
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ZÁPIS  

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
jednání č. ZMČ13

konané dne 18. 03. 2013

Přítomni: dle prezenční listiny 

Ověřovatel: místostarosta - Jan Slezák
místostarosta - Stanislav Kyzlink

Podkladové materiály byly řádně rozeslány všem zastupitelům ve stanovené lhůtě před 
konáním zastupitelstva, současně byly dostupné na stránkách samosprávy Praha21.

1. Zahájení jednání
Pan  starosta  v 16:00  hodin  zahájil  jednání  Zastupitelstva  Městské  části  Praha  21.

Informoval přítomné v sále, že jednání je úřední povahy, že se z něho pořizuje audiozáznam a
videozáznam, který se současně přenáší on-line na internetu. Požádal přítomné, aby po dobu
jednání  zastupitelstva vypnuli  vyzvánění  svých mobilních telefonů a zachovávali  klid  pro
důstojný průběh dnešního jednání Zastupitelstva MČ Praha 21. Konstatoval, že 13. zasedání
bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

2. Stanovení ověřovatelů zápisu, volba mandátového výboru, volba návrhového výboru
Pan  starosta  otevřel  tento  bod,  navrhl  ověřováním  zápisu  a  výsledku  hlasování  pana
místostarostu Slezáka a pana zastupitele Kyzlinka, požádal o jejich souhlas, oba souhlasili.
Upozornil,  že  ověřovatel  zápisu  odpovídá  za  správnost  a  úplnost  zápisu  o  jednání
zastupitelstva, dozírá též na sčítání hlasů a zjišťování výsledků hlasování. Požádal, aby bylo
při  jednotlivých hlasováních do záznamu hlasitě uvedeno, kolik zastupitelů hlasovalo pro,
proti, kolik zastupitelů se zdrželo hlasování, při požadavku na jmenovité hlasování byl uveden
jmenný seznam s výsledky hlasování.
Následovala volba mandátového výboru, který ověřuje a konstatuje přítomnost nadpoloviční
většiny  členů,  počet  členů  omluvených  a  neomluvených.  Pan  starosta  navrhl  tříčlenný
mandátový výbor ve složení: předseda pan zastupitel Vlach, paní zastupitelka Jakob Čechová
a  pan  zastupitel  Hartman.  Požádal  o  vyjádření  členů,  souhlasili.  Byl  konstatován  počet
přítomných 9 zastupitelů z celkového počtu 17 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
Došlo k hlasování o složení mandátového výboru: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl
přijat, byl zvolen mandátový výbor.
Dále navrhl tříčlenný návrhový výbor ve složení: předseda pan zastupitel Šponer, členové pan
zastupitel Sikač a pan zastupitel Taitl. Požádal o vyjádření členů, souhlasili. Došlo k hlasování
o složení návrhového výboru: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se:  0.  Návrh byl přijat,  byl zvolen
návrhový výbor. 
Pan starosta konstatoval, že 13. zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno na úřední desce,
včetně její elektronické podoby. Upozornil občany, že na webových stránkách úřadu mohou
vždy před jednáním ZMČ nalézt veškeré detailní informace ke všem projednávaným bodům
v digitální  podobě.  Z materiálů  jsou  vynechány  pouze  údaje  osobní  povahy,  které  nám
znemožňuje zveřejňovat zákon. 



Z dnešního  jednání  zastupitelstva  se  omluvilo  celkem 7  zastupitelů,  pan  zastupitel  Janda
emailem ze dne 11. 3.  2013, zastupitelé za ODS Dastychová, Diepoltová,  Hod, Juřenová,
Štrouf a paní zastupitelka Vlásenková dopisem ze dne 18. 3. 2013. Pan zastupitel Duchek není
omluven;  přesto  trvá  vyjádření  mandátového výboru počet  zastupitelů  9,  zastupitelstvo je
usnášeníschopné. 
Zápis z 12. zasedání zastupitelstva byl řádně ověřen a podepsán; k minulému zápisu nikdo
nevznesl námitku.

