
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. ZMČ4
konané dne 02. 06. 2011

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : zastupitel - Vladimíra Juřenová
zastupitel - Ing. Michael Hartman

Program jednání:

1. Volba mandátové komise
2. Volba návrhové komise
3. Zahájení a schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
4. Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 21
5. Kontrola plnění usnesení
6. Diskusní příspěvky občanů
7. Udělení titulu "Občan roku 2010"
8. Udělení titulu "Čestný občan"

9.
Odkoupení pozemku č. parc. 4356/46 a 4356/1 v k.ú. Újezd nad Lesy (pod skautskou 
klubovnou a přilehlý pozemek)

10.
Dohody o převedení (svěření) a o výpůjčce movitého majetku zřízeným příspěvkovým 
organizacím MČ Praha 21

11.Závěrečný účet MČ Praha 21 za rok 2010
12.Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. čtvrtletí 2011
13.Rozpočtová opatření č. 3 - 19: změny rozpočtu v roce 2011
14.Dodatek č. 1 k vnitřní směrnici - Rozpočtová pravidla MČ Praha 21
15.Průběžná zpráva o činnosti KV
16.Doplnění členů Kontrolního výboru

17.
Aktivační plán rozvoje, Metodika implementace MA21, Realizace principů MA 21 v MČ 
Praha 21

18.Různé

Pan  starosta  zahájil  v 18:00hod4.jednáníZMČ  Praha  21  a  přivítal  všechny  přítomné
zastupitele  a  spoluobčany.  Zkonstatoval,  že  zápis  z 3.  jednání  ZMČ Praha  21  byl  řádně



ověřen. Přivítal po nemoci pana zastupitele Voňku. Konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně
svoláno oznámením na úřední desce dne 16. 5. 2011 a z tohoto jednání bude pořízen zvukový
záznam,  který  bude umístěn  na  webových stránkách  úřadu,  dále  uvedl,  že  jsou  přítomni
všichni zastupitelé /17 ze 17/a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Jako ověřovatele zápisu pan
starosta navrhl paní Vladimíru Juřenovou a pan Ing. Michaela Hartmana, kteří souhlasili. Dále
uvedl,  že  bude  provedena  změna  programu  a  že  nejdříve  proběhne  volba  mandátové  a
návrhové komise a teprve pak bude následovat schválení programu.

1. Volba mandátové komise
Pan starosta navrhl podle platného jednacího řádu mandátovou komisi ve složení: MUDr. B.
Diepoltová – předseda, členové - K. J. Čechová, RSDr. P. Janda  

Usnesení číslo: ZMČ4/0048/11
Zastupitelstvo městské části
1) volí

mandátovou komisi ve složení předseda MUDr. Barbora Diepoltová, členové: Karla Jakob
Čechová, RSDr. Pavel Janda

Usnesení - (Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

2. Volba návrhové komise
Pan starosta navrhl podle platného jednacího řádu návrhovou komisi ve složení: (P. Duchek –
předseda, nominaci nepřijal) a další návrh Ing. J. Šponer – předseda, členové - MVDr. M.
Hod, Mgr. V. Měšťánková

Usnesení číslo: ZMČ4/0049/11
Zastupitelstvo městské části
1) volí

návrhovou komisi ve složení: předseda Ing. Jiří Šponer, členové: MVDr. Miloslav Hod, Mgr.
Věra Měšťánková

Usnesení - (Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

3. Zahájení a schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21



Starosta  RNDr.  P.Roušar  předal  slovo  místostarostovi  p.  Slezákovi.  Ten  převzal  vedení
jednání  s tím,  že  většinu  bodů  předkládá  pan  starosta,  zrekapituloval  podklady  a  vyzval
zastupitele k návrhům doplnění programu a otevřel diskusi.

