
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ZÁPIS  

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
jednání č. ZMČ7

konané dne 19. 12. 2011

Přítomni: dle prezenční listiny 

Ověřovatel: radní - Karla Jakob Čechová
zastupitel - RSDr. Pavel Janda

1. Zahájení jednání

Pan starosta MČ Praha 21 zahájil v 18:00 hodin jednání Zastupitelstva městské části Praha 21.
Oznámil přítomným, že z tohoto jednání se pořizuje audiozáznam a videozáznam, který se
současně přenáší on-line na internetu. Následně požádal přítomné o minutu ticha na uctění
památky včera zesnulého prvního porevolučního prezidenta Československé následně České
republiky Václava Havla. Vzhledem k tomu, se jedná o poslední zasedání zastupitelstva v
tomto kalendářním roce, zastupitelům poděkoval za jejich práci, všem popřál krásné a klidné
prožití  vánočních  svátků a  vše  dobré  v nadcházejícím roce.  Následně došlo  ke  krátkému
vysvětlení  možností  k  vystupování  občanů  na  dnešním  zasedání,  jak  je  to  zakotveno  v
Jednacím řádu Zastupitelstva MČ Praha 21.
Pan starosta konstatoval, že 7. jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, že zápis ze 6. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 21 byl  řádně ověřen,  že nyní  je přítomno 17 zastupitelů,  nejsou
žádné omluvenky a že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Stanovení ověřovatelů, volba mandátového výboru, volba návrhového výboru
Pan starosta Roušar přednesl návrh na složení mandátového výboru: předseda pan zastupitel
Hartman, členové paní zastupitelka Juřenová a paní zastupitelka Dastychová.
Pan starosta Roušar přednesl návrh na složení návrhového výboru:  předseda pan zastupitel
Voňka, členové pan zastupitel Sikač a paní zastupitelka Měšťánková.
Vzhledem  k tomu,  že  zastupitelé  ODS  v průběhu  jednání  zastupitelstva  opustili  jednací
místnost,  došlo  k novému  pověření  pana  zastupitele  Jandy  ověřením  zápisu  místo  paní
zastupitelky Juřenové a k opětnému hlasování o složení mandátového výboru: předseda pan
zastupitel  Hartman,  členové  pan  zastupitel  Vlach  a  pan  zastupitel  Kyzlink  /11  pro/  a
k opětnému hlasování o složení návrhového výboru: předseda pan zastupitel Šponer, členové
pan zastupitel Sikač a paní zastupitelka Měšťánková /11 pro/. V 19:43 hodin došlo ke změně
v počtu hlasujících zastupitelů ze 17 na 11.

 
Usnesení číslo: ZMČ7/0078/11
Zastupitelstvo městské části
1) volí
ověřovatele zápisu pana zastupitele Jandu a paní zastupitelku Čechovou /hlasování 11 pro/
2) volí



mandátový výbor ve složení: předseda pan zastupitel Hartman, členové pan zastupitel Vlach a
pan zastupitel Kyzlink  /hlasování Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1 /
3) volí
návrhový výbor ve složení: předseda pan zastupitel Šponer, členové pan zastupitel Sikač a 
paní zastupitelka Měšťánková /hlasování Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 2/
Usnesení - (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)

