SCHVÁLEÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2010
Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb
městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního roku.
Rozpočet městské části je zpracován v souladu se zákony č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění a č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze
v platném znění. Členění rozpočtu odpovídá vyhlášce Ministerstva financí ČR č. 323/2002
Sb. o rozpočtové skladbě v platném znění.
Rozpočet městské části zahrnuje předpokládané finanční zdroje a finanční potřeby pro daný
rok. Návrh rozpočtu byl projednáván na FV ZMČ a na Radě MČ
Finanční zdroje rozpočtu MČ na rok 2010 jsou v celkové výši 34 354,4 tis. Kč
Z této výše připadá na rozpočtové příjmy částka 27 879 tis. Kč a na zdroje zařazené ve třídě 8
financování částka 6 475,4 tis. Kč.
Finanční potřeby rozpočtu MČ na rok 2010 jsou v celkové výši 34 354,4 tis. Kč
Z toho rozpočtové výdaje jsou ve výši 31 012,1 tis. Kč a potřeby třídy 8 financování ve výši
3 342,3 tis. Kč.
Rozpočet městské části
ÚHRN PŘÍJMŮ VE VÝŠI
ÚHRN VÝDAJŮ VE VÝŠI
FINANCOVÁNÍ CELKEM

27 879 tis. Kč
31 012,1 tis. Kč
3 133,1 tis. Kč

FIAČÍ ZDROJE ROZPOČTU

(Tabulka č. 1 Bilance rozpočtu na r. 2010)

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Na základě platné rozpočtové skladby jsou rozpočtové příjmy městské části rozděleny do
třídy 1 – daňové, třídy 2 – nedaňové a třídy 4 – přijaté transfery.
Dále se do rozpočtu prostřednictvím třídy 8 – financování zapojují finanční prostředky, které
byly vytvořeny v minulých letech jako úspora.
Třída 1 – Daňové příjmy – rozpočet: 9 217 tis. Kč
- zahrnují odhad příjmů z poplatku za znečišťování ovzduší, poplatku ze
a) Poplatky
psů, poplatku za užívání veřejného prostranství, poplatku z ubytovací
kapacity, poplatku za provozování výherních hracích přístrojů
a z odvodu výtěžku z provozování loterií. Odhad vychází ze skutečnosti
2009.
b) Správní poplatky - zahrnují poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní
úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení,
rozhodnutí apod. upravené zvláštními zákony. Výše těchto poplatků
také vychází ze skutečnosti roku 2009.
c) Daň z nemovitosti- výnos této daně plyne do rozpočtu městské části prostřednictvím
hl.m.Prahy a tak návrh na rozpočtovanou výši je orientačně určován
hl.m.Prahou. Jde o 100% inkaso daně, podle zákona o dani
z nemovitosti, skutečně vybrané za nemovitosti na území MČ.
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Třída 2 – edaňové příjmy – rozpočet: 333 tis. Kč
Rozpočtovány jsou příjmy ze čtenářských poplatků v místní knihovně, příjmy z úroků na
bankovních účtech městské části a sankční platby inkasované za porušování závazných
platných norem.
Třída 4 – Přijaté transfery – rozpočet: 18 329 tis. Kč
Tyto příjmy tvoří přijatá dotace ze státního rozpočtu, která obsahuje příspěvek na školství a
příspěvek na výkon státní správy, neinvestiční přijaté transfery z rozpočtu hl.m.Prahy, kde se
jedná o dotační vztahy k městským částem schválené usnesením Zastupitelstva hl.m.Prahy a
převody ze zisku hospodářské činnosti.
Třída 8 – Financování – rozpočet: 6 475,4 tis. Kč
V této třídě jsou rozpočtovány zdroje získané úsporou finančních prostředků vytvořenou
v minulých letech.

FIAČÍ POTŘEBY ROZPOČTU

(Tabulka č. 1 Bilance na rozpočtu na r. 2010)

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Jsou určeny na běžné výdaje položkového seskupení 5 v částce 23 906,1 tis. Kč a kapitálové
výdaje položkového seskupení 6 v částce 7 106 tis Kč. Výdaje jsou rozděleny do 8 kapitol.
Dále jsou do rozpočtu zapojeny výdaje třídy 8 – financování ve výši 3 342,3 tis. Kč.

