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ÚVOD 

 
Ekonomický odbor zpracoval z podkladů příslušných správců finančních prostředků návrh 
rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2010 a návrh střednědobého rozpočtového výhledu do roku 
2015. Návrhy vychází ze schváleného „Časového harmonogramu prací na sestavě rozpočtu 
MČ Praha 11 na rok 2010 a střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2015“ a ze „Zásad 
pro sestavení rozpočtu, finančního plánu HČ MČ Praha 11 na rok 2010 a střednědobého 
rozpočtového výhledu do roku 2015“ (usnesení 0528/16/R/2009 ze dne 24. 6. 2009). 
Vzhledem k tomu, že rozpočet MČ Praha 11 nebyl schválen před 1. lednem 2010, řídí se 
hospodaření MČ pravidly rozpočtového provizoria (schváleno ZMČ dne 14.12.2009) s tím, že 
veškeré příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a 
výdaji rozpočtu na rok 2010 po jeho schválení. 
 

PŘÍJMY 

Celkový objem očekávaných příjmů činí   589 565 tis. Kč, tj. o 11 388 tis. Kč více oproti 
schválenému rozpočtu na rok 2009, což je způsobeno především vyšším zapojením  převodů   
z vlastních  fondů  HČ – privatizace (více o 27 000 tis. Kč). 

 

     Daňové příjmy 

Místní poplatky 

Návrh → 12 305 tis. Kč 
- vychází se z odhadu příslušných odborů se zohledněním úrovně schváleného rozpočtu na 
rok 2009 a skutečnosti k 30. 6. 2009.  
U poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj dochází ke snížení oproti r. 2009 o 25 %, a 
to z důvodu snížení počtu provozovaných VHP, neboť jsou nahrazovány videoloterními 
terminály (VLT) a tyto povoluje MF ČR. Z provozování VLT provozovatelé neodvádějí MČ 
žádné poplatky. Pro porovnání - v r. 2008 bylo provozováno 362 VHP, v roce 2009 už jen 
300 VHP. Toto snížení se projeví i na položkách odvod výtěžku z provozování loterií a  
správní poplatky. 
 
Odvod výtěžku z provozování loterií 
Návrh → 5 000 tis. Kč 
EO doporučuje tyto příjmy navázat na konkrétní výdaje na veřejně prospěšné účely, a to na 
sportovní a ozdravné pobyty pro děti z JM (stejně tak jako v roce 2009).  
 
Správní poplatky 
Návrh → 11 400 tis. Kč 
Při navrhování výše této položky se vychází z dosažených skutečností minulých let a 
z aktuálního stavu jednotlivých právních úprav (dle podkladů odborů ÚMČ) .  
 
Daň z nemovitostí 
Návrh → 15 900 tis. Kč 
Rozpis orientačního ukazatele - předpokládané výše vybrané daně z nemovitostí v roce 2010 
provádí odbor daní, poplatků a cen MHMP ve 4. čtvrtletí roku 2009 – do té doby ekonomický 
odbor navrhuje částku vycházející z předcházejících let. 
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Nedaňové příjmy 
 

Příjmy z vlastní činnosti MČ 

Návrh → 150 tis. Kč 
- zahrnuje pronájmy hrobových a urnových míst. 
 
Odvody příspěvkových organizací 
Návrh → 578  tis. Kč 
Jedná se o stanovený odvod z odpisů příspěvkových organizací: 
MŠ A. Drabíkové ........................................................................................................174 tis. Kč 
MŠ Jažlovická .............................................................................................................232 tis. Kč 
MŠ Sulanského............................................................................................................172 tis. Kč 
 
Příjmy z úroků 
Návrh → 4 000 tis. Kč 
Návrh vychází z úrovně SK 2008 a SK k 30. 6. 2009.   
 
Přijaté sankční platby 
Návrh → 715 tis. Kč 
Výše této položky se dá poměrně nesnadno odhadnout, návrh vychází ze skutečnosti k 30. 6. 
2009 a kvalifikovaného odhadu jednotlivých odborů. Jedná se o příjmy z pokut vybraných 
odbory zabývajícími se státní správou. 
 
Přijaté pojistné náhrady 
Návrh → 50 tis. Kč 
Návrh vychází ze skutečností let předchozích. 
 
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 
Návrh → 100 tis. Kč 
Do této položky věcně spadají různé platby a náhrady, např. příjem za náklady soudního 
řízení, exekuční vymáhání pokut, vymožené náhrady výdajů uskutečněných v předchozích 
letech, uhrazené náklady řízení z vymáhaných pokut apod. 
 
Ostatní nedaňové příjmy 
Návrh → 1 500 tis. Kč 
Zahrnují identifikované nedaňové příjmy, které nelze zařadit na jinou položku. Výše na rok 
2010 je navržena s ohledem jednak na skutečnosti let předchozích a jednak na skutečnost 
k 30. 6. 2009. 
 
Splátky půjček od obyvatelstva 
Návrh → 264 tis. Kč 
Jedná se o splátky bezúročných půjček, které jsou poskytovány z fondu zaměstnavatele  
(návrh 254 tis. Kč), a o splátky sociálních půjček obyvatelstvu na nákup automobilu – 
prakticky není využíváno (návrh 10 tis. Kč).  
 
Splátky půjček od OPS a pod.  subjektů – družstev 
Návrh → 20 000 tis. Kč 
Zahrnuje splátky půjček poskytnutých z fondu podpory regenerace. Bude upřesněno dle 
splátkových kalendářů po vyčerpání letošních půjček koncem roku 2009.  
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Kapitálové příjmy 
Návrh → 0 tis. Kč 
Jsou zpravidla zařazovány do rozpočtu dle skutečně přijatých darů v průběhu rozpočtového 
roku příslušnými rozpočtovými opatřeními. 
 
 
 

Přijaté transfery 
 

Transfery ze státního rozpočtu 

Návrh →  62 342 tis. Kč 
Jsou navrhovány dle závazného předpisu dotačních vztahů HMP k městským částem  
hl. m. Prahy.  Navrhovaná částka vychází z propočtu na počet obyvatel k 15.6.2009 (79 440) 
a počet žáků k 30.9.2009 (6 579), tj. dotace na školství činí 9 193 tis. Kč a dotace na státní 
správu 53 149 tis. Kč. 
 

Dotace z rozpočtu MHMP  

Návrh → 190 656 tis. Kč 
Jsou navrhovány dle závazného předpisu dotačních vztahů HMP k městským částem  
hl. m. Prahy, odsouhlaseného radou HMP (č. usn. 922 ze dne 21. 7. 2009).  
 
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti MČ 
Návrh → 264 305 tis. Kč 
Návrh na rok 2010 závisí na schválení návrhu finančního plánu hospodářské činnosti  
na rok 2010. 
Zapojení hospodářského výsledku minulých let BF a NBF ..................................51 000 tis. Kč 
Odpisy BF ..............................................................................................................33 680 tis. Kč 
Odpisy NBF............................................................................................................19 625 tis. Kč 
Privatizace ............................................................................................................160 000 tis. Kč 
 
Přijaté transfery od obcí 
Návrh → 300 tis. Kč 
Převody v rámci zabezpečení docházky dětí s trvalým bydlištěm v jiné obci, které navštěvují 
ZŠ v MČ P11. Změnou legislativy byla zrušena povinnost obce, která je zřizovatelem ZŠ, 
hradit neinvestiční náklady spojené s provozem ZŠ v jiné obci.  
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VÝDAJE 

Celkový objem očekávaných výdajů činí 709 175 tis. Kč, tj. o  53 370  tis. Kč více oproti 
schválenému rozpočtu na rok 2009 – viz komentář níže. 
 
 
 

Oddíl 21 – průmysl, stavebnictví, obchod a služby 

Běžné výdaje: 

O d b o r    k a n c e l á ř    s t a r o s t y 

Informa ční centrum JM 
Návrh → 123 tis. Kč 
Z této položky je financován provoz informačního centra JM ve vestibulu metra Chodov, a to 
nájemné včetně paušálu za služby dle platné podnájemní smlouvy (7,2 tis Kč/měsíc), internet, 
poskytování informací o městské části, propagačních a informačních materiálů a zajištění 
televizního vysílání Metropol TV. Stávající smlouva s Jihoměstskou majetkovou, a.s.,  bude 
rozšířena o platbu za poskytování služeb v informačním centru. 
Bytovým družstvům, podnikatelům a dalším subjektům, sídlícím na naší městské části, zde 
bude nabízen projekt „Bezpečné Jižní Město“. Dále zde budou k dispozici obecné informace 
o čerpání finančních prostředků na regeneraci bytových domů a budou se zde také pořádat 
prezentační schůzky s dodavateli. Jednou týdně poskytuje bezplatný právní servis občanské 
sdružení Yuridicum.  
 
Obchodní společnosti MČ 
Návrh → 100 tis. Kč 
Jedná se o výdaje při pořízení konzultačních, poradenských, právních a auditorských služeb 
pro kontrolu akciových společností ze strany MČ. 
 
Ostatní výdaje v oblasti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb 
Návrh → 1 190 tis. Kč 
Analýza podnikatelského prostředí  (1 190 tis. Kč) 
Cílem průzkumu podnikatelského prostředí v Praze 11, je zmapování a podpora podnikatelů a 
živnostníků v Praze 11 - konkrétně zjistit, jak lze podpořit podnikání v naší městské části, 
zřídit Informační portál podnikatelů a služeb a Katalog občanské vybavenosti, který bude 
zdarma distribuován obyvatelům Městské části Praha 11.  
Částka 1 190 tis. Kč se převádí účelově z roku 2009 přes FRR, a to vzhledem k podmínkám 
smlouvy na výkon činností souvisejících s touto analýzou. Smlouva není dosud podepsaná, na 
předání díla je 70 dní od podpisu smlouvy, což do konce roku 2009 nelze zrealizovat.  
 
 
 

Oddíl 22 – doprava 

Běžné výdaje: 

O d b o r    s p r á v y     m a j e t k u 

Dopravní posudky a značení 
Návrh → 300 tis. Kč 
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Dopravní značení  (250 tis. Kč) 
Finanční prostředky na opravu a údržbu dopravního značení komunikací v majetku MČ P11, 
na krytí nákladů na pořízení nového dopravního značení určeného stanovením příslušného 
silničního správního úřadu,  včetně krytí nákladů na  dopravní značení související 
s vybudováním nových cyklostezek – vodorovné a svislé a dále na opravy zničených 
dopravních značek (sprejeři). 
  
Silniční objekty  (50 tis. Kč) 
Finanční prostředky na realizaci zábran, zábradlí, kůlů … na realizaci oddělení části 
komunikací od ostatních prostor pro zvyšování bezpečnosti a  vymezování určitých 
dopravních opatření. 
 
Údržba komunikací 
Návrh → 6 000 tis. Kč 
Opravy a čištění místních komunikací  (1 000 tis. Kč) 
Finanční prostředky na pravidelné blokové čištění komunikací v majetku MČ Praha 11, které 
je prováděno 4x ročně, včetně jejich součástí a příslušenství v letním období. Konkrétní 
termíny budou samostatně navrženy zhotovitelem a odsouhlaseny objednavatelem. Dále na 
čištění vpustí dešťové kanalizace vozovek, 1x čištění po zimních posypech, 1x čištění 
komunikací od spadu listí, 1x odstraňování travin z okrajů vozovek a obrubníků. Dále bude 
čerpáno na běžné opravy a údržbu na komunikacích v majetku MČ Praha 11, kde došlo proti 
minulosti ke zvýšeným nárokům na lokální opravy, včetně havarijních případů vzniklých na 
komunikacích z důvodů stáří komunikací či klimatických podmínek. Jedná se o komunikace 
Dobrovolského,  Donovalská  (úsek Brechtova  – Ke  Stáčírně),  Dunovského,  Hejplíkova, 
Ke Skále, Klecandova, Kolmistrova, Mokrá, Nedbalova, Pištěkova, Rujanská, Stýblova, 
Šperlova, Švecova, V Opatově, Vápeníkova, Volkovova, Zastrčená, Zimákova, Kazimírova, 
Kryštofova, Mirošovská, Pacajevova, Starobylá, U Rybářství, U Transformační stanice, 
Vycpálkova, Wagnerova, Za Rybářstvím, K Dubu, Ke Sv. Isidoru, K Remízku, Katanského, 
Malebná, Medkova, Nad Lomy, Na Sádce, Pod Vodojemem, Saudkova, Skřivanova, 
Švabinského, U Kolonie, V Benátkách, Verdiho, V Lomech, Zakouřilova, 7. května, 
Chodovecké náměstí, Nad Pahorkem, Obrovského, U Nové dálnice, U Stojanu. Tyto zvýšené 
opravy jsou adekvátní ke stavu a stáří komunikací.  
 
Zimní údržba komunikací  (1 250 tis. Kč) 
Finanční prostředky jsou určeny na  zimní úklid komunikací (místních komunikací III. třídy) 
ve vlastnictví MČ Praha 11, a to především jejich částí, které jsou ve svahu. Tato výpomoc se 
vztahuje i na údržbu při vzniku mimořádných klimatických podmínek, a to především spad  
sněhu většího rozsahu, náledí, námrazy, mrznoucí déšť.  Údržba je prováděna operativně 
v rozsahu a četnosti dle potřeby a částka odpovídá zajištění v rozsahu pro běžné zimní 
klimatické podmínky. 
 
Údržba chodníků v povinnosti MČ P11  (3 750 tis. Kč) 
Finanční prostředky jsou určeny na zajištění úklidu a údržby místních komunikací IV. třídy 
(dále  jen chodníků) v povinnosti MČ Praha 11, v souvislosti s novelou zákona č.13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, kde zákon v § 27 upozorňuje na odpovědnost za škody, kdy 
vlastník místních komunikací, chodníků a silnic je povinen k odstraňování závad a schůdnosti 
chodníků a místních komunikací. Povinnost zajištění úklidu a údržby chodníků vyplývá i 
z vyhlášky  Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závazné vyhlášky č. 39/1997 
Sb. HMP, o schůdnosti místních komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závazné 
vyhlášky č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích. 
Údržbu bude provádět JMM a.s. 
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Městský informační orientační systém  (MIOS) 
Návrh → 150 tis. Kč 
Finanční prostředky jsou určeny na doplňování „Městského informačně orientačního 
systému“ dle požadavku MČ Praha 11 a dále na údržbu, opravy a výměnu poškozených 
stávajících prvků a směrovek, výměnu polepů svislého dopravního značení pro zdůraznění 
významu a viditelnosti pro automobily z nereflexního na úpravu reflexního polepu   ve 
smyslu  platných  právních  předpisů  (vyhlášky  Ministerstva  dopravy  a  spojů  č. 30/2001 
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení 
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů). 
 
Ostatní výdaje v oblasti dopravy 
Návrh → 1 060 tis. Kč 
Finanční prostředky  jsou zde určeny na výdaje týkající se kalamitních situací v zimním 
období a na řešení havarijních situací mimo zimní období, vzniklých na komunikacích ve 
správě MČ Praha 11, dále na odměnu Jihoměstské parkovací a. s. (860 tis. Kč). 
JMpar provádí činnosti  (dle smlouvy č. SM0900000103) na zajištění řešení dopravy v klidu 
naplněním koncepce stanovené podle dokumentu „Analýza dopravy v klidu a pasport 
parkovacích stání na místních komunikacích na území MČ Praha 11“. 
 
 
Kapitálové výdaje: 
 
O d b o r    s p r á v y    m a j e t k u 
 
Doprava v klidu   (zklidnění dopravy v obytných celcích - parkování) 
Návrh →→→→ 700 tis. Kč 
Finanční prostředky určeny na  přípravu realizační PD na zklidnění dopravy ve 2 lokalitách: 
Gregorova a Brandlova – východ; PD navazuje na případovou studii zpracovanou pro MČ - 
OÚR. Jedná se o vybudování hromadných garáží s počtem parkovacích stání 460  (4NP) a 
700 (4 NP). 
 
Cyklistické stezky  
Návrh →→→→  6 000 tis. Kč 
Finanční prostředky určeny na realizaci části cyklistických tras připravených v roce 2007 tam, 
kde jsou vyřešeny majetkoprávní vztahy, dle Studie řešení cyklotras a cyklostezek v rámci 
MČ Praha 11. Prioritní úseky k realizaci budou upřesněny v rámci pracovní skupiny cyklotras 
a cyklostezek. Finanční krytí ve výši 4 000 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z r. 
2009). PD pro stavební řízení 2. - 4. etapy cyklistických tras a stezek byla zpracována firmou 
Basepoint s.r.o. Původní smluvní termín nemohl být splněn vzhledem ke složitým 
majetkoprávním vztahům a složitým projednáváním pro stavební řízení (v r. 2009 je 
zpracována část PD). 
Na tuto akci bude  MČ Praha 11 žádat účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 
5 000 tis. Kč. 
Pěší komunikace 
Návrh →  0 tis. Kč 
 
Dešťová kanalizace  U Transformační stanice 
Návrh →  1 000 tis. Kč 
Odvodnění komunikace v ul. U Transformační stanice bude realizováno na základě výzvy 
odboru výstavby ÚMČ a následně rozhodnutí 23. porady vedení.  
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Oddíl 23 – vodní hospodářství 

Běžné výdaje: 

O d b o r    ž i v o t n í h o    p r o s t ř e d í 

Zásobování pitnou vodou – oprava studní; rozbory vod a studie 
Návrh → 50 tis. Kč 
Finanční prostředky jsou určeny na realizaci činností, souvisejících s  kompetencemi ve 
vodním hospodářství, přenesenými v roce 2004 Statutem HMP na MČ Praha 11 
a organizačním řádem ÚMČ Praha 11  na OŽP (studně, rozbory vody).  

 

 

Oddíl 31 + 32 – vzdělávání a školské služby 

 
Běžné výdaje: 
 
O d b o r    š k o l s t v í   a   k u l t u r y 
 
NEINVESTI ČNÍ   VLASTNÍ 
 
Akce pořádané OŠK   
Návrh →  255 tis. Kč 
Oceňování  žáků a pracovníků školství, setkání s řediteli  (165 tis. Kč) 
- úhrada skleněných dárkových hranolů a plaket při oceňování pracovníků školství, zároveň  
nájmu za sál a za nákup občerstvení při slavnostním předávání (50 tis. Kč), 
- oceňování žáků při různých příležitostech, např. nejlepší žák, úspěšná reprezentace MČ 
v soutěžích a přehlídkách (30 tis. Kč), 
-  nákup služeb při oceňování, např. fotografa včetně tisku pamětních listů (5 tis. Kč), 
- setkání starosty a  ostatních představitelů MČ s řediteli základních a mateřských škol (80 tis. 
Kč). 
Semináře o školství  (60 tis. Kč) 
Jedná se o pracovní setkání ředitelů MŠ a ZŠ s představiteli MČ Praha 11 a zástupci 
odborných pracovišť z oblasti školství dle zvolených témat, která jsou volena z podnětů 
ředitelů a vedení MČ; finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů školícím 
agenturám a na pronájem místností pro školení. 
Konkurzy  (30 tis. Kč) 
Úhrada nákladů spojených s vyhlášením konkurzu (inzerát v učitelských novinách, popř. 
v jiném odborném tisku dle rozhodnutí konkurzní komise) a na přizvání odborníků při 
výběrovém řízení. 
 
Informa ční technologie MŠ a ZŠ 
Návrh →  2 500 tis. Kč 
Finanční prostředky na poskytování služeb elektronických komunikací, a to služeb produktů  
viaIP Internet Access a viaNet Ethernet. Tyto služby poskytuje firma  T-Systems Czech 
Republic a.s. – dle smlouvy č. 2001/344 a dodatků č. 1, 2 a 3. Pravidelné měsíční platby dle 
uzavřené smlouvy za tyto služby jsou ve výši 149,9 tis. Kč (za rok činí 1 799,3 tis. Kč). Dále 
jsou v této položce finanční prostředky určené jako příspěvek školám na správce sítě a na 
obnovu počítačového vybavení. Zůstatek k rozdělení základním a mateřským školám na 
informační technologie je ve výši 700 tis. Kč. 



 9 

Grantový program 
Návrh →  300 tis. Kč 
Podpora jazykového vzdělávání v MŠ – výuka cizího jazyka a logopedie; finanční prostředky 
jsou určené na úhradu lektora a na nákup učebních pomůcek. Projektové vyučování je určené 
především ZŠ. Finanční spoluúčast žadatele grantového programu je 20 %. 
 
Ostatní výdaje v oblasti vzdělávání 
Návrh →  2 340 tis. Kč          
Pojištění objektů MŠ a ZŠ    (1 000 tis. Kč) 
Výše pojistného objektů MŠ a ZŠ na rok 2010 činí 931 tis. Kč dle pojistné smlouvy mezi 
pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurence Group a MČ Praha 11. 
Pojištění je roční a vztahuje se na živelní pojištění, pojištění pro případ odcizení, pojištění pro 
případ vandalismu a na pojištění skla. Částka 69 tis. Kč slouží jako rezerva pro připojištění 
objektů v průběhu roku. 
Pronájem pozemku u objektu Květnového vítězství 1738   (40 tis. Kč) 
Úhrada nájemného vlastníkovi části pozemku u pracoviště ZŠ a MŠ Chodov v ulici 
Květnového vítězství 1738; s vlastníkem pozemku ÚMČ jedná o odkoupení tohoto pozemku. 
Odborná stáž pro ředitele MŠ a ZŠ   (20 tis. Kč) 
Úhrada dopravy ředitelům ZŠ a MŠ a pobytu řidičům a pracovníkům ÚMČ.  
Kontroly, konzultační činnost v oblasti vzdělávání   (200 tis. Kč) 
Kontroly a poradenství pro školství,  odborné vzdělávání,  školení  a vedení nezávislých 
analýz činností výchovných poradců. Přednášky ve školách s cílem zkvalitnit organizované 
trávení volného času dětí. 
Kufříky pro prvňáky  (300 tis. Kč) 
Finanční prostředky na pořízení kufříků s dárkovými předměty při zápisu do školy. 
Odměna za správu budov (7 tis. Kč) 
Odměna správním firmám, které vykonávají dohled nad objekty mateřských škol svěřených 
do správy ředitelů MŠ (tj. A. Drabíkové, Jažlovická a Sulanského). 
Monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu  (22 tis. Kč) 
Jedná se o výdaje na zpracování monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu Sluneční škola 
ZŠ K Milíčovu 674, včetně jejího předání a projednávání s pracovníky řídícího orgánu. Tato 
zpráva bude zpracovávána po dobu 5 let, a to od 01/2010 do 01/2014, firmou AKSUM s.r.o. 
Příspěvek na podporu vzdělávání  (0 tis. Kč) 
Tento příspěvek je určen na dokrytí mezd školských zaměstnanců při mimořádných situacích,  
tj. např. státní rozpočet neposkytne mzdové prostředky školám, které zahájí výuku k 1. 9., 
neboť tyto děti se do odevzdávaných výkazů (dle kterých MŠMT zpracovává návrh rozpočtu) 
nedostanou. 
Ostatní náklady, havárie  (751 tis. Kč) 
Finanční prostředky v této podpoložce jsou určeny na výdaje školských subjektů spojené 
s úhradami nad rámec jejich rozpočtu, na nepředpokládané výdaje, způsobené haváriemi 
vodních řadů, přívodů topení apod., také na nedostatečné krytí nákladů za energie.  
 
 
 
PŘÍSPĚVKY  MŠ:   
Návrh →  32 253 tis. Kč 
Příspěvek na provoz  (15 702 tis. Kč) se skládá ze čtyř částí: 
- energetická náročnost – k  výpočtu byly použity skutečné finanční náklady za rok 2008 a 

2009, tj. náklady na teplo a TUV, vodné a stočné, elektrickou energii a plyn. Vzhledem ke       
stoupajícím  cenám energií byl  součet  plateb  energií  navýšen o 5 %  pro  každou  MŠ. 
Je třeba vzít v úvahu, že rekonstrukce MŠ probíhala v roce 2007 a pro výpočet provozu se 
vychází ze skutečných nákladů roku 2008, kdy se již úspora v zateplení budov do nákladů 
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zcela promítla. Dalším faktorem pro zvýšení příspěvků na provoz MŠ je rozšíření o 
detašovaná pracoviště, která jsou navíc i v nerekonstruovaných budovách (ZŠ Campanus, 
ZŠ Pošepného náměstí),  

-  stav budovy - náklady   na m2 (55,- Kč) vynásobené podlahovou plochou jednotl. škol, 
tato část příspěvku je určena na malé opravy a výměny zařízení v budovách škol, 

- provoz kuchyně  -  náklady na  1 strávníka byly  stanoveny  448,- Kč,  vynásobené počtem 
      vlastních strávníků. Z této položky je hrazen nákup např. nádobí, kráječů, mixerů apod.    
      V  ZŠ  Mendelova,   Donovalská,  Campanus,  Pošepného náměstí   a   Ke  Kateřinkám  je  
      uvažováno s nárůstem  strávníků  v  důsledku  stravování  dětí   z dislokovaných pracovišť  
      MŠ v ZŠ.  Příspěvky na provoz kuchyně za tyto děti jsou tedy vypláceny ZŠ. 
      Úplata   za  školní   stravování    se  řídí  vyhláškou  MŠMT   č. 107/2005  Sb.   o  školním         
      stravování,  je  určena  výší  finančního  normativu  (normativ  je  určen  dle  cen  potravin  
      v místě obvyklých).  Do úplaty od rodičů mohou být zahrnuty  pouze  náklady potravin. 
- státní příspěvek – tato část příspěvku je stanovena počtem dětí v jednotlivých školách krát  

státní příspěvek ve výši 1 397,- Kč 
        
Příspěvky na nájemné (3 580 tis. Kč) jsou určeny na úhradu nájemného u pronajatých 
objektů. V roce 2009 došlo k rozšíření mateřských škol celkem o 11 nových tříd a v roce 2010 
dojde k dalšímu rozšíření počtu tříd o 8. MŠ Blatenská bude mít od 1. 1. 2010 další 
dislokované pracoviště v ul. Babákova 2149 a od 1. 9. 2010 dojde k rozšíření MŠ Jažlovická 
2119 a MŠ Janouchova 671. 
 
Příspěvky  na odpisy  (771 tis. Kč)   jsou určeny na pokrytí odpisů budov u svěřených objektů. 
 
Ostatní   příspěvky   (12 200 tis. Kč) 
- dislokovaná pracoviště  (300 tis. Kč) – po 30 tis. Kč pro tyto MŠ: A. Drabíkové, 

Blatenská (2x), Jažlovická, Hroncova, Mírového hnutí (2x); od 1. 9. 2009 mají 
dislokované pracoviště v základních školách, kde vznikly nové třídy pro předškolní 
vzdělávání. MŠ Markušova má stálé dislokované pracoviště v ul. Dubnova. Od 1. 9. 2010 
přibude další dislokované pracoviště u MŠ Janouchova a MŠ Jažlovická. 

- MŠ Blatenská (100 tis. Kč) od 1. 1. 2010 provozuje 3 pracoviště školy pro 252 dětí a  
prádlo bude svážet do budovy v Blatenské ul., z tohoto důvodu OŠK navrhuje poskytnout 
škole mimořádný příspěvek na  vybavení prádelny.  

