
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. ZMČ20
konané dne 11.06.2018

Přítomni: dle prezenční listiny 

Ověřovatel: místostarosta MČ Praha 21 - Jan Slezák
radní MČ Praha 21 - MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc.

1. Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů
Jednání zastupitelstva MČ Praha 21 zahájila v 16:00 hodin paní starostka Karla Jakob

Čechová, přivítala přítomné zastupitele a občany, informovala, že jednání je úřední povahy a
přenáší se on-line na internetu, požádala o vypnutí mobilních telefonů a zachování klidu pro
důstojný průběh jednání; čas jednání je stanoven do 22:00 hodin, v případě, že jednání ZMČ
překročí tuto hodinu, bude jednání přerušeno a bude pokračovat následující  den od 15:00
hodin.

Informovala, že interpelace občanů jsou zařazeny jako pevný bod v době od 19:00 do
19:45 hodin, interpelace členů zastupitelstva od 19:45 do 20:30 hodin, přihlášky musí být
odevzdány do 18:45 hodin a označeny pořadím interpelace, pokud jich občan či zastupitel
předkládá  více;  hlasování  bude  probíhat  elektronicky,  v případě  technických  problémů
zvednutím ruky. 

Dále informovala, že zápis z 19. zasedání zastupitelstva byl řádně ověřen a podepsán,
námitku  proti  němu vznesl  pan  zastupitel  Hartman,  který  žádá  v bodu  č.  20  o  doplnění:
vystoupil  pan  Hartman  s  návrhem,  aby  kontrolní  výbor  prověřil  plnění  usnesení
ZMČ17/0212/13 z 16.12.2013.

Ověřením dnešního zápisu pověřila pana místostarostu Jana Slezáka a pana zastupitele
Jaroslava Jeníčka – oba souhlasili.

Konstatovala, že ověřovatel zastupitelstva odpovídá za správnost a úplnost zápisu o
jednání zastupitelstva, hlídá sčítání hlasů a zjišťování výsledků hlasování. Požádala, aby při
jednotlivých hlasování  do  záznamu bylo  hlasitě  uvedeno,  kolik  zastupitelů  hlasovalo  pro,
proti  a  kolik  zastupitelů  se  hlasování  zdrželo  a  že  jmenovité  hlasování  je  součástí
videozáznamu, který je na webových stránkách úřadu ÚMČ Praha 21.

2. Volba mandátového výboru
Bod byl projednáván od 16:05 hodin.
Paní starostka sdělila, že mandátový výbor ověří a konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny
členů,  počet  členů  omluvených,  neomluvených  a  navrhla  dvoučlenný  návrhový  výbor  ve



složení:  paní  zastupitelka Barbora Diepoltová paní  zastupitelka Vladimíra Juřenová – obě
souhlasily.
Usnesení číslo: ZMČ20/0305/18
Zastupitelstvo městské části
1) volí

mandátový výbor ve složení: paní Barbora Diepoltová, paní Vladimíra Juřenová

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

Mandátový výbor konstatoval, že je přítomno 12 zastupitelů, omluvili se pan Kopecký, pan
Růžička, pan Duchek, pan Čížek a pan Koutský.

3. Volba návrhového výboru
Paní starostka navrhla dvoučlenný návrhový výbor ve složení: pan radní Michael Hartman a
paní radní Jitka Jenšovská – oba souhlasili. 

Usnesení číslo: ZMČ20/0306/18
Zastupitelstvo městské části
1) volí

návrhový výbor ve složení: pan Michael Hartman, paní Jitka Jenšovská

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

Paní starostka zkonstatovala, že 20. zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno na úřední desce,
včetně jeho elektronické podoby, upozornila, že v rámci GDPR jsou podklady od května 2018
vkládány pouze do systému Alfresco.

4. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Paní  starostka uvedla,  že program mají  všichni  před sebou, pro veřejnost  byl  vyvěšen na
úřední desce, elektronické desce. 
V rozpravě zastupitelů vystoupili: pan Roušar s návrhem projednat Metropolitní plán jako bod
č. 15; paní starostka Jakob Čechová; pan Slezák s informací o plánu konání mimořádného
ZMČ Praha 21 k Územnímu plánu; paní Dastychová.
Následovalo hlasování o návrhu:

- pana Roušara:
1. jako bod č. 15 projednat Harmonogram o projednání Územního plánu hl. m. Prahy

na území MČ Praha 21.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 7. 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. Určení počtu zastupitelů MČ Praha 21, pro volební období 2018 - 2022



