,00

Revital.parku před I.ZŠ v Újezdě nad Lesy 231 37 45 6121 0200 42252 -300 000,00

Kamerový systém 231 61 71 6122 0900 591 -803 000,00

Služby, školení a vzdělávání 231 61 71 5167 0900 -200 000,00

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 231 61 71 5011 0900 -1 000 000,00

Pokladní správa - Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 -1 000 000,00

Převody z rozpočtových účtů 236 4134 10 1000 5 300 000,00

Převody ve prospěch Fondu rezerv a rozvoje 231 63 30 5344 10 1000 5 300 000,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na

bankovních účtech 236 8115 10 1000 5 300 000,00

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

Staroklánovická" (projektová

dokumentace) s celkovými náklady ve výši

140,00 tis. Kč - v kapitole 03 - Doprava,

převedením finančních prostředků z

položky opravy a udržování silnic v

kapitole 03.

změna R Cyklotrasa Staroklánovická 231 22 19 6121 0300 647 140 000,00

Silnice - opravy a udržování 231 22 12 5171 0300 -140 000,00

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

118

Zaplacení dodatečného daňového přiznání

(přenesená daňová povinnost 21%) z

faktury z roku 2013 u investiční akce

"Přechody pro chodce" ve výši 28 505,30

Kč (pro rozpočtové opatření zaokrouhleno

na 28 600,00 Kč) - v kapitole 03 - Doprava,

převedením fin.prostřeků z položky

nespecifikované rezervy v kapitole 10 -

Pokladní správa

změna R

Přechody pro chodce - doplacení DPH ve výši

21% z faktury z r.2013 231 22 19 6121 0300 584 28 600,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 -28 600,00

Vypracovala: Ing. Vlasta Berková

3.12.2014

Stránka 9
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MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ
 
 

BJ/00555/2014
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 2. jednání dne 15.12.2014
 

Zdeněk Růžičkapředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2015 včetně zásad pro
hospodaření v období rozpočtového provizoria

Důvodová zpráva

Vzhledem k tomu, že nelze zabezpečit schválení rozpočtu MČ Praha 21 do konce roku 2014, bude
se řídit rozpočtové hospodaření Městské části Praha 21, v době do schválení rozpočtu na rok
2015 Zastupitelstvem MČ Praha 21, pravidly rozpočtového provizoria v souladu se zákonem č.
250/2000 Sb., v platném znění.

Předložený materiál byl odsouhlasen usnesením RMČ2/0018/14.
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
 Rozpočtové provizorium MČ Praha 21 na rok 2015" - příloha č. 1 - Závazné ukazatele

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



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

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Zavazne_ukazat_rozpoc_proviz_MCP21_2015

 
Příloha č.3: 03_Navrh_zasad_rozpoc_provizoria_MC_P21_na_2015

 
Příloha č.4: 04_Rozpoctove_provizorium_MCP21_2015

 
 

Dne 03.12.2014
 
 

Zdeněk Růžička
starosta MČ Praha 21
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MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ
 
 

BJ/00556/2014
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 2. jednání dne 15.12.2014
 

Zdeněk Růžičkapředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

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

Důvodová zpráva

Na základě přiložených žádostí MŠ a ZŠ, předkládáme ke schválení poskytnutí neinvestičních
příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ a ZŠ) v celkové výši 215,00 tis. Kč na vánoční
besídku (nákup hraček, didaktických pomůcek, stavebnic), a to po 10,0 tis. Kč na každou třídu v
MŠ a 5,0 tis. Kč na oddělení školní družiny - v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, převedením
finančních prostředků s položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa - viz
přiložené rozpočtové opatření č. 114: změna rozpočtu v roce 2014.

Předložený materiál byl odsouhlasen usnesením RMČ2/0020/14.
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
 poskytnutí neinvestičního příspěvku zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ a ZŠ) v

celkové výši 215,00 tis. Kč (na každou třídu po 10,00 tis. Kč a oddělení školní družiny po



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

5,00 tis. Kč) na vánoční besídku (vánoční dárky) formou rozpočtového opatření č. 114:
změna rozpočtu v roce 2014 v souladu s přiloženou tabulkou

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_RO_c_114_zmena_R2014_ORJ04

 
Příloha č.3: 03_Zadosti_prispevkovych_organizaci

 
 

Dne 03.12.2014
 
 

Zdeněk Růžička
starosta MČ Praha 21

 
 



Městská část  Praha 21

Rozpočtové opatření č.114: změna rozpočtu v roce 2014

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

114

Poskytnutí neinvestičních příspěvků

zřízeným příspěv.organizacím (MŠ a ZŠ) v

celkové výši 215,0 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

Neinvestiční příspěvek pro MZŠ Polesná

(družina) - na vánoční dárky 231 31 13 5331 0400 59303 65 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 -215 000,00

 

Ing.V.Berková   11. 11. 2014

 

  

 

 

 













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 PROJEDNÁNÍ
 
 

BJ/00546/2014
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 2. jednání dne 15.12.2014
 

Zdeněk Růžičkapředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Ing. Josef Roušalzpracoval:
vedoucí odboru majetku a investic

 
 

Věc: Žádost o svěření pozemků z majetku Hl. m. Prahy č. parc. 1531/2 a 1573/2 v
k.ú. Újezd nad Lesy do správy MČ Praha 21

Důvodová zpráva

Materiál je předkládán v souvislosti s vybudováním a správou stavby „Cyklostezka Čentická MČ
Praha 21“ (dále jen cyklostezka) v úseku mezi ulicemi Polesná a Staroklánovická (viz situace
příl. č.2).

Předmětná cyklostezka je částečně umístěna na pozemcích č. parc. 1531 a 1573 ve vlastnictví
Hlavního města Prahy (dále jen HMP). Z tohoto důvodu byla před vydáním stavebního povolení
uzavřena s HMP Smlouva o výpůjčce (viz příloha č. 3).
Z pozemků, na kterých se stavba nachází, byly geometrickým plánem odděleny, mimo jiné,
části pozemků ve vlastnictví HMP zastavěných cyklostezkou. Nově pozemek parc.č. 1531/2
o výměře 16 m2 a parc.č. 1573/2 o výměře 470 m2. V souladu se Smlouvou o výpůjčce
bod 8 a), má MČ Praha 21 povinnost požádat po ukončení stavby HMP o svěření zastavěných
pozemků do své správy.

Na základě výše uvedeného RMČ souhlasila se žádostí o svěření a přijala v této věci usnesení
RMČ1/0011/14.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 žádost o svěření pozemků č. parc. 1531/2 a 1573/2 v. k.ú. Újezd nad Lesy z vlastnictví

Hl. m. Prahy do svěřené správy MČ Praha 21 
 
 
 

2) u k l á d á
 ÚMČ Praha 21 (OMI) zaslat žádost včetně usnesení Hlavnímu městu Praze
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 Zodpovídá:

 
 1. vedoucí odboru majetku a investic
 Termín:  30.01.2015
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_situace

 
Příloha č.3: 03_Smlouva_o_vypujcce_cyklostezka_Centicka_vc._geom.planu

 
 

Dne 03.12.2014
 
 

Zdeněk Růžička
starosta MČ Praha 21
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SMLOUVA O VÝPŮJČCE 

č. VYP/85/04/002236/2014 

evidenční číslo MZO MHMP  47/2014 

uzavřená podle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:  

1.  Hlavní město Praha 
se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 

zastoupené: Ing. Ivanou Jiráskovou, ředitelkou odboru městské zeleně a odpadového 

hospodářství MHMP 

IČO: 000 64 581 

DIČ: CZ00064581 

(dále jen „půjčitel“) 

a 

2.  Městská část Praha 21 
se sídlem Staroklánovická 260, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 

zastoupená: RNDr. Pavlem Roušarem, starostou MČ Praha 21 

IČ: 00240923 

DIČ: CZ00240923 

(dále jen „vypůjčitel“) 

 

I. 

