
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. ZMČ8
konané dne 16.03.2020

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. Doplnil, že v zápisu ze 7. zasedání v hlasování č. 7 došlo k písařské chybě, kdy u
„zdržel  se“  místo  číslice  2  byla  uvedena  číslice  0.  Konstatoval,  že  zápis  z 7.  zasedání
zastupitelstva  byl  řádně  ověřen  a  podepsán,  námitku  nikdo  nevznesl.  Ověřením dnešního
zápisu  pověřil  paní  Zdeňku  Hubínkovou  a  pana  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.  Navrhl  tříčlenný  mandátový  výbor  ve
složení: paní Ponicová, paní Kopecká a pan Růžička – všichni souhlasili. 

Usnesení číslo: ZMČ8/0102/20
Zastupitelstvo městské části
1) volí

mandátový  výbor  ve  složení:  paní  Lucie  Ponicová,  paní  Kristýna  Kopecká,  pan  Zdeněk
Růžička

http://www.praha21.cz/


Usnesení - (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mandátový  výbor  konstatoval,  že  na  zasedání  je  přítomno  10 zastupitelů,  7zastupitelů  je
omluveno, zasedání je usnášeníschopné.

3. Volba návrhového výboru
Pan starosta navrhl tříčlenný návrhový výbor ve složení: paní Pelčáková, pan Duchek, paní
Carbolová – všichni souhlasili.

Usnesení číslo: ZMČ8/0103/20
Zastupitelstvo městské části
1) volí

návrhový výbor ve složení: paní Hana Pelčáková, pan Petr Duchek, paní Jitka Carbolová

Usnesení - (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1)

4. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Pan starosta konstatoval, že 8. 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 MČ. 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.
Rozpočtová  opatření  č.  89  -  č.  95  a  č.  97  -  č.  103:  změny  rozpočtu  v  roce  2019  a
rozpočtová opatření č. 1 - č. 7: změny rozpočtu v roce 2020.

8.
Návrh na revokaci usnesení ZMČ7/0099/19 z 18.12.2019 Schválený rozpočet MČ Praha
21 na rok 2020 a nový "Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2020".

9. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2019.
10.Oprávnění rady k provádění rozpočtových opatření
11.Aktualizace směrnice č. 7/13 O schvalování účetní závěrky

12.
Výbor  pro  hodnocení  podkladů  pro  schvalování  účetní  závěrky MČ Praha  21,  včetně
příspěvkových organizací, za rok 2019

13.Zápis z 9. jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 12.02.2020

14.
Návrh na změnu územního plánu hl. m. Prahy pro sportovní a rekreační plochu s přírodním
koupalištěm

15.Zápis č. 9 z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 ze dne 21.10.2019



Usnesení číslo: ZMČ8/0104/20
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

program jednání 8. Zastupitelstva MČ Praha 21

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

Pan  starosta  přečetl  doporučení  Ministerstva  vnitra  v rámci  výjimečné  situace,  kterou
procházíme,  jedná se o to,  že oproti  dosavadním krizovým opatřením neobsahuje  nynější
opatření  výjimku  pro  zasedání  orgánů  veřejné  moci,  které  se  konají  na  základě  zákona.
Současně platí, že cílem mimořádného opatření je zachování akceschopnosti orgánů obce pro
plnění úkolů krizového řízení. Protože krizové opatření zakazující od 16.3.2020 volný pohyb
osob nevylučuje možnost svolání zastupitelstva obce, Ministerstvo vnitra sděluje, že se tak
může konat pouze za podmínky, že jednání zastupitelstva je nezbytné a zcela nevyhnutelné.
Tuto věc jsem konzultoval s paní místostarostkou a bylo sděleno, že máme některé body, které
nesnesou  odkladu,  proto  jsme  přistoupili  k tomu,  že  dnešní  jednání  zastupitelstva  bude
probíhat a nebylo zrušeno. Zároveň jsou dodržena všechny bezpečností opatření, které jsou
doporučeny a věřím, že zastupitelstvo proběhne řádně a správně