7. Nabídka k odkoupení pozemku parc.č. 544/4 v k.ú. Újezd nad Lesy
8. Závěrečný účet MČ Praha 21 za rok 2017
9. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. čtvrtletí 2018
10.Schválení účetní závěrky Městské části Praha 21 za rok 2017
11.Rozpočtová opatření č. 25, 26, 28-39, 44, 45, 47-57, 59-76: změny rozpočtu v roce 2018
12.Oprávnění pro Radu MČ Praha 21 ke schvalování rozpočtových opatření

13.
Zápisy č. 22 a č. 23 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 a Protokol o
kontrole č. 2

14.
Dopravní značení paralyzující cyklistickou dopravu v MČ Praha 21. Úkony samosprávy
vedené jinak, než je stanoveno v Dopravním generelu (usnesení ZMČ17/0212/13),  bez
řádné autorizace ZMČ a ohrožující některé obyvatele MČ (děti).

Usnesení číslo: ZMČ20/0307/18
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

program 20. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

Usnesení - (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)

5. Kontrola plnění usnesení
V rozpravě občanů k tomuto bodu vystoupil pan Lameš, v rozpravě zastupitelů pan Hartman;
pan  Roušar  s návrhem  zařazen  nového  bodu:  GDPR  –  informace;  paní  Zátková  a  paní
Dastychová  s návrhem  doplnit  do  usnesení:  ZMČ  ukládá  RMČ  přidělit  nesplněné  úkoly
ZMČ15 č. 82 a 86/2017 jinému radnímu.
V 16:35 přišel pan Koutský, změna počtu hlasujících na 13.
Následovalo hlasování o návrhu:

- pana Roušara:
1. GDPR – informace.

Hlasování: Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 9. Návrh nebyl přijat. 
- paní Dastychové:

1. doplnit do usnesení: a ukládá RMČ Praha 21 přidělit nesplněné úkoly ze ZMČ15
č. 00082/2017 a 00086/2017 jinému radnímu.
Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat.

Usnesení číslo: ZMČ20/0308/18
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

kontrolu  plnění  usnesení a  ukládá  RMČ Praha  21  přidělit  nesplněné  úkoly ze  ZMČ15 č.
00082/2017 a 00086/2017 jinému radnímu

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



6. Určení počtu zastupitelů MČ Praha 21, pro volební období 2018 – 2022
V rozpravě občanů vystoupil pan Lameš, v rozpravě zastupitelů nevystoupil nikdo.

Usnesení číslo: ZMČ20/0309/18
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

podle § 88 odst. 2, zák. č. 131/2000 Sb., stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Praha 21 na
17, pro volební období 2018 - 2022

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

7. Nabídka k odkoupení pozemku parc.č. 544/4 v k.ú. Újezd nad Lesy
V rozpravě  občanů  vystoupil  pan  Lameš,  pan  Slezák,  v rozpravě  zastupitelů  pan  Roušar
s návrhem na změnu textu v bodech 4 a 5; paní Zátková, paní Dastychová, pan Koutský a pan
Hartman.
Následovalo hlasování o:

- návrhu pana Slezáka a pana Roušara:
1. body č. 1 – 3 v původním znění, změnit text v bodu č. 4 na: pověřuje starostku

podpisem smlouvy  a  doplnit  bod  č.  5:  pověřuje  RMČ Praha  21  zpracováním
variant studie na pozemcích, které jsou ve vlastnictví MČ.
Hlasování: Pro: 10, Proti: 1, Zdržel se: 2. Návrh byl přijat. 

Usnesení číslo: ZMČ20/0310/18
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

studii na zalesnění území v okolí chovného rybníka jižně od ulice Dubinské

2) schvaluje

záměr  sjednocování  vlastnictví  pozemků ve  výše  uvedené  lokalitě  za  účelem revitalizace
území pro sportovní a odpočinkovou plochu

3) schvaluje

úplatné nabytí pozemku parc. č.   544/4 o výměře 6.017 m² v k.ú. Újezd nad Lesy za cenu
1.015,-/m2 do vlastnictví Hl. m. Prahy se svěřenou správou pro MČ Praha 21  

4) pověřuje

starostku MČ Praha 21 podpisem kupní smlouvy

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21 
   



Termín: 10.09.2018    
5) pověřuje

RMČ Praha 21 zpracováním variant studie na pozemcích, které jsou ve vlastnictví MČ Praha
21

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21 
   
Termín: 31.08.2018    

Usnesení - (Pro: 10, Proti: 1, Zdržel se: 2)

8. Závěrečný účet MČ Praha 21 za rok 2017
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů pan Roušar.

Usnesení číslo: ZMČ20/0311/18
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

uzavření  závěrečného účtu Městské části  Praha 21,  to  je s  celoročním hospodařením MČ
Praha 21, za rok 2017 bez výhrad, v souladu s přiloženým materiálem

Usnesení - (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 2)

9. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. čtvrtletí 2018
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil. 

