
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ZÁPIS  

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. ZMČ6, mimořádné
konané dne 05. 10. 2015

Přítomni: dle prezenční listiny 

Ověřovatel: zastupitel - Jan Slezák
zastupitel - Ing. Michael Hartman

Program jednání:

1. Zahájení jednání
2. Stanovení ověřovatelů zápisu, volba mandátového a návrhového výboru
3. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
4. Přeložka R I/12
5. Volba člena KV ZMČ Praha 21 
6. Rekonstrukce Finančního a Kontrolního výboru
7. Plán VHČ na rok 2015 – předložení, schválení

1. Zahájení jednání
Jednání  Zastupitelstva  MČ Praha  21  zahájil  pan  starosta  Zdeněk  Růžička  v 17:00

hodin. Přivítal přítomné zastupitele a občany, informoval, že jednání je úřední povahy a že se
z něho  pořizuje  audiozáznam,  který  se  současně  přenáší  on-line  na  internetu,  požádal  o
vypnutí mobilních telefonů a zachování klidu pro důstojný průběh jednání. 

Informoval, že interpelace občanů jsou zařazeny jako pevný bod v době od 18:00 hod.
do 18:45 hod.; interpelace členů zastupitelstva od 18:45 do 19:30 hod., přihlášky musí být
odevzdány do 17:45 hod. a jsou označeny pořadím interpelace, pokud jich občan či zastupitel
předkládá více. 

Oznámil,  že  zastupitel  pan Jan  Záhora  za  volební  stranu Otevřený Újezd na  svou
funkci rezignoval, slib zastupitele složí další v pořadí na kandidátní listině Otevřený Újezd,
pan Tomáš Fábera, do rukou pana tajemníka Saitze, kterému předal slovo. Pan tajemník Saitz
slib přečetl, pan Tomáš Fábera slib složil. Při zahájení jednání bylo přítomno 16 zastupitelů,
pan zastupitel Duchek se dostavil v 17:07 hodin.

2. Stanovení ověřovatelů zápisu, volba mandátového a návrhového výboru
Pan starosta bod zahájil a pověřil ověřením zápisu pana Slezáka a pana Hartmana, oba

souhlasili. Konstatoval, že ověřovatel zastupitelstva odpovídá za správnost a úplnost zápisu,
hlídá sčítání hlasů a zjišťování výsledků hlasování. Požádal, aby při jednotlivých hlasování do
záznamu bylo  hlasitě  uvedeno kolik  zastupitelů  hlasovalo  pro,  proti  a  kolik  se  hlasování
zdrželo. Při požadavku na jmenovité hlasování uveďte do zápisu hlasování jmenný seznam
s výsledky hlasování.

Následovala  volba  mandátového  výboru,  který  ověří  a  konstatuje  přítomnost
nadpoloviční  většiny členů,  počet  členů omluvených a neomluvených.  Navrhl  dvoučlenný
mandátový výbor ve složení pan Čížek a pan Kopecký – oba souhlasili, předsedou se stal pan
Kopecký. Hlasování o složení mandátového výboru: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0.

V 17:07 hodin přišel pan zastupitel Duchek.



Na jednání je přítomno 17 zastupitelů, ZMČ je usnášeníschopné.

Pan  starosta  navrhl  tříčlenný  návrhový  výbor  ve  složení:  paní  zastupitelka  Jakob
Čechová,  paní  zastupitelka  Diepoltová  a  pan  zastupitel  Duchek  –  všichni  souhlasili,
předsedou byl zvolen pan zastupitel Duchek. Hlasování o složení návrhového výboru: Pro:
15, Proti: 1, Zdržel se: 1.

Konstatoval, že 6. zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno na úřední desce, včetně
její elektronické podoby. Občané mohou nalézt na webových stránkách úřadu před jednáním
ZMČ  informace  ke  všem  projednávaným  bodům  v digitální  podobě.  Z materiálu  jsou
vynechány údaje osobní povahy, které znemožňuje zveřejňovat zákon. 

Uvedl,  že  zápis  5.  zasedání  zastupitelstva  byl  řádně  ověřen  a  podepsán.  Námitky
k zápisu podal:
pan zastupitel Hartman podává formou návrhů usnesení:

1. vzhledem ke skutečnosti, že zápis z jednání zastupitelstva městské části z 21. 9. 2015
odporuje §20, bod 2, písm. j jednacího řádu zastupitelstva, podle kterého v zápisu se
uvádí  zejména  podané  dotazy  a  návrhy,  přitom  však  návrhy  a  dotazy  většiny
diskutujících  nejsou  v zápise  uvedeny,  ukládá  se  tajemníkovi  do  7  dnů  předložit
ověřovatelům k ověření nové vyhotovení odpovídající jednacímu řádu.

2. Zastupitelstvo městské části ukládá tajemníkovi opravit text v závěru zápisu z jednání,
kde je uvedeno pro obsáhlost některých bodů jsou uvedeny pouze jména diskutujících
tak, aby nebyl porušen jednací řád zastupitelstva (§20) a zajištěno řádné a dlouhodobé
uchování informací o průběhu zastupitelstva městské části. 