- třídy s integrací a speciální  třídy (84 tis. Kč ) – MŠ Stachova a MŠ Sulanského 
- akce pořádané MŠ – spoluúčast (100 tis. Kč) – jedná se o účelové příspěvky, např. při 

oslavě 30. výročí založení školy, drobné ceny pro děti,  na úhradu některých provozních 
nákladů při organizaci kulturních a sportovních akcí nezařazených v grantovém programu 

-     příspěvek na logopedický program (321 tis. Kč) – financování logoped. asistentek  
-    odměny ředitelům MŠ a pracovníkům MŠ  (375 tis. Kč) -  jsou vypláceny nejméně 2x 
ročně dle výsledků hospodaření a hodnocení pedagogické činnosti subjektu. Tento příspěvek 
je určen těm školám, které nemají dostatek vlastních finančních prostředků ve fondu odměn. 
Zároveň z tohoto příspěvku MŠ budou vypláceny finanční odměny pracovníkům školství při 
příležitosti jejich oceňování v souladu se schválenými metodikami oceňování a odměňování 
pracovníků školství (RMČ 0586/18/R/2009 a RMČ 0926/25/R/2008). 
-    příspěvek na provoz bezpečnostních kamer  (4 505 tis. Kč), které jsou nainstalovány 
z důvodů zajištění bezpečnosti ve školních  areálech. Dohled a provoz je zajišťován 
z multifunkčního dohledového centra Anny Drabíkové 878 dle uzavřených smluvních vztahů. 
Měsíční platby činí 20,2 tis. Kč/objekt MŠ (tj. 242,9 tis. Kč/rok). OŠK upozorňuje, že MŠ 
Hroncova a MŠ Markušova zahrnují každá 2 objekty, od 1. čtvrtletí 2010 bude připojeno ještě 
další pracoviště MŠ Mírového hnutí v ulici Donovalská 1862 a MŠ Blatenská v ulici 
Babákova - příspěvek je tedy dvojnásobný, dále MŠ a ZŠ Chodov s dislokovaným 
pracovištěm Květnového vítězství 1738 má rozpočtován tento příspěvek v příspěvcích ZŠ. 
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V rozpočtu je uvažováno i s příspěvkem na revize kamerového systému u svěřených objektů 
MŠ (A. Drabíkové, Jažlovická a Sulanského). Ročně celkem revize stojí 152 tis. Kč. 
V uzavřených smlouvách provozu bezpečnostních kamer je uvažováno s každoroční 
valorizací plateb (výše valorizace je známa v dubnu), proto  je v rozpočtu navrhován 
odhad 5% valorizace, roční platba za 1 objekt  činí 255 tis. Kč. 
-     příspěvky na nové třídy MŠ (6 400 tis. Kč) - jedná se o MŠ Jažlovickou – 2 nové třídy 
(další dislokované pracoviště v ZŠ Ke Kateřinkám) ve výši 1 500 tis. Kč na vybavení školy, 
na provoz a nájem od září 2010, totéž u MŠ  Janouchova  ve výši 4 900 tis. Kč (rozšíření 
současné MŠ o 4 třídy v ulici Modletická). Tento navrhovaný příspěvek je určen na pořízení 
nezbytného vybavení tříd – tj. šatních bloků do umýváren a šaten, stolů, židlí, nábytku do 
heren, skříní na lůžkoviny, koberců, lehátek, lůžkovin, kuchyňské sestavy a vybavení 
nádobím a zároveň na ostatní vybavení MŠ, např. zahradní nábytek, hračky a didaktické 
pomůcky, vybavení úklidových komor apod. Po uzavření dodatků nájemních smluv bude 
z této položky hrazeno nájemné a provoz nových tříd po dobu 4 měsíců. 
-  příspěvek na spoluúčast  pojistného plnění (15 tis. Kč) dle smlouvy č. SM0800000162 
mezi MČ Praha 11 a Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (IČ 47116617).  
 

ROZPIS  PŘÍSPĚVKU  MŠ   
NA ROK  2010 

     

Org.       Celkem 

číslo Mateřská škola počet 
žáků 

 
provoz 

 
nájemné 

 
odpisy 

 
ostatní 

 
v tis. Kč 

0318 MŠ Blatenská 2145 232 1 496 558 0 711  2 765 

0320 MŠ Madolinka 112 647 156 0 291 1 094 

0322 MŠ A. Drabíkové 536 264 1 854 51 232 420 2 557 
0325 MŠ Jažlovická 2119 140 1 044 83 309 1 870 3 306 

0326 MŠ Hrabákova 2000 112 685 198 0 293 1 176 

0328 MŠ Hroncova 1882 218 1 419 424 0 580 2 423 

0331 MŠ Janouchova 671 112 890 214 0 4 930 6 034 

0333 MŠ Křejpského 1503 140 901 255 0 36 1 192 

0334 MŠ Konstantinova 1480 112 746 147 0 272 1 165 

0336 MŠ Vejvanovského 1610 112 750 215 0  255 1 220 

0339 MŠ Markušova 1556 224 1 495 378 0 540 2 413 

0340 MŠ Mírového hnutí 1680 223 1 588 573 0 570 2 731 

0341 MŠ Stachova 518 46 345 99 0 305 749 

0342 MŠ Sulanského 693 120 1 071 0 230 382 1 683 

0343 MŠ V Benátkách 1751 113 771 229 0 255 1 255 

 Ostatní  (akce, odměny …)  0 0 0 490 490 
  

CELKEM  MŠ 
 

2 280 
 

15 702 
 

3 580 
 

771 
 

12 200 
 

32 253 
 
 
PŘÍSPĚVKY  ZŠ: 
Návrh →  51 950 tis. Kč 
Příspěvek na provoz  (33 392 tis. Kč) se skládá ze čtyř částí: 
- energetická náročnost – k výpočtu byly použity finanční náklady na energie roku 2008 a 
2009 navýšené o 5 % (náklady na teplo a TUV, vodné a stočné, elektrickou energii a plyn). U 
el. energie se projevuje nárůst nejen zdražováním, ale i zvýšením počtu spotřebičů (např. 
počítačové učebny, interaktivní tabule). 
- stav budovy - náklady na m2 vynásobené podlahovou plochou, tj. 55,- Kč  x  podlahová 
plocha jednotlivých škol; tento příspěvek je určen na výměnu zařízení, malé opravy.  
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-  provoz kuchyně  - náklady na 1 strávníka byly stanoveny 448 Kč, vynásobené počtem   
vlastních strávníků, u ZŠ Mendelova, Donovalská, Campanus, Pošepného náměstí a Ke 
Kateřinkám je uvažováno s nárůstem strávníků v důsledku stravování dětí MŠ 
z dislokovaných pracovišť MŠ v ZŠ. Z tohoto příspěvku školy doplňují a obměňují zařízení 
kuchyně a jídelny (nádobí, kuchyňské přístroje atd.). Úplata   za  školní   stravování    se  řídí  
vyhláškou  MŠMT   č. 107/2005  Sb.   o  školním stravování,  je  určena  výší  finančního  
normativu  (normativ  je  určen  dle  cen  potravin v místě obvyklých).  Tedy do úplaty od 
rodičů mohou být zahrnuty  pouze  náklady za nákup potravin. 
-  státní příspěvek – tato část příspěvku je stanovena počtem dětí v jednotlivých školách krát 
státní příspěvek ve výši 1 397,- Kč na žáka. 
 
Příspěvky  na nájemné  (16 313 tis. Kč)  jsou  určeny  na úhradu nájemného u pronaj. objektů. 
 
Ostatní  příspěvky  (2 245 tis. Kč) 
- dyslektické a integrované třídy – ZŠ Mendelova (65 tis. Kč) 
- akce pořádané ZŠ – spoluúčast (100 tis. Kč) – sportovní a kulturní akce pořádané 

školami (reprezentačního charakteru, výročí založení školy aj.) 
- příspěvek na dislokované pracoviště (30 tis. Kč) – ZŠ a MŠ Chodov 
-     příspěvky na plavání  (550 tis. Kč ) – slouží k úhradě výcviku v plavání, pronájmu 
bazénu včetně služeb. Je poskytován na základě skutečných úhrad základními školami 
v rámci povinné tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ. Vyhláška MŠMT ČR č. 291/91 Sb. 
doporučuje realizovat výuku plavání ve dvou po sobě následujících ročnících v rozsahu 20 
hodin v jednom ročníku, tj. 40 hodin ve dvou vybraných ročnících ve skupinách 10 neplavců 
a 15 plavců na 1 cvičitele plavání. Příspěvky budou školám zasílány po absolvování kurzů, 
zhruba na 65 % nákladů , zůstatek ve výši 35% platí škola. Rodiče platí dopravu do bazénu. 
(Výše % závisí na konkrétních cenách v daném roce).   
-     příspěvky a dary pro žáky 1. a 9. tříd  (105 tis. Kč ) 
       -    dary žákům 1. tříd (100 Kč/žák - cca 650 žáků, tj. 65 tis. Kč) 
       -    dary žákům 9. tříd (100 Kč/žák - cca 400 žáků, tj. 40 tis. Kč) 
- odměny ředitelům ZŠ a pracovníkům ZŠ (325 tis. Kč) jsou vypláceny nejméně 2x ročně 
dle výsledků hospodaření a hodnocení pedagogické činnosti subjektu a tento příspěvek je 
určen těm školám, které nemají dostatek vlastních finančních prostředků ve fondu odměn. 
Zároveň z tohoto příspěvku ZŠ budou vypláceny finanční odměny pracovníkům školství při 
příležitosti jejich oceňování v souladu se schválenými metodikami oceňování a odměňování 
pracovníků školství (RMČ 0586/18/R/2009 a RMČ 0926/25/R/2008). 
-   příspěvky  na  provoz  bezpečnostních  kamer  (1 020 tis. Kč),  které  jsou  
nainstalovány z důvodů  zajištění   bezpečnosti   ve  školních  areálech.   Jedná   se o  ZŠ  
Mendelova (255 tis. Kč), ZŠ K Milíčovu (255 tis. Kč) a ZŠ Ke Kateřinkám (255 tis. Kč). ZŠ a 
MŠ Chodov má kamerový systém v provozu na pracovišti MŠ Květnového vítězství 1738 
(255 tis. Kč). 
Dohled a provoz je zajišťován z multifunkčního dohledového centra Anny Drabíkové 878 dle 
uzavř. smluvních vztahů (měsíční platby ve výši 22,2 tis. Kč/objekt, tj. 243 tis. Kč/rok). 
V rozpočtu je uvažováno s valorizací plateb, která je zakotvena ve smlouvách, ale jejíž výše je 
známa až v průběhu roku (pravděpodobná výše bude 5 %). Z tohoto důvodu měsíční 
příspěvky školám  jsou navrhovány již valorizované; roční platba za objekt činí 255 tis. Kč.   
-  příspěvek na spoluúčast  pojistného plnění dle smlouvy č. SM0800000162 mezi MČ 
Praha 11 a Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (IČ 47116617). Pro ZŠ 
celkem ve výši 50 tis. Kč. 
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ROZPIS  PŘÍSPĚVKU  ZŠ   
NA ROK  2010 

    

     Celkem 
org. číslo Základní škola počet žáků provoz nájemné ostatní v tis. Kč 
0301 ZŠ Mendelova 550 449 3 001 1 620 320 4 941 
0302 ZŠ Donovalská 1684 376   3 144 1 911   0 5 055 
0303 ZŠ Campanus 435 3 848 2 306 0 6 154 
0305 ZŠ K Milíčovu 674 646 4 399 2 350 255 7 004 
0310 ZŠ a MŠ Chodov 555 3 375 1 099 285 4 759 

0311 ZŠ Květnového vít. 1554 436 3 916 1 403 0 5 319 
0312 ZŠ Mikulova 1554 528 3 829 1460 0 5 289 
0314 ZŠ Pošepného nám. 2022 312 3 392 1 829 0 5 221 
0317 ZŠ Ke Kateřinkám 1400 562 4 488 2 335 255 7 078 
 Plavání, přísp. 1.a 9. třídám  0 0 655 655 

 Ostatní  (akce, odměny …)  0 0 475 475 

  
CELKEM ZŠ 

 
4 299 

 
33 392 

 
16 313 

 
2 245 

 
51 950 

 
 
Kapitálové výdaje: 
 
 
O d b o r   s p r á v y    m a j e t k u 
 
 
INVESTICE   VLASTNÍ 
 
Technické zhodnocení celkem, z toho: 
Navržené finanční prostředky v celkové výši 30 000 tis Kč jsou určeny na rekonstrukci 
mateřských a základních škol v majetku MČ Praha 11 včetně projektové přípravy a kamer do 
budov škol. 
 
Mateřské školy 
návrh → 5 000 tis. Kč 

Navýšení míst v MŠ   (4 000 tis. Kč) - příprava a realizace počtu míst v MŠ.   
  
MŠ Sulanského 693   (1 000 tis. Kč) – vybudování nájezdu do areálu MŠ z ul. Novomeského, 
z důvodu bezpečného zásobování MŠ (příp. vjezdu sanitek, hasičů). 
 
Základní školy  
návrh → 22 000 tis. Kč 

Regenerace objektů ZŠ – finanční prostředky budou směrovány na regeneraci objektů ZŠ 
v návaznosti na získané dotace. 
- ZŠ Květnového vítězství 1554  (20 000 tis. Kč) - finanční prostředky určeny na dokončení 
regenerace objektu dle projektu zpracovaného v roce 2008 (vyzdění spojovacích krčků, 
výměna oken s přizděním do zateplení střechy). 
- Detašovaná pracoviště MŠ v ZŠ   (2 000 tis. Kč) – rozšíření počtu míst v MŠ detašovanými 
pracovišti  v základních školách. Jedná se vybudování dalšího oddělení MŠ Jažlovická 2119 
v ZŠ Ke Kateřinkám 1400. V roce 2010 bude nejprve zpracován jednoduchý projekt všech 
stavebních úprav a následně proběhne jejich realizace. 
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Projektová příprava 
návrh → 2 000 tis. Kč 
Z této položky rozpočtu jsou financovány projektové dokumentace, popř. studie, které jsou 
nutným podkladem pro rozsáhlejší rekonstrukce školských objektů, popř. jsou podkladem pro 
žádosti o dotace – z rozpočtu HMP, ze státního rozpočtu a z evropské unie. V roce 2010 
budou zpracovávány projektové dokumentace rekonstrukce ZŠ a MŠ, které vyplývají 
z rozpočtového výhledu do r. 2015 a technického stavu.  
 
Kamery do škol 
návrh → 1 000 tis. Kč 
Kamery do ZŠ spolufinancované se ZŠ; cíl zvýšení bezpečnosti a ochrany majetku po 
regeneraci a prevence vandalismu. Příslušný objekt školy bude vybrán v 1. čtvrtletí 2010. 
 
 
O d b o r   š k o l s t v í   a    k u l t u r y 
 
INVESTI ČNÍ PŘÍSPĚVKY 
 
Příspěvky na stavební investice   
návrh →  0 tis. Kč 
 
Příspěvky na nestavební investice 
Návrh →→→→ 200 tis. Kč 
Příspěvek MŠ A. Drabíkové (224 dětí) ve výši 200 tis. Kč na pořízení konvektomatu do 
školní kuchyně – za nefunkční pečící troubu a elektrickou  pánev z roku 1976. Celková cena 
tohoto zařízení je 390 tis. Kč,  MŠ se bude spolupodílet polovinou nákladů.  
. 
 
 

Oddíl 33 – kultura, církve a sdělovací prostředky 

Běžné výdaje: 

O d b o r    k a n c e l á ř    s t a r o s t y 
 
Mediální politika M Č Praha 11 
Návrh →→→→ 6 860 tis. Kč 
Zpravodaj Klíč  (960 tis. Kč) 
Výroba zpravodaje (100 tis. Kč) vzhledem k tomu, že v současné době probíhá výběrové 
řízení na zhotovitele zpravodaje Klíč, není možné přesně stanovit finanční prostředky, které 
budou v příštím roce potřeba. Před vlastním schválením rozpočtu bude cena upravena podle 
uzavřené smlouvy. 
Distribuce (500 tis. Kč) - cena distribuce se odvíjí od hmotnosti jednotlivého výtisku. Pro 
příští rok se předpokládá pravidelné navýšení tarifů České pošty, s.p. (k lednu nového roku). 
Činnost externího redaktora (360 tis. Kč) 
 
Výroba zpravodajského týdeníku a vysílání městského informačního kanálu  (5 500 tis. Kč) 
Finanční prostředky budou využity na celoroční úhradu za výrobu a provoz televizního 
městského informačního kanálu s nepřetržitým vysíláním informací z oblasti dění v městské 
části s důrazem na komunální téma, místní samosprávu, státní správu a další informace pro 
obyvatele MČ (na základě platné smlouvy). Do celoroční úhrady je započten i odběr el. 
energie ve veřejných objektech, kde jsou umístěny TV obrazovky. 
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Televizní vysílání mohou obyvatelé využívat prostřednictvím rozvodů společných televizních 
antén v domech ve vlastnictví obce. Metropol TV je možné sledovat také na internetu, a to na 
adrese www.praha11.cz nebo www.praha11.metropoltv.cz. Sledování TV Metropol je možné 
také na veřejných místech (budovy úřadu MČ, informační kanceláře, domovy důchodců, KC 
Zahrada, OC Chodov a IC Chodov). Na webových stránkách MČ najdou zájemci také archiv. 
 
Mediální plochy (400 tis. Kč) 
Na základě rozhodnutí porady vedení OKS navrhuje vytvoření nových mediálních ploch na 
dětských hřištích, v areálech mateřských škol, sportovištích, poliklinikách, domech seniorů, 
kulturních zařízeních instalaci rámečků, prostřednictvím jichž bude možné informovat 
obyvatele o kulturních a sportovních akcích a jiných důležitých událostech. Celkově je 
navrženo cca 100 lokalit. O údržbu ploch a výlep tiskových materiálů by se měla na základě 
dohody starat společnost Jihoměstská majetková, a.s. 
 
Propagace městské části 
Návrh →→→→ 1 714 tis. Kč   
Finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč budou, tak jako v minulých letech, čerpány na 
úhradu pravidelných měsíčních plateb za monitoring tisku, za dodané informace o počasí a 
dopravě na webové stránky a nákup propagačních předmětů podle požadavků vedení radnice. 
Propagační předměty jsou využívány  při  oficiálních  návštěvách,  setkáních  občanů  se  
starostou   a   jeho  zástupci, při pořádání propagačních, sportovních a kulturních akcí jak 
městskou částí, tak i příspěvkovými organizacemi MČ. Navýšení o 320 tis. Kč (z původních 
680 tis.Kč) vychází zejména ze stavu zásob propagačních předmětů, který je kromě triček pro 
děti a dospělé v současné době minimální, a z poměrně značných požadavků na využití 
propagačních předmětů při akcích pořádaných městskou částí Praha 11, především pro děti, 
mládež a širokou veřejnost. 
Finanční prostředky ve výši 714 tis. Kč budou čerpány na úhradu pravidelných měsíčních 
plateb (za měsíc leden - duben) na komunikační aktivity spojené propagací a prezentací 
výstavby Vodního světa na Jižním Městě (podpora při přípravě tiskových zpráv, odpovědi na 
dotazy novinářů, podpora při organizaci akcí starosty apod.).   
Z tohoto důvodu je potřeba zajistit odpovídající informovanost občanů a zajistit širokou 
propagaci. V rámci plánovaných aktivit se kromě již uvedeného uskuteční: 
- zpracování komunikační strategie (zpracování SWOT analýzy, definice cílů, cílových 
skupin, komunikační plán, harmonogram), 
- grafická příprava a výroba informační tabule (informační tabule ke stavebnímu pozemku, tj. 
informace o investorovi, termíny výstavby apod., rozměr cca 2x2 m), 
- tisková konference pro média – (návrh scénáře, výběr místa, pozvánky pro novináře, 
zajištění občerstvení, zpracování ziskových podkladů, produkce, monitoring, vyhodnocení), 
- příprava tiskových materiálů – press kit (zpracování tiskové zprávy, grafické podklady, CD 
s vizualizací Vodního světa, zpracování ppt prezentace, dokument otázek a odpovědí), 
- soutěž pro žáky základních škol – návrh loga a názvu (příprava informačního letáku pro 
školy, shromažďování jednotlivých návrhů, vyhodnocení, vyhlášení výsledků), 
- zpracování podkladů pro webovou prezentaci (zpracování textů k výstavbě, vizualizace 
bazénu, průběžné informace o průběhu výstavby, otázky a odpovědi návštěvníků webu 
apod.), 
- anketa mezi občany (cílem ankety bude zjistit, do jaké míry bude bazén veřejností využíván 
– zpracování návrhu ankety, sběr odpovědí, vyhodnocení, zveřejnění výsledků), 
- spolupráce s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze – (příprava 
speciální publikace společně s P11 pro vodní cvičení dětí, důchodců, tělesně postižených 
apod.), 
- příprava na krizovou komunikaci (zpracování krizového manuálu, návrh dokumentu otázek 
odpovědi, mediální trénink). 
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Společenské a kulturní akce MČ Praha 11 
Návrh →  3 000 tis. Kč  
Setkání obyvatel se starostou a radními (1x měsíčně), Pořádání plesu MČ Praha 11, 
Slavnostní otevření nového sídla Obvodního ředitelství MP Praha 11 v Markušově ul. 
(duben), Vzpomínková akce k Pražskému povstání - Chodovský hřbitov + setkání s veterány 
(květen), Slavnostní odhalení Památníku svobody (květen), Slavnostní otevření multifunkční 
sportovní haly Markušova (termín – předpoklad jaro), Položení základního kamene Vodního 
světa (termín – předpoklad jaro), Slavnostní otevření lezecké stěny v Donovalské ulici (termín 
– předpoklad jaro), 1. 6. Oslava dne dětí (červen), Den na dopravním hřišti (společně s 
projekty BJM), Vítání prvňáčků (září), 1. 9. Loučení s prázdninami (září), 9.-19.9. 11 dnů 
Prahy 11, Drakiáda s Českými drahami (začátek října), Mikulášská besídka (prosinec), 
Vánoční akce u KCMT (zvonkohra, vánoční trhy, výlov kaprů - prosinec), Kufříky pro 
předškoláky. 
 
O d b o r    š k o l s t v í    a    k u l t u r y 
 
Grantový program  
Návrh → 2 300 tis. Kč  
Jedná se o podporu subjektů  zejména z neziskové sféry, které působí v oblasti organizování 
kulturních a společenských zájmových aktivit, a to jak dlouhodobých, tak jednorázových.      
Z důvodu transformace příspěvkových organizací (kulturních domů) na obecně prospěšnou 
společnost KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. klade MČ Praha 11 větší důraz na podporu 
konkrétních kvalitních akcí pořádaných na svém území. Touto cestou chce vyjít vstříc 
organizacím, které vyvíjejí činnost dlouhodobě. V grantové politice byla podpora zaměřena 
na projekty založené na důkladné přípravě, jejichž cílem je oslovení konkrétních skupin 
obyvatelstva. Snahou městské části je zajistit pořádání pravidelných kulturních akcí i 
v místech, kde to dosud nebylo obvyklé, např. v jednotlivých vnitroblocích. 
 
Správa kulturních objektů a památek 
Návrh → 150 tis. Kč  
V roce 2010 bude MČ pokračovat v opravách uměleckých děl (sochy, plastiky, kapličky), 
budou prováděny pravidelné prohlídky a na jejich základě bude MČ provádět běžnou údržbu, 
např. očistění, konzervaci, dle aktuálních potřeb.  
 
Společenské a kulturní akce MČ Praha 11 
Návrh →  450 tis. Kč  
Vyčleněná částka bude převážně využita na zajištění plánovaných akcí MČ Praha 11 a to 
především předávání čestných občanství a cen MČ Praha 11, vyhlášení nejlepších učitelů a 
žáků, oceňování občanů a skupin občanů, přijetí zahraničních hostů, fotosoutěž „Jižní Město, 
jak je neznáte“, výstavy v budově úřadu v Ocelíkově ulici. 
Dále bude z těchto prostředků hrazeno zveřejnění kulturních akcí pořádaných MČ v kulturním 
a informačním měsíčníku „Co, kdy v Praze“ a akce, u nichž je MČ spolupořadatelem nebo 
nad nimiž převzala záštitu. 
 
Občanské obřady 
Návrh → 750 tis. Kč  
OŠK navrhuje  navýšení rozpočtu na základě stále se navyšujícího počtu jubilantů,  
zvyšujícího se počtu narozených dětí a nárůstu cen. Z této položky jsou hrazeny náklady na 
akce „Vítej mezi námi“ (jedná se o květiny pro maminky, upomínkové dárky pro děti a 
kulturní program), zlaté svatby (dárkové koše, fotoalba, květiny a kulturní program) a dále 
stoleté narozeniny, dárkové balíčky pro seniory a jubilanty, tisk gratulací apod. Z této položky 
je také hrazen nákup dárků při setkáních s bojovníky za svobodu při květnových oslavách. 
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Publikační a ediční činnost 
Návrh → 400 tis. Kč    
V  roce 2010 plánuje MČ P 11 další vydání knihy z roku 2007 „Praha 11 na prahu 21. století“ 
v nákladu 5 000 ks. Dále MČ připravuje vydání fotopublikace o Praze 11, rovněž nákladem 
5 000 ks. Tato publikace bude zaměřena na různé oblasti života městské části, expedice  
knihy je uvažována ve 2. polovinu roku. 
 
KULTURNÍ JIŽNÍ M ĚSTO o.p.s. 
Návrh → 7 200 tis. Kč 
Dotace pro KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. na rok 2010 je určena především na pokrytí 
provozních nákladů a fixních nákladových položek jednotlivých středisek. Výnosy z vlastní 
činnosti pokrývají hlavně variabilní položky, kterými jsou náklady na umělecký program, 
reklamu a propagaci. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný.  
Náklady se dělí na: 
- energie (2000 tis. Kč) – elektřina, voda, plyn, topení, které dosahují: Tvrz = 400 tis. Kč, 
Zahrada = 850 tis. Kč a Knihovna = 50 tis. Kč. 
- materiálové (500 tis. Kč), tvoří je kancelářské potřeby - tonery, papíry apod., materiál na 
dětské dílny, údržba počítačů, drobné položky jevištních technologií apod.                               
- služby (4 700 tis. Kč), z toho: Tvrz (1 500 tis. Kč), kde náklady na služby zahrnují 250 tis. 
Kč nájemné, 330 tis. Kč reklama a propagace, 600 tis. Kč umělecké honoráře, 300 tis. Kč 
subdodavatelé, pronájmy techniky, správa počítačů a sítí, přeprava zásilek a materiálů, ladění 
klavírů, technické zajištění, 20 tis. Kč opravy a údržba; 
Zahrada (3 165 tis. Kč), zde náklady na služby zahrnují 690 tis. Kč nájemné, 400 tis. Kč 
reklama a propagace, 900 tis. Kč umělecké honoráře, 650 tis. Kč  subdodavatelé a externisti,  
50 tis. Kč opravy a údržba, 10 tis. Kč doprava, 465 tis. Kč ostatní služby;  
Knihovna (35 tis. Kč) nájemné. 
Náklady KJM o.p.s.  hrazené z dotace MČ Praha 11: 
Náklady 2010: Chodovská tvrz Zahrada Knihovna celkem 
energie 800 1 100 100 2 000 
materiálové 200 250 50 500 
služby 1 500 3 165 35 4 700 
celkem 2 500 4 515 185 7 200 
Položka ostatní služby obsahuje tyto služby subdodavatelů: pronájmy techniky, správa 
počítačů a sítí, přeprava zásilek a materiálu, ladění klavírů, technické zajištění, školení, 
provize z prodeje obrazů, autorské poplatky, revize a kontroly, poplatky za rozhlas a televizi, 
správa a poplatky za vstupenkový systém, zahradnické práce atd. 
-  osobní náklady (4 600 tis. Kč ), v této částce je zahrnuta hlavní i doplňková činnost. Osobní 
náklady jsou sníženy tím, že řada služeb je zajišťována externě a subdodavatelsky. 
 
