
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. ZMČ3
konané dne 18.03.2019

Přítomni: dle prezenční listiny 

Ověřovatel: zastupitel MČ Praha 21 - Petr Duchek
zastupitel MČ Praha 21 - Ing. Ondřej Vojta

1. Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů
Jednání zastupitelstva MČ Praha 21 zahájil v 18:00 hodin pan starosta Milan Samec,

přivítal přítomné zastupitele a občany, informoval, že jednání je úřední povahy a přenáší se
on-line na internetu, požádal o vypnutí mobilních telefonů a zachování klidu pro důstojný
průběh jednání, čas jednání je stanoven do 22:00 hodin.

Informoval, že interpelace občanů jsou zařazeny jako pevný bod v době od 20:00 do
20:45 hodin, interpelace členů zastupitelstva od 20:45 do 21:30 hodin, přihlášky musí být
odevzdány do 19:45 hodin a označeny pořadím interpelace, pokud jich občan či zastupitel
předkládá více.  Následně jsou losovány do pořadí,  ve kterém budou projednávány. Pokud
dojde k vyčerpání všech interpelací, jednání bude pokračovat řádně z místa, ve kterém bylo
přerušeno.  Interpelující  uvede své  jméno,  interpelaci  a  koho interpeluje.  Počet  interpelací
občana i zastupitele na jednom zasedání je omezen na 2 interpelace. Přednesení interpelace je
omezeno na 3 minuty, odpověď na 5 minut, doplňující otázka na 1 minutu a odpověď na ni na
2 minuty. O způsobu vyřízení interpelace občana rozhoduje interpelovaný. Interpelace, které
se nevejdou do časového limitu budou vyřízeny písemně, a to do 30ti dnů.

Hlasovat dnes budeme elektronicky, v případě technických problémů budeme hlasovat
zvednutím ruky. Podklady k jednání dnešního zastupitelstva jste obdrželi a máte je všichni
k dispozici  v tabletech.  Body  jednání  předkládají  jednotliví  předkladatelé.  Požádal,  aby
v rámci  předložení  bodu  došlo  i  ke  krátkému  vysvětlení  předloženého  bodu  pro  snažší
zorientování  občanů v dané problematice.  Rozsáhlá důvodová zpráva předkládaného bodu
může být zkrácena a může být odkázáno na materiál zastupitelstva, který zastupitelé obdrželi.

Požádal zastupitele, aby případné pozměňovací návrhy předávali návrhovému výboru
písemně,  protože  se  poté  stanou podkladem pro  zápis  ze  zastupitelstva  a  zároveň  se  tím
zefektivní chod jednání.

Konstatoval,  že  zápis  z 2.  zasedání  zastupitelstva  byl  řádně  ověřen  a  podepsán,
námitku proti němu nikdo nevznesl.

Ověřením dnešního zápisu pověřil pana zastupitele Petra Duchka a pana zastupitele
Ondřeje Vojtu, oba souhlasili.

Sdělil, že ověřovatel zápisu zastupitelstva odpovídá za správnost a úplnost zápisu o
jednání zastupitelstva, hlídá sčítání hlasů a zjišťování výsledků hlasování. Požádal, aby při
jednotlivých hlasování  do  záznamu bylo  hlasitě  uvedeno,  kolik  zastupitelů  hlasovalo  pro,
proti a kolik zastupitelů se hlasování zdrželo.



2. Volba mandátového výboru
Pan starosta sdělil, že mandátový výbor ověří a konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny
členů,  počet  členů  omluvených  a  neomluvených.  Informoval,  že  z dnešního  jednání  jsou
písemně omluveni: paní Marie Kučerová a pan Marek Havrda. Navrhl tříčlenný mandátový
výbor ve složení: paní zastupitelka Lucie Ponicová, paní zastupitelka Blanka Charvátová a
paní zastupitelka Hana Pelčáková, všechny souhlasily.

Usnesení číslo: ZMČ3/0034/19
Zastupitelstvo městské části
1) volí

mandátový výbor  ve  složení:  paní  Lucie  Ponicová,  paní  Blanka Charvátová  a  paní  Hana
Pelčáková

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

V 18:07 přišla paní zastupitelka Karla Jakob Čechová.
Mandátový výbor konstatoval, že je přítomno 15 zastupitelů.

