
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ZÁPIS  

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. ZMČ4
konané dne 22. 06. 2015,

pokračování dne 29. 06. 2015

Přítomni:    dle prezenčních listin ze dne 22. 6. 2015 a 29. 6. 2015 

Ověřovatel: zastupitelka - Vladimíra Juřenová
radní - Jaroslava Punová

1. Zahájení jednání
Jednání  zastupitelstva  MČ Praha  21  zahájil  pan  starosta  Zdeněk  Růžička  v 17:00  hodin.
Přivítal přítomné zastupitele a občany, informoval, že jednání je úřední povahy a že se z něho
pořizuje audiozáznam a videozáznam, který se současně přenáší on-line na internetu, požádal
o  vypnutí  mobilních  telefonů  a  zachování  klidu  pro  důstojný  průběh  dnešního  jednání.
Konstatoval, že 4. ZMČ bylo řádně svoláno a vyhlášeno a že ověření zápisu z minulého ZMČ
je  samostatným  bodem  k projednání.  Písemně  se  omluvila  paní  Diepoltová,  která  je  ale
přítomna.

2. Stanovení ověřovatelů zápisu, volba mandátového výboru, volba návrhového výboru
Pan starosta zahájil tento bod - volba mandátového výboru, který ověřuje a konstatuje

přítomnost  nadpoloviční  většiny členů,  počet  členů  omluvených  a  neomluvených.  Navrhl
mandátový výbor ve složení: pana Duchka – nesouhlasil; p. Záhoru, p. Roušara – nesouhlasili.
Navrhl  ověřením  dnešního  zápisu  paní  Juřenovou  a  paní  Punovou  –  obě  souhlasily.
Upozornil,  že  ověřovatel  zápisu  odpovídá  za  správnost  a  úplnost  zápisu  o  jednání
zastupitelstva,  dozírá též na sčítání hlasů a zjišťování výsledků hlasování.  Dále navrhl do
mandátového  výboru:  předseda  paní  Dastychová,  člen:  paní  Jenšovská  –  obě  souhlasily.
Hlasování o složení mandátového výboru: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0.

Přítomno na jednání všech 17 zastupitelů, ZMČ je usnášeníschopné.
Navrhl tříčlenný návrhový výbor ve složení: předseda pan Čížek, členové paní Zátková a

pan Jeníček – všichni souhlasili. Hlasování o složení návrhového výboru: Pro: 17, Proti: 0,
Zdržel se: 0.

Usnesení číslo: ZMČ4/0049/15
Zastupitelstvo městské části
1) volí
ověřovatele zápisu: Vladimíra Juřenová, Jaroslava Punová

 2) volí

mandátový  výbor  ve  složení:  předseda  MUDr.  Zuzana  Dastychová,  člen  RNDr.  Jitka
Jenšovská /hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0/



3) volí
návrhový výbor ve složení: předseda Ing. Marek Čížek, členové Ing. Šárka Zátková, MUDr.
Jaroslav Jeníček, CSc. /hlasování Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se:0/

Usnesení - (Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0)

3. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Pan starosta bod otevřel, v rozpravě občanů vystoupili: pan Lameš, pan Střihavka; v rozpravě
zastupitelů: pan Duchek, pan Jeníček, pan Roušar, pan Hartman, paní Jakob Čechová. 

Navržený 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. Schválení zápisu ZMČ2 ze dne 15. 12. 2014 a ZMČ3 ze dne 23. 3. 2015
6. Průběžná zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Prahy 21

7.
Zápis z jednání Finančního výboru č. 3 ze dne 18. 3. 2015 a zápis z jednání Finančního 
výboru č. 4 ze dne 25. 5. 2015

8. Rozpočtová opatření č. 1 - 3, 6 - 21, 25 - 27, 29: změny rozpočtu v roce 2015
9. Schválení účetní závěrky Městské části Praha 21 za rok 2014
10
.

Závěrečný účet MČ Praha 21 za rok 2014

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

Bezúplatný převod pozemku parc.č.171/1 v k.ú. Újezd nad Lesy včetně stavby 
komunikace do majetku Hl. m. Prahy se správou pro MČ Praha 21

13
.

Darování pozemku pod komunikací č.parc. 97 v k.ú. Újezd nad Lesy

14
.

Navýšení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva

Bylo hlasováno k návrhům na doplnění programu jednání:
- pana Roušara:
1. K návrhu na předložení informace k průběhu konkurzního řízení a stavu pohledávky u

společnosti Betonstav v souvislosti s výstavbou PD Level
Hlasování:  Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 12.  Návrh nebyl přijat. 

2. K návrhu na vytvoření interních pravidel, na základě kterých bude postupováno při
projednávání stanovisek MČ ve správních řízeních, ve kterých je účastníkem.
Hlasování:  Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 12. Návrh nebyl přijat.

