
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. ZMČ12
konané dne 21.12.2020

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : zastupitel MČ Praha 21 - Zdeňka Hubínková
zastupitel MČ Praha 21 - Ing. Ondřej Vojta

1. Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů
Jednání zastupitelstva MČ Praha 21 zahájil v 14:00 hodin pan starosta Milan Samec, přivítal
přítomné  zastupitele  a  občany,  upozornil,  že  jednání  má  úřední  povahu,  že  celý  průběh
zasedání je z důvodu transparentnosti přenášen on-line na adrese www.praha21.cz a následně
po  ukončení  zasedání  ZMČ bude  záznam  volně  přístupný  veřejnosti.  Požádal  o  vypnutí
vyzvánění mobilních telefonů a zachování klidu pro důstojný průběh zasedání, čas jednání je
stanoven od 14:00 do 22:00 hodin.  Informoval,  že  interpelace občanů jsou zařazeny jako
pevný bod v době od 18:00 do 18:45 hodin, interpelace členů zastupitelstva od 18:45 do 19:30
hodin, přihlášky musí být odevzdány do 90-ti minut od začátku jednání a označeny pořadím
interpelace,  pokud  jich  občan  či  zastupitel  předkládá  více.  Hlasovat  dnes  budeme
elektronicky,  v případě  technických problémů budeme hlasovat  zvednutím ruky.  Podklady
k jednání  dnešního  zasedání  zastupitelstva  jste  obdrželi  a  máte  je  všichni  k dispozici
v tabletech. Konstatoval, že zápis z 11. zasedání zastupitelstva byl řádně ověřen a podepsán,
námitku  nikdo  nevznesl.  Ověřením  dnešního  zápisu  pověřil  paní  zastupitelku  Zdeňku
Hubínkovou 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.

http://www.praha21.cz/


2. Volba mandátového výboru
Pan starosta sdělil, že mandátový výbor ověří a konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny
členů,  počet  členů  omluvených  a  neomluvených.  Navrhl  tříčlenný  mandátový  výbor  ve
složení:  paní  Kučerová  -  souhlasila,  paní  Pelčáková  –  souhlasila,  paní  Doležalová  –
nesouhlasila, pan Říha nesouhlasil, pan Roušar - nesouhlasil a paní Ponicová – souhlasila. 

Usnesení číslo: ZMČ12/0143/20
Zastupitelstvo městské části
1) volí

mandátový  výbor  ve  složení:  paní  Marie  Kučerová,  paní  Hana  Pelčáková,  paní  Lucie
Ponicová

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

Mandátový výbor konstatoval, že na zasedání je přítomno 14 zastupitelů, 3 zastupitelé jsou 
omluveni, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Pan starosta informoval, že z dnešního jednání 
se písemně omluvili paní zastupitelka Karla Jakob Čechová, pan zastupitel Marek Havrda a 
pan zastupitel Petr Duchek.

3. Volba návrhového výboru
Pan starosta navrhl tříčlenný návrhový výbor ve složení: paní Carbolová – souhlasila, paní
Dastychová – souhlasila, paní Charvátová - souhlasila 

Usnesení číslo: ZMČ12/0144/20
Zastupitelstvo městské části
1) volí

návrhový  výbor  ve  složení:  paní  Jitka  Carbolová,  paní  Zuzana  Dastychová,  paní  Blanka
Charvátová

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

4. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

Pan starosta  konstatoval,  že 12.  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. P. Růžička vystoupil s návrhem
usnesení, který byl hlasován, pí Kučerová podala dotaz, p. Růžička odpověděl na dotaz paní
zastupitelky, p. Roušar vystoupil s návrhy usnesení, které byly hlasovány.



V době od 14:20 do 14:30 byla vyhlášena přestávka. 

Hlasování o návrzích p. Roušara na doplnění programu jednání:

- Informace k MA21 akčnímu plánu, strategickému plánu
Hlasování: Pro: 6, Proti: 3, Zdržel se: 5. Návrh nebyl přijat. 