3. Schválení programu Zastupitelstva MČ Praha 21

Pan starosta předal vedení jednání panu místostarostovi Slezákovi, který konstatoval, že návrh
programu byl řádně vyvěšen na úřední desce i v elektronické podobě. 
Poté předal slovo panu starostovi, který jako předkladatel navrhl výměnu projednávání bodů
13 a 14 s tím, že pokud bude odsouhlasen bod Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2012, bod
Návrh  rozpočtového  provizoria  MČ  Praha  21  na  rok  2012  projednáván  nebude.  Pan
místostarosta Slezák otevřel rozpravu občanů k programu jednání, nikdo se nepřihlásil, dále
vyzval zastupitele k případným změnám v programu, nebo k jeho doplnění. 
Slovo  dostala  paní  zastupitelka  Vlásenková,  která  požádala  o  doplnění  programu  o:  -
informaci o využití  polyfunkčního domu,  -  dovolby členů výborů a komisí  a  -  zprávu o
přeúčelování dotace na dostavbu úřadu. Následně pan zastupitel Duchek požádal o zařazení
bodů: -  záměna autobusových linek 163 a 109; -  trasa autobusové linky 260; -  Újezdský
zpravodaj, - získané finanční prostředky pro naši MČ mimo zdrojů magistrátu; - dětská hřiště;
- koeficient pro výpočet daně z nemovitosti. Následně paní zastupitelka Vlásenková zažádala
zařazení dalších bodů: - informace o kanalizačním řadu na hlavní komunikaci;  - zpráva o
činnosti finančního výboru; - informace o střetu zájmů předsedy komise koncepce rozvoje; -
informace  o  udělení  pokuty  městské  části  Praha  21;  -  informace  o  osobách  jednajících
jménem MČ Praha 21. 
Pan místostarosta Slezák ukončil v 18:25 hodin rozpravu a vyhlásil 10 minutovou přestávku.
Po ukončení přestávky v 18:35 pan místostarosta Slezák předává slovo panu starostovi, který
podává informaci ke všem výše navrženým bodům. 

Původní předložený návrh jednání:
1. Zahájení jednání
2. Stanovení ověřovatelů, volba mandátového výboru, volba návrhového výboru
3. Schválení programu Zastupitelstva MČ Praha 21
4. Kontrola plnění usnesení
5. Diskusní příspěvky občanů
6. Darování pozemku PK 620/36 v k.ú. Újezd nad Lesy
7. Odprodej pozemku č. parc. 4356/45 v k.ú. Újezd nad Lesy
8. Návrh na vyhlášení grantového programu na rok 2012
9. Zápis č. 7 z jednání Finančního výboru ze dne 10. 11. 2011
10.Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 3. čtvrtletí roku 2011
11.Rozpočtová opatření č. 46, 47, 49 - 53, 60, 62, 63
12.Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2017
13.Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2012 včetně zásad pro hospodaření 

v období rozpočtového provizoria
14.Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2012
15.Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21, Jednací řád KV ZMČ Praha 21
16.Darovací smlouvy - vánoční strom 2011



17.
Členství Městské části Praha 21 v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) od 1. 
1. 2012

Následovalo hlasování o doplnění bodů programu jednání od paní zastupitelky Vlásenkové,
od paní zastupitelky Dastychové a od pan zastupitele Duchka :

Bod č. 18 Informace o osobách jednajících jménem MČ Praha 21
hlasování: Pro: 8  Proti: 7  Zdržel se: 2 
Návrh nebyl přijat

Bod č. 19 Informace o udělení pokuty 
hlasování: Pro: 8  Proti: 5   Zdržel se: 4
Návrh nebyl přijat

Bod č. 20 Informace o možném střetu zájmů předsedy komise koncepce rozvoje
hlasování: Pro: 9  Proti: 6   Zdržel se: 2
Návrh byl přijat, následně byl projednán v bodu Různé.

Bod č. 21Zpráva o činnosti finančního výboru
hlasování: Pro: 14  Proti: 1  Zdržel se: 2
Návrh byl přijat

Bod č. 22 Kanalizace na hlavní komunikaci
hlasování: Pro: 8  Proti: 2   Zdržel se: 7
Návrh nebyl přijat

Bod č. 23 Koeficient pro výpočet daně z nemovitosti
hlasování: Pro: 8  Proti: 8   Zdržel se: 1
Návrh nebyl přijat

Bod č. 24 Dětská hřiště
hlasování: Pro: 8  Proti: 5   Zdržel se: 4
Návrh nebyl přijat

Bod č. 25 Informace o získaných finančních prostředcích mimo zdrojů MHMP
hlasování: Pro: 9  Proti: 2   Zdržel se: 6
Návrh byl přijat

Bod č. 26 Újezdský zpravodaj
hlasování: Pro: 7  Proti: 7   Zdržel se: 3
Návrh nebyl přijat