3. K rozhodnutí  RMČ Praha 21 č.  RMČ17/272/15 o odvolání  Mgr.  Miroslava Kurky
z funkce ředitele Masarykovy základní školy.
Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 8. Návrh byl přijat.

4. K porušování zákona tajemníkem úřadu městské části Praha 21 ve věci nezveřejňování
informací k žádostem o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím na webových stránkách úřadu.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 12. Návrh nebyl přijat. 



5. K postupu poskytování informací zastupitelům požadovaných dle §51 odst. 3 písmeno
c zákona o hlavním městě Praze.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 12. Návrh nebyl přijat. 

6. K návrhu finanční podpory Školního pedagogického pracoviště při MZŠ Újezd nad
Lesy pro jeho zachování
Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 8. Návrh byl přijat. 

- paní Jakob Čechové:
1. K bodu č. 5 přiřadit ZMČ2 15.12.2014 

Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 2. Návrh byl přijat.

- pana Hartmana:
1. Schválení bytového hospodářství a VHČ MČ Praha 21 za rok 2015

Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 11. Návrh nebyl přijat.
2. Uložit starostovi v souladu s Morálním kodexem reprezentanta politického hnutí ANO

2011 odpovědět na otázky Deníku Aktuálně.cz ohledně majetkových poměrů a zajistit
tak MČ Praha 21 v souvislosti  s avizovanými investičními akcemi možnost veřejné
kontroly.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 12. Návrh nebyl přijat.

3. Zveřejnění  výroční  zprávy o  činnosti  úřadu  za  rok  2014  tak,  jak  byly  pravidelně
publikovány výroční zprávy za jednotlivé činnosti a oblasti působnosti odborů ÚMČ
(zpráva za rok 2011 – 58 stran, 2012 – 94 stran a 2013 – 111 stran).
Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 8. Návrh byl přijat.

4. Trvalé zajišťování práv občanů na povinné informace dle §8 písm. e) zákona 131/2000
Sb. o hl. m. Praze pomocí internetu, tj. přes webové stránky MČ.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 12. Návrh nebyl přijat.

5. Zápis z jednání ZMČ 5.12.2014, který bude v souladu s JŘ ZMČ ukončena lhůta pro
podání  námitek  a  zamezení  zpochybnění  zásadních  rozhodnutí  ZMČ o  pozdějším
usnesení námitek.  Bod byl vyškrtnut.

6. Odvolání  důvěry dané dne 3.11.2014 zastupitelským klubem za  Otevřený Újezd a
ostatními zastupiteli starostovi Zdeňku Růžičkovi za ANO 2011 a současně vyslovení
nespokojenosti ve smyslu § 25 JŘ ZMČ.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 9, Zdržel se: 3. Návrh nebyl přijat.

- pana starosty: 
1. Posun projednávání interpelací po schválení programu jednání.

Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0.  Návrh byl přijat.

- pana Jeníčka:
1. ZMČ schvaluje čas konání ZMČ od 17 do 24 hodin, v případě neprojednání všech

bodů bude ZMČ pokračovat 23.6. od 18 do 24 hodin.  Vyškrtnuto – nehlasováno.
2. Soupis majetku MČ Praha 21 a jeho zveřejnění na webu MČ Praha 21

Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 8. Návrh byl přijat.
3. Anonymizace příloh projednávaných bodů a jejich zveřejňování na webu ÚMČ Praha

21.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 12. Návrh nebyl přijat.  

4. Stavba kanalizace a související dopravní opatření.
Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 8. Návrh byl přijat.  

- pana Duchka:



1. Bod 14 zařadit jako bod 4
Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 9. Návrh nebyl přijat.

2. Odvolání místostarostky z funkce.
Hlasování: Pro: 2, Proti: 6, Zdržel se: 6. Návrh nebyl přijat.

3. Vyslovení výtky místostarostky Čechové dle §25 JŘ
Hlasování: Pro: 2, Proti: 5, Zdržel se: 10. Návrh nebyl přijat.

4. Podání informace o žalobě na 62 mil. Kč žaloba od společnosti Spirit finance.
Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 8.  Návrh byl přijat.

5. Podání informace z RMČ o záměrech s Polyfunkčním domem Level.
            Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 3. Návrh byl přijat.

6. Informace o pokračování směřování ÚZ.
            Hlasování: Pro: 6, Proti: 2, Zdržel se: 9. Návrh nebyl přijat.

7. Zařazení  bodu  Různé  za bod  č.  2  v souvislosti  s neukončeným  bodem  různé  na
minulém ZMČ.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 10, Zdržel se: 2. Návrh nebyl přijat.

8. Zařazení bodu Různé na konec programu.
            Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 11. Návrh nebyl přijat.

- pana Slezáka:
1. Přijaté body zařadit za poslední bod č. 14

            Hlasování: Pro: 15, Proti: 1, Zdržel se: 1. Návrh byl přijat.

