
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ZÁPIS  

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
jednání č. ZMČ14

konané dne 22. 04. 2013

Přítomni: dle prezenční listiny 

Ověřovatel: zastupitel - Jiří Šponer
zastupitelka - Vladimíra Juřenová

Program jednání:

1.Zahájení jednání
2.Složení slibu zastupitele

3.
Stanovení ověřovatelů zápisu, volba mandátového a volebního výboru, volba návrhového   
výboru

4.Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
5.Volba místostarosty MČ Praha 21
6.Volba radního MČ Praha 21

1. Zahájení jednání
Pan starosta v 17:35 hodin zahájil jednání Zastupitelstva Městské části Praha 21. Informoval
přítomné  v sále,  že  jednání  je  úřední  povahy,  že  se  z něho  pořizuje  audiozáznam  a
videozáznam, který se současně přenáší on-line na internetu. Požádal přítomné, aby po dobu
jednání  zastupitelstva vypnuli  vyzvánění  svých mobilních telefonů a zachovávali  klid  pro
důstojný průběh dnešního jednání Zastupitelstva MČ Praha 21. Konstatoval, že 14. zasedání
bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

2. Složení slibu zastupitele
Pan starosta otevřel tento bod a uvedl, že ke dni 21. 4. 2013 pan zastupitel Kyzlink rezignoval
na funkci člena Zastupitelstva MČ Praha 21, na základě této rezignace se stává zastupitelem
Ing. Miloš Mergl, který dnes složí slib zastupitele, předal slovo panu tajemníku Saitzovi, který
slib přečetl, pan Ing. Mergl slib složil. Pan starosta blahopřál panu Merglovi, poděkoval panu
Kyzlinkovi za jeho dosavadní činnost.

3. Stanovení ověřovatelů zápisu, volba mandátového a volebního výboru, volba 
návrhového výboru
Pan  starosta  otevřel  tento  bod,  navrhl  ověřováním  zápisu  a  výsledku  hlasování  paní
zastupitelku Juřenovou a pana zastupitele Šponera. Upozornil, že ověřovatel zápisu odpovídá
za správnost a úplnost zápisu o jednání zastupitelstva, dozírá též na sčítání hlasů a zjišťování
výsledků  hlasování.  Požádal,  aby  bylo  při  jednotlivých  hlasováních  do  záznamu  hlasitě
uvedeno, kolik zastupitelů hlasovalo pro, proti a kolik zastupitelů se hlasování zdrželo.

Následovala volba mandátového a volebního výboru, který ověřuje a konstatuje přítomnost
nadpoloviční většiny členů, počet členů omluvených a neomluvených, zároveň dohlédne na
tajné hlasování, které bude následovat. Navrhl jako předsedu paní zastupitelku Diepoltovou a
členy pana zastupitele Šponera a pana zastupitele Duchka. Požádal o vyjádření souhlasu, pan



zastupitel  Duchek  nesouhlasil;  paní  zastupitelka  Diepoltová  nesouhlasila  pouze  s
 předsednictvím mandátového a volebního výboru, s členstvím souhlasila; místo zastupitele
Duchka poté navrhl pana Vlacha, který souhlasil. 
Následovalo hlasování o procedurálním návrhu; souhlas s tím, aby volební povinnosti převzal
mandátový a volební výbor dohromady. Došlo k hlasování Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 1 -
návrh byl přijat.
Dále došlo k hlasování o složení mandátového a volebního výboru: předseda: pan zastupitel
Vlach, členové: pan zastupitel Šponer a paní zastupitelka Diepoltová /hlasování Pro: 14 Proti:
0 Zdržel se: 1/ Návrh byl přijat, byl zvolen mandátový a volební výbor.

Dále navrhl tříčlenný návrhový výbor ve složení:  předseda: pan zastupitel  Sikač,  členové:
paní zastupitelka Dastychová a pan zastupitel  Taitl,  zároveň požádal  o vyjádření souhlasu
členů s návrhem; souhlasili. Došlo k hlasování o složení návrhového výboru: Pro 15, Proti: 0,
Zdržel se: 0. Návrh byl přijat, byl zvolen návrhový výbor.