Bod č. 27 Autobus č. 260
hlasování: Pro: 8  Proti: 4   Zdrželi se: 5
Návrh nebyl přijat

Bod č. 28 Záměna autobusových linek č. 163 a 109
hlasování: Pro: 8  Proti: 5   Zdržel se: 4
Návrh nebyl přijat

Bod č. 29 Různé
hlasování: Pro: 12  Proti: 0   Zdržel se: 5
Návrh byl přijat

Bod č. 30 Zpráva o přeúčelování neinvestiční dotace na přístavbu úřadu 
hlasování: Pro: 8  Proti: 5   Zdržel se: 4
Návrh nebyl přijat

Bod č. 31 Dovolba členů výborů a komisí 
hlasování: Pro: 8  Proti: 6   Zdržel se: 3
Návrh nebyl přijat



Bod č. 32 Zpráva o využití polyfunkčního domu 
hlasování: Pro: 11  Proti: 2  Zdržel se: 4
Návrh byl přijat

Bod č. 33 Projednat bod č. 14 jako bod 13 a bod 13 jako bod 14 z předloženého návrhu 
jednání 
hlasování: Pro: 10  Proti: 1  Zdržel se: 6
Návrh byl přijat

O změněném a doplněném programu bylo hlasováno:
Pro: 10  Proti: 1   Zdržel se: 6
Návrh byl přijat

Schválený program jednání:

1. Zahájení jednání
2. Stanovení ověřovatelů, volba mandátového výboru, volba návrhového výboru
3. Schválení programu Zastupitelstva MČ Praha 21
4. Kontrola plnění usnesení
5. Diskusní příspěvky občanů
6. Darování pozemku PK 620/36 v k.ú. Újezd nad Lesy
7. Odprodej pozemku č. parc. 4356/45 v k.ú. Újezd nad Lesy
8. Návrh na vyhlášení grantového programu na rok 2012
9. Zápis č. 7 z jednání Finančního výboru ze dne 10. 11. 2011
10.Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 3. čtvrtletí roku 2011
11.Rozpočtová opatření č. 46, 47, 49 - 53, 60, 62, 63
12.Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2017
13.Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2012

14.
Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2012 včetně zásad pro hospodaření v 
období rozpočtového provizoria

15.Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21, Jednací řád KV ZMČ Praha 21
16.Darovací smlouvy - vánoční strom 2011

17.
Členství Městské části Praha 21 v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) od 1. 
1. 2012

18.Zpráva o činnosti Finančního výboru MČ Praha 21
19.Informace o získaných finančních prostředcích mimo zdrojů MHMP
20.Různé
21.Zpráva o využití polyfunkčního domu

Usnesení číslo: ZMČ7/0079/11
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
doplněný program 7. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

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

V 19:30 hodin oznámila  paní zastupitelka Vlásenková,  že dnešní jednání opouští  zástupci
ODS, odešlo 6 zastupitelů, počet nadále přítomných hlasujících zastupitelů se změnil na 11. 
Pan místostarosta Slezák vyhlásil 10 minutovou přestávku.



V 19:43 hodin pan místostarosta Slezák pověřil pana starostu novým návrhem na ověřovatele
zápisu a o dovolbu členů mandátového a návrhového výboru:
pan  Janda  byl  pověřen  ověřením  zápisu  místo  paní  zastupitelky  Juřenové,  dále  došlo
k převolbě ve složení mandátového výboru: předseda zůstává pan zastupitel Hartman, nově
členové  pan  zastupitel  Vlach  a  pan  zastupitel  Kyzlink  /pro:  10  proti:  0  zdržel  se:  1/  a
k převolbě ve složení návrhového výboru: předseda pan zastupitel Šponer, zůstávají členové
pan  zastupitel  Sikač  a  paní  zastupitelka  Měšťánková  /pro:  9  proti:  0  zdržel  se:  2/.  Pan
zastupitel  Hartman  zkonstatoval,  že  6  členů  zastupitelstva  odešlo,  je  přítomno  11  členů
zastupitelstva z celkového počtu 17, zastupitelstvo je i nadále usnášeníschopné. 
Výše  uvedené  usnesení  o  schválení  doplněného  programu  bylo  odhlasováno  ještě  při
celkovém počtu 17 přítomných zastupitelů.

