
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. ZMČ6
konané dne 18.11.2019

Přítomni: dle prezenční listiny 

Ověřovatel: zastupitel MČ Praha 21 - Zdeňka Hubínková
zastupitel MČ Praha 21 - Ing. Ondřej Vojta

1. Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů
Jednání zastupitelstva MČ Praha 21 zahájil v 14:00 hodin pan starosta Milan Samec, přivítal
přítomné  zastupitele  a  občany,  upozornil,  že  jednání  má  úřední  povahu,  že  celý  průběh
zasedání je z důvodu transparentnosti přenášen on-line na adrese www.praha21.cz a následně
po  ukončení  zasedání  ZMČ bude  záznam  volně  přístupný  veřejnosti.  Požádal  o  vypnutí
vyzvánění mobilních telefonů a zachování klidu pro důstojný průběh zasedání, čas jednání je
stanoven od 14:00 do 22:00 hodin.  Informoval,  že  interpelace občanů jsou zařazeny jako
pevný bod v době od 18:00 do 18:45 hodin, interpelace členů zastupitelstva od 18:45 do 19:30
hodin, přihlášky musí být odevzdány do 90ti minut od zahájení jednání a označeny pořadím
interpelace,  pokud  jich  občan  či  zastupitel  předkládá  více.  Hlasovat  dnes  budeme
elektronicky,  v případě  technických problémů budeme hlasovat  zvednutím ruky.  Podklady
k jednání  dnešního  zasedání  zastupitelstva  jste  obdrželi  a  máte  je  všichni  k dispozici
v tabletech. 
Konstatoval, že zápis z 5. zasedání zastupitelstva byl řádně ověřen a podepsán, námitku nikdo
nevznesl. 
Ověřením dnešního zápisu pověřil paní zastupitelku Zdeňku Hubínkovou a pana zastupitele
Ondřeje Vojtu, oba souhlasili.
Sdělil, že ověřovatel zápisu zastupitelstva odpovídá za správnost a úplnost zápisu o jednání
zastupitelstva,  hlídá  sčítání  hlasů  a  zjišťování  výsledků  hlasování.  Požádal,  aby  při
jednotlivých hlasování  do  záznamu bylo  hlasitě  uvedeno,  kolik  zastupitelů  hlasovalo  pro,
proti a kolik zastupitelů se hlasování zdrželo.
 

2. Volba mandátového výboru
Pan starosta sdělil, že mandátový výbor ověří a konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny
členů,  počet  členů  omluvených  a  neomluvených.  Informoval,  že  z dnešního  jednání  je
písemně omluvena paní zastupitelka Jakob Čechová. Navrhl tříčlenný mandátový výbor ve
složení: paní Ponicová, paní Kopecká a paní Pelčáková – všechny souhlasily.

http://www.praha21.cz/


Usnesení číslo: ZMČ6/0080/19
Zastupitelstvo městské části
1) volí

mandátový výbor ve složení: paní Lucie Ponicová, paní Kristýna Kopecká, paní Pelčáková

Usnesení - (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)

Pan  starosta  sdělil,  že  zastupitelstvo  je  usnášeníschopné,  písemně  se  omluvila  paní
zastupitelka Jakob Čechová. Ve 14:04 přišla paní Kučerová. 

3. Volba návrhového výboru
Pan starosta navrhl tříčlenný návrhový výbor ve složení: paní Charvátová, paní Dastychová a
paní Carbolová – všechny souhlasily a předsedkyní zvolily paní Charvátovou.
Pan Roušar přednesl dotazy k předsednictví návrhového výboru ve vztahu ve vztahu k zákonu
o hl. m. Praze.
V době od 14:08 do 14:18 byla přestávka. Po přestávce bylo konstatováno, že zákon o hl. m.
Praze návrhový výbor neřeší a ÚMČ Praha 21 upraví zápis a usnesení pro volbu návrhového
výboru z tohoto jednání ZMČ.
Za mandátový výbor paní Ponicová konstatovala, že je přítomno 16 zastupitelů.