Usnesení číslo: ZMČ13/0157/13
Zastupitelstvo městské části
1) volí
ověřovatele zápisu: pan místostarosta Slezák, pan místostarosta Kyzlink
2) volí
mandátový výbor ve složení: předseda pan zastupitel Vlach, členové paní zastupitelka Jakob
Čechová, pan zastupitel Hartman /hlasování Pro: 9, Proti:0, Zdržel se: 0/ 
3) volí
návrhový výbor ve složení: předseda pan zastupitel Šponer, členové pan zastupitel Sikač, pan
zastupitel Taitl /hlasování Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0/
Usnesení - (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)

3. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Pan starosta otevřel tento bod, v rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Schválený program jednání:

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

6.
Kritéria pro hodnocení Masarykovy základní školy, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad 
Lesy

7. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 21
8. Prodej pozemku č. parc. 4356/102 předem známému zájemci - manž. Šárovým
9. Prodej pozemku č. parc. 4356/103 předem známému zájemci - manž. Řehořkovým
10.Prodej pozemku č. parc. 4356/104 předem známému zájemci - manž. Marešovým
11.Prodej pozemku č. parc. 4356/105 předem známému zájemci - manž. Šroubovým
12.Prodej pozemku č. parc. 4356/106 předem známému zájemci - manž. Polákovým
13.Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21
14.Revokace usnesení ZMČ12/0154/12 ze dne 4. 2. 2013
15.Žádost o změnu územního plánu
16.Projednání návrhu na udělení titulu Čestný občan, Občan roku 2012

Usnesení číslo: ZMČ13/0158/13
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
program 13. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21



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

4. Kontrola plnění usnesení
Pan starosta na další průběh předal slovo p. Slezákovi, ten otevřel tento bod. Pan starosta
informoval, o úkolech z minulého jednání. V rozpravě k tomuto bodu vystoupil pan zastupitel
Sikač a žádá vysvětlení stejného textu ve třech úkolech, odpověděl pan starosta.

Usnesení číslo: ZMČ13/0159/13
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení z minulého jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 

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

5. Zpráva o činnosti rady
Pan místostarosta Slezák otevřel tento bod, předal slovo panu starostovi, který konstatoval, že
RMČ se v období červenec – prosinec 2012 se sešla celkem 13x, materiály jsou dostupné na
webových stránkách, každý zastupitel dostává zápis z jednání rady. 
Pan  místostarosta  navrhl,  aby  zastupitelstvo  v tomto  usnesení  vzalo  na  vědomí  „zprávu
starosty o činnosti rady“, namísto „informaci o činnosti rady“.
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.  

Usnesení číslo: ZMČ13/0160/13
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zprávu starosty o činnosti rady 

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

6. Kritéria pro hodnocení Masarykovy základní školy, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd 
nad Lesy
Pan  místostarosta  Slezák  otevřel  tento  bod,  předal  slovo  panu  starostovi,  který  materiál
přednesl. RMČ Praha 21 souhlasila na svém zasedání dne 26. 2. 2013 s Kritérii pro hodnocení
Masarykovy základní školy (dále jen "kritéria"), která vycházejí z ustanovení § 12 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon).  Na základě  tohoto  ustanovení  může zřizovatel  školy provádět  hodnocení  školy a
školského  zařízení  podle  kritérií,  která  předem  zveřejní.  Kritéria  jsou  zpracována  ve
spolupráci s ředitelem Masarykovy základní školy a na základě hodnotících kritérií  České
školní  inspekce  a  Doporučení  pro  zřizovatele  k  hodnocení  škol,  zpracovaná  pracovní
skupinou v rámci národního projektu Cesta ke kvalitě. Školská rada Masarykovy ZŠ schválila
kritéria dne 19. 11. 2012. 
Členění dokumentu kritérií: 
Čl. I. Uvádí zákonné důvody pro stanovení kritérií a jejich cíl.
Čl.  II.  Vyjmenovává  zdroje  informací,  které  škola  zpracovává  v  souladu  se  zákonnými
předpisy
Čl. III. Stanovuje interní dokumenty školy, které mohou být podkladem pro hodnocení.



Čl. IV. Charakterizuje odbory podílející se na různých kontrolách školy.
Čl. V. Podrobně definuje jednotlivá kritéria, která jsou následně uvedená v přehledné tabulce
Čl. VI. Určuje způsob hodnocení kritérií
V rozpravě  vystoupil  pan  zastupitel  Sikač  s dotazem  z jakých  podkladů  se  tato  kritéria
čerpaly; odpověděl pan starosta a vedoucí OŠKaMA21 p. Hájková.