- Aktualizace Jednacího řádu ZMČ Praha 21 umožňující distanční účast zastupitelů na 
jednání zastupitelstva

            Hlasování: Pro: 7, Proti: 2, Zdržel se: 5. Návrh nebyl přijat. 

Hlasování o návrhu p. Růžičky:

    -  stažení bodu č.16
       Hlasování: Pro: 9, Proti: 4, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat. 

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. Aktualizace Statutu fondu zaměstnavatele - Dodatek č.1
8. Rozpočtová opatření č. 51 až č. 81: změny rozpočtu v roce 2020.
9. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. až 3. čtvrtletí roku 2020.
10
.

Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2021.

11.
Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2021 včetně zásad pro
hospodaření v období rozpočtového provizoria – stažen z jednání.

12
.

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 21 do roku 2026.

13
.

Souhlas ZMČ Praha 21 s uzavřením dohody o pracovní činnosti s JUDr. 
Hanou Pelčákovou

14
.

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 7. 
9. 2020

15 Zápis č. 13 z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 ze dne 



. 15.09.2020

Usnesení číslo: ZMČ12/0145/20
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

program jednání 12. Zastupitelstva MČ Praha 21

Usnesení - (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 4)

5. Kontrola plnění usnesení
Předkladatel pan Růžička sdělil, že v příloze č.2 je vygenerovaný splněný úkol. V rozpravě 
k tomuto bodu nikdo nevystoupil.
  
Usnesení číslo: ZMČ12/0146/20
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení

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

6. Zpráva o činnosti rady
Předkladatelka materiálu pí Kopecká informovala o záležitostech, které v uplynulém období
projednala nebo schválila rada městské části.

Finance

Vzhledem k obtížné situaci místních podnikatelů, jsme vytvořili na stránkách městské části
seznam provozoven, které i když musí být zavřeny, tak fungují přes okénko. 
Také jsme odpustili  nájem za listopad 2 provozovnám v našem objektu,  které  museli  být
v listopadu zavřeny. 
Byly  odhlasovány projekty participativního  rozpočtu.  Nejúspěšnější  byly 4  projekty,  a  to
Kvetoucí  plácek,  Hry  na  chodník,  venkovní  posilovna  a  cyklopumpičky,  jejichž  celková
částka přesáhla 400 tis. Kč. Na participativní rozpočet bylo vyčleněno 400 tis. Kč, proto rada
rozhodla o navýšení participativního rozpočtu, aby mohly být realizovány všechny 4 projekty
o 41 tis. Kč. 
Rada vyhlásila programové dotace na rok 2021, opět ve výši 500 tis. Kč. 
Byla provedeny rozpočtová opatření na dovybavení hasičské zbrojnice, jedná se o pračku,
sušičku, termokameru. 
Odsouhlasili jsme podání žádosti do Programu podporu sportu a tělovýchovy pro FK Újezd
nad Lesy na opravu kabin a Školního sportovního klubu na opravu atletického oválu. 
Zachovali jsme podporu neziskové organizaci Světluška a rada schválila dar ve výši 5 tis. Kč,
který jsme hradili z výherních hracích přístrojů. 



Kultura a sport

Aktuální  situace  neumožňuje  pořádání  kulturních  a  sportovních  akcích,  Jitka  Carbolová
s kronikářkou  Marii  Tomaidesovou  si  připravily  Vycházky s tajenkou.  Všechny informace
jsou dostupné na internetových stránkách MČ.  
 
Sociální služby a zdravotnictví

Vzhledem k tomu, že byl sazebník pečovatelské služby naposledy upraven v r. 2013. Byl také
posuzován i kontrolou z Magistrátu, schválila rada jeho navýšení od 1. 1. 2021. I tak zůstal
sazebník na nižších hranicích cen, než stanovuje maximální výši za úhrady vyhláška. 

