
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. ZMČ17
konané dne 18.09.2017

Přítomni: Ing.  Marek  Čížek  (od  17:02  hodin),  MUDr.  Zuzana  Dastychová,  MUDr.
Barbora  Diepoltová,  Petr  Duchek  (od  16:23  hodin),  Tomáš  Fábera
Ing. Michael Hartman, Karla Jakob Čechová, MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc.,
RNDr. Jitka Jenšovská, Vladimíra Juřenová, Mgr. Ing. Martin Kopecký (od
16:21  hodin),  Ing.  Tomáš  Koutský  (od  16:07  hodin),  Ing.  Miloš  Mergl
RNDr. Pavel Roušar, Jan Slezák, Ing. Šárka Zátková.

   Omluven:     Zdeněk Růžička 

   
   Ověřovatel:  místostarosta MČ Praha 21 – Jan Slezák

  zastupitel MČ Praha 21 – Ing. Miloš Mergl

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, že
se  z něho  pořizuje  audiozáznam  a  videozáznam,  který  se  současně  přenáší  on-line  na
internetu,  požádala  o  vypnutí  mobilních  telefonů  a  zachování  klidu  pro  důstojný  průběh
jednání. 

Informovala,  že interpelace občanů jsou zařazeny jako pevný bod v době od 19:00
hod. do 19:45 hod., interpelace členů zastupitelstva od 19:45 hod. do 20:30 hod., přihlášky
musí být odevzdány do 18:45 hod. a jsou 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 16. zasedání zastupitelstva byl řádně ověřen a podepsán,
námitky vzneseny nebyly.
Ověřením dnešního zápisu pověřila pana místostarostu Slezáka a pana zastupitele Mergla –
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 hod.

Následovala volba mandátového výboru, který ověří a konstatuje přítomnost nadpoloviční
většiny členů omluvených a neomluvených; navrhla dvoučlenný mandátový výbor ve složení:
paní zastupitelka Juřenová a paní zastupitelka Diepoltová – obě souhlasily. Mandátový výbor
konstatoval, že  na jednání je přítomno 13 zastupitelů, ze začátku jednání se omluvil pan
Čížek, pan Kopecký a pan Duchek, z celého jednání pan Růžička.

Usnesení číslo: ZMČ17/0257/17
Zastupitelstvo městské části
1) volí

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

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

3. Volba návrhového výboru
Bod byl projednáván od 16:08 hod.
Paní starostka navrhla dvoučlenný návrhový výbor ve složení: pan místostarosta Roušar a pan
radní Jeníček, oba souhlasili.

Usnesení číslo: ZMČ17/0258/17
Zastupitelstvo městské části
1) volí

návrhový výbor ve složení: pan Pavel Roušar a pan Jaroslav Jeníček

Usnesení - (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 3)

Paní starostka konstatovala, že 17. zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno na úřední desce,
včetně její elektronické podoby; že informace ke všem projednávaným bodům v digitální podobě
mohou občané nalézt na webových stránkách úřadu, vždy před jednáním ZMČ; z materiálu jsou
vynechány údaje osobní povahy, které znemožňuje zveřejňovat zákon. 

4. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Bod byl projednáván od 16:11 hod.
Paní  starostka uvedla,  že program mají  všichni  před sebou, pro veřejnost  byl  vyvěšen na
úřední  desce,  elektronické  desce  a  kompletní  materiály  k  projednávaným  bodům  jsou
umístěny na webových stránkách MČ Praha 21. V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

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. Zpráva o činnosti rady
7. Dovolba členů KV ZMČ Praha 21
8. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. pololetí 2017
9. Rozpočtová opatření v roce 2017 č. 63-65, 67,68, 70, 74-88, 90-99, 103, 106-109
10. Oprávnění pro Radu MČ Praha 21 ke schvalování rozpočtových opatření
11. Duplicitní  zápis  pozemků  pod  plánovanou  rekonstrukcí  křižovatky  Starokolínská-

Novosibřinská a Staroújezdská-Staroklánovická
12. Prodej bytu 1627_66
13. Prodej bytu 1629_60

Usnesení číslo: ZMČ17/0259/17
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

program 17. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

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

5. Kontrola plnění usnesení
Bod byl projednáván od 16:12 hod.
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů vystoupili: paní Zátková a pan 
Roušar.

Usnesení číslo: ZMČ17/0260/17
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení

2) schvaluje

prodloužení termínu u úkolů:

- Uk/00160/2017 do 31. 12. 2017
- Uk/00164/2017 do 18. 12. 2017

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

6. Zpráva o činnosti rady
Bod byl projednáván od 16:20 hod.
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů paní Zátková.

Usnesení číslo: ZMČ17/0261/17
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

zprávu o činnosti rady



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

Od 16:22 do 16:27 hodin byla vyhlášena přestávka.
V 16:21  hodin  přišel  pan  Kopecký  a  v  16:23  hodin  přišel  pan  Duchek  –  změna  počtu
hlasujících na 15.