Předmět výpůjčky 

1. Půjčitel je vlastníkem pozemku parc. č. 1531 o výměře 51 023 m
2 

a parc. č. 1573 

o výměře 45 641 m
2
, zapsaných na LV č. 2217 v katastrálním území Újezd nad Lesy, obec 

Praha, evidovaných v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu Praha – město. 

2. Půjčitel přenechává do bezplatného užívání části pozemků uvedených v ustanovení 

článku I. odst. 1 této smlouvy o výměře 16 m
2
 z pozemku parc. č. 1531 (nově parc.č. 

1531/2) a 470 m
2
 z pozemku parc. č. 1573 (nově parc.č. 1573/2), rozdělených na základě 

geometrického zaměření dle plánu č. 3240-214/2013, který je přílohou č. 1 této smlouvy 

(dále „GP“), upřesněného situačním výkresem dle přílohy č. 2. 

II. 

Účel výpůjčky  

Vypůjčitel je oprávněn užívat předmět výpůjčky za účelem vybudování a provozování stavby 

„Cyklostezka Čentická MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy“, specifikované v GP. 
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III. 

Doba výpůjčky 

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to ode dne 18.7.2014. 

IV.  

Závazková část 

1. Vypůjčitel přejímá předmět výpůjčky a je si vědom stavu, v jakém se nachází ke dni jeho 

předání půjčitelem. 

2. Vypůjčitel je oprávněn užívat předmět výpůjčky jen ke sjednanému účelu dle článku II. 

této smlouvy a bez písemného souhlasu půjčitele ho nesmí přenechat do užívání jiné 

osobě. 

3. Pro vypůjčitele jsou závazné podmínky stanovené rozhodnutím odboru životního 

prostředí MHMP ze dne 27.3.2014 SZn. S-MHMP-730442/2013/OZP-IV-770/R-

33/2014/Hka 

4. Půjčitel prohlašuje, že předmět výpůjčky je způsobilý k jeho užití v souladu s účelem této 

smlouvy tak, jak je specifikován v článku II. této smlouvy. Půjčitel neodpovídá za škody 

vzniklé na zařízení vypůjčitele pádem stromu nebo jeho částí. 

5. Ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 

předpisů, je vypůjčitel plně odpovědný za to, že hluk ze stavby nepřekročí hygienické 

limity stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací. 

6. Bez souhlasu půjčitele a příslušného stavebního úřadu nesmí vypůjčitel na předmětu 

výpůjčky provádět terénní úpravy, stavby, oplocení ani jiné podstatné změny, než ty, které 

jsou uvedeny v čl. II. 

7. Vypůjčitel se zavazuje: 

a) provádět na předmětu výpůjčky pouze činnosti související s účelem výpůjčky; 

b) udržovat předmět výpůjčky a jeho bezprostřední okolí v čistotě a pořádku, případné 

znečištění je vypůjčitel povinen bez průtahů na své náklady odstranit; 

c) umožnit oprávněným zástupcům půjčitele vstup na předmět výpůjčky za účelem 

provedení kontroly, zda vypůjčitel užívá předmět výpůjčky v souladu s účelem 

výpůjčky; 

d) chránit před poškozením dřeviny nacházející se v místě předmětu výpůjčky a zavazuje 

se nevyužívat žádné dřeviny k upínání nebo zavěšování jakýchkoli zařízení nebo 

předmětů; 

e) dojde-li během výpůjčky ke zhodnocení majetku půjčitele, nebude vypůjčitel 

uplatňovat nárok na náhradu investic vložených do předmětu výpůjčky. Dále 

se vypůjčitel zavazuje neuplatňovat úhradu případného zhodnocení na majetku 

půjčitele, ke kterému došlo v době trvání výpůjčky. 
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8. Vrácení předmětu výpůjčky: 

a) po ukončení stavby cyklostezky požádá Městská část Praha 21 Magistrát hl. m. Prahy 

o svěření zastavěné části pozemku dle čl. I odst. 2; 

b) po svěření předmětného pozemku Městské části Praha 21 bude tato smlouva 

o výpůjčce ukončena. 

9. Vypůjčitel je povinen: 

a) na předmětu výpůjčky dodržovat vyhl. č. 8/2008 Sb. hl. m. Prahy, vyhláška o čistotě 

a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; 

b) oznámit písemně půjčiteli veškeré změny skutečností uváděných v této smlouvě 

(změna užívané výměry apod.). 

V. 

Výpověď smlouvy 

1. Půjčitel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu ve tříměsíční výpovědní lhůtě, poruší-li 

vypůjčitel podmínky uvedené v čl. IV. této smlouvy.  

2. V dalších případech stanovených občanským zákoníkem, není-li touto smlouvou ujednáno 

něco jiného. 

3. Pro doručování je kontaktní adresa půjčitele: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1. 

Pro doručování je kontaktní adresa vypůjčitele: Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9. 

4. V případě změny kontaktní adresy půjčitele nebo vypůjčitele změní, jsou si smluvní 

strany povinny tuto skutečnost písemně oznámit. Písemnost se považuje za doručenou 

druhé smluvní straně dnem, kdy byla doručena do její dispoziční sféry. Doručením 

do dispoziční sféry se považuje vždy doručení na kontaktní adresu dle odst. 3 tohoto 

článku. 

5. Výpovědní lhůty počínají běžet od prvého dne následujícího po doručení výpovědi druhé 

smluvní straně. 

VI. 

Smluvní pokuty 

1. Za nedodržení podmínek této smlouvy je povinen zaplatit půjčiteli tyto smluvní pokuty: 

a) Za užívání předmětu výpůjčky v rozporu s účelem výpůjčky podle této smlouvy 

jednorázově smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesáttisíc korun českých); 

b) v případě, že vypůjčitel při skončení výpůjčky nepředá půjčiteli vyklizený předmět 

výpůjčky ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit půjčiteli smluvní pokutu ve výši 100,-

 Kč (slovy jednosto korun českých) denně do doby protokolárního předání předmětu 

výpůjčky; 

c) za nedodržení každé další podmínky stanovené touto smlouvou smluvní pokutu 

ve výši 100,- Kč (slovy jednosto korun českých) za každý den, v němž bude toto 

porušení trvat. 

2. Smluvní pokuty sjednané v této smlouvě se nijak nedotýkají nároků půjčitele na náhradu 

škody vůči vypůjčiteli. 
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VII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Z důvodů právní jistoty strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto 

smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ostatními 

obecně závaznými právními předpisy. 

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných 

dodatků, které se stávají po jejich podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí 

této smlouvy. 