3. Volba návrhového výboru
Pan starosta navrhl tříčlenný návrhový výbor ve složení: paní zastupitelka Lucie Doležalová,
paní zastupitelka Zuzana Dastychová a paní zastupitelka Jitka Carbolová, všechny souhlasily. 

Usnesení číslo: ZMČ3/0035/19
Zastupitelstvo městské části
1) volí

návrhový výbor ve složení:  paní  Lucie Doležalová,  paní  Zuzana Dastychová a  paní  Jitka
Carbolová

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

4. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Pan starosta konstatoval, že 3. jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno na úřední desce, včetně
její  elektronické  podoby.  Informace  ke  všem  projednávaným  bodům  v digitální  podobě
mohou občané nalézt na webových stránkách úřadu. Z materiálů jsou vynechány údaje osobní
povahy, které znemožňuje zveřejňovat zákon. Uvedl, že program mají všichni před sebou, pro
veřejnost byl vyvěšen na úřední desce, elektronické desce.  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. Návrh na vyhlášení nulové tolerance hazardu na celém území MČ Praha 21
8. Rozpočtové opatření č. 198 z roku 2018 a rozpočtová opatření 1 - 8 z roku 2019.
9. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2018
10.Zápis č. 2 z jednání Kontrolního výboru ZMČ P21 ze dne 8. 1. 2019

11.
Výbor  pro  hodnocení  podkladů  pro  schvalování  účetní  závěrky MČ Praha  21,  včetně
zřízených příspěvkových organizací, za rok 2018

12.
Zápis z 2. jednání Finančního výboru dne 14.1.2019 a z 3. jednání Finančního výboru dne
14.2.2019

13.Doplnění Jednacího řádu ZMČ Praha 21 - návrh od pana zastupitele Duchka

14.
Zápis z jednání Komise pro udělování čestných titulů ze dne 16.1.2019 a Pravidla pro
udělování ocenění občanům

Usnesení číslo: ZMČ3/0036/19
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

program 3. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

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

5. Kontrola plnění usnesení
Pan starosta Milan Samec předal slovo předkladateli materiálu, panu místostarostovi Zdeňku
Růžičkovi, který uvedl, že úkoly ze uložené zastupitelstvem byly splněny – vklad smlouvy na
odkoupení pozemku parc. č. 544/4 do Katastru nemovitostí proběhl, Návrh na pořízení změny
ÚP na pozemku parc. č. 1403 z funkčního využití ZMK na SP žádost byla postoupena na
MHMP,  Vnitřní  směrnice  o  pořizování  peticí,  stížností  a  podnětů  byla  aktualizována,
Smlouvy o převodu vlastnického práva k BJ č. 1614/32 a 1618/33 byly podepsány a úkol
týkající  se  cyklogenerelu  byl  přiřazen  k souvisejícímu  úkolu  6/2019  Aktualizace  DG  a
generelu cyklistické dopravy, napravení současného stavu části realizovaných jednosměrných
komunikací. U úkolů č 3, 4 a 5/2019 je žádáno o prodloužení termínu do 30.6.2019. 
V rozpravě občanů vystoupil pan Michael Hartman s dotazem k úkolu 200/2018 – není žádost
o prodloužení termínu; v rozpravě zastupitelů vystoupil pan Pavel Roušar – úkoly týkající se
Kontrolního výboru: - žádost o prodloužení byla podána se souhlasem kontrolního výboru -
dostává kontrolní výbor podklady k jednání - jak byly posíleny interní předpisy – stížnosti. Za
Kontrolní výbor odpověděla paní Lucie Doležalová termíny vyžaduje systém, s předáváním
podkladů potřebuje KV větší součinnost.

Usnesení číslo: ZMČ3/0037/19
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení

Usnesení - (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 5)



