
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. ZMČ22
konané dne 10.09.2018

Přítomni: dle prezenční listiny 

Ověřovatel: radní MČ Praha 21 - RNDr. Jitka Jenšovská
zastupitel MČ Praha 21 - Vladimíra Juřenová

1. Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů
Jednání zastupitelstva MČ Praha 21 zahájila v 16:00 hodin paní starostka Karla Jakob

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

Informovala, že interpelace občanů jsou zařazeny jako pevný bod v době od 19:00 do
19:45 hodin, interpelace členů zastupitelstva od 19:45 do 20:30 hodin, přihlášky musí být
odevzdány do 18:45 hodin a označeny pořadím interpelace, pokud jich občan či zastupitel
předkládá  více;  hlasování  bude  probíhat  elektronicky,  v případě  technických  problémů
zvednutím ruky, podklady k jednání dnešního jednání mají zastupitelé k dispozici v tabletech.

Dále informovala, že zápis z 21. zasedání zastupitelstva byl řádně ověřen a podepsán,
námitku proti němu vznesl pan zastupitel Duchek: doplnit do zápisu hlasování z minulého
jednání zastupitelstva o možnosti zařazení do programu jednání o referendu, pan zastupitel
Roušar: 1. pan tajemník měl vypořádat námitku, resp. měl informovat zastupitele o rozčlenění
částky schválené na GDPR na jednotlivé aktivity, a žádá toto vypořádat, informace sdělit do
týdne; 2. hlasování jednotlivých návrhů hlasování ZMČ ukládá RMČ, aby učinila veškeré
kroky pro zachování, nebo obnovení částí základních zdravotních služeb na Rohožníku 3.
námitka k usnesení schvalování k Metropolitnímu plánu – toto nebylo schvalováno. 4. není
hlasování k jednotlivým připomínkám, ani k připomínkám č. 25 a 26, jedna z námitek byla, že
p. Zátková dala protinávrh, aby to nebyla zásadní připomínka, byl schválen její protinávrh,
ovšem na magistrát připomínka neodešla, odeslány byly jen připomínky zásadní; námitka č.
25  a  26  zachování,  rozšiřování  hřbitova,  navrhoval  jsem,  aby  plocha  v majetku  MČ  za
hřbitovem byla  určena  na  kynologické  cvičiště,  ovšem v připomínkách,  které  odešly  tato
plocha  je  změněna,  navržena  na  rozšiřování  hřbitova;  4.  hlasováno  nebylo  zachování
funkčního  využití  vyznačeného  území  jako  LR  dle  stávajícího  územního  plánu  na
nezastavitelnou transformační  plochu – odeslané materiály nejsou v souladu s hlasováním,
žádá upravit zápis a doplnit hlasování, za zápis odpovídá pan tajemník. 

Odpověděl pan tajemník: rozúčtování GDPR pošle a za správnost a úplnost zápisu o
jednání zastupitelstva odpovídají ověřovatelé (pověření zastupitelé). 



Paní starostka sdělila, že námitky proti minulému zápisu budou zařazeny do dnešního
programu jako poslední bod tohoto jednání.      

Ověřením dnešního zápisu pověřila paní radní Jitku Jenšovskou a paní zastupitelku
Vladimíru Juřenovou - obě souhlasily.

Konstatovala, že ověřovatel zápisu 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.

2. Volba mandátového výboru
Paní starostka sdělila, že mandátový výbor ověří a konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny
členů, počet členů omluvených, neomluvených a navrhla dvoučlenný mandátový výbor ve
složení: paní radní Jitka Jenšovská a paní zastupitelka Zuzana Dastychová, obě souhlasily.

Usnesení číslo: ZMČ22/0324/18
Zastupitelstvo městské části
1) volí

mandátový výbor ve složení: paní Jitka Jenšovská a paní Zuzana Dastychová

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

3. Volba návrhového výboru
Paní starostka navrhla dvoučlenný návrhový výbor ve složení: pan radní Jaroslav Jeníček a
paní zastupitelka Vladimíra Juřenová, oba souhlasili. 

