
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ZÁPIS  

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. ZMČ9
konané dne 14. 12. 2015

Přítomni: dle prezenční listiny 

Ověřovatel: zastupitel - Jan Slezák
zastupitel - Petr Duchek

1. Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů

Jednání zastupitelstva MČ Praha 21 zahájila Ing. Šárka Zátková, pověřená výkonem
funkce  starostky  v 16:04  hodin,  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. Oznámila, že se 3 zastupitelé omluvili: pan Čížek na celé
jednání; pan Koutský (přijde o 1 hodinu později) a pan Mergl (přijde o 1 hodinu později).

Informovala,  že interpelace občanů jsou zařazeny jako pevný bod v době od 18:00
hod. do 18:45 hod., interpelace členů zastupitelstva od 18:45 hod. do 19:30 hod., přihlášky
musí být odevzdány do 17:45 hod. a jsou označeny pořadím interpelace, pokud jich občan či
zastupitel předkládá více.

Upozornila  zastupitele,  že  hlasování  na  dnešním  jednání  bude  probíhat  současně
prostřednictvím  elektronického  systému  a  zvednutím  ruky  a  že  jako  závazný  výsledek
hlasování bude brán výsledek zjištěný hlasováním uskutečněného prostřednictvím zvednutí
ruky. 

Ověřením dnešního zápisu stanovila pana Slezáka a pana Duchka – 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; při požadavku na jmenovité hlasování uveďte
do zápisu hlasování jmenný seznam s výsledky hlasování.

2. Volba mandátového a volebního výboru
Následovala volba mandátového výboru, který ověří a konstatuje přítomnost nadpoloviční

většiny členů omluvených a neomluvených; navrhla tříčlenný mandátový a volební výbor ve
složení:  předseda  pan  zastupitel  Hartman,  pan  zastupitel  Kopecký  a  paní  zastupitelka
Dastychová – všichni souhlasili. Mandátový výbor konstatoval, že  na jednání je přítomno
14 zastupitelů, 3 zastupitelé se omluvili - zasedání je usnášeníschopné.

Usnesení číslo: ZMČ9/0106/15
Zastupitelstvo městské části
1) volí
mandátový a volební výbor ve složení: předseda pan Hartman, členové pan Kopecký a paní
Dastychová

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



3. Volba návrhového výboru
Paní Zátková navrhla dvoučlenný návrhový výbor ve složení: předseda pan zastupitel

Roušar, člen pan zastupitel Fábera – oba souhlasili.
Konstatovala, že 9. zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno na úřední desce, včetně

její  elektronické  podoby,  občané  mohou  nalézt  na  webových  stránkách  úřadu  vždy před
jednáním  ZMČ  informace  ke  všem  projednávaným  bodům  v  digitální  podobě  a  dále
informovala,  že  z  materiálu  jsou  vynechány  údaje  osobní  povahy,  které  znemožňuje
zveřejňovat zákon.  Informovala, že zápis z 8. zasedání Zastupitelstva byl řádně ověřen a
podepsán. Proti minulému zápisu nikdo nevznesl námitky.

Usnesení číslo: ZMČ9/0107/15
Zastupitelstvo městské části
1) volí
návrhový výbor ve složení: předseda pan Roušar, člen pan Fábera

Usnesení - (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1)

Paní Zátková navrhla předat vedení schůze panu Kopeckému a požádala o hlasování,
zda pan Kopecký může vést schůzi: Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat. 

4. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Pan Kopecký bod otevřel, předal slovo předkladatelce paní Zátkové, která 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, že program byl takto navržen s ohledem na to, že v současné chvíli MČ Praha
21 nemá funkční RMČ, tzn., že zastupitelstvo vykonává roli RMČ, proto je tento program
obsáhlejší. Původně byla do programu zařazena volba starosty, místostarostů a radních, ale
k dohodě nedošlo, proto navrhla vyjmout z projednávání body č. 5 Projednávání a schválení
způsobu voleb, č. 6 Stanovení počtu uvolněných členů ZMČ Praha 21 a počtu členů rady, č. 7
Volba starosty MČ Praha 21, č. 8 volba místostarostů MČ Praha 21 a bod č. a 9 Volba radních
MČ Praha 21; 

Navrhla  zařadit  jako  bod  č.  5  Pověření  člena  ZMČ  výkonem  funkce  starosty  a
stanovení termínu jednání ZMČ; jako bod č. 6. Informace o rezignaci na funkci Politik MA21
a volba politika MA21, dále všechny ostatní body posunout směrem nahoru a přesunout bod
č. 13 Rozpočtová opatření až za bod č. 24 Žádost o finanční příspěvek.
Ve stanoviscích občanů vystoupil pan Lameš. 
V rozpravě zastupitelů: pan Slezák navrhl bod č. 11 Zpráva o činnosti rady vyřadit, v bodu č.
14 Oprávnění pro Finanční odbor MČ Praha 21 přenést oprávnění na zvoleného zastupitele a
 uvedl, že bod č. 30 je nadbytečný;  pan Jeníček navrhl zařadit bod Újezdský zpravodaj –
příprava dalších čísel za bod Kontrola plnění usnesení; pan Duchek navrhl zařadit bod Různé:
– zda nesložit  všichni  mandáty;  –  dovedení  do mimořádných voleb;  -  prodiskutovat  před
veřejností, proč nejsme schopni se domluvit; paní Zátková – požádala o ponechání bodu 11,
který žádal pan Slezák vyřadit a bod navržený panem Jeníčkem zařadit před případný bod
Různé; pan Hartman požádal o sloučení bodů 30 a 17; pan Roušar navrhl vyřadit bod č. 23
Studie modifikace změny územního plánu hl. m. Prahy č. Z 2869/00.
Následovalo hlasování o návrzích:

1. pana Roušara vyřadit bod č. 23



Hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 4. Návrh byl přijat. 
2. pana Hartmana sloučení bodu č. 30 s bodem č. 17 

Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat. 
Návrh paní Zátkové byl stažen.

3. pana Duchka zařadit bod Různé 
Hlasování: Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 11. Návrh nebyl přijat.