5. Kontrola plnění usnesení
Předkladatel pan Růžička sdělil, že v přílohách jsou vygenerované splněné a trvající úkoly.
Splněné úkoly:  Úkol 00001/2020 - vypořádat fakturu na pro AK Stránský – splněno, platba
odešla  19.12.2019;  Úkol  00105/2019  -  RMČ  zadat  vypracování  znaleckého  posudku  o
přiměřenosti  ceny rekonstrukce  plochy před  budovou  ZŠ  Polesná,  provedené  v r.  2018 –
splněno, 4.3.2020 bylo zadáno. 
Trvající  úkoly:  Úkol  00253/2019  -  RMČ  Praha  21  připravit  novou  koncepci  dopravy  a
pohybu cyklistů v MČ Praha 21 – je požádáno o prodloužení termínu do 31.12.2021; Úkol
00327/2019 - směna pozemků na rohu ulic Zaříčanská a Novosibřinská – připravit směnnou
smlouvu – je požádáno o prodloužení termínu do 30.6.2020.

V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.
Pan starosta informoval, že v předsálí je připraven terminál, kde lze mimo sál sledovat průběh
zastupitelstva  tak,  abychom  zajistili  oddělení  veřejnosti  a  aby  nebyla  krácena  na  svých
právech.
 
Usnesení číslo: ZMČ8/0105/20
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení

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



6. Zpráva o činnosti rady
Předkladatelka  materiálu  paní  Kopecká  sdělila,  že  vzhledem k  aktuální  situaci  si  dovolí
pozměnit zprávu o činnosti rady, kterou bereme na vědomí každý čtvrt roku a předkládám
informace činnosti rady v souvislosti s aktuální situaci. Rada dnes doporučila uzavřít všechny
mateřské školky, a to od 17. 3. do odvolání. Stalo se tak na základě informací o účasti dětí ve
školkách, a i po dohodě s rodiči, jak moc pro ně nastane složitá situace. Aktuálně dnes přišlo
do školek 20 dětí. Úřad je zatím stále v provozu, ale v omezené míře. Pro veřejnost je otevřen
v pondělí od 9 - 12 hod. a ve středu od 14 - 1 7 hod. Vzhledem ke končící lhůtě placení
některých  místních  poplatků.  Shodli  jsme  se  s  radními  na  odložení  termínu  placení  bez
penalizace, tak aby se občané nebáli pokut za pozdní zaplacení. Pečovatelská služba je stále v
provozu až na poskytování služeb Střediska osobní hygieny. Rozšířili jsme i služby mimo
klienty pečovatelské služby, kteří by potřebovali pomoc např. s nákupem nebo vyzvednutí
léků z lékárny. Na stránkách úřaduje také uveřejněna výzva pro dobrovolníky, kteří by nám v
případě potřeby chtěli pomoci. Moc děkujeme všem zaměstnancům za přístup a pomoc v této
době. Zároveň děkujeme i dobrovolníkům, kteří se nám již hlásí s návrhy pomoci. Aktuální
informace zveřejňujeme na stránkách úřadu a facebooku.
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů vystoupila paní Dastychová.

Usnesení číslo: ZMČ8/0106/20
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

zprávu o činnosti rady

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

7. Rozpočtová opatření č.  89 -  č.  95 a č.  97 -  č.  103: změny rozpočtu v roce 2019 a
rozpočtová opatření č. 1 - č. 7: změny rozpočtu v roce 2020.
Předkladatelka  materiálu  paní  Kopecká  uvedla,  že  byla  provedena  následující  rozpočtová
opatření: č. 89 - č. 95 a č. 97 - č. 103: změny rozpočtu v roce 2019 a rozpočtová opatření č. 1 -
č.  7:  změny  rozpočtu  v  roce  2020.  Kromě  přijatých  účelových  dotací  byla  provedena
rozpočtová  opatření  na  Rekonstrukce  hřbitovních  kolumbárních  schránek,  sbírka  na
Světlušku,  v rámci  pečovatelské  služby  došlo  k nárůstu  počtu  obědů,  provedení
elektroinstalací v parku před budovou MZŠ, přijetí dotace pro školu, modernizace komunální
techniky ve výši  193 000,-  Kč – část  hrazena z dotace,  kterou jsme obdrželi   v minulých
letech,  dále přijatá dotace na hasičskou zbrojnici  z Ministerstva vnitra a v roce 2020 bylo
provedeno rozpočtové opatření ve výši 2,5 mil Kč z důvodu dofinancování stavby hasičské
zbrojnice, kdy budeme v rámci finančního vypořádání budeme usilovat o ponechání dotace na
rekonstrukci hasičárny.
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ8/0107/20
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

