
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ZÁPIS  

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. ZMČ5
konané dne 21. 09. 2015

Přítomni: dle prezenční listiny 

Ověřovatel: zastupitel - Ing. Miloš Mergl
zastupitel - Ing. Marek Čížek

1. Zahájení jednání
Jednání  Zastupitelstva  MČ Praha  21  zahájil  pan  starosta  Zdeněk  Růžička  v 16:00

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. 
Z jednání  se  omluvil  místostarosta  pan Jan Slezák.  Pan zastupitel  Jan Záhora se písemně
omluvil a opustil jednání v 18:08 hodin. 

2. Složení slibu zastupitele
Pan starosta bod otevřel a uvedl, že po ztrátě mandátu paní Jaroslavy Punové z důvodu

změny  trvalého  bydliště  složí  slib  do  rukou  tajemníka  nový  zastupitel  Mgr.  Ing.  Martin
Kopecký, předal slovo panu tajemníku Saitzovi,  který slib přečetl a pan Mgr.  Ing. Martin
Kopecký slib složil. 

3. Stanovení ověřovatelů zápisu, volba mandátového a návrhového výboru
Pan starosta bod zahájil  a pověřil  ověřením zápisu pana zastupitele Mergla a pana

zastupitele  Čížka,  oba  souhlasili.  Konstatoval,  že  ověřovatel  zastupitelstva  odpovídá  za
správnost a úplnost zápisu, hlídá sčítání hlasů a zjišťování výsledků hlasování. 

Následovala  volba  mandátového  výboru,  který  ověří  a  konstatuje  přítomnost
nadpoloviční  většiny  členů,  počet  členů  omluvených  a  neomluvených.  Navrhl  do
mandátového  výboru  paní  zastupitelku  Jenšovskou,  pana  zastupitele  Koutského  –  oba
souhlasili. Hlasování o složení mandátového výboru: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 1.
Na jednání je přítomno 16 zastupitelů, ZMČ je usnášeníschopné.

Navrhl  tříčlenný  návrhový  výbor  ve  složení:  předsedkyně  paní  radní  Zátková  –
souhlasila, pana zastupitel Jeníček – nesouhlasil, paní zastupitelka Dastychová – souhlasila,
pan zastupitel Kopecký – nesouhlasil, paní zastupitelka Diepoltová – souhlasila. Hlasování o
složení návrhového výboru: Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 2

Konstatoval, že 5. zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno na úřední desce, včetně
elektronické podoby; zápis ze 4. zasedání byl řádně ověřen a podepsán. 
Proti minulému zápisu vznesl námitku:
- pan zastupitel Roušar: 1. nebylo hlasováno usnesení 0049/15 – ověřovatel zápisu se nevolí,
stanovuje je starosta;  2.  minulé zastupitelstvo – v záznamu 4:24:35 sekund podal  návrh o
tomto zápisu nerozhodovat, nehlasovat a pověřit radu, aby toto řešila s právníky a předložili
na další schůzi, požaduje o návrzích hlasovat; 3. interpelace pel mel byla vyřazena a požaduje



vysvětlení, proč? 4. oznámení -  minulý týden 5 zastupitelů: pan Roušar, pan Hartman, pan
Záhora,  pan Jeníček a pan Duchek podali  podnět k uplatnění kontroly výkonu samostatné
působnosti MČ Praha 21 v souvislosti s minulým zastupitelstvem konaným 22., resp. té části,
která byla konána 29. 6. 2015 – namítáme platnost všech přijatých usnesení z 29. 6. 2015 
- pan zastupitel Hartman: žádá do zápisu: zastupitelé pan Roušar, pan Hartman, pan Jeníček,
pan Záhora,  pan  Duchek  a  ODS před  pokračujícím jednáním dne 26.  6.  2015 podali  na
podatelnu úřadu vyjádření, ve kterém sdělují, že se obávají, že zastupitelstvo nebude legitimní
a toto chybí v minulém zápisu; žádá přiložit námitku a uvést vyjádření. 

V 16:25 hodin byla vyhlášena přestávka.
16:38 pokrčování jednání.