Ostatní výdaje v oblasti kultury 
Návrh → 250 tis. Kč  
Účelové prostředky na kulturní akce  (návrh 250 tis. Kč) 
Tato položka slouží ke sponzorování kulturních a společenských akcí a akcí, které nebyly 
uspokojeny z grantového programu v kulturní oblasti nebo nebyly v rozpočtu plánovány. 
 
O d b o r    k a n c e l á ř    t a j e m n í k a   –   P E R 
 
Honoráře za Klíč 
Návrh → 202 tis. Kč  
Tento návrh vychází z vyšší periodicity zpravodaje a snahy po využití většího počtu 
kvalitních fotografií tak, aby mohlo být dosaženo lepší úrovně tiskoviny. 
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Oddíl 34 – tělovýchova a zájmová činnost 

Běžné výdaje: 

 
O d b o r    š k o l s t v í    a    k u l t u r y 
 
Grantový program 
Návrh →  3 301 tis. Kč  
Finanční prostředky, poskytované v rámci Grantového programu pro oblast sportu a 
tělovýchovy, již tradičně podporují činnost subjektů působících na území Jižního Města. 
Z této položky bude hrazen i dvouletý grant, který byl do Grantového programu MČ P 11 
poprvé zařazen v r. 2008 a bude využíván na zajištění provozu sportovních organizací, které 
mají své sídlo a působnost na území Jižního Města. Částka ve výši 501 tis. Kč je finančně 
kryta prostředky minulých let z FRR – financování (výnos z výtěžku koncertu Madonny). 
 
Pronájem pozemků školních hřišť 
Návrh → 251 tis. Kč 
Nájemné je hrazeno vlastníkům pozemků, na kterých leží sportoviště při bývalé ZŠ 
Schulhoffova 844, které bylo pronajato FC TJ Háje – Jižní Město. V prosinci roku 2008 
skončily platnost smlouvy u 3 vlastníků, s nimiž se jedná o další pronájem nebo prodej. 
Vzhledem k tomu, že zatím nemáme informaci o případných změnách ve smluvních vztazích 
s vlastníky pozemků, jsou navržené finanční prostředky ve stejné výši jako v  r. 2009.  
 
Provoz školních hřišť 
Návrh →  300 tis. Kč  
Finanční prostředky jsou určeny na pojištění hřišť, která má MČ Praha 11 nebo jí zřizované 
organizace ve své správě, a rovněž na případné havárie na školních hřištích. 
 
Ozdravné a sportovní pobyty pro děti  
Návrh → 6 500 tis. Kč 
Jedná se o týdenní ozdravné pobyty pro děti z Jižního Města, které mají sportovně relaxační 
náplň. Tento čtyřletý program byl zahájen v roce 2007 a během celého čtyřletého cyklu budou 
ozdravné pobyty zorganizovány pro téměř 6 500 dětí od nejvyšších tříd základních škol až po 
předškoláky.  Každému dítěti je zajištěna zcela zdarma doprava autobusem na místo určení a 
zpět, ubytování plně vyhovující sportovním pobytům pro děti, stravování formou plné penze, 
které je zaměřené na zdravou výživu a pitný režim upravený dle věkových kategorií, kvalitní 
program určený pro danou věkovou skupinu dětí a odborně školený personál i kvalifikovaný 
dozor. Pobyty nejsou koncipovány jako běžné školy v přírodě, ale jsou zaměřeny na celkový 
fyzický a psychický rozvoj dětí. Obsahují i klasickou výuku řízenou přítomnými pedagogy. 
Za rok 2007, 2008 a  rok 2009 se zúčastnilo těchto pobytů celkem  5 086 žáků a vyučujících 
pedagogů, celkové náklady zatím dosáhly výše 31 060 tis. Kč. V těchto nákladech jsou 
započítány i náklady na internetovou prezentaci, fotodokumentaci, videozáznamy a na 
zhotovení DVD, které bude průběžně zachycovat pobyt dětí v ozdravných a sportovních 
táborech a bude předáváno jako dárek od MČ Praha 11. 
V roce  2010 se mají zotavovacích pobytů zúčastnit první a druhé třídy základních škol na 
JM, celkem asi 1 300 dětí. Tím by byl tento ozdravný program ukončen s celkovým počtem 
6 386 žáků, kteří pobyt za 4 roky absolvovali.  
Celkové náklady: 31 060 tis. Kč do 10.11.2009, již byl zaplacen výjezd poslední letošní 
školy. Smlouva mezi MČ P 11 a dodavatelem ozdravných pobytů firmou COLOR TRAVEL  
s.r.o. je uzavřena na celkovou výši 39 984 tis. Kč. Finančním zdrojem ve výši 5 000 tis. Kč 
budou v r. 2010 odvody výtěžku z provozování loterií. 
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Ostatní výdaje v oblasti sportu – sportovní akce         
Návrh → 1 500 tis. Kč 
Finanční prostředky budou použity na zabezpečení sportovních akcí, které jsou pořádány již 
tradičně, jako např. Cross Cup, Jižní Město na kolech, Pražské cyklozvonění, příměstské 
tábory, spolupráce se ZOO, šachové turnaje a rovněž pro zajištění akcí nových. Kalkulace 
nákladů příměstských táborů: 65 Kč /osoba je strava a pitný režim, další náklady: sportovní 
materiál, vstupné, výlety, doprava, pronájem sportovišť a tělocvičen, instruktoři a 
koordinátoři (15 dětí na osobu), reklama, propagace, inzerce, administrativa, informační 
systém pro příměstské tábory, zdravotnický dozor 2x2 měsíce, odměny a dárkové předměty 
dětem. Rodiče platí 100 Kč na dítě/den, vybráno bylo 320 tis. Kč. Při platbách vyšších např. 
150,- Kč za dítě /den by se vybralo 480 tis. Kč, při platbách 200 Kč na osobu a den by se 
vybralo 640 tis. Kč. To v případě, že by se za tuto částku táborů zúčastnilo stejné množství 
dětí. V návrhu je počítáno s těmito náklady na příměstské tábory: rodiče uhradí 100,- Kč/den 
a MČ 250,- Kč/den/dítě. 
Orientační náklady na další  plánované akce: 
Cross Cup                                                           80 tis. Kč 
Jižní Město na kolech                                       100 tis. Kč   
Pražské cyklozvonění                                         60 tis. Kč 
Příměstské tábory                                           1 000 tis. Kč 
Spolupráce se ZOO                                          100 tis. Kč 
Šachové turnaje                                                  50 tis. Kč 
Celkem                                                           1 390 tis. Kč   
Rezerva ve výši 110 tis. Kč je na zajištění nových akcí, které budou realizovány na základě 
různých podnětů v průběhu r. 2010. 
 
Sportovní Jižní Město o.p.s.          
Návrh → 1 600 tis. Kč 
Ředitel Sportovní Jižní Město o.p.s.,  pan Mgr. Javůrek, zaslal na OŠK rámcový rozpočet 
dotací od MČ Praha 11 pro r. 2010 ve výši 3 020 tis. Kč. V roce 2010 bude SJM o.p.s 
zabezpečovat sportovní aktivity v dalších objektech, jejichž převzetí je nyní v jednání, rovněž 
dochází k rozšiřování náplně, přibývají sportovní oddíly.  
Sportovní činnost oddílů o.p.s. 
Stolní tenis (350 tis. Kč) - práce s mládeží, propagační činnost, náborová činnost, otevřené 
turnaje pro veřejnost (jak pro mládež, tak pro dospělé), turnaje, soustředění, sportovní 
vybavení. 
Florbalový oddíl  (450 tis. Kč) -  sportovní klub od přípravky až po extraligové družstvo žen. 
Finanční prostředky na soustředění, trenéry, sportovní vybavení, dále na propagační činnost, 
náborová činnost, otevřené turnaje pro veřejnost (jak pro mládež, tak pro dospělé), 
pedagogicko-trenérská činnost u mládeže, soustředění. 
Fotbalový oddíl (200 tis. Kč) - rozvoj práce s mládeží, pořádání sportovních turnajů pro 
neorganizovanou mládež, náborová činnost, pedagogicko-trenérská činnost u mládeže, 
soutěže, soustředění. 
Běžecký oddíl  (200 tis. Kč) – finanční prostředky na závody, soustředění, trenéry a sportovní 
vybavení. 
Ostatní činnost o.p.s. - sportovně kulturní akce (400 tis. Kč) - předpokládaný počet akcí 20 + 
celoroční aktivity v jednotlivých programech: 
1) pro předškolní mládež - formou sportovního dne; spolupráce se školkami na P11 
2) pro první stupeň základních škol - formou sportovního dne; spolupráce se školami na P11 
3) pro druhý stupeň základních škol - formou sportovního dne; spolupráce se školami na P11 
4) pro hendikepovanou mládež a spoluobčany - kulturně sportovní den; spolupráce s 

jednotlivými svazovými či obvodními svazy těchto hendikepovaných občanů 
5) organizování sportovně-kulturních akcí pro širokou veřejnost Prahy 11  
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6) organizování běžeckých, turisticko-cyklistických akcí (závodů, propagačních akcí) od 
mládeže až po seniory  

7) sportovně pohybové aktivity pro seniory formou pravidelných pohybových seminářů 
8) podpora nových sportovních klubů či kroužků v o.p.s. 
 
Kapitálové výdaje: 
 
O d b o r    š k o l s t v í    a    k u l t u r y 
 
Spoluúčast na rekonstrukcích školních hřišť – granty  HMP 
Návrh →  2 500 tis. Kč 
Jedná se o investiční akce, u kterých je MČ povinna zavázat se k finanční spoluúčasti ve výši 
30% z celkových nákladů  v rámci grantového programu HMP. Finanční krytí ve výši  1 500 
tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z r. 2009). 
Na rok 2010 bude MČ žádat o grant HMP na tuto akci: 
Rekonstrukce stávající škvárové dráhy na dvoudráhový atletický ovál s umělým povrchem, 
skok daleký a vrh koulí   - ZŠ Donovalská 1684   

Realizace akce je odhadnuta ve výši cca 3 000 tis. Kč (OŠK vychází z kalkulace na  grant, 
který byl předkládán v roce 2007 včetně příslušného navýšení, orientační částka byla 
projednána dne 8. 7. 2009 s panem Boublíkem z OSM). 

 
O d b o r    s p r á v y    m a j e t k u 
 
Projektová dokumentace 
Návrh → 700 tis. Kč 
Navržené finanční prostředky jsou určené na zhotovení projektové dokumentace na 
rekonstrukce školních hřišť dle požadovaných grantů OŠK. 
 
Vodní svět 
Návrh → 16 000 tis. Kč 
Finanční prostředky určeny na dokončení PD akce Vodní svět. V roce 2009 bude zadána 
dokumentace ke stavebnímu řízení s cílem  vydání stavebního povolení a byla připravována  
realizační projektová dokumentace. Finanční krytí ve výši  14 000 tis. Kč je zajištěno 
z prostředků FRR (převod z r. 2009). 
 
Multifunk ční hala 
Návrh → 47 100 tis. Kč                                             
Finanční prostředky jsou určeny na dokončení okolí nové haly. Bude zpracována PD pro 
stavební povolení na realizaci prodloužení komunikace a výjezd z areálu ZŠ Květnového 
vítězství na stávající vozovku – ul. Květnového vítězství. Komunikace bude vedena nejprve 
v zeleném pásu podél ulice, ve kterém jsou uloženy inženýrské sítě, dále přes stávající pěší 
chodník k oplocení na betonové podezdívce, v areálu ZŠ nejprve po zatravněné ploše a pak po 
stávající živičné komunikaci. Komunikace je navržena jako sjízdný chodník, v oplocení bude 
umístěna pojezdová brána. Finanční krytí ve výši  41 100 tis. Kč je zajištěno z prostředků 
FRR (převod z r. 2009). 
 
Přeměna výměníkové stanice na horolezeckou halu se zázemím  
Návrh →  18 000 tis. Kč 
V současné době probíhá výběrové řízení. Finanční krytí je zajištěno z prostředků FRR 
(převod z r. 2009). 
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Ostatní výdaje v oblasti sportu 
Návrh → 3 500 tis. Kč                                             
 zahrnuje výdaje na PD k akcím  „Rekonstrukce hřiště Schulhoffova“  a „Rekonstrukce 
vnitrobloku Brandlova“ ve výši 2 000 tis. Kč.  Jedná se o hřiště s nevyhovujícím povrchem; je 
nutno provést rekonstrukci dle nových bezpečnostních předpisů. 
- akce „rekonstrukce hřiště Bohúňova – Jažlovická“ ve výši 1 500 tis. Kč, finanční krytí je 
zajištěno z prostředků FRR (převod z r. 2009). Důvodem převodu do r. 2010 je  dohoda 
s dodavatelem stavebních prací s ohledem na klimatické podmínky. 
 
 
 

Oddíl 35 – zdravotnictví 

Běžné výdaje: 

O d b o r    s o c i á l n í c h    v ě c í   a   z d r a v o t n i c t v í 

Grantový program  
Návrh → 300 tis. Kč  
Zahrnuje   grantový   program   v   oblasti     zdravotnictví  a  grantový  program zaměřený na 
protidrogovou   prevenci. Granty v oblasti zdravotnictví zajišťují doplnění a  rozšíření spektra 
zdravotnických služeb pro občany MČ Praha 11 – jedná se zejména o podporu rehabilitačních 
a   rekondičních   pobytů  pro zdravotně postižené občany. Granty zaměřené na protidrogovou 
prevenci    se zaměřují především  na  podporu projektů sekundární a   terciární   protidrogové 
prevence   na   území   MČ  Praha 11 a  dále k pokrytí  aktuálně  vzniklých  potřeb MČ - např. 
vzdělávání protidrogových koordinátorů na školách. 
 
Příspěvky a dary: 
Návrh → 0 tis. Kč 
Účelový příspěvek Sdruženému zdravotnickému zařízení JM II – odpisy   
Organizaci byl svěřen do správy objekt polikliniky Šustova 1930, příspěvek pro SZZ JM II 
byl tedy stanoven na základě účetní hodnoty objektu a byl použit jako příspěvek na odpisy 
budovy při současném uplatnění stoprocentního odvodu těchto odpisů zpět MČ (s pololetním 
režimem). Avšak v roce 2009 došlo k odsvěření budovy, tudíž návrh na rok 2010 je nulový. 
 
Lékařská služba první pomoci 
Návrh →  5 000 tis. Kč 
Z důvodu ukončení činnosti příspěvkové organizace SZZ JM II, která zabezpečovala LSPP na 
území JM, MČ uzavřela smlouvu na provozování LSPP a pohotovostní lékárenské služby se 
společností Medifin s.r.o. po dobu deseti let počínaje 2. čtvrtletím 2010, a to zapojením 
prostředků vytvořených v minulých letech (ze základního běžného účtu).  
 
Ostatní výdaje v oblasti zdravotnictví  
Návrh → 10 tis. Kč  
Tato položka zahrnuje finanční prostředky ve výši 5 tis. Kč na prohlídky  pro sociální účely a 
5 tis. Kč  na vzdělávání  pracovníků ve zdravotnictví. Oproti roku 2009 byly sníženy finanční 
prostředky  na  úhradu prohlídek pro sociální účely  z  důvodu  novelizace  platných právních 
předpisů. V oblasti sociálního zabezpečení došlo ke změně při dokladování zdravotního stavu 
žadatele  dávky  sociální péče. Úhrady  za  provedené  sociální  prohlídky  jsou účtovány LPS 
Úřadu  práce hl. m. Prahy.  MČ  jsou účtovány pouze sociální prohlídky pro potřeby oddělení 
sociálně právní ochrany dítěte. 
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Kapitálové výdaje: 

O d b o r    s p r á v y    m a j e t k u 

Opatovská 1763 (poliklinika) 
Návrh → 0 tis. Kč 
Rekonstrukce objektu je navržena dle zpracovaného Generelu zdravotnictví, akce bude 
spolufinancována z ECP - projekty PPP. 
 
Dům zubní péče pro děti a rodinu , V Benátkách 1750  
Návrh → 11 400 tis. Kč 
V souvislosti s rozšířením zdravotní péče pro obyvatele MČ Prahy 11 bude v objektu 
V Benátkách 1750 v rámci rekonstrukce zřízeno centrum zubní péče. Byla provedena 
rekonstrukce střechy včetně zateplení, výměna zbývajících oken a provedeno celkové 
zateplení objektu. Finanční krytí  je zajištěno z prostředků FRR (převod z r. 2009). 
 
Ostatní výdaje v oblasti zdravotnictví  
Návrh →  3 000 tis. Kč  
Finanční prostředky jsou určeny na výměnu oken v objektu Filipova 2013, kde nájemcem je 
firma  SETRANS  - integrační centrum. 
 
 
 

Oddíl 36 – bydlení, komunální služby a územní rozvoj  

Běžné výdaje: 

O d b o r    ú z e m n í h o    r o z v o j e 

Územní plánování 
Návrh → 655 tis. Kč 
Práce technického charakteru, např. konzultační a poradenská činnost při řešení aktuálních 
problémů územního rozvoje Jižního Města, průzkumy, odborné posudky, analýzy a studie 
zpracované externími subjekty nebo expertními organizacemi k činnostem zajišťovaným 
organizací (technická pomoc). Patří sem i právní služby, znalecké posudky, vyhotovení 
výkresů, podkladů, vícetisků, map apod.  
 
Fond podpory regenerace 
Návrh → 20 780 tis. Kč 

                     Návrh vychází ze schváleného objemu půjček a příspěvků na rok 2009, neboť termín pro 
podání žádostí pro rok 2010 je 30.9.2009; po tomto datu bude částka upřesněna. Výše 
konečných částek je záležitostí rozhodnutí vedení MČ a počtu podaných žádostí.  

                     V tuto chvíli návrh zahrnuje: půjčky = 12 000 tis. Kč, příspěvky = 2 000 tis. Kč, soutěž 
regenerace JM = 1 000 tis. Kč, rezerva = 5 780 tis. Kč (předpokládané splátky půjček, proti 
nimž nejsou prozatím postaveny konkrétní výdaje).  
Celý objem výdajů je již třetím rokem kryt pouze z vlastních zdrojů fondu podpory 
regenerace,  zejména z přijatých  splátek dříve poskytnutých půjček. 
 

O d b o r    m a j e t k o p r á v n í 

Geodetické práce, technická pomoc 
Návrh → 2 000 tis. Kč 
Čerpá se průběžně dle potřeby odboru na oddělování pozemků, zpracování znaleckých 
posudků, aktualizaci znaleckých posudků v daném roce.  
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O d b o r    k a n c e l á ř   t a j e m n í k a    

Údržba hřbitova, sociální pohřby 
Návrh → 570 tis. Kč 
Finanční prostředky jsou určeny na zajištění běžného provozu hřbitova (údržba zeleně, 
vyvážení kontejneru, vodné, dodávka el. energie a běžná údržba kolumbárních schránek a 
pietního místa), pokračování v rozpracované opravě dlažby v kolumbáriu, dokončení úpravy 
zeleně dle návrhu architekta a výdaje na sociální pohřby. 
 
Mzdové výdaje - ostatní osobní výdaje  
Návrh → 40 tis. Kč 
Navržené finanční prostředky jsou určeny pro správce hřbitova jako odměna za vykonanou 
práci. 
 

O d b o r   s p r á v y    m a j e t k u 

Ostatní výdaje v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje  
Návrh → 5 320 tis. Kč    
Ostatní služby  (1 700 tis. Kč) 
Navrhovaná částka bude použita na znalecké posudky typu prověření a specifikací vad stavby, 
reklamací špatně provedených oprav, statické posudky, znalecké posudky na výtahy, právní 
služby a náklady řízení týkající se vymáhání pohledávek z minulých období, ocenění majetku, 
uveřejnění informací na Centrální adrese a odměnu za výkon zadavatelské činnosti dle zákona 
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v průběhu zadání veřejné zakázky 
na akce schválené ve finančním plánu  hospodářské činnosti a  rozpočtu, související s údržbou 
majetku ve správě OSM a spol. JMsoc. 
Pojistné BF a NBF  (1 000 tis. Kč) 
Pojistná smlouva č. 0012357740 u České podnikatelské pojišťovny a.s. zabezpečuje provozní 
pojištění odpovědnosti z vlastnictví  všech obytných domů v majetku MČ Praha 11, kotelen, 
garáží a ostatních budov. Pojištění je průběžně aktualizováno (prodej nemovitostí, navýšení 
hodnoty budovy po regeneraci včetně bezpečnostních systémů). 
Havarijní opravy  (500 tis. Kč) 
Částka navržena dle zkušenosti z minulých let k úhradě oprav po nepředvídatelných 
havarijních událostech typu požár, silný vítr, havárie vody, plynu apod. do doby náhrady od 
pojišťovny, případně nájemníka. Na tuto položku budou směřovány rovněž případné dotace 
na opravu vad panelové výstavby. 
Opravy a údržba nem. majetku MČ - výpůjčka JMsoc.  (300 tis. Kč) 
Opravy vad panelové výstavby  (0 tis. Kč) 
Opravy informačního a tematického značení na území MČ  (500 tis. Kč) 
Na opravy případně likvidaci informačního a tematického značení dle posouzení 
zpracovaného  OÚR, včetně oprav informačních cedulek cyklotras. 
Bezpečné JM  (800 tis. Kč) 
Finanční prostředky jsou určeny na provoz datových linek z bytových domů do dohledového 
centra v objektu A. Drabíkové 878 dle platné smlouvy.  
Veřejné osvětlení  (20 tis.Kč) 
Finanční prostředky jsou určeny na opravy a údržbu 6 ks veřejného osvětlení v ul. Křejpského 
Účelová rezerva  (500 tis. Kč) 
Položka slouží pro odbor výstavby na financování výkonu rozhodnutí nařízených prací. Je 
navržena ve výši roku 2009. 
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Kapitálové výdaje: 

O d b o r   ú z e m n í h o   r o z v o j e 

Studie 
Návrh → 3 705 tis. Kč 
Pořizování dokumentů charakteru studií (nad 60 tis. Kč) dle aktuální potřeby pro řízení 
koncepce rozvoje území Jižního Města, to vše ve vazbě na strategii rozvoje:  

• stabilizace Jižního Města přípravou podkladů pro doplňování území o chybějící 
funkce, 

• regenerace vybraných vnitrobloků, 
• koncepce dopravy (vč. veřejné dopravy,  řešení dopravy v klidu a cyklistiky), 
• řešení rozvojových lokalit na území Jižního Města přípravou zastavovacích podmínek,  
      v oblastech týkajících se rozvoje Jižního Města odborná pomoc pracovním skupinám  
       zřízeným RMČ, 
• obytné zóny – parkování a dopravní značení (dle mandátní smlouvy se spol. JMpark). 

Z toho: 
   700 tis. Kč - aktualizace studií – nové studie vnitrobloků 
   500 tis. Kč - urbanistické (zastavovací) studie rozvojových ploch  
   200 tis. Kč – cyklostojany – projekty 
1 330 tis. Kč – studie - výstavba parkovacích objektů v ul. Gregorova, Vojtíškova, Hráského,  
                        Holušická, Plickova, Brandlova – východ. 
Finanční krytí ve výši 975 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z r. 2009) a  
je smluvně vázáno na rozpracovaný „Model MČ Praha 11“ -  proplácí se na základě faktur za 
jednotlivé části Modelu, který bude dokončen až v roce 2010. 
. 
O d b o r    s p r á v y    m a j e t k u 
 
Regenerace bytového fondu 
Návrh → 5 000 tis. Kč 
 
Regenerace  Majerského 2034-2039   (5 000 tis. Kč) 
V roce 2009 byla provedena rekonstrukce střechy včetně zateplení, rekonstrukce vstupů 
v severní části objektu, osazení výkonnější vzduchotechniky, včetně navazujících prací. Bylo 
dokončeno osazení EPS (elektronický požární systém), EZS (elektronická zabezpečovací 
 signalizace),  CCTV (přístupový systém). Cílem regenerace je prodloužení životnosti 
objektu, zvýšení užitné hodnoty a snížení energetické náročnosti. Finanční  krytí  je určeno na 
dokončení regenerace Majerského 2039. 
 
Modernizace bytů  
Návrh → 3 000 tis. Kč     
V roce 2009 pokračovala modernizace uvolněných bytů z prostředků MČ Praha 11. Pokud si 
nájemci bytů na vlastní náklady neprovedli rekonstrukci těchto bytů, jsou ve velké části 
v původním vybavení: prohnilá umakartová jádra, která obsahují zárodky plísní, zkorodované 
konstrukce, které tyto umakartové desky nesou, takže v některých případech ani není možná 
výměna desek. Původní zařizovací předměty (vana, umyvadlo, WC mísa, baterie) vykazují 
značné opotřebení. Elektrické rozvody a jističe v bytech jsou poddimenzovány (zvýšil se 
počet elektrospotřebičů). Stěny v bytech byly polepeny tapetami na holý panel bez omítek 
nebo štuků  a tyto  tapety  jsou  v některých bytech  ještě dodnes (zvláště u starých nájemců). 
V některých případech je nutno vyměnit  původní, opotřebované PVC. Kuchyňské linky 
v bytech mají vyhnilé vrchní desky, poničené a nefunkční panty a oloupaný svrchní nátěr. 
OSM navrhuje opět v uvolněných bytech vyzdívat jádra a opravovat podle možností výše 
uvedené závady na základě prohlídky bytu za účasti technika OSM a SF. 
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Projektová příprava 
Návrh → 1 500 tis. Kč     
OSM navrhuje použít finanční prostředky  na přípravu a zpracování projektové dokumentace 
ve smyslu Zásad pro sestavení finančního plánu hospodářské činnosti a rozpočtu MČ Praha 
11 na regeneraci bytových domů dle zpracovaného výhledu do roku 2015. Jednalo by se o 
zpracování projektové dokumentace řešící sanaci konstrukcí a spojů panelů lodžií a 
obvodového pláště, zateplení fasády objektu, zastřešení vstupů, související výměnu 
klempířských a zámečnických prvků, malování společných prostor, repase zábradlí a vodících 
lišt ve společných prostorách, rekonstrukce páteřního rozvodu až po bytové elektroměry, 
rekonstrukce systému domovního telefonu, instalace EPS, EZS, AZS, CCTV. V roce 2010 je 
počítáno se zpracováním realizační PD na bytový dům Hviezdoslavova. 
 