Usnesení číslo: ZMČ6/0081/19
Zastupitelstvo městské části
1) volí

návrhový výbor ve složení:  paní  Blanka Charvátová,  paní  Zuzana Dastychová,  paní  Jitka
Carbolová

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

4. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Pan starosta konstatoval, že 6. jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno na úřední desce, včetně
její  elektronické  podoby.  Informace  ke  všem  projednávaným  bodům  v digitální  podobě
mohou občané nalézt na webových stránkách úřadu. Z materiálů jsou vynechány údaje osobní
povahy, které znemožňuje zveřejňovat zákon.  Uvedl, že program mají všichni před sebou,
pro veřejnost byl  vyvěšen na úřední desce,  elektronické desce.  V rozpravě k tomuto bodu
vystoupil pan Roušar s návrhy, které byly hlasovány.

Hlasování o návrhu:
- pana Roušara: 

1) vyřazení bodu č. 8 z projednávání  
Hlasování: Pro: 6, Proti: 8, Zdržel se: 2. Návrh nebyl přijat.
2) vyřazení bodu č. 12 z projednávání  
Hlasování: Pro: 1, Proti: 10, Zdržel se: 5. Návrh nebyl přijat.

Program jednání:

1.  Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů
2.  Volba mandátového výboru



3.  Volba návrhového výboru
4.  Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
5.  Kontrola plnění usnesení
6.  Zpráva o činnosti rady

7.
 Souhlas  ZMČ  Praha  21  s  uzavřením  dohody  o  pracovní  činnosti  s  JUDr.  Hanou
Pelčákovou

8.  Změna ve stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva MČ Praha 21
9.  Návrh na jmenování tajemnice Finančního výboru
10. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. - 3. Q. 2019
11. Rozpočtová opatření č. 59 - 88: změny rozpočtu v roce 2019
12. Záměr na rekonstrukci zdravotního střediska Rohožník
13. Směna pozemků na rohu ulic Zaříčanská a Novosibřinská
14. Zápis č. 8 z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 ze dne 13.08.2019
15. Protokoly o kontrole č. 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019 a 6/2019

Usnesení číslo: ZMČ6/0082/19
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

program jednání 6. Zastupitelstva MČ Praha 21

Usnesení - (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 2)

5. Kontrola plnění usnesení
Předkladatel  materiálu  pan  místostarosta  Růžička  sdělil,  že  úkoly  jsou  vygenerované
v příloze. V rozpravě občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů vystoupili: pan Roušar
a paní Kopecká s návrhy, které byly hlasovány.

Hlasování o návrzích:
- paní Kopecké: čas pro podání interpelací do 17:45 hodin.

Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat.
- pana Roušara: vyřazení úkolu č. 6/2019 ze seznamu ukončených úkolů

Hlasování: Pro: 3, Proti: 4, Zdržel se: 7. Návrh nebyl přijat. 

Usnesení číslo: ZMČ6/0083/19
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení

Usnesení - (Pro: 10, Proti: 1, Zdržel se: 5)

6. Zpráva o činnosti rady
Předkladatelka  materiálu  paní  místostarostka  Kopecká  informovala  o  činnosti  rady
v uplynulých  třech  měsících:  V oblasti  investic  informovala,  že  stále  pokračuje  stavba
hasičské  zbrojnice,  nyní  již  je  hasičárna  pod střechou,  má  osazená  okna a  pracuje  se  na
vnitřních  prostorech.  Pro  letošní  zimu  byla  vysoutěžena  zakázka  na  zimní  údržbu,  letos
vyhrála  firma  PREMIO  INVEST,  s.r.o.,  která  podala  nejnižší  nabídku.  Zároveň  probíhá
průběžná oprava chodníků při hlavní silnici. Došlo i k částečné rekonstrukci hřbitovních zdí,



která bude pokračovat i  v následujícím roce.  Kromě opravených zdí dojde i  k vybudování
nových kolumbárních schránek. 
V oblasti  dopravy došlo k veřejnému projednání změny jednosměrek v ulicích za Lidlem.
Změny  věříme,  že  napomůžou  zklidnění  dopravy  v této  oblasti.  Tohoto  projednání  se
účastnilo cca 70 občanů.

Finance
Městská  část  obdržela  dotace  na  pečovatelskou  službu  ve  výši  asi  323  tis.  Kč.  Zároveň
probíhala  jednání  na  úhradu  mimořádných  nákladů  spojených  s  územním  řízením  pro
umístění přeložky I/12, které je vedeno na našem stavebním úřadě. 