Paní zastupitelka Juřenová konstatovala návrh pana Roušara uvést do zápisu, že dne 26. 6.
2015 podalo 5 zastupitelů prohlášení k termínu svolání ZMČ MČ 29. 9. 2015 viz příloha;
podporuje tento návrh. 

Následně došlo k hlasování k návrhům: 
pana starosty:

1. ukončení debaty
Hlasování:  Pro: 12, Proti: 1, Zdržel se: 3.  Návrh byl přijat.

pana zastupitele Hartmana:
1. vzhledem k tomu, že 26. 6. většina opozičních zastupitelů vznesla námitku vzhledem

k nedodržení  lhůty pro oznámení  a  upozornila,  že  nevhodně zvolený termín  může
ohrozit  legitimitu  klíčových  usnesení  Zastupitelstva  MČ  Praha  21,  zároveň
požadujeme  doplnit  do  zápisu  jednání  důvody,  proč  se  přesto  rozhodl  starosta
v jednání pokračovat.
Hlasování:  Pro: 5, Proti: 8, Zdržel se: 3.  Návrh nebyl přijat.

pana zastupitele Roušara:
1. navrhuje  do  dnešního  zápisu  vložit  informaci,  že  5  zastupitelů  podalo  podnět

k uplatnění kontroly na neplatnost usnesení č. 53 – 65 ze 4. zastupitelstva MČ.
Nebylo hlasováno.

2. do zápisu ze 4. ZMČ doplnit, že v čase 4:24:35 zastupitel Roušar pověřen ověřením
předešlé  schůze  dal  návrh  na  nehlasování  o  zápisu  ze  ZMČ č.  3  a  pověřil  RMČ
projednáním s právníky a aby toto následně RMČ předložila na následující schůzi
Hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 10.  Návrh nebyl přijat. 

3. do zápisu bude doplněno, že byla vyřazena interpelace Pel Mel a důvod bude upřesněn
na následující schůzi.  
Hlasování:  Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 6.  Návrh byl přijat.

4. ze  zápisu  z předchozího  zastupitelstva  vyškrtnout  usnesení  ZMČ4/0049/15,  které
nebylo  hlasováno  a  které  zní:  ZMČ  volí  ověřovatele  zápisu,  mandátový  výbor  a
návrhový výbor
Hlasování:  Pro: 3, Proti: 3, Zdržel se: 10.  Návrh nebyl přijat.

Usnesení číslo: ZMČ5/0066/15
Zastupitelstvo městské části
1) volí



mandátový výbor ve  složení:  předseda  RNDr.  Jitka  Jenšovská,  člen:  Ing.  Tomáš Koutský
/hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 1/

2) volí
návrhový  výbor  ve  složení:  předseda  Ing.  Šárka  Zátková, členové:  MUDr.  Zuzana
Dastychová, MUDr. Barbora Diepoltová  /hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 2/

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

4. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Pan  starosta  bod  otevřel,  v rozpravě  občanů  nikdo  nevystoupil,  v rozpravě  zastupitelů
vystoupil pan starosta s návrhem na vyřazení bodu č. 15 „Majetkoprávní vypořádání pozemků
č. parce. 4356/97 v k. ú. Újezd nad Lesy formou prodeje předem známému zájemci“ a místo
tohoto  projednat  „Návrh  odvolání  šéfredaktora  Újezdského  zpravodaje  pana  Varyše  a  o
vyvěšení nového výběrového řízení“.  
Pan zastupitel Duchek navrhl doplnit body: 1. Újezdský zpravodaj a jeho další směřování 2.
Různé

Došlo k hlasování k návrhům:
pana zastupitele Duchka:

1. Různé
Hlasování: Pro: 5, Proti: 4, Zdržel se: 7.  Návrh nebyl přijat. 

2. Újezdský zpravodaj a jeho další směřování (zařadit po schválení programu)
Hlasování: Pro: 5, Proti: 3, Zdržel se: 8.  Návrh nebyl přijat. 

pana starosty: 
1. vyřadit bod č. 15 „Majetkoprávní vypořádání pozemku č. parc. 4356/97 v k.ú. Újezd 

nad Lesy formou prodeje předem známému zájemci“  
Hlasování: Pro: 14, Proti: 2, Zdržel se: 0.  Návrh byl přijat. 