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 

evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která 

obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, 

datum jejího podpisu a její text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 

smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku 

a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách MČ 

Praha 21 (objednatele) a prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 

za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, pročež udělují svolení 

k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis sestává ze čtyř stran 

textu. Půjčitel obdrží tři stejnopisy a vypůjčitel jeden stejnopis této smlouvy. 

6. Účastníci smlouvy výslovně prohlašují, že si smlouvu přečetli a že touto smlouvou 

projevili svoji vážnou vůli. 

7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

8. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů tímto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření této smlouvy 

schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 1709 ze dne 15.7.2014. Záměr 

výpůjčky nemovitostí uvedených v čl. I. této smlouvy byl zveřejněn na úřední desce 

Magistrátu hlavního města Prahy pod evidenčním číslem MZO-9614/2014 od 29.5. 

do 13.6.2014. 

 

Přílohy: 1) Geometrický plán 

 2) Situační výkres 

 

V Praze dne ………………….                         V Praze dne …………………. 

 

......................................... 

Za půjčitele 

…….......................................... 

Za vypůjčitele  

Jirásková Ivana 

ředitelka odboru městské zeleně 

a odpadového hospodářství 

RNDr. Pavel Roušar 

starosta MČ Praha 21 



                                                                                                   
 

                                                                                                     Stejnopis č. 
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Zastupitelstvo městské části 2. jednání dne 15.12.2014
 

Zdeněk Růžičkapředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Mgr. Blanka Horkázpracoval:
referent - interní audit

 
 

Věc: Grantový systém a Grantové programy pro rok 2015

Důvodová zpráva

V příloze předkládám návrh Grantového systému na rok 2015. Nad úpravou stávajícího
Grantového systému se sešla Grantová komise dne 1.12.2014 (viz. zápis Grantové komise -
příloha č. 3). Na svém jednání komise projednala změny ve stávajícím Grantovém systému, které
byly ihned zapracovány. Tento přepracovaný Grantový systém Vám předkládám jako tajemník
Grantové komise.

Dále předkládám návrh Grantových programů pro rok 2015. Grantové programy, po domluvě s
Grantovou komisí,zůstávají nezměněny oproti roku 2014.

Takto předložený materiál odsouhlasila Rada MČ Praha 21 na svém jednání dne 3.12.2014.
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 



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

1) s c h v a l u j e
 Grantový systém a Grantové programy MČ Praha 21 pro rok 2015

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_grantovy_system_2015

 
Příloha č.3: 03_Zapis_GK_01_12_2014

 
Příloha č.4: 04_grantove_progamy_2015

 
 

Dne 03.12.2014
 
 

Zdeněk Růžička
starosta MČ Praha 21
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Grantový systém 

Městské části Praha 21 

Újezd nad Lesy 

 
 

 

Podporující rozvoj procesu místní Agendy 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MČ Praha 21 realizuje od roku 2011 metodu místní Agendy 21. Jedná se proces zapojování 

veřejnosti, organizací, soukromého a neziskového sektoru do zkvalitňování života v městské 

části a jejího dění. Velký důraz je kladen na vzájemnou spolupráci při společných aktivitách 

podporujících veřejně prospěšné činnosti. 

 

Tento Grantový systém byl schválen ZMČ Praha 21dne xxx na základě usnesení xxxx a 

nabývá platnosti a účinnosti dne 16. 12. 2014. 
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Část A Obecná část 
 

Městská část Praha 21 (dále jen „MČ Praha 21“) poskytuje granty především za účelem 

vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů v Újezdě nad Lesy v souladu se 

zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Zastupitelstvo MČ Praha 21 (dále jen „ZMČ“) schvaluje Grantový systém MČ Praha 21 – 

Újezd nad Lesy (dále jen „GS“) a vyhlašuje Grantové programy pro příslušný rok. Rada MČ 

Praha 21 (dále jen „RMČ“) jmenuje Grantovou komisi složenou ze sedmi členů a tajemníka 

komise. Zároveň určí předsedu Grantové komise. Grantová komise hodnotí Žádosti o grant a 

připravuje podklady a doporučení pro jejich schválení RMČ. Grantová komise může podávat 

návrhy na změny v GS a předávat je prostřednictvím Odboru školství, kultury, místní Agendy 

21 (dále jen „OŠKMA21) k projednání v RMČ. 

 

Součástí Grantového systému MČ Praha 21 jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1  Žádost o grant 

Příloha č. 2 Čestné prohlášení 

Příloha č. 3  Zápis z hodnocení žádostí a souhrnné tabulky 

Příloha č. 4  Vzorová smlouva o účelovém poskytnutí veřejných finančních prostředků 

Příloha č. 5  Závěrečná zpráva a finanční vyúčtování projektu 

 

 

Část B Žadatelé o grant 
 

1. Předkladatelem Žádosti o grant může být: 

   právnická osoba, která je registrována v souladu s platným právním řádem ČR 

(nezisková organizace - obecně prospěšná společnost, občanské sdružení, nadace, 

nadační fond, tělovýchovná jednota, nezisková organizace církve, škola nebo školské 

zařízení, příspěvková organizace, jiná organizace prokazatelně nekomerčního 

charakteru aj.). 

   fyzická osoba 

 

2. Žádost o grant (příloha č. 1) předkládá právnická nebo fyzická osoba, se sídlem v MČ 

Praha 21 - Újezd nad Lesy, pouze výjimečně se sídlem mimo MČ Praha 21- Újezd nad 

Lesy v případě, že cílovou skupinou ve smyslu předloženého projektu jsou obyvatelé 

MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy. 

 

3. Realizovaný projekt musí mít přínos pro zlepšení kvality života obyvatel v Újezdě nad 

Lesy. 

 

4. MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy si v případě udělení grantů vyhrazuje právo 

neposkytnout prostředky v plné výši, realizace grantů není nárokovou položkou a jeho 

poskytnutí nelze vymáhat právní cestou. 
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5. Jeden žadatel může předložit nejvýše dva projekty v rámci grantového programu jedné 

výzvy. 

 

6. Na jeden žádající subjekt a na jeden projekt je stanovena nejvyšší možná částka, kterou 

lze poskytnout: 

a) na jednorázovou akci na projekt max. 10 000 Kč, 

b) na celoroční podporu na projekt max. 30 000 Kč, 

c) na jeden žádající subjekt součtem ve všech vyhlášených programech max. 60 000 

Kč.  

7.  Žadateli o grant nevzniká nárok na náhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti 

s předložením Žádosti o grant, ani na náhradu jiných nákladů. 

 

8.  Grant nelze poskytnout, pokud nejsou vypořádány pohledávky poskytovatele grantu 

vůči žadateli za předchozí období ke dni podání Žádosti o grant. Grant nelze udělit 

žadatelům v případě nevyřešeného vyúčtování jakýchkoliv finančních prostředků 

poskytnutých MČ Praha 21. 

 

 

Část C Pravidla pro předkládání Žádosti o grant 
 

1. Žádost o grant se podává v termínu stanoveném ZMČ ve vyhlášené výzvě, kde je 

uvedeno místo a způsob podání. Vyhlášená výzva je zveřejněna obvyklým způsobem na 

úřední desce Úřadu MČ Praha 21 a na internetových stránkách MČ Praha 21. 