Předložené návrhy v pořadí, ve kterém o nich bylo hlasováno:

-pan P. Duchek navrhl změnu v pořadí bodu Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva
MČ  Praha  21.Po  dohodě  se  zastupiteli  se  bod  zařadil  z bodu  č.  16  na  pozici  č.
4/9pro,7proti,1zdržel/ 
-pan  P.  Janda navrhl  bod Doplnění  členů  Kontrolního  výboru  ZMČ Praha  21  /17pro/,po
dohodě se zastupiteli se bod zařadil na uvolněné místo č. 16
-paní A. Vlásenková navrhla za klub ODS bod - Odvolání starosty a Rady MČ Praha 21,
navrhované na pozici bodu č. 5 /8pro:8proti:1zdržel/ tento návrh nebyl přijat

-pí Z. Dastychová navrhla bod Bezpečnost dětí v ulici Čentická k projednání v bodě Různé. O
návrhu  nebylo  v rámci  změny  programu  hlasováno,  neboť  právo  zastupitele  projednat
jakýkoli bod v rámci Různého vyplývá z původního programu jednání. 

Všechny body následující po bodu 3. původního programu jednání Zastupitelstva MČ byly
posunuty o jednu pozici níže a bod Různé na pozici č. 18, takto navržený program jednání byl
schválen /16pro,0proti,1zdržel/.

Usnesení číslo: ZMČ4/0050/11
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

program 4. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

Usnesení - (Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

4. Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 21
Slova se ujal starosta RNDr. P. Roušar a bod uvedl, s tím, že p. P. Duchek ještě jako radní,
zadal posouzení Jednacího řádu Rady MČ a Zastupitelstva MČ Praha 21 Ministerstvu vnitra o
prošetření správnosti. MV tuto žádost postoupilo MHMP a MHMP zaslalo Radě MČ Praha 21
doporučené změny k zapracování do zmíněných jednacích řádů.
Poté pan Slezák otevřel  diskusi,  ve které vystoupil  Ing.  M. Hartman s návrhem, zdali  by
nebylo vhodné schválit dnes pouze změny, které jsou nutné a věnovat ostatním změnám JŘ
více času. Pan Hartman uvedl několik diskutabilních aspektů připomínek MHMP.
Pan Slezák odpověděl, že  RMČ přistoupila k navrhovaným změnám, tak, že doporučující i
závazné změny byly do JŘ zapracovány. Nový jednací řád, pokud bude schválen, bude platný
od 3. 6. 2011. 
Dále  se  k bodu  vyjádřili  ještě  zastupitelé  Z.  Dastychová  a  A.  Vlásenková,  která  podala
protinávrh  na  doplnění  usnesení,  aby  byl  nový  jednací  řád  platný  ihned,  a  pokud  bude
schválen,  jednání  pokračovalo podle nového jednacího řádu. Proti  tomuto  p.  Slezák řídící
zasedání Zastupitelstva namítl, že takovéto řešení je nestandardní a může vést ke zmatkům. O
návrhu doplnění  usnesení  o  okamžitou  platností  tj.  s účinností  od  2.  6.  2011 se  následně
hlasovalo. Hlasování /8pro,8proti,1zdržel/. Protinávrh nebyl přijat.



Následně byl hlasován původní návrh s účinností od 3. 6. 2011 /16pro,0proti,1zdržel/ návrh
byl přijat.

Usnesení číslo: ZMČ4/0051/11
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

Jednací řád ZMČ Praha 21 s účinností od 3. 6. 2011. Jednací řád je nedílnou součástí tohoto
usnesení.

Usnesení - (Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

5. Kontrola plnění usnesení
Pan starosta RNDr. P. Roušar přednesl materiál o stavu plnění usnesení, ve kterém jako jediný
úkol uložený minulým zastupitelstvem bylo předložení MA21, které bylo splněno, a předal 
slovo panu Slezákovi, který otevřel diskusi k tomuto bodu.
Vystoupila p. A. Vlásenková, která vyjádřila naději, že do budoucna bude více úkolů.