2. jako bod č. 15 zařadit „Odvolání šéfredaktora a vyhlášení výběrového řízení na 
šéfredaktora Újezdského zpravodaje“.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0.  Návrh byl přijat. 

 
Program jednání:

1. Zahájení jednání
2. Složení slibu zastupitele
3. Stanovení ověřovatelů zápisu, volba mandátového, volebního a návrhového výboru
4. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
5. Kontrola plnění usnesení
6. Projednání a schválení způsobu voleb
7. Volba člena RMČ Praha 21

8.
Informace o jmenování nové ředitelky Masarykovy ZŠ, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 
1690

9. Zpráva o činnosti rady
10
.

Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21

11.Zápis z jednání Finančního výboru č. 5 ze dne 10. 8. 2015
12 Rozpočtová opatření č. 30 - 39, 42 - 44, 50 a 53: změny rozpočtu v roce 2015



.
13
.

Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. pololetí 2015

14
.

Oprávnění pro Radu MČ Praha 21 ke schvalování rozpočtových opatření

15
.

Odvolání šéfredaktora Újezdského zpravodaje a vyhlášení výběrového řízení na 
šéfredaktora Újezdského zpravodaje

Usnesení číslo: ZMČ5/0067/15
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
upravený program 5. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

Usnesení - (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 1)

Pan starosta předal vedení řízení zastupitelstva paní místostarostce Jakob Čechové.

5. Kontrola plnění usnesení
Paní místostarostka Jakob Čechová předala slovo předkladateli panu starostovi, který uvedl,
že  v příloze  02  jsou  předkládány projednané  úkoly,  03  trvající  úkoly.  V rozpravě  občanů
nikdo nevystoupil. V rozpravě zastupitelů: pan Roušar – chybí plán VHČ, odpověděla paní
Jakob Čechová – informovat měl pan Slezák, který je dnes ze zdravotních důvodů omluven;
pan Jeníček – není plnění - úkol č. 38 ze ZMČ 3; pan Hartman – úkoly týkající se dopravních
opatření a plánu VHČ, odpověděl pan Saitz a pan Koutský; pan Duchek – chybí zpráva o
plánu VHČ; odpověděla paní Jakob Čechová; pan Roušar návrh: 1. ZMČ bere na vědomí
informaci o údajně splněném úkolu č. 256/2015, 2. ukládá starostovi rozeslat zastupitelům
v termínu do 14 ti dnů od konání ZMČ následující písemně podklady – varianty zpracování,
autora  těchto  variant,  výsledky  kriteriálního  hodnocení  v požadovaných  parametrech  -
harmonogram dopravních opatření, jaká byla přijata, kdy a kým byla vydána – veškeré zápisy
ze všech jednání, které městská část konala ve smyslu doplněného úkolu;  paní Diepoltová –
zařadit znovu jako trvající úkoly 038 a 040 ze ZMČ3; došlo k hlasování o třetím vystoupení
pana Jeníčka hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 1 Návrh byl přijat; po třetí vystoupil pan
Jeníček – informování radou, ve které bodu chtěl pan Slezák informovat o VHČ , odpověděla
paní Jakob Čechová; pan Duchek – návrh na usnesení – zastupitelstvo by mohlo pověřit pana
Slezáka v nepřítomnosti po návratu z nemocnice, aby odeslal materiály; dále vystoupili: pan
Hartman, odpověděl pan Koutský; následovalo hlasování o třetím vystoupení pana Hartmana
– Pro:  5,  Proti:  0,  Zdržel  se:  11.  Návrh nebyl  přijat.  Paní  místostarostka  Jakob Čechová
ukončila rozpravu.

