
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. ZMČ11
konané dne 23.09.2020

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : zastupitel MČ Praha 21 - Petr Duchek
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. Konstatoval, že zápis z 10. zasedání zastupitelstva byl řádně ověřen a podepsán,
námitku  nikdo  nevznesl.  Ověřením  dnešního  zápisu  pověřil  pana  Petra  Duchka  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.

http://www.praha21.cz/


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 Kopecká, paní Ponicová a paní Kučerová – všechny souhlasily. 

Usnesení číslo: ZMČ11/0134/20
Zastupitelstvo městské části
1) volí

mandátový  výbor  ve  složení:  paní  Kristýna Kopecká,  paní  Lucie Ponicová,  paní
Marie Kučerová

Usnesení - (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)

Mandátový výbor konstatoval, že na zasedání je přítomno 14 zastupitelů, 3 zastupitelé jsou
omluveni, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

3. Volba návrhového výboru
Pan starosta navrhl tříčlenný návrhový výbor ve složení: paní Doležalová – nesouhlasila, paní
Dastychová – souhlasila, paní Carbolová – souhlasila, paní Pelčáková - souhlasila. 

Usnesení číslo: ZMČ11/0135/20
Zastupitelstvo městské části
1) volí

návrhový  výbor ve  složení:  paní  Zuzana  Dastychová,  paní  Jitka  Carbolová,  paní  Hana
Pelčáková

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

4. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

Pan starosta  konstatoval,  že  11.  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 úřadu. 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. Informoval,  že  z dnešního
jednání se písemně omluvili pan zastupitel Petr Říha, paní zastupitelka Blanka Charvátová a
paní zastupitelka Karla Jakob Čechová. V rozpravě občanů vystoupil pan Lameš, v rozpravě
zastupitelů vystoupili: p. Havrda s technickou poznámkou, pí Kučerová s návrhem, který byl
hlasován, pí Doležalová, pí Dastychová, pí Doležalová s technickou poznámkou, p. Roušar
s návrhem, který byl hlasován, p. Duchek, pí Doležalová s technickou poznámkou, p. Havrda,
p.  Růžička,  p.  Havrda s technickou poznámkou,  pí  Kučerová s technickou poznámkou,  pí
Kopecká, pan starosta, podruhé p. Roušar s návrhem usnesení: ZMČ ukládá RMČ odvolat
zastupitele Petra Duchka z redakční rady ÚZ a ukládá RMČ neobsazovat do funkce člena RR
osoby aktuálně vykonávající  funkci zastupitele,  p. starosta není to procedurální  návrh, p.



Roušar návrh stáhl, podruhé p. Duchek, p. starosta žádá hlasování o třetím vystoupením pana
Roušara.

V době od 14:56 do 15:02 byla přestávka. 

Hlasování o třetím vystoupení pana Roušara: Pro: 8, Proti: 3, Zdržel se: 3. Návrh nebyl přijat.

Hlasování o návrzích p. Roušara na doplnění programu jednání:

- Informace místostarosty Růžičky k parkování u nádraží
Hlasování: Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 8. Návrh nebyl přijat. 

- Rekonstrukce ZS na Rohožníku
Hlasování: Pro: 5, Proti: 2, Zdržel se: 7. Návrh nebyl přijat. 

- ZS na Blatově
Hlasování: Pro: 5, Proti: 2, Zdržel se: 7. Návrh nebyl přijat. 

Hlasování o návrzích pí Kučerové na doplnění programu jednání:

- Porušování tiskového zákona a pravidel pro vydávání ÚZ redakční radou ÚZ
      Hlasování: Pro: 6, Proti: 2, Zdržel se: 6. Návrh nebyl přijat. 

Program jednání:

1.

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. 27 až č. 50: změny rozpočtu v 

roce 2020.
8. Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. pololetí

roku 2020.
9. Směna části pozemků Central Group a.s. a MČ Praha 

21
10. Zápis č. 12 z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 

21 ze dne 02.06.2020

Program 
jednání:

Usnesení číslo: ZMČ11/0136/20
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

program jednání 11. Zastupitelstva MČ Praha 21



Usnesení - (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 4)

5. Kontrola plnění usnesení
Předkladatel pan Růžička sdělil, že v přílohách jsou vygenerované splněné úkoly a trvající
úkol. V rozpravě občanů k tomuto bodu nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů vystoupili:
p. Roušar, pí Zátková, p. starosta, p. Růžička, p. Roušar s technickou poznámkou, p. Havrda
s technickou poznámkou.