Školství
Do mateřských škol a do družin základní školy byl radou opět schválen finanční dar na nákup
vánočních dárků, a to stejně jako každý rok pro každou třídu mateřské školy ve výši 10.000,-
Kč, pro každou družinu 5.000,- Kč a pro školní klub ve výši 20.000,- Kč. Celkový příspěvek
tedy činí 240.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že je potřeba řešit uvolnění prostor v posledním
patře II. Stupně základní školy, máme zpravovanou studii na výstavbu nové mateřské školy,
kterou je možné umístit na zahradu školky Sluníčko, která je na pozemku školy. V současnosti
probíhají  jednání  ohledně získání  dotace  z MHMP.  Knihovna  má  od listopadu upravenou
otevírací  dobu,  a  to  tak,  že  je  nově otevřena  každý den a  v pátek  až  do 17 hodin.  Více
informací nejdete na webu úřadu. 

Zdravotnictví a sociální služby
Městská část se nově přihlásila k projektu seniorská obálka. Projekt připravilo ministerstvo
sociálních  věcí  ve  spolupráci  s ministerstvem  zdravotnictví.  Jednou  za  14  dní  se  v
dopoledních hodinách otevírají dveře v přízemní místnosti polyfunkčního domu LEVEL pro
setkávání seniorů. Pro seniory tam máme připraveny stolní hry, pexesa, doplňovačky apod.
Na  začátku  listopadu  proběhla  každoroční  zábava  pro  seniory,  kterou  připravuje  odbor
sociálních věcí a odbor občansko správní. 

Kultura a volný čas
Co se týče kultury a volného času, tak v měsíci září proběhlo hned několik akcí. Nejen pro
mládež byl připraven první ročník streetbalového turnaje o pohár starosty. Na konci září pak
proběhlo posvícení v novém kabátě. Vrátili jsme se zpátky k tradicím, a proto na posvícení
byla  představena  řemesla  jako  umělecký  kovář,  vlásenkář,  hrnčíř  a  další,  zahrála  kapela
Hašlerka.
Opět  proběhly  dny  zdraví,  které  zahájil  již  tradiční  Pochod  za  loupežníkem  Drholcem.
Zúčastnilo se 238 turistů a na konto Světlušky bylo vybráno 6412,- Kč. V sobotu pak probíhal
hlavní program na multifunkčním hřišti. V říjnu proběhla výstava nejen k sametové revoluci,
kterou připravilo Újezdské muzeum. Byla zde také připomenuta újezdská výročí, a to 710 let
první  písemné  zmínky  o  Újezdu  a  15  let  Újezdského  muzea.  Pro  naše  nejmenší  bylo
zrekonstruováno  a  doplněno o  další  prvky další  hřiště  „UNIQA“.   Minulý  pátek  jsme si
připomenuli třicáté výročí sametové revoluce otevřeným úřadem po celý pátek. A také jsme
díky dětem mohli ozdobit strom před I. Stupněm základní školy srdíčky, strom tam slouží
jako připomínka tohoto výročí.  

Životní prostředí
Městská část má zájem o vybudování nabíjecích stanic pro elektromobily, proto rada schválila
smlouvu o spolupráci na vybudování dvou těchto stanic. 



V rozpravě  občanů nikdo nevystoupil,  v  rozpravě  zastupitelů  vystoupili:  pan  Roušar,  pan
Havrda, paní Carbolová, paní Dastychová, paní Doležalová a paní Kučerová.

Usnesení číslo: ZMČ6/0084/19
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

zprávu o činnosti rady

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

7.  Souhlas  ZMČ Praha  21  s  uzavřením dohody  o  pracovní  činnosti  s  JUDr.  Hanou
Pelčákovou
Předkladatelka materiálu paní tajemnice Zátková uvedla, že žádá Zastupitelstvo MČ Praha 21
o  udělení souhlasu  s  uzavřením nové Dohody o  pracovní  činnosti  pro  období  1.1.2020  -
31.12.2020 s JUDr. Hanou Pelčákovou, radní MČ Praha 21, s náplní práce: oprávněná úřední
osoba pro projednání  přestupků v oddělení  přestupků,  předsedkyně přestupkové komise a
zpracování rozhodnutí v přestupkovém řízení. Dohoda bude uzavřena za stejných podmínek
jako v roce 2019. Souhlas ZMČ Praha 21 je nutný pro uzavření nové dohody s ohledem
na Zákon č. 131/2000 Sb, o hlavním městě Praze, v platném znění.
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů vystoupili: paní Doležalová, pan
Roušar,  paní  Pelčáková,  paní  Dastychová,  paní  Kučerová,  paní  Hubíková,  pan  Duchek
s návrhem, který byl hlasován. 