Bylo hlasováno k návrhům:
pana Duchka:

1. ZMČ ukládá panu místostarostovi Janu Slezákovi zaslat materiály k úkolům č. 038 a
040 ze ZMČ 3 všem zastupitelům po návratu z nemocnice.
Hlasování: Pro: 1, Proti: 2, Zdržel se: 13. Návrh nebyl přijat. 



pana Jeníčka a paní Diepoltové (návrhy jsou shodné):
1. zařadit úkoly ze ZMČ3 č. 38 a 40 jako trvající  - jedná se nájemní smlouvy bytů a

zdravotního střediska.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat.

pana Roušara – zařadit jako usnesení č. 2 a 3 
2. bere na vědomí informaci o údajně splněném úkolu č. 256/2015  
3. ukládá  starostovi  rozeslat  zastupitelům  v termínu  do  14  dnů  následující  písemné

podklady:
- varianty  zpracování,  autora  těchto  variant,  výsledky  kriteriálního  hodnocení  a

požadovaných parametrech 
- harmonogram dopravních opatření, jaká byla přijata, kdy a kým byla vydána 
- veškeré zápisy ze všech jednání, která městská část konala ve smyslu zadaného

úkolu 

Pan tajemník Saitz podal dotaz, ke které akci pan Roušar tento úkol ukládá; odpověděl pan
Roušar -  usnesení RMČ22/0351/15, veden jako splněný úkol.

Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 1. Návrh byl přijat.

V době od 18:00 hodin do 19:30 hodiny byly projednávány interpelace.
V 18:10 hodin odchází z jednání pan Záhora, změna počtu hlasujících na 15.
V 18:45 hodin paní Juřenová odešla, změna počtu hlasujících na 14.
Bylo hlasováno projednání zbytku interpelací: Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat,
interpelace budou projednány.
V 18:50 se vrací paní zastupitelka Juřenová – změna počtu hlasujících na 15.

Usnesení číslo: ZMČ5/0068/15
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení z jednání ZMČ3 a ZMČ4

2) bere na vědomí
informaci o údajně splněném úkolu č. 256/2015 

3) ukládá
starostovi  MČ Praha  21  rozeslat  zastupitelům v  termínu  do  14  dnů  následující  písemné
podklady:

-   varianty  zpracování,  autora  těchto  variant,  výsledky  kriteriálního  hodnocení  v
požadovaných parametrech

-  harmonogram dopravních opatření, jaká byla přijata, kdy a kým byla vydána 

-  veškeré zápisy ze všech jednání, která městská část konala ve smyslu zadaného úkolu

Zodpovídá 



1. Zdeněk Růžička, Starosta 
   
Termín: 05.10.2015    

4) schvaluje
znovu zařadit do úkolů pro RMČ úkol č. 0038/15 a 0040/15 ze ZMČ č. 3, ze dne 23.3.2015

Zodpovídá 

1. Zdeněk Růžička, Starosta 
   
Termín: 05.10.2015    

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

6. Projednání a schválení způsobu voleb
Bod otevřela paní Jakob Čechová, předala slovo předkladateli panu starostovi, který uvedl, že 
se jedná o volbu člena rady a zastupitelstva a je nutné odhlasovat, zda hlasování bude veřejné,
nebo tajné. V rozpravě občanů a zastupitelů nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ5/0069/15
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
veřejné hlasování

Usnesení - (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 2)

7. Volba člena RMČ Praha 21
Bod otevřela paní Jakob Čechová, předala slovo předkladateli panu starostovi, který uvedl po
ztrátě mandátu paní Jaroslavy Punové z důvodu změny trvalého bydliště klesl počet radních
na 4 a je nutná dovolba pátého člena RMČ. 
V rozpravě občanů vystoupil pan Lameš. V rozpravě zastupitelů vystoupili: pan Hartman –
kdo  je  navržen?  pan  Jeníček  –  kdo  je  navržen?  pan  Duchek  –  podává  návrh  na  stažení
materiálu z projednávání;  paní  Dastychová – všechny strany mohou navrhnout  členy;  pan
starosta – navrhuje pana Kopeckého; pan Hartman – pan Kopecký by se měl představit; pan
Roušar  –  procesní  návrh  o  ukončení  rozpravy;  pan  starosta  –  i  opozice  může  navrhnout
kandidáta; pan Jeníček – navrhl anulovat bod; paní Jakob Čechová – navrhla projednat bod od
začátku.   

Následovalo hlasování o návrhu paní Jakob Čechové:
1. projednávat bod č. 7 od začátku.