Usnesení číslo: ZMČ20/0312/18
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

"Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. čtvrtletí 2018" v souladu s přiloženým materiálem

Usnesení - (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 1)

10. Schválení účetní závěrky Městské části Praha 21 za rok 2017
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil. 

Usnesení číslo: ZMČ20/0313/18
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

schválení účetní závěrky Městské části Praha 21 za rok 2017 a převod výsledku hospodaření
za rok 2017 ve výši - 24 597 637,61 Kč (z toho hlavní činnost - 29 716 611,62 Kč a vedlejší
hospodářská činnost 5 118 974,01 Kč) na účet 432 - výsledek hospodaření předcházejících
účetních období, v souladu s přiloženým materiálem.

Protokol o schválení účetní závěrky MČ Praha 21 za rok 2017 je součástí tohoto usnesení.



2) schvaluje

nápravná  opatřeními  z  "Příkazu  starosty  č. 2/2018"  k  odstranění  nedostatků  zjištěných  z
přezkoumání hospodaření  MČ Praha 21 za rok 2017 dle  Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření MČ Praha 21 ze dne 16. 4. 2018 provedeného zaměstnanci MHMP.

Usnesení - (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 2)

11. Rozpočtová opatření č. 25, 26, 28-39, 44, 45, 47-57, 59-76: změny rozpočtu v roce
2018
V rozpravě občanů k tomuto bodu nikdo nevstoupil,  v rozpravě zastupitelů vystoupili:  pan
Roušar, paní Zátková, pan Koutský, pan Hartman a paní Dastychová.

Usnesení číslo: ZMČ20/0314/18
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

rozpočtová opatření č. 25, 26, 28-39, 44, 45, 47-57, 55-57, 64-68, 72-75: změny rozpočtu v
roce 2018 v souladu s přiloženými tabulkami, které jsou součástí tohoto usnesení

2) schvaluje

rozpočtová  opatření  č.  59-63,  69-71  a  76:  změny  rozpočtu  v  roce  2018  v  souladu  s
přiloženými tabulkami, které jsou součástí tohoto usnesení

Usnesení - (Pro: 10, Proti: 2, Zdržel se: 1)

Od 18:00 do 18:15 hodin byla přestávka.

12. Oprávnění pro Radu MČ Praha 21 ke schvalování rozpočtových opatření
V rozpravě  občanů  nikdo  nevystoupil,  v rozpravě  zastupitelů  vystoupili:  pan  Roušar
s návrhem snížit limit z 4 na 2 mil. Kč; paní Zátková, paní Dastychová, paní starostka Jakob
Čechová a pan Slezák.
Následovalo hlasování o návrhu:

- pana Roušara:
1. snížit limit z 4 na 2 mil. Kč

Hlasování: Pro: 4, Proti: 7, Zdržel se: 2. Návrh nebyl přijat. 

Usnesení číslo: ZMČ20/0315/18
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

oprávnění Radě MČ Praha 21 schvalovat rozpočtová opatření - změny rozpočtu MČ Praha 21
-  jiné  zvýšení  příjmů a výdajů rozpočtu,  přičemž součet  takto  provedených rozpočtových
opatření nesmí překročit limit 4 mil. Kč. Limit platí na období jednoho kalendářního roku, ale
zastupitelstvo jej může svým usnesením na zbývající část roku obnovit.