4. pana Jeníčka zařadit bod Újezdský zpravodaj – příprava dalších čísel za bod č. 10
Hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 4

5. pana Slezáka vyřadit bod č. 11 Zpráva o činnosti rady 
Hlasování: Pro: 8, Proti: 5, Zdržel se: 1. Návrh nebyl přijat. 

V 16:43 hodin přišel pan Mergl. Změna počtu hlasujících na 15.

6. paní Zátkové zařadit bod č. 13 Rozpočtové opatření za bod č. 24.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat. 

7. paní Zátkové: zařadit jako bod 6 Informace o rezignaci politika a volba politika MA21
Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 7. Návrh nebyl přijat. 

8. paní Zátkové Pověření člena ZMČ výkonem funkce starosty a termín dalšího jednání
ZMČ
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat. 

V 16:51 přišel pan Koutský. Změna počtu hlasujících na 16.

Následovalo  hlasování  o  tom,  zda  hlasování  o  vyřazení  bodů č.  5,  6,  7,  8  a  9  proběhne
najednou: 

Hlasování: Pro: 16, Pro: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat. 

9. paní Zátkové o vyřazení bodů č. 5, 6, 7, 8, a 9.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 1. Návrh byl přijat. 

 
V 16:55 – 17:05 hodin byla vyhlášena přestávka.

Navržený program jednání: 

1. Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů
2. Volba mandátového a volebního výboru
3. Volba návrhového výboru
4. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
5. Projednání a schválení způsobu voleb
6. Stanovení počtu uvolněných členů ZMČ Praha 21 a počtu členů rady
7. Volba starosty MČ Praha 21
8. Volba místostarostů MČ Praha 21
9. Volba radních MČ Praha 21
10. Kontrola plnění usnesení
11. Zpráva o činnosti rady
12. Žádost MZŠ Polesná o přesun z rezervního do investičního fondu
13. Rozpočtová opatření č. 54 - 59, 67 - 72, 94 - 98: změny rozpočtu v roce 2015
14. Oprávnění pro Finanční odbor MČ Praha 21
15. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. - 3. čtvrtletí 2015



16. Dohoda o převedení technického zhodnocení nemovitého majetku
17. Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2016 včetně zásad pro hospodaření
v období rozpočtového provizoria
18. Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2021
19. Žádost 1. MŠ Čentická o schválení rozpočtového opatření č. 2 - přesun částky 20.000,- Kč
z účtu energie na účet drobný hmotný dlouhodobý majetek
20. Žádost MŠ Sluníčko o schválení rozpočtového opatření - přesun z účtu drobný hmotný
dlouhodobý majetek na účet odpisů v rámci rozpočtu bez navýšení příspěvku z MČ
21. Žádost o odkoupení části pozemku č. parc. 537/34 v k.ú. Újezd nad Lesy
22. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro společnost
G- Reality, s.r.o.
23. Studie modifikace změny územního plánu hl. m. Prahy č. Z2869/00
24. Žádost o finanční příspěvek na realizaci vánočního koncertu Ireny Budweiserové
25. Grantové programy vyhlášené MČ Praha 21 pro rok 2016
26. Zápis Bytové komise RMČ č. 08 a prodloužení nájemních smluv na byty č. 673/6
a 1612/17
27. Návrh na poskytnutí odměn ředitelkám MŠ zřizovaných MČ Praha 21 za oblast
pedagogickou a řídící ve šk. roce 2014/15
28. Omezení a přerušení provozu v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 21
29. Žádost o schválení darovacích smluv týkajících se osazení vánočního stromu
30. Schvalování ročních plánů VHČ vždy před začátkem roku

Schválený program jednání:

1. Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů
2. Volba mandátového a volebního výboru
3. Volba návrhového výboru
4. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
5. Pověření člena ZMČ výkonem funkce starosty a termín dalšího jednání ZMČ
6. Kontrola plnění usnesení
7. Újezdský zpravodaj - příprava dalších čísel do jmenování nového šéfredaktora
8. Zpráva o činnosti rady
9. Žádost MZŠ Polesná o přesun z rezervního do investičního fondu
10
.

Oprávnění pro Finanční odbor MČ Praha 21

11.Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. - 3. čtvrtletí 2015
12
.

Dohoda o převedení technického zhodnocení nemovitého majetku

13
.

Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2016 včetně zásad pro hospodaření v 
období rozpočtového provizoria + Schvalování ročních plánů VHČ vždy před začátkem 
roku

14
.

Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2021

15
.

Žádost 1. MŠ Čentická o schválení rozpočtového opatření č. 2 - přesun částky 20.000,- Kč 
z účtu energie na účet drobný hmotný dlouhodobý majetek

16
.

Žádost MŠ Sluníčko o schválení rozpočtového opatření - přesun z účtu drobný hmotný 
dlouhodobý majetek na účet odpisů v rámci rozpočtu bez navýšení příspěvku z MČ

17
.

Žádost o odkoupení části pozemku č. parc. 537/34 v k.ú. Újezd nad Lesy

18 Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro společnost G- 



. Reality, s.r.o.
19
.

Žádost o finanční příspěvek na realizaci vánočního koncertu Ireny Budweiserové

20
.

Rozpočtová opatření č. 54 - 59, 67 - 72, 94 - 98: změny rozpočtu v roce 2015

21
.

Grantové programy vyhlášené MČ Praha 21 pro rok 2016

22
.

Zápis Bytové komise RMČ č. 08 a prodloužení nájemních smluv na byty č. 673/6 a 
1612/17

23
.

Návrh na poskytnutí odměn ředitelkám MŠ zřizovaných MČ Praha 21 za oblast 
pedagogickou a řídící ve šk. roce 2014/15

24
.

Omezení a přerušení provozu v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 21

25
.

Žádost o schválení darovacích smluv týkajících se osazení vánočního stromu

V 17:00 hodin odešel pan Růžička. Změna počtu hlasujících na 15.