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



Paní Jakob Čechová předala slovo panu starostovi, který uvedl, že je nutná dovolba pátého
člena RMČ a navrhl pana Martina Kopeckého; pan Duchek navrhl paní Dastychovou. Pan
Kopecký  kandidaturu  přijal,  paní  Dastychová –  s poděkováním odmítla.  Následně  se  pan
Kopecký  představil.  V rozpravě  občanů  vystoupil  pan  Lameš;  v rozpravě  zastupitelů:  pan
Duchek, pan Jeníček, paní Dastychová, pan Hartman, pan Roušar. 
 

Usnesení číslo: ZMČ5/0070/15
Zastupitelstvo městské části
1) volí
Mgr. Ing. Martina Kopeckého za člena Rady MČ Praha 21

Usnesení - (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 5)

Paní Jakob Čechová předala vedení schůze na bod č. 8 panu starostovi.

8. Informace o jmenování nové ředitelky Masarykovy ZŠ, Praha 9 - Újezd nad Lesy, 
Polesná 1690
Pan starosta  bod otevřel  a  předal  slovo paní  Jakob Čechové,  která  uvedla,  že na základě
dvoukolového konkurzního řízení jmenovala RMČ Praha 21 dne 25. 8. 2015 usnesením č.
22/0347/15  Mgr.  Alenu  Sochůrkovou  na  vedoucí  místo  ředitelky  Masarykovy  ZŠ.  Paní
ředitelka se představila. 
V rozpravě občanů vystoupil pan Lameš; v rozpravě zastupitelů pan Duchek, pan Hartman,
pan Roušar, pan Jeníček, paní Diepoltová, podruhé pan Roušar a pan Duchek – odpověděla
paní Sochůrková.

Usnesení číslo: ZMČ5/0071/15
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
jmenování Mgr. et Bc. Aleny Sochůrkové, ředitelkou Masarykovy ZŠ, Praha 9 - Újezd nad 
Lesy, Polesná 1690 od 1.9.2015

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

Pan starosta předal vedení schůze paní Jakob Čechové. 

9. Zpráva o činnosti rady
Paní Jakob Čechová bod otevřela, předala slovo předkladateli panu starostovi, který uvedl, že 
na základě JŘ ZMČ Praha 21 překládá zprávu o činnosti rady od ledna do června 2015 – rada 
se sešla v tomto období 14krát a seznam schválených usnesení je přílohou. 
V rozpravě občanů vystoupil pan Lameš; v rozpravě zastupitelů: pan Roušar, paní Zátková,
paní  Jakob  Čechová;  pan  Hartman,  paní  Diepoltová  a  paní  Dastychová;  odpověděl  pan
starosta a pan Saitz.



Usnesení číslo: ZMČ5/0072/15
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zprávu starosty o činnosti rady 

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

10. Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21
Paní  Jakob  Čechová  bod  otevřela,  předala  slovo  předkladatelce  paní  Dastychové,  která
uvedla,  že  ze  zdravotních  důvodů  odstoupila  paní  Jandáková,  požádala,  aby v nejbližším
termínu byl navržen nový člen KV.
V rozpravě  občanů  vystoupil  pan  Lameš;  v rozpravě  zastupitelů  pan  Jeníček,  paní
Dastychová, pan Hartman s návrhem svolání mimořádného zastupitelstva k projednání VHČ a
rekonstrukce  výboru  –  předal  panu  starostovi  žádost  o  svolání  ZMČ;  paní  Zátková,  paní
Čechová, pan Duchek, odpověděla paní Dastychová a pan Kopecký; pan Roušar. 

Usnesení číslo: ZMČ5/0073/15
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zápis z jednání kontrolního výboru č. 08/2015 ze dne 17. 6. 2015 a zápis z jednání kontrolního
výboru č. 09/2015 ze dne 9. 9. 2015

2) bere na vědomí
žádost pí Jaroslavy Jandákové   o uvolnění z funkce člena KV ZMČ Prahy 21 ke dni  9. 9.
2015 z osobních důvodů

Usnesení - (Pro: 13, Proti: 1, Zdržel se: 1)

Pan zastupitel Jeníček navrhl prodloužení jednání do 24 hodin. Pan starosta podal protinávrh
pokračovat v jednání do 23:00 hodin.

