Zápis č. 16/2020

ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Újezd
dne 19. 2. 2020
Přítomni: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Křížek, Petrová, Pitrman, Ranoš, Šimková,
Vlach, Zdeňková (10 členů)
Omluven: Rozsypalová (l člen)
Nepřítomen: Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17.32 hodin dne 19. 2. 2020 v zasedací místnosti
hasičské zbrojnice, Nad Statkem č. p. 580.
Starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a že členové
zastupitelstva obdrželi pozvánku a materiály v řádném terminu. Dále z prezenční listiny
přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je v době zahájení přítomno 10 členů
zastupitelstva z celkového počtu všech 11 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Upozornil všechny přítomné, že z technických důvodů není dnešní zasedání zastupitelstva
nahráváno kamerovým systémem.

1.

Schváleni programu zasedání

Starosta seznámil přítomné s následujíchn návrhem programu:
1.
Schváleni programu zasedání
2.
Volba ověřovatelů zápisu
3.
Volba návrhového výboru
4.
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 3. 2. 2020
5.
Návrh rozpočtu pro rok 2020
6.
MŠ Formanská - čerpání z rezervního fondu za rok 2020
7.
MŠ Formanská - schválení dodavatele pro vybudování zpevněného stání
8.
Schválení programu pro poskytnutí dotace z prostředků neinvestiční dotace z VHA
na období 1. 7. - 31. 12. 2020
9.
Vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavby rekonstrukce propojovacích
chodníků ulice Proutěná
10.
Vyhodnocení nabídky na vedení účetnictví městské části Praha-Újezd
11.
Schválení nákupu pozemku parč. č. 470/17 k. ú. Újezd u Průhonic
12.
výpůjčka vozidel na JSDH
13.
žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani ,,vlajka pro Tibet"
14.
Dotazy a náměty
15.
Kontrola plnění usnesení zápisu č. 15/2020
16.
Různé
a) Termín zasedání ZMČ - 18. 3. 2020
V

b) Pozvánka na kulturní akce
Starosta informoval o písařské chybě v bodě č. 6 ,,MŠ Formanská - čerpání z rezervního
fondu za rok 2020", kde má být správně uvedeno ,,MŠ Formanská - čerpání z rezervního
fondu za rok 2019".

Starosta navrhl doplnit program o bod ,,MŠ Formanská - Návrh na rozdělení zlepšeného
HV za rok 2019" a zařadit ho jako bod č. 4b).
pro: 10 členů
proti: O členů
zdržel: O členů
Návrh byl přijat.
Starosta navrhl doplnit program o bod ,,ZŠ Formanská - schválení odpisového plánu na
rok 2020" a zařadit ho jako bod č. 14.
pro: 10 členů
proti: O členů
zdržel: O členů
Návrh byl přijat.
Zádné další návrhy na doplnění nebo změnu programu jednání nebyly vzneseny.
Zastupitelstvo MČ Praha - Újezd schvaluje program jako celek.
pro: 10 členů
proti: O členů
zdržel: O členů
Návrh byl přijat.
2.
Volba ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Janu Draštíkovou a paní Danu Zdeňkovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo MČ Praha - Újezd schvaluje ověřovatelky zápisu janu Draštíkovou a Danu
Zdeňkovou.
pro: 10 členů
proti: O členů
zdržel: O členů
Návrh byl přijat.
3.
Volba návrhového výboru
Starosta v souladu s článkem VIII jednacího řádu (článek VIII ,,Návrh usnesení předkládá
zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na
základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.")
navrhl určit jako členy návrhového výboru pana Jiřího Pitrmana, Ing. Zdeňka Hromádku
a Mgr. Ilonu Šimkovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo MČ Praha - Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení Jiří Pitrman,
Ing. Zdeněk Hromádka a Mgr. Ilona Šimková.

pro: 10 členů
proti: O členů
zdržel: O členů
Návrh byl přijat.
2

4.