7. Dovolba členů KV ZMČ Praha 21
Bod byl projednáván od 16:29 hod.
V rozpravě občanů vystoupil pan Lameš. V rozpravě zastupitelů vystoupila paní starostka a
informovala, že za klub ANO 2011 předal nominace do kontrolního výboru pan Čížek: jako
předsedu  pana  Kopeckého,  jako  člena  paní  Zátkovou.  Předseda  návrhového  výboru  pan
Roušar  vyzval  všechny zastupitele,  aby za  volební  strany podali  návrhy,  koho volit  jako
předsedu  a  členy  KV.  Pan  Duchek  nominoval  sebe  jako  člena  kontrolního  výboru.  Paní
Dastychová nominovala sama sebe jako členku kontrolního výboru; pan Kopecký informoval
o  stavu  v kontrolním  výboru;  pan  Roušar  –  za  Otevřený  Újezd  nenavrhují  kandidáta.
V závěrečném slovu paní starostka požádala nominované o souhlas, všichni souhlasili.

Následovalo hlasování o návrzích:
1. předseda KV - pan Kopecký 

Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 10. Návrh nebyl přijat. 
2. člen KV – paní Dastychová 

Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat. 
3. Člen KV – pan Duchek 

Hlasování: Pro: 5, Proti: 5, Zdržel se: 5. Návrh nebyl přijat. 
4. Člen KV – paní Zátková 

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

Usnesení číslo: ZMČ17/0262/17
Zastupitelstvo městské části
1) volí

členky kontrolního výboru: paní Zuzanu Dastychovou /hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se:
0/, paní Šárku Zátkovou  /hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 1/

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

8. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. pololetí 2017
Bod byl projednáván od 16:51 hod.
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil. 

Usnesení číslo: ZMČ17/0263/17
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

"Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. pololetí 2017" v souladu s přiloženým materiálem



Usnesení - (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 3)

9. Rozpočtová opatření v roce 2017 č. 63-65, 67,68, 70, 74-88, 90-99, 103, 106-109
Bod byl projednáván od 16:55 hod.
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů vystoupila paní Zátková,
paní Dastychová, pan Slezák, paní Jakob Čechová; na závěr s poznámkou vystoupila paní
Zátková.

Usnesení číslo: ZMČ17/0264/17
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

rozpočtová  opatření  č. 65,  86,  91,  94,  98,  107-109:  změny  rozpočtu  v  roce  2017  dle
přiložených tabulek, které jsou součástí tohoto usnesení

2) bere na vědomí

rozpočtová opatření č. 63, 64, 67, 68, 70, 74-85, 87-90, 95-97, 99, 103, 106: změny rozpočtu
v roce 2017 a rozpočtová opatření  č.  92 a  93:  úpravy rozpočtu v roce 2017 v souladu s
přiloženými tabulkami, které jsou součástí tohoto usnesení

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

10. Oprávnění pro Radu MČ Praha 21 ke schvalování rozpočtových opatření
Bod byl projednáván od 17:01 hod. 
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil. 
V 17:02 hodin přišel pan Čížek. - změna počtu hlasujících na 16.

Usnesení číslo: ZMČ17/0265/17
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

oprávnění Radě MČ Praha 21 schvalovat rozpočtová opatření - změny rozpočtu MČ Praha 21
-  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: 10, Proti: 0, Zdržel se: 6)



11. Duplicitní zápis pozemků pod plánovanou rekonstrukcí křižovatky Starokolínská-
Novosibřinská a Staroújezdská-Staroklánovická
Bod byl projednáván od 17:05 hod.
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů vystoupila paní Zátková.

Usnesení číslo: ZMČ17/0266/17
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

odejmutí správy pozemků parc.č. 12/2, 36/2, 36/3, 1608/2 a 4075/2 v k.ú. Újezd nad Lesy, ze
svěřené  správy  MČ  Praha  21 a předání  Hlavnímu  městu  Praze  -  odboru  hospodaření  s
majetkem, za účelem řešení  výkupu pozemků pro plánovanou rekonstrukci  a  úpravu výše
uvedené křižovatky

2) ukládá

starostce MČ Praha 21 odeslat usnesení Odboru hospodaření s majetkem MHMP

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21 
   
Termín: 15.11.2017    

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

12. Prodej bytu 1627_66
Bod byl projednáván od 17:07 hod.
Pan Slezák požádal o sloučení rozpravy k bodům č. 12 a 13.

Následovalo hlasování:
1. Sloučení rozpravy k bodům č. 12 a 13.

Hlasování: pro: 15, proti: 0, Zdržel se: 1. Návrh byl přijat. 

V rozpravě  občanů  nikdo nevystoupil,  v rozpravě  zastupitelů  vystoupil  pan  Hartman,  pan
Duchek, paní Zátková a pan Slezák.

Usnesení číslo: ZMČ17/0267/17
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

prodej bytové jednotky č. 1627/66, zapsané na LV č. 2951 u Katastrálního úřadu pro hl. m.
Prahu, umístěné v 9. NP budovy č.p. 1627, stojící na pozemku parc. č. 4303 v kat. území
Újezd nad Lesy, a to stávajícím nájemcům Michalu Janečkovi a Michaele Janečkové za cenu
uvedenou v přiložené Smlouvě o převodu vlastnického práva k bytové jednotce.



