
Zápis

z 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21
konaného dne 19.3.2007 

Přítomno: 14 členů Zastupitelstva MČ Praha 21 dle prezenční listiny
2 členové omluveni: pan Slezák, pan Hod
1 člen neomluven: pan Přikryl

Ověřovatelé zápisu: paní Štroufová, pan Ludomír Vojta

Návrh programu jednání PZ:

1. Zahájení a volba pracovních komisí
2. Kontrola plnění usnesení 
3. Diskusní příspěvky občanů
4. Prodej pozemku č. parc. 488 v ul. Rohozecké
5. Prodej pozemku č. parc. 4306/4 v ul. Miletické
6. Prodej bytové jednotky Žíšovská 1627/11
7. Prodej bytové jednotky Rohožnická 1606/6
8. Polyfunkční dům (jáma Karel) - studie
9. Návrh na jmenování zástupců do Školské rady MZŠ a MŠ Polesná
10. Žádost Centra integrované onkologické péče nemocnice Měšice o finanční podporu 
11. Rozpočtová opatření č. 2 a 3 – změny rozpočtu v roce 2007
12. Stížnost pana Vlacha na nedokončení chodníků a neodstranění závad na hlavní 

komunikaci
13. Prodej bytové jednotky Žíželická 1613/1
14. Nařízení vlády č. 614 ze dne 20.12.2006 – odměny za výkon funkce členům zastupitelstev
15. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2006
16. Různé

1.  Zasedání  zahájila  paní  starostka  Vlásenková a  přivítala  přítomné  zastupitele  a  občany.
Podala návrh na doplnění programu:

Bod č. 4 se doplňuje o návrh kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 488
Bod č. 11 se doplňuje o rozpočtové opatření č. 7.

Pan Janda podal návrh na sloučení bodů č. 6, 7 a 13 a na doplnění bodu č. 16 o bod č. 16 a):
16 a) Problematika hřbitova – úprava zeleně

Hlasování: 14 zastupitelů pro
Zastupitelstvo MČ Praha 21 schvaluje program 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Viz. Usnesení č. 36

Paní starostka přednesla návrh na složení mandátové komise:
Předseda: pan Voňka, členové pan Janda a paní Diepoltová
Hlasování: 14 zastupitelů pro
Viz. Usnesení č. 37
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Byla zvolena návrhová komise ve složení:
Předseda: pan Sikač, členové pan Ondřej Vojta a paní Juřenová
Hlasování: 14 zastupitelů pro
Viz. Usnesení č. 38

2. Kontrola plnění usnesení
Úkoly z minulého zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21 byly splněny.
Zastupitelstvo  MČ  Praha  21  bere  na  vědomí  plnění  usnesení  z minulého  zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 21.
Hlasování: 14 zastupitelů pro
Viz. Usnesení č. 39

3. Diskusní příspěvky občanů
Na dotaz pana Macha ohledně Domu seniorů odpověděla starostka pí Vlásenková, že toto
téma bude znovu otevřeno na červnovém zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21. 
Paní  Líznerová  se  zajímala  o  zahájení  výstavby  kanalizace  u  hlavní  silnice.  Starostka
pí Vlásenková jí sdělila, že zahájení výstavby souvisí s budováním hlavního přivaděče.
Paní Jirásková promluvila o Újezdském muzeu a jeho přínosu pro občany. 

4. Prodej pozemku č. parc. 488 v ul. Rohozecké
Zastupitelstvo MČ Praha 21 schvaluje smlouvu na prodej pozemku č. parc. 488 o výměře
312  m2 v k.  ú.  Újezd  nad  Lesy,  panu  Luboši  Walterovi  za  celkovou  cenu  667 056,-  Kč
a pověřuje starostku pí Vlásenkovou podpisem smlouvy.
Hlasování: 14 zastupitelů pro
Viz. Usnesení č. 40

5. Prodej pozemku č. parc. 4306/4 v ul. Miletické
Zastupitelstvo MČ Praha 21 bere na vědomí, že na uveřejněný záměr MČ Praha 21 č. 364 na
prodej pozemku č. parc. 4306/4 v k. ú. Újezd nad Lesy v ulici Miletické nebyla podána žádná
nabídka.  Ukládá  Úřadu  MČ  Praha  21  zpracovat  globální  záměr  na  privatizaci  pozemků
přilehlých ke společenstvím vlastníků na Rohožníku.
Hlasování: 14 zastupitelů pro
Viz. Usnesení č. 41

6. 7. 13. Prodej bytových jednotek

Prodej bytové jednotky Žíšovská 1627/11
Zastupitelstvo  MČ  Praha  21  schvaluje  Smlouvu  o  převodu  vlastnictví  bytové  jednotky
Žíšovská 1627/11 panu Stanislavu Vyvialovi a paní Vilmě Hynkové za cenu 322 673,- Kč
a pověřuje starostku pí Vlásenkovou podpisem smlouvy.
Hlasování: 14 zastupitelů pro
Viz. Usnesení č. 42

Prodej bytové jednotky Rohožnická 1606/6
Zastupitelstvo  MČ  Praha  21  schvaluje  Smlouvu  o  převodu  vlastnictví  bytové  jednotky
Rohožnická  1606/6  manželům  Vlkovým  za  cenu  557 513,-  Kč  a  pověřuje  starostku
pí Vlásenkovou podpisem smlouvy.
Hlasování: 14 zastupitelů pro
Viz. Usnesení č. 43
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Prodej bytové jednotky Žíželická 1613/1
Zastupitelstvo  MČ  Praha  21  schvaluje  Smlouvu  o  převodu  vlastnictví  bytové  jednotky
Žiželická  1613/1  panu  Ladislavu  Pochylému  za  cenu  602 418,-  Kč  a  pověřuje  starostku
pí Vlásenkovou podpisem smlouvy.
Hlasování: 14 zastupitelů pro
Viz. Usnesení č. 44