a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 3. 2. 2020
Místostarostka paní Hana Petrová informovala o jednání finančního výboru konaném dne
3. 2. 2020. Na programu jednání bylo šest bodů.
výbor projednal návrh rozpočtu městské části na rok 2020, a to jak v hlavní činnosti, tak
ve vedlejší hospodářské činnosti. Dále byl seznámen se střednědobým výhledem rozpočtu
městské části do roku 2025.
Výboru byl předložen návrh rozpočtu příspěvkových organizací - Základní školy
Formanská a Mateřské školy Formanská včetně jejich střednědobého výhledu.
Dalším bodem jednání byl návrh statutu sociálního fondu na rok 2020.
Posledním projednávaným bodem byla žádost MŠ Formanská o rozdělení zlepšeného
hospodářského výsledku z hlavní a doplňkové činnosti za rok 2019 do rezervního fondu a
do fondu odměn.
Finanční výbor doporučil všechny projednávané body schválit.
Zastupitelstvo MČ Praha - Újezd bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze
dne 3. 2. 2020.
pro: 10 členů
proti: O členů
zdržel: O členů
Návrh byl přijat.

b) MŠ Formanská - návrh na rozdělení zlepšeného HV za rok
2019
Místostarostka paní Hana Petrová informovala o žádosti Mateřské školy Formanská o
rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku z hlavní a doplňkové činnosti za rok 2019
do rezervního fondu a do fondu odměn. Jedná se o rozdělení zůstatku v hlavní činnosti ve
výši 289 212,68 KČ (144 212,68 KČ do rezervního fondu, 145 000 KČ do fondu odměn) a
v doplňkové činnosti ve výši 59 121 KČ (30 121 KČ do rezervního fondu, 29 000 KČ do
fondu odměn).
Zastupitelstvo MČ Praha - Újezd:
l.

bere na vědomí předložený návrh Mateřské školy Formanská na rozdělení
zlepšeného hospodářského vÝsledku z hlavní a dop|ňkové činnosti za rok 2019,

Il.

schvaluje

rozděleni

zlepšeného

hospodářského

výsledku

Mateřské

školy

Formanská z hlavní a doplňkové činnosti za rok 2019 do fondu rezervního a fondu
odměn.
pro: 10 členů
proti: O členů
zdržel: O členů
Návrh byl přijat.
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5.

Návrh rozpočtu pro rok 2020

Místostarostka paní Hana Petrová předložila návrh rozpočtu městské části v hlavní
činnosti, vedlejší hospodářské činnosti a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2025.
Uvedla, že při sestavování rozpočtu městské části v hlavní činnosti bylo přihlédnuto ke
skutečným nákladům a výnosům roku 2019.
Příjmy jsou plánovány ve výši
22 768 000 kč, výdaje ve výši 26 392 000 KČ. Schodek bude vyrovnán finančními
prostředky z minulých let. V příjmech je promítnuto navýšení daně z nemovitosti, přičemž
tyto finanční prostředky budou použity na financováni projektové dokumentace pro stavbu
Základní školy l. a ll. stupně a v dalších letech jako příspěvek na provoz základní školy.
K návrhu rozpočtu pro vedlejší hospodářskou činnost paní Petrová uvedla, že se
vycházelo z nákladů a výnosů roku 2019. Příjmy rozpočtu pro vedlejší hospodářskou
činnost jsou plánovány ve výši 172 000 kč, výdaje ve výši 50 000 kč, hospodářský
výsledek činí 122 000 KČ.
Ve střednědobém výhledu rozpočtu do roku 2025 jsou s ohledem na zvýšenou daň z
nemovitosti navýšeny daňové příjmy, přijaté transfery jsou ve stejné výši jako v roce 2020.
Provozní výdaje jsou v souvislosti s plánovaným navýšením cen energií a služeb
navýšeny ročně asi o 50 000 Kč.
Dále místostarostka paní Petrová předložila návrh rozpočtu příspěvkových organizací
městské části, Mateřské školy Formanská a Základni školy Formanská, včetně jejich
střednědobého výhledu. Vysvětlila důvody snížení příspěvku zřizovatele u mateřské školy
a navýšení mzdových nákladů u základní školy.
Místostarostka paní Jana Draštíková informovala o návrhu statutu sociálního fondu, jehož
zůstatek činil k 31. 12. 2019 částku ve výši 165 392,37 KČ. Oproti roku 2019 byly navrženy
nás|edující změny: příděl z objemu hrubých mezd byl snížen z 5 % na 3 %, dle
novelizované vyhlášky byly možnosti čerpání SF rozšířeny o preventivní péči na úseku
dentální hygieny a zubní prevence do částky 500 Kč/rok, o možnost příspěvku na
očkování (pokud není hrazeno zdravotní pojišt'ovnou) a o zvýšení příspěvku na penzijní
připojištění z 90 % na 100 % příspěvku hrazeného zaměstnancem. Dále uvedla, že
účinnost statutu sociálního fondu se zapracovanými změnami bude od 1. 3. 2020.
Zastupitelstvo MČ Praha - Újezd:
l.