Usnesení číslo: ZMČ9/0108/15
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
upravený program 9. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

Usnesení - (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)

5. Pověření člena ZMČ výkonem funkce starosty a termín dalšího jednání ZMČ
Pan Kopecký bod otevřel, předal slovo předkladatelce paní Zátkové, která uvedla, že jí končí
pověření  k výkonu  funkce  starostky,  je  nutné  pověřit  zastupitele/ku  výkonem  funkce
starosty/ky a určit další termín jednání ZMČ. 
Ve stanoviscích občanů vystoupil pan Lameš a pan Kollman. V rozpravě zastupitelů vystoupil
pan Slezák s návrhem pověření paní Jakob Čechové – souhlasila, paní Dastychová navrhla
paní Zátkovou, které poděkovala za důvěru, uvedla, že si jí velmi váží, ale pověření nepřijala.
Pan Roušar uvedl za návrhový výbor nutnost navrhnout termín zastupitelstva; pan Duchek
žádá odsouhlasit dát možnost občanům se vyjádřit; pan Slezák navrhl termín konání dalšího
ZMČ dne 11.1.2016 od 16:00 hodin; paní Zátková navrhla termín konání dalšího ZMČ dne
25.1.2016 od 17:00 hodin; paní Dastychová navrhla konání od 17:00 hodin; pan Slezák stáhl
svůj návrh. 
Bylo hlasováno pro možnost vystoupení občanů k tomuto bodu. 
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 9. Návrh nebyl přijat. 
Pan Jeníček navrhl konání dalšího ZMČ dne 1.2.2016 od 17:00 hodin; dále vystoupil pan
Roušar.

Následovalo hlasování k návrhům: 
1. pana Jeníčka – stanovení termínu konání ZMČ Praha 21 dne 1.2.2016 od 17:00 hodin 

Hlasování: Pro: 10, Proti: 2, Zdržel se:3. Návrh byl přijat.
2. Pověřit paní Jakob Čechovou výkonem funkce starostky do 1.2.2016 včetně. 

Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 4. Návrh byl přijat. 



Usnesení číslo: ZMČ9/0109/15
Zastupitelstvo městské části
1) stanovuje
ZMČ na 1.2.2016 od 17:00 hodin /hlasování: Pro: 10, Proti: 2, Zdržel se: 3/

2) pověřuje
paní Karlu Jakob Čechovou výkonem funkce starostky do 1.2.2016 včetně. /hlasování: Pro:
11, Proti: 0, Zdržel se: 4/

Usnesení - (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)

6. Kontrola plnění usnesení
Pan  Kopecký  bod  otevřel,  předal  slovo  předkladatelce  paní  Zátkové,  která  uvedla,  že  je
předkládáno průběžné plnění úkolů ZMČ za rok 2015 – ze ZMČ3 dne 23.3.2015, ZMČ 4 dne
22.6.2015 a 29.6.2015, ZMČ 5 dne 21.9.2015, ZMČ7 dne 23.3.2015 a ZMČ8 23.11.2015.
Ve stanoviscích občanů vystoupil pan Lameš s dotazem na úkol pana Slezáka „Plán VHČ“ –
odpověděla paní Zátková; v rozpravě zastupitelů vystoupil pan Hartman.

Usnesení číslo: ZMČ9/0110/15
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení

2) schvaluje
prodloužení termínu u úkolů:

- Uk/00231/2015 do 30. 6. 2016

- Uk/00237/2015 do 31. 3. 2016

- Uk/00328/2015 do 30. 6. 2016

Usnesení - (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)

7. Újezdský zpravodaj - příprava dalších čísel do jmenování nového šéfredaktora
Pan Kopecký bod otevřel, předal slovo předkladateli panu Jeníčkovi, který sdělil, že ZMČ by
mělo  vybrat  zastupujícího  šéfredaktora,  nebo  rozhodnout  o  dočasném zastavení  vydávání
časopisu. 
Ve stanoviscích občanů vystoupil pan Lameš, pan Mach, pan Hervert; v rozpravě zastupitelů
paní Jakob Čechová, paní Zátková,  paní Juřenová, pan Hartman navrhl pana Jeníčka,  pan
Koutský navrhl pana Duchka, který souhlasil.



V době od 18:04 do 19:05 bylo přerušeno projednávání  tohoto bodu a byly projednávány
interpelace. V době od 19:05 do 19:15 byla přestávka.

V pokračování rozpravy vystoupili: pan Hartman, paní Diepoltová, pan Roušar, paní Jakob
Čechová, pan Roušar podruhé, paní Zátková s návrhem na ukončení rozpravy – Hlasování:
Pro: 14, Proti: 1, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat. 
Dále  vystoupili  přihlášení:  pan  Duchek,  paní  Dastychová,  závěrečné  slovo  přednesl
předkladatel pan Jeníček;    

Následovalo hlasování o návrzích:
1. ZMČ Praha 21 pověřuje pana Duchka dočasným vedení Újezdského zpravodaje  od

1.1.2016.  Pověřený pan Duchek bude důsledně dodržovat  pravidla  vydávání  ÚZ a
nebude aktivně přispívat do jednotlivých čísel. 
Hlasování: Pro: 6, Proti: 5, Zdržel se: 4. Návrh nebyl přijat. 

2. ZMČ Praha 21 pověřuje pana Jeníčka dočasným vedení Újezdského zpravodaje  od
1.1.2016.  Pověřený pan Jeníček  bude důsledně dodržovat  pravidla  vydávání  ÚZ a
nebude aktivně přispívat do jednotlivých čísel. 
Hlasování: Pro: 9, Proti: 2, Zdržel se: 4. Návrh byl přijat. 

Pan Hartman podal technickou poznámku – při hlasování na pověření pana Duchka se zmýlil
a žádá zapsat, že by v případě opakovaného hlasoval proti.
Pan tajemník informoval,  že od ledna převádí e-mailovou adresu zpravodaje a redakce na
pana Jeníčka.

Usnesení číslo: ZMČ9/0111/15
Zastupitelstvo městské části
1) pověřuje
pana zastupitele Jaroslava Jeníčka dočasným vedením Újezdského zpravodaje od 1.1.2016.
Pověřený  pan  Jaroslav  Jeníček  bude  důsledně  dodržovat  pravidla  vydávání  Újezdského
zpravodaje a nebude aktivně přispívat do jednotlivých čísel.

Usnesení - (Pro: 9, Proti: 2, Zdržel se: 4)

8. Zpráva o činnosti rady
Pan  Kopecký  bod  otevřel,  předal  slovo  paní  Zátkové,  která  uvedla,  že  v textové  části
podrobně informovala  o bodech,  které  rada přijala  a  které  jsou v tabulce.  K tomuto bodu
nikdo nevystoupil. 