Usnesení číslo: ZMČ4/0052/11
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

plnění usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21

Usnesení - (Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

6. Diskusní příspěvky občanů
Pan Slezák otevřel diskusi k tomuto bodu v pořadí, v jakém se občané přihlásili.
-Vystoupil pan Lameš a vznesl dotazy k problematice cenzury Újezdského Zpravodaje (ÚZ) a
k uveřejňování úplného zvukového záznamu jednání ZMČ na webových stránkách.
-Pan Spurný vznesl dotaz, jakým způsobem bude probíhat uzavírka Novosibřinské ulice pro
nákladní automobily v průběhu výstavby kanalizace.
Na  dotaz  panu  Spurnému  odpověděl  pan  starosta  a  nastínil,  jak  přesně  budou  probíhat
dopravní omezení během budování kanalizace. Dále odpověděla na dotaz p. Lameše paní K.
J.  Čechová,  že  kritické  příspěvky  jsou  uveřejňované  na  webových  stránkách  ÚMČ
v nezkrácené podobě od začátku.
Na další dotazy občanů na DIR a budování kanalizace odpovídali p. Slezák a p. Vlásenková,
která  mimo jiné  upozornila,  že  na webu ÚMČ není  stále  uvedeno mobilní  tel.č.  na pana
starostu. 
-Paní  Z.  Dastychová  přednesla  dopis  od  zástupce  v RR za  ODS p.  Štroufa,  kde  kriticky
vystoupil k nové koncepci ÚZ. Na toto odpovídala p. K. J. Čechová s tím, že RR včetně pana
Štroufa novou koncepci odsouhlasila a že nikdo nebyl proti. Mezi argumenty proti námitkám
uvedla také to, že roční náklady na Zpravodaj v letech 2008, 2009, 2010 stále stoupaly a to z
521, 610,  na 693 tisíc Kč ročně. Nová koncepce přinesla v oblasti ekonomické zlepšení, již
nulté číslo nového Zpravodaje v daleko větším nákladu a zdarma, bylo o 8 tisíc levnější než
původní Zpravodaj.



-Paní  Vlásenková upozornila  v  souvislosti  s články ve zpravodaji,  že  jde pouze  o  DIR a
peníze na kanalizaci v Praze na odd. OMI nejsou. Paní zastupitelka chtěla uvést do zápisu:
pane starosto, na vybudování kanalizace nejsou peníze.
-Pan J. Slezák vyjádřil souhlas, ÚZ má být zpravodaj pro občany s důležitými informacemi,
že všechny informace jsou uveřejňovány na webu a pokud starší občané nemohou tento web
navštívit, paní knihovnice jim ráda kdykoli tyto informace zpřístupní na pc v knihovně. Paní
Z. Dastychová vyjádřila stanovisko občanů, že ti tento druh ÚZ nechtějí,  že upřednostňují
tištěnou podobu. Do diskuse na téma zveřejňování článků ÚZ na webových stránkách ÚMČ
Praha  21  se  zapojila  V.  Juřenová,  která  se  vyjádřila,  že  články  nejsou  dobře  koncepčně
zpracované, provázanost s webem není vůbec dobrá, že lidé si chtějí číst noviny, ne web, a
doporučila změnit koncepci pro občany. Do diskuse se zapojil P. Duchek, který také vyjádřil
nespokojenost s touto novou koncepcí. 
-Pan starosta se vyjádřil ke kanalizaci s tím, že investice do kanalizace je OMI města, ne MČ
Prahy 21, část kanalizace byla již zkolaudována minulý týden na Blatově, a 4mil., které zbyly
se použijí  na dokončení  kanalizace pod Rohožníkem. Termín zahájení prací  je cca 12.  7.
2011.  Dále, že má MČ Praha 21 schváleno 8,5 mil na rekonstrukci střechy ZŠ.
Pan Slezák upozornil, že zatímco ČSSD navrhla pro Újezd 8 milionů, ODS navrhla 0. To
podle něj není dobrá spolupráce na MHMP ve prospěch obce. P. Vlásenková se ohradila, že
ČSSD  také  nepodporovalo  městské  části,  ve  kterých  není  součástí  koalice.   P.  Slezák
upozornil, že to není pravda. ĆSSD nenavrhovala nulu tam, kde není součástí koalice, klíčem
byla kvalita projektů. Byl uveden příklad  Šeberova. 
-Pan J. Slezák upozornil, že ke každému bodu mají zastupitelé pouze 2 diskusní příspěvky.
Pan P. Duchek vznesl dotaz, proč jako jediní zástupci strany VV nebyli zvolení do RR ÚZ.
Odpověděl p. Slezák, že mají možnost navrhnout další kandidáty.