VÝDAJE DLE JEDOTLIVÝCH KAPITOL (Tabulka č. 2 Výdaje rozpočtu na rok 2010)

KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ IFRASTRUKTURA
Rozpočet na r. 2010
v tis. Kč

Výdaje celkem
8 477

Běžné výdaje
4 751

Kapitálové výdaje
3 726

Běžné výdaje
OddPar 2310 – Pitná voda – rozpočet: 13 tis Kč
Finanční prostředky jsou určena na úhradu elektrické energie ve vodárně a na drobné opravy.
OddPar 3745 – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – rozpočet: 4 738 tis Kč
Výdaje zahrnují finanční prostředky, které budou použity na údržbu zeleně městské části
zimní údržby a úklid, opravy dětských pískovišť (výměny písků), nákup laviček, nákup sáčků
na psí exkrementy, na financování posudků a studií.
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Kapitálové výdaje
OddPar 2333 – Malé vodní toky – rozpočet: 110 tis. Kč
Akce: Rekonstrukce rybníčků Na ohrádkách
OddPar 3745 – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – rozpočet 3 616 tis. Kč
Akce: Park Na Prameništi - rozpočet 3 286 tis. Kč
Stezka park Na Prameništi – rybníčky Na ohrádkách - rozpočet 100 tis. Kč
Fitness prvky Mistřínská - rozpočet 230 tis. Kč

KAPITOLA 03 – DOPRAVA
Rozpočet na r. 2010
v tis. Kč

Výdaje celkem
519

Běžné výdaje
289

Kapitálové výdaje
230

Běžné výdaje
OddPar 2212 – Silnice – rozpočet: 289 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na dopravní značení, opravy komunikací, studie a posudky.

Kapitálové výdaje
Odd Par 2212 – Silnice – rozpočet: 150 tis. Kč
Akce: Chodník Mladých – Vsetínská – rozpočet 150 tis. Kč
OddPar 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – rozpočet: 80 tis. Kč
Akce: Řešení prostranství před hasičskou zbrojnicí – rozpočet 80 tis. Kč

KAPITOLA 04 –ŠKOLSTVÍ
Rozpočet na r. 2010
v tis. Kč

Výdaje celkem
5 856

Běžné výdaje
3 006

Kapitálové výdaje
2 850

Běžné výdaje
OddPar 3113 – Základní školy – rozpočet. 3 006 tis. Kč
Finanční prostředky budou použity na příspěvek ZŠ a MŠ Nedašovská na provoz a údržbu
příspěvkové organizaci. Dále na granty škole.

Kapitálové výdaje
OddPar 3113 – Základní školy - rozpočet 4 750 tis. Kč
Akce: Základní devítiletá škola u sportoviště – rozpočet 100 tis. Kč
Rekonstrukce vody a elektro v ZŠ a MŠ – rozpočet 2 750 tis. Kč
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KAPITOLA 05 – SOCIÁLÍ OBLAST A ZDRAVOTICTVÍ
Rozpočet na r. 2010
v tis. Kč

Výdaje celkem
311

Běžné výdaje
311

Kapitálové výdaje
0

Běžné výdaje
OddPar 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ost.skupinám obyvatelstva – rozpočet: 20 tis.Kč
Finanční prostředky budou použity na případné potřeby jako jsou sociální pohřby apod.
OddPar 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba – rozpočet: 261 tis. Kč
Zde jsou zařazeny výdaje na dům s pečovatelskou službou, jako je nákup žaluzií do oken,
vodné, plyn, el. energie a ostatní služby, které nejsou zúčtovatelné s nájemníky a dále pak
případné drobné opravy. Dále jsou tu finanční prostředky, které jsou určeny na peněžitý dar
pro sdružení MARTIN, které vykonává osobní asistenci pro naše občany.
OddPar 4357 – Domovy – rozpočet: 30 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na peněžitý dar domům pro osoby se zdravotním postižením.