6. Zpráva o činnosti rady
Pan starosta  předal  slovo  předkladatelce  materiálu  paní  místostarostce  Kristýně  Kopecké,
shrnula činnost od listopadu 2019: vytvoření diskuzní skupiny na FB; oslovení zástupců všech
politických  stran  s nabídkou  k práci  v komisích;  připojení  se  k akci  vlajka  pro  Tibet;
rekonstrukce  ulice  Zaříčanská;  omezený  čas  na  1  hod.  parkování  v ul.  Hulická;  zavedení
parkování  K+R  v ul.  Čentická;  v řešení  je  zjednosměrnění  ulice  Soběšínská;  studie  na
rekonstrukci ulic Hulická Domanovická; v oblasti územního rozvoje se připravuje jednotný
dokument, který zohlední kompenzace v rámci developerských projektů a bude podkladem
pro  jednání  s developery;  bylo  vypsáno  výběrové  řízení  na  dostavbu  hasičské  zbrojnice;
pronajaty  jsou  pozemky na  rohu  ulic  Novosibřinská  a  Svojšická  jako  deponii;  probíhají
jednání  týkající  se  přeložky  I/12;  v oblasti  školství  a  kultury  –  prodloužení  smlouvy  na
detašované  pracoviště  MŠ  Sedmikráska  v Hulické  ulici;  konkurzní  řízení  na  ředitele
Masarykovy ZŠ; konkurzní řízení na ředitelku MŠ Sedmikráska; v oblasti sociálních služeb a
zdravotnictví je jednáno o Zdravotním středisku na Rohožníku; schváleny jsou programy pro
poskytování dotací pro rok 2019 ve výši 600 000,- Kč; v oblasti informatiky rada schválila
pořízení  programu  GINIS,  který  slouží  pro  zjednodušení  administrativy  v rámci  ÚMČ;
proběhla  jednání  s novým možným dodavatelem SW, který  představil  moderní  nástroj  ke
kompletní agendě  spojené s jednáním ZMČ a RMČ; spolky a volnočasové aktivity – MČ
získala  od MHMP dotaci  na volejbalové hřiště  v Kácovské ulici,   na akci  Masopust  rada
schválila dar pro spolek Sosák, ve spolupráci s dobrovolnými hasiči MČ připravuje 1. ročník
akce  čarodějnice  pořádaný přímo MČ   vzhledem k tomu,  že  původní  pořadatel  od akce
ustoupil;  probíhají  jednání s občany z ulice Dubinská ohledně Kynologického cvičiště;  byl
pořízen  dobrovolným  hasičům  svolávací  systém  pro  jednotky  požární  ochrany  Fireport;
spolek Sosák obdržel příspěvek na Masopust;  byla zpracována studie na rekonstrukci ulic
Domanovická,  Hulická;  v oblasti  životního  prostředí  rada  na  základě  odborného  posudku
souhlasila  s pokácením havarijních  topolů  na  pozemku školy;  zároveň  se  přidala  k výzvě
MHMP o nové výsadbě, kdy máme přislíbenou výsadbu několika desítek stromů.
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil,  v rozpravě zastupitelů vystoupili:  paní  Karla  Jakob
Čechová:  školství,  zdravotní  středisko  Rohožník,  budova  Ideal  Lux,  kapacita  ZŠ,  MŠ
Sluníčko, parkoviště K+R u ZŠ; pan Pavel Roušar: 1. investiční dotace na Ideal Lux 2. změna
v kompetenci radních 3. čarodějnice 2019 finance, 4. průzkum azbestu Netušilská ulice, 5.
cyklotrasa A500 smlouva 6. informace o personálních změnách 7. skupina FB; paní Lucie
Doležalová: komise na výběr ředitele ZŠ, pokácené topoly a projekt k výsadbě, detašované
pracoviště MŠ Sedmikráska; pan Petr Duchek rekonstrukce ZŠ a počet dětí v ZŠ; paní Zuzana
Dastychová: volejbalové hřiště; odpověděla paní místostarostka Kristýna Kopecká.
 
Usnesení číslo: ZMČ3/0038/19
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