Přestávka:10min. -  19:20 – 19:30hod.

7. Udělení titulu "Občan roku 2010"
Rada se rozhodla pro udělování titulů Čestného občana MČ Praha 21 a Občana roku 2010.
Chtěla by ocenit občany za jejich prospěšnou činnost v řadě oblastí. Na začátku roku byla
vyhlášena anketa, kde občané nominovali kandidáty v kategoriích Občan roku a Čestný občan
městské  části.  Návrhy  vyhodnotila  komise,  jejímž  předsedou  byl  prof.  Voňka.  Komise
předložila Radě návrhy, které nyní Rada Zastupitelstvu předkládá k odsouhlasení: návrh na
ocenění manželů Tomaidesových za vydání knihy. Knihu nechal starosta kolovat a požádal,
aby bod zastupitelé důstojně projednali.

K bodu byla otevřena diskuse. Paní A. Vlásenková vystoupila se sdělením, že ZMČ mělo
oceněné na jednání pozvat a ocenění ihned na ZMČ slavnostně předávat.

RNDr. P. Roušar uvedl, že naopak prostředí jednání ZMČ nepovažuje za dostatečně důstojné
k předávání titulů. RMČ uvažuje o předání titulů během květnových nebo říjnových oslav, to
bude spojeno s důstojným slavnostním aktem, které si tyto tituly zaslouží.  Udělování titulu se
bude napříště dít opakovaně a ocenění budou předávány v květnu.



Usnesení číslo: ZMČ4/0053/11
Zastupitelstvo městské části 
1) rozhodlo

udělit čestný titul Občan roku MČ Praha 21 za rok 2010 Marii a Antonínovi Tomaidesovým

Usnesení - (Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

8. Udělení titulu "Čestný občan"
Pan starosta RNDr. P. Roušar uvedl, že udělení titulu čestný občan je nejvyšší poctou, které
může MČ udělit. Sdělil, že se všemi navrženými kandidáty osobně hovořil, že domluvil se s
nimi na tom kde, a kdy budou tituly předávány Komise navrhla a rada doporučila udělení
titulu paní prof. Jiráskové.

K bodu byla otevřena diskuse, ve které se vyjádřila souhlasně paní A. Vlásenková.

Usnesení číslo: ZMČ4/0054/11
Zastupitelstvo městské části
1) rozhodlo
udělit  titul  Čestný  občan Městské části  Praha 21 -  Újezd nad Lesy paní  PhDr.  Jaroslavě
Jiráskové

Usnesení - (Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

9. Odkoupení pozemku č. parc. 4356/46 a 4356/1 v k.ú. Újezd nad Lesy (pod skautskou 
klubovnou a přilehlý pozemek)
Pan starosta RNDr. P. Roušar přednesl návrh usnesení, který doplnil o bod č. 2 pověřuje … 
Pan Slezák otevřel diskusi, ve které souhlasně vystoupila paní A. Vlásenková. 

Usnesení číslo: ZMČ4/0055/11
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

odkoupení pozemku parc. č. 4356/46 o výměře 272 m2 a parc. č. 4356/1 o výměře 2.203 m2  

v k.ú. Újezd nad Lesy za celkovou cenu ve výši 1.759.990,- Kč dle znaleckého posudku č.
1258/8-2010, který vypracoval Ing. Jiří Makarius, soudní znalec a odhadce

2) pověřuje

ÚMČ Praha 21 /FO/ zahrnout nákup pozemků parc. č. 4356/46 o výměře 272 m2 a parc. č.
4356/1 o výměře 2.203 m2 v k. ú. Újezd nad Lesy do návrhu rozpočtu pro rok 2012 a to z
fondu rezerv a rozvoje

Usnesení - (Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0 )



10. Dohody o převedení (svěření) a o výpůjčce movitého majetku zřízeným 
příspěvkovým organizacím MČ Praha 21
Pan starosta RNDr. P. Roušar bod přednesl a vysvětlil, čeho se zato dohody týkají. Jak je 
uvedeno v důvodové zprávě, jde o úkony vyplývající ze zákona, týkající příspěvkových 
organizací školy a školek. Vyplývají z investičních akcí „Havarijní stav kuchyně a střech 
MZŠ Polesná“ a „Rozšíření kapacity mateřských školek v městské části“. 
K bodu byla otevřena diskuse.