Bezpečnostní systémy 
Návrh → 500 tis. Kč     
Křejpského 1531 (500 tis. Kč)      
CCTV – uzavřený televizní okruh, jehož cílem je zajištění monitorování předního a zadního 
vstupu do jednotlivých vchodů bytového domu, kamery na plášti, které hlídají plášť budovy a 
oba vstupy, na každém patře kamera sledující prostor před výtahy, digitální záznamové 
zařízení s možností přenosu na MDC.  
 
Ostatní výdaje v oblasti bydlení, komunálních služeb … 
Návrh → 0 tis. Kč     
 
 
O d b o r    m a j e t k o p r á v n í 
 
Výkup nemovitostí 
Návrh → 0 tis. Kč 
 
 
 

Oddíl 37 – ochrana životního prostředí 

Běžné výdaje: 

O d b o r   ž i v o t n í h o   p r o s t ř e d í 

Odpadové hospodářství 
Návrh → 9 000 tis. Kč 
Schválený rozpočet (dále jen „SR“) roku 2009 byl 7 105 tis. Kč, požadavek pro rok 2010 
činí 9 000 tis. Kč, tj. o 1 895 tis. Kč více oproti SR 2009.  
Navýšení nákladů zohledňuje očekávané zvýšení jednotkových cen za služby (vzhledem 
k inflaci v posledních šesti letech, která se do stávajících cen nepromítla) v příštím roce, 
neboť současné smlouvy mezi MČ Praha 11 a dodavateli úklidu a údržby veřejné zeleně 
končí k 31.12.2009.  
OŽP zajišťuje úklid na celkové ploše 2 145 948 m² s průměrnou četností 3 x  týdně. Velmi 
často je nutné přistoupit k opakovanému navyšování četnosti úklidů vybraných ploch zeleně, 
a to až na 5 x týdně (např. plochy u metra Opatov, okolí prodejny Penny Market  
v ul. Opatovská, park U Chodovské vodní tvrze). Na vybraných frekventovaných plochách je 
nutný i každodenní úklid (např. v oblasti Hájů – vnitroblok Galaxie) s cílem udržet minimálně 
stávající úroveň čistoty ploch i přes přetrvávající nekázeň občanů. Návrh rozpočtu již počítá 
se zvýšenou intenzitou úklidu i v dokončeném Jihoměstském parku a v nově předané zeleni. 
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Požadovaná částka 9 000 tis. Kč je mezi dílčí podpoložky rozdělena následovně:  
Podpoložka SR 2009 UR  2009 NÁVRH   2010 
 úklid ploch a likvidace odpadů 4 350 4 350 4 640  
vyvážení a údržba košů 1 650 1 650 1 855 
likvidace černých skládek 800 800 1 000 
velkokapacitní kontejnery (VOK) 300 300 1 500 
 opuštěná vozidla 5 5 5 
Celkem 7 105 7 105 9 000 

 
Úklid ploch a likvidaci odpadů, předpokládané výdaje představují částku 4 640 tis. Kč. 
Nárůst oproti SR 2009 je dán nejenom navýšením objemu úklidových prací na vybraných 
plochách JM, ale také zajištěním zvýšené četnosti úklidu parku U Chodovské vodní tvrze. 
Dále je nutné počítat se zvýšenou výměrou ploch v okolí stanice metra Opatov 
a předzahrádek nově předaných odboru.  
Vyvážení a údržba košů si vyžádá minimálně částku 1 855 tis. Kč. Požadované navýšení 
o 205 tis. Kč oproti SR roku 2009 je důsledkem nárůstu četnosti vyvážení odpadkových košů 
a košů na psí exkrementy. V současné době MČ udržuje prostřednictvím OŽP 
na území MČ Praha 11 celkem 524 košů, z toho 145 košů na psí exkrementy. Cílem OŽP 
je navýšit stávající počet udržovaných košů na celkový počet 550 košů a dále navýšit četnost 
údržby košů ve vybraných lokalitách např. Centrální park a park U Chodovské vodní tvrze, 
tak aby byla zajištěna požadovaná čistota na území Jižního Města. 
Likvidace černých skládek předpokládá náklady ve výši 1 000 tis. Kč. OŽP vychází  
ze zkušeností a požadavků na jejich úklid v roce 2009, podle kterých se jeví jako nejvhodnější 
prostředek k zamezení vzniku černých skládek častý úklid svěřených ploch a okamžité 
odstraňování ložisek vznikajících černých skládek.  
Velkokapacitní kontejnery (VOK), navrhovaná částka ve výši 1 500 tis. Kč. Podle zkušeností 
OŽP by navrhovaná částka měla pokrýt požadavky občanů Jižního Města za předpokladu, 
že hl. m. Praha bude hradit náklady na VOK ve stejném rozsahu jako v uplynulých letech. 
 
Grantový program    
Návrh → 300 tis. Kč 
Grant městské části Praha 11 je účelové poskytnutí neinvestičních finančních prostředků 
z rozpočtu MČ Praha 11 na veřejně prospěšnou činnost, v návaznosti na zdrojové možnosti 
rozpočtu MČ na příslušný rok. Je veřejnou finanční podporou podle zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě. Finanční prostředky budou, stejně jako v roce 2009, 
využity na vypsání nových grantových programů zaměřených na praktické uplatnění známých 
poznatků a pokračování v osvětové činnosti v oblasti ŽP. Skutečnost plnění bude záležet na 
kvalitě podaných projektů. 
 
Údržba veřejné zeleně 
Návrh → 41 000 tis. Kč 
Základní údržba veřejné zeleně - požadavek 33 000 tis. Kč. Obdobně jako u úklidu veřejné 
zeleně zohledňují navržené náklady na údržbu veřejné zeleně očekávané zvýšení 
jednotkových cen v příštím roce, neboť současné smlouvy mezi MČ Praha 11 a dodavateli 
úklidu a údržby veřejné zeleně končí k 31. 12. 2009.  
Od roku 2003 došlo k podstatnému navýšení všech vstupních komodit. Předpokládané ceny 
jsou pouze odhadnuté, neboť náklady na údržbu veřejné zeleně budou jasné až po ukončeném 
výběrovém řízení. 
K dalšímu zvýšení nákladů dojde v souvislosti s předpokládaným nárůstem svěřených 
pozemků předzahrádek do správy MČ Praha 11 od hl. m. Prahy a jejich zanedbaným stavem, 
zejména nevratně poškozeným mobiliářem (Magistrát hl. m. Prahy svěřuje pozemky veřejné 
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zeleně i předzahrádek; v případě, že svěří předzahrádky MČ Praha 11, OSM MHMP ihned 
ukončí údržbu).   
Další zvýšení nákladů na údržbu veřejné zeleně bude u podpoložek vodné a stočné a 
elektrická energie z důvodu provozu zavlažovacího systému v Jihoměstském  parku 
U Chodovské vodní tvrze a osvětlení nově rekonstruovaného sportovního hřiště 
(s osvětlením) v ul. Hviezdoslavova – Prašná. 
 
Finanční prostředky v položce Údržba veřejné zeleně  budou rozděleny mezi dílčí podpoložky 
1 - 5 následovně: 
Podpoložka  SR 2009 UR 2009 Návrh 2010 

základní údržba veřejné zeleně 20 886 20 886 33 000 
opravy herních prvků, DH a SH a vybavení 
v zeleni 

 
2 500 

 
2 500 

 
3 500 

mobiliář a vybavení do zeleně 200 200 3 500 
vodné a stočné 500 500 500 

elektrická energie 400 400 500 

Celkem 24 486 24 486 41 000 

 
1.  Základní údržba veřejné zeleně - navrhovaná částka 33 000 tis. Kč umožní zajistit 
základní údržbu veřejné zeleně bez znatelných omezení vnímaných veřejností velmi 
negativně. Odbor navrhuje rozdělení výdajů následujícím způsobem: 
Seč travnatých ploch - v roce 2010 se očekává nutnost vynaložit 15 200 tis. Kč. Částka počítá 
s intenzivní údržbou zavlažovaných travnatých ploch v parku U Chodovské tvrze. Běžná 
údržba ostatních travnatých ploch je požadována ve výběrovém řízení dle normy ČSN 83 
9051 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační 
plochy. 
Hrabání listů z travnatých ploch – navrhovaná částka 3 000 tis. Kč. Travnaté plochy v péči 
MČ Praha 11 zaujímají plochu 1 658 268 m2. Požadované finanční prostředky budou použity 
na jarní a podzimní hrabání vybraných částí ploch veřejné zeleně a předzahrádek. 
Řezy živých plotů a keřových skupin a průklesty dřevin – navrhovaná  
částka 6 400 tis. Kč (tj.o 2 400 tis. Kč více oproti UR 2009). Nutný řez keřů a tvarování 
živých plotů budou zajištěny dvakrát ročně. OŽP uvádí pro informaci, že na území MČ Praha 
11 je 141.012 m2 keřových skupin, které je nutno pravidelně tvarovat. 
Údržba dětských hřišť a pískovišť včetně doplnění a dezinfekce písku - návrh 3 600 tis. Kč (tj. 
o 1 700 tis. Kč více oproti UR 2009). Finanční prostředky by měly pokrýt nezbytné doplnění 
a následně i pravidelnou dezinfekci písku. V současné domě je udržováno 194 hřišť. Z toho 
jich je schváleno usnesením RMČ č. 0296/12/R/2005 ze dne 26.4.2005 k zachování 65. 
V současné době je 63 DH v souladu s platnými českými technickými normami EU - ČSN 
EN 1176 a 1177 oploceno, vybaveno kvalitními herními prvky a mobiliářem. Pro rok 2010 
je v plánu oprava posledních dvou hřišť. Udržet DH v souladu s normou je nezbytnou 
povinností, která však vyžaduje zvýšení nákladů na údržbu, a to zejména pravidelné 
dosypávání dopadových zón drobným štěrkem nebo pískem, pravidelné opravy dřevěných 
částí herních prvků a oplocení. Nemalým nákladem je i doplňování hygienicky upraveného 
písku do pískovišť. Navržená částka odpovídá předpokládaným nákladům. Zvýšená 
návštěvnost dobře vybavených hřišť s sebou přináší nutnost větších oprav vybavení. 
Zimní údržba cest  - návrh 2 400 tis. Kč, návrh vychází z průměru nákladů vynaložených 
v předchozích letech. 
Ostatní činnosti, jakými jsou zejména odstranění přerostlých drnů, zálivka nových výsadeb, 
terénní úpravy, pletí a okopávky, údržba okrasných bazénů atd., si vyžádají souhrnnou 
zvýšenou částku 3 500 tis. Kč. Návrh vyplývá z nově založené investice veřejné zeleně 
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Jihoměstského parku U Chodovské vodní tvrze, kde bude nutné v prvních letech zajistit 
zejména zálivku nových výsadeb, pravidelné pletí, okopávky a výchovné řezy výsadeb, 
hnojení atd. 
Úhrada obecně prospěšných prací – návrh 100 tis. Kč. V roce 2010 se očekávají  
v této položce stejné výdaje jako v roce 2009. 
2. Opravy herních prvků, mobiliáře veřejné zeleně, přeměna vybraných hřišť  
na odpočívadla.  Navrhovaná částka pro rok 2010 je 3 500 tis. Kč, z důvodu nárůstu potřeby 
oprav hřišť a jejich opotřebovaností z důvodu vysoké návštěvnosti a v některých případech i 
vandalizmu. Částka je plánována na opravu zejména těch DH, která byla schválena RMČ k 
zachování a byla v dřívějších letech uvedena do souladu s ČSN EN 1176 a 1177. Nicméně za 
dobu 8 - 10 let je nutné přistoupit k větším opravám jako např. výměna prkenných obložení 
pískovišť, oprava a nátěr oplocení, celková regenerace dopadových zón apod. V některých 
případech i k výměně či doplnění mobiliáře. Oprava většího rozsahu je plánována u dětských 
hřišť v ul. Brodského – Leopodova (obě části), v parku U Chodovské tvrze v historické části a 
v ul. Brechtova u domu č. p. 827, která byla rekonstruována již v roce 2000 a 2002. 
3. Nový mobiliář a vybavení do zeleně - navrhovaná částka na pořízení nového mobiliáře  
ve výši 3 500 tis. Kč bude použita na likvidaci a postupnou výměnu věkem sešlých cca 305 
ks parkových lavic do veřejné zeleně a oplocených dětských hřišť, a to zejména typu 
s betonovými základy, které nelze již opravovat, a dále na umístění parkových lavic cca 270 
ks na základě požadavků občanů do nových lokalit. 
4.  Vodné a stočné – návrh 500 tis. Kč. Běžné úhrady za vodné, stočné a elektrickou 
energii jsou vynakládány na provoz dvou okrasných nádrží, které má MČ Praha 11 ve správě, 
a to fontánu v ulici Dubnova a pítko v ulici Horčičkova. A dále na čerpání vody a energií 
v nové části parku U Chodovské vodní tvrze, kde je prováděna automatická závlaha 
travnatých ploch a výsadeb. 
5.  Elektrická energie - návrh 500 tis. Kč. Finanční prostředky budou využity na provoz 
zavlažovacího systému parku U Chodovské vodní tvrze a osvětlení sportovního hřiště v ul. 
Hviezdoslavova – Prašná.  
 
Pojištění veřejných ploch 
Návrh → 0 tis. Kč 
Položka byla přesunuta pod položku ostatní výdaje v oblasti ochrany životního prostředí.  
 
Výsadba stromů 
Návrh → 150 tis. Kč 
Z výsadeb dřevin budou v roce 2010 realizovány, stejně jako v předchozích letech, uložené 
náhradní výsadby za ušlou ekologickou újmu, dle pravomocného rozhodnutí o povolení 
kácení dřevin rostoucích mimo les, na pozemcích předzahrádek ve vlastnictví MČ Praha 11.  
 
 
Sadovnické úpravy a úpravy herních ploch    
Návrh  CELKEM → 6 000 tis. Kč 
 
O d b o r   s p r á v y   m a j e t k u 
Návrh → 4 500 tis. Kč 
Odstranění beton. mobiliáře a úpravy nevhodných terén. modelací na  JM II   (4 000 tis. Kč) 
Částka je určena na dokončení uvedené akce, tj. odstranění nevhodného betonového mobiliáře 
a s tím spojené terénní a sadové úpravy na území JM II vymezeném ul. U Kunratického lesa - 
Ryšavého–Na Ovčíně–Gregorova. Mobiliář byl popsán v podrobné studii zpracované OÚR.  
Přeměna okrasných  nádrží  (500 tis. Kč) - finanční krytí je zajištěno z prostředků FRR 
(převod z r. 2009). 
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Protierozní ochrana pozemků  (0 tis. Kč) 
Finanční prostředky by byly určeny na úpravu pozemků po sesuvech půdy, propadu pozemků 
a budování vsakovacích jímek. 
  
O d b o r    ž i v o t n í h o   p r o s t ř e d í 
Návrh → 1 500 tis. Kč 
 
1. Přeměna nadbytečných hřišť   (0 tis.Kč) 
2. Opravy vynucených tras v zeleni   (1 500 tis.Kč)  
Návrh předpokládá pokračování legalizace přešlapů přes travnaté plochy veřejné zeleně. 
Z požadovaných finančních prostředků bude realizováno cca 10 přešlapů, a to v lokalitách:  
 
Arkalycká – A. Malé u č.p. 529   -  délka 14 m, šířka 1,5 m, tzn.  21    m2 
Hrabákova – štít domu č.p. 1975     -   délka 30 m, šířka 1,5 m, tzn.  45    m2 
Hrabákova – Na Ovčíně       -  délka 175 m, šířka 2 m, tzn.         350    m2 
Augustinova u č.p. 2086    -  délka 37 m, šířka 2 m, tzn.   74    m2 
Donovalská u MHD    -  délka 30 m, šířka 2 m, tzn.   60    m2 
Donovalská u DH   -  délka 25 m, šířka 2 m, tzn.   50    m2 
Majerského u č.p. 2034   -  délka 30 m, šířka 2,5 m, tzn.  75    m2 
Chalupkova u DH    -  délka 25 m, šířka 2 m, tzn.   50    m2 
Tererova u DH    -  délka 20 m, šířka 2,5 m, tzn.  50    m2 
Jarníkova – Hráského   -  délka 5 m, šířka 2,5 m, tzn.  12,5 m2 
Celkem                          787,5 m2 
 
Předpokládaná cena za 1 m2 chodníku s obrubníkem 1500,- Kč/1 m2. Chodníky budou 
vystavěny z betonové zámkové dlažby uložené do štěrkopískového lože. 
Dále finanční prostředky budou použity na nutné úpravy okolí přemístěného pomníku do 
parku U Chodovské tvrze – historická část. 
3. Oprava pěších cest v původní části parku U Chodovské vodní tvrze    (0 tis. Kč) 
 
Ostatní výdaje v oblasti ochrany životního prostředí 
Návrh → 2 705 tis. Kč 
SR roku 2009 byl 4 220 tis. Kč, návrh pro rok 2010 je 2 705 tis. Kč, což představuje snížení  
1 515  tis. Kč oproti SR 2009, tj. o 64,1 %. Návrh vychází z objemu činností zajišťovaných 
v roce 2009. 
Částka 2 705 tis. Kč bude rozdělena takto: 
 
Podpoložka SR 2009 UR 2009 Návrh 2010 

nákup ekologických pomůcek na likvidaci psích exkrementů 180 180 550 
nákup odpadních košů a košů na psí exkrementy 200 200 400 
ochrana druhů a stanovišť 10 10 10 
měření emisí 50 50 55 
posudková činnost a MIOS   2 730 2 730 50 

studie 500 500 500 
pastva a přezimování zvířat 500 500 500 
pojištění veřejných ploch    (v r. 2008 - samostatná položka) 0 0 90 
pomník 0 0 500 

ZOO Adopce – slon indický 50 50 50 

Celkem 4 220 4 220 2 705 
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Nákup ekologických pomůcek určených pro likvidaci psích exkrementů - návrh 550 tis. Kč. 
Finanční prostředky budou použity na nákup papírových souprav s lopatičkou a PE pytlů, 
které MČ Praha 11 zdarma poskytuje občanům zdejší MČ. Obdobně jako u úklidu a údržby 
veřejné zeleně zohledňují navržené náklady na nákup ekologických pomůcek pro likvidaci 
psích exkrementů očekávané zvýšení cen v příštím roce, neboť současné smlouvy mezi MČ 
Praha 11 a dodavateli úklidu a údržby veřejné zeleně končí k 31.12.2009. Je nutné počítat 
i s eventualitou, že distribuce ekol. souprav bude v následující období v kompetenci OŽP, tzn. 
odbor bude poskytovat ekologické papírové soupravy dodavatelům úklidu a údržby zeleně. 
V případě, že tato situace nenastane, bude dostatek souprav k distribuci občanům. 
Nákup odpadkových košů a  košů na psí exkrementy - částka ve výši 400 tis. Kč je určena 
na nákup nových košů na psí exkrementy a odpadkových košů, případně nákup poškozených 
dílů (víka) stávajících plastových odpadkových košů. Uvedená částka pokryje cca 32 nových 
košů na psí exkrementy a 68 odpadkových košů, které budou použity na výměnu stávajících 
poškozených a zdevastovaných košů, resp. na doplnění sítě. Provozování odpadkových košů 
a košů na psí exkrementy je  občany vysoce vnímaná a velmi žádaná služba.  
Měření emisí je navrženo ve výši 55 tis. Kč. Rozbory zajišťuje firma SVÚOM, s.r.o. 
se sídlem Praha 7, U Měšťanského pivovaru 934/4, na základě smlouvy SM0700000001. 
Firma měsíčně měří koncentrace oxidu siřičitého, oxidu dusičitého, prašný spad 
a vyhodnocuje získané údaje již od roku 1997. Měřící stanice jsou součástí celopražské sítě, 
uvedené v katalogu „Praha Životní prostředí“. Stanoviště sorbetů a měřících kelímků 
prašného spadu „K Dubu“  a „Úřad MČ Praha 11“ jsou uvedeny pod čísly 113/1 a 112/2 
ve zprávě o stavu životního prostředí, již každoročně vydává MHMP. 
MIOS (mapy – obnova) - částka 50 tis. Kč odpovídá předpokládaným potřebám pro 
rok 2010. Finanční prostředky jsou využity na pořízení nových mapových plánů v ul. 
K Milí čovu a ul. Donovalská. 
Studie - částka 500 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity na studie přeměny 
přebytečných dětských hřišť a sportovišť na zeleň v počtu cca 30 DH a 10 SH, která byla 
usnesením RMČ č. 0296/12/R/2005 ze dne 26. 4. 2005 a  RMČ  č. 0604/19/R/2007  
ze dne 18. 7. 2007 určena k přeměně na veřejnou zeleň či odpočívadlo. Studie budou 
zpracovány dle požadavku na možné podání žádosti na dotaci z EF. V této podpoložce jsou 
zahrnuty pouze ty studie, jejichž pořizovací náklady nepřesáhnou částku 40 tis. Kč a proto 
nejsou investicí. Průměrné náklady na zpracování podrobné studie, která je vhodná pro žádost 
o dotaci z EF, jsou 10 tis. Kč u DH a 20 tis. Kč u SH.  
Úhrada za pobyt psů a koček v útulku  se předpokládá ve výši 10 tis. Kč.  
Pastva a přezimování zvířat - částka ve výši 500 tis. Kč. Usnesením RMČ 
č. 0631/20/R/2007 ze dne 13. 8. 2007 bylo rozhodnuto, že finanční prostředky budou využity 
na úhradu služeb spojených s pastvou zvířat na území městské části 
a přezimováním. Pastva zvířat vhodným způsobem doplňuje mechanizovanou údržbu zeleně; 
na okrajích Jižního Města ji zavedla městská část jednak z důvodů ochrany životního 
prostředí a rovněž využívá stádo k výchovným účelům pro školní a předškolní výchovu dětí: 
péče o živého tvora, střiž rouna apod.  
Pojištění veřejných ploch -  částka ve výši 90 tis. Kč. Zápisem z 5. schůze Rady MČ Praha 11 
ze dne 26. 2. 2004 bylo OŽP uloženo uzavřít pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu, 
vzniklou v souvislosti s provozem, vlastnictvím a správou dětských hřišť, pískovišť a 
sportovních hřišť. Na základě pojistné smlouvy SM0400000472, uzavřené mezi MČ Praha 11 
a Českou pojišťovnou, a.s., prostřednictvím firmy Pojišťovací makléřství INPOL (IČ 
63998599) se každoročně jednorázově hradí splátka pojistného ve výši 18 tis. Kč. 
Požadovaných 18 tis. Kč je od roku 2004 nedílnou součástí rozpočtu oddílu 37 a je nutné s ní 
počítat v plné výši.  
Finanční prostředky ve výši 72 tis. Kč budou využity na úhradu pojištění nově vybudované 
části parku U Chodovské vodní tvrze. 
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Pomník - částka 500 tis. Kč bude využita na úpravu památného místa v parku U Chodovské 
vodní tvrze. Očekává se spoluúčast hl. m. Prahy. 
ZOO Adopce slon indický –  částka ve výši 50 tis. Kč. Usnesením RMČ 
č. 0632/20/R/2007 ze dne 13. 8. 2007 bylo rozhodnuto, že finanční prostředky budou využity 
na poskytnutí účelového daru ZOO Praha – Adopce zvířete. V rámci akce „Adopce slona 
indického“ se i v roce 2010 uskuteční „Den dětí z MČ Praha 11 v ZOO“. Mateřské školy 
obdrží od MČ Praha 11 zdarma permanentku k volným vstupům pro děti a doprovod a DVD 
s prezentací výukových programů. Děti zhlédnou výukový program s kontaktním povídáním 
pro mateřské školy v informačním centru ZOO a prohlédnou si adoptovaného slona. Zdarma 
ZOO navštíví  a s výukovým programem se seznámí i žáci ZŠ.  
 
Kapitálové výdaje: 
 
O d b o r    s p r á v y    m a j e t k u 
 
Parky na JM 
Návrh → 750 tis. Kč 
Park U Chodovské vodní tvrze  (500 tis. Kč) 
Navržené finanční prostředky budou použity na realizaci Jihoměstského parku U Chodovské 
vodní tvrze, a to na umístění sochy. Očekává se spoluúčast hl. m. Prahy. 
Zoopark Prahy 11  (250 tis. Kč) 
V současné době probíhá proces přípravy projektu „zoopark“ pro potřeby žádosti o dotaci 
z fondů EU. Pro tyto potřeby je nutné odevzdat projekt ve fázi platného ÚR a SP a zároveň je 
potřeba vykonat opatření zabraňující devastaci připravovaného pozemku (oplocení aj.) do 
okamžiku založení staveniště a aktualizovat studii dle konečného projektu. Jedná se o 
pozemek KN 583/277 v k.ú. Háje, který byl nově svěřen MČ Praha 11 pro účel vybudování 
tohoto zařízení. K naplnění výše uvedených požadavků je potřeba zajistit financování v 
předpokládané výši 250 tis. Kč; financování další realizace bude řešeno až podle výše 
případné dotace z fondů EU.  
 
Kontejnerová stání 
Návrh →  20 630 tis. Kč                                             
Kontejnerová stání na tříděný komunální odpad  
13. schůze RMČ konaná dne 27.5.2009 usn.č. 0457/13/R/2009 schválila investiční záměr 
„Kontejnerová stání v oblasti Jižního Města“ s úkolem pro OSM „zabezpečit dokončení 
přípravy a realizaci investičního záměru“. Účelem investičního záměru je vybudovat 160 
kontejnerových stání pro umístění nádob na tříděný komunální odpad v oblasti Jižního Města 
ohraničené ul. Opatovská, Novomeského, jižní, východní a severní hranicí městské části, dále 
ul. Ryšavého, Pod Chodovem, Túrkova a Chilská. 
Důvodem pro vybudování pevných stanovišť pro sběrné nádoby je skutečnost, že kontejnery 
na tříděný odpad jsou umístěny na komunikacích nebo na plochách veřejné zeleně. Tyto 
kontejnery se stávají překážkami bezpečného dopravního provozu a jsou zdrojem znečištění 
okolní zástavby rozbitým sklem nebo rozfoukaným plastem či papírem. Z hlediska 
bezpečnosti dopravního provozu a ochrany životního prostředí je volné umístění sběrných 
nádob nevhodné. 
Pro přehlednost dokumentace bylo území MČ účelově rozděleno na oblasti A, B, C, D,  E, F a 
G a pro realizaci stavby (tj. pro územní řízení, jehož rozsah je určen výměrou stavební plochy 
nebo složitostí územního projednávání) jsou jednotlivá kontejnerová stání rozdělena do 8 
skupin – celkem 163 stání. 
V současné době je vydán platný územní souhlas a platná územní rozhodnutí na 120 stání, 
která lze realizovat.  
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V roce 2009 jsou ve schváleném rozpočtu fin. prostředky na 14 stání skupiny „C“. Po 
ukončení výběrového řízení proběhne jejich realizace, na základě platného územního souhlasu 
ze dne 23. 9. 2008.     