Hlasování o návrhu:
- pana Duchka: ukončení rozpravy k tomuto bodu 

Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat. 

Usnesení číslo: ZMČ6/0085/19
Zastupitelstvo městské části
1) souhlasí

s uzavřením Dohody o pracovní činnosti pro období 1.1.2020 - 31.12.2020 s JUDr. Hanou
Pelčákovou  s  náplní  práce:  oprávněná  úřední  osoba  pro  projednání  přestupků v  oddělení
přestupků, předsedkyně přestupkové komise a zpracování rozhodnutí v přestupkovém řízení

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

8. Změna ve stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva MČ Praha 21
Předkladatel  materiálu  pan  místostarosta  Růžička  sdělil,  že  předkládá  Zastupitelstvu  MČ
Praha 21 návrh na změnu funkce neuvolněné místostarostky Ing. Kristýny Kopecké na funkci
uvolněná místostarostka. Navrhl uvolnění do funkce od 1.12.2019. 
V rozpravě k tomuto bodu vystoupil pan Říha, pan Roušar, paní Kučerová, pan Duchek, paní
Dastychová, paní tajemnice Zátková a paní Kopecká.



Usnesení číslo: ZMČ6/0086/19
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

změnu  funkce  neuvolněné  místostarostky  Ing.  Kristýny  Kopecké  na  funkci  uvolněné
místostarostky, a to od 1.12.2019

Usnesení - (Pro: 12, Proti: 1, Zdržel se: 2)

9. Návrh na jmenování tajemnice Finančního výboru
Předkladatelka materiálu paní tajemnice Zátková uvedla, že  vzhledem k tomu, že tajemnice
Finančního výboru Ing. Blanka Birková ukončila k 30.9.2019 pracovní poměr u MČ Praha 21,
je nutné jmenovat novou tajemnici tohoto výboru. RMČ Praha 21 na návrh tajemnice ÚMČ
Praha  21  doporučuje  jmenovat od  19.11.2019 novou  tajemnicí  Finančního  výboru Ing.
Karolínu Šťastnou, referentku finančního odboru ÚMČ.
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů vystoupil pan Roušar.

Usnesení číslo: ZMČ6/0087/19
Zastupitelstvo městské části
1) jmenuje

s účinností od 19.11.2019 referentku finančního odboru paní Ing. Karolínu Šťastnou tajemnicí
Finančního výboru

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

V době od 15:32 do 15:45 byla přestávka.

10. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. - 3. Q. 2019
Předkladatelka materiálu paní místostarostka Kopecká uvedla, že v souladu se všemi platnými
zákony,  předpisy,  směrnicemi  a  pokyny  z  MHMP  a  Českými  účetními  standardy,  je
vypracováno čtvrtletně plnění rozpočtu MČ Praha 21. K 30.9.2019 byly vykázány příjmy ve
výši 94 296,70 tis. Kč., tj. plnění k upravenému rozpočtu na 78,63 %. Celkové výdaje byly
vykázány ve výši 68 216,24 tis. Kč., tj. plnění vůči upravenému rozpočtu na 45,09 %. Z toho
běžné výdaje 63 875,17 tis. Kč (plnění na 56,09 %) a kapitálové výdaje 4 341,06 tis.  Kč
(plnění na 11,61 %). Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci bylo vykázáno přebytkové, a to ve
výši 26 080,46 tis.  Kč. Výsledek hospodaření hlavní činnosti byl vykázán ve výši 24 978
616,66,  výnosy  byly  99  777  343,73  Kč  a  náklady  ve  výši  74  798  727,07.  Ve  vedlejší
hospodářské činnosti byly docíleny výnosy ve výši 15 304 808,12 Kč, náklady ve výši 4 580
711,56 Kč a z toho vyplývající výsledek hospodaření ve výši 10 724 096,36. Předkládaný
materiál byl zaslán Finančnímu výboru k projednání a odsouhlasen Radou MČ Praha 21 dne
22.10.2019 Usnesením č. RMČ25/0423/19.
V rozpravě  občanů  nikdo  nevystoupil,  v rozpravě  zastupitelů  vystoupili:  pan  Říha,  pan
Havrda, paní Charvátová a paní Kopecká.