Konstatoval,  že  14.  zasedání  bylo řádně svoláno a  vyhlášeno na  úřední  desce  včetně její
elektronické podoby. Z dnešního zasedání byl omluven pan zastupitel Janda a pan zastupitel
Hod. Zápis z 13. zasedání zastupitelstva byl řádně ověřen a podepsán. K minulému zápisu
nikdo nevznesl námitku. 
Přítomno na jednání - 15 zastupitelů z celkového počtu 17, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Usnesení číslo: ZMČ14/0172/13
Zastupitelstvo městské části
1) volí
ověřovatele zápisu: paní zastupitelku Juřenovou a pana zastupitele Šponera 
2) volí
mandátový a volební výbor ve složení: předseda pan zastupitel Vlach, členové pan zastupitel 
Šponer a paní zastupitelka Diepoltová /hlasování Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 1/ 
3) volí
návrhový výbor ve složení: předseda pan zastupitel Sikač, členové paní zastupitelka 
Dastychová a pan zastupitel Taitl /hlasování Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0/

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

4. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Pan starosta otevřel tento bod, poté rozpravu, nikdo se nepřihlásil. 

Usnesení číslo: ZMČ14/0173/13
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
program 14. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

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

5. Volba místostarosty MČ Praha 21



Pan starosta otevřel tento bod, poté rozpravu občanů, do které se přihlásil pan Lameš; do
rozpravy zastupitelů paní Vlásenková. Dále pan starosta vysvětlil průběh tajné volby.
Paní  zastupitelka  Vlásenková  navrhla  za  klub  ODS  na  funkci  místostarostky  paní
Dastychovou /nominaci přijala/.
Pan zastupitel Duchek navrhl, aby hlasování bylo veřejné.
Pan zastupitel Taitl navrhl na funkci místostarostky paní Jakob Čechovou /nominaci přijala/. 
 
Následně došlo k hlasování:

1. Veřejné hlasování 
Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 6 
Návrh byl přijat.

2. Funkce místostarosty p. Dastychová 
Hlasování: Pro: 5, Proti: 4, Zdržel se: 6 
Návrh nebyl přijat. 

3. Funkce místostarosty p. Jakob Čechové   
Hlasování: Pro: 9, Proti: 6, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat. 

Paní Jakob Čechová se stává místostarostkou MČ Praha 21.

Usnesení číslo: ZMČ14/0174/13
Zastupitelstvo městské části
1) volí
neuvolněného místostarostu MČ Praha 21 paní Karlu Jakob Čechovou /hlasování Pro: 9, 
Proti: 6, Zdržel se: 0/

Usnesení - (Pro: 9, Proti: 6, Zdržel se: 0)

6. Volba radního MČ Praha 21
Pan starosta otevřel tento bod, konstatoval, že hlasování proběhne též veřejně. V rozpravě 
k tomuto bodu navrhla za ODS paní zastupitelka Vlásenková na funkci radní paní Juřenovou.
Paní zastupitelka Jakob Čechová navrhla za TOP 09 pana Mergla. 
Pan zastupitel Vlach požádal nominované o souhlas, oba souhlasili.

Následně došlo k hlasování:
1. Funkce  radní  - paní Juřenová 

Hlasování: Pro: 5, Proti: 2, Zdržel se: 8
Návrh nebyl přijat.

2. Funkce  radní  - pan Mergl
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 6
Návrh byl přijat.

Pan Mergl se stává radním.