Bere na vědomi předložený návrh rozpočtu hlavni činnosti a zdaňované činnosti
městské části Praha-Újezd, kterÝ bvl vyvěšen na úřední desce od 3. 2. 2020 do
19. 2. 2020,

vytvořený

na

základě

dotačních

vztahů

k městským

částem

schválených usnesením č. 12/37 ze dne 12. 12. 2019 a vlastními příjmy.
ll.

Schvaluie
- rozpočet městské části na rok 2020 v hlavní činnosti s přQmy ve výši 22 768 000 KČ
a výdaji ve výši 26 392 000 Kč dle přhohy č. 1, schodek ve výši 3 624 000 KČ je kryt
finančními zdroji ve třídě 8,
- rozpočet zdaňované činnosti na rok 2020 s výnosy ve výši 172 000 KČ, náklady ve
výši 50 ClOň kč, hospodářský výsledek 122 000 Kč, dle přílohy č. 2,
- rozpočet Mateřské školy Formanská dle přílohy č. 3,
4

-

rozpočet Základni školy Formanská dle přílohy č. 4,

-

statut sociálního fondu na rok 2020 dle přílohy č. 5,

-

rozpočtový výhled mč Praha-Újezd do r. 2025 dle příiohY č. 6.

Ill.

Ukládá starostovi předložit rozpočet hlavní činnosti, vedlejší hospodářské činnosti a
rozpočtový výhled mč Praha-Újezd Maqistrátu hl. m. Prahy.

pro: 10 členů
proti: O členů
zdržel: O členů
Návrh byl přijat.

6.

MŠ Formanská - čerpáni z rezervního fondu za rok 2019

Místostarostka paní Hana Petrová informovala o žádosti mateřské školy o dodatečné
schváleni čerpáni z rezervního fondu za rok 2019 na dofinancování účelového daru od
rodičů ve výši 4 999 KČ určeného na zakoupení stromu na pozemek zahrady mateřské
školy. Strom byl zakoupen a zasazen na podzim roku 2019 za celkovou částku
17 227,40 Kč. Rozdíl mezi darem a celkovou částkou činí 12 228,40 KČ.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli.
Zastupitelstvo MČ Praha - Újezd:
l.

bere na vědomí žádost Mateřské školy Formanská o dodatečné čerpání z
rezervního fondu za rok 2019,

ll.

schvaluje dodatečné čerpání z rezervního fondu ve vÝši 12 228.40 KČ.

pro: 9 členů
proti: O členů
zdržel: 1 člen (Pitrman)
Návrh byl přijat.

7.