8. Polyfunkční dům (jáma Karel) - studie
Tento bod uvedla starostka pí Vlásenková s tím, že bude následovat přestávka na prohlídku
projektové  dokumentace  k polyfunkčnímu  domu.  Po  desetiminutové  přestávce  hovořila
starostka pí Vlásenková zejména o způsobu financování, o termínu zahájení stavby (říjen až
listopad 2007) a o jejím předpokládaném dokončení (polovina roku 2009).
V následné  diskusi  vystoupili  pan  Janda,  paní  Štroufová,  pan  Sikač,  pan  Mareček,  pan
L. Vojta a paní Dastychová.
Zastupitelstvo MČ Praha 21 schvaluje studii polyfunkčního domu v Újezdě nad Lesy, kterou
zpracovala firma RHM, spol. s r.o.
Hlasování: 13 zastupitelů pro, 1 proti
Viz. Usnesení č. 45

9. Návrh na jmenování zástupců do Školské rady MZŠ a MŠ Polesná
Zastupitelstvo  MČ Praha  21  jmenuje  pana  Ing.  Tomáše  Vaníčka  a  paní  MUDr.  Barboru
Diepoltovou zástupci do Školské rady MZŠ a MŠ Polesná 1690 dle zákona č. 561/2004 Sb.
Hlasování: 12 zastupitelů pro, 2 se zdrželi
Viz. Usnesení č. 46

10. Žádost Centra integrované onkologické péče nemocnice Měšice o finanční podporu 
Zastupitelstvo MČ Praha 21 schvaluje rozpočtové opatření č. 6 – úprava rozpočtu v roce 2007
– poskytnutí  finančního neinvestičního příspěvku ve výši 10 000,-  Kč pro OS pro provoz
CIOP Měšice v kapitole 05 – Zdravotnictví a sociální oblast z položky rezerva v kapitole 10 –
Pokladní správa
Hlasování: 14 zastupitelů pro
Viz. Usnesení č. 47

11. Rozpočtová opatření č. 2, 3 a 7– změny rozpočtu v roce 2007
Zastupitelstvo MČ Praha 21 schvaluje rozpočtové opatření č. 2 – změna rozpočtu v roce 2007
– přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z MPSV na výplatu dávek sociální
péče a dávek pomoci v hmotné nouzi ve výši 6 847 700,- Kč v kapitole 05 – Zdravotnictví
a sociální oblast; rozpočtové opatření č. 3 – změna rozpočtu v roce 2007 – přijetí neinvestiční
účelové dotace ze státního rozpočtu z MPSV na výplatu příspěvku na péči ve výši 4 569 300,-
Kč v kapitole 05 – Zdravotnictví a sociální oblast a rozpočtové opatření č. 7 – změna rozpočtu
v roce 2007 – přijetí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 231 000,- Kč
k úhradě nákladů souvisejících s výkonem sociálně právní ochrany dětí, a to dle tabulek, které
jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.
 Hlasování: 14 zastupitelů pro
Viz. Usnesení č. 48

12. Stížnost pana Vlacha na nedokončení chodníků a neodstranění závad na hlavní 
komunikaci
Zastupitelstvo  MČ  Praha  21  bere  na  vědomí  stížnost  pana  Vlacha  a  ukládá  starostce
pí Vlásenkové odpovědět stěžovateli v intencích jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Hlasování: 14 zastupitelů pro
Viz. Usnesení č. 49
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14. Nařízení vlády č. 614 ze dne 20.12.2006 – odměny za výkon funkce členům zastupitelstev
Zastupitelstvo MČ Praha 21 schvaluje odměny za výkon funkce členům Zastupitelstva MČ
Praha 21 na základě nařízení vlády č. 614 ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění nařízení
vlády č. 37/2003 Sb.
Hlasování: 14 zastupitelů pro 
Viz. Usnesení č. 50

15. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2006
Zastupitelstvo MČ Praha 21 schvaluje plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2006 dle návrhu,
který je nedílnou součástí originálu tohoto usnesení.
Hlasování: 14 zastupitelů pro 
Viz. Usnesení č. 51

16 a) Problematika hřbitova – úprava zeleně
Pan  Janda  požádal  o  vysvětlení  k stávající  úpravě  hřbitova,  zejména  pak  k množství
pokácených  stromů,  což  vyvolalo  zejména  u  starších  občanů negativní  odezvu.  K tomuto
problému podala vysvětlení paní Mrázová. Na základě odborného posudku bylo zjištěno, že
většina stromů na hřbitově je ve velmi špatném stavu, a tudíž bylo přikročeno k radikálnímu
řešení.

16 b) Na základě opakovaného požadavku pana Voňky Zastupitelstvo MČ Praha 21 ukládá
Úřadu MČ Praha 21 prověřit možnost zvýšení počtu míst na odkládání psích exkrementů.

Zapsala: Věra Crhová
Ověřovatelé: paní Štroufová 

pan L.Vojta
                                                                            

                                                                                    ……………………………………
Andrea Vlásenková
starostka MČ Praha 21
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