Školství

Byla dokončena rekonstrukce tělocvičen na II.  stupni,  která byla rozšířena o přípravu pro
vzduchotechniku  s  rekuperací  a  nové  sportovní  vybavení.  Velká  tělocvična  byla  navíc
vybavena i  dělící  příčkou,  která  může být  v případě  potřeby spuštěna,  tak  aby tělocvičnu
mohly  využívat  např.  dva  oddíly  najednou.  Kompletní  vzduchotechnika  bude  dokončena
v roce 2021.   
Rada odsouhlasila podání návrhu na změnu vyhlášky o školských obvodech. 
Příspěvkovým organizacím byly opět  poskytnuty finance na  nákup vánočních  dárků,  a  to
v celkové výši 220 tis. Kč z výherních hracích přístrojů. 
Odsouhlasili jsme přijetí daru od společnosti Women for women, díky kterému jsou hrazeny
obědy pro děti, které to potřebují. 

Doprava

Byl jmenován nový vedoucí odboru dopravy a životního prostředí, kterým se stal Ing. Jiří
Tumpach.  Rada  schválila  realizaci  opravy  chodníku  ul.  Novosibřinské  v úseku  mezi
Soběšínskou a zastávkou autobusu Sudějovická.  

Územní rozvoj

Rada schválila zapojení městské části do systému centralizovaného zadávání veřejné zakázky
s názvem „Dodávky prvků pražského mobiliáře – uličního vybavení“.
Aktuálně probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby budovy MŠ Sluníčko.  
Na zimní údržbu jsme se rozhodli pořídit traktor, který bude údržba využít i v letním období
na sekání a další práci. 

Životní prostředí

Do Národního programu Životního prostředí byla podána žádost o dotaci na výsadbu stromů,
která  nám  byla  odsouhlasena.  Vzhledem  ke  vhodným  klimatickým  podmínkám  již  byly
vysázeny  stromy  u  rybníka  na  Blatově,  u  tenisových  kurtu  v Kácovské  a  ve  školkách
Sedmikráska a Čentická. 



Zahrada  u  školy  na  II.  stupni  procházela  revitalizací,  která  byla  rozšířena  z oblasti  u
tělocvičen, i do prostor u kotelny a prostor před školou. 
Byly podány žádosti na nákup elektromobilu pro potřeby úřadu a jejich zaměstnanců včetně
údržby. Chceme tak obnovit velmi zastaralý vozový park. 

V rozpravě občanů k tomuto bodu nikdo nevystoupil,  v rozpravě zastupitelů vystoupili:  pí
Kučerová, pí Carbolová, pí Dastychová, p. Roušar s návrhem usnesení, který byl hlasován,
dále pí Charvátová, podruhé pí Kučerová, pí Ponicová, podruhé p. Roušar, p. Říha, podruhé pí
Charvátová,  p.  Růžička,  p.  Roušar  s  technickou  poznámkou,  pí  Kučerová  s technickou
poznámkou, pí Kopecká odpověděla na dotazy zastupitelů.

Hlasování o třetím vystoupení pana Roušara: Pro: 6, Proti: 2, Zdržel se: 3. Návrh nebyl přijat.

Hlasování o návrhu p. Roušara:

- ZMČ ukládá RMČ předkládat informaci o činnosti rady písemně v materiálech ZMČ
            Hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 7. Návrh nebyl přijat.

Usnesení číslo: ZMČ12/0147/20
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

zprávu o činnosti rady

Usnesení - (Pro: 9, Proti: 1, Zdržel se: 4)

7. Aktualizace Statutu fondu zaměstnavatele - Dodatek č.1
Paní tajemnice Zátková předkládá na základě pověření RMČ Praha 21 ke schválení Dodatek
č. 1 ke Statutu Fondu zaměstnavatele. Návrh na aktualizaci byl projednán také správní radou
FZ, zápis z jednání SR FZ ze dne 2.12.2020 je přílohou materiálu.
V rozpravě občanů k tomuto bodu nikdo nevystoupil,  v rozpravě zastupitelů vystoupili:  pí
Kučerová, p. Roušar, pí Kopecká odpověděla na dotaz zastupitelky, pí Zátková odpověděla na
dotaz zastupitele.

