
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ZÁPIS  

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
jednání č. ZMČ5

konané dne 21. 09. 2011

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : místostarosta - Kyzlink Stanislav
zastupitel - MUDr. Diepoltová Barbora

1. Zahájení jednání

Pan  starosta  MČ  Praha  21  zahájil  v 18.03  jednání  Zastupitelstva  MČ  Praha  21,  přivítal
všechny přítomné občany, zastupitele a úředníky ÚMČ Praha 21. Oznámil, že jednání tohoto
zastupitelstva  je  on-line  a  zároveň  se  pořizuje  zvukový  záznam,  který  bude  umístěn  na
webové stánky úřadu. Omluvil se všem za technické problémy, které v minulosti zapříčinily
neúplné záznamy z jednání zastupitelstev. Od příštího roku budou vysílány všechny jednání
zastupitelstva i  kulaté stoly on-line.  Uvedl,  že toto zastupitelstvo bylo řádně svoláno a to
vyvěšením na úřední desku dne 6. 9. 2011. Dále upozornil,  že rozmezí mezi jednotlivými
zasedání  je  z důvodu  posunutí  červnového  zastupitelstva  posunuto  a  upozornil  všechny
zastupitele,  že  na  příští  rok  budou  na  jednání  rady  stanoveny  pevné  termíny  jednání
zastupitelstev pro rok 2012. Dále uvedl, že z tohoto jednání byla řádně a včas omluvena paní
zastupitelka Vlásenková /nemoc/ a popřál jí  brzké uzdravení. Pan zastupitel Janda předem
oznámil, že dorazí v průběhu jednání /dorazil v 18.15 hod/ a pan zastupitel Duchek předem
oznámil, že naopak odejde v průběhu jednání, ale nakonec se tak nestalo. V průběhu jednání
tedy nastala změna v počtu přítomných zastupitelů a to: na začátku jednání 15 přítomných, po
projednání třetího bodu změna v počtu na 16 přítomných. Pan starosta uvedl, že zastupitelstvo
je tedy usnášeníschopné.

2. Stanovení ověřovatelů, volba mandátového výboru, volba návrhového výboru

Pan starosta konstatoval, že minulý zápis byl řádně ověřen a navrhl jako ověřovatele zápisu
pana místostarostu  Kyzlinka  a  paní  zastupitelku  Diepoltovou.  Oba dva  se svojí  nominací
souhlasili a oba dva byli odsouhlaseni zastupitelstvem /hlasování 15 pro/.

Volba mandátového výboru:
Pan starosta navrhl:  předseda pan zastupitel  Hod, členové: pí  zastupitelka Juřenová a pan
zastupitel Sikač . Všichni tři souhlasili a všichni tři byli odsouhlaseni zastupitelstvem /15pro/.

Volba návrhového výboru:
Pan starosta  navrhl:  předseda  pan zastupitel  Voňka,  členové:  pan  zastupitel  Hartman a pí
zastupitelka Měšťánková. Všichni tři souhlasili a všichni tři byli odsouhlaseni zastupitelstvem
/15pro/.  



Usnesení číslo: ZMČ5/0064/11
Zastupitelstvo městské části
1) volí
ověřovatele  zápisu  pana  místostarostu  Stanislava  Kyzlinka  a  paní  zastupitelku  Barboru
Diepoltovou /hlasování 15 pro/
2) volí
mandátový výbor ve složení: předseda pan zastupitel Miloslav Hod, členové paní zastupitelka
Vladimíra Juřenová a pan zastupitel Jiří Sikač /hlasování 15 pro/
3) volí
návrhový  výbor  ve  složení:  předseda  pan  zastupitel  Petr  Voňka,  členové  pan  zastupitel
Michael Hartman a paní zastupitelka Věra Měšťánková /hlasování 15 pro/

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

3. Schválení programu Zastupitelstva MČ Praha 21
Pan  starosta  předal  vedení  jednání  panu  místostarostovi  Slezákovi.  Ten  otevřel  rozpravu
k programu a vyzval zastupitele k případným změnám v programu nebo k jeho doplnění. Pan
starosta oznámil, že stahuje z jednání bod č. 7 Žádost o odkoupení části pozemků 1393/189 a
1393/5 v k.ú.  Újezd nad Lesy,  protože tento materiál  nebyl  předložen Komisi  pro životní
prostředí.  Dále pan místostarosta Kyzlink navrhl změnu pořadí v projednávání bodu č.  14
Různé a č. 15 Rozpočtová opatření č. 37- 41 a to tak, že bod Různé se bude projednávat jako
poslední. Takto změněný program byl odsouhlasen /15 pro/.