KAPITOLA 06 – KULTURA, SPORT A CESTOVÍ RUCH
Rozpočet na r. 2010
v tis. Kč

Výdaje celkem
2 396,2

Běžné výdaje
2 396,2

Kapitálové výdaje
0

Běžné výdaje
OddPar 3314 – Činnosti knihovnické – rozpočet: 726,7 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na provoz místní knihovny a to na mzdové výdaje včetně
zákonných odvodů, na příspěvky ze sociálního fondu, na nákup knih, novin a časopisů, na
nákup drobného dlouhodobého majetku pro knihovnu, materiální výdaje jako jsou
kancelářské potřeby a úklidové prostředky, na vodné, energie, telekomunikační služby a
ostatní služby související s provozem místní knihovny.
OddPar 3319 – Ostatní záležitosti kultury – rozpočet: 403 tis. Kč
Finanční prostředky budou čerpány na činnosti spojené s klubem důchodců, s vedením obecní
kroniky, s pořádáním kulturních akcí pro seniory a děti (Lidunka, Dětský karneval), Letní
slavnost, Zličínská pouť, zájezdy seniorů, vánoční posezení seniorů, vítání občánků apod.
OddPar 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – rozpočet: 306,5 tis. Kč
Finanční prostředky budou čerpány na činnosti spojené s vydáváním a distribucí novin
Zpravodaj Zličína a Sobína.
OddPar 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce – rozpočet. 414 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na výdaje spojené se správou hřišť ve Zličíně a v Sobíně a na
případné opravy. Dále jsou do rozpočtu zapojeny finanční prostředky na analýzu zjišťující
podmínky pro výstavbu šaten.
OddPar 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – rozpočet: 546 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na granty
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KAPITOLA 07 – BEZPEČOST
Rozpočet na r. 2010
v tis. Kč

Výdaje celkem
628,5

Běžné výdaje
628,5

Kapitálové výdaje
0

Běžné výdaje
OddPar 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek – rozpočet: 56 tis. Kč
Finanční prostředky určené pro Městskou policii v naší městské části. Jedná se o výdaje na
drobný hmotný dlouhodobý majetek a materiální výdaje pro služebnu Městské policie, nákup
odborné literatury, školení a drobné opravy.
OddPar 5512 – Požární ochrana – rozpočet 572,5 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na provoz hasičského sboru městské části a to na nákup
ochranných pomůcek, oděvů, odborné literatury, na nákup drobného hmotného dlouhodobého
a všeobecného materiálu, na úhradu vodného, energií a ostatních služeb v hasičské zbrojnici,
na služby telekomunikací, na platby za pojištění aut a osob, na školicí služby, ostatní služby
(STK+emise, lékařské prohlídky, pronájem tělocvičny) a na opravy hasičské techniky.

KAPITOLA 08 – HOSPODÁŘSTVÍ
Rozpočet na r. 2010
v tis. Kč

Výdaje celkem
851

Běžné výdaje
551

Kapitálové výdaje
300

Běžné výdaje
OddPar 3632 – Pohřebnictví – rozpočet: 98,5 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na správu hřbitova a to na ostatní osobní výdaje včetně
zákonných odvodů, na vodné a služby svozu odpadu.
OddPar 3639 – Komunální služby – rozpočet: 452,5 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na osobní výdaje včetně zákonných odvodů za úklid čp. 244,
budovy ÚMČ, topičské práce v budově čp. 244 a za správu nebytových prostor v budově
hasičské zbrojnice.

Kapitálové výdaje
OddPar 3612 – Bytové hospodářství – rozpočet: 50 tis. Kč
Akce: Rekonstrukce Strojírenská 405 – rozpočet 50 tis Kč

OddPar 3632 – Pohřebnictví – rozpočet: 250 tis. Kč
Akce: Rozšíření hřbitova Zličín – rozpočet 250 tis. Kč
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KAPITOLA 09 – VITŘÍ SPRÁVA
Rozpočet na r. 2010
v tis. Kč