Usnesení číslo: ZMČ12/0148/20
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

návrh Dodatku č.1 Statutu Fondu zaměstnavatele a navýšení příspěvku na penzijní pojištění
na maximální částku 500,- Kč měsíčně na jednoho zaměstnance

2) schvaluje

navýšení příspěvku na penzijní pojištění z Fondu zaměstnavatele na maximální částku 500,-
Kč měsíčně na jednoho zaměstnance

3) schvaluje



Dodatek č. 1 ke Statutu fondu zaměstnavatele s účinností od 1.1.2021

Usnesení - (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 4)

8. Rozpočtová opatření č. 51 až č. 81: změny rozpočtu v roce 2020.
Předkladatelka materiálu pí Kopecká informovala o záležitostech, které v uplynulém období
projednala nebo schválila rada městské části a uvedla podrobné informace, která jsou uvedeny
v materiálu.
V rozpravě občanů k tomuto  bodu nikdo nevystoupil,  v rozpravě zastupitelů  vystoupili:  p.
Říha, pí Kopecká odpověděla na dotaz zastupitele, p. Roušar, odpověděl p. Kupr vedoucí SÚ,
pí Hubínková.

Usnesení číslo: ZMČ12/0149/20
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

rozpočtová opatření č. 51 až č.  81: změny rozpočtu v roce 2020 v souladu s přiloženými
tabulkami, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.

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

9. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. až 3. čtvrtletí roku 2020.
Předkladatelka materiálu pí Kopecká sdělila, že předkládá ke schválení Zhodnocení plnění
rozpočtu městské části Praha 21 za 1. až 3. čtvrtletí roku 2020, tedy k datu 30. 9. 2020. 
Materiál byl připraven v souladu se všemi platnými zákony, předpisy, směrnicemi a pokyny
z MHMP a Českými účetními standardy. 
K 30. 9. byly příjmy plněny 79%, výdaje na 46%, přičemž běžné výdaje na 48% a kapitálové
na 37%. Výsledek byl vykázán ve výši 16,6 mil. Kč, ve vedlejší hospodářské činnosti 3,4 mil.
Kč. Předkládaný materiál byl zaslán finančnímu výboru. 
V rozpravě občanů k tomuto bodu nikdo nevystoupil,  v rozpravě zastupitelů vystoupili:  pí
Charvátová, p. Roušar, odpověděla pí Piknová vedoucí FO, pí Kopecká odpověděla na dotazy
zastupitelů, podruhé p. Roušar, pí Kopecká odpověděla na dotazy.

Usnesení číslo: ZMČ12/0150/20
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

předložený materiál Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. až 3. čtvrtletí roku 2020
včetně všech příloh.

2) schvaluje

materiál Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. až 3. čtvrtletí roku 2020 včetně všech
příloh.



Usnesení - (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 4)

V době od 15:37 do 15:55 byla vyhlášena přestávka. 

10. Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2021.
Předkladatelka materiálu pí Kopecká sdělila, že předkládá k odsouhlasení návrh rozpočtu na
rok 2021. Rozpočet je schodkový, a to ve výši schodku 13 774 000 Kč, který budeme hradit
z přebytku minulých let. Výdaje jsou plánovány ve výši 104 015 tis. Kč a příjmy 90 241 tis.
Kč. 
Rozpočet  byl  sestavován ve  spolupráci  s radními  a  správci  jednotlivých kapitol  rozpočtu.
Vycházeli jsme z letošního rozpočtu i s přihlédnutím ke skutečnému čerpání rozpočtu k 31.
10. 2020. Při  sestavováním jsme velmi omezeni našimi možnosti,  kdy v rámci finančních
vztahů pro městské části  dostaneme částku  jako v minulém roce,  tedy 62 491 tis.  včetně
mimořádného transferu 1,9 mil. na územní řízení přeložky I/12. Příspěvek na státní správu byl
lehce navýšen, ale podotýkám, že částka 16 229 tis. Kč zdaleka nekryje náklady na státní
správu.
Většinou  byly  výdaje  plánovány  obdobně  jako  v minulém  roce.  V kapitole  2  životního
prostředí byla navýšena položka Péče o vzhled obce a zeleň o 360, a to s přihlédnutím k
čerpání v letošním roce. Jedná se o úhradu nákladů na nákup sáčků na psí exkrementy, košů,
pytlů na sběr odpadů, údržbu zeleně, prořezy, sekání trávy a další služby.
V kapitole  Dopravy byly výdaje zachovány na stejné úrovni jako v letošním roce, ale co se
týká kapitálových výdajů, byly tam opět zahrnuty finance na projektové dokumentace a studie
ulic Hulická, Domanovická, Nadějovská, Zbýšovská a Zlivská. Jedná se o ulice, které vzešly
jako prioritní z jednání Dopravní komise. 
Velký  nárůst  vykazují  běžné  výdaje  v kapitole  Školství,  a  to  z důvodu  zahrnutí  položky
Oprava  elektroinstalace  v MŠ Sedmikráska,  tak  jak  jsme  deklarovali  již  v minulém roce.
Jedná se o částku 1,5 mil. Kč. Další součástí této kapitoly jsou provozní příspěvky zřízených
příspěvkových organizací, které zůstaly na stejné výši jako v minulém roce. S tím, že jsme
připraveni jednat o dalším financování v případě potřeby větších investičních akcí. Tak jako
v letošním roce, kdy v MŠ Rohožník byly opraveny toalety v I. patře. Vzhledem k přiděleným
dotacím na výstavbu mateřské školky Sluníčko ve výši 35 mil. Kč, u kterých budeme žádat o
převedení  do  roku  2021,  tak  počítáme  alespoň  s 500  tis.  na  úhradu  počátečních  nákladů
zahájení. Tyto finance se ovšem po převedení dotací opět vrátí do naší rezervy. Za zmínku
také stojí, že je v rozpočtu počítáno s financemi z letošního participativního rozpočtu, a to na
realizaci projektu Hry na chodník, který může být z klimatických důvodů realizován až na
jaře.
Kapitola  vnitřní  správa  je  největší,  zahrnuje  mzdové  prostředky.  V příštím  roce  mzdové
prostředky narůstat nebudou, nicméně stále se potýkáme s faktem, že příspěvek od MHMP od
roku 2016 vzrostl pouze o necelých 20%, ale platy od roku 2016 rostly o 41%! 
Došlo ke změně v položce Fondu zaměstnavatele, kdy na návrh zastupitelky Hubinkové byl
navýšen příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění až do max. výše 500,- Kč měsíčně,
celkový nárůst této položky bude o 200 tis. Kč. 
V oblasti kapitálových výdajů se jedná 300 tis. Kč na zahájení úprav vestibulu přízemí úřadu.
A  výdajů  na  výpočetní  techniku.  Jedná  se  o  pravidelnou  obnovu  počítačů,  serveru  a
softwarových licencí, které vycházejí ze smluv (Windows, Ginis, e-spis apod.). 



Opět jsme si ponechali  v nespecifikované rezervě 2,6 mil.  Kč na případné další  studie a
projekty jako v letošním roce. 
Vyslyšeli  jsme  také  výzvu  hlavního  města  Prahy  a  rozšířili  jsme  finanční  prostředky  na
participativní rozpočet, pro který jsme v letošním roce vyčlenili 2 mil. Kč. Hlavní město hradí
polovinu z uskutečněných nákladů, což by znamenalo, že městské části uhradí 1 mil. Kč. 
Stále  platí,  že  jsme  velmi  omezeni  ve  financování  větších  kapitálových  akcí.  Proto  opět
počítáme, že budeme žádat o další dotace na hlavním městě. 
Pro příští rok počítáme se zahájením výstavby nové budovy pro MŠ Sluníčko ve výši 35 mil.
Kč,  budeme  pokračovat  v rekonstrukci  vestibulu  úřadu,  dokončíme  klimatizaci
v tělocvičnách, dokončí se realizace všech projektu v rámci klimatického závazku, což jsou
pítka a park Zbyslavská za 5 mil. Kč. Zahájíme opravu zdravotního střediska vybudování
nového topení a další nutné úpravy. 
A shrnutí na závěr, proč je v letošním roce navrhován schodek ve výši 13 mil. 770 tis. Jedná
se navýšení participativního rozpočtu od 1,6 mil. Kč (zde jsme vyslyšeli doporučení hl. m.
Prahy na vyšší čerpání participativního rozpočtu, kdy nám HMP pokryje polovinu nákladů,
tedy  v případě  realizace  projektů  za  2  mil.,  získáme  1  mil.  Kč),  dále  zahrnutí  opravy
elektroinstalace v mateřské školce Sedmikráska ve výši 1,5 mil. Kč a zapojením vyšší částky
na územní řízení I/12 než je transfer na rok 2021. Finance jsme získali i v letošním roce, ale
nebyly ještě vyčerpány a počítáme s nimi i v příštím roce. 
Stejně jako v minulých letech se budeme snažit minimalizovat schodek a rezervy z minulých
let opět vrátit do rezervy. Pro ilustraci uvedu, že jsme na začátku našeho působení začínali
s 39,5 mil. Kč, následující rok bylo v rezervě 42,6 mil. Kč, aktuálně máme v rezervě 35,6 mil.
Kč, přičemž vývoj rozpočtu je příznivý a opět nám naroste rezerva. 