Změna počtu zastupitelů na 11. 

4. Kontrola plnění usnesení
Pan  místostarosta  Slezák  otevřel  tento  bod  a  předal  slovo  panu  starostovi.  Pan  starosta
informoval o úkolech z minulého jednání. Pan místostarosta otevřel rozpravu zastupitelů, ve
které  vystoupil  pan  zastupitel  Janda – považuje  za  nedostatečnou zprávu o dopravě,  dále
s dotazem, zda MČ Praha 21 byla informována o vyšetřování ROPID policií ČR a zda došlo
k souhlasu ke změně dopravního spojení. Dále se zeptal, jakým způsobem byl vyřešen dopis
od pana Flašky. Následně vystoupil s příspěvky pan zastupitel Duchek: výměna autobusových
linek;  nabídl  se,  že  pokud  ho  zastupitelé  pověří,  bude  jednat  se  společností   ROPID  o
navrácení linky č.109 zpět. Na příspěvky odpověděl pan zastupitel Slezák a ukončil rozpravu
zastupitelů.  S dotazem ohledně  dopravy  se  přihlásil  pan  Spurný,  o  jeho  vystoupení  bylo
hlasováno:  /pro:  11/.  Pan  starosta  uvedl,  že  odpovězeno  bude  v Diskusních  příspěvcích
občanů.

Usnesení číslo: ZMČ7/0080/11
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení z minulého jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Usnesení - (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 2)

5. Diskusní příspěvky občanů
Se svými příspěvky vystoupili: pí Exnerová – MHD linka 260; p. Lameš – webové stránky,
komunikace s občany, Újezdský zpravodaj, podmínky pro provoz MŠ;  p. Vojta – MHD –
jednání s ROPID;  pí Líznerová – chodník k nádraží Klánovice;  p. Spurný – MHD  linka 109,
koše na psí exkrementy, Dostavba ÚMČ Praha 21, MHD linka 260. Pan místostarosta Slezák
otevřel rozpravu zastupitelů, kteří odpovídali na příspěvky občanů: pan starosta Roušar, pan
místostarosta  Slezák,  paní  radní  Čechová,  pan  radní  Vlach,  pan  zastupitel  Hartman,  pan
zastupitel Duchek, pan zastupitel Janda a pan zastupitel Kyzlink.

Upozornění: pro obsáhlost tohoto bodu jsou zde uvedeny pouze jména diskutujících a 
téma jejich příspěvku. Celý záznam tohoto bodu je uveřejněn na www.praha21.cz



6. Darování pozemku PK 620/36 v k.ú. Újezd nad Lesy
Pan místostarosta  otevřel  tento  bod  a  předal  slovo  panu  starostovi.  Pan starosta  materiál
přednesl. V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ7/0081/11
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
přijetí daru pozemku vedeného dosud ve zjednodušené evidenci PK č. 620/36 o výměře 50
m2 v k.ú. Újezd nad Lesy od pí Štěrbové a pí Kralovičové
2) pověřuje
 starostu MČ Praha 21 podpisem darovací smlouvy
Zodpovídá 

1. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   
Termín: 20. 01. 2012    

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

7. Odprodej pozemku č. parc. 4356/45 v k.ú. Újezd nad Lesy
Pan místostarosta  otevřel  tento  bod  a  předal  slovo  panu  starostovi.  Pan starosta  materiál
přednesl. V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ7/0082/11
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
odprodej pozemku č. parc. 4356/45 o výměře 166 m2 v k.ú. Újezd nad Lesy, vzhledem k
zatížení  pozemku věcnými  břemeny inž.  sítí,  za  sníženou  cenu  1.500,-  Kč/m2 manželům
Hájkovým, Machovická 1676, Praha 9
2) pověřuje
 starostu MČ Praha 21 podpisem kupní smlouvy
Zodpovídá 

1. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   
Kontrolní termín: 20. 01. 2012

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

8. Návrh na vyhlášení grantového programu na rok 2012
Pan místostarosta  otevřel  tento  bod  a  předal  slovo  panu  starostovi.  Pan starosta  materiál
přednesl. V rozpravě k tomuto bodu vystoupil pan zastupitel Sikač a pan zastupitel Duchek. 