 

2. Žadatel o grant musí předložit žádost řádně vyplněnou na předepsaném formuláři 

(příloha č. 1) a zaslat jí elektronicky na emailovou adresu: podatelna@praha21.cz a 

v jednom originálním vyhotovení jí předat se všemi přílohami do podatelny ÚMČ Praha 

21. Obálka bude zalepená a viditelně označena nápisem „GRANT – NEOTEVÍRAT“. 

Předkladatel odpovídá za správnost a úplnost údajů v žádosti. Žádost musí obsahovat 

přesné údaje v souladu se zřizovací listinou, stanovami, smlouvou, zakládací listinou 

předkladatele. Žádost musí obsahovat popis projektu dle hodnotících kritérií v části F 

Grantového systému.  

 

3. Povinné přílohy k Žádosti o grant: 

a) Prostá kopie zřizovací listiny, smlouvy, zakládací listiny nebo stanov sdružení a 

navazující zápis, kde je stanovena osoba oprávněná jednat (jmenování, volba 

předsedy valnou hromadou nebo výkonným výborem v souladu se stanovami) – 

nepředkládá žadatel, pokud jde o fyzickou osobu. 

b) Prostá kopie výroční zprávy za předcházející kalendářní rok nebo zpráva o aktivitách 

žadatele v předchozím kalendářním roce – nepředkládá žadatel, pokud jde o fyzickou 

osobu. 

c) V případě uvedení bankovního spojení v žádosti prostou kopii dokladu o jeho 

zřízení. 

d) Plnou moc (není nutno úředně ověřená) v případě, že statutární orgán zmocní 

k zastupování jinou osobu - nepředkládá žadatel, pokud jde o fyzickou osobu. 

e) Pokud je žadatelem fyzická osoba, čestné prohlášení, že v oblasti, ve které žádá o 

grant, nemá předmět podnikání (viz příloha č. 2) 

mailto:podatelna@praha21.cz
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4.  V případě uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení fyzické osoby, nemůže tato 

osoba žádat o grant po tři následující roky a zavazuje se poskytnutý grant v daném roce 

vrátit do 30 dnů od doručení upozornění na porušení čestného prohlášení. 

 

5. Žadatel o grant je povinen zajistit realizaci schváleného projektu vždy do konce 

příslušného kalendářního roku.  

 

 

Část D Hodnocení Žádostí o grant 
 

1. Hodnocení Žádostí o grant provádí Grantová komise (dále jen „GK“). 

 

2. Při hodnocení nesmí být členové GK k podaným Žádostem o grant podjati, zejména se 

nesmí podílet na zpracování žádostí, nesmí mít osobní zájem na konečném rozhodnutí a 

s navrhovatelem je nesmí spojovat osobní poměr. 

 

3. Jednání GK je neveřejné, pokud GK nerozhodne jinak. Její jednání svolává podle 

potřeby předseda GS.  

 

4. Na jednání GK musí být její členové písemně pozváni (např. e-mailem) v souladu 

s Jednacím řádem komisí RMČ Praha 21 alespoň sedm pracovních dní před vlastním 

jednáním.  

 

5. Jednání GK řídí předseda nebo jím pověřený člen. 

 

6. GK je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. 

Závěry GK jsou přijaty, pokud se pro ně vyslovila nadpoloviční většina přítomných 

členů. 

 

7. Jednání GK včetně evidence dokumentů souvisejících s její činností zabezpečuje po 

administrativní stránce tajemník GK. Zároveň zpracovává a předkládá Zápis 

z hodnocení žádostí GK s dalšími podklady na OŠKMA21 a ten připraví podklady 

k rozhodnutí RMČ na její nejbližší zasedání. 

 

8. Po uzavření termínu pro podání Žádostí o grant přidělí OŠKMA21 žádostem evidenční 

číslo a provede formální kontrolu podaných žádostí za přítomnosti dvou členů GK, zda 

je žádost úplně a řádně vyplněná a obsahuje povinné přílohy. Zápis o provedené 

kontrole formálních náležitostí se všemi Žádostmi o grant předá OŠKMA21 

tajemníkovi GK do 10 pracovních dnů od uzavření termínu pro podání Žádostí o grant. 

Tajemník vše předá neprodleně předsedovi GK, který zajistí předání všem členům GK. 

 

9. Zápis o provedené kontrole formálních náležitostí obsahuje: číslo evidenční, název 

projektu, název grantového programu, název žadatele, soupis náležitostí dle části C 

tohoto Grantového systému s uvedením splněno x nesplněno a celkové zhodnocení 

formální kontroly. Informace o tom, zda je žádost předána k hodnocení GK nebo 

z hodnocení vyřazena. 
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10. Pokud jsou zjištěny při formální kontrole nedostatky, vyzve OŠKMA21 zodpovědného 

řešitele projektu k doplnění s určením lhůty  5 pracovních dnů. Pokud nejsou do této 

lhůty nedostatky odstraněny, je žádost z dalšího hodnocení vyřazena. 

 

11. Po provedení formální kontroly zpracuje tajemník GK tabulku pro hodnocení žádostí 

dle kritérií v části F Grantového systému. Předá jí všem členům GK, kteří jí do 7 

kalendářních dnů předají vyplněnou zpět tajemníkovi GK a ten doplní konečné součty 

bodování žádostí. Takto připravenou jí předá předsedovi GK na jednání GK. 

 

12.  Z jednání GK pořizuje tajemník zápis, který obdrží členové GK nejdéle do 5 pracovních 

dnů.  

 

13.  Zápis GK obsahuje závěrečné tabulky (příloha č. 2) doporučených a nedoporučených 

projektů k poskytnutí veřejných finančních prostředků.  

 

14.  Projekty jsou hodnoceny dle kritérií uvedených na str. 7 tohoto Grantového systému.  

 

15.  O konečném výsledku hodnocení projektů GK rozhoduje RMČ, která nemusí 

přihlédnout k doporučením GK. Rozhodnutí RMČ je konečné a nelze se proti němu 

odvolat. 

 

16.  Výsledky grantového řízení jsou po projednání v RMČ zveřejněny na úřední desce 

Úřadu MČ Praha 21 a na internetových stránkách MČ Praha 21 do 14 dnů od 

rozhodnutí RMČ. 

 

17.  Všichni žadatelé jsou o výsledku grantového řízení písemně vyrozuměni na jimi 

uvedený e-mail nebo poštou nejdéle do 14 dnů od rozhodnutí RMČ. Úspěšní žadatelé 

jsou zároveň vyzváni k podpisu Smlouvy o účelovém poskytnutí veřejných finančních 

prostředků. Všechny podklady předložené k rozhodnutí RMČ Praha 21 jsou 

k nahlédnutí na ÚMČ Praha 21. 

 

18.  Za úkony stanovené ve výše uvedených odstavcích č. 16 a č. 17 je zodpovědný 

OŠKMA21. 

 

19.  MČ Praha 21 je povinna sdělovat důvody nepřiznání grantu prostřednictvím OŠKMA21 

na základě zápisu GK. 