Došlo k hlasování návrhu pana starosty:
1. pokračovat v jednání do 23:00 hodin.

Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 6. Návrh byl přijat. 
11. Zápis z jednání Finančního výboru č. 5 ze dne 10. 8. 2015
Paní  Jakob  Čechová  bod  otevřela,  předala  slovo  předsedovi  FV  panu  Koutskému  –
k projednání je zápis č. 5 FV ze dne 10. 8. 2015, který obsahuje 1 bod, na který je předložen
návrh na usnesení. 
V rozpravě občanů vystoupil pan Lameš – kdo je zodpovědný za nepředložení plánu VHČ
k 30. 6. 2015, jak rada tuto skutečnost řešila, budou vyvozeny důsledky; odpověděla paní
Čechová – VHČ je v kompetenci pana Slezáka; paní Zátková a pan tajemník – plán VHČ byl
řádně předložen, FV jej projednal, neschválil, proto nebyl předložen na ZMČ3, rada uložila
přepracování a znovu předložení, tento byl znovu FV předložen, ovšem FV se nesešel - nebyl
projednán  na  FV  -  vedoucí  VHČ  pan  Zeman  bez  projednání  FV nepředložil  na  RMČ.
V rozpravě  zastupitelů  vystoupil  pan  Jeníček,  paní  Diepoltová,  pan  Hartman,  pan  Roušar
podal návrh na ukončení rozpravy k tomuto bodu.
Ve 21:50 hodin opustil jednání pan Kopecký – změna počtu hlasujících na 14.



Hlasování k návrhu pana Roušara:
1. ukončení rozpravy k tomuto bodu 

Hlasování: Pro:14, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat.  

Podruhé vystoupil pan Hartman.
Ve 21:53 se vrátil pan Kopecký, změna počtu hlasujících na 15.

Usnesení číslo: ZMČ5/0074/15
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zápis č. 5 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 10. 8. 2015

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

12. Rozpočtová opatření č. 30 - 39, 42 - 44, 50 a 53: změny rozpočtu v roce 2015
Paní Jakob Čechová otevřela bod;  v rozpravě občanů nikdo vystoupil, v rozpravě zastupitelů 
pan Hartman, pan Jeníček a pan starosta.

Usnesení číslo: ZMČ5/0075/15
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
rozpočtové opatření  č.  53:  změnu rozpočtu  v  roce  2015  dle  přiložené tabulky,
která je nedílnou součástí tohoto usnesení

2) bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 30 - 39, 42 - 44 a 50: změny rozpočtu v roce 2015 dle přiložených
tabulek, které jsou součástí tohoto usnesení

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

13. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. pololetí 2015
Paní  Jakob  Čechová  bod  otevřela,  v rozpravě  občanů  nikdo  nevystoupil,  v rozpravě
zastupitelů vystoupil pan Jeníček, paní Berková, pan Duchek, paní Birková, pan Hartman –
proč se RMČ domnívá, že VHČ není součástí rozpočtu a nemá být předložen zastupitelstvu –
odpověděla paní Berková;  pan Roušar s návrhem: bod přesunout na program mimořádného
jednání ZMČ; pan Duchek, pan Hartman, paní Čechová, pan Roušar.

Hlasování o návrhu pana Roušara: 
1. ZMČ přesouvá bod č.  13  „Plnění  rozpočtu  MČ Praha  21 za  1.  pololetí  2015“  na

mimořádné jednání zastupitelstva, které bude svoláno.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 4, Zdržel se: 7. Návrh nebyl přijat. 