Zastupitelé k tomuto bodu neměli žádné diskusní příspěvky.

Usnesení číslo: ZMČ4/0056/11
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

dohody  o  převedení  (svěření)  a  o  výpůjčce  movitého  majetku  zřízeným  příspěvkovým
organizacím MČ Praha 21 v souladu s přiloženým materiálem,  který je nedílnou součástí
originálu  tohoto  usnesení.  Podepsané  dohody  se  stanou  dodatkem  zřizovacích  listin
příspěvkových organizací.

2) pověřuje
starostu MČ Praha 21 podpisem dohod o převedení (svěření) a o výpůjčce movitého majetku
zřízeným příspěvkovým organizacím MČ Praha 21

Usnesení - (Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

11. Závěrečný účet MČ Praha 21 za rok 2010
Pan starosta RNDr. P. Roušar bod přednesl s tím,  že audit  proběhl v pořádku. Pan Slezák
otevřel diskusi. Souhlasně reagovala paní A. Vlásenková, s tím, že vše bylo na jedničku a
čisté.  Dále  vystoupil  pan  Ing.  M.  Hartman  za  finanční  výbor  ZMČ,  s tím,  že  drobné
připomínky auditorů byly odstraněny novými směrnicemi.

Usnesení číslo: ZMČ4/0057/11
Zastupitelstvo městské části
1) souhlasí

s uzavřením závěrečného účtu, t.j. s celoročním hospodařením MČ Praha 21 za rok 2010, a to
  b e z   v ý h r a d  -  v souladu s přiloženými přílohami, které jsou součástí originálu usnesení

Usnesení - (Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

12. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. čtvrtletí 2011
Pan starosta RNDr. P. Roušar bod přednesl a upozornil na potenciální zdroj dotazů, exces
překročení příjmu ve výši 725%, který je vysvětlený v textu oddílu 09 vnitřní správa. 
K bodu byla otevřena diskuse.
Pan J. Sikač v diskusi řekl, že překročení výdajů není tak vysoké, ale že ho překvapilo, že na
všech tabulkách je podepsána jen Ing.  Berková,  a  že by uvítal  zejména pod stanoviskem



Finančního  výboru  ZMČ  Praha  21  podepsaného  i  Ing.  Hartmana.  Paní  A.  Vlásenková
vystoupila s dodatkem, aby se plnění provádělo vícezdrojově.

Usnesení číslo: ZMČ4/0058/11
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

 "Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. čtvrtletí  2011" v souladu s přiloženým materiálem -
komentáře, tabulky, výkaz a sestava, které jsou nedílnou součástí originálu tohoto usnesení

Usnesení - (Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

13. Rozpočtová opatření č. 3 - 19: změny rozpočtu v roce 2011
Pan  starosta  RNDr.  P.  Roušar  bod  přednesl  s tím,  že  podrobné  údaje  jsou  uvedeny
v podkladových materiálech a obecně lze změny v rozpočtových opatřeních shrnout do třech
okruhů, které souvisí s dotacemi, s příspěvky organizacím a spolkům, a s převodem dotací
z loňského do letošního roku na přístavbu úřadu. 
K bodu byla otevřena diskuse.
Paní A. Vlásenková sdělila, že má příspěvek k přístavbě, ale nechá si ho do bodu Různé. 
Pan P. Janda se dotazoval, z jakého důvodu jsou schvalované rozpočtové opatření 16 a 19,
když  byl  vypsán grantový program.  Odpověděl  mu pan starosta,  že RMČ rozhodla  podle
svých programových priorit udělit dotaci akci a ne jen projektu, v tomto případě se jedná o
rybářské závody pro děti a oslavy dne seniorů na podzim letošního roku. Na to reagovala paní
A. Vlásenková, že souhlasí s poskytováním dotací na jednotlivé akce, a že RMČ se vrací ke
kořenům a dělá tzv. nadgrantovou politiku. Paní B. Diepoltová ještě upozornila přítomné, že
letos byl grantový systém moc komplikovaný a že přesto, že komise pracovala mnoho hodin,
tak výsledky nebyly podle paní Diepoltové z logiky věci správné, protože senioři dostali malé
částky.