 

       

Část E Poskytnutí finančních prostředků 
 

1. Úspěšným žadatelům budou finanční prostředky uvolněny na základě Smlouvy o 

účelovém poskytnutí veřejných finančních prostředků (dále jen „smlouva“), která bude 

uzavřena mezi MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy a příjemcem grantu. 

 

2. V případě, že žadatel o grant nepodepíše smlouvu do 30 dnů od obdržení výzvy k jejímu 

podpisu, platí, že grant nepřijal a finanční prostředky zůstávají v rozpočtu MČ Praha 21. 
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3. Příjemce finančních prostředků předloží poskytovateli MČ Praha 21 vyúčtování 

poskytnuté dotace do dvou měsíců od ukončení realizace projektu, nejpozději však do 

15. ledna následujícího kalendářního roku. Formulář pro vyúčtování dotace je součástí 

Závěrečné zprávy (příloha č. 4)  

 

4. Pokud příjemce dotace nepředloží vyúčtování v daném termínu, může poskytovatel 

příjemci vyúčtovat smluvní pokutu až do výše 50 % poskytnuté dotace.  

 

5. Řešitel projektu je povinen veřejnou akci konanou za finanční podpory MČ Praha 21 

viditelně označit vhodným způsobem (cedulky, plakáty, poutače, logo apod.) s textem: 

„Tato akce je finančně podpořena v rámci Grantového systému MČ Praha 21 – Újezd 

nad Lesy“ a logem MČ Praha 21. Řešitel projektu je povinen na výstupech projektu 

typu publikací, propagačních a informačních materiálů, internetových stránek či jiných 

uvést informace o jejich financování v rámci Grantového systému MČ (ve smyslu 

smlouvy mezi příjemcem grantu a MČ Praha 21). Zodpovědný řešitel projektu zároveň 

zajistí uveřejnění informace o proběhlé akci v periodiku MČ Praha 21, Újezdský 

zpravodaj (ÚZ), včetně fotografické dokumentace. 

 

6. Finanční prostředky jsou po podpisu smlouvy převedeny na účet žadatele nebo mohou 

být vyzvednuty v hotovosti v pokladně ÚMČ Praha 21, to po podpisu smlouvy do 7 

pracovních dnů. 

 

7. Použití grantu podléhá veřejnosprávní kontrole nakládání s přiděleným grantem, tj. 

s veřejnými prostředky. 

 

8. Příjemce grantu umožní zástupcům MČ Praha 21 průběžně sledovat realizaci projektu, a 

to jak po stránce věcného naplnění předmětu smlouvy, tak po stránce finanční. 

 

9. Neoprávněné použití nebo zadržení poskytnutých finančních prostředků bude 

považováno za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22, odst. 2 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

 

Z grantu lze hradit zejména:   

 materiál, údržbu, provoz, náklady nutné k zajištění projektu 

 služby, doprava 

 pronájmy prostor a techniky 

 poštovné, cestovné, kancelářské potřeby, telefony 

 náklady spojené s propagací projektu 

 jiné náklady prokazatelně související s projektem 

 mzdy, daně a odvody pouze v programu Sociální a zdravotní služby, prorodinné 

aktivity 

 

Z grantu nelze hradit:  

 komerční, podnikatelské aktivity 

 investiční náklady 

 alkohol, cigarety a další výrobky vzhledem k cílům Grantového systému nevhodné 
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Část F Hodnotící kritéria 
 

Projekty budou posuzovány podle kritérií, která vycházejí z bodů projektu, jehož popis 

je součástí Žádosti o grant: 

 

1. Popis cíle projektu (maximálně 5 bodů) 

1.1.  Popis cíle projektu body 0 - 5 

 

2. Popis projektu (maximálně 15 bodů) 

2.1.  Popis projektu body 0 – 5  

2.2.       Realizační tým  body 0 – 5 

2.3.  Harmonogram akce body 0 – 5  

 

3. Cílová skupina (maximálně 10 bodů) 

3.1. Akce pro občany Újezda nad Lesy body 0 – 5  

3.2.Velikost a popis cílové skupiny body 0 – 5  

 

 

4. Výstupy (maximálně 10 bodů) 

4.1.Přínos projektu (inovativnost) body 0 – 10  

 

5. Medializace projektu (maximálně 2 body) 

5.1.Způsob medializace a jejich výstupy body 0 – 2  

 

6. Rozpočet projektu (maximálně 8 bodů) 

6.1.Reálnost rozpočtu a přiměřenost body 0 – 5 

6.2.Vlastní podíl spoluúčasti body 0 – 3  

 

 

Část  G Vyhodnocení realizovaných projektů 
 

1. Referentka interního auditu provede formální kontrolu závěrečných zpráv a finančního 

vyúčtování projektů („vyúčtování“) v návaznosti na povinnosti stanovené ve Smlouvě o 

účelovém poskytnutí veřejných finančních prostředků (viz příloha č. 4). O kontrole 

provede zápis, který předloží GK do 10 pracovních dnů ode dne předložení vyúčtování 

žadatelem. V případě porušení některých povinností žadatele, navrhne referentka 

interního auditu GK případné sankce. 

 

2. GK posoudí zápis a doporučí případné sankce Radě MČ Praha 21. 

 

3. V případě udělení sankce Radou MČ Praha 21 vyhotoví OŠKMA21 správní rozhodnutí 

o sankci a zajistí jeho předání statutárnímu zástupci organizace projektu. 

 

4. V případě potřeby mohou členové GK průběžně nahlížet do kompletně předloženého 

vyúčtování. 
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Část H Účinnost Grantového systému 
 

Tento Grantový systém byl schválen ZMČ Praha 21dne xxx na základě usnesení xxxx a 

nabývá platnosti a účinnosti dne 16. 12. 2014. 
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Příloha č. 1 Žádost o grant 
(Vyplňuje žadatel o grant) 

 
1. Obecné údaje o projektu a žadateli  

 

Název projektu (uveďte výstižný název): 

 

 

Zatrhněte, o jakou akci se jedná a uveďte termín: 

jednorázová  - termín:                         zajištění celoročního provozu včetně údržby  - termín: 

Název Grantového programu: 

 

Předkladatel (nevyplňuje fyzická osoba) : 

Organizace (název v souladu s Administrativním registrem ekonomických subjektů): 

a) název organizace: 

b) sídlo organizace: 

c) adresa pro doručení: 

d) právní forma: 

e) IČ: 

f) datum vzniku organizace: 

g) www, e-mail: 

h) činnost a zaměření organizace (dle předmětu činnosti vymezené zřizovací listinou, popř. 

jiným dokumentem organizace - max. 5 řádků): 

 

Předkladatel a zodpovědný řešitel projektu: 

Fyzická osoba 

a) jméno, příjmení 

b) adresa trvalého pobytu 

c) kontaktní adresa 

d) kontaktní e-mail, telefon 

 

Statutární zástupce organizace (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail) – nevyplňuje fyzická 

osoba: 

 

 

Osoba oprávněná jednat za organizaci (její funkce, jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail), 

nutno doložit plnou mocí: 

 

 

Zodpovědný řešitel projektu (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, www stránky) – 

nevyplňuje fyzická osoba 

 

 

Celkové náklady na projekt: 
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Požadovaná částka grantu od MČ Praha 21: 

 

 

Peněžní ústav, číslo účtu předkladatele projektu (není povinnost mít zřízený účet): 