Usnesení číslo: ZMČ9/0112/15
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zprávu o činnosti rady

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

9. Žádost MZŠ Polesná o přesun z rezervního do investičního fondu
Pan Kopecký bod otevřel, předal slovo paní Zátkové, která uvedla, že na základě zákona č.
250/2000 § 30 (4) o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů MZŠ Polesná ve své žádosti
předložila návrh na přesun částky 676.461,39 Kč ze svého rezervního fondu do investičního
fondu, tak aby mohlo dojít k správnému zaúčtování vystavených faktur za již provedené práce
v budově Polesná. Faktury na rekonstrukci učebny na kmenovou třídu (částka 560.381,25 Kč)
a rekonstrukci nouzového schodiště (116.080,14 Kč) byly školou již uhrazeny. Touto operací
tak  dojde  jen  k  účetnímu  zajištění  zdrojů  na  profinancování  těchto  stavebních  prací.  V
současné chvíli MČ Praha 21 dokončuje kontrolní audit v MZŠ Polesná. V návaznosti na to se
bude  připravovat  úprava  zřizovací  listiny  příspěvkové  organizace  MZŠ Polesná  a  úprava
směrnice  pro  zřízené  příspěvkové  organizace.  Ve  stanoviscích  občanů  nikdo  nevystoupil,
v rozpravě  zastupitelů  vystoupili:  pan  Hartman,  paní  Zátková,  pan  Koutský,  paní  Jakob
Čechová, pan Slezák, pan Hartman, paní ředitelka Sochůrková, pan Roušar s návrhem: bod
č. 2 ZMČ pověřuje KV zprávou o zjištěných nedostatcích, a návrhu opatřeních, které by vedly
k nápravě;  pan Slezák,  pan Hartman, paní Dastychová, pan Hartman, paní Zátková a  pan
Roušar se vzdává návrhu.  

Usnesení číslo: ZMČ9/0113/15
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
přesun částky 676.461,39 Kč z rezervního fondu školy MZŠ Polesná do investičního fondu
školy pro účely odúčtování faktur za rekonstrukci učebny v pav. 05 ve výši 560.381,25 Kč a
faktury za rekonstrukci únikového schodiště v hlavní budově v Polesné ve výši 116.080,14 Kč
na základě žádosti školy, která je součástí originálu usnesení

Usnesení - (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 2)

10. Oprávnění pro Finanční odbor MČ Praha 21
Bod otevřel pan Kopecký, předal slovo paní Zátkové, která informovala, že vzhledem k tomu,
že jsou avizovány z MHMP účelové dotace pro MČ Praha 21, a to ještě do konce roku 2015, v
období po jednání ZMČ a RMČ Praha 21. Původní návrh oprávnění přijímat dotace je pro
vedoucí Finančního odboru (správce rozpočtu) – pan Slezák upozornil, že toto není možné,
proto  bude  oprávnění  přeformulováno  pro  pověřeného  člena  ZMČ.  V rozpravě  nikdo
nevystoupil. 
Ve 20:11 hodin odešla paní Jakob Čechová. Změna počtu hlasujících na 14.



Usnesení číslo: ZMČ9/0114/15
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
oprávnění  pro  člena  ZMČ  pověřeného  výkonem  funkce  starosty přijímat  neinvestiční  a
investiční účelové dotace z MHMP, ze státního rozpočtu (včetně státních fondů - např. OPPA,
OPPK, OPŽP) a z Evropské unie do konce roku 2015. Příslušná rozpočtová opatření budou
následně předložena Zastupitelstvu ke schválení v roce 2016. 

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

Ve 20:15 hodin přišla paní Jakob Čechová. Změna počtu hlasujících na 15.

11. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. - 3. čtvrtletí 2015
Bod otevřel  pan Kopecký, předal slovo paní  Zátkové,  která  informovala,  že v souladu se
všemi  platnými  zákony,  předpisy,  pokyny  z  MHMP,  směrnicemi  a  Českými  účetními
standardy, je vypracováváno čtvrtletně plnění rozpočtu MČ Praha 21; s tím, že tento materiál
je stejný, jako byl na ZMČ8  a byl odsouhlasen usnesením ZMČ8/0097/15. K tomuto bodu
nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ9/0115/15
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
"Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. - 3. čtvrtletí 2015" v souladu s přiloženým materiálem,
který je součástí originálu usnesení

Usnesení - (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)

12. Dohoda o převedení technického zhodnocení nemovitého majetku
Bod otevřel pan Kopecký, předal slovo paní Zátkové, která uvedla, že MZŠ Polesná provedla
v  roce  2014  a  2015 rekonstrukce  nemovitosti  -  objektu  školy  v  Polesné.  Toto  technické
zhodnocení škola financovala a nyní na základě předávacích protokolů žádá o převedení do
majetku zřizovatele MČ Praha 21, tak, aby MČ mohla začít odepisovat. Dohodou se převádí
veškerá  technická  zhodnocení  provedená  v  roce  2014  a  2015  a  současně  se  škole  toto
zhodnocení majetku vypůjčuje k užívání. K tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ9/0116/15
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
Dohodu o převedení technického zhodnocení č. 1/2015 mezi MČ Praha 21 a MZŠ Polesná a
pověřuje starostu k podpisu této dohody

Usnesení - (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)

13.  Návrh  rozpočtového  provizoria  MČ  Praha  21  na  rok  2016  včetně  zásad  pro
hospodaření v období rozpočtového provizoria + Schvalování ročních plánů VHČ vždy
před začátkem roku