Usnesení číslo: ZMČ13/0161/13
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
Kritéria pro hodnocení Masarykovy základní školy, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy,
která jsou součástí originálu tohoto usnesení
2) ukládá
ÚMČ  Praha  21  /OŠKMA21/  předat  Kritéria  pro  hodnocení  Masarykovy  základní  školy,
Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy řediteli Masarykovy základní školy a předsedovi
školské rady Masarykovy základní školy
Zodpovídá 

1. Iva Hájková, vedoucí odboru 
   
Termín: 05. 04. 2013    

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

7. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 21
Pan  místostarosta  Slezák  otevřel  tento  bod,  předal  slovo  panu  starostovi,  který  materiál
přednesl. Na základě splnění nápravných opatření z kontroly provedené zaměstnanci MHMP
v  roce  2012,  při  které  bylo  konstatováno,  že  je  třeba  aktualizovat  zřizovací  listiny  v
souvislosti s předáním majetku do správy příspěvkových organizací.
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ13/0162/13
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 21 Masarykovy
základní  školy,  Polesná  1690;  Mateřské  školy  Sluníčko,  Polesná  1690;  Mateřské  školy
Rohožník, Žárovická 1653 a Mateřské školy Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 9 - Újezd nad
Lesy dle předloženého návrhu, který je nedílnou součástí originálu tohoto usnesení
2) pověřuje
starostu  MČ  Praha  21  podpisem  Dodatků  zřizovacích  listin  jednotlivých  příspěvkových
organizací zřizovaných MČ Praha 21 
Zodpovídá 



1. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   
Termín: 30. 04. 2013    

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

8. Prodej pozemku č. parc. 4356/102 předem známému zájemci - manž. Šárovým
Pan místostarosta Slezák požádal o procedurální návrh, aby k bodům č. 8, 9, 10, 11 a 12 byla
přečtena předkládací zprávu najednou, protože je u těchto bodů stejná /hlasování Pro: 9, Proti:
0, Zdržel se: 0/ Návrh byl přijat. 
Pan  starosta  materiál  přednesl.  Předmětem  těchto  usnesení  je  prodej  pozemků  předem
známým  zájemcům  –  manželům  Šárovým,  Řehořkovým,  Marešovým,  Šroubovým  a
Polákovým. Usnesením RMČ65/1124 ze dne 26.  2.  2013,  kterým byl  odsouhlasen záměr
odprodat pozemky ve svěřené správě o výměře 9 až 16 m², v rámci vyřešení majetkoprávního
vztahu. Pozemek se nachází v lokalitě řadových domů mezi ulicemi Machovická a Žehušická
a byl oddělen geometrickým plánem z původního pozemku 4356/34.
Je preferováno smírné řešení a požádali o snížení kupní ceny vzhledem k tomu, že pozemek
užívají  minimálně  10  let  v  dobré  víře   a  z  geometrického  plánu,  který  byl  v  roce  2002
vyhotoven nevyplývalo, že část pozemku, který užívají, zasahuje do pozemku 4356/43 a ne  z
jejich viny se tato situace řeší až nyní. Ceny byly uzpůsobeny dané situaci, tzn. v duchu byla
stanovena částka 890,- Kč za m² tam, kde není břemeno, tam kde se břemeno nachází, byla
stanovena cena na 500,-Kč za m².
V rozpravě k tomuto bodu vystoupil pan zastupitel Hartman, odpověděl p. starosta. 

Usnesení číslo: ZMČ13/0163/13
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
odprodej pozemku č. parc. 4356/102 o výměře 11 m² v k.ú. Újezd nad Lesy Ing. Janu Šárovi a
Bohunce  Šárové  za  sníženou  cenu  890,-  Kč/m²,  která  je  stanovena  dle  cenové  mapy
stavebních pozemků platné v roce 2002  
2) pověřuje
starostu MČ Praha 21 podpisem kupní smlouvy
Zodpovídá 

1. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   Podpis smlouvy
Termín: 10. 05. 2013    

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

9. Prodej pozemku č. parc. 4356/103 předem známému zájemci - manž. Řehořkovým
Pan místostarosta Slezák otevřel tento bod, v rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.