V roce 2010 předpokládáme realizaci 35 stání v částce 10 000 tis. Kč a zpracování přípravné, 
realizační a dílenské dokumentace  částce    2 630 tis. Kč, celkem 12 630 tis. Kč, a to na 
základě vydaných rozhodnutí o umístění stavby z února 2009: 
územní řízení – skupina 1                    12 stání ÚR  z 2. 2. 2009 
územní řízení – skupina 2                                   2 stání  ÚR  z 5. 2. 2009 
územní řízení – skupina 3                                   11 stání  ÚR  z 6. 2. 2009 
územní řízení – skupina 4                                10 stání   ÚR z 12. 2. 2009 

V dalších letech se podle fin. možností bude pokračovat v další realizaci na základě shora 
uvedeného územního souhlasu z 23. 9. 2008– skupina 1: 

V roce 2011 předpokládáme realizaci  36 stání v celkové částce 10 000 tis. Kč 
V roce 2012 předpokládáme realizaci  35 stání v celkové částce 10 000 tis. Kč 
V roce 2013 předpokládáme realizaci  43 stání v celkové částce 12 300 tis. Kč 
 
Finanční krytí ve výši 8 000 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z r. 2009). 
 
Regenerace vnitrobloků 
Návrh → 500 tis. Kč                                                  
V roce 2007 byla realizována část úpravy vnitrobloku Křejpského – Lečkova, konkrétně 
doprava v klidu a úprava komunikace Praha 4 – Chodov, ul. Křejpského; je smluvně sjednána 
pozastávka jako jistota po celou dobu záruční doby SOD č. 88/1/2006/D.  
 
Sadovnické úpravy a úpravy herních ploch    
Návrh →  51 392 tis. Kč 
Přeměna okrasných  nádrží  (1 392 tis. Kč) - finanční krytí je zajištěno z prostředků FRR 
(převod z r. 2009), finanční krytí je zajištěno z prostředků FRR (převod z r. 2009). 
Revitalizace ploch v Praze 11 (50 000 tis. Kč)  
Městská část Praha 11 získala v rámci druhé výzvy Operačního programu Praha – 
Konkurenceschopnost, prioritní osa 2.1  Revitalizace a ochrana prostředí, dotaci na projekt 
Revitalizace nevhodně využívaných ploch v Praze 11. Předmětem projektu je rekultivace 63 
nefunkčních, nevyužívaných a bezpečnostně nevyhovujících dětských pískovišť na plochy 
zeleně, rekonstrukce 3 dětských hřišť dle aktuálních technických norem (Kloboukova, 
Hrdličkova- Babákova, Hrdličkova – Blatenská) a rekultivace okrasných nádrží v Kropáčkově 
a Mejstříkově ulici. 
Finanční krytí je zajištěno z prostředků privatizace BF – tyto prostředky budou po obdržení 
prostředků EU vráceny zpět do privatizace záměnou zdrojů. 
 
 
O d b o r    ž i v o t n í h o   p r o s t ř e d í 
 
Rekonstrukce dětských hřišť  (rekonstrukce dětských hřišť, pískovišť a herních prvků ) 
Návrh → 11 072 tis. Kč 
Pro rok 2010 je navrženo 5 dětských hřišť, z toho 2 ve vnitrobloku ul. Křejpského a 3 
v lokalitách ulic Hrdličkova – Babákova, Hrdličkova – Blatenská a vnitroblok Kloboukova, 
na realizaci další části optimalizace počtu dětských hřišť a sportovišť (pískoviště, herní prvky, 
dopadové zóny, mobiliář a oplocení),  která byla usnesením  RMČ schválena k uvedení do 
souladu s platnými normami EU - ČSN EN 1176 a 1177. Dále budou finanční prostředky 
využity na rekonstrukci DH v ul. Láskova za domem č.p 1811. 
Finanční krytí ve výši 7 072 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z r. 2009). 
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Sadovnické úpravy a úpravy herních ploch    
Návrh → 0 tis. Kč 
 
Ostatní výdaje v oblasti ochrany životního prostředí  
Návrh →   640 tis. Kč 
V částce jsou započítány předpokládané náklady na vypracování studií, které jsou nutné 
k předložení investičních záměrů RMČ Praha 11 ke schválení. V této položce jsou zahrnuty 
studie, jejichž pořizovací náklady přesáhnou částku 60 tis. Kč a budou proto investicí. 
Finanční prostředky budou použity na zpracování dalších 4 studií na rekonstrukci sportovních 
hřišť, která byla vybrána usnesení RMČ č. 0291/9/R/2008 dne 16. 4. 2008 k zachování 
a rekonstrukci, a to v lokalitách ul. Šalounova, Ledvinova,  Dubnova – Hekrova,  a dále 
na studie přeměny dalších nadbytečných dětských hřišť a sportovišť na zeleň a odpočívadla, 
které doposud nebyly zpracovány a úprava si vyžádá investiční náklady.  
Mimo výše uvedených sportovišť zbudou k realizaci v dalších letech sportoviště v lokalitách: 
Zlešická, Mikulova, Šalounova (u DDM), Zdiměřická, Zdiměřická – Radimovická, 
Hviezdoslavova – Ke Stáčírně. 
 
 

Oddíl 41 – dávky a podpory v sociálním zabezpečení 

Běžné výdaje: 

O d b o r    s o c i á l n í c h    v ě c í    a   z d r a v o t n i c t v í 

Sociální dávky 
Návrh → 0 tis. Kč  
Sociální dávky  budou  zajištěny  přímými  účelovými dotacemi  státu (MPSV),  v  současné 
době není známa jejich celková výše.  Finanční prostředky  budou MHMP zasílány jako 
účelové neinvestiční dotace. Je předpoklad, že  finanční prostředky na zajištění dávek sociální 
péče se budou pohybovat minimálně v rozsahu  roku 2009. Dotačním způsobem  jsou  
vypláceny  dávky  již  od roku  2007,  neboť od  1. 1. 2007  došlo  k  zásadním změnám 
v dávkách sociálního zabezpečení: 
1) zákon č. 108/2006 Sb,, o sociálních službách, s platností zákona od 1.1.2007. Dle tohoto 
zákona OSVZ přiznává a poskytuje novou dávku sociální péče – příspěvek na péči. 
Podmínkou pro přiznání této dávky  je stanovení stupně závislosti na pomoci jiné fyzické 
osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Příspěvek na péči je ve výši 2 tis. Kč první 
stupeň, 4 tis. Kč druhý stupeň, 8 tis. Kč třetí stupeň a 11 tis. Kč čtvrtý stupeň.  Rozpočtování 
fin. prostředků na tuto dávku je v současné době stanoveno dle čerpání za 1. pololetí r. 2009. 
Na rok 2010 se předpokládá, že finanční prostředky budou čerpány ve výši  95 000  tis. Kč.  
2) zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi s platností zákona od 1.1.2007. Dle tohoto 
zákona přiznává a poskytuje OSVZ dávky sociální péče sociálně slabým rodinám 
s nezaopatřenými dětmi i samostatně posuzovaným osobám (především nezaměstnaným). Na 
rok 2010 se předpokládá výše  finančních prostředků  na tyto dávky cca 10 000 tis. Kč. 
3) I nadále se poskytují příspěvky zdravotně postiženým občanům dle vyhlášky MPSV 
č.182/1991 Sb., o sociálním zabezpečení. Jedná se o příspěvek na zvláštní pomůcky, na 
provoz a úpravu bezbariérového bytu, příspěvek na zakoupení a úpravu motorového vozidla, 
příspěvek na provoz motorového vozidla a individuální dopravu. Na rok 2010 se předpokládá 
potřeba fin. prostředků ve výši 20 000 tis. Kč (vychází se z čerpání  za 1. pololetí 2009). 
 
Ostatní výdaje v oblasti dávek a podpor v soc. zabezpečení 
Návrh → 0 tis. Kč  
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Oddíl 43 – Sociální péče a pomoc 

Běžné výdaje: 

O d b o r    s o c i á l n í c h    v ě c í    a   z d r a v o t n i c t v í 

 
Grantový program  
Návrh → 1 800 tis. Kč  
V této položce jsou zahrnuty finanční prostředky  na realizaci grantového programu v sociální 
oblasti   a   programu   primární   prevence   sociálně   patologických  jevů  dětí  a  mládeže na 
základních  školách   MČ.   Grantový   program  v  sociální  oblasti  je  využíván  na  podporu 
nestátních  organizací  zajišťujících  různé druhy  sociálních   aktivit   na   MČ  Praha 11  a  je 
velkým přínosem pro všechny potřebné skupiny obyvatel (zejména těžce zdravotně  postižené 
občany a seniory). Zároveň   zahrnuje také   primární  prevenci   sociálně   patologických jevů  
dětí  a mládeže  na základních školách MČ Praha 11.  V rámci úsporných opatření byla částka 
oproti r. 2009 snížena o 200 tis. Kč. 
  
Jihoměstská sociální a.s. 
Návrh → 19 900 tis. Kč  
Z celkového navrženého transferu na rok 2010 pro nově vzniklou společnost Jihoměstská 
sociální a.s. (JMsoc) připadá na provoz společnosti částka 16 400 tis. Kč, částka 3 500 tis. Kč 
je účelově určena na vybavení dostavby SOZ Janouchova 670 (kryto zůstatkem po zrušené 
příspěvkové organizaci Centrum soc. služeb Praha – JM, a to ve financování použitím 
prostředků minulých let – ZBÚ). 
Hlavním záměrem JMsoc je poskytovat sociální služby pro obyvatele MČ Praha 11 a s tím 
spojené další činnosti: 
- ambulantní pečovatelské služby podle zákona 108/2006 Sb. (DPS Šalounova, DPS 

Blatenská), 
- odlehčovací služby (ošetř. centrum Janouchova), 
- ambulantní a pobytová krizová pomoc, 
- rehabilitační péče, 
- domácí péče. 
Podnikatelská strategie včetně návrhu finančního plánu – viz příloha č. 2 tohoto komentáře. 
 
Ostatní výdaje v oblasti sociální péče 
Návrh → 18 200 tis. Kč 
Systém integrované sociální intervence - SISI  (17 800 tis. Kč) 
Jedná se o financování projektu „Projekt implementace Systému integrované sociální 
intervence“, což představuje jednotný informační systém umožňující rychlejší a bezpečnější 
předávání informací, koordinaci spolupráce mezi subjekty prevence sociálně-patologických 
jevů, metodické vedení a poradenství poskytované pracovníkům v sociální oblasti a 
výchovným poradcům škol, či prostřednictvím zvýšení bezpečnostních opatření v rizikových 
lokalitách v kombinaci s terénní sociální prací eliminuje výskyt sociálně-patologických jevů. 
Zajišťuje tak včasnou a efektivní sociální intervenci u mladistvých a nezletilých a odklání 
rizikovou mládež od kriminální kariéry. Komplexní zpráva o činnosti – viz příloha č. 5. 
Bezpečnostní problematika 
Spolupráce Městské policie – Obvodního ředitelství Praha 11 s pracovníky SISI je dle slov 
ředitele pana Petra Schejbala, DiS. od počátku vzniku spolupráce v roce 2008 hodnocena jako 
plně bezproblémová a na profesionální úrovni. Jedná se zejména o součinnost zaměřenou na 
práci s mládeží, nepřizpůsobivými občany, občany bez domova a činnost týkající se například 
kontroly restauračních zařízení. Výše popsaná spolupráce je pro obě složky velmi užitečná a 
přispívá k eliminaci nežádoucích jevů a řešení bezpečnostní problematiky na Jižním Městě. 
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Nad míru je vyzdviženo předávání informací v této problematice a práce vedoucího skupiny 
Mgr. Erika Šrámka.  
Velmi pozitivně je též hodnocena spolupráce z hlediska oddělení krizového řízení, které je 
téměř v dennodenním kontaktu s pracovníky SISI při řešení aktuálních problémů a 
zvyšováním dohledu v rámci konkrétních lokalit. To se týká i navázání osobních kontaktů 
s občany při řešení jejich problémů. 
V posledních měsících je stále více vylepšována již velmi dobrá úroveň fungování spolupráce 
pracovníků SISI s pracovníky v rámci projektu „Domovník - kontrolor“ a zástupcem správní 
firmy Jihoměstská majetková, a.s. V rámci realizace projektu jsou domovníci řádně 
informováni o tom, v jakých případech se mají obracet na výjezdovou skupinu SISI.  
Z pohledu zástupce správní firmy Jihoměstská majetková a.s. pana Miroslava JUDr. Pígla lze 
konstatovat, že neformální setkání pracovníků SISI s pracovníky Jihoměstské majetkové a.s. a 
osobní znalost vedoucích pracovníků na obou stranách přineslo své výsledky. Zcela běžným 
jevem jsou případy, kdy převezmou pracovníci SISI klíče od objektu, který spravuje 
Jihoměstská majetková a.s. a pomáhají řešit problémy s bezdomovci, neplatiči a dalšími 
osobami, které se neoprávněně pohybují v domech, a to především fyzickou kontrolou 
objektů v noční době a v době pracovního volna.  
Současně je nutno i připomenout, že pracovníci bezpečnostní agentury GRIFFIN, která 
provádí střežení obytných domů v rámci MČ 11 se na pracovníky SISI obracejí při řešení 
problému v souvislosti s ochranou majetku. 
Psychologické poradenství ve školách a související aktivity 
Odbor školství a kultury podává k otázce spolupráce pracovníků SISI se školami následující 
souhrn, který je níže dále rozepsán. 
- pracovníky SISI bylo provedeno a zpracováno dotazníková akce v 8 ZŠ na téma „Klima 
školy a nežádoucí jevy ve školách“;  
- na 6 ZŠ dochází 1x v týdnu na 2 hod. psycholog – pohovory s žáky, které doporučí 
výchovný poradce nebo preventista; po dohodě s vedením školy provádí skupinovou terapii 
žáků;  
- doučování sociálně slabých žáků (cca 15);  
- organizace práce parlamentu mládeže – 1x měsíčně; 
- zajištění konzultace problémových žáků. 
Příklady z praxe:  
Konkrétní problematika spojená s poradenstvím na jednotlivých školách spadá již do 
kompetence ředitelů a ředitelek těchto škol. Ředitelka ZŠ K Milíčovu 674 paní Mgr. Věra 
Jarolímová dodává ke spolupráci se školami následující:  
„Spolupráce s projektem SISI probíhá na naší škole od dubna 2009, kdy paní psycholožka 
Mgr. Marcela Pavlová vždy ve čtvrtek nabízela své konzultační hodiny rodičům, žákům i 
učitelům. Tyto služby byly rodiči kladně hodnoceny a využívali je jak učitelé, tak žáci. 
V letošním roce došlo k výměně osoby psychologa a od října na škole působí psycholožka 
paní Mgr. Milena Nováková. I letos jsou tyto služby využívány, a to jak ze strany školy, tak 
rodiči.“ 
Vzhledem k samotnému faktu, že spolupráce na školách probíhá konkrétně zejména na úrovni 
výchovných pracovníků, přikládám též vyjádření paní PhDr. Kateřiny Drškové ze ZŠ 
Květnového vítězství 1554, která celkový materiál doplňuje zprávou o práci psycholožky SISI 
na této škole. „V průběhu školního roku 2008/2009 začala naše škola spolupracovat s 
poradnou SISI, zabývající se psychologickým a sociálně-právním poradenstvím. Zhruba od 
května 2009 využíváme i nabízenou službu – psychologické poradenství přímo ve škole. 
Vzhledem ke skutečnosti, že jsme sídlištní školou, ve které se projevují mnohé příznaky 
rizikového chování u dětí (viz dotazník, vytvořený a zpracovaný touto poradnou a mapující 
právě tyto jevy), tuto službu velmi vítáme. Je prospěšná z mnoha důvodů, hodně dětí nemá 
dobré rodinné zázemí, svůj volný čas tráví především na sídlišti či v lesoparku, mnohé kouří, 
pijí alkohol, mají zkušenosti s drogami. 
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V letošním školním roce jsme proto s poradnou SISI začali spolupracovat úžeji. Paní magistra 
Nováková je u nás každé úterý od 13.00 do 15.00, ale dětem, které její pomoc potřebují, se 
věnuje i mimo tyto hodiny. Její vstřícnost a ochota společně s profesionalitou je pro nás 
důležitá. Mimo rozhovory jsme v kontaktu i telefonicky a pomocí e-mailu.“ 
 
Ostatní výdaje   (400 tis. Kč) 
V této podpoložce   jsou zahrnuty  finanční prostředky ve výši  200 tis. Kč na odměnu 
Jihoměstské sociální a.s., 20 tis. Kč na  zakoupení dárků pro děti  z  MČ Praha 11,  které   
jsou   umístěny  v různých  typech dětských domovů, zařízeních FOD  Klokánek  a  ve  
výchovných ústavech  pro  mládež, a zbylých 180 tis. Kč  na   zajištění   ostatní  sociální péče  
a  pomoci,  která  je určena především k potřebě  a  zajištění nezbytných asistenčních služeb 
pro těžce zdravotně postižené   občany   a   případnou   podporu   činností   neziskových   
organizací   na   sociální služby  nad  rámec  grantového programu. 
 
 
Kapitálové výdaje: 
 
O d b o r    s o c i á l n í c h    v ě c í    a   z d r a v o t n i c t v í 
 
Sociální půjčky obyvatelstvu na nákup motorového vozidla 
Návrh → 60 tis. Kč 
Tato položka je ponechána ve výši 60 tis. Kč, tak jako v roce 2009; zájem o tyto půjčky je 
minimální. 
 
O d b o r    s p r á v y    m a j e t k u 
 
Regenerace objektu Láskova 1803 
Návrh → 0 tis. Kč  
Jedná se o celkovou regeneraci objektu; na základě rozhodnutí vlastníka bylo v r. 2008 
zadáno zpracování projektové dokumentace.  
 
Dostavba SOZ Janouchova 670 
Návrh → 40 000 tis. Kč  
Předmětem akce je realizace dostavby ošetřovatelského zařízení, jejíž cílem je zvýšení 
kapacity zařízení ze současných 40 lůžek na 90, což výrazně přispěje k pokrytí stále rychleji 
rostoucí poptávky po tzv. odlehčovacích službách, které jsou určeny pro osoby se sníženou 
soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. V roce 
2009 neměla MČ Praha 11 dostatek vlastních finančních prostředků k realizaci dostavby 
(uhrazena byla pouze projektová dokumentace.), tudíž nebylo možno vybrat dodavatele 
stavebních prací vzhledem ke lhůtám VŘ na podlimitní zakázky dle § 27 Zákona o Veřejných 
zakázkách na otevřené  řízení; toto neumožnilo vybrat zhotovitele a zahájit stavbu v roce 
2009. Finanční prostředky ve výši 40 mil. Kč jsou prozatím zajištěny z privatizace BF s tím, 
že MČ bude žádat v rámci fin. vypořádání o převedení nedočerpané účelové dotace z rozpočtu 
HMP z r. 2009 ve výši 12,8 mil. Kč do r. 2010 a dále bude MČ v průběhu roku žádat o další 
účelovou dotaci na tuto akci. 
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Oddíl 52 – civilní připravenost na krizové stavy 

Běžné výdaje: 

O b o r    k a n c e l á ř    s t a r o s t y 

  
Dobudování civilního nouzového plánu 
Návrh → 50 tis. Kč 
Pro rok 2010 jsou nárokovány finanční prostředky ve stejné výši jako pro rok 2009. 
Prostředky budou využity pro potřeby krizového řízení. Konkrétní využití bude během roku 
2010 konzultováno a koordinováno dle aktuálních potřeb s příslušným odborem MHMP 
v rámci možných dodatečných nákladů spojených s ISKŘ. 
 
 
 

Oddíl 53 – bezpečnost a veřejný pořádek 

Běžné výdaje: 

O b o r    k a n c e l á ř    s t a r o s t y 

 
Bezpečné JM 
Návrh  →  1 450  tis. Kč       
Z této položky budou čerpány výdaje spojené s provozem (nájem včetně služeb) služebny 
městské policie v OC Chodov. Městské části je během roku vždy uhrazeno městskou policií 
částečně nájemné a v plné výši platby za služby spojené s pronájmem uvedených nebytových 
prostor. Mírné navýšení je způsobeno nárůstem kurzu EUR při přepočtu na koruny. 
Částka ve výši 1 200 tis. Kč bude využita na finanční krytí smlouvy „Projekt Bezpečné Jižní 
Město – prevence kriminality“ (programy prevence kriminality určené pro MŠ a ZŠ). 
Zajištění preventivně bezpečnostních akcí (navazují na Krajský projekt prevence kriminality). 
Prevence kriminality pro předškoláky (akce ve školkách, kdy se děti formou her a soutěží 
seznámí s prevencí kriminality. Např. co dělat, když najdu stříkačku na pískovišti nebo 
v parku? Co mám dělat, když mně osloví cizí člověk? Základy bezpečného přecházení a 
chování v silničním provozu a další…. Současně budou vytvořeny materiály pro rodiče, aby 
mohli dál s dětmi doma pokračovat v tom, co se naučily ve školce.) 
BESIP Team -  pokračování úspěšných outdoorových akcí pro první stupeň ZŠ v Praze 11. 
Branné dny – v Centrálním Parku – pro děti z 2. stupně základních škol Prahy 11. 
Outdoorové akce – prevence kriminality s tematikou krádeží vozidel a krádeží věcí 
z motorových vozidel (v lokalitách vytipovaných Policií České republiky). 
 
Dary pro MP  a  Policii ČR 
Návrh  →   250 tis. Kč                                                                              
OKS pro rok 2010 navrhuje stejnou částku jako v roce 2009. Finanční prostředky budou 
využity na nákup a doplnění věcných prostředků podle požadavků  městské policie a Policie 
České republiky, které jsou upřesňovány až v průběhu roku. Dary budou využívány pro 
výkon služby na území MČ Praha 11. 
 
Kapitálové výdaje: 
 
O d b o r    s p r á v y    m a j e t k u 
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Sídlo  MP 
Návrh →  1 000 tis. Kč                       
Služebna městské policie – Markušova 1555/18 – dokončení akce z roku 2009. V roce 2010 
budou provedeny terénní úpravy. 
 

O b o r    k a n c e l á ř    s t a r o s t y 

Policie ČR - příspěvek na kamery 
Návrh  →  500  tis. Kč                                                                              
OKS pro rok 2010 navrhuje přispět MHMP na pokračování výstavby Městského kamerového 
systému na území JM.  
 

Číslo 
kamery 

Adresa kamery  Umístění kamery 
Uvedení    

do provozu 
Poznámka  

1101 
Kupeckého/kino 

Galaxie 
Arkalycká 1/877 - střecha 2001 Háje 

1102 Radimovická 10 Radimovická 10/1415 - fasáda 2002  

1103 Gregorova Hrudičkova 13/2100 - střecha 2001  

1104 
Kloknerova-

Ryšavého1245 
Kloknerova 1/1245 - dům 2004  

1105 Roztylská Roztylská 1/1860 - střecha 2003 Chodov 

1106 U Chod. hřbitova U Chodovského hřbitova 1/2141- střecha 2002 
hotel 

Opatov 
1107 Brandlova 1/1641 Brandlova 1/1641 2004  

1109 Poliklinika JM II Klírova 11/1918 - střecha 2007  

1110 Opatovská VO Opatovská sloup VO 422052 2008  

1111 
Brechtova - 
Leopoldova 

Brechtova 824/24 2008 Háje 

1113 Křejpského Křejpského 1514/17 2008 Háje 

1114 Bajkonurská Bajkonurská 2/736 - dům 2005  

1115 Poliklinika JM I Opatovská 1763 - roh 2007  

1116 
Opatovská - 

Bajkonurská VO 
Opatovská sloup VO 422007 2008 Háje 

1117 Metro Háje –Janouch Janouchova 661/15 2008 Háje 
1118 Opatov Metro otočná Metro Opatov (spirála pěší lávky) 2008  

1119 
 

Opatov Metro pevná I. 
Metro Opatov (spirála pěší lávky) 2008  

1120 Opatov Metro pevnáII. Metro Opatov (spirála pěší lávky) 2008  
 
 
 

Oddíl 55 – požární ochrana a integrovaný záchranný systém 

Běžné výdaje 

O d b o r    k a n c e l á ř    s t a r o s t y 

Sbor dobrovolných hasičů Praha 4 - Chodov 
Návrh  →  320 tis. Kč                                                                              
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Návrh rozpočtu je zpracován na základě podkladů Ing. Michala Brunnera, zástupce velitele 
SDH Chodov. Rozpočet je rozdělen do dvou částí. První zahrnuje náklady na odbornou a 
zdravotní způsobilost a úrazové pojištění členů jednotky (20 tis. Kč), náklady na provoz,   
údržbu, revizi a obměnu požární techniky (110 tis. Kč), náklady na doplnění a obměnu 
výstroje a výzbroje, revize a opravy dýchací techniky (75 tis. Kč).   
Druhá část návrhu rozpočtu zahrnuje odhadem náklady na provoz prostor hasičské zbrojnice 
v objektu Bohúňova (115 tis. Kč). 
 