Bod otevřel pan Kopecký, který informoval, že bude projednán spojený bod č. 13 s bodem č.
30 a předal slovo paní Zátkové, k přednesení úvodního slova: Návrh rozpočtového provizoria
- vzhledem k tomu, že nelze zabezpečit schválení rozpočtu MČ Praha 21 do konce roku 2015,
bude se řídit rozpočtové hospodaření Městské části Praha 21, v době do schválení rozpočtu na
rok  2016  Zastupitelstvem  MČ  Praha  21,  pravidly  rozpočtového  provizoria  v  souladu  se
zákonem  č.  250/2000  Sb.,  v  platném  znění.  Materiál  byl  odsouhlasen  usnesením
ZMČ8/0098/15. Pan Hartman uvedl „Schvalování ročních plánů VHČ vždy před začátkem
roku“: vzhledem k nezávislosti rozpočtu hlavní činnost a VHČ z pohledu oddělení ÚMČ není
důvod proč  plán  VHČ,  který  je  plně  v kompetenci  MČ a  nezávisí  na  dotačních  vztazích
s MHMP,  tj.  rozpočtovém  procesu  HMP  a  případných  rozpočtových  provizoriích,
neschvalovat zcela pravidelně a to na konci roku. Dosavadní praxe spojovala VHČ s plány
v hlavní  činnosti.  Datum  schválení  plánu  VHČ  tak  bylo  v posledních  letech  provázelo
zpožděním a určováno okolnostmi mimo vliv MČ. Navržené opatření zpřehlední plánování
VHČ a vnese do procesu pravidelnost. Omezí také návaly práce a možné chyby při narychlo
schvalovaných  celkových  rozpočtech  na  závěr  rozpočtového  provizoria  typicky  v březnu
běžícího roku. Ve stanoviscích občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě občanů vystoupili: pan
Hartman,  pan Slezák,  pan Hartman podruhé,  pan Slezák,  vedoucí  finančního odboru paní
Berková a pan Roušar. 

Usnesení číslo: ZMČ9/0117/15
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
"Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2016" - příloha č. 1 - Závazné ukazatele
rozpočtového provizoria, včetně zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria, v
souladu s přiloženým materiálem, který je součástí tohoto usnesení

2) ukládá
ÚMČ připravovat roční plány VHČ tak, aby byly předloženy ke schválení zastupitelstvu vždy
nejpozději na posledním jednání zastupitelstva před začátkem plánovaného roku.

Zodpovídá 

1. Pavel Zeman, vedoucí odboru VHČ, správy bytů a údržby 
   
Termín: 31.12.2016 

Usnesení - (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 2)

14. Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2021
Bod  otevřel  pan  Kopecký,  předal  slovo  předkladatelce  paní  Zátkové:  Materiál  byl
odsouhlasen usnesením ZMČ8/0099/15 jedná se o návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21
do roku 2021. Ve stanoviscích občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě občanů vystoupil pan
Hartman, vedoucí finančního odboru paní Berková, pan Slezák.



Usnesení číslo: ZMČ9/0118/15
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
"Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2021", v souladu s přiloženou tabulkou,
přílohou č. 1 k usnesení včetně komentáře, která je nedílnou součástí usnesení

Usnesení - (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)

15. Žádost 1. MŠ Čentická o schválení rozpočtového opatření č. 2 - přesun částky 
20.000,- Kč z účtu energie na účet drobný hmotný dlouhodobý majetek

Bod otevřel  pan  Kopecký,  předal  slovo paní  Zátkové:  1.  MŠ Čentická  žádá  o  schválení
rozpočtového opatření č. 2 - přesun částky 20.000,- Kč z účtu 502 310 energie na účet 558
500 DDHM v souladu s vnitřní směrnicí č. 4/2014 odst. III, bod 9 a), kdy se jedná o částku
přesahující 10 % rozpočtované položky na účtu 502 310, tj. je nutné schválení zřizovatelem.
Tímto přesunem nedochází k navýšení rozpočtovaného příspěvku zřizovatele, pouze k úpravě
rozpočtu v rámci položek. V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil. 

Usnesení číslo: ZMČ9/0119/15
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
v souladu s vnitřní směrnicí MČ Praha 21 č. 4/14, oddíl III., bod 9 a) rozpočtové opatření č. 2
1. MŠ Čentická - úprava rozpočtu přesun částky 20.000,- z účtu 502 310 energie na účet 558
500 DDHM

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

16.  Žádost  MŠ  Sluníčko  o  schválení  rozpočtového  opatření  -  přesun  z  účtu  drobný
hmotný dlouhodobý majetek na účet odpisů v rámci rozpočtu bez navýšení příspěvku z
MČ
Bod  otevřel  pan  Kopecký,  předal  slovo  paní  Zátkové:  MŠ  Sluníčko  žádá  o  schválení
rozpočtového  opatření  -  přesun  částky  19.000,-  Kč  z  účtu drobný  hmotný  dlouhodobý
majetek na účet odpisy. Tato částka přesahuje 10% rozpočtovaných nákladů na účtu DDHM.
 Tímto přesunem nedochází k navýšení rozpočtovaného příspěvku od zřizovatele,  pouze k
úpravě rozpočtu v rámci účtů. V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevstoupil. 

Usnesení číslo: ZMČ9/0120/15
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
v souladu s vnitřní směrnicí MČ Praha 21 č. 4/14, oddíl III., bod 9 a), rozpočtové opatření MŠ
Sluníčko - úprava rozpočtu v roce 2015, a to přesun částky 19.000,- Kč z účtu náklady na
pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku (účet 558) na účet odpisy (účet 551) ve
stejné výši 19.000,- Kč. Žádost MŠ Sluníčko a přiložená tabulka s rozpočtovým opatřením je
součástí originálu usnesení.



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

17. Žádost o odkoupení části pozemku č. parc. 537/34 v k.ú. Újezd nad Lesy

Bod otevřel  pan  Kopecký,  předal  slovo paní  Zátkové:  Materiál  je  předkládán na  základě
žádosti manž. Novákových, kteří požádali o možnost odkoupit část výše uvedeného pozemku
za účelem rozšíření vjezdu na jejich pozemek č. parc. 537/33 o cca 0,70 m (viz  příloha č. 2 -
žádost,  situace).  Předmětnou žádost  projednala  KÚR dne 14.9.2015 a  následně RMČ dne
20.10.2015 a usnesením RMČ26/0413/15  (viz  příloha  č. 3  -  usnesení) uložila OMI zajistit
zpracování  znaleckého  posudku  pro  prodej  části  pozemku 537/34.  Fakturu  za  posudek  v
souladu s tímto usnesením uhradili  manž. Novákovi.  V této souvislosti  nyní  předkládáme
posudek č. 62-15-4096 vyhotovený stav. Františkem Mrázem, dle kterého je cena obvyklá 
pro odprodej stanovena ve výši 4.000Kč/m2 (viz příloha č. 4 – posudek). 