 

 

Jiné organizace přispívající na projekt/další finanční zdroje:   

 

 

Výše finanční podpory Výše finanční podpory, které žadatel získal za poslední 3 roky z jiných 

zdrojů včetně MČ Praha 21 (rozepište) 

 

2.   Popis projektu  

 

Uveďte strukturovaně dle uvedených bodů (ne delší jak dvě strany formátu A4): 

 

a) popis cíle projektu, jeho obsahu a motivace (uveďte, jaký má projekt cíl, co projekt 

řeší a co vás vede k jeho realizaci, eventuálně proč je právě váš projekt důležitý) 

b) realizační tým (kdo bude projekt koordinovat s popsáním týmu a jejich odpovědnosti a 

zkušeností) 

c) cílová skupina (popište skupinu s odhadem počtu návštěvníků, které především je váš 

projekt určen, jak skupinu oslovíte a zapojíte, na jaké další skupiny bude mít váš projekt 

dosah) 

d) časový harmonogram (kdy bude nebo byl váš projekt zahájen, jak dlouho bude trvat, 

etapy projektu) 

e) výstupy (zde popište výstupy vašeho projektu, jakými ukazateli je budete měřit a čím je 

projekt inovativní nebo přínosný pro cílovou skupinu i Újezd nad Lesy) 

f) medializace projektu (zde uveďte způsob propagace vašeho projektu a jeho výstupů) 

g) rozpočet projektu (jeho reálnost, přiměřenost a výše vlastního podílu či externích 

zdrojů) nutno dodržet členění v tabulce 

 

Náklady  
(rozepsat po jednotlivých 

položkách) 

Náklady 

celkem  

v Kč 

Výše 

spoluúčasti 

v Kč 

Výše 

z jiných 

zdrojů v Kč 

Požadováno 

od MČ 

Praha 21 

v Kč 

materiál a náklady nutné 

k zajištění projektu  

 

 

   

údržba, provoz 

 
    

služby, doprava 

 
    

pronájmy prostor a techniky 

 
    

poštovné, cestovné, telefony 

 
    

kancelářské potřeby 
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náklady spojené s propagací 

projektu 
    

jiné náklady prokazatelně 

související s projektem 

(specifikujte) 

    

 

Prohlašuji, že jsem se seznámil(a)  s Grantovým systémem MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy, že 

jsem mu porozuměl(a) a s jeho obsahem souhlasím. 

 

 

 

Datum: Jméno a podpis statutárního 

zástupce nebo fyzické osoby 

          (razítko, pokud je subjektem 

používáno) 
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Příloha č. 2 Čestné prohlášení pro žadatele, který je fyzickou osobou 
 

Prohlašuji, že v oblasti, ve které žádám o grant, nemám předmět podnikání. 

 

Datum: 

Jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu: 

Podpis: 
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Příloha č. 3 Zápis z hodnocení žádostí 
 

(vyplňuje Grantová komise) 

Součástí tohoto zápisu je zápis z formální kontroly provedené tajemníkem GK a pomocné 

tabulky sestavené GK pro posuzování základních a specifických kritérií (jejich struktura není 

pevně stanovena). 

 

Datum: 

Čas: 

 

Přítomni: 

Omluveni: 

Hosté: 

 

Celkem podáno projektů: 

Pro formální nedostatky vyřazeno z hodnocení celkem projektů: 

Celkové požadované finanční prostředky na realizaci všech projektů: 

Doporučená celková částka na realizaci podpořených projektů: 

 

Závěrečná tabulka podpořených projektů 

 

 
Evidenční 
číslo 

Žadatel Název 
projektu 

Název 
programu 

Cíl 
projektu 

Časové 
období 

projektu 

Celkový 
rozpočet 

projektu 

Požadovaná 
výše grantu 

Výsledek 
hodnocení 

projektu 

Doporučená 
výše grantu 

          

          

          

          

 

 

Závěrečná tabulka nepodpořených projektů 

 
Evidenční 

číslo 

Žadatel Název 

projektu 

Název 

programu 

Cíl 

projektu 

Časové 

období 

projektu 

Celkový 

rozpočet 

projektu 

Požadovaná 

výše grantu 

Výsledek 

hodnocení 

projektu 

Doporučená 

výše grantu 

          

          

          

          

 

Zpráva bude projednána na zasedání RMČ Praha 21 dne: 

 

Svým podpisem každý z hodnotitelů prohlašuje, že se bezprostředně nepodílel na přípravě 

některého z projektu a rozhodovacích pravomocech žádajících subjektů spojených s podáním 

projektu. 

 

Podpisy hodnotitelů (členů GK): 
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Příloha č. 4 Vzorová smlouva o účelovém poskytnutí veřejných finančních 

prostředků 

 
Evidenční číslo  

 

Městská část Praha 21 

 

Se sídlem:  Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy 

Zastoupen:  starostou Městské části Praha 21 

IČ:   00240923 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Novosibřinská 588 

   Praha 9 – Újezd nad Lesy 

Číslo účtu:  2000709369/0800 

(dále poskytovatel) 

 

a 

 

název organizace  

 

Se sídlem:    

Doručovací adresa:   

Zastoupené:    

IČ:    

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:   

Registrace č.:  

(dále jen příjemce) 

 

nebo 

 

Jméno a příjmení fyzické osoby: 

Doručovací adresa: 

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:  

  

 

Uzavírají dle § 1746, odst. 2  zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů, tuto smlouvu o účelovém poskytnutí veřejných finančních 

prostředků. 

 

 

I. Předmět a účel smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je účelové poskytnutí veřejných finančních prostředků  

na projekt(y): „………….“ – ………..ve výši ………..Kč (slovy ………….. korun 

českých) za podmínek uvedených v této smlouvě a ve smyslu projektu příjemce. 
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2. Finanční prostředky poskytovatel převede na účet žadatele nebo si je žadatel vyzvedne 

v hotovosti v pokladně ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9 – Újezd nad Lesy, 

a to do 7 pracovních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

 

3. Na poskytnutí finančních prostředků není právní nárok. 

 

II. Práva a povinnosti příjemce 

 

1. Příjemce finanční částky se zavazuje použít jí výhradně k účelu uvedenému v projektu 

(projektech) ve lhůtě do konce kalendářního roku, v němž byly finanční prostředky 

poskytnuty. 

 

2. Příjemce předloží vyúčtování poskytnuté dotace do dvou měsíců od ukončení realizace 

projektu. V případě projektu realizovaného před uzavřením této smlouvy, do dvou 

měsíců od jejího uzavření. U projektů ukončených nebo uskutečněných v měsíci 

listopad nebo prosinec příslušného roku, předloží příjemce toto vyúčtování nejpozději 

do 15. 1. následujícího roku. Vyúčtování dotace bude obsahovat kopie účetních 

dokladů. Toto vyúčtování, spolu se závěrečnou zprávou o projektu, předá příjemce 

poskytovateli MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy. Příjemce je povinen doložit vyúčtování 

na stanoveném formuláři. 

 

3. Finanční příspěvek nemůže být v průběhu realizace převeden na jiný subjekt. V případě, 

že se projekt neuskuteční, příspěvek se vrací v plné výši. 