zprávu o činnosti rady

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



7. Návrh na vyhlášení nulové tolerance hazardu na celém území MČ Praha 21
Pan  starosta  předal  slovo  předkladateli  panu  Petru  Duchkovi,  který  uvedl,  že  návrh  na
vyhlášení tzv. nulové tolerance je projednáván cca 5 let, v roce 2013 byla možnost se připojit
k vyhlášce MHMP k nulové toleranci – rada neakceptovala, v roce 2014 navrhl schválit buď
referendum o nulové toleranci, nebo přímo nulovou toleranci – zastupitelstvo neschválilo ani
jedno, v roce 2016 došlo ke změně loterijního zákona, z obsahu materiálu upozornil na hry
technické  i  na  hry  živé,  zmínil  minimální  počet  hracích  30  hracích  pozic,  resp.  hracích
automatů  a  3  živých  her  pro  Casina,  zmínil  problematické  Casino  na  sídlišti  Rohožník
celkové dopady hazardu na  společnost  a  zároveň požádal  o  vypuštění  textu z navrženého
taxativního usnesení na zákaz hazardu: „a turnaj malého rozsahu“, neboť se jedná o turnaje
typu mariáš s max. prohrou 500,- za 24 hodin.
V rozpravě občanů s tématem nulové tolerance vystoupili: pan Lameš s rekapitulací situace
kolem hazardu; rozpravě zastupitelů na toto téma paní Karla Jakob Čechová, paní Zdeňka
Hubínková,  paní  Doležalová  s  návrhem usnesení:  ZMČ vyhlašuje  záměr realizovat  úplný
zákaz hazardních her na území Praha 21 a ukládá RMČ požádat Radu hl. m. Prahy o novelu
vyhlášky č.  10/2013  hl.  m.  Prahy v rámci  které  by bylo  zrušeno povolení  k provozování
hazardních her na území Praha 21; paní Charvátová žádá zrušení hazardu na území MČ Praha
21 a  pan Roušar  s návrhem na  usnesení:  ZMČ ukládá  RMČ změnu  rozpočtu,  nebo jeho
úpravu v případě, že rozhodnutí nulové tolerance hazardu v MČ Praha 21 způsobí výpadek
příjmů  dotací  z  HMP tak,  aby  byly  zajištěny  výdaje  na  podporu  grantového  systému  a
podporu  Kulturních,  sociálních  a  sportovních  aktivit  přinejmenším  jako  roční  průměrné
výdaje v posledních 3 letech od nastalé změny.
Paní Jitka Carbolová podala žádost o 10-ti minutovou přestávku na poradu klubu.

Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 1. Návrh byl přijat. 
V době od 19:43 do 19:53 byla přestávka. 
V rámci tohoto bodu vystoupili:  paní Zuzana Dastychová, pan Pavel Roušar a paní Lucie
Doležalová.
V době od 20:00 do 20:52 hodin byly projednávány interpelace občanů a zastupitelů. 
Pan Duchek zmínil spor MHMP s ÚOHS ve věci problematičnosti výčtové platné vyhlášky,
připomněl, že Piráti a STAN mají jednu verzi řešení hazardu na svém webu, v pátek před
jednáním zaslali prostřednictvím pí Kučerové zastupitelstvu další a při jednání zastupitelstva
předložili třetí variantu. Proto jejich návrh nemá jeho důvěru a domnívá se, že hlasovat o
odlišné předložené verzi na poslední chvíli není v pořádku. Navíc MČ bude mít dostatek času
cokoliv  v budoucnu změnit,  protože magistrát  do vyřešení  sporu s ÚHOS nebude ve věci
konat  a  naše  žádost  bude  půl  roku,  rok  ležet  v magistrátním šuplíku.  Dále  upozornil,  že
z původních 13 VLT/automatů v roce 2013 máme dnes díky rozhodnutí z minulosti a novému
hazardnímu zákonu situaci stejnou nebo horší než před 6 lety, kdy obce museli na svém území
automaty strpět, protože na Praze 21 musíme mít nyní minimálně 3 živé hry a 30 technických
her, což v reálu znamená až 48 hráčských pozic a městská část se díky tomu není schopna ani
vrátit do stavu v roce 2013. Připomněl názor ombudsmana, že v minulosti mohla městská část
žádat  o odebrání  licencí tehdejšímu provozovateli  hazardu v nynějším kasinu v souvislosti
s blízkostí mateřské školy. Na závěr zopakoval, že peníze z hazardu se už 3 roky nerozdělují
podle toho, zda v MČ je nebo není povolen hazard (viz přílohy materiálu). 



Hlasování o návrhu:
- pana Roušara: ZMČ ukládá RMČ změnu rozpočtu, nebo jeho úpravu v případě, že

rozhodnutí nulové tolerance hazardu v MČ Praha 21 způsobí výpadek příjmů dotací
z HMP tak,  aby byly  zajištěny výdaje  na  podporu  grantového  systému a  podporu
Kulturních, sociálních a sportovních aktivit přinejmenším jako roční průměrné výdaje
v posledních 3 letech od nastalé změny.
Hlasování: Pro: 1, Proti: 10, Zdržel se: 4. Návrh nebyl přijat. 