Usnesení číslo: ZMČ22/0325/18
Zastupitelstvo městské části
1) volí

návrhový výbor ve složení: pan Jaroslav Jeníček a paní Vladimíra Juřenová

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

Z dnešního jednání zastupitelstva se písemně omluvili zastupitelé: pan Čížek, pan Hartman,
pan Slezák, paní Ponicová, pan Fábera, paní Diepoltová, pan Mergl a pan Koutský - přijde po
19. hodině.



4. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Paní  starostka uvedla,  že program mají  všichni  před sebou, pro veřejnost  byl  vyvěšen na
úřední desce, elektronické desce. 
V rozpravě  občanů  nikdo  nevystoupil,  v rozpravě  zastupitelů  vystoupili:  paní  Zátková
s návrhem doplnit bod č. 12 KV o zápisy č. 27 a 28 a zařadit jako nový bod č. 7 „Aktualizace
dopravního  generelu,  soulad  dopravního  generelu  a  cyklogenerelu,  napravení  současného
stavu  části  realizovaných  jednosměrných  komunikací“;  pan  Roušar  s návrhem  doplnění
nového bodu č. 7 „Petice občanů k situaci v dopravě“; paní Zátková žádala zařadit navržený
bod  panem  Roušarem  až  za  bod  „Aktualizace  dopravního  generelu“;  paní  starostka
nesouhlasila  s navrženými  nesplnitelnými  termíny;  paní  Dastychová  s návrhem  změnit
termíny; pan Duchek s návrhem diskuze občanů v tomto bodu.

Hlasování:
- o návrhu pana Duchka:

1. možnost vystoupení občanů v tomto bodu programu
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1. Návrh nebyl přijat.

- možnosti vystoupení pana Vlachovského
     Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 3. Návrh nebyl přijat. 

- o návrhu pana Roušara:
1. zařadit jako bod č. 8 Petice občanů k dopravnímu značení v Újezdě nad Lesy 

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

- o návrhu paní Zátkové:
1. zařadit  jako  bod  č.  7  „Aktualizace  dopravního  generelu,  soulad  dopravního

generelu  a  generelu  cyklistické  dopravy,  napravení  současného  stavu  části
realizovaných jednosměrných komunikací“
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 4. Návrh nebyl přijat. 

2. bod č. 12 Kontrolní výbor doplnit o poslední dva zápisy, tj. zápis č. 27 a 28
Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1. Návrh nebyl přijat.

- původním návrhu programu.
     Hlasování: Pro: 0, Proti: 4, Zdržel se: 2. Návrh nebyl přijat. 

Navržený 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 pořízení změny ÚP zkráceným způsobem na pozemku parc.č. 1403 z funkčního 
      využití ZMK na funkční využití SP
8.   Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. pololetí 2018 
9.   Rozpočtová opatření č.  79 - 85, 92 - 98, 101 – 109 



10.  Prodej bytu 1617/32
11.  Prodej bytu 1618/33
12.  Zápis č. 25 z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 ze dne 30. 5. 2018, Zápis č. 26 z
       jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 ze dne 27. 6. 2018, Protokol o kontrole č. 7 – 
       Kontrola opodstatněnosti nákupu žacího rameno FERRI TA26 a průběh jeho provozu,  
       Protokol o kontrole č. 8 - Kontrola možné cenzury v Újezdském zpravodaji.
13.  Zápis z 24. jednání Finančního výboru dne 20.8.2018

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

program 22. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

Hlasování - (Pro: 0, Proti: 4, Zdržel se: 2)      Usnesení nebylo přijato.

V 16:53  hodin  paní  starostka  Karla  Jakob  Čechová  ukončila  jednání  ZMČ a  poděkovala
přítomným.

RNDr. Jitka Jenšovská
radní MČ Praha 21

Vladimíra Juřenová
zastupitel MČ Praha 21

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

Zapsal: asistentka - Dana Kartousová
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