Usnesení číslo: ZMČ7/0083/11
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
vyhlášení  grantového  programu  na  rok  2012  "Kultura,  osvěta,  vzdělávání",  "Sportovní
aktivity", "Prevence kriminality a užívání návykových látek", "Ekologie a životní prostředí",
"Občanská a sociální solidarita", "Organizace akcí Újezdského kalendáře", který je součástí
Grantového systému a je nedílnou součástí originálu usnesení
Usnesení - (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1)

9. Zápis č. 7 z jednání Finančního výboru ze dne 10. 11. 2011
Pan místostarosta  otevřel  tento  bod  a  předal  slovo  panu  starostovi.  Pan starosta  materiál
přednesl. V rozpravě k tomuto bodu vystoupil pan zastupitel Janda a pan tajemník Saitz.

Usnesení číslo: ZMČ7/0084/11
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zápis č. 7 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 10. 11. 2011 - viz
příloha, která je nedílnou součástí originálu tohoto usnesení
Usnesení - (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)

10. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 3. čtvrtletí roku 2011
Pan místostarosta  otevřel  tento  bod  a  předal  slovo  panu  starostovi.  Pan starosta  materiál
přednesl. V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ7/0085/11
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
"Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 3. čtvrtletí roku 2011" v souladu s přiloženým materiálem -
komentáře, tabulky, výkaz a sestava, které jsou součástí originálu tohoto usnesení
Usnesení - (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)

11. Rozpočtová opatření č. 46, 47, 49 - 53, 60, 62, 63
Pan  místostarosta  Slezák  otevřel  tento  bod  a  předal  slovo  panu  starostovi.  Pan  starosta
materiál přednesl. V rozpravě k tomuto bodu vystoupil pan zastupitel Duchek.

Usnesení číslo: ZMČ7/0086/11
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 46, 47, 49 - 53, 60, 62, 63: změny rozpočtu v roce 2011 v souladu s
přiloženými tabulkami, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení
Usnesení - (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1)



12. Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2017
Pan  místostarosta  Slezák  otevřel  tento  bod  a  předal  slovo  panu  starostovi.  Pan  starosta
materiál přednesl. V rozpravě k tomuto bodu vystoupil pan zastupitel Janda, pan místostarosta
Slezák, pana zastupitel Hartman, pí Berková

Usnesení číslo: ZMČ7/0087/11
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
"Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2017" v souladu s přiloženou tabulkou
včetně komentáře, která je nedílnou součástí originálu usnesení
Usnesení - (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)

13. Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2012
Pan  místostarosta  Slezák  otevřel  tento  bod  a  předal  slovo  panu  starostovi.  Pan  starosta
materiál přednesl. V rozpravě k tomuto bodu vystoupil pan zastupitel Duchek. Odpověděl mu
pan starosta.

Usnesení číslo: ZMČ7/0088/11
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
"Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2012" - příloha č. 1 - Závazné ukazatele rozpočtu MČ
Praha 21 na rok 2012 - která je nedílnou součástí originálu tohoto usnesení
Usnesení - (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)

14. Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2012 včetně zásad pro 
hospodaření v období rozpočtového provizoria

- Materiál byl stažen z jednání.
  (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)

15. Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21, Jednací řád KV ZMČ Praha 21
Pan  místostarosta  Slezák  otevřel  tento  bod  a  předal  slovo  panu  starostovi.  Pan  starosta
materiál přednesl. V rozpravě k tomuto bodu vystoupil pan Lameš, pan zastupitel Janda, pan
zastupitel Sikač, pan zastupitel Vlach, pan zastupitel Hartman, pan zastupitel Duchek.