rozpočtová opatření č. 89 - č. 95 a č. 97 - č.103: změny rozpočtu v roce 2019 a rozpočtová
opatření č. 1 - č. 7: změny rozpočtu v roce 2020 v souladu s přiloženými tabulkami, které jsou
nedílnou součástí tohoto usnesení.



Usnesení - (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1)

8.  Návrh  na  revokaci  usnesení  ZMČ7/0099/19  z  18.12.2019  Schválený  rozpočet  MČ
Praha 21 na rok 2020 a nový "Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2020".
Předkladatelka  materiálu  paní  Kopecká  uvedla,  že  Radou  MČ  Praha  21  byl usnesením
RMČ33/0513/20  ze  dne  14.2.2020  odsouhlasen  návrh  předložit  ZMČ Praha  21  revokaci
usnesení ZMČ7/0099/19 ze dne 18.12.2019, kterým byl schválen Rozpočet MČ Praha 21 na
rok 2020. 
Vzhledem k  tomu,  že  se  Radě  MČ Praha  21  podařilo  dojednat  ještě  před  koncem roku
2019 navýšení  příjmů  rozpočtu  pro  rok  2020  o  částku  2  170  000,-  Kč  na  administraci
územního řízení stavby přeložky I/12 Běchovice - Úvaly a Zastupitelstvo Hlavního města
Prahy tuto částku MČ Praze 21 přidělilo v rámci finančních vztahů k městským částem na rok
2020 ve schváleném rozpočtu Hlavního města Prahy na rok 2020, je pro MČ Praha 21 nutné
toto navýšení příjmů promítnout i do schváleného rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2020.
Z výše uvedeného vyplývá nový Návrh rozpočtu na rok 2020, kde jsou zvýšeny příjmy i
výdaje rozpočtu o částku 2 170,0 tis.  Kč oproti původnímu Schválenému rozpočtu na rok
2020 z 18.12.2019.
 V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ8/0108/20
Zastupitelstvo městské části
1) revokuje

usnesení ZMČ7/0099/19 z 18.12.2019, kterým byl schválen Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na
rok 2020.

2) schvaluje

"Rozpočet MČ Praha 21 na rok 2020", který je schodkový o objemu příjmů 90 851,00 tis. Kč
a výdajů v objemu 100 114,50 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 2020 jsou položkou
8115  -  Financování  zapojeny  nevyčerpané  finanční  prostředky  z  výsledků  hospodaření
předcházejících účetních období ve výši 9 263,50 tis. Kč, které dokrývají schodek rozpočtu.

3) schvaluje

Plán  vedlejší  hospodářské  činnosti  a  bytového  hospodářství  v  objemu nákladů  ve  výši  9
303,01 tis.  Kč a  objemu výnosů 9 370,  80 tis.  Kč a  z  toho vyplývajícím hospodářským
výsledkem ve výši 67,79 tis. Kč.