Ve 20:50 byla vyhlášena 10 minutová přestávka.

Ve  stanoviscích  občanů  nikdo  nevstoupil,  v rozpravě  zastupitelů  vystoupili:  pan  Hartman
s návrhem prodeje za cenu 4 900,-Kč/m² – dle cenové mapy; pan Roušar, pan Slezák navrhl
doplnit výměru 7m², která se prodává; pan Roušar navrhl ještě doplnit celkovou cenu; pan
Hartman,  vedoucí  odboru  majetku  a  investic  pan  Roušal  informoval,  že  není  vyhotoven
geometrický  plán;  pan  Slezák  navrhl  bod  stáhnout  a  znovu  předložit  po  vyhotovení
geometrického plánu.

Následovalo hlasování o návrhu pana Slezáka:

1. Stažení bodu č. 17

Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 3. Návrh byl přijat.

 

Materiál byl stažen z jednání.

18. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro společnost G-
Reality, s.r.o.
Bod otevřel pan Kopecký, předal slovo předkladatelce paní Zátkové, která uvedla: materiál je
předkládán v souvislosti s žádostí společnosti G-Reality s.r.o. o uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti. Společnost G- Reality žádá o uložení inženýrských sítí v ulici
Bělušické parc. č. 943/1 a 943/6 v k.ú. Újezd nad Lesy, pozemky jsou ve svěřené správě MČ
Praha 21. Jedná se o inženýrské sítě pro výstavbu bytového domu na pozemku parc.č 957 v



k.ú.  Újezd nad  Lesy,  a  to  vodovodní  přípojku v  rozsahu 3,4  bm,  kanalizační  přípojku v
rozsahu 5,2 bm, plynovodní přípojku v rozsahu 4,4 bm, plynovodní řad v rozsahu 40,7 bm a
elektro  přípojku  v  rozsahu  1  bm.  Společnost  G-Reality  s.r.o.  má  záměr  vystavět  na
předmětném pozemku bytový dům. Záměr na výstavbu bytového domu o 12 jednotkách byl
předložen na 2. jednání Komise územního rozvoje (KÚR). KÚR se záměrem nesouhlasil a
doporučil  stavebníkovi  jej  přehodnotit.  Stavebník  přes  doporučení  komise  podal  ke
stavebnímu úřadu MČ Praha 21 žádost o vydání územního rozhodnutí na umístění bytového
domu  o  18  bytových  jednotkách  a  20  parkovacích  státní.  V  reakci  na  podání  žádosti
stavebníka o vydání územního rozhodnutí na umístění bytového domu, KÚR opětovně záměr
projednala  a  odsouhlasila  zaslání  nesouhlasné  stanoviska  MČ  Praha  21  starostenským
dopisem. Starostenský dopis byl zaslán stavebníkovi dne 9.11.2015. 
Ve stanoviscích občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů: pan Roušar, pan Kopecký-
pozemek má výměru 1453 m², má zde stát bytový dům s 18 byty – dojde k narušení bydlení
v okolních domech; pan Kopecký, paní Zátková, vedoucí odboru majetku a investic p. Roušal,
paní Zátková, pan Roušar, závěrečné slovo přednesla paní Zátková.

Následovalo hlasování o navrženém usnesení:
1) schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro společnost G - Reality s.r.o., u
Nemocnice 4630, Kolín III. 280 02, na pozemcích parc.č. 943/1, 943/6 v k.ú. Újezd nad Lesy 

2) pověřuje

pověřeného člena zastupitelstva výkonem funkce starosty podpisem smlouvy

 
Hlasování: Pro: 0, Proti: 9, Zdržel se: 6.   Usnesení nebylo přijato.

19. Žádost o finanční příspěvek na realizaci vánočního koncertu Ireny Budweiserové
Bod otevřel pan Kopecký, předal slovo paní Zátkové,  která uvedla:  je předkládána žádost
spolku  OKO o finanční  příspěvek na  realizaci  vánočního  koncertu  Ireny Budweiserové  -
vstoupí 18. prosince 2015 v Újezdě nad Lesy se svojí doprovodnou skupinou a s programem
plných  spirituálů,  gospelů  a  starých  vánočních  písní  z  Francie,  Španělska,  Anglie  i  naší
provenience. Před vlastním koncertem se návštěvníkům navíc představí újezdský dětský sbor
"Sovička" z Masarykovy ZŠ.   MČ tento koncert podpořila úhradou nájmu za divadelní sál. 
Předpokládaný rozpočet akce je 35.000,- Kč., předpokládaný výnos ze vstupného bude mezi
18 - 20 tisíci,  proto by spolek OKO přivítal finanční příspěvek v maximálně možné výši.
Podle  předběžné kalkulace  bude rozdíl  mezi  příjmem ze  vstupného a  celkovými  náklady
minimálně 10.000,-  Kč, tak že i  tato částka by významně pomohla v rozvíjení kulturních
aktivit v naší MČ. 
Ve  stanoviscích  občanů  vystoupil  pan  Veselý,  v  rozpravě  zastupitelů  pan  Slezák,  paní
Dastychová – navrhla příspěvek 15 000,- Kč, kulturní referent pan Voříšek, pan Roušar, pan
Slezák – navrhl odečíst částku 1200,- Kč za pronájem sálu; pan Koutský – přispět 10 000,- Kč
a pronájem sálu zdarma.
Následovalo hlasování: 

1. Pronájem sálu zdarma a neinvestiční příspěvek 10 000,- Kč
Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 1. Návrh byl přijat.