Výdaje celkem
11 973,4

Běžné výdaje
11 973,4

Kapitálové výdaje
0

Běžné výdaje
OddPar 6112 – Zastupitelstva obcí – rozpočet: 2 370,7 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na činnost zastupitelských orgánů, na odměny uvolněným a
neuvolněným zastupitelům, členům komisí a výborů včetně zákonných odvodů, na příspěvky
ze sociálního fondu uvolněným zastupitelům a na cestovné.
OddPar 6171 – Činnost místní správy – rozpočet: 9 602,7 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na vlastní správní činnost a budou čerpány na mzdové výdaje
a na ostatní platby za provedenou práci vč. zákonných odvodů. Dále bude hrazena odborná
literatura, tisk, nákup materiálu a drobného hmotného dlouhodobého majetku, vodné, plyn, el.
energie, pohonné hmoty, služby pošty a telekomunikací, revize, studie, posudky, právní
služby, konzultační a poradenské služby, služby auditora, školící služby, opravy a udržování,
cestovné zaměstnanců, nákup výrobků k pohoštění, na příspěvky ze sociálního fondu
zaměstnancům, platby daní a poplatků, pojištění, bankovní služby a jiné.
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Tabulka
č. 1/1

BILANCE ROZPOČTU NA ROK 2010

1332 Poplatek za znečišťování ovzduší
1341 Poplatek ze psů
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
1345 Poplatek z ubytovací kapacity
1347 Poplatek za provozovaný výh.hrací přístroj
1351 Odvod výtěžku za provozování loterií
1361 Správní poplatky
1511 Daň z nemovitosti
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
2111 Příjmy ze čtenářských poplatků
2141 Příjmy z úroků
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů
2221 Přijaté vratky transferů od jiných rozpočtů
2321 Přijaté dary
2329 Ostatní nedaňové příjmy
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
4111 Neinv.přijaté transfery z všeob.správy
4112 Neinv.přijaté transfery ze SR
4121 Neinv.přijaté transfery od obcí
4129 Ost. neinv.transfery od rozpočtů úz.úrovně
4131 Převody z fondu hospodářské činnosti
4221 Investiční přijaté transfery od obcí
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY

2,00
120,00
350,00
50,00
853,00
625,00
607,00
3500,00
6107,00
12,00
440,00
6,00
24,40
1053,20
131,00
1666,60
110,50
274,00
13666,60
-760,00
13152,00
6000,00
32443,10

2,00
120,00
200,00
40,00
825,00
380,00
1050,00
6600,00
9217,00
18,00
300,00
15,00
0,00
0,00
0,00
333,00
0,00
343,00
9936,00
-500,00
8550,00
0,00
18329,00

Index
2010/2009
v%
100,00
100,00
57,14
80,00
96,72
60,80
172,98
188,57
150,93
150,00
68,18
250,00
0,00
0,00
0,00
19,98
0,00
125,18
72,70
65,79
65,01
0,00
56,50

ÚHRN PŘÍJMŮ

40216,70

27879,00

69,32

FINANCOVÁNÍ
8115 Zapojení prostředků ze sociálního fondu
8115 Zapojení prostředků z FRR
8115 Úspora minulých let
ÚHRN FINANCOVÁNÍ

443,50
12722,90
9643,60
22810,00

479,00
3048,10
2948,30
6475,40

108,00
23,96
30,57
28,39

FINANČNÍ ZDROJE CELKEM

63026,70

34354,40

54,51

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč

Upravený
rozpočet
2009

Rozpočet
2010

Tabulka
č. 1/2

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE v tis. Kč

Upravený
Rozpočet
rozpočet 2009 2010

Index
2010/2009
v%

5xxx běžné výdaje
6xxx kapitálové výdaje

22965,50
24388,20

23906,10
7106,00

104,10
29,14

ÚHRN VÝDAJŮ

47353,70

31012,10

65,49

FINANCOVÁNÍ
8115 Tvorba sociálního fondu
8115 Převody úspory do sociálního fondu
8115 Převody úspory do FRR
ÚHRN FINANCOVÁNÍ