MŠ Formanská zpevněného stání

schválení

dodavatele

pro

vybudováni

Starosta předložil žádost Mateřské školy Formanská o schválení firmy pro vybudování
zpevněného stání pro kola s oplocením a zároveň o čerpání částky z rezervního fondu ve
výši 70 925, 98 kč.
Na výzvu na dodávku stavební práce zareagovala pouze jedna firma - Jaromír Mišalko,
která zaslala rozpočet v celkové výši 70 925, 98 Kč včetně DPH. Místo pro stání kol
s oplocením bude umístěno vedle hlavního vchodu do budovy školy.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli.
Zastupitelstvo MČ Praha - Újezd:
l.

bere na vědomi předloženou cenovou nabídku na vybudování zpevněného stáni
pro kola s oplocením na pozemku zahrad'y' MŠ Formanská,
5

||.

schvaluje výjimku z vnitřní směrnice č. 2 pro MŠ Vodnická a MŠ Formanská limity pro výběrová řízení na dodávku služeb a stavebních prací ze dne 19. 6. 2016,

Ill.

schvaluje nabídku na vybudování zpevněného stání pro kola s oplocením na
pozemku zahrady MŠ Formanská od firmy Jaromir Mišalko, lČ: 036 29 465, se
sídlem Na Vyhlídce 243, Měchenice za celkovou cenu ve výši 70 925,98 KČ včetně
DPH,

lV.

schvaluje čerpání z rezervního fondu ve výši 70 925,98 Kč,

V.

ukládá ředitelce MŠ Formanská Bc. Jitce Svátkové podepsat Smlouvu o dílo dle
odst. Ill. tohoto usnesení a předložit detailní návrh rozmístění stojanů na kola
výboru stavebnímu a pro životní prostředí.

pro: 10 členů
proti: O členů
zdržel: O člen
Návrh byl přijat.

8.

Schválení programu pro poskytnutí dotace z prostředků
neinvestiční dotace z VHA na období 1. 7. - 31. 12. 2020
Místostarostka paní Jana Draštíková informovala o vyhlášení programu pro poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z prostředků výherních hracích automatů z rozpočtu hl. m.
Prahy na pořádání kulturních a sportovních akcí pro fyzické a právnické osoby včetně
sdružení a spolků (nestátních, neziskových organizací) působících na území městské části
Praha-Újezd. Dále předložila vzor žádosti o dotaci a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
jednorázové účelové dotace.
Konstatovala, že pro období od 1. července do 31. prosince 2020 je stanovena dotace ve
výši 200 000 kč.
Zastupitelstvo MČ Praha - Újezd:
l.

Schvaluje program pro poskvtnutí účelových neinvestičních dotací z prostředků
VHA, vzor žádosti o dotaci v oblasti podpory sportovní a ku|turnÍ výchovy v městské
části Praha-Újezd a veřeinoprávní smlouvu o poskytnutí jednorázové účelové
individuální neinvestiční dotace, které jsou nedílnou součástí programu.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků je určen dle přidělení
neinvestičních dotací z VHA z rozpočtu hlavního města Prahy.
Pro období čerpáni od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 je stanoven objem peněžních
prostředků ve výši 200 000 kč.

II.

Ukládá zveřejnit program na úřední desce.

pro: 10 členů
proti: O členů
zdržel: O členů
Návrh byl přijat.
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9.

Vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele
rekonstrukce propojovacích chodníků ulice Proutěná

stavby

Starosta informoval o vyhodnoceni veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
týkající se opravy stávajÍcÍch propojovacích chodníků ze sídliště Kateřinky na Jižní Město.
Bylo osloveno šest firem a cenovou nabídku podaly tři firmy. výběrová komise hodnotila
nabídky podle jejich ekonomické výhodnosti a rozhodla o výběru dodavatele - Bedřich
Málek, který podal nabídku za cenu ve výši 1 928 735,95 Kč bez DPH.
Starosta uvedl, že městská část je vázána výsledkem žádosti o převedení finanční částky
ve výši 2 500 000 KČ (obdržené z rozpočtu hl. m. Prahy v minulém roce) na rok letošní.
Konstatoval, že smlouvu o dílo s vybraným zhotovitelem stavby rekonstrukce
propojovacích chodníků ulice Proutěná uzavře až po schválení převodu výše uvedených
finančních prostředků (duben letošního roku).
Dále starosta informoval o dalších etapách rekonstrukce komunikací v sídlišti Kateřinky.
Před samotnou rekonstrukcí komunikací musí proběhnout rekonstrukce všech stávajících
inženýrských sítí. V letošním roce to bude veřejné osvětlení a n izké napětí.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli.
Zastupitelstvo MČ Praha - Újezd:
l.