Usnesení číslo: ZMČ6/0088/19
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. Q. 2019 - 3. Q. 2019 v souladu s přiloženým materiálem

Usnesení - (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 6)

11. Rozpočtová opatření č. 59 - 88: změny rozpočtu v roce 2019
Předkladatelka materiálu paní místostarostka Kopecká uvedla, že RO 59 – 88 byla schválena
RMČ, jedná se o příjem financí OP Praha Pól růstu pro MZŠ Polesná, dále na sociální péči a
bezdomovectví, docházelo k navýšení položek na nákup spotřebního materiálu atd. 
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů pan Roušar s návrhem usnesení,
které bylo hlasováno; dále vystoupil pan Havrda a vedoucí FO paní Piknová.

Hlasování o návrhu:
- pana Roušara: ZMČ ukládá RMČ s rozpočtovými opatřeními předkládanými do ZMČ

ke schválení, či na vědomí vždy předložit tabulku čerpání stavu rozpočtových opatření
udělených RMČ k přerozdělování. 
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 12. Návrh nebyl přijat. 

Usnesení číslo: ZMČ6/0089/19
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

rozpočtová  opatření  č.  59  -  č.  88:  změny rozpočtu  v  roce  2019  v  souladu  s  přiloženou
tabulkou, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Usnesení - (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 6)

12. Záměr na rekonstrukci zdravotního střediska Rohožník
Předkladatelka materiálu paní místostarostka Kopecká uvedla, že v Újezdě nad Lesy máme v
současnosti jedno zdravotní středisko, kde jsou ordinace lékařů (praktický lékař pro děti a
dorost,  pro  dospělé,  gynekolog,  oční,  chirurg  i  s  rentgenovým  pracovištěm),  lékárna  a
středisko  osobní  hygieny,  které  poskytuje  služby  pro  seniory.  Středisko  nebylo  dlouho
rekonstruováno  a  je  ve  špatném technickém stavu.  V posledních  letech  probíhaly  pouze
individuální  opravy.  V  minulém  volebním  období  bylo  naplánováno  vybudování  nové
zdravotní polikliniky na Blatově. Nicméně na vybudování této polikliniky nemá městská část
dostatek  financí.  Ani  lékaři  ani  velká  část  občanů  nesouhlasila  se  zrušením zdravotního
střediska na Rohožníku. Obyvatelé městské části požádali zastupitelstvo o vypsání referenda s
cílem  zachování  polikliniky  na  Rohožníku.  Zastupitelstvo  městské  části  ovšem  toto
referendum neschválilo.
Současná  rada  svým  usnesením  č.  RMČ16/0273/19  schválila  záměr  na  rekonstrukci
zdravotního střediska na Rohožníku a nyní žádáme i Zastupitelstvo městské části Praha 21,
aby podpořila toto rozhodnutí. Zdravotní středisko Rohožník plánujeme zrekonstruovat a ve
druhé etapě i rozšířit. V případě zdravotní polikliniky na Blatově bychom rádi budovu využili
pro  další  občanskou  vybavenost  jako  je  komunitní  centrum,  kulturní  sál,  prostory  pro