420,00
59,20
15193,80
15673,00

394,00
4,50
2943,80
3342,30

93,81
7,60
19,38
21,33

FINANČNÍ POTŘEBY CELKEM

63026,70

34354,40

54,51

ÚHRN PŘÍJMŮ

40216,70

27879,00

69,32

ÚHRN VÝDAJŮ

47353,70

31012,10

65,49

7137,00

3133,10

43,90

FINANCOVÁNÍ CELKEM

Tabulka č. 2
VÝDAJE ROZPOČTU NA ROK 2010

VÝDAJE v tis. Kč

02 Městská infrastruktura
03 Doprava
04 Školství
05 Sociální oblast a zdravotnictví
06 Kultura, sport a cestovní ruch
07 Bezpečnost
08 Hospodářství
09 Vnitřní správa
BĚŽNÉ VÝDAJE
02 Městská infrastruktura
03 Doprava
04 Školství
05 Sociální oblast a zdravotnictví
06 Kultura, sport a cestovní ruch
07 Bezpečnost
08 Hospodářství
09 Vnitřní správa
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
02 Městská infrastruktura
03 Doprava
04 Školství
05 Sociální oblast a zdravotnictví
06 Kultura, sport a cestovní ruch
07 Bezpečnost
08 Hospodářství
09 Vnitřní správa
ÚHRN VÝDAJŮ (běžné + kapitálové)

Upravený
rozpočet 2009
4613,00
140,00
2896,40
845,80
1409,30
784,00
529,20
11747,80
22965,50
5148,60
140,00
11244,40
76,70
430,00
2025,00
4800,00
523,50
24388,20
9761,00
280,00
14140,80
922,50
1839,30
2809,00
5329,20
12271,30
47353,70

Rozpočet
2010
4751,00
289,00
3006,00
311,00
2396,20
628,50
551,00
11973,40
23906,10
3726,00
230,00
2850,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
7106,00
8477,00
519,00
5856,00
311,00
2396,20
628,50
851,00
11973,40
31012,10

Index
2010/2009
v%
102,99
206,43
103,78
36,77
170,03
80,17
104,12
101,92
104,10
72,37
164,29
25,35
0,00
0,00
0,00
6,25
0,00
29,14
86,85
185,36
41,41
33,71
130,28
22,37
15,97
97,57
65,49

Tabulka č. 3
PLÁN HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI NA ROK 2010

Výnosy v tis. Kč
Nájemné z bytů DPS
Nájemné z bytů čp. 405, čp. 244 a ul. Mladých
Nájemné z nebytových prostor
Pronájem z pozemků
Pronájem z pozemků u privatizovaných domů
Výnosy z reklam, pronájem mov.maj, zastávky
Úroky ČS
Prodejní cena prodaného a směněného maj.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Výnosy z prodeje knih a medailí
Výnosy celkem

Náklady v tis. Kč
Opravy a udržování
Ostatní služby
Daň z převodu nemovitosti
Ostatní náklady (poplatky ČS)
Zůstatková cena prodaného a směněného maj.
Odpis pohledávky

Skutečnost
Plán
2009
2010
2115,00
3346,00
2083,00
3117,00
53,00
131,00
399,00
12960,00
463,00
1,00
24668,00

Skutečnost
Plán
2009
2010
1480,00
2255,00
714,00
31,00
9918,00
132,00

2148,00
2903,00
2254,00
1891,00
53,00
150,00
400,00
0,00
0,00
1,00
9800,00

750,00
2107,00
0,00
33,00
0,00
0,00

Náklady celkem

14530,00

2890,00

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (před zdaněním)

10138,00

6910,00

HOSPODÁŘSKÁ ČI

OST (Tabulka č. 3)

Hospodářská činnost se sleduje účetně mimo rozpočtové příjmy a výdaje, v účtových třídách
5xx – náklady a 6xx – výnosy. Výsledek hospodaření se zjišťuje jako rozdíl výnosů a nákladů
ve Výkazu zisku a ztráty. Plán hospodářské činnosti je sestaven na základě tohoto výkazu.
V hospodářské činnosti se nesestavuje rozpočet, ale pouze plán, který není závazným
ukazatelem. Slouží ke zjištění předpokládaného hospodářského výsledku této činnosti.
VÝNOSY – jsou tvořeny především předpisem nájemného bytových a nebytových prostor a
pronájmem pozemků. Dále pak výnosy z reklam, pronájmu movitého majetku, úklidu
zastávek a úroků z bankovních účtů.
NÁKLADY – částka u oprav se týká běžné údržby bytového fondu. V ostatních službách se
jedná o výdaje spojené se správou majetku na základě smluv, dále pak revizi PO, elektro,
plynu, komínů, výtahů, výdaje na úklid bytů DPS po malování, výdaje za zpracování SIPO,
výdaje za telekomunikační služby apod.