- paní  Doležalové:  ZMČ vyhlašuje  záměr  realizovat  úplný  zákaz  hazardních  her  na
území Praha 21 a ukládá RMČ požádat Radu hl.  m. Prahy o novelu vyhlášky č .
10/2013  hl.  m.  Prahy,  v  rámci  které  by  bylo  zrušeno  povolení  k provozování
hazardních her na území Praha 21.
Hlasování: Pro: 3, Proti: 1, Zdržel se: 10. Návrh nebyl přijat. 

- pana Duchka: vypuštění textu z navrženého usnesení: „a turnaj malého rozsahu“.
Hlasování: Pro: 10, Proti: 4, Zdržel se: 1. Návrh byl přijat. 

Usnesení číslo: ZMČ3/0039/19
Zastupitelstvo městské části
1) žádá

Zastupitelstvo hl. m. Prahy o vyhlášení zákazu (nulové tolerance) provozování hazardních her
uvedených  v  §  12,  tedy  bingo,  technická  hra,  živá  hra,  dle  zákona  č.  186/2016  Sb.  o
hazardních  hrách  na  celém  území  MČ  Praha  21  s  odvoláním  na  §  44,  odst.  3/a)
pojednávajícím o obecně závazných vyhláškách zákona č. 131/2000 o hl. m. Praze.

Usnesení - (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 5)

8. Rozpočtové opatření č. 198 z roku 2018 a rozpočtová opatření 1 - 8 z roku 2019.
Pan starosta  Milan  Samec předal  slovo předkladatelce  materiálu,  paní  Kristýně  Kopecké,
která uvedla že bylo provedeno: Rozpočtové opatření č. 198 z roku 2018: změna rozpočtu v
roce  2018 -  přijetí  investiční  účelové  dotace  z  MHMP ve výši  1  000,00 tis.  Kč na  akci
"Sportovně rekreační areál při ulici Kácovská"; Rozpočtové opatření č. 1: změna rozpočtu v
roce 2019 - pořízení FIREPORTU GPS PROFI 2 ks (svolávací systém pro jednotky požární
ochrany JSDH Praha - Újezd nad Lesy) ve výši 107,00 tis; Rozpočtové opatření č. 2: změna
rozpočtu v roce 2019 - převedení nevyčerpaných finančních prostředků z neinvestiční dotace
ze státního rozpočtu na pěstounskou péči z roku 2018 ve výši 139 863,00 Kč; Rozpočtové
opatření  č. 3: změna rozpočtu v roce 2019 - poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši
20,00 tis. Kč spolku SOSák na pořádání Masopustu 2019; Rozpočtové opatření  č. 4: změna
rozpočtu v roce 2019 - přijetí účelového finančního daru od firmy STILLKING FEATURES,
s.r.o.  ve výši 25,00 tis.  Kč na pořádání kulturní akce Pálení čarodějnic 2019; Rozpočtové
opatření č. 5: změna rozpočtu v roce 2019 - navýšení finančních prostředků na nájem a služby
za kopírování firmě Triumph-Adler ve výši 250 tis. Kč; Rozpočtové opatření č. 6:  změna
rozpočtu v roce 2019   -  navýšení finančních prostředků na vypracování studie na investiční
akci "Rekonstrukce komunikace v ul. Domanovická" ve výši 50,00 tis. Kč a na investiční akci
"Rekonstrukce komunikace v ul. Hulická" ve výši 50,00 tis. Kč; Rozpočtové opatření  č. 7:
změna  rozpočtu  v roce  2019  -  Vrácení  duplicitní  platby  ve  výši  20,40  tis.  Kč  za  místní
poplatek za užívání veřejného prostranství v ulici Novolhotská, Újezd nad Lesy, za období od
25. 7. 2018 do 30, 9. 2018; Rozpočtové opatření č. 8: změna rozpočtu v roce 2019 - Navýšení
finančních prostředků o 248,00 tis. Kč v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch na zajištění



kulturní akce Pálení čarodějnic 2019 v Újezdě nad Lesy, zapojením finančních prostředků z
dotace MHMP z výherních hracích prvků a jiných tech. herních zařízení.
V rozpravě občanů vystoupil pan Michael Hartman: dotaz k RO č.7; v rozpravě zastupitelů
vystoupili: paní Karla Jakob Čechová – informace k RO č.8; pan Říha: dotaz k 1) RO č. 4
přijetí daru 2) RO č. 5 informatika navýšení o 250 000,-Kč; pan Pavel Roušar: informace k
RO č.  8  a  k  RO č.  5;  reagoval  pan  Milan  Samec,  pan  Zdeněk Růžička  a  paní  Kristýna
Kopecká. 