Navržený program jednání:

1. Zahájení jednání
2. Stanovení ověřovatelů, volba mandátového výboru, volba návrhového výboru
3. Schválení programu Zastupitelstva MČ Praha 21
4. Kontrola plnění usnesení
5. Zpráva o činnosti rady
6. Diskusní příspěvky občanů

7.
Žádost o odkoupení části pozemků 1393/189 a 1393/5 v k.ú. Újezd nad Lesy (dle 
oddělovacího geometrického plánu č.parc. 1393/454 a 1393/453)

8. Uzavření smlouvy o poskytnutí služeb s Diakonií Broumov
9. Grantové řízení v oblasti sociálních služeb pro rok 2011
10.Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru dne 1. 8. 2011
11.Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. pololetí 2011
12.Rozpočtová opatření č. 20 - 30 a 32 - 36: změny rozpočtu v roce 2011
13.Průběžná zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21
14.Různé
15.Rozpočtová opatření č. 37 - 41: změny rozpočtu v roce 2011

Schválený program jednání:

1. Zahájení jednání



2. Stanovení ověřovatelů, volba mandátového výboru, volba návrhového výboru
3. Schválení programu Zastupitelstva MČ Praha 21
4. Kontrola plnění usnesení
5. Zpráva o činnosti rady
6. Diskusní příspěvky občanů

7.
Žádost o odkoupení části pozemků 1393/189 a 1393/5 v k.ú. Újezd nad Lesy (dle 
oddělovacího geometrického plánu č.parc. 1393/454 a 1393/453) – stažen z jednání

8. Uzavření smlouvy o poskytnutí služeb s Diakonií Broumov
9. Grantové řízení v oblasti sociálních služeb pro rok 2011
10.Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru dne 1. 8. 2011
11.Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. pololetí 2011
12.Rozpočtová opatření č. 20 - 30 a 32 - 36: změny rozpočtu v roce 2011
13.Průběžná zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21
14.Rozpočtová opatření č. 37 - 41: změny rozpočtu v roce 2011
15.Různé

Usnesení číslo: ZMČ5/0065/11
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
program 5. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

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

V 18.15 dorazil na jednání pan zastupitel Janda – změna hlasování na 16.

4. Kontrola plnění usnesení
Pan  místostarosta  Slezák  otevřel  tento  bod  a  předal  slovo  panu  starostovi.  Pan  starosta
oznámil,  že  z minulého jednání  nevzešly žádné úkoly.  Zastupitelé  vzali  tuto  informaci  na
vědomí.

Usnesení číslo: ZMČ5/0066/11
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení z minulého jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 

Usnesení - (Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0)

5. Zpráva o činnosti rady
Pan místostarosta Slezák otevřel tento bod a předal slovo panu starostovi. Pan starosta uvedl,
že  rada  se sešla  od ledna  do července  2011 celkem 14x  a  zastupitelé  dostávají  z těchto
jednání  zápisy  v papírové  podobě.  V rozpravě  k tomuto  bodu  vystoupila  pí  zastupitelka
Dastychová  s poznámkou  k  dodržování  termínů  jednání  zastupitelstva.  Odpověděl  jí  pan
starosta,  že  na  příští  rok  budou  na  jednání  rady  stanoveny  pevné  termíny  jednání
zastupitelstev. Zastupitelé vzali zprávu o činnosti rady na vědomí.