Usnesení číslo: ZMČ13/0164/13
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
odprodej pozemku č. parc. 4356/103 o výměře 9 m² v k.ú. Újezd nad Lesy Pavlu Řehořkovi a
Evě Řehořkové za sníženou cenu 890,- Kč/m², která je stanovena dle cenové mapy stavebních
pozemků platné v roce 2002  
2) pověřuje
starostu MČ Praha 21 podpisem kupní smlouvy
Zodpovídá 

1. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   Podpis smlouvy
Termín: 10. 05. 2013    

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

10. Prodej pozemku č. parc. 4356/104 předem známému zájemci - manž. Marešovým
Pan místostarosta Slezák otevřel tento bod, v rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ13/0165/13
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
odprodej pozemku č. parc. 4356/104 o výměře 9 m² v k.ú. Újezd nad Lesy MUDr. Otakaru
Marešovi a Haně Marešové za sníženou cenu 890,- Kč/m²,  která je stanovena dle cenové
mapy stavebních pozemků platné v roce 2002  
2) pověřuje
starostu MČ Praha 21 podpisem kupní smlouvy
Zodpovídá 

1. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   Podpis smlouvy
Termín: 10. 05. 2013    

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

11. Prodej pozemku č. parc. 4356/105 předem známému zájemci - manž. Šroubovým
Pan místostarosta Slezák otevřel tento bod, v rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.



Usnesení číslo: ZMČ13/0166/13
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
odprodej pozemku č. parc. 4356/105 o výměře 8 m² v k.ú. Újezd nad Lesy Václavu Šroubovi
a Miloslavě Šroubové za sníženou cenu 890,- Kč/m², která je stanovena dle cenové mapy
stavebních pozemků platné v roce 2002  
2) pověřuje
starostu MČ Praha 21 podpisem kupní smlouvy
Zodpovídá 

1. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   Podpis smlouvy
Termín: 10. 05. 2013    

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

12. Prodej pozemku č. parc. 4356/106 předem známému zájemci - manž. Polákovým
Pan místostarosta Slezák otevřel tento bod, v rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ13/0167/13
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
odprodej pozemku č. parc. 4356/106 o výměře 16 m² v k.ú. Újezd nad Lesy Ing. Ladislavu
Polákovi a Věře Polákové za sníženou cenu 500,-/m², která vychází z cenové mapy stavebních
pozemků platné v roce 2002 a dalšího snížení z důvodu zatížení pozemku vedením inž. sítí
2) pověřuje
starostu MČ Praha 21 podpisem kupní smlouvy
Zodpovídá 

1. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   Podpis smlouvy
Termín: 10. 05. 2013    

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

13. Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21
Pan místostarosta Slezák otevřel tento bod, podal procedurální návrh, aby materiál přednesl
pan  starosta,  vzhledem  k tomu,  že  předkladatel  tohoto  materiálu  není  přítomen.  Došlo
k hlasování /Pro: 9, Proti 0, Zdržel se: 0/ Návrh byl přijat.
Materiál pan starosta uvedl. V diskuzi vystoupil pan Hartman s informací, že bude reagovat
na příštím jednání zastupitelstva. Závěrečné slovo dostal pan starosta, ve kterém uvedl, že



zastupitel má právo na veškeré materiály, včetně výsledků šetření kontrolního výboru a je
povinen tyto materiály zabezpečit tak, aby se nestaly veřejnými.
 

Usnesení číslo: ZMČ13/0168/13
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zápisy z jednání KV ZMČ Praha 21 č. 20 ze dne 5. 12. 2012, č. 21 ze dne 9. 1. 2013 a č. 22 ze
dne 6. 2. 2013

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

14. Revokace usnesení ZMČ12/0154/12 ze dne 4. 2. 2013
Pan  místostarosta  Slezák  otevřel  tento  bod,  pan  starosta  přednesl  důvodovou  zprávu.  V
průběhu  pořizování  dat  ze  schváleného  rozpočtu  MČ  Praha  21  na  rok  2013  (usnesení
ZMČ12/0154/13 ze dne 4. 2. 2013) do programu Ginis, byl zjištěn nesoulad mezi pořízenými
daty a excelovou tabulkou - příloha č. 1 - Závazné ukazatel rozpočtu MČ Praha 21 na rok
2013, a to o 400 tis. Kč. K rozdílu došlo mechanickou chybou při zadávání součtového vzorce
u kapitálových výdajů (do vzorce  se nezapočítala  buňka z  kapitoly 06 -  Kultura,  sport  a
cestovní ruch - kapitálové výdaje - hřiště Druhanická). Celkový stav příjmů a výdajů zůstává
stejný, dochází pouze ke snížení běžných výdajů (snížení oddílu ostatní činnosti v kapitole 10
pokladní  správa  v  položce  nespecifikované  rezervy)  a  k  navýšení  celkového  stavu
kapitálových výdajů o 400 tis. Kč. Revokace byla odsouhlasena usnesením RMČ65/1142/13,
ze dne 26. 2. 2013. 
V rozpravě  občanů  vystoupil  pan  Lameš  s dotazem,  kde  vznikla  chyba,  odpověděl  pan
starosta; pan zastupitel Hartman s informací, že reagovat by mohla i paní Berková.

