
Zápis

z 14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21
konaného dne 21. 12. 2009

Přítomno:  12 členů Zastupitelstva MČ Praha 21 dle prezenční listiny                  
                   4 členové omluveni: p. Štrouf Ondřej, pí Štroufová Soňa, p. Štulc Petr, 
                                                     p. Vaníček Tomáš                                                     
                   1 člen  neomluven: p. Přikryl Ivan

Ověřovatelé zápisu: p. Dastychová Zuzana, p. Voňka Petr

Návrh programu jednání PZ:

Program:

1. Zahájení a volba pracovních komisí
2. Kontrola plnění usnesení 
3. Diskusní příspěvky občanů
4. Rozpočtová opatření č. 68 -73, 79 – 81 a 84
5. Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů MČ Praha 21
6. Vnitřní směrnice – „Rozpočtová pravidla MČ Praha 21“
7. Plnění rozpočtu za 1. - 3. čtvrtletí 2009
8. Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2010
9. Zásady pro hospodaření v období rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2010
10. Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2014
11. Návrh na usnesení pro schvalování rozpočtových opatření Radou MČ Praha 21 na období 
      od konání posledního jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 do konce roku 2009
12. Návrh na vyhlášení grantového programu pro rok 2010
13. Žádost o odprodej části pozemků č. parc. 793/7 a 793/4 v k.ú. Újezd nad Lesy
14. Darovací smlouva na umělecké dílo - tapiserii „Otisky k cíli“
15. Zápis z 16., 17. a 18. schůze kontrolního výboru 
16. Darovací smlouvy na osazení vánočního stromu v parku u ZŠ Masarykova
17. Připomínky k návrhu konceptu nového Územního plánu hl. m. Prahy
18. Různé

1. Zasedání zahájila paní starostka Vlásenková a přivítala přítomné zastupitele a občany. 
Seznámila přítomné s programem jednání, který doplnila o níže uvedený bod  a poté vyzvala 
zastupitele k jeho případnému doplnění. 

bod č. 18 byl doplněn o:
18a) Darovací smlouva – vánočky pro seniory a zdravotně postižené občany

Paní starostka Vlásenková nechala hlasovat o schválení programu. 

Zastupitelstvo MČ Praha 21 schvaluje program 14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Hlasování: 12  zastupitelů pro
Viz. Usnesení č. 212
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Paní starostka Vlásenková přednesla návrh na složení mandátové komise:
Předseda: pan Petr Voňka, členové pan Pavel Janda  a paní Barbora Diepoltová    
Hlasování: 12 zastupitelů pro
Viz. Usnesení č. 213

Byla zvolena návrhová komise ve složení:
Předseda: pan Jan Slezák, členové: paní Vladimíra Juřenová, pan Miloslav Hod
Hlasování: 12 zastupitelů pro
Viz. Usnesení č. 214

2. Kontrola plnění usnesení
Všechny 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: 12  zastupitelů pro
Viz. Usnesení č. 215

3. Diskusní příspěvky občanů
Jako první vystoupil Ing. Flaška s dotazem na začátek realizace výstavby kanalizace na hlavní
komunikaci  StarokolínskáxNovosibřinská a to s odkazem na článek v újezdském zpravodaji.
Na jeho dotaz odpověděla pí starostka  Vlásenková.
S druhým dotazem ohledně zklidnění  dopravní situace v ulici Chotěnovská  vystoupil 
p. Procházka.  Na jeho dotaz odpověděl pí  starostka Vlásenková, s tím,  že tato akce je již
zahrnuta v rozpočtu na rok 2010. Označení dopravními značkami proběhne, jakmile to dovolí
klimatické podmínky a to v souladu s dopravním generelem schváleným Zastupitelstvem MČ
Praha 21. 

4. Rozpočtová opatření č. 68 -73, 79 – 81 a 84
Pí starostka Vlásenková seznámila přítomné s jednotlivými rozpočtovými opatřeními, krátce 
pohovořila o současném stavu mateřských školek a o nově otevřené školce v Běchovicích.
Dále vystoupil s dotazem ohledně účelových dotací  p. Janda. Odpověděla mu pí Berková  a 
pí starostka Vlásenková.
Zastupitelstvo MČ Praha 21 schvaluje rozpočtová opatření č. 68 – 73 (změny rozpočtu v roce
2009), č. 79 – 80 (změny rozpočtu v roce 2009), č. 81 (úprava rozpočtu v roce 2009) a č. 84
(změna  rozpočtu  v roce  2009)  dle   předloženého  návrhu  –  tabulek,  které  jsou  nedílnou
součástí tohoto usnesení.
Hlasování:  12 zastupitelů pro
Viz. Usnesení č. 216

5. Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů MČ Praha 21
V rámci tohoto bodu vystoupil p. Sikač a p. Slezák. Na jejich dotaz odpověděli pí starostka 
Vlásenková a p. tajemník Saitz.
Zastupitelstvo MČ Praha 21 schvaluje zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
MČ Praha 21. 
Hlasování: 12 zastupitelů pro                                          
Viz. Usnesení č. 217
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6. Vnitřní směrnice – „Rozpočtová pravidla MČ Praha 21“
S dotazem k tomuto bodu vystoupil p. Slezák. Odpověděla mu pí starostka Vlásenková a pí 
Berková.
Zastupitelstvo MČ Praha 21 schvaluje vnitřní směrnici „Rozpočtová pravidla MČ Praha 21“ –
po novele zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů v souladu s materiálem, který je nedílnou součástí originálu tohoto 
usnesení. 
Hlasování: 12 zastupitelů pro
Viz. Usnesení č. 218

7. Plnění rozpočtu za 1. - 3. čtvrtletí 2009
Zastupitelstvo MČ Praha 21 schvaluje plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. – 3. čtvrtletí  
roku  2009  dle  předloženého  návrhu  –  komentáře  a  tabulek,  které  jsou  nedílnou  součástí
originálu tohoto usnesení.
Hlasování: 12 zastupitelů pro
Viz. Usnesení č. 219

8. Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2010
Pan Slezák vystoupil s dotazem ohledně přebytku rozpočtu za rok 2009. Na jeho dotaz 
odpověděla pí Berková, že výše přebytku bude známa v lednu 2010.  Pan Voňka vznesl dotaz 
na možnost navýšení grantu, připojila se pí Diepoltová. Pí starostka přislíbila kvalitní projekty
dofinancovat v průběhu roku. Dále v diskusi vystoupili  p. Janda, p. Saitz.
Zastupitelstvo MČ Praha 21 schvaluje rozpočet MČ Praha 21 na rok 2010 dle předloženého
komentáře a přílohy č. 1 – „Závazné ukazatele rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2010“, které
jsou nedílnou součástí originálu tohoto usnesení.    
Hlasování: 12  zastupitelů pro
Viz. Usnesení č. 220

9. Zásady pro hospodaření v období rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2010
Materiál byl stažen z jednání.

10. Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2014
Zastupitelstvo MČ Praha 21 schvaluje rozpočtový výhled MČ Praha 21 na rok 2010-2014 dle 
předloženého návrhu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Hlasování: 12 zastupitelů pro
Viz. Usnesení č. 221

11. Návrh na usnesení pro schvalování rozpočtových opatření Radou MČ Praha 21 na období 
      od konání posledního jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 do konce roku 2009
Zastupitelstvo MČ Praha 21 pověřuje Radu MČ Praha 21 ke schvalování rozpočtových 
opatření, a to zejména z důvodů přijatých dotací z MHMP v termínu od konání posledního 
jednání Zastupitelstva do konce roku 2009 v souladu s § 94 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb. 
o hlavním městě Praze. Na jednání příštího zastupitelstva v roce 2010 budou tato rozpočtová 
opatření předložena zastupitelstvu na vědomí.
Hlasování: 12 zastupitelů pro
Viz. Usnesení č. 222

12. Návrh na vyhlášení grantového programu pro rok 2010
Zastupitelstvo MČ Praha 21 schvaluje Grantový program a podmínky pro rok 2010.
Hlasování: 12 zastupitelů pro
Viz. Usnesení č. 223
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13. Žádost o odprodej části pozemků č. parc. 793/7 a 793/4 v k.ú. Újezd nad Lesy
Pí starostka seznámila přítomné s materiálem.
Zastupitelstvo MČ Praha 21 schvaluje odprodej pozemků, oddělených geometrickým plánem 
č. 2819-97/2009, parc. číslo 793/8 o výměře 129 m², 793/9 o výměře 176 m², 793/10 
o výměře 191 m², 793/11 o výměře  113 m², 793/12 o výměře 111 m²  v k . ú. Újezd nad Lesy
manželům Urbanovým, manželům Vítovým, manželům Kočka-Amortovým, paní Jiráskové a 
manželům Šlesingerovým za částku, dle platné cenové mapy 2.800,-- Kč/m².  Zastupitelstvo  
MČ Praha 21 pověřuje starostku pí Vlásenkovou podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: 12  zastupitelů pro
Viz. Usnesení č. 224