Usnesení číslo: ZMČ5/0067/11
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zprávu pana starosty o činnosti rady 

Usnesení - (Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0)

6. Diskusní příspěvky občanů
S dotazy vystoupili:
- pan Lameš: dotaz se týkal právního rozboru jednacího řadu KV ZMČ Praha 21 a činnosti    
kontrolního výboru, odpověděl mu pan místostarosta Slezák
-  paní  Vurstová:  dotaz  se  týkal  nového  projektu  zavedení  veřejné  dopravy  na  Blatově,
odpověděli  jí pan starosta, pan zastupitel Voňka a pan místostarosta Slezák
- pan Lameš: dotaz na pí radní Čechovou ohledně obrázku kolodějského oltáře v Újezdském  
zpravodaji  a  jak  je  možné,  že  jeho  články  nejsou  v Újezdském  zpravodaji  otištěny,
odpověděla  mu pí radní Čechová a pan zastupitel Hartman
- paní Punová: dotaz zněl, proč Rada MČ Praha 21 neschválila žádost MŠ Sluníčko o finanční
prostředky na dovybavení zahrady, odpověděl jí pan starosta, pan místostarosta Slezák a pan  
zastupitel Hartman
- pan zastupitel Janda: vystoupil s poznámkou k zápisům kontrolního výboru, odpověděl mu   
pan místostarosta Slezák
- pan zastupitel Duchek: s dotazem proč nebyl zodpovězen dotaz pana Lameše a znovu se  
zeptal pana Slezáka na kontrolní výbor, odpověděl  pan místostarosta Slezák
- paní zastupitelka Dastychová vystoupila s příspěvkem k novým zastávkám na Blatově,  
v rozpravě k tomuto tématu vystoupili pan místostarosta Slezák, pan starosta, pan zastupitel
Šponer a pan Kupr.
Nikdo další se o slovo nepřihlásil, pan místostarosta Slezák tento bod uzavřel.

Upozornění: pro obsáhlost toho bodu jsou zde uvedeny pouze jména diskutujících a 
téma jejich příspěvků. Celý záznam tohoto bodu je uveřejněn na www.praha 21.cz 

7.  Žádost  o odkoupení části  pozemků 1393/189 a 1393/5 v k.ú.  Újezd nad Lesy (dle
oddělovacího geometrického plánu č.parc. 1393/454 a 1393/453)

- Materiál byl stažen z jednání.

8. Uzavření smlouvy o poskytnutí služeb s Diakonií Broumov
Pan  místostarosta  Slezák  otevřel  tento  bod  a  předal  slovo  panu  starostovi.  Pan  starosta
materiál přednesl. V rozpravě k tomuto bodu vystoupili paní zastupitelka Dastychová a pan
tajemník Saitz. Při hlasování nebyl přítomen pan zastupitel Hod. 

Usnesení číslo: ZMČ5/0068/11
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje



uzavření smlouvy o poskytnutí služeb dle ust. § 269 odst. 2 zák.č. 513/1991 Sb., v platném
znění s Diakonií Broumov, reg. MV ČR, čj: VS/1-21844/93, právní forma sdružení, sídlo:
Husova 319,  550 01 Broumov-Velká  Ves,  ve  věci  bezplatné  obsluhy kontejnerů pro  sběr
použitého textilu, zajištění dostatečné frekvence vývozu a udržování čistoty kolem kontejnerů
v k.ú. Újezd nad Lesy
2) pověřuje
starostu MČ Praha 21 podpisem smlouvy o poskytnutí služeb s Diakonií Broumov
Zodpovídá 

1. RNDr. Roušar Pavel, Starosta 
   
Termín: 31. 10. 2011    

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

9. Grantové řízení v oblasti sociálních služeb pro rok 2011
Pan  místostarosta  Slezák  otevřel  tento  bod  a  předal  slovo  panu  starostovi.  Pan  starosta
materiál přednesl. V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil. 

Usnesení číslo: ZMČ5/0069/11
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
rozdělení  grantů  v  oblasti  sociálních  služeb  pro  rok  2011  dle  návrhu,  který  je  nedílnou
součástí originálu tohoto usnesení 

2) pověřuje
starostu MČ Praha 21 podpisem jednotlivých smluv 

Usnesení - (Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0)

10. Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru dne 1. 8. 2011
Pan  místostarosta  Slezák  otevřel  tento  bod  a  předal  slovo  panu  starostovi.  Pan  starosta
materiál přednesl a upozornil na bod č. 4 tohoto zápisu, ve kterém se projednala žádost MŠ
Sluníčko. V rozpravě k tomuto bodu dále vystoupil pan zastupitel Hartman. 