Usnesení - (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1)

9. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2019.
Předkladatelka materiálu paní Kopecká sdělila, že Zastupitelstvu MČ Praha 21 je předkládáno
ke schválení Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2019 ke schválení.
V souladu se všemi platnými zákony, předpisy, směrnicemi a pokyny z MHMP a Českými
účetními standardy, je vypracováno čtvrtletně Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 21.
K 31.12.2019 byly vykázány příjmy ve výši 137 339 694,29 Kč, tj. plnění k upravenému
rozpočtu na 100,08 %. Celkové výdaje byly vykázány ve výši 125 143 034,31 Kč, tj. plnění
vůči upravenému rozpočtu na 74,21 %. Z toho běžné výdaje 108 829 165,83 (plnění na 84,48



%) a kapitálové výdaje 16 313 868,48 Kč (plnění na 36,80 %). Saldo příjmů a výdajů po
konsolidaci bylo vykázáno přebytkové, a to ve výši 12 196 659,98 Kč. Výsledek hospodaření
hlavní činnosti byl vykázán ve výši -8 841 809,45 Kč, výnosy byly 104 821 740,33 Kč a
náklady ve výši 113 663 549,78 Kč. Ve vedlejší hospodářské činnosti byly docíleny výnosy k
31.12.2019 21 077 479,86 Kč a náklady ve výši  14 884 632,28 Kč a z  toho vyplývající
výsledek hospodaření před zdaněním ve výši 6 192 847,58 Kč.
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ8/0109/20
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

předložený materiál Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2019 včetně všech 
příloh.

2) schvaluje

předložený materiál Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2019 včetně všech 
příloh.

Usnesení - (Pro: 9, Proti: 1, Zdržel se: 0)

V době od 14:39 do 14:50 hodin byla přestávka.

10. Oprávnění rady k provádění rozpočtových opatření
Předkladatelka materiálu paní Kopecká informovala, že  Vnitřní směrnice č. 1/18 schválená
Zastupitelstvem městské části Praha 21 upravuje mimo jiné oprávnění pro radu městské části
ke schvalování rozpočtových opatření: změny rozpočtu. Z důvodu efektivnější akceschopnosti
při výkonu správy městské části a současně i na základě doporučení zástupců oddělení auditu
MHMP navrhujeme schválit dodatek č. 1 této směrnice. Podle tohoto dodatku bude rada nyní
limitována k provádění rozpočtových opatření v jednotlivých případech v maximální výši 2,5
mil. Kč, který upravuje čl. 13 odst. 1 písmeno b a c směrnice. Zároveň touto změnou dojde k
napravení legislativně technických nepřesností.
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů vstoupil pan Duchek. 

Usnesení číslo: ZMČ8/0110/20
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

Dodatek č. 1 k Vnitřní směrnici č. 1/18 Rozpočtová pravidla MČ Praha 21 ze dne 19.3.2018 s
účinností od 1.4.2018.

Usnesení - (Pro: 9, Proti: 1, Zdržel se: 0)

11. Aktualizace směrnice č. 7/13 O schvalování účetní závěrky
Předkladatelka  materiálu  paní  tajemnice  Zátková  je  omluvena,  proto  materiál  předloží
pověřený zástupce tajemnice pan Roušal, který sdělil, že na základě doporučení Rady MČ
Praha 21 předkládá Zastupitelstvu MČ Praha 21 návrh na aktualizaci vnitřní směrnice č. 7/13
"O schvalování účetní závěrky", kterou schválilo ZMČ Praha 21 dne 16.12.2013 usnesením č.
ZMČ 17/0213/13. Schvalování účetní závěrky je legislativně ošetřeno Vyhláškou č. 220/2013



Sb. "Vyhláška o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních
jednotek".  Schvalujícím orgánem pro  účetní  závěrku  MČ Praha  21  je  Zastupitelstvo  MČ
Praha 21.  Ve směrnici  7/13 je počítáno s referentem interního auditu.  Tato pozice není  v
současné době obsazena a není tedy možné naplnit požadavky směrnice. S ohledem na to, že
je  v  MČ  Praha  21  dlouhodobě zvykem,  že  si  ZMČ  Praha  21  volí  5-členný  výbor  pro
schvalování účetní závěrky, navrhuji stávající směrnici aktualizovat tak, aby byl vypuštěn a
nahrazen referent interního auditu, byl zachován výbor pro schvalování účetní závěrky a bylo
narovnáno  do  souladu  s  platnou  vyhláškou.  V  příloze  02  jsou  návrhy  změn  vyznačené
revizemi. V příloze 03 je nové znění směrnice již s přijatými revizemi.
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů vstoupily: paní Carbolová a paní
Dastychová.