Usnesení číslo: ZMČ4/0059/11
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

rozpočtová  opatření  č.  3  -  19  -  změny  rozpočtu  v  roce  2011  v  souladu  s  přiloženými
tabulkami, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení

Usnesení - (Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

14. Dodatek č. 1 k vnitřní směrnici - Rozpočtová pravidla MČ Praha 21
Pan  starosta  RNDr.  P.  Roušar  bod  přednesl,  s tím,  že  auditoři  nově  doporučili  dodatek
k vnitřní směrnici,  aby se urychlilo schvalování některých rozpočtových opatření a ošetřilo
právní riziko plynoucí z možnosti jejich potenciálního neschválení ZMČ. 
K bodu byla otevřena diskuse.
Paní Vlásenková uvedla, že toto je pokus o převedení kompetencí ZMČ na RMČ. Vedoucí
Finančního odboru, p. Berková, byla RMČ požádána o vysvětlení a sdělila, že jde o právní



pokrytí postupu, který se již dříve používal, když MČ obdržela peníze z  Magistrátu a tyto
prostředky  potřebovala  použít  dříve,  než  toto  formálně  schválí  zastupitelstvo.  K těmto
pravidlům se vyjádřili:  Z.  Dastychová,  V. Berková, M. Hartman,  J. Slezák, P. Roušar,  T.
Vlach.

Paní  Z.  Dastychová dala  protinávrh na snížení  limitu  v bodu b)  ve výši  1.000.000,-  Kč /
7pro,9proti,1zdržel/ návrh nebyl přijat.

Hlasování pro původní návrh /9pro,6proti,2zdržel/.

Usnesení číslo: ZMČ4/0060/11
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

dodatek č. 1 k vnitřní směrnici - Rozpočtová pravidla MČ Praha 21 s účinností od 3. 6. 2011.
Tento dodatek je nedílnou součástí originálu usnesení.

2) ukládá

tajemníkovi ÚMČ Praha 21 podepsat dodatek směrnice a uveřejnit ho na síťové jednotce "S"

Zodpovídá 

1. Saitz Vladimír, Tajemník úřadu 
   viz. Usnesení
Termín: 15.06.2011    

Usnesení - (Pro: 9, Proti: 6, Zdržel se: 2 )

15. Průběžná zpráva o činnosti KV
Bod přednesl předseda KV MČ Praha 21 pan Janda a  dotázal  se ZMČ Praha 21,  kterým
činnostem by se měl KV do budoucna věnovat, tak, aby mohl fungovat bez omezení.
Pan  Slezák  otevřel  k tomuto  bodu  diskusi,  ve  které  vyjádřil  svůj  názor,  že  je  potřeba
postupovat v souladu se zákonem o hl. m. Praze. Paní A. Vlásenková řekla, že KV má právo
kontrolovat  nad  rámec.  Pan  P.  Duchek  chtěl  vědět,  v  čem KV pochybil  a  v jakém §  je
v rozporu se zákonem.  Na to odpověděl  p.  Janda,  že  si  nechali  zpracovat  právní  názor  a
Jednací řád KV chce stáhnout z projednávání a na příštím jednání ZMČ znovu předložit.

Usnesení číslo: ZMČ4/0061/11
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zápisy z jednání KV ZMČ Praha 21 č. 3 ze dne 7. 3. 2011, č. 4 ze dne 4. 4. 2011 a č. 5 ze dne 
2. 5. 2011

Usnesení - (Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

16. Doplnění členů Kontrolního výboru



Pan J. Slezák vyzval zastupitele k podání návrhů na doplnění členů KV.
Paní A. Vlásenková navrhla p. Blanku Exnerovou – ta souhlasila, žádné další návrhy nebyly
předloženy.