Hlasování o návrhu:
- pana Duchka – ukončení rozpravy zastupitelů

Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1. Návrh byl přijat.   

Usnesení číslo: ZMČ3/0040/19
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

rozpočtové opatření č. 198: změna rozpočtu v roce 2018 a rozpočtová opatření č. 1-8: změny 
rozpočtu v roce 2019 v souladu s přiloženými tabulkami, které jsou součástí tohoto usnesení.

Usnesení - (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 5)

Pan starosta podal procedurální návrh na posun jednání ZMČ do 23:00 hodin.
Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 2. Návrh byl přijat. 

V době od 22:00 hodin do 22:07 hodin byla přestávka. 
Paní zastupitelka Blanka Charvátová se omluvila z jednání zastupitelstva.
Změna počtu hlasujících na 14. 

9. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2018
Pan starosta  Milan  Samec předal  slovo předkladatelce  materiálu,  paní  Kristýně  Kopecké,
která  uvedla,  že  v souladu  se  všemi  platnými  zákony,  předpisy,  směrnicemi  a  pokyny z
MHMP a Českými účetními standardy, je vypracováváno čtvrtletně plnění rozpočtu MČ Praha
21.  K 31.12.2018 byly vykázány příjmy celkem ve  výši  111 859,68 tis.  Kč,  tj.  plnění  k
upravenému rozpočtu na 100,04 %. Celkové výdaje byly vykázány ve výši 154 612,60 tis. Kč
(tj. plnění vůči upravenému rozpočtu na 85,47 %), z toho běžné výdaje 97 791,70 tis.  Kč
(plnění na 92,53 %) a kapitálové výdaje 56 820,90 tis. Kč (plnění na 75,56 %). Saldo příjmů a
výdajů po konsolidaci bylo vykázáno ve výši - 42 752,93 tis. Kč. K docílenému plnění došlo
především vlivem vyššího čerpání výdajů než došlých příjmů. V rozpočtu dochází k čerpání
finančních  prostředků  z  minulých  období  (změna  stavu  krátkodobých  prostředků  na
bankovním účtu, tzv. financování - položka 8115) ve výši - 69 075,80 tis. Kč - viz samostatná
tabulka v příloze. Výsledek hospodaření byl vykázán ve výši -12 170,72 tis. Kč a to vlivem
výnosů ve výši 96 420,96 tis. Kč (především vlivem výnosů z transferů) a nákladů ve výši
108 591,68 tis. Kč (především vlivem nákladů na transfery). Ve vedlejší hospodářské činnosti
byly docíleny výnosy ve výši 14 869,78 tis. Kč., náklady ve výši 8 943,20 tis. Kč a z toho
vyplývající výsledek hospodaření ve výši 5 926,66 tis. Kč. Předkládaný materiál byl zaslán k
vyjádření  Finančnímu  výboru  ZMČ  Praha  21  a  odsouhlasen  Radou  MČ  Praha  21  dne
26.2.2019 Usnesením č. RMČ9/0136/19.
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil. 



Usnesení číslo: ZMČ3/0041/19
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

"Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2018" v souladu s přiloženým materiálem.

Usnesení - (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 3)

10. Zápis č. 2 z jednání Kontrolního výboru ZMČ P21 ze dne 8. 1. 2019
Pan  starosta  Milan  Samec  informoval,  že  předkladatelka  tohoto  materiálu  paní  Marie
Kučerová – předsedkyně Kontrolního  výboru  -  není  přítomna na  jednání,  zároveň navrhl
procedurální návrh, aby bod předložila paní Doležalová – členka Kontrolního výboru.

Hlasování o návrhu:
- pana starosty Samce: materiál přednese paní Doležalová, členka Kontrolního výboru

Hlasování: Pro13, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat. 

Pan starosta Milan Samec předal slovo předkladatelce materiálu, paní Lucie Doležalové, která
uvedla, že zápis KV z 8.1.2019 konstatuje žádost o přehodnocení zpřístupnění materiálů pro
radu a dodávání podkladů pro jednání ve lhůtách k tomu určené; KV vychází z plánu kontrol
daných  zastupitelstvem –  hasičárna,  vstup  do  ZŠ,  Ideal  Lux  a  ještě  proběhla  standardní
kontrola stížností.
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil,  v rozpravě zastupitelů vystoupili:  pan Pavel Roušar
s návrhem na doplnění bodu do usnesení: ZMČ ukládá RMČ zajistit zpřístupnění podkladů do
RMČ všem zastupitelům MČ Praha 21, termín 1 týden; reagoval pan starosta Milan Samec,
paní Lucie Doležalová, paní Kristýna Kopecká, paní Zuzana Dastychová a paní Karla Jakob
Čechová.