Usnesení číslo: ZMČ8/0111/20
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

Návrh na aktualizaci vnitřní směrnice č. 7/13 O schvalování účetní závěrky

2) ruší

Směrnici č. 7/13 O schvalování účetní závěrky s okamžitou platností

3) schvaluje

Vnitřní směrnici č. 1/20 O schvalování účetní závěrky dle přílohy č. 3 s okamžitou účinností

4) ukládá

Tajemnici ÚMČ Praha 21 seznámit zaměstnance ÚMČ Praha 21 s Vnitřní směrnicí č. 1/20 O
schvalování účetní závěrky

Zodpovídá 

1. Ing. Šárka Zátková, tajemnice Úřadu městské části Praha 21
Termín: 31.03.2020 

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

12. Výbor pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky MČ Praha 21, včetně
příspěvkových organizací, za rok 2019
Předkladatelka tohoto materiálu v zastoupení panem Roušalem, který uvedl, že v souladu s
vnitřní směrnicí O schvalování účetní závěrky je nutné, aby ZMČ Praha 21 zvolilo 5- členný
výbor pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky. Složení výboru navrhuji tak,
jak ho doporučila RMČ na svém jednání dne 25.2. i s ohledem na nominaci člena finančního
výboru. Tajemnicí výboru je navržena Ing. Karolína Šťastná, referentka FO a tajemnice FV.
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů vstoupila paní Kopecká.



Usnesení číslo: ZMČ8/0112/20
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

Návrh na zvolení 5 členů a tajemnice Výboru pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní
závěrky MČ Praha 21, včetně zřízených příspěvkových organizací, za rok 2019, ve složení:
Ing.  Jana Piknová,  Ing.  Šárka  Zátková,  pí  Zdeňka Hubínková,  Ing.  Kristýna Kopecká,  p.
Zdeněk Růžička; tajemnice výboru - Ing. Karolína Šťastná.

2) volí

5 členů a  tajemnici  Výboru pro hodnocení  podkladů pro schvalování  účetní  závěrky MČ
Praha 21, včetně zřízených příspěvkových organizací, za rok 2019, ve složení: Ing. Kristýna
Kopecká (předsedkyně),  Ing.  Jana Piknová,  Ing.  Šárka Zátková,  pí  Zdeňka Hubínková, p.
Zdeněk Růžička; tajemnice výboru - Ing. Karolína Šťastná.

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

13. Zápis z 9. jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 12.02.2020
Předkladatelka materiálu paní Hubínková sdělila, že Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha
21 předkládá Zastupitelstvu MČ Praha 21 na vědomí zápis z 9. jednání ze dne 12.02.2020.
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil. 

Usnesení číslo: ZMČ8/0113/20
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

zápis z 9. jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 12.02.2020.

Usnesení - (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1)

14. Návrh na změnu územního plánu hl. m. Prahy pro sportovní a rekreační plochu s
přírodním koupalištěm
Předkladatel  materiálu  pan  starosta  Samec  předal  vedení  schůze  místostarostovi  panu
Růžičkovi  a  sdělil,  že  ZMČ je  předložen  k  projednání  návrh  na  změnu  územního  plánu
sídelního útvaru hl. m. Prahy. Změna je navrhována za účelem záměru vybudovat společně s
MČ Praha Běchovice sportovní a rekreační plochu s přírodním koupalištěm. Záměr a změna
územního plánu je uvažována na částech pozemků parc. č. 1432 v k.ú. Běchovice a parc. č.
777/1 a 777/7 v k.ú. Újezd nad Lesy v rozsahu dle přílohy č. 02.
Záměr a návrh na změnu ÚP SÚ HMP byl projednán na KÚR dne 10.2.2020 s tím, že komise
změnu ÚP SÚ HMP doporučuje. Záměr a návrh na změnu ÚP SÚ HMP současně projednalo
ZMČ Praha Běchovice. Radou městské části Praha 21 byl záměr projednán dne 25.2.2020 (č.
usnesení RMČ34/0535/20).
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil,  v rozpravě zastupitelů vystoupili:  pan Duchek, paní
Dastychová a pan starosta.