14. Darovací smlouva na umělecké dílo - tapiserii „Otisky k cíli“
Zastupitelstvo MČ Praha 21 schvaluje darovací smlouvu na umělecké dílo - tapiserii „Otisky 
k cíli“ od akademické malířky paní Alžběty Štulcové. Zastupitelstvo MČ Praha 21 pověřuje 
starostku pí Vlásenkovou podpisem darovací smlouvy.
Hlasování: 12 zastupitelů pro
Viz. Usnesení č. 225

15. Zápis z 16., 17. a 18. schůze kontrolního výboru 
Úvodem k tomuto bodu krátce vystoupil p. Slezák.
Zastupitelstvo MČ Praha 21 bere na vědomí zápisy č. 16-18 z jednání Kontrolního výboru 
Zastupitelstva MČ Praha 21.
Hlasování: 12 zastupitelů pro
Viz. Usnesení č. 226

16. Darovací smlouvy na osazení vánočního stromu v parku u ZŠ Masarykova
Pí starostka seznámila přítomné s materiálem.
Zastupitelstvo MČ Praha 21 schvaluje uzavření  darovacích  smluv  pro  firmy  Miroslav 
Štěpán, IČ 13765051 (dar ve výši 9.000,-- Kč) a  LACINA – KOUBSKÝ – sdružení elektro, 
IČ 16522303 (dar ve výši 9.000,-- Kč).  Zastupitelstvo MČ Praha 21 pověřuje starostku pí 
Vlásenkovou podpisem darovacích smluv.
Hlasování: 12  zastupitelů pro
Viz. Usnesení č. 227

17. Připomínky k návrhu konceptu nového Územního plánu hl. m. Prahy
K tomuto bodu krátce pohovořila pí starostka Vlásenková. S dotazem ohledně přesné lokality 
daného místa vystoupil p. Slezák. Odpověděla pí starostka Vlásenková. Dále se do diskuse 
zapojil p. Mareček a p. Janda.
Zastupitelstvo MČ Praha 21schvaluje uplatnění následujících připomínek k návrhu konceptu 
nového Územního plánu hl. m. Prahy: 
       ● trvat u pozemku parc. č. 1580 kat. úz. Újezd nad Lesy na změně využití ze ZL (plochy  
           lesní) na RP (plochy rekreace)
       ● v území mezi ulicemi Dražická a Donínská požadovat umístění tzv. podměrečné  
           značky s kódem plochy ve čtverci v zájmu zachování parkových ploch v souladu se 
           stávajícím územním plánem a platným územním rozhodnutím
       ● na části pozemku č. parc. 1544 k. ú. Újezd nad Lesy nahradit funkční využití ZL    
          využitím umožňujícím umístění parkoviště P+R v souladu s usnesením Zastupitelstva  
          MČ Praha 21 č. 207 ze dne 21. 9. 2009
       ● na rohu ulic Oplanská a Starokolínská v místech stávající čerpací stanice pohonných  
          hmot požadovat umístění plovoucí značky ZP.
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Zastupitelstvo  MČ Praha 21 schvaluje  uplatnění námitky k zařazení pozemků ve svěřené 
správě MČ Praha 21 parc. č. 2258-2266 kat.  úz.  Újezd nad Lesy s tím, že bude požadována 
změna ze současného zařazení ZP (zeleň parková) na SM (plochy smíšené) z důvodu pokrytí 
potřeb MČ.
Hlasování: 12 zastupitelů pro
Viz. Usnesení č. 228

18a) Darovací smlouva – vánočky pro seniory a zdravotně postižené občany
Zastupitelstvo MČ Praha 21 schvaluje darovací smlouvu na 47 ks vánoček pro seniory a 
zdravotně postižené občany pro firmu Pekařství Kollinger a Kollingerová 
(dar ve výši 2.115,-- Kč).   Zastupitelstvo  MČ Praha 21 pověřuje starostku  pí Vlásenkovou 
podpisem darovací  smlouvy.
Hlasování: 12  zastupitelů pro
Viz. Usnesení č. 229 

Závěrem vystoupil p. Voňka s poděkováním dětem i p. učitelkám za skvěle připravené pásmo
na vernisáži v muzeu dne 20. 12. 2009. 

Zapsala: Iva Šimková
Ověřovatelé: p. Dastychová Zuzana, p. Voňka Petr

                                                               

             

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