Usnesení číslo: ZMČ4/0062/11
Zastupitelstvo městské části
1) volí
v souladu se zněním § 100 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů paní Blanku 
Exnerovou členkou Kontrolního výboru ZMČ Praha 21

Usnesení - (Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

17. Aktivační plán rozvoje, Metodika implementace MA21, Realizace principů MA 21 v 
MČ Praha 21
Pan starosta RNDr. P. Roušar bod přednesl, s tím, že Aktivační plán RMČ potvrdila. Pan 
Slezák otevřel na toto téma diskusi.
Paní Z. Dastychová chtěla podrobně vysvětlit, na co MA21 je, a co bude jejím výstupem.
V diskusi, která se na toto téma rozproudila, vystoupili: paní A. Vlásenková, Z. Dastychová, 
M. Hartman, J. Slezák. 

Usnesení číslo: ZMČ4/0063/11
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
Aktivační plán rozvoje MA21, Metodiku implementace MA21 a Realizace principů MA21 v 
MČ Praha 21, které jsou nedílnou součásti originálu tohoto usnesení

Usnesení - (Pro: 10, Proti: 6, Zdržel se: 1 )

18. Různé



Pan Slezák otevřel diskusi.
Paní Vlásenková vznesla dotaz, zda RMČ použije vypracovanou projektovou dokumentaci na
přístavbu úřadu, a zda změní účel dotace, kterou žádá převést z minulého roku. Odpověděl
pan Slezák, s tím,  že RMČ nezměnila  účel  dotace,  že přístavba úřadu bude upravena pro
potřeby Policie ČR a jí uvolněné prostory budou použity pro potřebu MŠ cca 56 dětí.
Pan P. Janda vznesl žádost, zdali by mu nemohla být dodána Směrnice odměňování předsedů,
tajemníků a členů komisí a výborů. Pan starosta zajistí předání směrnice tajemnici KV.
Paní Z. Dastychová vznesla dotaz, jestli se někdo zamýšlí nad tím, jaké nebezpečí pro cyklisty
projíždějící  v protisměru,  zejména  naše  děti  představují  klády  v ulici  Čentická  u  ZŠ.
Odpověděl  pan  J.  Slezák,  že  vozidla  zaparkovaná  v lese  tolerována  nebudou.  Současně
upozornil, že průjezd v protisměru odporuje v této ulici vyhlášce. Auta neprávně zaparkovaná
a vyčnívající do poloviny silnice jsou pro přehlednost a průjezdnost místa větší nebezpečí.
Pan M. Hartman upozornil,  že by někdy rád hlasoval pro systémové řešení změny situace
v této ulici a legální průjezd cyklistů v obou směrech.  Takové řešení, kvůli kterému podalo
místní občanské sdružení bývalému vedení radnice petici.
Paní B. Diepoltová se dotázala, zdali někdo zvažuje, kde zaparkovat auto a kde vysadit dítě u
ZŠ. Pan J. Slezák odpověděl, že je dostatek parkovacích míst u fotbalového hřiště.
Paní Z. Dastychová nabídla řešení, místo klád vysadit podél silnice keře, do kterých se dá
v případě nebezpečí uskočit. Dále se vyjádřil pan T. Vlach, že toto řešení /klády/ považuje
RMČ za dočasné a řeší parkoviště K+R, které by bylo využitelné i pro rodiče dětí. 
Pan P. Duchek vznesl dotaz, zdali jsou vhodné urážlivé příspěvky na jeho osobu v diskusním
fóru na webu MČ Praha 21. Odpověděl pan starosta, že se osobně zasadí, aby se podobná
situace neopakovala.
Pan RNDr. Voňka otevřel otázku financování detašovaného pracoviště MŠ Sedmikrásky a
dotazem, od kdy je toto pracoviště zapsané v rejstříku škol, a na jakou dobu je smlouva o
pronájmu uzavřena. Odpověděl mu pan Kyzlink, že detašované pracoviště MŠ je iniciativa
RMČ, smlouva je uzavřená na 2 roky s možností prodloužení pronájmu, pro 20 dětí a bude
fungovat od 1. 9. 2011, od 1. 1. 2012 bude MŠ zapsaná v rejstříku škol MŠMT.
Paní  A.  Vlásenková se  dotázala,  proč  MČ Praha  21,  když  je  téměř  bez  bytového  fondu,
vypisuje výběrové řízení na šéfa VHČ? A proč je výběrové řízení vypsáno pro pracovníka
MA21?  Dále  se  dotázala,  proč  tajemník  úřadu  jezdí  i  o  víkendu  služebním  vozidlem
nakupovat a že pokud nebude učiněná náprava, předá tento problém k prošetření Kontrolnímu
výboru. Odpověděl pan J. Slezák, že RMČ tuto otázku prověří a upozornil také na otázku
automobilu Andrey Vlásenkové v minulosti  a používání  osobního řidiče z prostředků MČ.
Pan Hartman se jako předseda Finančního výboru Zastupitelstva dotázal, zda p. zastupitelka
Vlásenková ví, jak veliká záporná částka plynoucí z minulého VHČ byla rozpočtována, když
se domnívá, že VHČ nemá být řízeno. 
Pan  P.  Duchek  se  dotázal,  kde  se  vzala  čísla  uvedená  v ÚZ č4,  která  mají  sloužit  jako
ukazatele pro přepočet odpadu z kanalizace a její výkonosti.
Pan  J.  Slezák  se  zeptal  zastupitelů,  zdali  souhlasí  s odchodem zaměstnanců  úřadu  domů
z dnešního jednání ZMČ. /hlasování 15pro,2zdržel/ zaměstnanci odešli 21:20 hod.
Na dotaz pana Duchka odpovídal p. Ing. M. Hartman s tím, že Komise životního prostředí má
k  dispozici  studii  Hydroprojektu,  a  že  také  komise  obdržela  reálná  provozní  měření
provozovatele, PVK a následně i potvrzení, že hodnoty ve studii a z měření odpovídají.
Dále  se  do  diskuse  na  téma  čistička  zapojili  paní  A.  Vlásenková,  starosta  P.  Roušar,  P.
Duchek, T. Vlach.
Paní  B.  Diepoltová  se  dotazovala  v jakém  stavu  je  výběrové  řízení  na  pronájem
polyfunkčního domu.  Odpověděl  pan starosta,  že lékárna ani pivovar  tam nebudou, RMČ
zadala pronájem polyfunkčního domu RK, že oslovila paní Wojdylovou, která má v současné
době  pronajatý  sál  pro  taneční,  s tím,  ať  předloží  nabídku  na  další  fungování  tanečních