Usnesení - (Pro: 9, Proti: 1, Zdržel se: 3)



13. Zápisy č. 22 a č.  23 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 a
Protokol o kontrole č. 2
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ20/0316/18
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

zápis č. 22 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 19.2.2018, zápis
č. 23 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 a Protokol o kontrole č. 2

Usnesení - (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)

14.  Dopravní  značení  paralyzující  cyklistickou  dopravu  v  MČ  Praha  21.  Úkony
samosprávy  vedené  jinak,  než  je  stanoveno  v  Dopravním  generelu  (usnesení
ZMČ17/0212/13), bez řádné autorizace ZMČ a ohrožující některé obyvatele MČ (děti).
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil,  v rozpravě zastupitelů vystoupili: pan Hartman, pan
Slezák, paní Zátková, paní Dastychová, pan Roušar.
Projednávání  tohoto  bodu  bylo  přerušeno  z důvodu  projednávání  interpelací  od  19:00  do
19:24 hodin.
Dále v rozpravě zastupitelů vystoupili: pan Roušar, pan Hartman, pan Slezák, paní starostka
Jakob Čechová s návrhem: ukončení diskuze;
Následovalo hlasování o návrhu:

- paní starostky Jakob Čechové
1. ukončení diskuze

Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat. 
V rozpravě pokračovali: paní Zátková s návrhem změny usnesení na: zastupitelstvo ukládá
radě  aktualizovat  cyklogenerel,  projednat  v komisích  RMČ  a  předložit  na  řádné  jednání
zastupitelstva v září 2018; odpověděl pan Roušal; paní Dastychová, pan Roušar s návrhem:
doplnit termín září 2018.
Následovalo hlasování o návrhu:

- pana Roušara:
1. k bodu č. 2 doplnit termín: září 2018.

Hlasování: Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 9. Návrh nebyl přijat. 

Od 20:13 do 20:20 hodin byla přestávka. 

Další hlasování o návrhu:
- paní Zátkové:

1. zastupitelstvo ukládá radě aktualizovat cyklogenerel, projednat ho v komisích rady
a předložit na řádné jednání zastupitelstva v září 2018.
Hlasování: Pro: 12, Proti: 1, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat. 

- další hlasování bylo o původním návrhu:
      Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 4. Návrh nebyl přijat. 



Usnesení číslo: ZMČ20/0317/18
Zastupitelstvo městské části
1) ukládá

RMČ Praha 21 aktualizovat cyklogenerel, projednat ho v komisích RMČ a předložit na řádné
jednání ZMČ Praha 21 v září 2018

Zodpovídá 

1. Jan Slezák, místostarosta MČ Praha 21 
   
Termín: 10.09.2018    

Usnesení - (Pro: 12, Proti: 1, Zdržel se: 0)

Ve  20:26  hodin  paní  starostka  Karla  Jakob  Čechová  ukončila  jednání  ZMČ,  poděkovala
přítomným a pozvala všechny na další jednání ZMČ.

Jan Slezák
místostarosta MČ Praha 21

MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc.
radní MČ Praha 21

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

Zapsal: asistentka - Dana Kartousová



ZMČ 20 – 11.6.2018
Interpelace občanů a členů zastupitelstva

Seznam interpelací občanů:

1. pan Ing. Jiří Lameš – Zdr.  stř.  Rohožník – interpelace směřována na pana Tomáše
Fáberu a byla předána.  

2. paní Michaela Skalníková – Konalo se veřejné projednání návrhu úprav prostranství
před 2. stupněm ZŠ? Pokud ano, kdy? Mohly podobu výsledného návrhu ovlivnit děti,
popř. veřejnost? Byl návrh někde publikován – Újezdský zpravodaj, web MČ? Proč
návrh počítá se zachováním plotu a je možné to ještě změnit? – interpelace směřována
na paní Karlu Jakob Čechovou, která ústně odpověděla. 

 

Seznam interpelací zastupitelů:

1. pan Pavel Roušar – GDPR – interpelace směřována na pana tajemníka, který ústně
odpověděl. 

2. paní  Karla  Jakob  Čechová  –  jaké  máte  připravené  náhradní  řešení  pro  to,  aby
zdravotní  středisko mohlo  zůstat  na  Rohožníku?  –  interpelace  směřována  na  pana
Petra Duchka a byla předána.

3. pan Pavel Roušar -  územní rozvoj – interpelace směřována na paní starostku, která
ústně odpověděla. 

4. pan Pavel Roušar – personalista – interpelace směřována na pana tajemníka,  který
ústně odpověděl. 

5. pan Michael  Hartman – neplnění  zákona 131/2000 ze strany předsedy kontrolního
výboru ZMČ – interpelace směřována na Mgr. Martina Kopeckého a byla předána.

6. paní Karla Jakob Čechová – Referendum – pozdní podání – interpelace směřována na
pana Petra Duchka a byla předána.

7. paní  Zuzana  Dastychová  –  hasiči  –  interpelace  směřována  na  pana  Slezáka,
odpověděla paní starostka Karla Jakob Čechová.
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