 

Oddíl 61 – státní správa, územní samospráva 

Běžné výdaje: 

O d b o r    k a n c e l á ř    t a j e m n í k a 

 
Základní provoz ÚMČ 
Návrh → 24 720 tis. Kč 
Návrh vychází ze současných potřeb a požadavků na provoz úřadu a stávajících cenových 
relací. V níže uvedeném komentáři jsou podrobněji zdůvodněny všechny položky ovlivňující 
rozpočet (více než 5% celkové částky). Ve většině položek dochází ve srovnání s rokem 2009 
pouze k minimálním změnám. Navýšena je položka nájemné, neboť od září 2009 by měla být 
zřízena informační kancelář v nové budově Finančního úřadu pro Prahu 11. K úsporám  
by mohlo dojít na položce opravy. Z této položky je hrazena údržba stávající telefonní 
ústředny (cca 300 tis. Kč/rok). V současné době se připravuje výběrové řízení na novou 
ústřednu, podle typu ústředny bude následně známa i výše částky na pravidelnou údržbu,  
a proto by mohla být tato položka během projednávání rozpočtu upravena. 
DHM – 400 tis. Kč – tato položka představuje výdaje na pořízení movitého majetku, jehož 
pořizovací cena nepřesahuje 40 tis. Kč. Částka je oproti roku 2009 snížena o 200 tis. Kč. 
Materiál – 1 300 tis. Kč – největší výdaje položky představuje nákup kancelářských potřeb 
včetně papíru a navržená částka zůstává na úrovni předešlých let. 
Technologická média – 2 800 tis. Kč – jedná se o výdaje na dodávky tepla, elektrické energie, 
plynu, vodné a stočné. Požadovaná částka je na stejné úrovni jako v roce 2009. 
Poštovné – 1 500 tis. Kč – v návaznosti na vývoj čerpání poštovného a v souvislosti se 
zahájením provozu datových schránek v roce 2009 je navrhovaná částka oproti roku 2009 
nižší o 800 tis. Kč. 
Telekomunikace – 1 800 tis. Kč – úhrada telefonních hovorů jednotlivým operátorům. 
Požadovaná částka je na stejné úrovni jako v roce 2009. 
Nájemné – 2 200 – položka zahrnuje nájemné za garážová stání, IK Šustova a nově zřizované 
IC v nové budově finančního úřadu, využívané prostory v objektu Nad Opatovem, pronájem 
informačních panelů ve vestibulech metra a pronájem kancelářské techniky. Položka je oproti 
roku 2009 navýšena o 300 tis. Kč. 
Opravy a údržba – 1 000 tis. Kč – položka zahrnuje náklady na opravy a údržbu majetku 
movitého i nemovitého (objekty úřadu). Jedná se o výdaje na pravidelnou údržbu a opravy 
strojů a zařízení (kancelářská technika, zabezpečovací zařízení, automobily apod.) i běžné 
opravy budov a souvisejících zařízení (instalatérské, elektrotechnické, stavební a další práce). 
Většinu těchto oprav nelze předem plánovat. Navržená částka je oproti roku 2009 snížena o 
500 tis. Kč.  
Služby – 6 300 tis. Kč - finanční výší i rozsahem největší položka, zahrnující např. úklidové 
služby a likvidace odpadu, světelnou vánoční výzdobu, příspěvek na stravné zaměstnanců, 
stěhovací práce a externí dopravu, bezpečnostní službu, tiskařské práce, revize vyhrazených 
zařízení, hlasovací zařízení a pořizování videozáznamů ze zasedání ZMČ, odměnu za správu 
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objektů, zveřejňování materiálů na úředních deskách apod. Částka je oproti roku 2009 snížena 
o 300 tis. Kč. 
 Leasing osobních automobilů – 465 tis. Kč – v roce 2010 budou hrazeny leasingové splátky 
dle uzavřených smluv, částka je navržena na úrovni roku 2009. 
Školení zaměstnanců – 760 tis. Kč – navržená částka je totožná s rozpočtem roku 2009. 
Původní položka byla snížena o jízdné zaměstnanců (v roce 2009 ve výši 339 tis. Kč). 
Poradenské a právní služby – 3 600 tis. Kč – na právní služby, poradenskou činnost  
a antikorupční linku. V návaznosti na průběh čerpání položky v roce 2009 je navrhovaná 
částka nižší o 855 tis. Kč. 
Ostatní položky – 2 595 tis. Kč – položky, jejichž jednotlivé roční čerpání nepřesáhne 
500 tis. Kč. Patří sem např. pojištění majetku a zaměstnanců, nákup publikací a tiskovin, 
nájemné, cestovné, občerstvení, konferenční poplatky, pohonné hmoty a dálniční známky. 
 
Poradenská činnost EU fondy 
Návrh   →   2 750 tis. Kč     
Určeno na platby externím poradenským firmám, které budou pro MČ vybírat, připravovat  
a zpracovávat projekty a žádosti o dotace z fondů EU. Z toho částka 2 200 tis. Kč je určena  
na finanční krytí smlouvy se spol. Promaco consulting,  150 tis. Kč  na krytí smlouvy se spol. 
HKZ a 400 tis. Kč na úhradu spolufinancování u mezinárodních projektů. Položka je 
s ohledem na mezinárodní projekty EU oproti SR 2009 navýšena o 350 tis. Kč. 
                                                                          
Výpočetní technika 
Návrh → 6 390 tis. Kč 
Návrh rozpočtu je o 300 tis. Kč nižší než v roce 2009, vnitřní členění je přizpůsobeno 
potřebám úřadu v návaznosti na zavedení nového informačního systému.  
 
Knihy, učební pomůcky, tisk – 30 tis. Kč  – finanční prostředky určené na manuály a učebnice.  
DHM – 115 tis. Kč – tato položka představuje výdaje na nákup scannerů, fotoaparátů, 
tiskáren, počítačů a monitorů. 
Materiál – 605 tis. Kč - jedná se o náplně do tiskáren, CD, paměťová média, samolepící štítky 
CzechPointu a další spotřební materiál. 
Telekomunikace – 253 tis. Kč – úhrada za provoz datových karet. 
Nákup služeb – 4 527 tis. Kč – z této položky jsou hrazeny udržovací paušály smluvně dané 
(např. technická podpora AIP SAFE, mzdový program FLUX, MISYS, veřejné zakázky, 
sociální agenda ORTEX, AIP SAFE můstek stavební úřad a spisová služba, technická 
podpora nasazovaného systému Proxio, účetního systému Ginis, apod.) a další služby spojené 
s údržbou SW. 
Opravy a údržba – 180  tis. Kč – finanční prostředky určené na opravu tiskáren, počítačů a 
monitorů. 
Programové vybavení – 680 tis. Kč – licence nových programů v hodnotě do 60 tis. Kč. 
V roce 2010 se jedná např. o nákup programu na rezervaci služebních vozidel a program na 
evidenci majetku. 
 
Pojistné zdravotní a sociální    
Návrh   →   25 030 tis. Kč                                                                              
Hradí zaměstnavatel jakožto poplatník, tj. sám za sebe (nepatří sem pojistné, jehož poplatníky 
jsou zaměstnanci a zaměstnavatel jim je strhává z platu). Jedná se o pojistné na sociální 
zabezpečení a přípěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění. Nově od roku 2009 sem patří i náhrady za pracovní neschopnost. Finanční krytí ve 
výši 270 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z r. 2009) a je účelově vázáno na krytí 
příslušného odvodu na zákonné pojistné za přípravu a realizaci voleb do PS Parlamentu ČR. 
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O d b o r    k a n c e l á ř     s t a r o s t y 
 
Studijní a pracovní cesty 
Návrh   →   200 tis. Kč   
Finanční prostředky této položky jsou určeny na úhradu nákladů spojených se zajištěním 
zahraničních pracovních cest dle požadavků vznesených v průběhu roku vedením MČ. 
Předběžně je počítáno s několika cestami do zahraničí při sestavování mezinárodních 
projektů.                                                                             

O d b o r    k a n c e l á ř    t a j e m n í k a   -   P E R 

Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci 
Návrh   →   76 244 tis. Kč                                                                              
 
Prostředky na platy zaměstnancům ÚMČ: 
 
                                   Rozpočet r. 2009                Uprav.rozpočet       Návrh r. 2010            Rozdíl 
                              (schvál. ZMČ 8.12.2008)              k 30.6.2009                                              ke SR 
Hlavní činnost                      64 470                       68 188                    66 720               + 2 250   
Hospodářská činnost              7 250                         7 250                      7 480               +    230 
Celkem prostř.na platy      71 720                       75 438                    74 200               + 2 480  
 
Platové tarify (základní platy) tvoří  81,3 %, tj. největší podíl z celkového objemu měsíčních 
platů dle platových výměrů, osobní přípl.16, 1% a přípl.za vedení a zvláštní příplatky 2, 6 %.  
Při zpracování návrhu rozpočtu prostředků na platy se vycházelo z platných platových 
výměrů zaměstnanců k 30.6.2009 (tj. byla zohledněna úprava platových tarifů od 1.6.2009 
v souladu s nařízením vlády č. 74/2009 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, v průměru o 3,5 %); u dočasně neobsazených systemizovaných míst byl 
použit kvalifikovaný předpoklad měsíčního platu. 
Návrh rozpočtu prostředků na platy byl zpracován pro 239 systemizovaných míst. 
Počet zaměstnanců (přepočtené osoby) – předpoklad pro rok 2010:      237 
Z toho:  hlavní činnost oddíl 61                                                               211,4 
              hospodářská činnost odd. 61                                                        25,6 
Do návrhu prostředků na platy  byla zapracována částka na úpravu nenárokových složek platu 
(ve výši 75 tis. Kč/měsíc), částka 3 000 tis. Kč na výplatu odměn za splnění mimořádných 
nebo významných pracovních úkolů v souladu se zákoníkem práce a  částka  900 tis. Kč na 
odměny zaměstnancům za přípravu a realizaci voleb do zastupitelstva MČ Praha 11, 
zastupitelstva hl. města Prahy a do Senátu Parlamentu ČR  ve 4. čtvrtletí roku 2010. 
Finanční krytí ve výši 800 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z r. 2009) a je 
účelově vázáno na krytí odměn za přípravu a realizaci voleb do PS Parlamentu ČR. 
 
Ostatní osobní výdaje 
Návrh   →   730 tis. Kč                                                                              
Návrh rozpočtu na ostatní osobní výdaje v roce 2010 zahrnuje  dohody o provedení práce a 
dohody o pracovní činnosti. 
 
Odměny členům Zastupitelstva MČ Praha 11 
Návrh   →   6 880 tis. Kč                                                                  

a) měsíční odměny pro uvolněné členy ZMČ  (5 650 tis. Kč) 
Do návrhu rozpočtu prostředků na měsíční odměny na rok 2010 byla kvalifikovaným 
odhadem zapracována předpokládaná úprava měsíčních odměn uvolněným členům ZMČ 
nařízením vlády. Přesná částka bude vyčíslena v návaznosti na vládou schválenou úpravu 
měsíčních odměn (schválený rozpočet na rok 2009 = 5 460 tis. Kč). 
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b) měsíční odměny pro neuvolněné členy ZMČ   (1 230 tis. Kč) 
Do návrhu rozpočtu prostředků na měsíční odměny na rok 2010  byla kvalifikovaným 
odhadem zapracována předpokládaná úprava měsíčních odměn nařízením vlády, a to pro: 
4 členy RMČ, 10 předsedů výborů ZMČ a komisí RMČ, 19 členů výborů ZMČ a komisí 
RMČ,  4 členy ZMČ (za výkon řadového člena ZMČ) – dle údajů k 31. 7. 2009. 
Přesná částka bude vyčíslena v návaznosti na vládou schválenou úpravu měsíčních odměn 
(schválený rozpočet na rok 2009 = 1 170 tis. Kč). 
 
Refundace členů zastupitelstva MČ 
Návrh   →   200 tis. Kč                                                                              
(schválený rozpočet na rok 2009 = 300 tis. Kč) 
 
Jednorázové odměny členům výborů, komisí   (z řad občanů JM) 
Návrh   →   400 tis. Kč                                                                              
V současné době pracuje ve výborech ZMČ a v komisích RMČ 94 členů z řad občanů. 
Jednorázové odměny budou poskytnuty členům výborů a komisí za práci ve prospěch MČ 
Praha 11 za rok 2009 v měsíci únoru 2010. 
Návrh rozpočtu je zpracován kvalifikovaným odhadem; maximální výše odměny za rok dle 
schválených pravidel je 5 000,- Kč, ve výjimečných případech může předseda navrhnout 
zvýšení o 1 000,- Kč/rok (schválený rozpočet na rok 2009 = 460 tis. Kč). 
 
Finanční dary obyvatelstvu  (členům volebních komisí) 
Návrh   →   370 tis. Kč                                                                              
Při volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 schválila  Rada MČ Praha 11 poskytnutí 
finančního daru členům okrskových volebních komisí ve výši 400 Kč/člena. Finanční dar byl 
poskytnutý 303 členům okrskových volebních komisí z řad občanů. 
Pro volby do zastupitelstva MČ Praha 11, zastupitelstva hl.m. Prahy a Senátu Parlamentu ČR 
(volby ve 4. čtvrtletí roku 2010) předpokládáme 370 členů okrskových volebních komisí z řad 
občanů. 
Jako ocenění náročnosti zpracování výsledků hlasování, tak i obětavého zapojené do práce 
volebních komisí doporučujeme poskytnout finanční dar členům okrskových volebních 
komisí ve výši 1 000,- Kč/člena. 
 
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 
Návrh   →   120 tis. Kč        
Jedná se o odvody podle § 81, odst. 2, písm. c) a § 82 a 83 zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti. 
 
 
E k o n o m i c k ý    o d b o r    +   O d b o r    k a n c e l á ř   t a j e m n í k a -  P E R 
 
Výdaje fondu zaměstnavatele MČ 
Návrh   →   4 104 tis. Kč                                                                              
 

VÝDAJE SR UR Návrh 
  2009 2009 2010 

        
 Příspěvek na stravování  1 224 1 224 1 500 
 Příspěvek na ošacení 744 744 744 
 Příspěvek na jízdné    0   0 0  
 Dary  84 84 60 
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 Půjčky  400 400 400 
 Poplatky peněžnímu ústavu   (oddíl 63) 10 10 10 
 Nevratná sociální výpomoc 20 20 20 
 Odvody za organizaci  610 610 280 

 Příspěvek na penzijní připojištění  1 100 1 100 1 100 

 CELKEM 4 192 4 192 4 114 

 

 

Kapitálové výdaje: 

 
O d b o r    k a n c e l á ř   t a j e m n í k a  
 
Nestavební investice 
Návrh → 0 tis. Kč 
Tato položka je zpravidla využívána na obměnu vozového parku a nákup kopírovacích strojů. 
Kopírovací stroje jsou v současné době řešeny formou pronájmu, která je pro ÚMČ 
výhodnější a obměna vozového parku pro příští rok není plánována.  
 
Výpočetní technika 
Návrh → 3 953 tis. Kč 
Dle pokynu jsou položky rozpočtu navrženy ve stejné výši jako v roce 2009.  
Programové vybavení – 2 903 tis. Kč – nákup SW, rozšíření multilicence, upgrade v hodnotě 
nad 60 tis. Kč. V roce 2010 se plánuje nákup nové verze SW pro jednání RMČ a ZMČ (cca 1 
mil. Kč), licence databáze SQL (1,1 mil. Kč) 
Sudie, analýzy,oponentury – 370 tis. Kč – tyto výdaje bývají každoročně a vyplývají 
z běžného provozu dle potřeby.  
Výpočetní technika – 680 tis. Kč– finanční prostředky na nákup síťových tiskáren, 
multifunkčních zařízení a notebooků. 
 
 
O d b o r   s p r á v y   m a j e t k u 
 
Rekonstrukce objektů ÚMČ Praha 11 
Návrh  →  200 tis. Kč                                        
Finanční prostředky jsou určeny na případné rekonstrukce objektů ÚMČ, zejména havarijního 
charakteru. 
 
Nová radnice 
Návrh  →  2 000 tis. Kč                                
Jedná se o projektovou přípravu výstavby Nové radnice na pozemku vymezeném ulicemi 
Opatovská, Bajkonurská a Tatarkova. 
  
Ostatní výdaje místní správy 
Návrh  →  0 tis. Kč                      
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Oddíl 63 – finanční operace 

Běžné výdaje: 
E k o n o m i c k ý    o d b o r 
 
Bankovní služby  
Návrh → 300 tis. Kč. 
Částka byla dle kvalifikovaného odhadu navržena ve stejném objemu jako v roce 2009. 
 
 
O d b o r   k a n c e l á ř   t a j e m n í k a 
 
Pojištění motorových vozidel 
Návrh → 0 tis. Kč 
Jedná se o pojištění motorových vozidel v majetku MČ, od r. 2010 bude hrazeno z oddílu 61 
(dle platné metodiky rozpočtové skladby). 
 
 
 
 

Oddíl 64 – ostatní činnosti 

Běžné výdaje: 

O d b o r    e k o n o m i c k ý 

 
Rozpočtová rezerva neúčelová 
Návrh →  12 660 tis. Kč 
Slouží ke krytí mimořádných rozpočtově nezajištěných výdajů v průběhu roku. Je uvolňována 
prostřednictvím rozpočtových opatření. 
 
 
 
 

FINANCOVÁNÍ 

 
Použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech 
Návrh →  119 610 tis. Kč 
Zdroje  z  přebytků   předchozích  let  na krytí  výdajů r. 2010 (z účelových fondů či  přímo ze  
zůstatku ZBÚ): 
z fondu rezerv a rozvoje MČ P11 ve výši   ……………………………….… 110 760 tis. Kč 
(účelově vázáno ke konkrétním výdajům) 
z fondu zaměstnavatele MČ P11 ve výši  ………………………………………   350 tis. Kč 
z fondu podpory regenerace MČ P11 ve výši  ……………………………….           0 tis. Kč 
ze základního běžného účtu ve výši …………………………………………     8 500 tis. Kč  
z toho: 3 500 tis. Kč = zůstatek finančních prostředků po zrušené PO CSS Praha – JM  
            5 000 tis. Kč = na LSPP (oddíl 35) 
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ROZPIS  PROSTŘEDKŮ  ÚČELOVĚ  ZAPOJENÝCH  

z privatizace BF,  fondu rezerv a  rozvoje MČ  
a  z odvodů  z výtěžku  VHP v  roce  2 0 1 0 

 
VĚCNÁ   NÁPLŇ Privatizace  FRR  Odvody z 

  BF   
výt ěžku 

VHP 

Odd. 21       
 Informační centrum JM 0 1 190   

Odd. 22       
 Cyklistické stezky  2 000 4 000   
  Dešťová kanalizace U Transformační stanice 1 000 0   

Odd. 31+32       
 Technické zhodnocení MŠ 5 000 0   
 Technické zhodnocení ZŠ 22 000 0   
 Projektová příprava 2 000 0   

Odd. 34       
  Grantový program 0 501   
  Vodní svět 2 000 14 000   
  Ostatní výdaje v oblasti sportu - rekonstrukce sport. 0 1 500   
  hřiště Bohúňova-Jažlovická       
  Přeměna vým.stanice na horolezckou halu se záz. 0 18 000   
  Multifunkční hala ZŠ Květnového vít. 1554 6 000 41 100   
  Ozdravné a sportovní pobyty pro děti 0 0 5 000 

Odd. 35       
  Ostatní výdaje ve zdravotnictví 3 000 0   
  Dům zubní péče pro děti a rodinu, V Benátkách 1750 0 11 400   

Odd. 36       
  Studie OÚR 870 975   
  Regenerace BF 5 000 0   
  Projektová příprava 1 500 0   
  Modernizace bytů  3 000 0   

Odd. 37       
  Kontejnerová stání  12 630 8 000   
  Rekonstrukce dětských hřišť 4 000 7 072   
  Sadovnické úpravy - přeměna okrasných nádrží 0 1 892   
  Sadovnické úpravy - revitalizace ploch v Praze 11 50 000 0   

Odd. 43       
  Dostavba SOZ Janouchova 670 40 000 0   

Odd. 61       
  Výpočetní technika   60   
  Pojistné zdravotní a sociální 0 270   
  Platy zaměstnancům v prac. poměru 0 800   

CELKEM 160 000 110 760 5 000 
    
V Praze dne 21. 1. 2010    
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HOSPODÁŘSKÁ   ČINNOST 

 
 
 

 
 

 
Návrh finančního plánu hospodářské činnosti (dále HČ) na rok 2010 byl sestaven dle Zásad 
pro sestavení rozpočtu, finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2010 a 
střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2015.  
Při jeho sestavě spolupracovaly SF s příslušnými odvětvovými odbory ÚMČ. 
Celkový navržený předpis nájemného z bytů vychází ze současné výše nájemného.  
U jmenovitých oprav platí zásada, že přednostně  budou dokončovány akce rozpracované a 
případné havárie. 
Bilance návrhu finančního plánu hospodářské činnosti na rok 2010 v porovnání s upraveným 
finančním plánem na rok 2009 (3. úpravy v r. 2009): 
 
 

 

UFP 
2009 

FP 
2010 

ROZDÍL  
2010-2009 

 
VÝNOSY 

 
305 306 

 
283 857 

 
- 21 449 

 
NÁKLADY 

 
206 377 

 
193 349 

 
- 13 028 

 
HOSP.VÝSLEDEK 

   
        +  98 929 

              
+  90 508 

           
-  8 421 

 
Celkový navržený hospodářský výsledek – zisk ve výši  90 508  tis. Kč je oproti UFP roku 
2009 nižší o 8 421 tis. Kč. Pomineme-li okruh „ostatní hospodářská činnost“ (vzhledem 
k vcelku nevýznamným objemům), k podstatnějším odchylkám dochází ve všech okruzích 
HČ – viz komentář níže. 

 
 
 

BYTOVÝ  FOND 

 
 
 

Odbor  správy  majetku 
 
 

Příslušné odbory navrhují tento hospodářský výsledek: 
 
výnosy  celkem                     210 800  tis. Kč 
náklady celkem                     126 129  tis. Kč  
------------------------------------------------------ 
hospodářský výsledek:     +  84 671  tis. Kč  
 
 

Ú V O D 
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Z důvodu vyšší potřeby realizace investičních  akcí v roce 2010 oproti opravám je navrženo 
zapojení zisku z předchozích let v celkové výši  51 000 tis. Kč do hlavního rozpočtu (není 
tímto dotčen objem výnosů, nákladů a HV).   
 
Drobné opravy a údržba (19 774 tis.Kč) – výše nákladů byla stanovena dle částky na jeden 
byt (tj. 450,- Kč/měsíc) a počtu spravovaných bytů. 
 
Odpisy nedobytných pohledávek  (1 300 tis. Kč) jsou vyčísleny kvalifikovaným odhadem. 
 
Odměna za správu  (21 005 tis. Kč) – návrh vychází dle platných mandátních smluv a 
dodatků. 
 
Odpisy  (33 680 tis.Kč) - zdroj investic hlavního rozpočtu; navrženy ve stejné výši jako v r. 
2009. 
 
Ostatní náklady (16 350 tis. Kč) – finanční prostředky určeny na technické posudky, ostrahu 
objektů, deratizaci, dezinfekci, právní služby, náklady za pracovníky ÚMČ (zabezpečující 
chod HČ), bankovní a soudní  poplatky, poštovné, kolky apod. 
 
Jmenovité opravy (34 020 tis. Kč) - podkladem pro zpracování plánu jmenovitých oprav na 
rok 2010 byly technické kontroly jednotlivých objektů. 
 
 

SF Centra 
 

Mikulova 1571 - oprava střešního pláště   (800 tis. Kč) 
Střešní krytina je v celé ploše degradovaná stářím, místy je poškozená, dochází k častým 
případům zatékání do bytů a společných prostor. Lokální opravy jsou omezeně účinné a 
neekonomické. Navrhujeme kompletní rekonstrukci včetně zateplení. 
 
Mikulova 1571 - výměna vstupních portálů  (260 tis. Kč) 
Původní ocelové vstupní portály jsou poškozené užíváním a vandalismem, ve spodních 
částech korodují. Vchodové dveře netěsní, případně nedovírají. 
 
Všechny objekty - revize PO, výtahů, plyn. zařízení, elektro   (1 900 tis. Kč) 
Finanční prostředky jsou určeny na provedení povinných periodických  revizí zařízení 
objektů, jako jsou rozvody plynu, tříleté odborné zkoušky výtahů a zajištění požárního 
zabezpečení objektů (revize hydrantů, ručních hasicích přístrojů, preventivních prohlídek, 
kontroly  dalších požárních vybavení objektů apod.). 
 
Cejchování vodoměrů TV  (620 tis. Kč) 
Jedná se o periodické přecejchování poměrových vodoměrů výměnným způsobem ve smyslu 
platné legislativy. 
 
Všechny objekty - rezerva na havárie a úpravy volných bytů  (3 000 tis. Kč) 
V uvolněných bytech se před předáním novému uživateli provádějí na základě protokolů 
z místního šetření opravy a úpravy různého rozsahu, zejména je to štukování, malování, 
výměna PVC a prohnilých umakartových jader.  
 
Všechny objekty – opravy bytových jader  (550 tis. Kč) 
Jedná se o nutné výměny umakartových desek bytových jader.  
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Křejpského 1507 - 1514 – malování společných prostor  (190 tis. Kč) 
Jedná se o vymalování vstupních vestibulů, které jsou nejvíce opotřebené užíváním a 
vandalismem. 
 

Objekt Název akce Finanční zdroje  

    HČ odpisy zisk dotace 
Křejpského 1531 oprava elektroinstalace 0       

Mikulova 1571 rekonstrukce střešního pláště 800      

Mikulova 1571 výměna vstupních portálů 260       
Všechny byty povinné revize 1 900       
Všechny byty cejchování vodoměrů TV 620    
Všechny byty rezerva na úpravy volných bytů 3 000    
Všechny byty opravy  bytových jader –nutné výměny desek  550    
Křejpského 1507-14 malování společných prostor 190    
Bachova 1566-1568 výměna poštovních schránek 0    
Bachova 1566 oprava odpadního potrubí  - ležaté 0    
Petýrkova 1949-1952 oprava odpadního potrubí - ležaté 0    
Láskova 1810, 1814-19 výměna PVC 0    
Láskova 1810-12 výměna vstupních portálů 0    

Láskova 1810, 16, 17 výměna 3 výtahů 0    
Blatenská 2147, 2148 výměna 2 výtahů 0    

Křejpského 1531 
vybudování CCTV, EZS, ACS, EPS, DT, 
STK, STA 0    

 C E L K E M   7 320      

 

 
SF Jihoměstská maj. 
 
Podjavorinské 1601 – výměna PVC, malování  (1 400 tis. Kč) 
Jedná se o výměnu cca 900 m2 podlahových krytin, provedení cca 1 200 m2 olejových nátěrů 
a cca 1 600 m2 maleb.  
 
Brandlova 1641 – oprava lodžií, výměna zábradlí   (6 600 tis. Kč) 
Tato akce vychází z havarijního stavu izolací na venkovních lodžiích. Jedná se o opravu 
izolací, výměnu  zábradlí a opravu podlah na 77 ks lodžií. 
 
Všechny objekty – úpravy uvolněných bytů   (3 000 tis. Kč) 
Tato částka umožní  provést rozsáhlejší opravy bytů včetně bytových jader a ostatních 
konstrukčních prvků v jednotlivých nájemních bytech.    
 
Všechny objekty - odstranění závad z požárně preventivních prohlídek  (600 tis. Kč) 
V návaznosti na závady zjištěné při preventivních prohlídkách je nutno tyto závady odstranit. 
Jedná se zejména o doplnění proudových hadic, hydrantových skříní, hasicích přístrojů apod. 
 
Všechny objekty - revize včetně odstranění závad  (1 400 tis. Kč) 
V návaznosti na platné normy je nutné provádět pravidelné revize elektrorozvodů, výtahů, 
hromosvodů a odstraňovat zjištěné závady. 
 
Všechny objekty – přecejchování poměrových měřidel  (700 tis. Kč) 
Jedná se o periodické přecejchování poměrových vodoměrů výměnným způsobem ve smyslu 
platné legislativy. 
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Objekt Název akce Finanční zdroje  
    HČ odpisy zisk dotace 

Podjavorinská 1601 výměna PVC, malování 1 400       
Brandlova 1641 oprava lodžií – 77 ks 6 600       
všechny objekty modernizace uvolněných bytů 3 000      
všechny objekty odstranění závad z požárně preventivních prohlídek 600       
všechny objekty revize a odstranění závad 1 400       

všechny objekty přecejchování poměrových vodoměrů 700    

 C E L K E M   13 700       
Podjavorinské 1601 realizace kamerového systému     

Michnova 1620-1621 napojení objektu na MDC     

 
SF Jihoměstská maj./T   (objekty převzaté po SF Tommi) 
 
Bajkonurská 736 - výměna ležatých rozvodů  SV a TUV  (6 500 tis. Kč) 

   Jedná se o kompletní výměnu stoupacích a ležatých rozvodů SV a TUV. Akce byla několikrát 
odložena, poruchovost rozvodů se neustále zvyšuje. 
 