Usnesení číslo: ZMČ13/0169/13
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
revokaci usnesení ZMČ12/0154/13, ze dne 4. 2. 2013
2) schvaluje
"Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2013" po opravě v příloze č. 1 - Závazné ukazatele
rozpočtu  MČ  Praha  21  na  rok  2013.  Příloha  č.  1  je  nedílnou  součástí  originálu  tohoto
usnesení. Jedná se o snížení běžných výdajů o 400 tis. Kč a navýšení kapitálových výdajů o
400 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu MČ Praha 21 ze dne 4. 2. 2013. Celková částka
příjmů a výdajů schváleného rozpočtu zůstává stejná. 

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

15. Žádost o změnu územního plánu
Pan  místostarosta  Slezák  otevřel  tento  bod,  předal  slovo  panu  starostovi,  který  přednesl
důvodovou  zprávu.  MČ Praha  21  předkládá  tento  dokument  jako  podkladovou  studii  za
účelem ochrany řešeného území pro budoucí rozvoj vybavenosti lokality severního Blatova



(severozápadní část MČ Praha 21). Cílem je ochrana a vytvoření ploch pro rozvoj veřejných
prostranství a vybavenosti. Vzhledem k tomu, že během posledních 20 let v mnoha případech
proběhl  neřízený  rozvoj  území,  který  byl  díky  nepřipravenosti  „předběhnut“  komerčními
zájmy a na mnoha místech MČ Praha 21 Újezd nad Lesy bylo z  urbanistického hlediska
promarněno  několik  příležitostí  na  propojení  komunikační  sítě  a  udržitelný  rozvoj
urbanistické  struktury obce,  která  je  historicky koncipována do pravidelného,  všesměrově
prostupného  rastru.  Díky  nevhodné  parcelaci  a  následnému  majetkoprávnímu  nedořešení
následné správy komunikací vzniklo mnoho případů, kde chybí propojení uliční sítě a veřejná
prostranství  sekundárního  charakteru,  významných  zejména  pro  lokální  potřeby  obyvatel
(veřejná  prostranství  pro  oddech  a  setkávání).  Proto  předkládáme  koncept,  který  by  měl
sloužit  jako podklad pro iniciaci  kroků vedoucích k ochraně dotčeného území  tak,  aby v
budoucnu nedošlo ke zneužití plánovaného rozvoje veřejné infrastruktury a vybavenosti MČ.
Jedná se o rozvoj lokality v souhrnné výměře 6,5 ha. Koncept předpokládá vznik iniciační
studie včetně změny územního plánu, který je v kompetenci hl. města Prahy. 
V rozpravě k tomuto bodu vystoupil pan zastupitel Sikač -   dotaz se týkal území NATURA
2000, odpověděl pan starosta. 

Usnesení číslo: ZMČ13/0170/13
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
iniciační  dokument  MČ  Praha  21  "ETAPA  01_Blatov_rozvojové  plochy  Pilovská  –
Čankovská", která je nedílnou součástí originálu tohoto usnesení
2) schvaluje
uplatnění požadavku MČ Praha 21 na změnu územního plánu v lokalitě Blatov v intencích
iniciačního návrhu

3) ukládá
starostovi MČ Praha 21 předložit návrh na změnu územního plánu na MHMP
Zodpovídá 

1. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   viz usnesení
Termín: 30. 09. 2013    

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

16. Projednání návrhu na udělení titulu Čestný občan, Občan roku 2012
Pan  místostarosta  Slezák  otevřel  tento  bod,  předal  slovo  panu  starostovi,  který  přednesl
důvodovou  zprávu.  Předložil  zastupitelstvu  návrh  na  ocenění  významných  osobností,
informoval, že v materiálu je chyba, protože titul Občan roku bude za rok 2012, ne za rok
2013. Nominovaní na titul Čestný občan MČ Praha 21: Ing. Alfred Kocáb, Čestný občan MČ
Praha 21 in memoriam - univ.  prof. RNDr. Petr  Voňka, CSc.,  plk. Ing.  Oldřich Pelčák  a
Občan roku 2012  - Ing. Eva Danielová. 
V rozpravě občanů k tomuto bodu vystoupil pan Lameš - dotaz se týkal nominací na tituly ČO
a OR; v rozpravě zastupitelů reagovali p. zastupitel Sikač a pan zastupitel Hartman, závěrečné
slovo dostal pan starosta. 