Výnosy a náklady budou v roce 2010 ovlivněny další etapou privatizace. V plánu toto
zohledněno není, protože nelze zatím stanovit nejen výši nákladů, ale i výnosů.

Investiční akce obsažené v rozpočtu na rok 2010
1. Základní devítitřídní škola u sportoviště (do úrovně stavebního povolení)
Dne 6.10.2009 bylo jednáno s náměstkyní primátora Ing. Kousalíkovou o výstavbě školy a splnění
předpokladů, které nám byly stanoveny bývalou náměstkyní primátora Ing.Žižkovou zajistit do konce
roku 2009: pozemek pro výstavbu školy, projektovou dokumentaci, stavební povolení. Při jednání
náměstkyně primátora Ing. Kousalíková uváděla, že je poněkud jiná finanční situace v Praze, a že pro
kapitolu školství dostává poněkud méně peněz. Doporučila, abychom požádali o řešení primátora hl.
m. Prahy.Dne 20.10.2009 dopisem č.j.2323/2009 požádala Rada MČ primátora hl. m. Prahy o zařazení
výstavby devítileté školy do plánu investiční výstavby v roce 2010 v rámci hl. m. Prahy
prostřednictvím odboru městského investora MHMP. K dnešnímu dni nemá MČ žádnou odpověď.
Na tuto stavbu bylo dne 15.1.2010 vydáno odborem výstavby ÚMČ Praha 17 stavební povolení.
Tuto stavbu má MČ uvedenu v rozpočtovém výhledu na MHMP s tím, že pro rok 2010 poskytne na
stavbu z vlastních zdrojů částku 2,000.000,-Kč, jako podíl na výstavbu.
Zastupitelstvo MČ schválilo pro rok 2010 uvolnit částku 100.000,-Kč
2. Park &a prameništi
Park Na prameništi je dlouhodobou investiční akcí, její obsah není třeba představovat. Smlouva o dílo
na realizaci stavební části 1. etapy byla uzavřena na částku 5,820.000,-Kč.
Realizace akce probíhá postupně, v roce 2010 se předpokládá:
dokončení stavební části 1. etapy
vypracování projektové dokumentace výsadeb 1. etapy
v závěru roku (v závislosti na výsledku podání žádosti v rámci operačního programu Praha
Konkurenceschopnost) vybavení 2 dětských hřišť, realizaci veřejného osvětlení a zajištění nutných
souvisejících činností pro výsadbu realizovanou Českou národní bankou.
Celkové náklady v roce 2009 na tuto akci činily 3,379.699,33 Kč
Předpokládané plnění smlouvy o dílo v roce 2010:
2.648.765,Realizace veřejného osvětlení
245.100,Vypracování projektové dokumentace, část
sadové úpravy a dětská hřiště
192.000,Související nepředpokládané náklady (např.
zaměření pozemků)
200.000,Tuto stavbu má MČ uvedenu v rozpočtovém výhledu na MHMP s tím, že pro rok 2010 poskytne na
stavbu z vlastních zdrojů částku 2,000.000,-Kč
Předpokládané čerpání akce v roce 2010 činí celkem 3.285.865,- Kč.
3. Rekonstrukce Strojírenská 405
Tato stavba je již dokončena, dne 21.1.2010 je odborem výstavby ÚMČ Praha 17 svoláno místní
šetření za účelem vydání kolaudačního souhlasu. Na tuto stavbu je potřeba v roce 2010 schválit částku
50.000,-Kč na zaplacení požadovaného příkonu u PREdistribuce a.s. a zaplacení el. energie na
temperování bytů.
4.Rozšíření hřbitova Zličín
Jedná se o rozšíření stávajícího hřbitova ve Zličíně, který je již kapacitně téměř vyčerpán. V první fázi
dojde k jednání se soukromým vlastníkem o prodeji pozemku. Tuto stavbu má MČ uvedenu
v rozpočtovém výhledu na MHMP s tím, že pro rok 2010 poskytne na stavbu z vlastních zdrojů částku
250.000,-Kč
5. Rekonstrukce vody a elektro v ZŠ + MŠ
MČ v letošním roce žádala hl. m. Prahu o účelovou dotaci na tuto akci, ale nebylo jí vyhověno. Jedná
se o rekonstrukci rozvodů vody a elektro v celém objektu základní a mateřské školy Zličín,
Nedašovská 328. Vzhledem k častým poruchám na jednotlivých rozvodech je nutná kompletní
rekonstrukce rozvodů. V roce 2009 byla zhotovena projektová dokumentace, která rozděluje stavbu do
dvou samostatných etap. První etapa zahrnuje rekonstrukci rozvodů vody a výměnu části zařizovacích
předmětů a rekonstrukci elektro včetně výměny svítidel v pavilonech P1 a P2 (mateřská škola) celkové
předpokládané náklady činí 1,500.000,-Kč. Druhá etapa zahrnuje rekonstrukci rozvodů vody a