Návrh plánu vedlejší hospodářské činnosti je předkládán ve výši nákladů 8 mil. 652 tis. Kč
a výnosů 9 mil. 380 tis. Kč., z toho vyplývající hospodářský výsledek ve výši 733 tis. Kč. 

V rozpravě občanů k tomuto bodu nikdo nevystoupil,  v rozpravě zastupitelů vystoupili:  pí
Kučerová,  p.  Roušar  s návrhem usnesení,  který  byl  hlasován,  pí  Kopecká  odpověděla  na
dotazy zastupitelů,  pí  Hubínková, p. Říha s technickou poznámkou, podruhé pí Kučerová,
odpověděla  pí  Piknová  vedoucí  FO,  pí  Kopecká,  p.  Roušar,  pí  Kopecká  odpověděla,  p.
starosta, p. Roušar s technickou poznámkou, p. starosta odpověděl, pí Ponicová odpověděla,
vystoupila pí Kučerová, který byl hlasován, pí Kopecká odpověděla na dotazy zastupitelů, pí
Doležalová,  pí  Kopecká  odpověděla,  pí  Dastychová,  p.  Roušar  s technickou  poznámkou,
podruhé p.  Říha,  odpověděl  p.  Nedvěd vedoucí  IT,  p.  starosta,  podruhé pí Hubínková,  p.
Roušar s technickou poznámkou, podruhé p. Roušar, pí Kopecká odpověděla na dotazy pana
zastupitele.

Hlasování o návrhu p. Roušara:
- Neomezený počet výstupů zastupitelů

            Hlasování: Pro: 4, Proti: 3, Zdržel se: 4. Návrh nebyl přijat.

 Hlasování o třetím vystoupení pí Kučerové: Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat.

          
Usnesení číslo: ZMČ12/0151/20
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje



"Rozpočet MČ Praha 21 na rok 2021", který je schodkový o objemu rozpočtu příjmů ve výši
90 241,00 tis. Kč a objemu rozpočtu výdajů ve výši 104 015,00 tis. Kč, v podobě závazných
ukazatelů rozpočtu v příloze č. 1 a v příloze č. 2, které jsou nedílnou součástí usnesení. Do
rozpočtu  na  rok  2021  jsou  položkou  8115  -  financování  zapojeny  nevyčerpané  finanční
prostředky z výsledků hospodaření předcházejících účetních období ve výši 13 774,00 tis. Kč.

2) schvaluje

Plán  vedlejší  hospodářské  činnosti  a  bytového  hospodářství  v  objemu  nákladů  ve  výši
8 652,01 tis.  Kč a  objemu výnosů 9 385,25 tis.  Kč a  z  toho vyplývajícím hospodářským
výsledkem ve výši 733,24 tis. Kč.

Usnesení - (Pro: 9, Proti: 1, Zdržel se: 4)

11. Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2021 včetně zásad pro 
hospodaření v období rozpočtového provizoria.

        Materiál byl stažen z jednání.

12. Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 21 do roku 2026.
Paní Kopecká uvedla, že materiál je předkládán v přiložené tabulce (Příloha č. 1 k usnesení
ZMČ.), včetně komentáře a vychází z posledně známých skutečností, předpokladů a posledně
platných pokynů z MHMP.
Materiál byl předložen k projednání na Finančním výboru ZMČ Praha 21 a byl projednán a
odsouhlasen na jednání RMČ dne 1.12.2020.
V rozpravě občanů k tomuto bodu nikdo nevystoupil,  v rozpravě zastupitelů vystoupili:  pí
Kučerová,  pí  Kopecká  odpověděla,  p.  Roušar,  pí  Kučerová  s technickou  poznámkou.  Pí
Kopecká odpověděla na dotazy zastupitelů.

Usnesení číslo: ZMČ12/0152/20
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

"Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 21 do roku 2026", v souladu s přiloženou tabulkou,
přílohou č. 1, včetně komentáře, která je nedílnou součástí usnesení.



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

13. Souhlas ZMČ Praha 21 s uzavřením dohody o pracovní činnosti s JUDr. Hanou 
Pelčákovou

Předkladatelka materiálu paní tajemnice Zátková uvedla, že žádá Zastupitelstvo MČ Praha 21
o  udělení souhlasu  s  uzavřením nové Dohody o  pracovní  činnosti  pro  období  1.1.2021  -
31.12.2021 s JUDr. Hanou Pelčákovou, radní MČ Praha 21, s náplní práce: oprávněná úřední
osoba pro projednání  přestupků v oddělení  přestupků,  předsedkyně přestupkové komise a
zpracování rozhodnutí v přestupkovém řízení. Dohoda bude uzavřena za stejných podmínek
jako v roce 2020. Souhlas ZMČ Praha 21 je nutný pro uzavření nové dohody s ohledem
na Zákon  č.  131/2000  Sb,  o  hlavním  městě  Praze,  v  platném  znění.  V rozpravě  občanů
k tomuto  bodu  nikdo  nevystoupil,  v rozpravě  zastupitelů  vystoupila:  pí  Charvátová,  pí
Zátková odpověděla.

Usnesení číslo: ZMČ12/0153/20
Zastupitelstvo městské části
1) souhlasí

s uzavřením Dohody o pracovní činnosti pro období 1.1.2021 - 31.12.2021 s JUDr. Hanou
Pelčákovou  s  náplní  práce:  oprávněná  úřední  osoba  pro  projednání  přestupků v  oddělení
přestupků, předsedkyně přestupkové komise a zpracování rozhodnutí v přestupkovém řízení

Usnesení - (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1)



14. Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 7. 9. 2020
Usnesení číslo: ZMČ12/0154/20
Předkladatelka materiálu paní Hubínková uvedla, že Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha
21 předkládá Zastupitelstvu MČ Praha 21 zápis z jednání Kontrolního výboru č. 13 ze dne
07.09. 2020. 
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil. 

Hlasování o návrhu pí Hubínkové:
ZMČ bere na vědomí doplnění zápisů z FV Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 14 a č. 15
Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat.

Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 13, č.14 a č.15

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

15. Zápis č. 13 z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 ze dne 15.09.2020
Předkladatelka materiálu paní Kučerová uvedla, že Kontrolní výbor Zastupitelstva MČ Praha
21 předkládá Zastupitelstvu MČ Praha 21 zápis z jednání Kontrolního výboru č. 13 ze dne
15.09. 2020. 
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil. 

Usnesení číslo: ZMČ12/0155/20
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 13 ze dne 15.09.2020

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



Pan starosta  Milan  Samec  oznámil,  že  nebyly  podány žádné  interpelace  a  v 17:16  hodin
ukončil jednání ZMČ Praha 21, poděkoval všem přítomným za účast, popřál hezké svátky a
hlavně pevné zdraví.

Zdeňka Hubínková
zastupitel MČ Praha 21

Ing. Ondřej Vojta
zastupitel MČ Praha 21

Milan Samec
starosta MČ Praha 21



Zapsal : referent oddělení kanceláře starosty - Michala Brichová
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