- pana Jeníčka:
1. Za bod č. 5 zařadit jako bod č. 6 „Stavba kanalizace a související dopravní opatření“. 

            Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat.

- pana Hartmana:
1.  Přejít na interpelace, pak odsouhlasit program jednání

Hlasování: Pro: 2, Proti: 9, Zdržel se: 5. (1 zastupitel nehlasoval) Návrh nebyl přijat.

Doplněný 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. Schválení zápisu ZMČ2 ze dne 15. 12. 2014 a ZMČ3 ze dne 23. 3. 2015
6. Stavba kanalizace a související dopravní opatření
7. Průběžná zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Prahy 21

8.
Zápis z jednání Finančního výboru č. 3 ze dne 18. 3. 2015 a zápis z jednání Finančního 
výboru č. 4 ze dne 25. 5. 2015

9. Rozpočtová opatření č. 1 - 3, 6 - 21, 25 - 27, 29: změny rozpočtu v roce 2015
10
.

Schválení účetní závěrky Městské části Praha 21 za rok 2014

11.Závěrečný účet MČ Praha 21 za rok 2014
12
.

Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. čtvrtletí 2015

13 Bezúplatný převod pozemku parc.č.171/1 v k.ú Újezd nad Lesy včetně stavby komunikace



. do majetku Hl. m. Prahy se správou pro MČ Praha 21
14
.

Darování pozemku pod komunikací č.parc. 97 v k.ú. Újezd nad Lesy

15
.

Navýšení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva

16
.

K rozhodnutí RMČ Praha 21 č. RMČ17/0272/15 o odvolání Mgr. Miroslava Kurky z 
funkce ředitele Masarykovy základní školy

17
.

K návrhu finanční podpory Školního pedagogického pracoviště při MZŠ Újezd nad Lesy 
pro jeho zachování

18
.

Zveřejnění výroční zprávy o činnosti úřadu za rok 2014 tak, jak byly pravidelně 
publikovány výroční zprávy za jednotlivé činnosti a oblasti působnosti odborů ÚMČ 
(zpráva za rok 2011 - 58 stran, 2012 - 94 stran a 2013 - 111 stran)

19
.

Soupis majetku MČ Praha 21 a jeho zveřejnění na webu MČ Praha 21

20
.

Podání informace o žalobě na 62 mil českých korun - žaloba od společnosti Spirit Finance

21
.

Podání informace z rady MČ - o záměrech s polyfunkčním domem Level

Bylo hlasováno k návrhům:
- pana Slezáka: 
1. projednávat interpelace od 18:45 hod.

Hlasování: Pro: 16, Proti: 1, Zdržel se: 0.  Návrh byl přijat.

-  pana Jeníčka: 
1. Trvání dnešního jednání ZMČ do 24:00 hod.

Hlasování: Pro: 14, Proti: 2, Zdržel se: 1.  Návrh byl přijat. 
2. V případě neprojednání bodů pokračování zítra v 18:00 hodin.

Hlasování: Pro: 7, Proti: 5, Zdržel se: 5.    Návrh nebyl přijat. 

Usnesení číslo: ZMČ4/0050/15
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
doplněný program 4. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

Usnesení - (Pro: 16, Proti: 1, Zdržel se: 0)

V 18:40 hod. byla vyhlášena 10 min. přestávka. 
Od 18:50 do 20:35 hod. byly projednávány interpelace.
Ve 20:02 hod. odešla paní Diepoltová – změna počtu hlasujících na 16.

4. Kontrola plnění usnesení
Pan starosta bod otevřel, v rozpravě občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů: pan 
Hartman, pan Roušar, pan Jeníček, pan Slezák.

Bylo hlasováno k návrhům:
- pana Roušara:

1. Stáhnout tento bod.



Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0.  Návrh byl přijat. 
2. Bod č. 5 zařadit jako poslední bod.

Hlasování: Pro: 4, Proti: 9, Zdržel se: 3.   Návrh nebyl přijat.

Materiál stažen z jednání.

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

5. Schválení zápisu ZMČ2 ze dne 15. 12. 2014 a ZMČ3 ze dne 23. 3. 2015
Pan starosta otevřel bod, v rozpravě občanů vystoupil:  pan Lameš; v rozpravě zastupitelů:
paní  Jakob  Čechová,  pan  Duchek,  paní  Dastychová,  pan  Hartman,  pan  Jeníček,  paní
Dastychová, pan Roušar a paní Zátková.

Bylo hlasováno k návrhům:
- pana Hartmana:

1. Doplňovat minimálně otázky a návrhy, ať se ví, o čem se jednalo, a nezahazují se 
informace a nemaří se zastupiteli investovaný čas, také samotný váš JŘ §22 písm. 
J to vyžaduje 
Hlasování: Pro: 5, Proti: 5, Zdržel se: 6. Návrh nebyl přijat. 