výměnu části zařizovacích předmětů a rekonstrukci elektro včetně výměny svítidel v pavilonech P3 a
P4 (základní škola). Celkové předpokládané náklady činí 1,250.000,-Kč. Realizace se předpokládá o
letních prázdninách.
Celkové náklady na obě etapy činí 2,750.000,Kč
6.Rekonstrukce rybníčků &a ohrádkách
Realizace akce probíhá postupně, v roce 2010 se předpokládá vypracování projektové dokumentace
výsadeb vč. drobných staveb a mobiliáře. Tato dokumentace je nutná k podání žádosti v rámci
operačního programu Praha Konkurenceschopnost.
Předpokládaná částka:
110.000,- Kč
7.Stezka park &a prameništi-rybníčky &a ohrádkách
Jedná se o vypracování detailní projektové dokumentace spojovací stezky park Na prameništi rybníčky Na ohrádkách. Obsahem je vybudování pojezdového chodníku (tj. náhrada stávající
nevyhovující panelové cesty novým povrchem), revitalizace či založení veřejné zeleně (zpravidla
travnaté plochy, výjimečně keřová výsadba), výsadba stromů a dále pak řešení odpočinkového místa
„v lomu“, tj. na rozhraní ulic Halenkovská a K Třešňovce. Tato dokumentace je nutná k podání
žádosti v rámci operačního programu Praha Konkurenceschopnost.
Předpokládaná částka:
100.000,- Kč
8.Fitness prvky Mistřínská
Jedná se o umístění cca 3 prvků pro různá outdoorová cvičení dospělých vč. založení travnaté plochy,
vybudování mlatové pěšiny a event. výsadby keřů při stromořadí Mistřínská vedle cyklostezky.
Venkovní cvičení budou moci využívat jednak sportovní kluby (fotbalisté, hasiči), jednak široká
veřejnost.
Předpokládaná částka:
230.000,- Kč
9. Chodník Mladých – Vsetínská
V současné době je zpracována projektová dokumentace a MČ řeší převod této stavby na OMI MHMP
v rámci stavby TV Zličín č. 0092. Délka chodníku je cca 50m a šíře 1,5 m, povrch chodníku ze
zámkové dlažby. V případě, že by tuto stavbu nepřevzalo OMI MHMP by celkové předpokládané
náklady MČ na inženýrskou činnost a realizaci činily 150.000,-Kč
10. Řešení prostranství před hasičskou zbrojnicí
V současné době je zpracován návrh řešení v rozsahu:
- vyznačení přechodu pro chodce v ul. Křivatcová v místě mezi chodníkem od zastávky Halenkovská a
chodníkem směrem ke vchodu ke knihovně a správě majetku
- nezbytné úpravy těchto chodníků (bezbariérová úprava, rozšíření, osazení zábradlí cca 2-3 m na
chodník podél Křivatcové jako zábrana proti vběhnutí na vozovku z chodníku podél plotů)
- vodorovné vyznačení zákazu zastavení (kříže) před hasičskou zbrojnicí
Celkové předpokládané náklady činí 80.000,-Kč

Zastupitelstvo MČ Praha Zličín schválilo na tyto akce kapitálové výdaje
celkem 7,106.000,-Kč

EIVESTIČÍ PŘÍSPĚVEK ZŘÍZEÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGAIZACI
obsažený v rozpočtu na r. 2010

Příspěvek na provoz a údržbu PO ZŠ a MŠ Nedašovská 328, Praha-Zličín
činí 2 888 000,- Kč

Příspěvek bude zasílán po měsíčních alikvotních částkách na účet příspěvkové organizace.