Všechny objekty – rezerva na havárie a opravy volných bytů   (3 000 tis. Kč) 
V uvolněných bytech (na základě protokolu z místního šetření) se před předáním novému 
uživateli provádějí opravy a úpravy různého rozsahu -  oprava umakartových jader, 
elektrických rozvodů, opravy povrchu stěn, výměna PVC a opravy kuchyňských linek. 

 
Všechny objekty - revize včetně odstranění závad    (800 tis. Kč) 
Finanční prostředky jsou určeny na provedení povinných periodických  revizí zařízení 
objektů,   jako jsou rozvody plynu, tříleté odborné zkoušky výtahů a el. rozvodů apod.  
 
Valentova 1744 – oprava malého výtahu 320 kg  (2 000 tis. Kč) 

   Technický stav výtahu vyžaduje výměnu motoru, kabiny a dveří. Oprava je podmíněna 
opravou velkého výtahu v r. 2009.   

 
Všechny objekty – odstranění závad z požárně preventivních prohlídek    (200 tis. Kč) 
Jedná se o finanční prostředky určené na odstranění závad z požárně preventivních prohlídek, 
jako je doplnění proudových hadic hydrantových skříní, doplnění hasicích přístrojů apod. 
 
Všechny objekty – přecejchování vodoměrů TV   (500 tis. Kč) 
Jedná se o periodické přecejchování poměrových vodoměrů výměnným způsobem ve smyslu 
platné legislativy. 
 

Objekt Název akce Finanční zdroje 
    HČ odpisy zisk dotace 
Bajkonurská 736 výměna rozvodů  SV a TUV 6 500    
všechny objekty havárie a úpravy volných bytů 3 000       
všechny objekty revize včetně odstranění revizních závad 800       
Valentova 1744 oprava malého výtahu – 320 kg    2 000      

 všechny objekty  odstranění závad z požárně prevent. prohlídek 200       

všechny objekty  přecejchování vodoměrů TV       500    

C E L K E M    13 000       

Valentova 1744  realizace kamerového systému      

Majerského 2037  napojení objektu na MDC       
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NEBYTOVÝ  FOND 

 
 

Odbor správy majetku  (školské objekty) 
 

OSM navrhuje tento hospodářský výsledek (SF Centra + SF Jihoměstská maj.): 
 
výnosy celkem:                     31 660  tis. Kč 
náklady celkem:                    49 706  tis. Kč 
---------------------------------------------------- 
hospodářský výsledek:     - 18 046  tis. Kč 
 
 
Nájemné za nebytové prostory  (31 520 tis. Kč) – návrh vyplývá z uzavřených smluv 
navýšených o inflaci (počítána pouze u objektů, kde je tato doložka zahrnuta v uzavřené 
smlouvě). Nově je zde zahrnut výnos z objektu Donovalská 1862 (od 1. 9. 2009 mateřská 
škola). Položka zahrnuje rovněž nepeněžní plnění nájemného v objektu Tererova 2135 (resp. 
nájemné uhrazené dopředu provedením technického zhodnocení). 
 
Ostatní výnosy  (140 tis. Kč) – zahrnují zejména úroky z účtů. 
 
Drobné opravy a údržba  (11 630 tis. Kč) – v rámci  této položky jsou hrazeny náklady na  
realizaci nutných oprav objektů (do 50 tis. Kč), havárií, provedení periodických revizí 
zařízení objektů a následných porevizních oprav, údržbu zeleně a chodníků apod. 
U SF Centra –  navrhované prostředky vychází z cenových relací roku 2009. 
U SF JMM - je přihlédnuto na počet a technický stav spravovaných objektů, nadále bude 
největší objem finančních prostředků směrován do nově převzatých objektů, kde úroveň 
údržby v předchozím období byla na minimální úrovni - jedná se hlavně o objekty Jírovcovo 
náměstí 1782 a Hrabákova 2001. Nově zde budou hrazeny drobné opravy objektu Donovalská 
1862.    
 
Odměna za správu (1 835 tis. Kč) - návrh vychází z platných mandátních smluv a dodatků. 

Odpisy  (19 625 tis. Kč)  - předpokládaná výše odpisů je stanovena prakticky v úrovni roku 
2009. 

Ostatní náklady  (4 000 tis. Kč) – zahrnují především režijní a mzdové náklady včetně 
příslušného pojistného za pracovníky ÚMČ (uplatněné z hlavní činnosti), projektové práce, 
znalecké posudky, odhady, správu boilerových stanic, deratizaci, bankovní poplatky.  
 
Jmenovité opravy (12 616 tis. Kč) – viz níže.  
 
 
SF Centra 
 
Křejpského 1503 - výměna zásobníkových ohřívačů TV  (196 tis. Kč) 
Ohřívače jsou stářím zkorodované, časté opravy jsou nákladné a těžko proveditelné, z tohoto 
důvodu je nutno ohřívače vyměnit za nové včetně příslušných rozvodů.  
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Láskova 1803 - rekonstrukce střešního pláště se zateplením  (950 tis.Kč)  
Střešní krytina je v celé ploše degradovaná stářím, místy je poškozená, dochází k častým 
případům zatékání do objektu. Lokální opravy jsou omezeně účinné a neekonomické. OSM 
navrhuje kompletní rekonstrukci včetně zateplení.  
 
Hrabákova 2000 – kompletní výmalba objektu + výměna 2 ks koberců do heren + 2 ks 
pokojíčků  (320 tis.Kč)  
 
Křejpského 1503 – šatny, prádelna + výměna dlažby v chodbě v zázemí a v kuchyni + 
výměna PVC  (300 tis. Kč) 
 
Konstantinova  1480 – kompletní výmalba kuchyně a zázemí školy  (250 tis. Kč) 
 
Blatenská  2145 – kompletní výmalba prostor školky  (410 tis. Kč) 
 
Hroncova  1882 – výmalba jednotl. oddělení školky  (380 tis. Kč) 
 
Všechny objekty – revize  (800 tis. Kč) 
 
Priorita A   

Objekt Druh opravy v tis.Kč 

Křejpského 1503 výměna 2 ks zásobníkových ohřívačů TV JUNKERS 196 

Láskova 1803 rekonstrukce střešní krytiny se zateplením - havarijní stav 950 

Hrabákova 2000 kompletní výmalba objektu + výměna 2 ks koberců do heren + 2 ks pokojíčků 320 

Křejpského 1503 
výmalba tříd, hospodářského pavilonu (přízemí + 1. patro), sklady, šatny, 
prádelna + výměna dlažby v chodbě  v zázemí a v kuchyni + výměna PVC 

300 

Konstantinova 1480 kompletní výmalba kuchyně a zázemí školy 250 

Blatenská 2145 kompletní výmalba prostor školky 410 

Hroncova 1882 výmalba jednotlivých oddělení školky 380 

Všechny objekty revize 800 

Celkem   3 606 

 
 
SF  Jihoměstská maj. 
Podkladem pro zpracování plánu investičních akcí a jmenovitých oprav na rok 2010 byly 
technické kontroly objektů jednotlivých mateřských, základních a soukromých škol za účasti 
zástupců MČ Praha 11 OŠK,  Jihoměstské majetkové a.s. a vedení jednotlivých školských 
zařízení uskutečněné na jaře tohoto roku. Na základě těchto fyzických kontrol byly stanoveny 
priority investic a jednotlivých oprav na rok 2010 s výhledem do roku 2012. Zápisy z těchto 
kontrol tvoří tedy podstatný základ pro tento zpracovaný plán.  
 
Ke Kateřinkám 1400 – přeložení vodovodní přípojky    (1 300 tis. Kč)                                               
Současná přípojka je mimo provoz z důvodu opakovaných havárií, materiál potrubí je 
degradován stářím. Trasa nové přípojky je kratší, předpokládá umístění fakturačního 
vodoměru do objektu a po dokončení bude předána PVK a.s. 
 
Ke Kateřinkám 1400 – rezerva na opravy střešní krytiny    (200 tis. Kč)                                               
Střešní krytina objektu vykazuje časté poruchy, dochází k zatékání a následným škodám na  
majetku školy a nájemců. U zhotovitele byla v záruční době uplatněna reklamace na základě 
znaleckého posudku, ten však vady díla neodstranil a případ je v řešení právního odboru MČ. 



 52 

 
Pošepného nám. 2022 – výmalba vnitřních prostor školy  (800 tis. Kč) 

 
Pošepného nám. 2022 – malování a repase dřevěného obložení tělocvičny  (460 tis. Kč) 
 
MŠ Janouchova 671 - malování školy  (400 tis. Kč) 
S ohledem na hygienické normy je nutno v příštím roce objekt vymalovat.  Jedná se o malbu 
4 oddělení včetně hospodářského pavilonu o celkové ploše 5 214 m2 a 742 m2  olejového 
nátěru.  
 
MŠ Květnového vítězství 1738 - malování školy  (300 tis. Kč) 
S ohledem na hygienické normy je nutno v příštím roce objekt vymalovat. Jedná se o malbu 
celého objektu o celkové výměře 3 856 m2 a 424 m2 olejového nátěru.  
 
MŠ V Benátkách 1751 - oprava a nátěr oplocení  (250 tis. Kč) 
Jedná se opravu rezavějícího oplocení kolem celého areálu mateřské školy. Po opravách by 
měl následovat nátěr oplocení o celkové délce 280 m.  
 
ZŠ Mendelova 550 - oprava oplocení a vjezdové brány  (300 tis. Kč) 
Jedná se o opravu oplocení areálu základní školy. Součástí těchto oprav by měla být výměna 
vjezdové brány, která je po několika drobných opravách ve špatném technickém stavu.  
  
MŠ  Mírového hnutí 1680 - oprava dlažeb a obkladů v kuchyňkách  (300 tis. Kč) 
Jedná se o opravu dlažeb a obkladů v kuchyňkách u 4 oddělení v objektu mateřské školy.  
 
MŠ  Mírového hnutí 1680 - lokální opravy chodníků v areálu  (500 tis. Kč) 
Jedná se o opravy chodníků v areálu mateřské školy, chodníky jsou místy ve špatném 
technickém stavu a hrozí i způsobení úrazu. 
ZŠ Donovalská 1684 - oprava oplocení a vjezdové brány  (200 tis. Kč) 
Předmětem prací je oprava oplocení a vjezdové brány.  
 
ZŠ Donovalská 1684 - oprava ležaté kanalizace  (800 tis. Kč) 
Jedná se o celkovou opravu ležaté kanalizace v technickém podlaží základní školy. 
Kanalizace je ve špatném technickém stavu, hrozí praskání potrubí a zatopení suterénu.  
 
MŠ Donovalská 1862 - oprava oplocení a chodníků  (800 tis. Kč) 
Jedná se o opravu části oplocení a opravu vjezdové brány, která je nedostatečná pro 
zásobování objektu mateřské školy.  
 
ZŠ Markušova 1556 - výměna podlahových krytin  (200 tis. Kč) 
Předmětem prací je výměna 260 m2 podlahových krytin, které jsou již ve špatném stavu.  
 
MŠ Stachova 518 - výměna plynových kotlů  (800 tis. Kč) 
V mateřské škole je umístěna vlastní plynová kotelna, která zajišťuje jak vytápění budovy, tak 
i ohřev TUV. Toto zajišťují 2 původní plynové kotle. Při revizích a zkouškách těchto 
plynových kotlů bylo zjištěno, že tyto kotle se již nedají seřídit tak, aby splňovaly technické 
podmínky. Výkonnost těchto kotlů také neodpovídá, díky výměně by tedy mělo dojít k dalším 
úsporám na vytápění objektu.  
MŠ Stachova 518 - výměna  nákladního výtahu  (200 tis. Kč) 
Jedná se o výměnu nákladního výtahu (s nezbytnými stavebními úpravami), který slouží 
k distribuci jídla z kuchyně v 1. NP k oddělením v 2. NP. Stávající výtah je původní a 
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neodpovídá současným bezpečnostním normám. S přihlédnutím na současný technický stav 
zařízení OSM doporučuje v roce 2010 tuto akci realizovat.  
 
Všechny objekty - revize  (1 200 tis. Kč) 
 
Priorita A   

Objekt  Druh opravy v tis. Kč 

Ke Kateřinkám 1400 
přeložení vodovodní přípojky do pavilonu B2 přízemí (sklad 
učebnic) 

1 300 

Ke Kateřinkám 1400 rezerva na opravy střešní krytiny - havarijní stav 200 

Pošepného nám 2022 výmalba vnitřních prostor školy 800 

Pošepného nám 2022 malování a repase dřevěného obložení tělocvičny 460 

MŠ Janouchova 671 malování objektu 4 odd. + HP 400 

MŠ V Květnového vít.1738 malování objektu 300 

MŠ V Benátkách 1751 oprava a nátěr oplocení  250 

ZŠ Mendelova 550  oprava oplocení a vjezdové brány  300 

MŠ Mírového hnutí 1680 oprava dlažeb a obkladů v kuchyňkách  300 

MŠ Mírového hnutí 1680 lokální opravy chodníků v areálu  500 

ZŠ Donovalská 1684 oprava oplocení a vjezdové brány  200 

ZŠ Donovalská 1684 oprava ležaté kanalizace  800 

ZŠ Donovalská 1862 oprava oplocení a vjezdové brány  800 

MŠ Markušova 1556 výměna podlahových krytin 200 

MŠ Stachova 518 výměna plynových kotlů  800 

MŠ Stachova 518 výměna nákladního výtahu  200 

Všechny objekty revize 1 200 

CELKEM   9 010 
   
 
 

 
Odbor  správy  majetku  (ostatní objekty) 

 
 
OSM ve spolupráci s OMP navrhuje tento hospodářský výsledek (SF Centra + SF 
Jihoměstská maj.): 
 
výnosy celkem:                       18 974  tis. Kč 
náklady celkem:                      10 968  tis. Kč 
------------------------------------------------------ 
hospodářský výsledek:     +    8 006  tis. Kč 
 
 
V Ý N O S Y: 
 
Nájemné za nebytové prostory  (18 634 tis. Kč) vyplývá z uzavřených smluv, zahrnuje  
valorizaci nájemného od 1. 4. 2010 (s použitím koeficientu r. 2009). Zahrnuje rovněž 
nepeněžní plnění nájemného v objektu Bartůňkova 711 (PTS) a nájemné uhrazené dopředu 
v objektu Opatovská 1754 (Budil). U JMM jsou výnosy sníženy o objekt Donovalská 1862, 
který bude využíván jako MŠ. 
 
Ostatní výnosy (340 tis. Kč) jsou tvořeny zejména úroky z bank. účtu a úroky z prodlení. 
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N Á K L A D Y: 
 
Drobné opravy a údržba (3 000 tis. Kč) –  jedná se o běžné odstraňování nahlášených a 
zjištěných závad drobného rozsahu, zajišťování revizí a standardní údržbu technologií. 
 
Odměna za správu  (1 928 tis. Kč) - návrh vychází z platných mandátních smluv a dodatků. 
 
Ostatní náklady (2 500 tis. Kč) – kromě financování standardních nákladů této položky je u  
SF JMM navržena rezerva na náklady neobsazených nebytových prostor (temperování), dále 
náklady na úklid pochozí zóny apod. 
 
Použití zisku z předchozích let (0 tis. Kč) – OSM navrhl jeho zapojení do hlavního rozpočtu 
ve výši 6 000 tis. Kč, a to na rekonstrukci vzduchotechniky k odvětrání garáží v objektu 
Opatovská 874. Vzhledem k tomu, že nebytový fond je nutno posuzovat jako celek, tzn. 
včetně okruhů OŠK, které jsou díky ztrátovosti finančně napojeny na ostatní – ziskové – 
okruhy, není navržené zapojení 6 000 tis. Kč v nebytovém fondu (ve stávajícím návrhu FP) 
kryto a EO je nedoporučuje. 
 
Jmenovité opravy  (3 540 tis. Kč) – viz níže. 

 
 
SF Centra 
 
Hráského 1902  -  oprava narušené  fasády,  výměna vrat  a  portálu, oprava plochy 
dvora (1 040 tis. Kč)  
Oprava fasády byla zahájena v r. 2008 u nejvíce poškozeného  dvorního  traktu, v roce 2009 
byla provedena 2. etapa – fasáda do ulice Hráského. Pro rok 2010 se navrhuje celou akci 
dokončit. Vyloučí se tím případné nebezpečí opadávání uvolněných částí fasády; ošetřením 
panelových spár se zamezí pronikání vlhkosti a v neposlední řadě se zvýší estetická úroveň 
objektu. Dále se  
navrhuje provést výměnu vrat garáží a vstupního portálu (jsou původní), neboť jsou značně 
zkorodované a mechanicky poškozené, dochází tak k velkým únikům tepla a obtížné 
manipulaci. Na dvoře hrozí nebezpečí úrazu, nerovná místa je nutno vyříznout a znovu 
zaasfaltovat.  
 
Všechny objekty  - revize  (50 tis. Kč)  
 

Objekt Název akce Finanční zdroje  
    HČ zisk dotace 

Hráského 1902 oprava fasády, vrat garáží a vstupního portálu 1 040     
Všechny objekty revize 50   

 CELKEM  1 090     

 
 
SF Jihoměstská maj. 
 
Opatovská 874  – rezerva na havárie kanalizace   (1 000 tis. Kč) 
Jedná se o vytvoření rezervy na časté opravy kanalizace v objektu Opatovská 874. 
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Hekrova 805 – výměna oken  (1 500 tis. Kč) 
Jedná se o výměnu původních oken za plastová v  celkovém rozsahu 300 m2.     
 
Všechny objekty  - revize  (500 tis. Kč)  
 

Objekt Název akce Finanční zdroje 

    HČ zisk dotace 
Opatovská 874 rezerva na havárie kanalizace  1 000     

Hekrova 805 výměna oken  1 500     

Všechny objekty revize 500   

CELKEM     3 000     
 
  
 
                                                            

Majetkoprávní  odbor  
 

 
OMP navrhuje tento hospodářský výsledek  (SF Centra + SF Jihoměstská maj.): 
 
výnosy celkem:                       14 150  tis. Kč 
náklady celkem:                        4 256  tis. Kč 
----------------------------------------------------- 
hospodářský výsledek:     +    9 894  tis. Kč 
 
 
V Ý N O S Y:  
 
Pronájem  pozemků  (13 850 tis. Kč) – jedná se o uzavřené nájemní smlouvy, kdy nájemné je 
hrazeno jednotlivými nájemci pravidelně s přihlédnutím k valorizaci. 

Prodej nemovitostí – pro rok 2010 není v současnosti počítáno s žádným úplatným převodem 
nemovitostí. 

Ostatní výnosy  (300 tis. Kč) - jedná se zejména o přijaté úroky z bankovního účtu a úroky 
z prodlení za neplnění termínů úhrad dle nájemních smluv. 
 
 
N Á K L A D Y: 
 
Drobné opravy a údržba  (1 000 tis. Kč); jedná se o rezervu  na opravy a údržbu pozemků a na 
řešení havarijních situací, tj. na realizaci prací souvisejících s vlastnictvím pozemků, např. 
v případě velkých srážek, kdy dochází k zaplavování nemovitostí ve vlastnictví soukromých 
osob, je MČ  povinna (jako vlastník pozemku) realizovat opatření k nápravě.  
 
Odměna za správu  (256 tis. Kč) navržena v souladu s platnými mandátními smlouvami. 
 
Ostatní náklady  (3 000 tis.Kč)  zahrnují zejména  režijní  a mzdové náklady za pracovníky 
ÚMČ,  uplatněné  z hlavní  činnosti,  bankovní poplatky,  daň z převodu nemovitostí, 
znalecké posudky a geometrické plány k případným prodejům nemovitostí. 
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ÚPLATNÝ PŘEVOD   NEMOVITOSTÍ 
 
 

 
Majetkoprávní  odbor 

 
 
 
OMP navrhuje tento hospodářský výsledek: 
 
výnosy celkem:                       7 675  tis. Kč 
náklady celkem:                      1 680  tis. Kč 
---------------------------------------------------- 
hospodářský výsledek:      + 5 995  tis. Kč 
 
Návrh finančního plánu tohoto okruhu vychází z úplatných převodů pozemků pod bytovými 
domy bytových družstev, u kterých je předpoklad dořešení majetkoprávních vztahů (ulice 
Hekrova č.p. 818 – 821, Tererova č.p. 1347 – 1354, Jeřábkova č.p. 1456 – 1461 a Nechvílova 
č.p. 1836 – 1838). 
 
Kupní cena (5 100 tis. Kč) těchto pozemků vychází ze znaleckých posudků, zpracovaných na 
základě vyhlášky Ministerstva financí České republiky. 
 
Úroky z bankovních účtů  (2 500 tis. Kč)  jsou navrženy  s ohledem na skutečnost r. 2008 a 
2009. 
 
Ostatní výnosy  (75 tis. Kč) – jedná se o roční nájemné funkčně souvisejících pozemků 
s bytovými domy, u kterých jsou vyřešeny majetkoprávní vztahy. 
 
Daň z převodu nemovitostí je stanovena z úplatného převodu zastavěných pozemků pod 
bytovými domy. 
 
Vlastní náklady  (1 500 tis. Kč) tvoří zejména bankovní poplatky,  kolky, znalecké posudky, 
režijní náklady a  mzdy  pracovníků ÚMČ včetně příslušného pojistného. Návrh vychází ze 
skutečnosti r. 2008 a r. 2009.  
 
 
 
 
OSTATNÍ  HOSPODÁŘSKÁ   ČINNOST 
 
Tento okruh zahrnuje různorodou zdaňovanou činnost, netýkající se nemovitého majetku. Při 
sestavě návrhu plánu se vychází z upraveného finančního plánu a ze skutečnosti k 30. 6. 2009. 

Celkové plánované výnosy jsou navrženy ve výši 598 tis. Kč a zahrnují  zejm. poskytnutí 
internetového připojení (168 tis. Kč – snížení v důsledku ukončení jedné ze smluv) a platby 
za věcná břemena (180 tis. Kč). Do „sběrné“ položky  ostatní  výnosy  (250 tis. Kč), která 
zahrnuje např. kopírování  občanům, prodej vyřazeného movitého majetku MČ, prodej 
publikací a map, reklamní  plochy  a  vysílání  reklamních spotů,  tržby  z nápojových  
automatů,  bankovní  úroky apod., je nově přesunuta i původně samostatná položka 1% 
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z vybraných poplatků UPC za zákazníky po Kabel Netu – tato částka se průběžně natolik 
snížila (úbytek původních zákazníků, nová programová nabídka – na nové smlouvy s UPC se 
již povinnost odvodu nevztahuje), že již není opodstatněné ji uvádět samostatně.  

Pronájem stránek KLÍČ je vzhledem k režimu, nasmlouvanému s novým zhotovitelem tohoto 
periodika od 12/2009, s nulovým výnosem v hospodářské činnosti.  

Celkové plánované náklady  jsou navrženy ve výši  610 tis. Kč;  zahrnují  režijní  (120 tis. 
Kč) a mzdové (340 tis. Kč) náklady včetně příslušného pojistného za pracovníky  ÚMČ -  
uplatněné z hlavní činnosti;  v ostatních  nákladech (150 tis. Kč)  tvoří největší položku účetní 
promítnutí nájemného za umístění obrazovky pro vysílání informací o MČ v OC Chodov (120 
tis. Kč), dále jsou zde zahrnuty bankovní poplatky atd. 
 
Plánovaný hospodářský  výsledek  tedy  znamená ztrátu  -12 tis. Kč. 
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STŘEDNĚDOBÝ  ROZPOČTOVÝ  VÝHLED  M Č  PRAHA  11  
DO ROKU   2 0 1 5 

 
 
 
Na základě Zásad pro sestavení rozpočtu, finančního plánu hospodářské činnosti  
MČ Praha 11 na rok 2010 a střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2015 a Časového 
harmonogramu prací na sestavě rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2010 a střednědobého 
rozpočtového výhledu do roku 2015 ekonomický odbor zpracoval návrh střednědobého 
rozpočtového výhledu MČ Praha 11. 
Povinnost vytvářet takovýto dokument vyplývá pro MČ ze zákona 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Tento zákon ani jiná norma neurčují závaznou 
podobu tohoto dokumentu. 
 
 
 
PŘÍJMY:  
 
Vlastní příjmy - kvalifikovaný odhad EO vychází ze skutečného plnění jednotlivých druhů 
příjmů let předchozích a ze skutečnosti k 30. 6. 2009. Značná část příjmů se velice těžko 
odhaduje, neboť jsou závislé na zájmu občanů o „služby“ úřadu (správní, místní poplatky, 
odvod z výtěžku provozování loterií atd.). 
Položka daň z nemovitostí je plánována ve výši SR 2009 (15 900 tis. Kč), inkaso je 
poukazováno dle evidence FÚ prostřednictvím MHMP.   
Kapitálové příjmy (především přijaté dary na konkrétní účel) nelze kvalifikovaně 
s předstihem odhadnout. 
 
Přijaté transfery, z toho: 
 
- transfery ze státního rozpočtu – zahrnují jak neinvestiční dotaci (v rámci dotačních vztahů 
k MČ), tak i dotaci na sociální dávky, která je od roku 2007 poukazována  v průběhu  roku  
prostřednictvím rozpočtových opatření  (promítnuto ve stejné výši i v běžných výdajích), 
 
- transfery z rozpočtu HMP  - ve výhledu je pouze neinvestiční účelová dotace, která je dána 
dotačními vztahy rozpočtu HMP k rozpočtům MČ (danými usnesením zastupitelstva HMP); 
vzhledem ke změně modelu výpočtu výše dotace pro jednotlivé MČ dochází ke změnám, 
které není možné reálně postihnout. Avšak s ohledem na současný celosvětový vývoj, 
finanční krizi a hospodářskou recesi, lze očekávat, že  bude docházet ke stagnaci, resp. ke 
snížení  této dotace určené pro MČ Praha 11,  
 
- převody z vlastních fondů hospodářské činnosti – tato položka se skládá ze tří 
podpoložek: 
- odpisy BF a NBF - zde díky ukončenému úplatnému převodu bytů do osobního vlastnictví 
nelze čekat výraznější výkyvy, 
- privatizace – návrh obsahuje zapojování maximálních disponibilních prostředků (přijatých 
splátek) z účtu privatizace, 
- zisk minulých let – bude zapojován ve vazbě na objem nadlimitních oprav, realizovaných 
přímo v hospodářské činnosti (a tím bezprostředně ovlivňujících vykázaný hospodářský 
výsledek). 
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VÝDAJE:  
 
Běžné výdaje - výše běžných výdajů je konstruována tak, že jsou ve výši 100 % běžných 
příjmů, tj. ve výši celkových příjmů, od kterých je odečteno zapojení převedených prostředků 
z okruhu hospodářské činnosti. Oproti předchozím obdobím dochází k poklesu. Tento pokles 
je v běžných letech nahrazován zapojováním financování, tj. zdroji z přebytků hospodaření 
MČ v předchozích letech.  
 