2. ZMČ schvaluje zápis ze ZMČ2, ze dne 15.12.2014 se změnou uvedenou v bodě 1,
t.j.  zaměňuje  se  text:  "Interpelace  směřována  na  pana  starostu,  který  ústně
odpověděl", za text: "Interpelace směřována na pana starostu, pan starosta odpoví
písemně"
Hlasování: pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat. 

- paní Jakob Čechové a paní Dastychové:
1.  Zápis ze ZMČ3, ze dne 23. 3. 2015, se změnou: vypuštění duplicity v bodě 7 a 
úpravou v bodě 8

Hlasování: pro: 11, Proti: 3, Zdržel se: 2. Návrh byl přijat. 

Usnesení číslo: ZMČ4/0051/15
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
zápis ze ZMČ2, ze dne 15.12.2014 se změnou uvedenou v bodě 1,  t.j.  zaměňuje se text:
"Interpelace  směřována  na  pana  starostu,  který  ústně  odpověděl",  za  text:  "Interpelace
směřována na pana starostu, pan starosta odpoví písemně" /hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel
se: 0/

2) schvaluje
zápis ze ZMČ3, ze dne 23. 3. 2015, se změnou: vypuštění duplicity v bodě 7 a úpravou v bodě
8 /hlasování: Pro: 11, Proti: 3, Zdržel se: 2/

Tato usnesení přijalo všech 16 přítomných zastupitelů. 

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

Ve 22:13 hod. se vrátila paní Diepoltová - změna počtu hlasujících na 17.

6. Stavba kanalizace a související dopravní opatření



Pan starosta materiál přednesl, v rozpravě občanů vystoupili: pan Lameš, paní Kučerová, pan
Havrda;  v rozpravě  zastupitelů:  pan  Slezák,  pan  Jeníček,  paní  Juřenová,  pan  Veselý,  pan
Hartman,  pan  Duchek,  pan  Čížek,  paní  Zátková,  paní  Diepoltová,  paní  Dastychová,  pan
Roušar, pan Záhora.

Usnesení číslo: ZMČ4/0052/15
Zastupitelstvo městské části
1) ukládá
RMČ Praha 21 zajistit zpracování variant dopravních opatření a jejich vyhodnocení podle
následujících kritérií:

Kritérium 1.: Odhadovaný provoz a technické podmínky provozu automobilové dopravy 

Kritérium 2.: Dotčené území, bezpečnost chodců a dopady na veřejné zdraví

Kritérium 3.: Dostupnost pro vozy integrovaného záchranného systému

/hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 8/

2) ukládá
RMČ Praha 21 zajistit zpracování harmonogramu dopravních opatření, který bude vycházet z
nejvhodnějších možných dopravních opatření dle bodu 1 a v rámci kterého bude zajištěna
koordinace všech dnes předvídatelných dopravních opatření

/hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 6/

3) ukládá
RMČ Praha 21 jednat s ostatními orgány státní moci tak, aby se prosadily varianty dopravních
opatření, která budou vyhodnocena jako nejvhodnější vzhledem k výše uvedeným kritériím

/hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0/

4) doporučuje
RMČ Praha 21 revokovat usnesení RMČ14/0210/15 ve smyslu zamítnutí jediné objízdné
trasy Ochozská, Druhanická

/hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0/

Tato usnesení přijalo všech 17 přítomných zastupitelů. 

Usnesení - (Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0)

7. Průběžná zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Prahy 21
Pan  starosta  otevřel  bod,  který  přednesla  paní  Dastychová;  v rozpravě  občanů  nikdo
nevystoupil, v rozpravě zastupitelů: pan Duchek, pan Slezák a pan Hartman.



Usnesení číslo: ZMČ4/0053/15
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zápis z jednání kontrolního výboru č. 05/2015 ze dne 18. 3.2015, zápis z jednání kontrolního
výboru č. 06/2015 ze dne 22. 4.2015 a zápis z jednání kontrolního výboru č. 07/2015 ze dne
20. 5.2015

Usnesení - (Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0)

Jednání ZMČ Praha 21 bylo ve 24:00 hodin přerušeno.

Pokračování jednání ZMČ dne 29. 6. 2015 od 8:00 hodin.
Jednání  zahájil  pan  starosta,  přivítal  přítomné,  konstatoval,  že  ověřovatelky  zápisu  paní
Juřenová a paní Punová jsou přítomny, mandátový výbor – paní Dastychová  je omluvena,
místo  ní  navrhl  pana  Koutského  –  souhlasil  /hlasování  Pro:  9,  Proti:  0,  Zdržel  se:  0/.
Následovalo dovolení návrhového výboru – pan Jeníček je omluven, místo něj navrhl pana
Slezáka – souhlasil /hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0/ 

Přítomno je 9 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

8. Zápis z jednání Finančního výboru č. 3 ze dne 18. 3. 2015 a zápis z jednání Finančního
výboru č. 4 ze dne 25. 5. 2015
Pan starosta bod otevřel, přednesl ho pan Koutský. V rozpravě občanů vystoupili: pan Lameš,
pan Veselý; v rozpravě zastupitelů: pan Slezák. 