Usnesení číslo: ZMČ8/0114/20
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí



a) informaci starosty o záměru vybudovat společně s MČ Běchovice sportovní a rekreační
plochu s přírodním koupalištěm
b) povinnost požádat o změnu funkce využití pozemků v rámci ÚP hl. m. Prahy v plánovaném
místě realizace záměru
c) návrh na pořízení změny územního plánu za účelem vybudování společně s MČ Běchovice
sportovní a rekreační plochu s přírodním koupalištěm
d) usnesení RMČ č. RMČ34/0535/20 ze dne 25.2.2020

2) schvaluje

a) záměr na vybudování sportovní a rekreační plochy s přírodním koupalištěm

b) návrh na pořízení  změny územního plánu za  účelem vybudování  sportovní  a  rekreační
plochy s přírodním koupalištěm:

 změna funkce využití území na části pozemku parc. č. 1432 v k.ú. Běchovice, obec
Praha z plochy OP/SV-B na plochu SV-B,

 změna funkce využití zemí na části pozemku parc. č. 1432 v k.ú. Běchovice, obec
Praha z plochy OP/NL na plochu SO3,

 změna funkce využití území na části pozemku parc. č. 777/1 a 777/7 v k.ú. Újezd nad
Lesy, obec Praha z plochy OP/NL na plochu SO3

dle grafického zákresu, který je přílohou usnesení

3) ukládá

odboru  majetku  a  investic  podat  návrh  na  pořízení  změny  územního  plánu  hl.  m.
Prahy odboru UZR MHMP

Zodpovídá 

1. Ing. Josef Roušal, vedoucí odboru majetku a investic
Termín: 30.04.2020 

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

Pan místostarosta Růžička předal vedení zpět panu starostovi, který v 15:30 hodin informoval
do  záznamu,  že  jsou  problémy  s on-line  přenosem  jednání  ZMČ  (jedná  se  o  chybu  v
internetovém připojení), a že záznam bude přístupný na webových stránkách ÚMČ Praha 21 a
zároveň oznámil, že je 15:30 hodin, končí lhůta pro podávání interpelací - žádná interpelace
nebyla předložena.

Pan starosta podává procedurální návrh na zrušení interpelací.
Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1. Návrh byl přijat. 



15. Zápis č. 9 z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 ze dne 21.10.2019
Pan  starosta  Samec  vzhledem  k nepřítomnosti  předkladatelky  materiálu  paní  Doležalové
požádal k předložení materiálu členku Kontrolního výboru paní Pelčákovou, která sdělila, že
Zastupitelstvu MČ Praha 21 je předkládán zápis z jednání Kontrolního výboru č. 9 ze dne
21.10.2019  s  návrhem  usnesení:  ZMČ bere  na  vědomí  zápis  z jednání  KV č.  9  ze  dne
21.10.2019.
V rozpravě  občanů  nikdo  nevystoupil,  v rozpravě  zastupitelů  vystoupili:  pan  Duchek
s návrhem předložit zápis na příští jednání ZMČ, paní Kopecká s procedurálním návrhem na
stažení tohoto bodu z projednávání a předložení na příští jednání ZMČ.

Hlasování o návrhu:
- paní Kopecké: stažení tohoto bodu z projednávání a předložení na příští jednání ZMČ 

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

 Materiál byl stažen z jednání.

Pan starosta Milan Samec v 15:41 hodin poděkoval všem přítomným, popřál pevné zdraví a
ukončil jednání.

Zdeňka Hubínková
zastupitel MČ Praha 21

Ing. Ondřej Vojta
zastupitel MČ Praha 21

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

Zapsal: vedoucí oddělení kanceláře starosty - Dana Kartousová
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