 

4. Řešitel projektu je povinen veřejnou akci konanou za finanční podpory MČ Praha 21 – 

Újezd nad Lesy viditelně označit vhodným způsobem (cedulky, plakáty, poutače, logo 

apod.) s  textem: „Tato akce je finančně podpořena v rámci Grantového systému MČ 

Praha 21 – Újezd nad Lesy“. Řešitel projektu je povinen na výstupech projektu  

(publikace, propagační a informační materiály, internetové stránky atd.) uvést informace 

o jejich financování v rámci grantového systému MČ (ve smyslu smlouvy mezi 

příjemcem grantu a MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy). Toto doloží v rámci vyúčtování 

grantu fotografiemi, plakáty, článkem v Újezdském zpravodaji a jinými tiskovými 

výstupy. Při nedodržení této povinnosti se na příjemce vztahuje ustanovení č. III Práva a 

povinnosti poskytovatele. 

 

5. Spoluúčastí v jednotlivých grantových programech se rozumí nejen spoluúčast finanční, 

ale také dobrovolná práce či poskytnutí služeb. Pro výpočet spoluúčasti žadatel tyto 

položky finančně ohodnotí a vyčíslí. 

 

6. Příjemce se zavazuje v případě svého zrušení či likvidace vrátit nevyužitou část 

finančních prostředků poskytovateli do 31. 12. příslušného roku, ve kterém finanční 

prostředky obdržel. 

 

7. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli kontrolu svého účetnictví vztahujícího se 

k poskytnuté částce. 
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III.  Práva a povinnosti poskytovatele 

 

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci finanční prostředky 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 do výše 50 % poskytnuté dotace na doporučení 

Grantové komise. 

 

2. Grant nelze přidělit žadatelům v případě nevyřešeného vyúčtování jakýchkoliv 

finančních prostředků přidělených MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy. 

 

3. Poskytovatel je oprávněn provést kontrolu čerpání a využití poskytnuté finanční částky, 

zejména kontrolu v účetnictví příjemce, ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, v platném znění. 

 

4. V případě použití finančních prostředků v rozporu s účelem uvedeným v této smlouvě, 

je poskytovatel oprávněn požadovat vrácení poskytnuté finanční částky dle § 22 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

 

IV. Náhrada škody 

 

Obě smluvní strany se zavazují k náhradě škody vzniklé druhé straně v souvislosti 

s touto smlouvou, prokáží-li, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi 

vylučujícími odpovědnost. 

 

V. Ustanovení společná a závěrečná 

 

1. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy obou smluvních 

stran platným občanským zákoníkem. 

 

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

obou smluvních stran. Dodatky budou chronologicky seřazeny v časovém sledu a 

číslovány. 

 

3. Nedílnou součástí je příloha konkretizující projekt příjemce. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za důvěrné 

a proto udělují souhlas k jejich zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

5. Obě smluvní strany svojí signací potvrzují respektování závazků vyplývajících z této 

smlouvy, dále z Grantového systému pro podání žádostí o grant a dalších podmínek 

zveřejněných při vyhlašování grantového programu poskytovatele. 

 

6. Tato smlouva byla uzavřena na základě pravdivých údajů obou smluvních stran a jejich 

určité a svobodné vůle. 
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7. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních stejné právní závaznosti, z nichž dvě 

obdrží poskytovatel a jednu příjemce. 

 

8. Finanční prostředky jsou poskytnuty na základě rozhodnutí RMČ Praha 21 usnesením 

č………. ze dne ……. 

 

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

V Praze dne……………….     V Praze dne ………………….. 

 

……………………………     ……………………………….. 

       za poskytovatele                      za příjemce 
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Příloha č. 5 Závěrečná zpráva a finanční vyúčtování projektu  
(Vyplňuje příjemce grantu po ukončení projektu) 

 

NÁZEV PROJEKTU: 

 

NÁZEV GRANTOVÉHO PROGRAMU: 

 

PŘÍJEMCE PODPORY: 

 

EVIDENČNÍ ČÍSLO SMLOUVY: 

 

Popis realizace projektu: uveďte, jak byl projekt realizován, co je jeho výsledkem, zda 

byly splněny cíle projektu, jeho výstupy a harmonogram, uveďte Vámi odhadovaný 

počet účastníků 

 

Skutečný začátek a konec realizace projektu: 

 

 

 

 

Poznámky a připomínky, jaká rizika se v rámci projektu vyskytla: 
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FINANČNÍ VYÚČTOVÁNÍ     

Evid. číslo:  Poskytnutá částka:  

Název projektu:  

Příjemce:  Statutární 

zástupce: 
 

Jméno, adresa a telefon osoby zodpovědné za vyúčtování projektu: 

 

 

 

 

 

 

 

Soupis účetních dokladů: 

Poř. 

číslo  

číslo 

účet

ního 

dokl

adu 

typ 

účetního 

dokladu 

datum 

zúčtování 

účel výdaje částka hrazeno 

z grantu 

hrazeno 

z jiných 

zdrojů  

        

        

        

        

        

 

CELKEM     

 

K vrácení na účet poskytovatele zbývá celkem:  

Tyto prostředky byly vráceny dne:  

z účtu č.:  

 

SKUTEČNÉ NÁKLADY NA REALIZACI 

PROJEKTU CELKEM 

 

 

Příjemce tímto potvrzuje, že veškeré prvotní účetní doklady uvedené ve vyúčtování tohoto 

grantu jsou součástí účetní dokumentace příjemce. 

 

 

V ............................ dne ....................... 
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Razítko příjemce (pokud je organizací používáno) a podpis osoby zodpovědné za vyúčtování 

grantu: 

 

                                                                                                          

.............................................................................................................. 

 

 

Příloha finančního vyúčtování projektu a závěrečné zprávy: 

1. Kopie souvisejících účetních dokladů řádně očíslovaných 

2. Kopie peněžního deníku nebo výpis z účetního software 

3. Fotografie nebo CD z pořádaných akcí  

4. Tiskové výstupy: plakáty, brožury aj. 

 

 

Datum a podpis řešitele projektu:…………………………………… 

 

 

….............………………………………………………………………… 

Datum a podpis statutárního zástupce organizace  

nebo osoby oprávněné jednat za organizaci  
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Zápis z jednání grantové komise 

ze dne 1.12.2014 

 

Přítomni: Lucie Ponicová, Petr Bílek, Iva Hájková, Gabriela Hůlková, Radoslava Kohoutová, Radka 

Lipanovičová,  

Omluveni:  Ondřej Vojta 

 

Jednání bylo zahájeno:      16:05 hod   ukončeno:  18:45 hod 

Zasedání grantové komise zahájila předsedkyně komise Ing. Lucie Ponicová a otevřela diskuzi ke 

grantovému systému. Jednotlivé návrhy změn byly zapracovávány do stávajícího systému. Upravený 

systém je přílohou tohoto zápisu. 

V části A grantového systému byl vyřazen odkaz na strategický plán a upraven počet členů komise. 

V části B byl vyřazen odkaz na priority Rady MČ, neboť v současné době ještě nejsou stanoveny. 

V části D bylo doplněno, že formální kontrola podaných žádostí o grant bude provedena za 

přítomnosti 2 členů grantové komise. V případě nedostatků zjištěných při formální kontrole bude 

kontaktován odpovědný řešitel projektu. 