 



Usnesení číslo: ZMČ9/0121/15
Zastupitelstvo městské části

1) bere na vědomí

žádost spolku OKO o finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč na realizaci vánočního koncertu
Ireny Budweiserové

2) schvaluje

pronájem  sálu  zdarma  a  neinvestiční  dotaci  spolku  OKO  ve  výši  10.000,-  Kč  a  to  z
neinvestiční účelové dotace z MHMP - VHP a jiných technických zařízení, v kapitole 06,
kultura a cestovní ruch

3) ukládá

ÚMČ Praha 21 /FO/ vypracovat rozpočtové opatření dle rozhodnutí ZMČ Praha 21

Zodpovídá 

1. Ing. Vlasta Berková, vedoucí finančního odboru 
   
Termín: 22.12.2015    

4) ukládá

ÚMČ Praha 21 /Granty a MA21/ informovat spolek OKO o výsledku rozhodnutí

Zodpovídá 

1. Ing. Lucie Ponicová, Granty a MA21 
   
Termín: 17.12.2015    

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

20. Rozpočtová opatření č. 54 - 59, 67 - 72, 94 - 98: změny rozpočtu v roce 2015
Bod otevřel pan Koutský, předal slovo paní Zátkové, která uvedla, že je možné odsouhlasit 
všechna předložená rozpočtová opatření. K tomuto bodu nikdo nevystoupil. 

Usnesení číslo: ZMČ9/0122/15
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí



rozpočtová opatření č. 54, 56 - 59, 67 - 70 a 71: změny rozpočtu v roce 2015 dle předložených
tabulek, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení

2) schvaluje
rozpočtová opatření č. 55, 72, 94 - 98: změny rozpočtu v roce 2015 dle předložených tabulek,
které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení

Usnesení - (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)

21. Grantové programy vyhlášené MČ Praha 21 pro rok 2016
Bod otevřel pan Kopecký, předal slovo předkladatelce paní Zátkové, která uvedla: předložen
návrh Grantových programů pro rok 2016 a návrh úprav Grantového systému MČ Praha 21
z důvodu  organizačních  změn  –  rozdělení  na  OŠK  a  MA21  –  kancelář  tajemníka.  Ve
stanoviscích  občanů  nikdo  nevystoupil,  v rozpravě  zastupitelů  pan  Roušar,  referentka
grantové  podpory paní  Ponicová,  pan  Hartman  –  odpověděla  paní  Ponicová,  pan  Roušar
podruhé, pan Hartman podruhé, pan Mergl, pan Roušar – následovalo hlasování, zda může
vystoupit potřetí: Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 3; odpověděla paní Ponicová, pan Slezák;

V době od 21:57 do 21:59 hodin - přestávka.

Došlo k hlasování o návrhu pana Hartmana:
1. ukládá před předložením GS ke schválení ZMČ napřed jedno jednání předem předložit

vyhodnocení a návrhy na zlepšení minulého GS.
 Hlasování: Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 14. Návrh nebyl přijat. 

V 21:52 odešel pan Duchek a pan Koutský. Změna počtu hlasujících na 13.

Usnesení číslo: ZMČ9/0123/15
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
Grantový systém a Grantové programy MČ Praha 21 pro rok 2016

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

V 22:01 se vrátil pan Koutský a pan Duchek. Změna počtu hlasujících na 15.

22. Zápis Bytové komise RMČ č. 08 a prodloužení nájemních smluv na byty č. 673/6 a 
1612/17
Bod  otevřel  pan  Kopecký,  předal  slovo  paní  Zátkové,  která  uvedla:  oba  žadatelé  o
prodloužení nájmu mají byty pronajaty od roku 2013. Uzavření nových nájemních smluv, na
místo dodatků, prodlužujících dobu nájmu, je z důvodu aktualizace textu smluv dle nového
občanského  zákoníku  a  lepší  ochrany  práv  pronajímatele.  Ostatní  informace  jsou  v
přiloženém  zápisu  č.  08  Bytové  komise  RMČ.  Upozorňuji,  že data,  uvedená  v  tomto
materiálu, podléhají ochraně osobních údajů dle Zákona č. 101/2000 Sb., a nájemní smlouvy
se  nezveřejňují.  Ve  stanoviscích  občanů  nikdo  nevystoupil,  v rozpravě  zastupitelů  paní
Dastychová.



Usnesení číslo: ZMČ9/0124/15
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
předložený zápis č. 08 Bytové komise RMČ ze dne 2. 12. 2015

2) schvaluje
pronájem bytové  jednotky č.  6  v  1. NP budovy čp.  673  v  Novosibřinské  ulici,  Praha  9,
postavené  na  pozemku  parc.  č.  3771/1,  za  podmínek  dle  předložené  nájemní  smlouvy.
Nemovitost je vedena na LV č. 2329 Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, kat. území Újezd
nad Lesy.

3) schvaluje
pronájem bytové jednotky č. 17 v 1. PP budovy čp. 1612 v Žíšovské ulici, Praha 9, postavené
na pozemku parc. č. 4306/22, za podmínek dle předložené nájemní smlouvy. Nemovitost je
vedena na LV č. 2950 Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, kat. území Újezd nad Lesy.

4) pověřuje
starostu MČ Praha 21 nebo osobu pověřenou výkonem této funkce podpisem předložených
nájemních smluv

5) ukládá
vedoucímu odboru VHČ, správy bytů a údržby MČ Praha 21 předložit nájemní smlouvy k
podpisům oběma stranám

Zodpovídá 

1. Pavel Zeman, vedoucí odboru VHČ, správy bytů a údržby 
   viz usnesení
Termín: 23.12.2015    

Usnesení - (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)

23. Návrh na poskytnutí odměn ředitelkám MŠ zřizovaných MČ Praha 21 za oblast 
pedagogickou a řídící ve šk. roce 2014/15
Bod  otevřel  pan  Kopecký,  předal  slovo  předkladatelce  paní  Zátkové:  ZMČ  Praha  21
předkládám ke schválení návrh odměn ředitelkám mateřských škol paní Heleně Kuprové, Bc.
Naděždě Kosanové, Bc. Ivetě Průšové a Mgr. Ivaně Huttové za oblast pedagogickou a řídící
ve školním roce 2014/15 dle Pravidel pro poskytování odměn řediteli/ce Masarykovy základní
školy  a  ředitelům/kám  mateřských  škol  a  školských  zařízení  zřizovaných  MČ  Praha
21 schválených usnesením RMČ 94/1732/14 ze dne 13.5.2014.  Ředitelce  Masarykovy ZŠ
Mgr. et Bc. Aleně Sochůrkové odměny nejsou navrženy, protože do funkce byla jmenovaná
1.9.2015 a odměny za školní rok 2014/2015 se na ni nevztahují. Odměny budou vyplaceny z
finančních  prostředků  přidělených  ze  státního  rozpočtu  příslušných  škol.  Ve  stanoviscích
občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů pan Roušar a pan Slezák.