Usnesení číslo: ZMČ4/0054/15
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 21 č. 3 ze dne 18. 3. 2015 a zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 4 ze dne 25. 5. 2015

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

9. Rozpočtová opatření č. 1 - 3, 6 - 21, 25 - 27, 29: změny rozpočtu v roce 2015
Bod otevřel pan starosta, přednesl ho pan Slezák. V rozpravě občanů vystoupili: pan Veselý,
paní Doležalová, odpověděl pan Slezák a paní Berková; v rozpravě zastupitelů nikdo.

V 8:20 hodin přišel pan Mergl, změna hlasujících na 10.

Usnesení číslo: ZMČ4/0055/15
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
rozpočtová opatření č. 7 a 29: změny rozpočtu v roce 2015 dle přiložených tabulek, které jsou
součástí tohoto usnesení

2) bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 1 - 3, 6, 8, 9 - 21, 25 - 27: změny rozpočtu v roce 2015 dle přiložených
tabulek, které jsou součástí tohoto usnesení



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

10. Schválení účetní závěrky Městské části Praha 21 za rok 2014
Bod otevřel pan starosta, přednesl ho pan Slezák. V rozpravě občanů vystoupili: pan Lameš,
pan  Veselý,  odpověděl  pan  Slezák  a  paní  Jakob  Čechová;  v rozpravě  zastupitelů  paní
Juřenová.

Usnesení číslo: ZMČ4/0056/15
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
účetní závěrku Městské části Praha 21 za rok 2014 a převod výsledku hospodaření za rok
2014 ve výši 11 852 808,88 Kč (z toho z hlavní činnosti  ve výši   11 527 611,81 Kč a z
vedlejší  hospodářské  činnosti  ve  výši  325  197,07  Kč)  na  účet  432  -  nerozdělený  zisk
minulých  let,  v  souladu  s  přiloženým  materiálem,  který  je  nedílnou  součástí  originálu
usnesení

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

11. Závěrečný účet MČ Praha 21 za rok 2014
Bod otevřel pan starosta, přednesl ho pan Slezák. V rozpravě občanů vystoupili: pan Lameš,
paní  Štrasmajrová,  paní  Doležalová  –  odpověděl  pan  Slezák,  paní  Berková,  paní  Jakob
Čechová, pan Koutský a paní Punová; v rozpravě zastupitelů nikdo nevystoupil. 

Usnesení číslo: ZMČ4/0057/15
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
závěrečný účet MČ Praha 21, to znamená celoroční hospodaření Městské částí Praha 21 za
rok  2014  s  výhradou  nedostatků  v  MZŠ  Polesná,  uvedených  ve  zprávě  o  výsledku
hospodaření MČ Praha 21 a schvaluje tato opatření:

a) realizovat všechna nápravná opatření pro Masarykovu základní školu Polesná z příkazu
starosty č. 2/215 k odstranění nedostatků zjištěných z přezkoumání hospodaření MČ Praha 21
za rok 2014 dle Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 21 ze dne 13. 4.
2015, provedeného zaměstnanci MHMP

b)  požadavek  Finančního  výboru  na doplnění  uložených  nápravných  opatření  z  příkazu
starosty MČ Praha 21 č. 2/2015 takto:

- řešení dohadné položky (účet 389 - Dohadné účty pasivní) na náklady na opravy a udržování
ve výši   1 045 500 Kč (č. dokladu 7040) a vyjasnit způsob řešení financování investic na
základě uzavřených smluv a dodatků s dodavateli,

- doložit částku na účtu Fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 65 523,69 Kč jako rozdíl
mezi  zůstatkem účtu  243 (běžný účet  FKSP)  a  účtem 412 (Fond kulturních  a  sociálních
potřeb).

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



12. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. čtvrtletí 2015
Bod otevřel pan starosta, přednesl ho pan Slezák. V rozpravě občanů a v rozpravě zastupitelů
nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ4/0058/15
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
"Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. čtvrtletí 2015" v souladu s přiloženým materiálem, který
je součástí originálu usnesení

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

13.  Bezúplatný převod pozemku parc.  č.171/1  v  k.  ú  Újezd  nad  Lesy  včetně  stavby
komunikace do majetku hl. m. Prahy se správou pro MČ Praha 21
Bod  otevřel  pan  starosta,  předal  slovo  panu  Slezákovi,  poté  pan  starosta  bod  přednesl.
V rozpravě občanů a v rozpravě zastupitelů nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ4/0059/15
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
bezúplatný převod pozemku parc. č. 171/1 k. ú. Újezd nad Lesy včetně stavby komunikace do
majetku hl. m. Prahy se správou pro MČ Praha 21 za podmínky:

1. komunikace bude v době předání a převzetí v řádném technickém stavu

2. dopravní značení bude osazeno v souladu se všemi platnými rozhodnutími příslušných 
orgánů

3. žadatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem

4. žadatel předloží požadované doklady a dokumentaci

5. komunikace bude vyjmuta z plánu zimní údržby

2) pověřuje
starostu MČ Praha 21 podpisem darovací smlouvy

Zodpovídá 

1. Zdeněk Růžička, Starosta 
   
Termín: 30. 10.2015    

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



14. Darování pozemku pod komunikací č.parc. 97 v k.ú. Újezd nad Lesy
Pan Slezák bod otevřel, předal slovo panu starostovi, který bod přednesl. V rozpravě občanů a
rozpravě zastupitelů nikdo nevystoupil. 

Usnesení číslo: ZMČ4/0060/15
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
darování pozemku č. parc. 97 o výměře 579 m², ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú.
Újezd nad Lesy do vlastnictví hlavního města Prahy se svěřenou správou pro MČ Praha 21 od
pí Milady Pšeničné a p. Ing. Josefa Písaříka s tím, že náklady na převod ponese naše městská
část

2) pověřuje
starostu MČ Praha 21 podpisem darovací smlouvy

Zodpovídá 

1. Zdeněk Růžička, Starosta 
   podpis DS
Termín: 30. 09. 2015    

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

V době od 9:05 – 9:15 hod. byla vyhlášena přestávka.

15. Navýšení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva
Bod otevřel pan Slezák, přednesl ho pan starosta; pan Slezák navrhl, aby z tohoto navýšení
byli vyjmuti místostarostové; v rozpravě občanů vystoupili: pan Lameš a paní Štrasmajrová,
v rozpravě zastupitelů nikdo.

Usnesení číslo: ZMČ4/0061/15
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
navýšení  odměn  neuvolněným  členům  Zastupitelstva  MČ  Praha  21  (s
výjimkou místostarostů), podle NV č. 52/2015 Sb. v maximální výši, od 1. 7. 2015

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

16. K rozhodnutí RMČ Praha 21 č. RMČ17/0272/15 o odvolání Mgr. Miroslava Kurky z 
funkce ředitele Masarykovy základní školy



Bod otevřel pan starosta,  pan Čížek /předseda návrhového výboru/ bod uvedl.  V rozpravě
občanů  vystoupili:  pan  Lameš,  paní  Bělohubá,  paní  Štrasmajrová,  paní  Doležalová;
odpověděli: pan starosta a paní Jakob Čechová. V rozpravě zastupitelů nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ4/0062/15
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
informace o odvolání Mgr. Miroslava Kurky z funkce ředitele Masarykovy základní školy 

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

17. K návrhu finanční podpory Školního pedagogického pracoviště při MZŠ Újezd nad
Lesy pro jeho zachování
Bod otevřel pan starosta,  pan Čížek /předseda návrhového výboru/ bod uvedl.  V rozpravě
občanů  vystoupili:  pan  Lameš,  paní  Doležalová,  odpověděl  pan  starosta  a  paní  Jakob
Čechová, v rozpravě zastupitelů nikdo nevystoupil. 

Usnesení číslo: ZMČ4/0063/15
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
informaci k dalšímu fungování Školního pedagogického pracoviště při MZŠ Újezd nad Lesy

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

18. Zveřejnění výroční zprávy o činnosti úřadu za rok 2014 tak, jak byly pravidelně
publikovány výroční  zprávy za jednotlivé činnosti  a oblasti  působnosti  odborů ÚMČ
(zpráva za rok 2011 - 58 stran, 2012 - 94 stran a 2013 - 111 stran)
Bod otevřel pan starosta, pan Čížek /předseda návrhového výboru/  bod uvedl. V rozpravě
občanů vystoupil pan Lameš, v rozpravě zastupitelů: paní Juřenová, pan Slezák, pan starosta. 

Projednáno bez usnesení.

19. Soupis majetku MČ Praha 21 a jeho zveřejnění na webu MČ Praha 21
Bod otevřel pan starosta,  pan Čížek /předseda návrhového výboru/ bod uvedl.  V rozpravě
občanů vystoupili: paní Štrasmajrová, pan Lameš, pan Veselý, odpověděl pan Zeman, paní
Jakob Čechová a paní Punová, v rozpravě zastupitelů nikdo nevystoupil.

Navržené usnesení: 
Zastupitelstvo městské části
1) ukládá
RMČ  Praha  21  provést  revizi  obecního  majetku,  vytvořit  položkový  seznam  majetku  a
zveřejnit tento seznam na webových stránkách. Dále ukládá RMČ zajistit přiřazení veškerých
smluv k tomuto majetku a zveřejnit je na webu. Na webových stránkách též publikovat zisky
a ztráty z obecního majetku.