Pan starosta požádal o zařazení těchto bodů do programu dnešního zasedání.  Pan zastupitel
Roušar  uvedl:  „že  není  korektní  to  zařazovat  do  programu,  protože  my  se  vyjadřujeme
k minulé schůzi, mělo by to vypadat před jednáním, pak byste měli uzavřít lhůtu, pak by mělo
být jasno, jak ten zápis dopadne“, žádá o projednání před projednáváním dnešní schůze.
Pan  starosta  uvedl,  že  v jednacím  řádu  v  §7,  odst.  2  je  uvedeno:  při  zahájení  zasedání
předsedající prohlásí, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, dotáže se, zda jsou námitky
k zápisu z posledního zasedání  Zastupitelstva,  nejsou-li,  ukončí  lhůtu  pro podání  námitek,
jsou-li, zařadí námitku do programu jednání. 

Pan Hartman podal procedurální návrh:
1. projednat návrhy, protože už zazněly, hned

Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 8.  Návrh byl přijat. 

Následovalo hlasování o návrzích pana Hartmana:
1. vzhledem ke skutečnosti, že zápis z jednání zastupitelstva městské části z 21. 9. 2015

odporuje §20, bod 2, písm. j jednacího řádu zastupitelstva, podle kterého v zápisu se
uvádí  zejména  podané  dotazy  a  návrhy,  přitom  však  návrhy  a  dotazy  většiny
diskutujících  nejsou  v zápise  uvedeny,  ukládá  se  tajemníkovi  do  7  dnů  předložit
ověřovatelům k ověření nové vyhotovení odpovídající jednacímu řádu.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 2, Zdržel se: 8. Návrh nebyl přijat.
  

2. Zastupitelstvo městské části ukládá tajemníkovi opravit text v závěru zápisu z jednání
– „pro obsáhlost některých bodů jsou uvedeny pouze jména diskutujících“ tak, aby
nebyl  porušen  jednací  řád  zastupitelstva  (§20)  a  zajištěno  řádné  a  dlouhodobé
uchování informací o průběhu zastupitelstva městské části. 



Hlasování: Pro: 5, Proti: 3, Zdržel se: 9. Návrh nebyl přijat. 

Usnesení číslo: ZMČ6/0079/15
Zastupitelstvo městské části
1) volí
mandátový výbor ve složení: předseda Martin Kopecký, člen: Marek Čížek /hlasování: Pro: 
16, Proti: 0, Zdržel se: 0/

2) volí
návrhový  výbor  ve  složení:  předseda  Petr  Duchek, členové:  Jakob  Čechová,  Barbora
Diepoltová /hlasování: Pro: 15, Proti: 1, Zdržel se: 1/

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

3. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Pan starosta bod otevřel, uvedl, že návrh programu mají všichni před sebou, pro veřejnost byl
vyvěšen na úřední desce, elektronické desce a kompletní materiály k projednávaným bodům
jsou umístěny na webové pozvánce na toto dnešní jednání. 
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů: 
pan Duchek – navrhl zařadit na závěr bod Různé kvůli tomu, že se původní program rozrostl a
jsou zde otázky například ohledně pana Slezáka, tak aby bylo možné se zeptat.  
pan Jeníček – protože se program rozrostl a sešli jsme se hlavně kvůli bodům v původním
návrhu, navrhuje vyškrtnout bod č. 5 – Volba člena KV protože lze zvládnout v bodě 6; 
pan Hartman – navrhl projednat bod, kvůli kterému bylo dnešní mimořádné zastupitelstvo
svoláno jako první. Bod č. 7 Plán VHČ na rok 2015 je v návrhu programu zařazen až na
konci, což není v pořádku; Kontrolní a Finanční výbor také.
paní  Jakob  Čechová  –  navrhuje,  aby  se  všichni  zastupitelé  sešli  nejprve  mimo  jednání
zastupitelstva. Minulý týden se sešel Finanční výbor a nepřijal žádné usnesení a situace není
ještě zcela dořešená. Navrhla zastupitelům bod VHČ stáhnout; 
paní Juřenová – žádá, aby VHČ nebylo staženo a abychom dostali alespoň nějakou informaci,
k VHČ, protože kvůli tomu bylo svoláno toto mimořádné zastupitelstvo. 
pan Duchek – zastupitelstvo bylo svoláno ze dvou důvodů, jedním bylo VHČ. To by se mělo
projednat, ale souhlasí, aby vznikla i jiná platforma, kam lze pozvat odborníky. Přesto jsme se
nyní nad VHČ sešli. Řešíme plán na rok 2015. Je říjen, je ostuda, že to ještě nemáme. Měli
bychom řešit už i rok 2016;  
starosta Růžička - pochválil pana Duchka, byl by pro návrh schůzky, kam by přišli zastupitelé
nebo se pozvou i odborníci, ekonomové delegovaní zastupiteli;
paní  Juřenová,  podruhé  -  vyjádřila  obavu,  aby  nepřišlo  víc  odborníků  než  zastupitelů.
Doporučila, aby hlavně přišly osoby kompetentní se znalostí situace, kteří s těmi čísly pracují,
pan Zeman, úředníci rozhodně;  
pan zastupitel Roušar -  vyjádřil rozčarování z plýtvání časem zastupitelů. Kritizuje postup
jednání včetně návrhu neprojednat VHČ, abychom se rozešli.  Kritizuje, že si tu odhlasujeme,
že tajemník může zápisy porušovat  jednací  řád.  Kritizuje  špatnou organizaci  v souvislosti
s oznámením  a  zpracováním  dovolby  nového  zastupitele.  Opozičním  zastupitelům  chybí
informace včetně  vysvětlení  k odstoupení  pana  Slezáka.  Podává návrh na  usnesení:  ZMČ
odvolává s okamžitou platností Zdeňka Růžičku z funkce starosty MČ Praha 21. Důvody -
starosta Růžička nadále odebral p. Roušarovi slovo; 
pan  Hartman,  podruhé  -  projevil  obavu,  že  zastupitelé  nečtou  návrhy  usnesení
k předkládaným bodům. Upozornil, že jím navržený bod VHČ nemá za úkol něco dnes nutně