v polyfunkčním domě. Do diskuse se zapojili T. Vlach a S. Kyzlink, který upozornil, že se po
jeho  zásahu  podařilo  výrazně  snížit  náklady  na  provoz  v polyfunkčním  domě.  Paní  A.
Vlásenková vznesla dotaz, zda má otec p. Kyzlinka nějaký smluvní vztah s MČ. Odpověděl p.
S. Kyzlink, že nemá, ale že jeho otec bezplatně pomohl vyřešit závažné nedostatky na PD,
které mělo řešit již minulé vedení a jejich neřešení přineslo MČ finanční ztráty. 
Následně  zastupitelka  p.  Vlásenková  opustila  zasedání  zastupitelstva.  Počet  přítomných
zastupitelů se tak snížil na 16.
Po následující pokračující diskusi zastupitelů bylo jednání zastupitelstva ukončeno.
Jednání ZMČ pan místostarosta J. Slezák ukončil v 21:52 hod.

Vladimíra Juřenová
zastupitel

Ing. Michael Hartman
zastupitel

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

Zapsal : asistentka - Kastnerová Iveta

Zvukový záznam je umístěn na webových stránkách MČ Praha 21 www.praha21.cz
(závěrečná část jednání od části bodu 17 a bod 18 není z důvodu problému záznamového 
zařízení zachycena) 

http://www.praha21.cz/
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