Hlasování o návrhu:
- pana  Roušara:  ZMČ  ukládá  RMČ  zajistit  zpřístupnění  podkladů  RMČ  všem

zastupitelům MČ Praha 21. Termín: 1 týden.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 4, Zdržel se: 5. Návrh nebyl přijat. 

Usnesení číslo: ZMČ3/0042/19
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 2/2019 ze dne 8. 1. 2019

Usnesení - (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 1)

11. Výbor pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky MČ Praha 21, včetně 
zřízených příspěvkových organizací, za rok 2018



Pan starosta Milan Samec předal slovo předkladateli materiálu, panu Josefu Roušalovi, který
uvedl, že předložen návrh složení Výboru pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní
uzávěrky tak, jak zní usnesení.
V rozpravě  občanů  nikdo  nevystoupil,  v rozpravě  zastupitelů  vystoupila  paní  Zdeňka
Hubínková s informací, že FV projednával nominaci, která byla nabídnuta všem členům, ale
nikdo se nepřihlásil. 

Usnesení číslo: ZMČ3/0043/19
Zastupitelstvo městské části
1) volí

Výbor  pro  hodnocení  podkladů  pro  schvalování  účetní  závěrky  MČ  Praha  21,  včetně
zřízených příspěvkových organizací, za rok 2018 ve složení:

předseda:  Ing. Kristýna Kopecká
členové:    Ing. Jana Piknová
                 Ing. Josef Roušal (předseda inventarizační komise)
                 Zdeňka Hubínková (předsedkyně Finančního výboru)
                 Ing. Blanka Birková
tajemník:  Vítězslava Lauberová

Usnesení - (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 1)

12. Zápis z 2. jednání Finančního výboru dne 14.1.2019 a z 3. jednání Finančního 
výboru dne 14.2.2019
Pan starosta Milan Samec předal slovo předkladatelce materiálu,  paní Zdeňce Hubínkové,
která uvedla že Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 21 předkládá zápisy z 2. jednání ze
dne 14.1.2019 a z 3. jednání ze dne 14.2.2019. Oba zápisy byly předloženy na Radu MČ
Praha 21 dne 26.2.2019. FV dostal  za úkol od ZMČ prozkoumat Ideal Lux, rekonstrukce
prostoru před MZŠ a hasičárnu.  

Usnesení číslo: ZMČ3/0044/19
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

zápis z 2. jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 dne 14.1.2019

2) bere na vědomí

zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 dne 14.2.2019

3) doporučuje

Radě MČ Praha 21 zadat vypracování znaleckého posudku o přiměřenosti ceny rekonstrukce
plochy před budovou ZŠ Polesná provedené v r. 2018

Zodpovídá 

1. RMČ 



Termín: 31.05.2019
 
4) ruší

pověření  Finančního  výboru  kontrolou  ve  věci  rekonstrukce  budovy hasičské  zbrojnice  z
usnesení  ZMČ2/0030/18  ze  dne  21.12.2018  z  důvodu stávající  "dvojkolejnosti",  která  ve
výsledku může vést jak k nejednoznačným závěrům, tak k nepřiměřené zátěži jak pro členy
výborů, tak pracovníků úřadu MČ.

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

13. Doplnění Jednacího řádu ZMČ Praha 21 - návrh od pana zastupitele Duchka
Pan starosta Milan Samec předal slovo předkladateli materiálu, panu Petru Duchkovi, který
uvedl, že smyslem usnesení bylo, pokud zastupitelstvo navrhne změnu usnesení, aby na ni
mohli reagovat i občané.
V rozpravě  občanů  nikdo  nevystoupil,  v rozpravě  zastupitelů  vystoupil  pan  Petr  Říha
s informací,  že  by  tímto  usnesením  došlo  k rekapitulaci;  pan  Pavel  Roušar  požádal
předkladatele o stažení tohoto návrhu – k poslední změně JŘ došlo na minulém ZMČ. 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