2) ukládá



RMČ Praha 21 seznámit zastupitele na zastupitelstvu v září 2015 s postupem prací a práci
dokončit tak, aby od 1. 10. 2015 byl tento seznam na webu funkční a běžně přístupný.

Usnesení nebylo přijato: Hlasování - (Pro: 0, Proti: 6, Zdržel se: 4)

20. Podání informace o žalobě na 62 mil českých korun - žaloba od společnosti Spirit
Finance
Bod otevřel pan starosta,  pan Čížek /předseda návrhového výboru/ bod uvedl.  V rozpravě
občanů vystoupil pan Lameš, v rozpravě zastupitelů pan Slezák.

Usnesení číslo: ZMČ4/0064/15
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
informaci o žalobě na 62 mil. Kč od společnosti Spirit Finance

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

21. Podání informace z rady MČ - o záměrech s polyfunkčním domem Level
Bod otevřel pan starosta, předal slovo panu Slezákovi, který bod uvedl. V rozpravě občanů
vystoupili  pan  Lameš,  pan  Mach,  paní  Doležalová,  pan  Veselý;  v rozpravě  zastupitelů
vystoupil pan Slezák, paní Jakob Čechová, paní Punová; na základě hlasování /Pro: 10, Proti:
0, Zdržel se: 0/ vystoupil pan Urban.

Usnesení číslo: ZMČ4/0065/15
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
podání ústní informace 

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

V 10:33 hodin bylo jednání Zastupitelstva řádně ukončeno.

Pro obsáhlost všech bodů jsou uvedeny pouze jména diskutujících.  Zvukový záznam
z jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 je uveřejněn na www.praha21.cz



Vladimíra Juřenová
zastupitelka

Jaroslava Punová
radní

Zdeněk Růžička
starosta MČ Praha 21

Zapsal: asistentka – Dana Kartousová

ZMČ4 – 22. 06. 2015
Interpelace občanů a členů zastupitelstva

Seznam interpelací občanů: 
1 pan Miroslav Střihavka – Odpověď na petici  občanů z   4.6.2015 – interpelace

směřována na starostu -  ústně odpověděli pan starosta, pan Slezák a pan Čížek. 
2 pan Michal Hanus – Výzva ke zdržení se k zásahu do pokojného stavu – další

postup – interpelace směřována na RMČ, ústně odpověděl pan Slezák. 
3 MUDr. Jana Bruothová – Komunikace s občany – interpelace směřována na pana

Růžičku – ústně odpověděl pan Slezák. 
4 Mgr. Marek Havrda, PhD. – Výstavba kanalizace a související dopravní opatření –

/text  předané  interpelace:  1)  Proč  rada  obce,  která  k navrženým  dopravním
opatřením  musí  dát  souhlasné  stanovisko,  nezajistila  v dostatečném  předstihu
zpracování  návrhu  a  posouzení  různých  variant  tak,  aby  bylo  možné  zvolit
variantu  v souladu  s veřejným zájmem,  tj.  minimalizovat  negativní  dopady  na
občany a rizika vzhledem k bezpečnosti  a zdraví; 2) Proč rada obce nezajistila
projednání s občany, a to zejména, když naše MČ realizuje Místní agendu 21;  3)
Jaké kroky budou učiněny, aby došlo k nápravě výše uvedených pochybení a také
aby nedocházelo ke zpožďování výstavby infrastruktury/ - interpelace směřována
na Radu MČ – bude odpovězeno písemně. 

5 paní Marie Kučerová – DIO při budování kanalizace – interpelace směřována na
pana Slezáka, – ústně odpověděl pan Slezák.

6 pan Jiří Atanasov – Hodkovská – interpelace směřována na pana starostu - ústně
odpověděl.

7 paní Lucie Doležalová – Jak pokračuje vyřizování místa školního psychologa pro
MZŠ Masarykova na Magistrátu – interpelace směřována na paní Jakob Čechovou
– ústně odpověděla paní Jakob Čechová a pan starosta.

8 pan Jan Veselý – Zahájení výstavby Hodkovská ulice – interpelace směřována na
pana starostu – ústně odpověděl. 

9 Ing. Jiří Lameš – ÚZ, volba šéfredaktora – interpelace směřována na pana starostu
– ústně odpověděl. 



10 pan Jan Veselý – Využití Levelu - odůvodnění a vysvětlení – interpelace stažena –
bude projednáno - bod č. 21.

11 Ing. Jiří Lameš – Účast na veřejných akcích, článek pana Jeníčka – interpelace
směřována na pana Slezáka a paní Čechovou- ústně odpověděli.

12 paní Blanka Hudečková – Kdy bude realizována kanalizace na Staroújezdské –
interpelace směřována na pana starostu – bylo odpovězeno ústně.