Usnesení číslo: ZMČ5/0070/11
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zápis č.  6 z jednání  Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 dne 1.  8.  2011 -  viz
příloha, která je nedílnou součástí originálu tohoto usnesení

Usnesení - (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 1)



11. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. pololetí 2011
Pan  místostarosta  Slezák  otevřel  tento  bod  a  předal  slovo  panu  starostovi.  Pan  starosta
materiál  přednesl.  V  rozpravě  k tomuto  bodu  vystoupil  pan  zastupitel  Janda  s dotazem
ohledně městské policie. Odpověděl pan tajemník Saitz a pan místostarosta Slezák. 

Usnesení číslo: ZMČ5/0071/11
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

"Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. pololetí  2011" v souladu s přiloženým materiálem -
komentáře, tabulky, výkaz a sestava, které jsou nedílnou součástí originálu tohoto usnesení

Usnesení - (Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0)

12. Rozpočtová opatření č. 20 - 30 a 32 - 36: změny rozpočtu v roce 2011
Pan  místostarosta  Slezák  otevřel  tento  bod  a  předal  slovo  panu  starostovi.  Pan  starosta
materiál přednesl. V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil. 

Usnesení číslo: ZMČ5/0072/11
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

rozpočtová opatření č. 20 - 30, 32, 33, 35 a 36: změny rozpočtu v roce 2011 v souladu s
přiloženými tabulkami, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení

2) schvaluje
rozpočtové opatření č. 34: změnu rozpočtu v roce 2011 v souladu s přiloženou tabulkou, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení

Usnesení - (Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0)

13. Průběžná zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21
Pan  místostarosta  Slezák  otevřel  tento  bod  a  předal  slovo  panu  zastupiteli  Jandovi.  Pan
zastupitel  Janda  otevřel  téma  týkající  se  činnosti  a  práv  kontrolního  výboru.  Pan  Janda
požádal pana starostu o schůzku a zastupitelstvo požádal o to, aby rada reagovala na zápisy
KV.  V rozpravě  k tomuto  bodu dále  vystoupili  pí  zastupitelka  Dastychová,  pan  zastupitel
Hartman, pan zastupitel Duchek, pí Bulířová, pí zastupitelka Diepoltová, pan zastupitel Hod.
Pan  starosta  upozornil  pana  zastupitele  Jandu,  že  v zápisech  z jednání  KV je  nutné  lépe
specifikovat požadavky kontrolního výboru. Pan Janda uvedl, že toto bude kontrolní výbor
akceptovat. Dále se rozvinula debata o tom, jak bude znít návrh na usnesení /původní návrh
zněl: bere na vědomí/. Této debaty se zúčastnili pí zastupitelka Dastychová, pan místostarosta
Slezák, pan zastupitel Duchek, pan zastupitel Voňka, pan Hartman, pan zastupitel Janda. Dále
byla otevřena otázka vyřešení stížnosti č. 15/2011, zastupitelům odpověděla ved. OŽPD pí
Kozáková.  Pan  místostarosta  Slezák  upozornil,  že  tato  stížnost  ještě  nebyla  zastupitelům
předložena.  Znovu se debata vrátila  k návrhu na usnesení,  návrh  podali  pan starosta,  pan
zastupitel Janda a pí zastupitelka Dastychová. Po další debatě pan Janda svůj návrh stáhnul a



zastupitelé odsouhlasili návrh pí zastupitelky Dastychové a pana starosty. Hlasování 15 pro, 1
proti. Pan Janda měl technickou poznámku, že materiál nebyl úplný.