Usnesení číslo: ZMČ9/0125/15
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
výši odměn ředitelkám mateřských škol zřizovaných MČ Praha 21 za oblast pedagogickou a 
řídící ve šk. roce 2014/15 dle návrhu, který je nedílnou součástí originálu usnesení

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

24. Omezení a přerušení provozu v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 21
Bod otevřel pan Kopecký, předal slovo předkladatelce paní Zátkové, která informovala, že na
základě vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, může být provoz mateřské školy
ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezen nebo přerušen. Za závažné
důvody se považují  mimo jiné i  organizační  příčiny,  které  znemožňují  řádné  poskytování
předškolního vzdělávání. Ředitelky mateřských škol doložily na OŠK písemnou informaci o
zjištění  zájmu x  nezájmu rodičů  o  provoz v době vánočních  školních  prázdnin  ve  dnech
23.12. -  31.12.2015. Zájem rodičů o umístění  dětí  do mateřské školy byl  pouze ve dvou
školkách  -  MŠ Sedmikráska,  Lišická  dne  23.12.2015 a  MŠ Rohožník  ve  dnech  23.12.  -
31.12.2015. V uvedené dny bude v těchto mateřských školách provoz omezen. K tomuto bodu
nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ9/0126/15
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
omezení a přerušení provozu v jednotlivých mateřských školách zřizovaných MČ Praha 21 v 
době vánočních prázdnin od 23.12. do 31.12.2015

I. MŠ, Čentická 2222 - provoz přerušen od 23.12. do 31.12.2015

MŠ Sedmikráska, Lišická 1502 - provoz omezen 23.12.2015; provoz přerušen od 28.12. do 
31.12.2015

MŠ Rohožník, Žárovická 1653 - provoz omezen od 23.12. do 31.12.2015

MŠ Sluníčko, Polesná 1690 - provoz přerušen od 23.12. do 31.12.2015

Usnesení - (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)

25. Žádost o schválení darovacích smluv týkajících se osazení vánočního stromu
Bod otevřel pan Kopecký, slovo předal předkladatelce paní Zátkové: OŽPD ÚMČ Praha 21
zajistilo ozdobení vánočního stromu v parku u Masarykovy ZŠ. Formou sponzorského daru
nám pan Vladimír Lacina zajistil zapojení vánočního osvětlení a ozdobení a následně provede
demontáž.  Pan  Jaroslav Brtek  zajistil  převoz tohoto  stromu  do  parku před  Masarykovou
ZŠ. Na základě těchto skutečnosti byly vypracovány darovací smlouvy, a proto Vás žádáme o



jejich  schválení  a  podepsání.  Ve  stanoviscích  občanů  nikdo  nevystoupil,  v rozpravě
zastupitelů:  pan  Roušar,  pan  Hartman,  pan  Slezák,  pan  Hartman  podruhé  a  paní  Jakob
Čechová. 

Usnesení číslo: ZMČ9/0127/15
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

darovací smlouvy pro firmy LACINA – KOUBSKÝ – sdružení elektro ( dar ve výši 15.000,-
Kč) a Brtek s.r.o (dar  ve výši 9.500,-Kč), které se týkají osazení vánočního stromu v parku u
ZŠ Masarykova, Staroklánovická 260, parc. č. 1652, k.ú. Újezd nad Lesy

2) pověřuje

člena ZMČ pověřeného výkonem funkce starosty podpisem těchto smluv

Zodpovídá 

1. pověřená výkonem funkce starostky, Karla Jakob Čechová 
   
Termín: 31.12.2015    

Usnesení - (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)

Ve 22:15 hodin pan Kopecký poděkoval přítomným a jednání ukončil. 
Pro obsáhlost některých bodů jsou uvedeny pouze jména diskutujících. Zvukový záznam 
z jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 je uveřejněn na www.praha21.cz

Jan Slezák
zastupitel

Petr Duchek
zastupitel

Karla Jakob Čechová
pověřená výkonem funkce starostky



Zapsal: asistentka - Dana Kartousová

ZMČ9 – 14. 12. 2015
Interpelace občanů a členů zastupitelstva

Seznam interpelací občanů:
1. pan František Kollman – Doprava – Hodkovská + zastávky 6 milionů – interpelace

směřována na paní Zátkovou a pana Slezáka – ústně odpověděl.
2. paní Lucie Ponicová – Politik MA21 – interpelace směřována na paní Jakob Čechovou

+ pana Slezáka + paní  Juřenovou – odpověděla  paní  Čechová,  pan Slezák a  paní
Juřenová.

3. pan Petr Mach – Žádost o přidělení finanční kapitoly KVA k zajišťování kulturních
akcí v r. 2016 – interpelace směřována na Radu – Zastupitelstvo, pana Kopeckého –
odpověděl pan Kopecký, pan Slezák a paní Dastychová.

4. pan  Jan  Veselý  –  Autobusová  zastávka  –  cena  –  interpelace  směřována  na  pana
Slezáka - odpoví písemně.

5. pan Jiří Lameš – interpelace – interpelace směřována na paní Jakob Čechovou – ústně
odpověděla.

6. pan František Kollman – Zpravodaj – volba starosty – interpelace směřována na paní
Zátkovou – odpověděl pan Slezák.

7. pan Jan Veselý – Hodkovská ulice - cena, nedokončení v termínu, peníze – interpelace
směřována na pana Slezáka – odpoví písemně. 

8. pan Jiří Lameš – odvolání vedení obce – interpelace směřována na pana Roušara –
ústně odpověděl. 

Seznam interpelací zastupitelů: 
1. pan Petr Duchek – Setrvání na místě – interpelace směřována na paní Jakob Čechovou

– ústně odpověděla.
2. paní  Šárka  Zátková  –  Místní  Agenda  21  –  interpelace  směřována  na  paní  Jakob

Čechovou – odpoví písemně.
3. paní Šárka Zátková – MA21 + Komise ZMČ a MA21 – interpelace směřována na

pana Roušara – ústně odpověděl.
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