Usnesení číslo: ZMČ5/0076/15
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje



"Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. pololetí 2015" v souladu s přiloženým materiálem, který
je součástí originálu usnesení

Usnesení - (Pro: 11, Proti: 2, Zdržel se: 2)

14. Oprávnění pro Radu MČ Praha 21 ke schvalování rozpočtových opatření
Paní  Jakob  Čechová  bod  otevřela,  v rozpravě  občanů  nikdo  nevystoupil,  v rozpravě
zastupitelů  pan  Jeníček,  pan  Hartman,  pan  Roušar,  paní  Dastychová,  paní  Berková,  pan
starosta, pan Hartman – navrhuje: rozdělit usnesení - limit 2 mil na příjmy a výdaje nechat na
mimořádné ZMČ; pan Roušar – navrhuje přidat: bod č. 2 ukládá FV přepracovat směrnici do
příštího jednání ZMČ 

Hlasování o návrzích:
pana Roušara:

1. přidat bod č. 2 ukládá FV přepracovat směrnici do příštího jednání ZMČ
Hlasování: Pro:  2, Proti: 5, Zdržel se: 8.  Návrh nebyl přijat. 

pana Hartmana:
1. rozdělit usnesení - limit 2 mil na příjmy a 0,5 mil výdaje nechat na mimořádné ZMČ

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

Usnesení číslo: ZMČ5/0077/15
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
oprávnění Radě MČ Praha 21 schvalovat rozpočtová opatření - změny rozpočtu MČ Praha 21
v souladu s Dodatkem č. 1 k vnitřní směrnici "Rozpočtová pravidla MČ Praha 21" (schválena
ZMČ Praha 21 dne 21. 12. 2009 usnesením č. 218)

Zastupitelstvo MČ Praha 21 stanovuje oprávnění pro Radu MČ k provádění následujících
rozpočtových opatření:

ad b) Jiné zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu, přičemž součet takto provedených rozpočtových
opatření nesmí překročit limit 2 mil. Kč. Limit platí na období jednoho kalendářního roku, ale
zastupitelstvo jej může svým usnesením na zbývající část roku obnovit.

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

15. Odvolání šéfredaktora Újezdského zpravodaje a vyhlášení výběrového řízení na 
šéfredaktora Újezdského zpravodaje
Bod otevřela paní Jakob Čechová, slovo předala předkladateli panu starostovi, který uvedl
návrh na odvolání šéfredaktora ÚZ pana Varyše a vypsání výběrového řízení na šéfredaktora
ÚZ. 
V rozpravě občanů vystoupil pan Lameš; v rozpravě zastupitelů pan Jeníček – navrhl rozšířit
bod o odvolání redakční rady; pan starosta, pan Duchek – navrhl: redakční rada ne komise
rady, ale výbor zastupitelstva;  paní Jakob Čechová podala návrh pokračovat v jednání do
23:15 hod.
 



Hlasování o návrzích:
paní Jakob Čechové:

1. pokračovat v jednání do 23:15 hod.
Hlasování: Pro: 12, Proti: 1, Zdržel se: 2. Návrh byl přijat. 

paní Zátkové:
1. ukončení rozpravy k tomuto bodu.

Hlasování: Pro: 14, Proti: 1, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat. 

Dále  vystoupila  paní  Jakob  Čechová,  pan  Hartman  –  navrhl  usnesení  RMČ  zajistí,  aby
zastupitelům nebylo zasahováno do sloupků;  pan Jeníček – navrhl  bod odvolání  redakční
rady;  pan  Roušar  –  usnesení  zastupitelstvo  pověřuje  radu  odvoláním  redakční  rady  a
redaktora.

Následně došlo k hlasování o návrzích:
pana Roušara:

1. ZMČ pověřuje RMČ odvolat redakční radu ÚZ
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 11. Návrh nebyl přijat. 

pana Hartmana:
1. RMČ zajistí, že zastupitelům nebudou zkracovány články

Hlasování: Pro: 6, Proti: 2, Zdržel se: 7. Návrh nebyl přijat. 
pana Duchka: 

1. ZMČ jmenuje redakční radu jako výbor zastupitelstva
Hlasování: Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 10. Návrh nebyl přijat. 

pana Jeníčka: 
1. bere na vědomí informaci o odvolání redakční rady - jako bod 2

Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 4. Návrh byl přijat. 

Usnesení číslo: ZMČ5/0078/15
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
odvolání šéfredaktora Újezdského zpravodaje a vypsání nového výběrového řízení /hlasování:
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0/

2) bere na vědomí
informaci a odvolání redakční rady /hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 4/

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

Ve 23:23 hodin paní Jakob Čechová jednání ZMČ ukončila.