seniorské aktivity, a pokud to bude možné tak i případně jako ordinace pro praktické lékaře
pro dospělé a děti s tím, že hlavní zdravotní středisko zůstane na Rohožníku. 
K tomuto  bodu  paní  Kopecká  dále  uvedla:  jsem  velice  zklamaná  z přístupu  opozičních
zastupitelů. Ve volební kampani jsme napříč stranami chtěli pracovat pro Újezd a pro občany
naší městské části. A proto mě velice překvapilo na jednání na magistrátu, které se týkalo
zdravotního střediska sdělení, že na nás opozice píše radním hl. m. Prahy emaily. Bylo nám
sděleno, že díky těmto emailům bylo také zastaveno jednání ohledně přeúčelování dotace na
nákup budovy IDEAL Lux. Nechápu, co nyní opozice chce. Chci upozornit, že žádné další
peníze  na  vybudování  polikliniky  v IDEAL  Luxu  jsme  neobdrželi,  navíc  dotace  byla
poskytnuta na nákup budovy na vybudování zdravotní polikliniky s tím, že tam bude také
přesunuta i služebna Policie a denní stacionář pro seniory. Údržba budovy stojí městskou část
nemalé peníze, které nemá z čeho financovat. Z jednání opozice ale vyplývá, že jim toto asi
nevadí a asi jim ani nebude vadit, pokud magistrát bude chtít dotaci ve výši 25 mil. vrátit,
namísto  investování  do  naší  obce.  Proto  abychom  byli  schopni  posunout  jednání  s
Magistrátem dále, předkládám bod, který se týká schválení záměru rekonstrukce zdravotního
střediska  na  Rohožníku,  tak  jak  bylo  deklarováno  napříč  politickými  stranami  již  během
volební kampaně před rokem. Poté budou následovat další jednání ohledně IDEAIL Luxu. 

V rozpravě občanů vystoupil pan Lameš, v rozpravě zastupitelů vystoupil pan Roušar, pan
Havrda s návrhem, který byl hlasován; paní Charvátová s návrhem, který byl hlasován; paní
Dastychová, paní Kučerová,  pan Růžička,  pan Havrda, pan Duchek, paní Hubínková, pan
starosta, paní Kopecká, pan Říha, paní Dastychová.
Následovalo hlasování:

-  o 3. vystoupení pana Havrdy. Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 3. Návrh byl
přijat. 

Pokračovala diskuse: paní Havrda, paní Doležalová, paní Kopecká, pan Duchek s návrhem,
který byl hlasován.
Hlasování o návrhu:

- pana Duchka: ukončení rozpravy k tomuto bodu 
Hlasování: Pro: 10, Proti: 1, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat. 

V rozpravě vystoupili přihlášení před hlasováním o ukončení rozpravy: pan starosta a pan
Roušar.

 Hlasování o návrhu:
- pana  Roušara:  1.  bere  na  vědomí  Záměr  na  rekonstrukci  stávajícího  zdravotního

střediska na sídlišti Rohožník, obj. Živonínská č.p. 1630; 2. ukládá RMČ zpracovat, a
vyhodnotit studii a varianty rozložení budoucích zdravotních služeb mezi Rohožníkem
a Blatovem (Ideal Lux)
Hlasován: Pro: 6, Proti: 6, Zdržel se: 4. Návrh nebyl přijat. 

- paní Charvátové: 1. bere na vědomí  Záměr na rekonstrukci stávajícího zdravotního
střediska na sídlišti  Rohožník,  obj.  Živonínská č.p.  1630 2. ukládá RMČ Praha 21
zpracovat  návrh řešení  tohoto záměru vč.  odhadovaných nákladů a  předložit  tento
návrh ZMČ Praha 21 na 1. jednání ZMČ v r. 2020
Hlasován: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 6. Návrh nebyl přijat. 

- pana Havrdy: doplnit slovo „obecný“ před slovo záměr
Hlasován: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 6. Návrh nebyl přijat. 



Usnesení číslo: ZMČ6/0090/19
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

Záměr na rekonstrukci stávajícího zdravotního střediska na sídlišti Rohožník, obj. Živonínská
č.p. 1630

Usnesení - (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 1)

V 17:14 hodin odešla paní Doležalová, změna počtu hlasujících na 15.