úpravu Jednacího řádu zastupitelstva v následujícím znění:

§ 13
1) Předsedající ukončí rozpravu, není-li přihlášen další řečník.
2) Každý člen Zastupitelstva může podat návrh na ukončení rozpravy. O tomto návrhu se
hlasuje bez další rozpravy. Je-li tento návrh Zastupitelstvem schválen, udělí předsedající slovo
ještě těm řečníkům, kteří byli v okamžiku přednesení návrhu přihlášeni do rozpravy.
3) Je-li v průběhu projednávaného bodu navržena změna návrhu na usnesení či nový návrh na
usnesení, který nebyl součástí projednávaných materiálů již při schválení programu jednání
zastupitelstva,  vyzve  předsedající  po  uzavření  rozpravy  a  vystoupení  všech  přihlášených
řečníků návrhový výbor k přečtení všech návrhů na usnesení.
4)  Poté  vyzve  občany  a  osoby  uvedené  v  §  8  (3)  k  vyjádření  stanoviska  k  navrženým
usnesením. Vystoupení může trvat nejvýše 1 minutu.
5)  Po  ukončení  rozpravy  nebo  vyjádření  stanovisek  udělí  předsedající  závěrečné  slovo
předkladateli. Předkladatelé se mohou závěrečného slova vzdát.
6) Po ukončení rozpravy nelze předkládat další návrhy.

Hlasování - (Pro: 1, Proti: 1, Zdržel se: 10).   Usnesení nebylo nepřijato.

Pan Zdeněk Růžička podal návrh: dokončit projednání všech bodů.
Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat. 



14. Zápis z jednání Komise pro udělování čestných titulů ze dne 16.1.2019 a Pravidla pro
udělování ocenění občanům
Pan starosta Milan Samec předal slovo předkladatelce materiálu, paní Jitce Carbolové, která
uvedla,  že  hlavním cílem změny Pravidel  pro  udělování  ocenění  občanům bylo  zejména
přidání Ceny starosty, která se bude udělovat za dlouhodobou činnost ve prospěch občanů
Újezdu nad Lesy zejména v oblasti kulturní, sportovní, sociální, vzdělávací, volnočasových
aktivit apod.
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů vystoupil pan Pavel Roušar.

Usnesení číslo: ZMČ3/0045/19
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

"Pravidla  pro udělování  ocenění  občanům Městské části  Praha 21 -  Újezd nad Lesy" dle
přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

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

Předkladatelka materiálu paní Jitka Carbolová podala procedurální návrh doplnit bod č. 15 
„Ocenění občanů Městské části Praha 21 – Újezd nad Lesy“

Hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1. Návrh byl přijat. 

15. Ocenění občanů Městské části Praha 21 - Újezd nad Lesy
Pan starosta Milan Samec předal slovo předkladatelce materiálu, paní Jitce Carbolové, která
uvedla,  že Komise obdržela a ztotožnila se s návrhy na ocenění:  „Čestný občan“ Marie a
Antonína Tomaidesovy, „Cena starosty“ paní Blanku Exnerovou, paní Evu Štrasmajerovou,
paní Libuši Maškovou a pana Jana Jacka, „Občan roku 2018“ paní Evu Danielovou.
V rozpravě  občanů  nikdo  nevystoupil,  v rozpravě  zastupitelů  na  téma  ocenění  občanů
vystoupil: pan Roušar, pan starosta Milan Samec, paní Zuzana Dastychová, paní Karla Jakob
Čechová a paní Zdeňka Hubínková.  

Usnesení číslo: ZMČ3/0046/19
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

udělení titulů "Čestný občan" Marii a Antonínovi Tomaidesovým a "Občan roku 2018" Evě
Danielová a udělení "Ceny starosty" Blance Exnerové, Evě Štrasmajerové, Libuši Maškové a
Janu Jackovi

2) ukládá



ÚMČ Praha 21 zajistit předání ocenění na květnových oslavách 9.5.2019

Zodpovídá 

1. Ing. Josef Roušal, pověřený výkonem funkce tajemníka 

Termín: 09.05.2019 

Usnesení - (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 2)

Ve 23:24 hodin pan starosta poděkoval všem přítomným a jednání ZMČ ukončil.

Petr Duchek
zastupitel MČ Praha 21

Ing. Ondřej Vojta
zastupitel MČ Praha 21

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

Zapsal: asistentka - Dana Kartousová
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