Kapitálové výdaje - výše kapitálových výdajů je rovna 100 % výši položky převody 
z vlastních fondů hospodářské činnosti. Nejsou uvažovány účelové investiční dotace ze SR 
ani rozpočtu HMP, které MČ Praha 11 v tomto období může obdržet.  
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PŘÍLOHA  KOMENTÁ ŘE  č. 1 

NÁVRH FINAN ČNÍHO PLÁNU SPOLEČNOSTI  KULTURNÍ  
JIŽNÍ  M ĚSTO O.P.S. 

 
A/ PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 
Příjmy z hlavní činnosti mají v rozpočtech neziskových organizací vždy nejmenší podíl. 
Činnost KJM by měla poskytovat kulturní služby co nejširší skupině obyvatel v podstatě bez 
omezení. Z tohoto důvodu je nutné udržet výši vstupného na přijatelné výši a nelze tedy 
počítat s tím, že by příjmy ze vstupného zcela pokrývaly náklady na program. Příjmy z vlastní 
činnosti tvoří především vstupné na kulturní pořady a výstavy, menším zdrojem příjmů je 
kurzovné. 
B/ VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 
Pronájem prostor je jeden z hlavních zdrojů příjmů. Vzhledem k velmi limitujícím 
možnostem Chodovské tvrze se i nadále většina pronájmů předpokládá v Zahradě.  Tuto 
částku je velmi obtížné odhadnout, nicméně předpokládáme, že by množství pronájmů mělo 
zůstat zhruba na stejné výši jako v roce 2008 a v roce 2009.  
C/ FUNDRAISING 
V rozpočtu neuvádíme případné další grantové a sponzorské příspěvky ze státních, 
zahraničních či soukromých zdrojů, které s předstihem nelze s jistotou přesně stanovit. 
Většina grantových příspěvků bude, jak předpokládáme, vázána především na 
mimostřediskové akce – open-air festivaly na Jižním Městě a akce nad rámec běžného 
programu. Tyto prostředky budou vždy určeny na zlepšování služeb, které KJM o.p.s. 
poskytuje – především na rozšíření a zkvalitnění programové nabídky, zpřístupnění programu 
co nejvíce divákům s důrazem na jeho pestrost a atraktivitu. ZahradaKC pořádá velkou část 
programu a akcí v partnerské spolupráci (koprodukce) s řadou dalších organizací, jejich 
přínos a podíl na projektech rovněž není v rozpočtu vyčíslitelný. 
D/ DOTACE NA PROVOZ OD MČ PRAHA 11 
Rozpočet na rok 2010 je tvořen s předpokládanou dotací ve výši 7 000 tis. Kč od MČ Praha 
11. Stejná výše dotace byla určena společnosti Kulturní Jižní Město, o.p.s. v roce 2008 a při 
současné zkušenosti a skutečnosti z roku 2009, kdy je dotace snížena na 6 500 tis. Kč, se 
ukazuje, že je sedmimilionový příspěvek minimální hranicí pro provoz organizace. V roce 
2009 došlo s ohledem na nižší rozpočet ke snížení počtu některých nabízených pořadů 
(víkendové dílny pro děti a rodiče, taneční odpoledne pro seniory, jazzové koncerty, koncerty 
komorní hudby na Tvrzi, některé pořady pro školy ad.). Půlmilionové snížení dotace v roce 
2009 si také vyžádalo významné snížení výdajů na reklamu a propagaci, která je však zcela 
zásadním nástrojem podporujícím prodej a poskytování služeb. Zvýšení dotace na původních 
7 000 tis. Kč by významně přispělo ke stabilizaci a rozvoji organizace. 
 

CHODOVSKÁ  TVRZ 
VÝZNAMNÁ HISTORICKÁ PAMÁTKA S KULTURNÍM PROGRAMEM 
Památková a muzejní činnost 
Památkový význam objektu Chodovské tvrze daleko přesahuje lokální hranice. Neměl by být 
vnímán jen jako „kulturní dům“, ale především jako historická kulturní památka s živým 
kulturním programem.   
Výstavní činnost 
Hlavní aktivitou objektu je pořádání výstav, které Tvrzi v průběhu let již získaly jistý věhlas. 
Výstavy jsou plánovány s předstihem dvou let. V tuto chvíli již je tedy v podstatě kompletní 
program výstavní činnosti Tvrze na rok 2010 uzavřený. 
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Hudební dramaturgie 
Těžištěm tzv. pořadů pro dospělé jsou hudební produkce komorních těles či sólistů zejména 
klasické hudby. Chodovská tvrz navazuje na dobrou tradici koncertů, na nichž se představují 
umělci, kteří si ve Tvrzi získali své věrné posluchače a návštěvníky. Vzhledem k velikosti 
sálu se vždy bude jednat o hudební události komorního charakteru. Měly by být zachovány 
oblíbené a hojně navštěvované produkce (koncerty J. Svěceného, šansony apod.). Větší 
prostor by mohl být dán experimentálním formám vážné hudby. Počítá se také s odpoledními 
koncerty určenými především pro seniory, pro které jsou obvyklé večerní hodiny často 
nevyhovující. 
Pořady pro děti 
Pořady navazující na tradici představení pro školy, dětská představení pro veřejnost a 
speciální víkendové akce pro rodiče s dětmi.  
Část pořadů věnovaná mladším školním dětem nebo dětem z mateřských škol bude zahrnovat 
převážně rozmanité pohádkové tituly. Další prostor bude poskytnut hudebním pořadům typu 
výchovných koncertů, kde bude kromě hudebních ukázek a odborného výkladu dán i prostor 
k interaktivnímu přístupu ve vztahu divák a umělec. V nabídce programů by neměly chybět 
ani literární a jiné naučné pořady, určené zejména pro žáky druhého stupně ZŠ (např. besedy 
s literárními autory, literární pořady s divadelními ukázkami nebo besedy např. 
s protidrogovou tematikou s využitím psychodramatu nebo muzikoterapie).  
 

ZAHRADA KC 

KULTURN Ě-SOCIÁLNÍ CENTRUM NA JIŽNÍM M ĚSTĚ 
Hlavním cílem je vytvořit živé centrum kulturního a společenského dění Jižního Města, 
poskytovat hodnotný alternativní program k „nekulturním“ aktivitám a celkově kultivovat 
lokalitu Jižního Města.  
CÍLE 

• Přispět ke snížení sociálních, časových a ekonomických bariér, které brání přístupu 
k umění 

• Kulturní činností přispívat k rozvoji okolí 
• Nabídnout atraktivní alternativu k nekulturním aktivitám mládeže 
• Vytvořit živé a přátelské kulturní centrum Jižního města 
• Zapojit ZahraduKC do evropských sítí kulturních center 
• Přispět ke zlepšení vztahu místních ke své lokalitě 
• Přispět ke snížení rizika sociálně patologických jevů mládeže 

CÍLOVÉ SKUPINY 
Vytvářením konkrétně zacílených programů, akcí a uměleckých projektů ZahradaKC přispívá 
k aktivnímu začlenění nejrůznějších specifických skupin do kulturních aktivit. Program 
ZahradaKC je určen všem věkovým i sociálním skupinám. Mezi prioritními jsou pořady pro 
děti a dospívající mládež. 
SKLADBA PROGRAMU 
Divadlo pro dospělé 
Obecným dramaturgickým záměrem je prezentovat kvalitní divadelní mainstream především 
z mimopražských regionů (Naivní divadlo Liberec, Činoherní studio Ústí nad Labem, Malé 
divadlo České Budějovice, Hadivadlo apod.), tedy představení, se kterými se pražský divák 
téměř nemá možnost setkat. Program bude kombinován s atraktivní formou moderních 
kabaretních představení (Vosto5, Komediograf ad.) a amatérských vystoupení. 
 
Dětská představení  
Pohádky i vzdělávací představení, 2x týdně se odehrávají loutková i činoherní dětská 
představení + pravidelná sobotní odpoledne pro děti a rodiče. 
Koncerty „mladých“ žánr ů  - ska, reagge, rock, hip-hop... 
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Jižní JaM 
Pravidelné koncerty místních kapel. Vítěz finálového JaMu pak bude moci nahrát demo 
snímek v profesionálním studiu.  
Jazzové koncerty - neformální cesta k objevování vynikajících hudebníků. 
Folková série  - známé i vycházející hvězdy nesmrtelného žánru. 
Kurzy a workshopy  
Kromě tradičních kurzů a kroužků (hudební nástroje, výtvarné a pohybové kurzy) ZahradaKC 
pořádá kreativních dílny streetartových disciplín, určených mladým lidem. V rámci tohoto 
programu se konají workshopy žonglování, beatboxu, streetdance nebo graffiti pod vedením 
předních umělců v oboru. 
Výstavy výtvarného umění, Přednášky, Divadelní a vzdělávací pořady pro školy, 
Jednorázové venkovní akce a projekty, Festivaly (Street for Art, Hudba mezi bloky, 
Země-město…) 
V rámci rozvoje lokální komunity ZahradaKC realizuje venkovní projekty (festivaly, průvody, 
poutě, trhy, atp.), které přispívají ke kulturně sociální kultivaci veřejného prostoru Jižního 
Města - Mikulášský průvod, Vánoční trhy, karnevaly... 
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PŘÍLOHA  KOMENTÁ ŘE  č. 2  

NÁVRH FINAN ČNÍHO PLÁNU SPOL. SPORTOVNÍ JM O.P.S 
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PŘÍLOHA  KOMENTÁ ŘE  č. 3  

PODNIKATELSKÁ  STRATEGIE  JIHOM ĚSTSKÁ  SOCIÁLNÍ 
A. S. 

 

 
        

PRO ROK 2010 
 

 
Úvod 
 
Jihoměstská sociální, a. s., dále jen JMS a.s., byla založena 12. 12. 2007 Svoji 
činnost zahájila 1. 4. 2009. 
Podle § 6 zák. č. 108/2006 je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb - 
terénní, ambulantní, pobytové, či jejich kombinaci. JMS a.s. má také registraci pro 
NZZ, domácí péči a krizovou pomoc. 
Cílovou skupinou osob, kterým společnost tyto služby nabízí jsou senioři, zdravotně 
postižení či osoby v obtížné sociální situaci, především s trvalým bydlištěm na území 
městské části Praha 11. 
 
Cíle 

• Hlavním cílem pro rok 2010 je otevření nového pavilonu ošetřovatelského 
centra v Janouchově ulici, kde vznikne kapacita 50 lůžek (ve 24 pokojích) pro 
odlehčovací službu. V této souvislosti čeká JMS a. s. vybavení pokojů 
nábytkem, a zařízení do rozšířené jídelny. Dále pak vybavení zázemí pro 
zdravotní sestry a pečovatelky, vybavení recepce  a zakoupení techniky pro 
manipulaci s klienty, kteří mají omezenou schopnost pohybu.  

• V souvislosti s nově otevřeným pavilonem je nutné personálně posílit provoz 
v kategorii pečovatelka a v kuchyni 

• Na základě úspěchu ve výběrovém řízení na obor fyzioterapie a následném 
uzavření smlouvy s VZP vybudovat v prostorách objektu Křejpského 
pracoviště prostor pro poskytování této služby. 

• JMS a. s. bude pokračovat v jednáních s pojišťovnami o uzavírání smluv na 
další služby 

• Nad rámec služeb poskytovaných podle zák. č. 108/2006 Sb. generovat a 
nabízet fakultativní služby jejichž cílem je zvýšení komfortu a pohodlí klientů. 
(Kadeřník, pedikura, drobné opravy v domácnosti…) 

• Pokračovat ve stabilizaci a zefektivnění provoz obou stravovacích provozů 
(Křejpského a Janouchova) a hledat možnosti pro další odbyt především 
obědů. Nabídky dalších služeb v oblasti stravování – svatby, promoce, 
rodinná, podniková a společenská setkání… atp. 

• Zefektivnit autoprovoz. 
• Dlouhodobým a trvalým cílem je zvyšování počtu klientů a postupně se svými 

službami expandovat za hranice Jižního Města. 
• Získávání dalších finančních prostředků prostřednictvím doplňkových činností, 

pronájmů, dotací grantů a sponzorských darů. 
Cesty 
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Stabilizovat stávající kolektiv pracovníků a vhodně jej doplnit zejména o kvalifikované 
pracovníky  

• 001 praktický lékař (gerontolog) 
• 202 praktický lékař (rehabilitace) 
• 902 všeobecná sestra - rehabilitace 
• 913 všeobecná sestra v sociálních službách 
• 925 všeobecná sestra domácí zdravotní péče 

 
Prověřit a zefektivnit pracovní náplně pracovníků. 
Nastavit motivační kriteria.  
Nastavit kontrolní systém s preferencí kontroly kvality všech poskytovaných služeb. 
 
Připravit a zahájit marketinkový projekt. (Informační a propagační materiály, inzerce, 
publikační činnost… ) 
 
Vize 

• Outsourcing 
1. Účetnictví 
2. Doprava 

• Vybudování lékárny, resp. výdejny léků + prodejny a půjčovny zdravotních, 
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. 

 
Navrhl Jan Meixner, předseda představenstva JMS a.s. 
13.10.2009 
 

FINANČNÍ PLÁN HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 
NA  ROK 2010 

  
Název firmy: Finan ční plán 

Jihom ěstská sociální a.s. ( v tis. K č )  

VÝNOSY CELKEM 40 470 
 DOTACE 22 900 
 -  od zakladatele 16 400 
 -  příspěvek na vybavení dostavby SOZ 3 500 
 - z jiných zdrojů 3 000 
GRANTY   70 
 - grant. Taneční odpoledne 20 
    dary sponzorské 50 
VLASTNÍ VÝNOSY 17 500 
 - pronájmy 100 
 - strava  7 200 
 - sociální, pečovatelské a ošetř .služby 8 900 
 - úhrady zdr.pojišťoven 1 100 
 - ostatní příjmy 150 
 - úroky 50 
 NÁKLADY  CELKEM  39 970 
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 - mzdové + osobní (v č. pojišt ění) 26 000 
 - opravy a údržba 500 
 - nákup zboží 20 
 - spot řeba materiálu 8 000 
        potraviny 4 000 
       náklady na vyvavení dostavby SOZ 3 500 
 - energie  2 200 
    z toho: elektrické energie 750 
           vodné - stočné 400 
           teplo + teplá voda 900 
           plyn 150 
 - odpisy 250 
 - ostatní 3 000 
 z toho : spotřeba poh.hmot  180 
            cestovné 30 
             náklady na reprezentaci  10 
             ostatní služby  1 800 
               -  telekomunikace 300 
               - zpracování dat 180 
             ostatní pokuty a penále  0 
             jiné ostatní náklady  150 
               -  z toho:  pojištění 130 
            silniční daň 30 
            daň z příjmu 0 
 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM  500 
    
    
  

  

Komentá ř :  
  

Při tvorbě se vyšlo ze skutečnosti loňského a 6 měsíců letošního roku. 

    

Zároveň nejsou zahrnuty náklady a výnosy z provozu nové lůžkové kapacity   

    
    
  
V Praze dne 13.8.2009  
  
Vypracoval:  Vojtíšková  
  

 
 
 
 
 

 
PŘÍLOHA  KOMENTÁ ŘE  č. 4 
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ÚČELOVÉ  MIMO ŘÁDNÉ  DOTACE  Z ROZPOČTU  HMP A 
STÁTNÍHO ROZPOČTU  V OBDOBÍ OD  R. 2006 - 2009 

 
                                        DOTACE HMP 
ROK 2006            

RO č. Účel dotace tis. K č Poskytnuto 
 
Investice 

33/8021 Dotace na přizpůsobení dětských hřišť bezpečnostním normám 5 000 HMP Investice 

34/8019 Dotace na rekontr.obv.pláště ZŠ K Milíčovu  15 000 HMP Investice 

40/8018 Nevyčerpaná dotace z r.2005 ZŠ Chodov-půdní vestavba 4 851,5 
ponechaná 
dot.z r.2005 

 
Investice 

62/4039 Dotace pro ZŠ Květn.vít.-Moderní směry výuky  JPD3 54,3 HMP  

Celkem 2006 HMP  24 905,8   

 
ROK 2007             

RO č. Účel dotace tis. K č Poskytnuto 
 
Investice 

7/4017 Dotace pro ZŠ Květn.vít.-Moderní směry výuky  JPD3 119,4 HMP  

18/8011 Regener. BF Petýrkova (Dům pro tělesně postižené) 10 000 HMP investice 

19/8005 Rekonstr. škvárové atl.dráhy ZŠ Mendelova 550 - grant 1 800 HMP investice 

44/8024 Rekonstrukce dětských hřišť, pískovišť  10 000 HMP investice 

114/8042 Investiční dotace na horohalu (nečerpáno, převedeno do r. 2008) (5 000) HMP investice 

115/4063 Dotace pro ZŠ Květn.vít.-Moderní směry výuky  JPD3 30 HMP  

130/8054 Dotace neinv.účelová na opravu dřev.prvků proskl.arkád-Chod.tvrz 500 HMP  

156/8059 Dotace inv.na PD aquaparku 10 000 HMP investice 

Dotace na rekonstr.objektu Markušova pro služebnu MP  7 000 HMP investice 

159/8063 Dotace na vybudov.výjezdového stanoviště ZZS Markušova 6 000 HMP investice 

161/8057 Dotace na financování činností v procesu komunitního plánování 30 HMP  

Celkem 2007 HMP 45 479,4   
 

 ROK 2008    
 

RO č. Účel dotace tis. K č Poskytnuto 
 
Investice 

22/4010 Dotace pro ZŠ Květn.vít.-Moderní směry výuky  JPD3 121,2 HMP  
Granty pro obl.sportu investiční 1 000 tis. Kč-rekonstr. dvou 
sportovišť u ZŠ Pošepného 1 000 HMP Investice 26/8009 

 
 neinv. 15 tis. Kč 15 HMP  
 

38/8014 
Ponechání nevyč.úč.inv.dotace z r.2007 na rek.a nástavbu 
výměníkové stanice na horolezeckou halu se zázemím 5 000 HMP Investice 

40/8015 Víceúčelová hala na boxlacros,volejbal, malou kopanou, florbal 10 000 HMP Investice 

59/8027 Regenerace bytového objektu Majerského 10 895 HMP Investice 

101/8032 Dotace na projekt Systém integrované sociální intervence  1 900 HMP  

133/7008 Dotace na projekt Sluneční škola K Milíčovu  
2 896,3 

231,8 HMP 
Investice 
Neinvest. 

146/8048 
Dotace pro SDH Praha-Chodov – na provoz (na dýchací 
techniku) 200 HMP 

 

147/8055 Dotace na krytí výdajů za personální audit 131,5 HMP  

150/8061 Dotace na výměnu střeš.krytiny a nátěr fasády KD Chodov.tvrz 1 900 HMP  
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Celkem 2008 HMP  34 290,8  

 

 

ROK 2009    
 

RO č. Účel dotace tis. K č 

 
Poskytnut
o 

 
Investice 

10/8007 Dotace na rekonstrukci obj. Markušova pro potřeby MP 15 000 HMP Investice 

11/4003 Dotace pro ZŠ Květn. vít. 1554 Moderní směry výuky JPD 3 42,3 HMP  

25/8013 Dotace na výstavbu nové budovy radnice 6 000 HMP Investice 

26/8013 Dotace na akci regenerace byt. objektu Majerského 2034-2039 10 000 HMP Investice 

27/8016 
Dotace na rekonstrukci atletické rovinky ZŠ Mikulova 1594 
Dotace na akci výstavba minigolfového hřiště v parku Chod. tvrz 

1 000 
1 000 

HMP 
HMP 

Investice 
Investice 

 
54/8022 

 
 

Dotace na dokončení víceúčelové haly ZŠ Květn. vít. 1554 
Dotace na dokončení přeměny výměníkové stanice na 
horolezeckou halu se zázemím 
Dotace na rekonstrukce sportovišť u ZŠ Mikulova 1594 

10 000 
 

8 000 
14 000 

HMP 
 

HMP 
HMP 

Investice 
 
Investice 
Investice 

73/8035 Dotace na vybudování fotbalové hřiště u ZŠ Mikulova 1594 3 500 HMP Investice 

110/8046 

Dotace na obnovu MŠ a MČ v ZŠ ve výši 39 000 tis. Kč: 
MŠ Babákova 2149 – přestavba  
MŠ Donovalská 1862 – přestavba  
Dislokované pracoviště MŠ v ZŠ Mendelova 550 
Dislokované pracoviště MŠ v ZŠ Pošepného nám. 2022 

18 000 
15 000 
4 000 
2 000 

HMP 
HMP 
HMP 
HMP 

Investice 
Investice 
Investice 
Investice 

151/8060 Dotace na sport.relaxační areál Schulhoffova  4 000 HMP Investice 

151/8066 Dotace na Dům zubní péče 7 000 HMP Investice 

151/8066 Dotace na regeneraci BF-bytový dům Majerského 2034-2039 10 000 HMP Investice 

151/8062 Dotace na dostavbu SOZ Janouchova 670 15 000 HMP Investice 

151/8066 Dotace na projekt Systém integrované sociální intervence 5 000 HMP  

     

     

CELKEM 2009  HMP  148 542,3   
 
 
 
 

                                             DOTACE ZE  STÁTNÍHO ROZPOČTU 
 
ROK 2006      
 

RO č. Účel dotace tis. K č Poskytnuto 
 
Investice 

19/6007 Dotace na ZŠ Chodov, Květnového vítězství 57, Praha 4-limitka 15 000   

60/6024 Podpora inform. technologií pro IS RŽP    170 SR  

88/6034 Dotace na zajištění prac.vydávání pasů s biom.údaji  1 813,8 SR  

109/4064 Dotace pro ZŠ Květn.vít.-Moderní směry výuky  JPD3 204,1 SR  

136/6050 Dotace – projekt Parnerství 2006 - limitka  526 SR Investice 

157/6058 Dotace účelová na výstavbu hromadných garáží - limitka 13 000 SR Investice 

164/6061 Snížení neinvestiční dotace na biometrické údaje   - 2,3 SR  

CELKEM 2006  SR  30 711,6   

 
ROK 2007     
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RO č. Účel dotace tis. K č Poskytnuto Investice 

62/4046 Dotace pro ZŠ Květn.vít.-Moderní směry výuky  JPD3 143,7 SR  

115/4061 Dotace pro ZŠ Květn.vít.-Moderní směry výuky  JPD3 75,3 SR  

139/6059 
Dotace inv.účelová na "Výstavbu Jihoměstského parku u 
Chodovské tvrze"                                                    LIMITKA 14 000 SR 

 
Investice 

Dotace na rekonstrukci objektu 2 tělocvičen ZŠ Mendelova  
                                                                             LIMITKA 19 000 SR 

 
Investice  

145/6069 
Dotace na rekonstrukci a zateplení pav.A2 ZŠ K Milíčovu  
                                                                              LIMITKA 24 000 SR 

 
Investice  

146/6063 Dotace na Czech POINT kontaktní místa veř.správy 50 SR  

148/4077 Dotace pro ZŠ Květn.vít.-Moderní směry výuky  JPD3 50,6 SR  

149/6067 Dotace na zajištění bydlení azylantů 360 SR  

CELKEM 2007  SR 57 679,6   

 
ROK 2008    
 
 

RO č. Účel dotace tis. K č Poskytnuto 
 
Investice 

22/4010 Dotace pro ZŠ Květn.vít.-Moderní směry výuky  JPD3 171,3 SR  

100/4044 Dotace pro ZŠ Květn.vít.-Moderní směry výuky  JPD3 125,5 SR  

133/7008 
 
Dotace na projekt Sluneční škola K Milíčovu 

2 896,3 
231,8 SR 

Investice 
Neinvest. 

148/6066 Dotace na výstavbu víceúčel.sport.haly Květn.vít.1554 LIMITKA 12 000 SR Investice 

149 Dotace na výstavbu Domu zubní péče pro děti a rodinu LIMITKA 10 000 SR Investice 

CELKEM 2008  SR 25 424,9   

 
ROK 2009  
 

RO č. Účel dotace tis. K č Poskytnuto 
 
Investice 

108/7043 Dotace na revitalizaci ploch v Praze 11 v rámci 2. Výzvy OPPK 
69,6 
50,5 

SR 
SR 

Investice 
Neinvest.  

128/6049 Dotace na výuku ČJ pro cizince a douč.předmětů ZŠ Mendelova 20 SR   

133/6057 Dotace na rozvoj infrastruktury obce na zajištění bydlení azylanta 400 SR   

140/6059 Dotace na rozvoj infrastruktury obce na zajištění bydlení azylanta 600 SR   

162/6072 Dotace na výstavbu víceúčelové haly ZŠ Květn. vít. 1554 10 000 SR LIMITKA  

164/6074 Dotace na zajištění bydlení azylantů dle zákona o azylu 60 SR   

 
CELKEM 2009  SR 11 200,1   

 
 

                                 DOTACE Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE 
ROK 2006      
 

RO č. Účel dotace tis. K č Poskytnuto Investice 

109/4064 Dotace pro ZŠ Květn.vít.-Moderní směry výuky  JPD3 258,4 EU  

CELKEM 2006  EU 258,4   

 
ROK 2007   
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RO č. Účel dotace tis. K č Poskytnuto Investice 

62/4046 Dotace pro ZŠ Květn.vít.-Moderní směry výuky  JPD3 181,8 EU  

115/4061 Dotace pro ZŠ Květn.vít.-Moderní směry výuky  JPD3 95,2 EU  

148/4077 Dotace pro ZŠ Květn.vít.-Moderní směry výuky  JPD3 64,1 EU  
 
CELKEM 2007  EU  341,1   

 
ROK 2008  
 

RO č. Účel dotace tis. K č Poskytnuto Investice 

22/4010 Dotace pro ZŠ Květn.vít.-Moderní směry výuky  JPD3 216,8 EU  

100/4044 Dotace pro ZŠ Květn.vít.-Moderní směry výuky  JPD3 158,9 EU  

133/7008 Dotace na projekt Sluneční škola K Milíčovu 
32 824,2 

2 627 EU 
Investice  
Neinvest. 

CELKEM 2008  EU  35 826,9   

 
ROK 2009  
 

RO č. Účel dotace tis. K č Poskytnuto 
 
Investice 

108/7043 Dotace na revitalizaci ploch v Praze 11 v rámci 2. Výzvy OPPK 
789 

572,5 
EU 
EU 

Investice 
Neinvest. 

   
CELKEM 2009  EU 1 361,5   

 
 

ROK MHMP SR 
 

EU Celkem 

2006 24 905,8 30 711,6 
 

258,4 55 875,8 

2007 45 479,4 57 679,6 
 

341,1 103 500,1 

2008 34 290,8 25 424,9 
 

35 826,9 95 542,6 

2009 148 542,3 11 200,1 
 

1 361,5 161 103,9 

CELKEM  253 218,3 125 016,2 37 787,9 416 022,4 

 
 
Stav k 15.12.2009 
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PŘÍLOHA   KOMENTÁ ŘE  č. 5 

ZPRÁVA O ČINNOSTI SISI 
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