2) pověřuje

starostku MČ Praha 21 podpisem přiložené Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové
jednotce č. 1627/66, zapsané na LV č. 2951 u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu.

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21 
   Podepsání smlouvy o prodeji bytu č. 1627/66.
Termín: 02.10.2017    

Usnesení - (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 3)

13. Prodej bytu 1629_60
Bod byl hlasován 17:22 hod.

Usnesení číslo: ZMČ17/0268/17
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

prodej bytové jednotky č. 1629/60, zapsané na LV č. 2990 u Katastrálního úřadu pro hl. m.
Prahu, umístěné v 9. NP budovy č.p. 1629, stojící na pozemku parc. č. 4306/2 v kat.území
Újezd nad Lesy, a to stávající nájemkyni Martině Křížkové za cenu uvedenou v přiložené
Smlouvě o převodu vlastnického práva k bytové jednotce

2) pověřuje

starostku MČ Praha 21 podpisem přiložené Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové
jednotce č. 1629/60, zapsané na LV č. 2990 u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21 
   Podepsání smlouvy o prodeji bytu č. 1629/60.
Termín: 02.10.2017    

Usnesení - (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 3)

Paní starostka Karla Jakob Čechová navrhla změnit začátek času projednávání interpelací od
17:35 hodin - požádala o hlasování a vyhlásila 10-minutovou přestávku.



Následovalo hlasování:
1. Posun  začátku  projednávání  interpelací  na  17:35  hodin  a  jako  první  projednání

interpelací členů zastupitelstva, poté projednání interpelací občanů.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 3, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat. 

Interpelace byly projednány od 17:35 do 18:42 hodin.

V 18:44  paní  starostka  Jakob  Čechová  jednání  ZMČ ukončila,  poděkovala  přítomným a
pozvala všechny a prosincové jednání ZMČ Praha 21.

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

Jan Slezák
místostarosta MČ Praha 21

Ing. Miloš Mergl
zastupitel MČ Praha 21

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

Zapsal: asistentka - Dana Kartousová



ZMČ 17 – 18.9.2017
Interpelace členů zastupitelstva a občanů

Seznam interpelací zastupitelů:

1. pan  Tomáš  Koutský  –  Petice  –  interpelace  směřována  na  paní  starostku  Jakob
Čechovou – ústně odpověděla.

2. paní Zuzana Dastychová – Cedule – interpelace směřována na pana Roušara, nebo na
pana Slezáka – odpověděla paní starostka.

3. pan Petr Duchek – Lhůta pro podání informací – interpelace směřována tajemníkovi
ÚMČ Praha 21 p. Orlovskému – ústně odpověděl.

4. paní  Zuzana  Dastychová  –  Studie  –  interpelace  směřována  na  místostarostu  pana
Roušara – ústně odpověděl. 

5. pan Petr Duchek – Koncepce školy – interpelace směřována na paní starostku Jakob
Čechovou – ústně odpověděla. 

6. pan Petr Duchek – RO63 refundace platů radních – interpelace směřována na radní
paní Jenšovskou a na radního pana Jeníčka – částečně odpověděla ústně a odpoví i
písemně.

Sezam interpelací občanů:

1. pan František Poslušný – Dotaz na podnět pro změnu územního plánu HM Prahy –
interpelace směřována na pana Roušara – ústně odpověděl.

2. paní Kateřina Sejkorová – Dotaz na podnět pro změnu ÚP – interpelace směřována na
pana Roušara – odpoví písemně. 

3. pan Jan Veselý – Týden zdraví – interpelace směřována na RMČ Praha21 (p. Roušar,
p. Jeníček) – ústně odpověděl pan Roušar.

4. pan Marek Buchtel – Proč ještě nebyl prezentován akční plán, který by navazoval na
výsledky průzkumu klimatu ve škole: Do kdy bude zveřejněn?

5. paní  Michaela  Skalníková  –  o  prázdninách  vznikl  spolek  přátel  a  rodičů  dětí
Újezdských škol. V čem konkrétně vnímáte možný přínos spolku 1. pro Vás osobně 2.
pro MČ.

Pan Kopecký podal  procedurální  návrh:  „umožnit  jednotlivým zastupitelům odpovědět  na
interpelaci paní Skalníkové“.
Následovalo hlasování:

1. „umožnit jednotlivým zastupitelům odpovědět na interpelaci paní Skalníkové“.
Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat. 

Všichni zastupitelé vyjádřili názor na tuto interpelaci, pan Mergl se vyjádří písemně.

6. pan Petr Mach – rozhodnutí o možnosti uložení kol u nádraží Klánovice – interpelace
směřována na Radu MČ – paní starostka Jakob Čechová odpověděla ústně. 

7. paní Lenka Danielová – žádám odpověď na interpelaci z 12.6.: 1. kde je možné najít
písemné výstupy hodnocení koncepce 2. jak jsou naplňovány a kontrolovány cíle a
priority strategického rámce MAP pro Prahu 21 z března t.r. – paní starostka Jakob
Čechová odpověděla ústně. 
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