V části F byl vyřazen odst. 3, neboť komise se dohodla, že nebudou připuštěny žádné změny 

v projektech. Zároveň bylo doplněno uveřejnění informací o proběhlé akci v Újezdském zpravodaji. 

V části F byla zjednodušena hodnotící kritéria při zachování nejvyššího možného počtu bodů. Jako 

kritérium byl vypuštěn bod 4 – spolupráce s dalšími organizacemi. 

Část G – priority rady MČ byly vyřazeny. Část G byla přejmenována na vyhodnocení realizovaných 

projektů, kde je řešena zpětná vazba hodnocení žádostí o grant a realizace projektů. 

Ve vzorové grantové smlouvě (příloha č. 4) v článku II byl vyřazen odstavec 4, neboť komise se 

dohodla, že nebudou připuštěny žádné změny původně předložených projektů. V odstavci 5 článku II 

bylo doplněno zveřejnění informací o akci v Újezdském zpravodaji. 

 

Zapsala: Blanka Horká 

Schválila: Lucie Ponicová dne 2.12.2014 

 

Příloha: 

Grantový systém na rok 2015 se zapracovanými změnami 
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Městskou částí Praha 21 
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Podporující rozvoj procesu místní Agendy 21 
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 - ÚJEZD NAD LESY 

VYHLAŠUJE GRANTOVÉ PROGRAMY  

PRO ROK 2015 
 

 KULTURA, OSVĚTA, VZDĚLÁVÁNÍ 

 PREVENCE KRIMINALITY A UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK 

 EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY, PRORODINNÉ AKTIVITY 

 SPORTOVNÍ AKTIVITY 

Přijímání žádostí: 

od 5. 1. 2015 do 6. 2. 2015 zaslat žádost elektronicky na emailovou adresu 

podatelna@praha.21.cz  a originální vyhotovení žádosti se všemi přílohami zaslat poštou 

nebo předat na podatelně Úřadu městské části Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9 – 

Újezd nad Lesy (při zasílání poštou je rozhodující datum podání na poště).  

 

Obálka bude zalepená a viditelně označena nápisem „GRANT – NEOTEVÍRAT“. 

 

Úplné znění Grantového systému MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy, žádost a další informace na 

http//: www.praha21.cz. 

 

Finanční prostředky na granty budou poskytnuty v souladu s rozpočtem Městské části Praha 

21 -  Újezd nad Lesy pro rok 2015. Jejich poskytnutí podléhá rozhodnutí Rady MČ Praha 21- 

Újezd nad Lesy. 

 

Cílem je  

 motivovat veřejnost ke zvýšení zodpovědnosti za vlastní zdraví a kvalitu životního 

prostředí 

 posilovat zdravotně i sociálně prospěšné návyky  

 motivovat veřejnost k větší účasti na společně organizovaných akcích  

 prohlubování aktivní spolkové činnosti 

 navazování mezigeneračních a vzájemných spolkových či sociálních kontaktů 

 

Kontaktní osoba pro grantové programy: 

Hana Kořínková, tel.: 281 012 948, e-mail: hana.korinkova@praha21.cz  

 

Harmonogram grantového řízení 

 

Vyhlášení grantového programu  15. prosince 2014 

Přijímání žádostí    od 5. ledna do 6. února 2015 

Evidence přijatých žádostí 

a jejich formální kontrola   od 8. ledna do 20. února 2015 

Hodnocení žádostí Grantovou komisí březen 2015 

Schválení RMČ    březen 2015 

Uveřejnění výsledků, uzavírání smluv,  

výplata finančních prostředků  duben - květen 2015  

mailto:podatelna@praha.21.cz
mailto:hana.korinkova@praha21.cz


Grantové programy MČ Praha 21 pro rok 2015 
 

 

stránka 3 z 4 
 

 

Názvy grantových programů 
 

 

 

Grantový program „Kultura, osvěta, vzdělávání“ 

 

Cílem programu je podporovat rozvoj místního kulturního života, nabídku kulturních či 

vzdělávacích akcí i aktivit pro obyvatele MČ Praha 21 a podporovat osvětu a společenský 

život v obci s mezigeneračním propojováním návštěvníků nebo organizátorů akce s prezentací 

zejména neprofesionálních umělců. 

 

 

 

 

Grantový program „Sportovní aktivity“ 

 

Cílem programu je podpořit rozvoj sportovních aktivit v MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy a 

aktivity vedoucí k podpoře zdravého životního stylu.  

 

 

 

 

Grantový program „Prevence kriminality a užívání návykových látek“ 
 

Cílem programu je podpora dílčích projektů v oblasti prevence kriminality a užívání 

návykových látek. 

 

Oblasti podpory: 

 

A. Sociální a situační oblast prevence – aktivity zaměřené na změnu nepříznivých 

společenských a životních podmínek, které jsou považovány za klíčové příčiny páchání 

trestné činnosti, předcházení rizikovým situacím a situacím, ve kterých je vysoká 

pravděpodobnost kriminálního činu. 

 

B. Občanská výchova – zlepšení informovanosti dětí i dospělých o právech i 

povinnostech občanů, zvyšování všímavosti a solidarity jako prevence trestných činů, 

výchova a motivace k zákonnému jednání dětí i dospělých. 

 

C. Specifická prevence užívání návykových látek – drog, tabáku, alkoholu. 
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Grantový program „Ekologie a životní prostředí“ 
 

 

Cílem programu je podpořit společnou péči o přírodu a veřejný prostor v Újezdě nad Lesy a 

jeho bezprostředním okolí, zlepšování informovanosti a vztahu občanů k životnímu prostředí. 

Je systémem finanční podpory organizacím, které chtějí přispět k péči o životní prostředí v 

městské části, k výchově a vzdělávání v uvedené oblasti. 

 

Oblasti podpory: 

 

A.  Ekologická - environmentální výchova a vzdělávání -  projekty zaměřené na výchovu 

a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých. 

 

B.  Aktivity v péči o životní prostředí obce a blízkého okolí - organizace veřejně 

prospěšných akcí a brigád s cílem úklidu a zvelebení okolí bydliště, školy, zajímavých 

či památných míst apod. Obnovování, vytváření a péče o přírodní prvky v městské části 

a jejím nejbližším okolí (stromořadí, vodní toky a plochy, lesíky, parky). 

 

 

 

 

Grantový program „Sociální a zdravotní služby, prorodinné aktivity“ 
 

 

Cílem programu je podpora dílčích projektů v oblasti rozvoje sociálních a zdravotních služeb 

a občanských aktivit.  

 

Oblasti podpory: 

 

A.  Projekty s preventivním charakterem - předcházení sociálnímu vyloučení osob z 

důvodů věku, onemocnění, zdravotního či sociálního handicapu se zaměřením na 

terénní sociální práci. 

 

B. Prorodinné aktivity a mezigenerační programy - podpora rodiny se zaměřením na 

domácí ošetřovatelskou péči a nabídku aktivit pro rodiny s dětmi 

 

 

C.  Projekty pokračující v dlouhodobých programech určených pro seniory, 

handicapované osoby či osoby v nepříznivé sociální situaci. 

 

 

 

 

 

 

 