13. Směna pozemků na rohu ulic Zaříčanská a Novosibřinská
Předkladatel  materiálu pan starosta uvedl,  že předkládá zastupitelstvu k projednání  směnu
částí pozemku parc.č. 3821/7 v k.ú. Újezd nad Lesy vedeného jako ostatní plocha - zeleň za
část pozemků parc.č. 3817 a parc.č. 3834, které jsou ve svěřené správě MČ Praha 21 také v
k.ú.  Újezd  nad  Lesy  zapsány jako  ostatní  plocha  -  ostatní  komunikace.  RMČ23/0376/19
projednala směnu na základě žádosti vlastníka pozemku parc.č. 3821/7 a dle předloženého
geometrického plánu č.3627-50/2018. Navrhovanou směnou by došlo k narovnání hranice
mezi pozemkem žadatelů a pozemky MČ Praha 21. MČ by touto směnou získala o 7 m2
pozemku více než žadatelé od MČ. Ekonomická výhodnost směny byla ověřena znaleckým
posudkem. Dále směnou pozemků dojde k narovnání hranic pozemků a přilehlé komunikace,
tudíž  se  směna i  do budoucna jeví  pro MČ Praha 21 jako výhodná.  Rada MČ Praha  21
souhlasila  se  záměrem  směny  pozemků  dne  24.09.2019  usnesením  RMČ23/0376/19  viz
příloha 04. Záměr na směnu pozemků byl zveřejněn v souladu s platnou legislativou.
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.  

Usnesení číslo: ZMČ6/0091/19
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

předložený návrh na směnu částí  pozemku parc.č.  3821/7 za část  pozemků parc.č.  3817 a
parc.č. 3834, vše v k. ú. Újezd nad Lesy

2) schvaluje

směnu částí pozemku parc.č. 3821/7 za část pozemků parc.č. 3817 a parc.č. 3834, vše v k. ú.
Újezd nad Lesy, dle geometrického plánu č. 3627-50/2018.

3) ukládá

RMČ připravit směnnou smlouvu

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 31.12.2019 

Usnesení - (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)

Od 17:19 do 17:30 hodin byla přestávka. 



14. Zápis č. 8 z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 ze dne 13.08.2019
Předkladatelka materiálu paní Kučerová uvedla, že Kontrolní výbor Zastupitelstva MČ Praha
21 předkládá Zastupitelstvu MČ Praha 21 zápis z jednání Kontrolního výboru č. 8 ze dne
13.08.2019. 
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil. 

Usnesení číslo: ZMČ6/0092/19
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 8 ze dne 13.08.2019

Usnesení - (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)

15. Protokoly o kontrole č. 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019 a 6/2019
Předkladatelka materiálu paní Kučerová uvedla, že Kontrolní výbor Zastupitelstva MČ Praha
21  předkládá  Zastupitelstvu  MČ  Praha  21  protokoly  o  kontrole:  č.  2/2019  -  "Kontrola
nepovolené stavby na pozemku par. č. 1403 v k. ú. Újezd nad Lesy, užívaném Fotbalovým
klubem Újezd nad Lesy"; č. 3/2019 - "Kontrola akce - Stavba č. 41271 Požární zbrojnice
Újezd  nad  Lesy";  č.  4/2019  -  "Kontrola  akce  -  nákup  budovy  Ideal  Lux";  č.  5/2019  -
"Kontrola  akce  -  Modernizace  vstupu MZŠ Polesná";  č.  6/2019 -  "Kontrola  evidovaných
stížností č. 1/2019 a č. 3 - 7/2019" z důvodu přijetí usnesení.
V rozpravě občanů vystoupil pan Lameš, v rozpravě zastupitelů vystoupili: paní Hubínková,
pan Duchek s návrhem usnesení,  který byl  hlasován;  pan Růžička  podal  návrh,  který  byl
hlasován; 

Hlasování o návrzích:
- pana Růžičky: hlasovat body č. 1 a 2 odděleně

Hlasování: Pro: 10, Proti: 4, Zdržel se: 1. Návrh byl přijat. 

V 17:45 hodin bylo ukončeno odevzdávání  interpelací,  pan  starosta  vyhlásil  přestávku do
18:00 hodin.
V době od 18:00 do 18:27 hodin byly projednávány interpelace občanů a zastupitelů. 

V pokračování  diskuse  k  bodu  č.  15  vystoupili:  paní  Kopecká,  paní  Hubínková,  paní
Charvátová, paní Kopecká podruhé, pan Roušar.

Následovalo hlasování:
-  o třetím vstoupení paní Kopecké.

 Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat. 