Usnesení číslo: ZMČ7/0089/11
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zápis z jednání KV ZMČ Praha 21 č. 8 ze dne 5. 9. 2011, č. 9 ze dne 3. 10. 2011, č. 10 ze dne 
7. 11. 2011, průběžnou zprávu o činnosti KV ze dne 25. 11. 2011
2) neschvaluje
Jednací řád KV ZMČ Praha 21, včetně náplně činnosti KV ZMČ Praha 21 a práv a povinností
členů KV ZMČ Praha 21 (celkem 6 listů) a po jeho dopracování znovu předložit na jednání
ZMČ Praha 21
Zodpovídá 



1. Pavel Janda, SM Janda Pavel 
   
Termín: 19. 03. 2012    

Usnesení - (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1)

16. Darovací smlouvy - vánoční strom 2011
Pan  místostarosta  Slezák  otevřel  tento  bod  a  předal  slovo  panu  starostovi.  Pan  starosta
materiál přednesl. V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ7/0090/11
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
uzavření darovacích smluv dle § 628 obč. zákoníku s podnikateli - Vladimírem Lacinou, IČ:
165 22 303, Miroslavem Štěpánem, IČ: 137 65 051 a Jaroslavem Brtkem, IČ: 442 72 529; ve
věci  montáže  a  demontáže  el.  žárovek na  vánoční  strom;  odborného pokácení  vánočního
stromu a jeho demontáže; převozu pokáceného vánočního stromu z Velebného ulice (parc.č.
4185, k.ú. Ú/L) na místo určení - park u ZŠ Masarykova
2) pověřuje
starostu podpisem darovacích smluv s V. Lacinou, M. Štěpánem a J. Brtkem
Zodpovídá 

1. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   
Termín: 19. 12. 2011    

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

17. Členství Městské části Praha 21 v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) 
od 1. 1. 2012
Pan  místostarosta  Slezák  otevřel  tento  bod  a  předal  slovo  panu  starostovi.  Pan  starosta
materiál přednesl. V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Hlasování - (Pro: 8, Proti: 2, Zdržel se: 1)    Návrh nebyl přijat.

18. Zpráva o činnosti Finančního výboru MČ Praha 21
Pan místostarosta  Slezák otevřel  tento bod a předal  slovo panu zastupiteli  Hartmanovi.  V
rozpravě k tomuto bodu vystoupil pan zastupitel Šponer a paní Berková. 

19. Informace o získaných finančních prostředcích mimo zdrojů MHMP



Pan  místostarosta  Slezák  otevřel  tento  bod  a  předal  slovo  panu  starostovi.  V rozpravě
k tomuto bodu vystoupil pan zastupitel Duchek.
 
20. Různé
Pan místostarosta Slezák otevřel tento bod a zároveň podal vysvětlení k námětům „Informace
o možném střetu zájmů předsedy komise koncepce rozvoje“, „Přestavba budovy MČ Praha
21“. Pan starosta podal vysvětlení k: „Otevřenému dopisu p. Flašky “, podrobně probral celou
historii tohoto dokumentu a následně přečetl odpověď na tento dopis.

21. Zpráva o využití polyfunkčního domu
Pan místostarosta Slezák otevřel tento bod a předal slovo panu starostovi, který informoval o 
výběrovém řízení na pronájem restaurace. S informací vystoupil i pan místostarosta Kyzlink. 
Pan Kule vystoupil s dotazem týkající se záruční lhůty na opravy, odpověděl pan starosta.

Jako poslední se přihlásil o slovo pan Švejnoha /hlasování 11 pro / Znovu vystoupil s dotazem
ke změně autobusu č. 109. 

Ve 22:36 hodin pan místostarosta Slezák ukončil jednání zastupitelstva.

Zvukový záznam z jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 7 ze dne 19. 12. 2012 je 
uveřejněn na www.praha.21.cz

Karla Jakob Čechová
radní

RSDr. Pavel Janda
zastupitel

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21



Zapsal : asistentka - Dana Kartousová
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