Pro obsáhlost některých bodů jsou uvedeny pouze jména diskutujících. Zvukový 
záznam z jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 je uveřejněn na www.praha21.cz



Ing. Miloš Mergl
zastupitel

Ing. Marek Čížek
zastupitel

Zdeněk Růžička
starosta MČ Praha 21

Zapsal: asistentka - Dana Kartousová

Interpelace  PEL  MEL,  kterou  podal  pan  zastupitel  Pavel  Roušar,  byla  vyřazena  z
projednávání ZMČ4 z důvodu nepoložení konkrétní otázky.

ZMČ 5 – 21.9.2015
Interpelace občanů a členů zastupitelstva.

Seznam interpelací občanů:
1. pan Jiří Lameš – interpelace směřována na paní K. J. Čechovou a p. Slezáka – plnění

slibu – odpověděla paní Jakob Čechová.
2. pan Pavel Janda – interpelace směřována na pana starostu – Újezdský zpravodaj –

odpověděl pan starosta.
3. paní Helena Kuprová – interpelace směřována na pana Roušara – Zprávy v periodiku

„Otevřený Újezd" – odpověděl pan Roušar.
4. paní Miroslava Buzovská – interpelace směřována na celé zastupitelstvo – Obsah 

místních časopisů – řízení o ředitele školy – odpověděla paní Jakob Čechová.
5. paní  Vlasta  Husáková  –  interpelace  směřována  na  tajemníka  úřadu  –  Přístavba

pekárny Kollinger – pan tajemník sdělil, že s problémem není do hloubky seznámen,
došlo k hlasování, zda může odpovědět pan Kupr – hlasování Pro: 15, Proti: 0, Zdržel
se: 0. Návrh přijat, odpověděl pan Kupr.

6. Paní  Lenka  Štěpánková  –  interpelace  směřována  na  tajemníka  úřadu  –  Přístavba
pekárny Kollinger – odpověděl pan Kupr.



7. pan  Jiří  Husák  –  interpelace  směřována  na  tajemníka  úřadu  –  Přístavba  pekárny
Kollinger – bylo projednáno.

8. pan Jiří Lameš – interpelace směřována na paní Jakob Čechovou – volba ředitele školy
– odpověděla paní Jakob Čechová.

Seznam interpelací zastupitelů:
1. paní Dastychová -  oznámila, že z tří členů ODS zůstal jen jeden – paní Juřenová a

Diepoltová vystoupili z ODS, tzn. zánik klubu; - zůstanou v klubu ODS? - uvažují o
vzdání se mandátu? - interpelace směřována na paní Juřenovou a na paní Diepoltovou
– „Klub ODS“ – odpověděla paní Juřenová – oznámila, že 31. 8. 2015 zrušily s paní
Diepoltovou  členství  v ODS  –  mandát  si  ponechají  do  konce  volebního  období,
poděkovala  bývalým  kolegům  z místního  sdružení  za  jejich  práci,  poděkovala
občanům za přízeň.

2. pan Jaroslav Jeníček - interpelace směřována na pana starostu – smlouva s Lidlem -
proč je neveřejná – odpověděl pan starosta.

3. pan Petr Duchek – interpelace směřována na pana starostu - otevřená diskuze a fórum
– odpověděl pan starosta.

4. pan  Michael  Hartman  –  interpelace  směřována  na  paní  Šárku  Zátkovou  –
důvěryhodnost – odpověděla paní Zátková.

5. pan Michael Hartman – technická překážka Polepská - Čankovská – odpověděl pan
Kupr, pan Roušal, pan starosta a pan Březina. 

6. pan Jeníček – interpelace směřována na paní  Zátkovou – téma bytová komise pro
starostu – důvod – odpověděla paní Zátková.

7. pan  Petr  Duchek  –  interpelace  směřována  na  pana  starostu  –  naplňování  koaliční
smlouvy – odpověděl pan starosta. 

8. pan  Michael  Hartman  –  interpelace  směřována  na  Radu MČ – Výroční  zprávy –
odpověděla paní Jakob Čechová.

9. pan Petr Duchek – SÚ p. Kupr – pekárna Kollinger  - přístavba – bylo odpovězeno
v interpelacích občanů - 
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