V diskusi  dále  vystoupili:  paní  Kopecká,  pan  Duchek  s návrhem  usnesení,  které  bylo
hlasováno; paní Charvátová, pan Růžička, pan Roušar, paní Kučerová, pan starosta, pan Vojta,
paní Dastychová, pan Havrda s návrhem, který byl hlasován; pan Růžička, paní Hubínková
s návrhem, který byl hlasován.

¨



Hlasování o návrhu: 
- paní Hubínkové: ukončení diskuse k tomuto bodu

Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Zdrže se: 1. Návrh byl přijat.
- pana Havrdy: ZMČ Praha 21 ukládá RMČ předat neprodleně nálezy, dokumentaci a

výsledky  šetření  KV ZMČ  Praha  21  ohledně  kauz  –  nákup  budovy  Ideal  Lux  a
modernizace  vstupu do ZŠ profesně způsobilým osobám, za účelem získání  jejich
stanoviska.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrže se: 6. Návrh nebyl přijat.

- pana Duchka: ZMČ ukládá RMČ Praha 21 předat neprodleně nálezy, dokumentaci a
výsledky šetření Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 ohledně 2 kauz (viz  usnesení
ZMČ 02/0029 a  0030/18)  nákup budovy Ideal  Lux,  modernizace  vstupu do ZŠ a
v případě  rekonstrukce  hasičské  zbrojnice  doplnit  podklady  v již  běžícím  řízení,
právní kanceláři za účelem získávání stanoviska, zda má být vzhledem k nalezeným
závažným pochybením podáno trestní oznámení a na koho.
Hlasování: Pro: 3, Proti: 0, Zdrže se: 9. Návrh nebyl přijat.

- k bodu  č.  1)  ZMČ  bere  na  vědomí:  protokoly  o  kontrole:  č.  2/2019  -  "Kontrola
nepovolené  stavby  na  pozemku  par.  č.  1403  v  k.  ú.  Újezd  nad  Lesy,  užívaném
Fotbalovým klubem Újezd nad Lesy"; č. 3/2019 - "Kontrola akce - Stavba č. 41271
Požární zbrojnice Újezd nad Lesy"; č. 4/2019 - "Kontrola akce - nákup budovy Ideal
Lux"; č. 5/2019 - "Kontrola akce - Modernizace vstupu MZŠ Polesná"; č. 6/2019 -
"Kontrola evidovaných stížností č. 1/2019 a č. 3 - 7/2019" 
Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0; Návrh byl přijat.

- k bodu č. 2) ZMČ ukládá: Radě městské části projednat navržená opatření, která jsou
součástí předložených protokolů o kontrole: č. 2/2019 - "Kontrola nepovolené stavby
na pozemku par. č. 1403 v k. ú. Újezd nad Lesy, užívaném Fotbalovým klubem Újezd
nad Lesy"; 3/2019 - "Kontrola akce - Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad
Lesy"; 4/2019 - "Kontrola akce - "nákup budovy Ideal Lux"; 5/2019 - "Kontrola akce -
Modernizace vstupu MZŠ Polesná" 
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 4; Návrh nebyl přijat.

Usnesení číslo: ZMČ6/0093/19
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

protokoly o kontrole: č. 2/2019 - "Kontrola nepovolené stavby na pozemku par. č. 1403 v k. ú.
Újezd nad Lesy, užívaném Fotbalovým klubem Újezd nad Lesy"; č. 3/2019 - "Kontrola akce -
Stavba č.  41271 Požární  zbrojnice Újezd nad Lesy";  č.  4/2019 -  "Kontrola  akce -  nákup
budovy Ideal  Lux";  č.  5/2019 -  "Kontrola  akce  -  Modernizace  vstupu MZŠ Polesná";  č.
6/2019 - "Kontrola evidovaných stížností č. 1/2019 a č. 3 - 7/2019" 

Usnesení - (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 1)



Pan starosta Milan Samec v 19:10 hodin ukončil jednání, poděkoval všem přítomným za účast
a pozval je na další jednání ZMČ Praha 21, které se bude konat dne 18.12.2019, od 14:00 
hodin, v Divadelním sále MZŠ. 

Zdeňka Hubínková
zastupitel MČ Praha 21

Ing. Ondřej Vojta
zastupitel MČ Praha 21

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

Zapsal: vedoucí oddělení kanceláře starosty - Dana Kartousová
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