rozhodnout a připomíná, že skutečný návrh usnesení je „zastupitelstvo bere na vědomí situaci
VHČ a důvody vedoucí  k  opakovanému nesplnění  předložení  plánu zastupitelstvu na rok
2015 zastupitelstvu“. Návrh neočekával, že se dohodneme, ale že se dozvíme jaká je situace
VHČ.  Hlavní  podstatou  bodu  bylo  vyzvat  Radu,  ÚMČ a  Finanční  výbor,  aby  předložili
informace. Jako reakci na návrh bod stáhnout navrhl pan Hartman naopak velmi podrobně
probrat veškeré informace, které k VHČ víme v danou chvíli; 
pan Jeníček, podruhé – navrhl bod týkající se VHČ nechat v programu; zastupitelé přišli na
minulém jednání zastupitelstva při kontrole plnění na dvě usnesení ZMČ, 38 a 40, která se
neplní. Bylo nám sděleno, že informace není poskytnuta, protože pan Slezák byl v nemocnici.
Lze je tedy probrat nyní. Pan Jeníček nesouhlasí s projednáním mimo veřejnost, protože také
občané by měli mít možnost o věci vědět. Je pro zachování bodu v programu.
paní Jakob Čechová, podruhé -  myslela jsem to dobře, ale pokud se chtějí zastupitelé ptát na
VHČ dneska, máme tu pana Slezáka i Koutského, stahuje svůj návrh; 
pan Roušar, podruhé – navrhl zařadit bod vysvětlení důvodů rezignace pana místostarosty
Slezáka zařadit za bod odvolání pana starosty; apeloval na pana starostu, aby zařazení bodu
odvolání starosty sám podpořil a aby k tomu vyzval i koalici, aby mu potvrdila mandát tajnou
volbou, ať se situace vyčeří. Starosta Růžička upozornil, že netuší, od kdy je volba starosty
tajná. 
pan Koutský – apeloval na zastupitele - držme se VHČ. 
pan Čížek – navrhuje 5 minutovou přestávku. 

V době od 17:50 hodin do 18:00 hodin byla vyhlášena 10 přestávka. 

Následovalo hlasování o návrzích:
pana Roušara:

1. podání informace o rezignaci místostarosty Slezáka (jako bod č. 4)
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 10. Návrh nebyl přijat. 

2. odvolání Zdeňka Růžičky z funkce starosty (jako bod č. 4)
Hlasování: Pro: 4, Proti: 7, Zdržel se: 6. Návrh nebyl přijat. 

pana Hartmana:
1. zařadit  bod  č.  7  Plán  VHČ na  rok  2015  a  bod  č.  6  Rekonstrukce  Finančního  a

Kontrolního výboru - za schválení programu 
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 10. Návrh nebyl přijat. 

pana Jeníčka:
1. vypustit bod č. 5 – Volba člena KV – bude obsažen v bodě rekonstrukce Finančního a

kontrolního výboru.
Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 8. Návrh byl přijat. 

pana Duchka:
1. zařadit bod Různé

Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 9. Návrh nebyl přijat. 

Navržený program jednání:

1. Zahájení jednání
2. Stanovení ověřovatelů zápisu, volba mandátového a návrhového výboru
3. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
4. Přeložka R I/12
5. Rekonstrukce Finančního a Kontrolního výboru



6. Plán VHČ na rok 2015 – předložení, schválení

Následovalo hlasování o programu jako celku:

Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 11. Návrh nebyl přijat.

Vzhledem k tomu,  že  nebyl  schválen program jednání  ZMČ6, pan starosta  v 18:10 hodin
jednání ukončil.
Následně pan starosta pozval zastupitele na 14. 10. 2015 od 17:30 hodin do velké zasedací
místnosti budovy ÚMČ Praha 21, na pracovní setkání s tématem VHČ.

Jan Slezák
zastupitel

Ing. Michael Hartman
zastupitel

Zdeněk Růžička
starosta MČ Praha 21

Zapsal: asistentka - Dana Kartousová
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