Usnesení číslo: ZMČ5/0073/11
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

zápisy z jednání KV ZMČ Praha 21 č. 6 ze dne 6. 6. 2011, č. 7 ze dne 11. 7. 2011 

2) ukládá
Radě MČ Praha 21 včas reagovat na připomínky KV ZMČ Praha 21. Pokud nebudou 
vyřešeny, předloží je rada na nejbližší jednání zastupitelstva k projednání.
Zodpovídá 

1. RNDr. Roušar Pavel, Starosta 

   

3) ukládá
předsedovi KV a starostovi MČ Praha 21 na příští zastupitelstvo předložit návrh na změnu JŘ 
KV ZMČ Praha 21 s podrobnou důvodovou zprávou k odsouhlasení
Zodpovídá 

1. Janda Pavel, SM Janda Pavel 
   
2. RNDr. Roušar Pavel, Starosta 
   

Usnesení - (Pro: 15, Proti: 1, Zdržel se: 0)

14. Rozpočtová opatření č. 37 - 41: změny rozpočtu v roce 2011
Pan  místostarosta  Slezák  otevřel  tento  bod  a  předal  slovo  panu  starostovi.  Pan  starosta
materiál  přednesl.  V  rozpravě  k tomuto  bodu  vystoupili  pan  zastupitel  Voňka,  paní
zastupitelka Dastychová a pan zastupitel Duchek. Odpověděl jim pan tajemník Saitz. 

Usnesení číslo: ZMČ5/0074/11
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
rozpočtová  opatření  č.  37  -  40:  změny  rozpočtu  v  roce  2011  v  souladu  s  přiloženými
tabulkami, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení
2) schvaluje
rozpočtové opatření č. 41: změnu rozpočtu v roce 2011 v souladu s přiloženou tabulkou, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení 



Usnesení - (Pro: 12, Proti: 4, Zdržel se: 0)

15. Různé
- Jako první vystoupil pan Lameš s dotazem na pana místostarostu Slezáka ohledně vedení
jednání zastupitelstva a znovu otevřel otázku kontrolního výboru a řešení stížností, konkrétně
na vyřešení jeho stížnosti (č.7/2011). Po debatě mezi panem Lamešem a panem Slezákem pan
místostarosta Slezák vyhlásil přestávku.
20.05 hod přestávka
20.20 hod konec přestávky
Pan místostarosta Slezák zahájil diskusi. 
- Paní zastupitelka Dastychová znovu otevřela téma stížnosti a poté se omluvila a z jednání
zastupitelstva odešla.
-  Pan  zastupitel  Voňka  vystoupil  s dotazem  ohledně  pronájmu  polyfunkčního  domu.
Odpověděl mu pan starosta.
- Paní zastupitelka Diepoltová měla dva dotazy a to: jestli je možné, aby zápisy z rady byly
více  podrobné.  Odpověděl  jí  pan  starosta  a  pan  místostarosta  Slezák,  s tím,  že  veškeré
materiály pro jednání rady jsou k nahlédnutí v kanceláři pana starosty. Dále chtěla vědět, jak
probíhá oprava střechy na základní škole. Odpověděla jí vedoucí OMI pí Beroušková. 
- Pan zastupitel Hartman vystoupil s vysvětlením ohledně JŘ ZMČ Praha 21.
- Pan starosta pozval všechny přítomné na akce, které se budou konat v nejbližších dnech na
multifunkčním  sportovišti  /24.9.  Újezdské  kolodění  a  25.9.  Holiday  after  party  /,  dále
upozornil na akci v Klánovicích dne 24. 9. - Klánovické babí léto. Všechny přítomné vyzval
k podpoření akce školy Den bez aut /22.9/.
-  Pan  zastupitel  Duchek  vystoupil  s dotazem  na  novou  koaliční  smlouvu  a  na  vyřešení
provozu mateřských škol v době prázdnin. Odpověděl mu pan starosta. 
- Dále chtěl znovu vystoupit pan Lameš. Pan místostarosta dal hlasovat o jeho vystoupení,
zastupitelé to hlasováním zamítli.
Upozornění: pro obsáhlost toho bodu jsou zde uvedeny pouze jména vystupujících a
téma jejich příspěvků. Celý záznam tohoto bodu je uveřejněn na www.praha 21.cz 

Ve 20.40 hod pan místostarosta Slezák ukončil jednání zastupitelstva. 

Zvukový záznam z jednání Zastupitelstva MČ Praha 21č. 5 ze dne 21. 9. 2011 je 
uveřejněn na www.praha 21.cz 

Kyzlink Stanislav MUDr. Diepoltová Barbora



místostarosta zastupitel

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

Zapsal : Vedoucí oddělení kanceláře starosty - Šimková Iva
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