13 pan Petr Mach – Perspektivy Level – interpelace směřována na pana starostu -
interpelace stažena – bude projednáno - bod č. 21.

Seznam interpelací zastupitelů: 
1 pan Jan Záhora – Důvod konání zastupitelstva jednou za čtvrt roku? Proč není

častěji? – interpelace směřována na pana starostu, který ústně odpověděl.
2 pan Michael Hartman – Kde jsou odpovědi na minulé interpelace – interpelace

směřována na radu a na pana starostu – bude odpovězeno písemně.  
/znění  interpelací  ZMČ3:  1.  Plechovky  a  bioodpad  nesmí  do  popelnic  –
stanovisko OŽPD-RMČ; 2. Způsob řešení a podaných bodů zápisy – vedení řízení
jednání/

3 paní Zuzana Dastychová - Stížnosti – střet zájmů – interpelace směřována na pana
Slezáka, nebo radu – ústně odpověděl pan Slezák.

4 pan Petr Duchek – Nominace do komisí – interpelace směřována na paní Punovou
– ústně odpověděla. 

5 pan Pavel Roušar – Vodoteč Čankovská a sekání trávy – interpelace směřována na
paní Jakob Čechovou – ústně odpověděla paní Jakob Čechová a pan starosta.

6 pan  Jaroslav  Jeníček  –  Bytová  komise  –  přidělení  rekonstruovaných  bytů  –
interpelace směřována na paní Zátkovou – ústně odpověděla.

7 pan  Petr  Duchek  –  Práce  bytové  komise  –  interpelace  směřována  na  paní
Zátkovou – pan Duchek se interpelace vzdal.

8 pan Michael Hartman – Technická překážka ve styku ulic Polepská – Čankovská –
interpelace směřována na pana starostu – ústně odpověděl pan Roušal.

9 pan Jaroslav Jeníček – Zvaní členů Finančního výboru – interpelace směřována na
paní Punovou – ústně odpověděla.   

10 pan Jan Záhora – Kácení stromů v okolí smyčky autobusů na nádraží Klánovice?
Záměr? Stav? – interpelace směřována na pana Slezáka a pana starostu – ústně
odpověděli.

11 pan Jaroslav Jeníček – Vznik Komise zdravé MČ a místní agendy 21 – interpelace
směřována na paní Zátkovou – ústně odpověděla.

12 pan Pavel Roušar – Zřizovací listina MZŠ – interpelace směřována na paní Jakob
Čechovou – ústně odpověděla.

13 pan Pavel Roušar – Přístavba – Smlouva úřad – Policie – smlouva 3 dodatek –
interpelace  směřována  na  p.  Roušala  -  tato  interpelace  nebyla  zodpovězena
z časových důvodů -  bude odpovězeno písemně.

14 pan Pavel Roušar – MZŠ – Byty + svěření 3. patra – interpelace směřována na
paní Jakob Čechovou - tato interpelace nebyla zodpovězena z časových důvodů -
bude odpovězeno písemně.

15 pan Pavel Roušar – Nebylo mi odpovězeno na interpelace, námitka – interpelace
směřována všem z předchozí  interpelace -  tato interpelace nebyla zodpovězena
z časových důvodů - bude odpovězeno písemně.

 /znění interpelace: Výroční zpráva – tajemník/
16 pan Pavel Roušar – Insolvenční řízení Betonstav – interpelace směřována na pana

starostu  -  tato  interpelace  nebyla  zodpovězena  z časových  důvodů  -  bude



odpovězeno písemně.
17 pan  Jan  Záhora  –  Doprava  kamiony (nákl.  auta  nad  3,5t)  výhled  a  možnosti

zabránění  (stále  přibývají)  –  interpelace  směřována  na  pana  Slezáka  a  pana
starostu  -  tato  interpelace  nebyla  zodpovězena  z časových  důvodů  -  bude
odpovězeno písemně.

18 pan Jaroslav  Jeníček  –  Pravidla  ÚZ + výběr  šéfredaktora  + vzhled  webových
stránek ÚZ – interpelace směřována na pana starostu -  tato interpelace nebyla
zodpovězena z časových důvodů - bude odpovězeno písemně.

19 pan  Jaroslav  Jeníček  –  Proč  nesvolal  mimořádné  zastupitelstvo  –  interpelace
směřována  na  pana  starostu  -  tato  interpelace  nebyla  zodpovězena  z časových
důvodů - bude odpovězeno písemně.

20 pan  Petr  Duchek  –  Odměna  funkcionářky  –  interpelace  směřována  na  paní
Zátkovou  -  tato  interpelace  nebyla  zodpovězena  z časových  důvodů  -  bude
odpovězeno písemně.

21 pan Petr Duchek – Diskusní fórum – interpelace směřována na pana starostu - tato
interpelace nebyla zodpovězena z časových důvodů - bude odpovězeno písemně.
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