Usnesení číslo: ZMČ14/0175/13
Zastupitelstvo městské části
1) volí
za člena Rady MČ Praha 21 Ing. Miloše Mergla /hlasování Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 6/
Usnesení - (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 6)



V době od 18:00 do 18:30 hodin byly projednávány interpelace občanů a zastupitelů, jejichž
znění je přílohou tohoto zápisu. 
V 18:34 hodin pan starosta jednání zastupitelstva ukončil.
Celý záznam tohoto jednání je uveřejněn na www.praha21.cz

Jiří Šponer
zastupitel

Vladimíra Juřenová
zastupitelka

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

Zapsal: asistentka - Dana Kartousová

 Příloha zápisu jednání ZMČ 14 dne 22. 4. 2013 
      Interpelace občanů a členů zastupitelstva 

Seznam interpelací občanů:

1. p. Jiří Lameš - Školská rada /- Vám jako předsedovi školské rady nevadí, že ředitel
porušuje školský zákon? – Vám nevadí, že na webu školy není o školské radě zmínka?
- myslíte si, že budete někdy schopen po dobu, co budete předsedou školské rady na
web umístit nějaké informace školské rady? / - interpelace směřována na p. radního
Vlacha - odpoví písemně do 30-ti dnů.  

2. p. Jiří Lameš – Školská rada  /- budete schopen z pozice člena školské rady zajistit,
aby  byly  na  webu  školy  zveřejněny  zápisy  ze  školské  rady  za  celé  toto  volební
období? – jestli nebudete toto schopen zajistit, tak proč? / - interpelace směřována na
pana Slezáka, který ústně odpověděl.

http://www.praha21.cz/


Seznam interpelací zastupitelů:

1. p.  Zuzana Dastychová – Aktuality z rady MČ – Dubnový zpravodaj  –  interpelace
směřována na členy rady – ústně odpověděl pan místostarosta Slezák a pan zastupitel
Vlach.

2. p. Petr  Duchek – Den Země /-  boj  o zapůjčení auta - soutěž pro děti,  první cena:
zapůjčení auta s plnou nádrží na víkend – kdo toto vymyslel - děti neřídí/  - interpelace
směřována na pana starostu, který ústně odpověděl, doplnil pan Saitz.

3. p.  Petr  Duchek  –  Audit  v MZŠ  /-  jak  je  to  s posledním  auditem  ZŠ,  kde  je
k nahlédnutí, jestli je někde zveřejněn, tak kde? – kde přesně jsou zveřejněny všechny
poslední audity základní školy a zda podle nich bylo všechno bez výhrad a v pořádku,
pokud nebylo, v čem byly nesrovnalosti/  – interpelace směřována na paní Jakob
Čechovou - odpoví písemně do 30-ti dnů.  

4. p.  Petr  Duchek –  Přínos  občanům /-  myslíte  si,  že  na  novou funkci  stačíte,  že  ji
zvládnete, budete také nezištně odklánět polovinu své mzdy na pana radního Mergla?
– jaký přínos budou mít občané z Vašeho přesunu v rámci RMČ z postu radního a
místostarostu  s platem 20x větším,  zvýší  se  tím 20 x vaše výkonnost  ve prospěch
občanů? / - interpelace směřována na paní Jakob Čechovou, která ústně odpověděla.

5. p. Petr  Duchek - Informace v ÚZ č.  1 /-  z jakého důvodu uvádíte nepravdu v ÚZ/
interpelace směřována na pana starostu, který ústně odpověděl.

6. p.  Petr  Duchek -  Informace v ÚZ č.  2  /-  jaké důsledky vyvodíte  ze lží  uváděných
v ÚZ/ - interpelace směřována na pana starostu, který ústně odpověděl.

7. p. Petr Duchek – Neodpovědění na interpelaci /- zarazila besedy ve škole Česká školní
inspekce  z důvodu  dvojího  porušení  školského  zákona  nebo  ne?  /  -  interpelace
směřována na pana Vlacha - odpoví písemně do 30-ti dnů.  

8. p.  Petr  Duchek – Nájemní smlouva /-  co brání  zveřejnění  na webových stránkách
nájemní smlouvy uzavřené mezi úřadem a firmou Gastro web prostory - Polyfunkční
dům - smlouva zde není? – proč nejsou na stránkách úřadu zveřejňovány interpelace
celé /- interpelace směřována pana starostu, který ústně odpověděl. 
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