Usnesení číslo: ZMČ13/0171/13
Zastupitelstvo městské části
1) rozhodlo
udělit čestný titul "Čestný občan MČ Praha 21":
Ing. Alfred Kocáb 
2) rozhodlo
udělit čestný titul "Čestný občan MČ Praha 21" in memoriam:
univ. prof. RNDr. Petr Voňka, CSc.
3) rozhodlo
udělit čestný titul "Občan roku" za rok 2012:
Ing. Eva Danielová 

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

V 17:04 vyhlásil pan místostarosta Slezák přestávku do 18:00 hodin, kdy začne projednávání
interpelací občanů a zastupitelů. Znění interpelací jsou samostatnou přílohou tohoto zápisu.
V 17:15 hodin přišel pan zastupitel Duchek.
V 18:00 hodin začalo projednávání interpelací občanů, poté interpelací zastupitelů.
V 18:34 hodin pan místostarosta Slezák jednání zastupitelstva ukončil.
Zvukový záznam z jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 1 ze dne 18. 3. 2013 je uveřejněn 
na www.praha21.cz

Jan Slezák
místostarosta

Stanislav Kyzlink
místostarosta

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

Zapsal: asistentka - Dana Kartousová

Příloha zápisu jednání ZMČ 13 dne 18. 3. 2013

http://www.praha21.cz/


   Interpelace občanů a členů zastupitelstva

Seznam interpelací občanů:

1. p. Jaroslav Jeníček – Dotaz na obsah sloupku zastupitele v ÚZ 3/2013 /v jaké politické
straně je p. Rath, v jaké politické straně je p. Mládek/ - interpelace směřována na p.
radního Vlacha - odpoví písemně do 30ti dnů.

2. p. Tomáš Flaška – Kdy bude spuštěno internetové diskuzní fórum – Co se ve věci
udělalo  za  3  měsíce,  které  uběhly  od  mého  dotazu  na  toto  téma  –  interpelace
směřována na p. starostu, který ústně odpověděl. 

3. p.  Jiří  Lameš – Neodpovídání  na interpelace – interpelace směřována  na p. radní
Jakob  Čechovou a  p.  radního  Vlacha  –  p.  Jakob  Čechová  prosí  poslat  přes
sekretariát písemně, na základě písemného dotazu písemně odpoví; - p. Vlach
odpoví písemně do 30ti dnů.

4. p.  Rostislav  Novák  –  Udělení  titulu  čestný  občan,  důvod  neudělení  titulu  panu
Pelčákovi – interpelace směřována p. starostovi, který ústně odpověděl.

5. p. Jiří Lameš – Školská rada - interpelace směřována na p. radního Vlacha - odpoví
písemně do 30ti dnů.  

6. p.  Jaroslav  Jeníček  –  Zda  by J.  Čechová  mohla  sdělit  svojí  představu  o  průběhu
zastupitelstva  a  sezení  občanů  –  interpelace  směřována  na  p.  radní  Čechovou  –
odpověděla ústně p. Jakob Čechová.

Seznam interpelací zastupitelů:

1. p. Petr Duchek – Autobusové zastávky – interpelace směřována na p. místostarostu
Slezáka – odpoví písemně do 30ti dnů.

2. p. Petr Duchek – Řešení výsledku šetření ČŠI  - interpelace směřována na p. starostu, 
který ústně odpověděl, doplnila p. Hájková. 

3. p. Petr Duchek – Audit v ZŠ a doplácení sešitů – odpoví písemně do 30ti dnů. 

4. p. Petr Duchek – Diskuzní fórum – interpelace směřována na p. starostu; p. Duchek
odpověď nežádá, protože bylo již řečeno.

5. p. Petr Duchek – Sloupek zastupitelů v ÚZ - interpelace směřována na p. radního
Vlacha - odpoví písemně do 30ti dnů.
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