bere na vědomí vyhodnoceni cenových nabídek na akci: ,,Rekonstrukce
propoiovacich chodníků v ulici Proutěná",

||.

schvaluje neivhodněiší nabídku na akci ,,Rekonstrukce propoiovacích chodníků
v ulici Proutěná" od dodavatele Bedřich Málek, lČ: 408 79 364, se sídlem
Jeremenkova 3, 140 00 Praha 4, za celkovou cenu ve výši 1 928 735,95 KČ bez
DPH,

Ill.

ukládá starostovi podepsat Smlouvu o dílo dle odst. ||. tohoto usnesení.

pro: 10 členů
proti: O členů
zdržel: O členů
Návrh byl přijat.

10. Vyhodnocení nabídky na vedení
Praha-Újezd

účetnictví městské části

Starosta uvedl, že v současné době zpracovává účetnictví externí účetní, a to na základě
měsíčních objednávek. Navrhl, aby byl tento bod přeložen na dubnové zasedání
zastupitelstva. Důvodem je skutečnost, že městské části nebyla dodána cenová nabídka
na vedení účetnictví.
Zastupitelstvo MČ Praha - Úiezd odkládá tento bod na dubnové zasedání ZMČ PrahaÚjezd.
pro: 10 členů
proti: O členů
zdržel: O členů
Návrh byl přijat.
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11.

Schválení nákupu pozemku parc. č. 470/17 k. ú. Újezd u
Průhonic

Starosta uvedl, že městská část nechala zpracovat obsáhlý znalecký posudek týkající se
komunikaci na území městské části, které jsou v její správě a udržuje je, ale nacházejí se
na pozemcích soukromých vlastníků. V rámci vypořádáni majetkoprávních vztahů má
městská část zájem o jejich odkup, aby stavba komunikace měla stejného vlastníka jako
pozemek pod ní.
Starosta informoval o odkupu pozemku parč. č. 470/17. Jedná se o pozemek o výměře
66 m', na němž je vybudována část stavby komunikace Ve Vilkách. Cena za pozemek
byla stanovena znaleckým posudkem na částku 126 704,20 KČ.
Zastupitelstvo MČ Praha - Újezd:
l.

schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek parč. č. 470/17 k. ú. Újezd u
Průhonic s paní MUDr. Danielou Kymlovou,
za celkovou cenu ve výši 126 704,20 Kč,

ll.

ukládá starostovi podepsat kupní smlouvu dle odstavce l. tohoto usnesení.

pro: 10 členů
proti: O členů
zdržel: O členů
Návrh byl přijat.

12. výpůjčka vozidel JSDH
Starosta informoval, že městská část je vlastníkem vozidel Ford Transit a Tatra CAS, které
užívá Jednotka sboru dobrovolných hasičů Praha-Újezd. V souladu se schváleným
usnesením č. 4 ze zápisu zastupitelstva č. 7/2015 má vozidlo Ford Transit v současné
době v zápůjčce Sbor dobrovolných hasičů Praha-Újezd.
Dále předložil návrh smlouvy o bezúplatné výpůjčce předmětných vozidel Jednotce sboru
dobrovolných hasičů Praha-Újezd.
Zastupitelstvo MČ Praha - Újezd:
l.

ruší usnesení č. 4 ze zápisu č. 7/2015 zezasedání ZMČ Praha-Újezd ze dne
19. 8. 2015,

ll.

schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce o bezplatném užívání vozidla Ford Transit
Kombi Trend, 2,2, Duratorg TDCi. registrační značka vozidla: 4AV 9014 a
požárního vozidla Tatra CAS T 815, registrační značka vozidla: AO 5102,
s jednotkou sboru dobrovolných hasičů, evid. č. jednotky: 111 107, se sídlem
Kateřinské nám. 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic,

Ill.
ukládá starostovi podepsat smlouvu o výpůjčce dle odstavce ll. tohoto usnesení.
pro: 10 členů
proti: O členů
zdržel: O členů
Návrh byl přijat.
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13. Zádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani
,,Vlajka pro Tibet"
Starosta předložil žádost Spolku Lungta o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro
Tibet.
Zastupitelstvo MČ Praha - Újezd schvaluje vYvěsit tibetskou vlajku dne 10. března 2020 a
připojit se tak k mezinárodní kampani ,,vlajka pro Tibet".
pro: 9 členů
proti: O členů
zdržel: 1 člen (Draštíková)
Návrh byl přijat.

14. ZŠ Formanská - schválení odpisového plánu na rok 2020
Starosta předal slovo paní Daně Zdeňkové, která předložila návrh odpisového plánu
Základní školy Formanská na rok 2020. Uvedla, že oproti loňskému roku nedošlo
k žádným změnám.
Zastupitelstvo MČ Praha - Újezd schvaluje předložený odpisový plán na rok 2020 pro ZŠ
Formanská.
pro: 10 členů
proti: O členů
zdržel: O členů
Návrh byl přijat.
15. Dotazy a náměty
Nebyly vzneseny žádné dotazy ani náměty.

16.

Kontrola plnění usnesení zápisu č. 15/2020

Bod č. 7 zápisu č. 15/2020 ,,Schválení smlouvy na pronájem rybníků Sukov a Návesní" trvá
Bod 4 a) Zápisu č 13/2019 ,,výbor stavebn" a pro životn' prostředí Žádost o změnu ÚP"
trvá ,,ukládá starostovi uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí darovací na předání obslužné
komunikace s vlastníkem pozemku parč. č. 214/71 k. ú. Újezd u Průhonic"
Bod 14 b) zápisu č. 15/2020 ,,Informace o vypsání výběrového řízení na zpracování
projektové dokumentace na stavbu Rozšíření ZŠ Formanská" - starosta k tomuto bodu
podal informace o termínu a podmínkách zadávací dokumentace, která je od 20. 2. 2020
uveřejněna po dobu 35 dní na webovém portálu pro veřejné zakázky www.vhodneuverejneni.cz.
Zastupitelstvo MČ Praha - Újezd bere na vědomí plněni usneseni zápisu č. 15/2020.
pro: 10 členů
proti: O členů
zdržel: O členů
Návrh byl přijat.
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17.

Různé

a) Termín zasedání ZMČ - 18. 3. 2020
Příští zasedání ZMČ se bude konat ve středu 18. března 2020 od 17.30 hodin v zasedací
místnosti hasičské zbrojnice, ulice Nad Statkem 580.
Zastupitelstvo MČ Praha - Újezd bere termín příštího zasedání zastupitelstva na vědomi.
pro: 10 členů
proti: O členů
zdržel: O členů
Návrh byl přijat.

b) Informace o kulturních akcích
-

29. února 2020 - Masopust
22. března 2020 - vynášeni Morany

C) Autobusová linka č. 122
Starosta informoval, že v rámci zlepšeni dopravní obslužnosti Kateřinek a Újezdu bude od
2. 3. 2020 zavedena linka č. 122 v trase Opatov - K Sukovu - Opatov. Linka bude zatím
v provozu pouze v ranní špičce v době od 6:34 hodin do 8:25 hodin v 30 minutových
intervalech.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.15 hodin dne 19. 2. 2020.
Zapsala dne 19. 2. 2020 Pavla Pitrmanová, tajemnice úřadu městské části.
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