Usnesení číslo: ZMČ11/0137/20
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení

Usnesení - (Pro: 9, Proti: 3, Zdržel se: 2)

Pan starosta oznámil, že je 15:30 hodin a končí lhůta pro podávání interpelací.

6. Zpráva o činnosti rady
Předkladatelka materiálu pí Kopecká informovala o záležitostech, které v uplynulém období
projednala nebo schválila rada městské části.

Finance

ZHMP nám schválilo  přeúčelování  nevyčerpaných  prostředků  z výstavby hasičské
zbrojnice na její vybavení. Získali jsme dotace na projekty, které se týkají adaptační
strategie na změnu klimatu, ve výši 8 mil. Kč, a to na revitalizaci parku Zbyslavská,
výsadbu stromů a pítka MČ. Poskytli jsme dary závodům Mladé Běchovice ve výši 2
tis. Kč, tradičnímu štafetovému závodu Lidice – Ležáky ve výši 3 tis. Kč. Také jsme
schválili individuální dotace na krytí provozních nákladů Zahrádkářskému svazu ve
výši 10 tis. Kč a FK Újezd nad Lesy ve výši 50 tis. Kč. 

Kultura a sport

V Újezdském muzeu se až do listopadu koná výstava Turistika nuda není, těšíme se na
chození,  kterou si pro vás připravila muzejní rada ve spolupráci s klubem českých
turistů a Masarykovou základní školou.  Aktuálně se dokončuje nové volnočasové
sportoviště,  a  to  pumptracková  dráha  na  Rohožníku.  Na  multifunkčním hřišti  byl
doplněn pingpongový stůl. Jako v minulém roce jsme si pro rozloučení s prázdninami
připravili  první  letní  kino  a  pro  děti  bylo  během  odpoledne  k dispozici  mobilní
planetárium. Rada odsouhlasila umístění přetlakové haly na tenisových kurtech, tak
aby mohly být využívány i v zimním období. 



Sociální služby a zdravotnictví

Proběhly Dny zdraví, jehož součástí byl i Den zdravé Země, který se původně měl
uskutečnit v dubnu, ale díky situaci byl spojen se Dny zdraví. 

Školství

Přes celé prázdniny se pokračovalo s rekonstrukcí tělocvičen na II. stupni, která by
měla  být  dokončena  v půlce  října.  Vzhledem  ke  komplikacím  s podlahami  a
rozšířením o přípravu na klimatizaci, musel být termín prodloužen. Jmenovali jsme
novou paní ředitelku MŠ Sluníčko, kterou se stala Mgr. Simona Plašilová. 

Doprava

Zadali  jsme zpracovat  projektovou dokumentaci  na  rekonstrukci  ulice  Hulická,  na
kterou již byla zpracována studie. 

Územní rozvoj

Po  komplikacích  byla  dokončena  oprava  chodníků  v úseku  Pilovká  x  Plhovská.
Vzhledem k tomu, že na našem stavebním úřadě probíhá územní řízení, rada schválila
smlouvy o expertní součinnosti pro vedení řízení pro stavbu I/12 se společností K2
Legal s.r.o.

V rozpravě občanů k tomuto  bodu nikdo nevystoupil,  v rozpravě zastupitelů  vystoupili:  p.
Havrda, p. Roušar, pí Dastychová, pí Kopecká,  podruhé p. Roušar, pí Kopecká, p. Duchek,
podruhé p. Havrda.

Usnesení číslo: ZMČ11/0138/20
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

zprávu o činnosti rady

Usnesení - (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)

V době od 15:50 hodin do 16:05 hodin byla přestávka.



7. Rozpočtová opatření č. 27 až č. 50: změny rozpočtu v roce 2020.
Předkladatelka materiálu pí Kopecká informovala o záležitostech, které v uplynulém období
projednala nebo schválila rada městské části a uvedla podrobné informace, která jsou uvedeny
v materiálu.

V rozpravě občanů k tomuto  bodu nikdo nevystoupil,  v rozpravě zastupitelů  vystoupili:  p.
Havrda, p. Roušar. V závěrečném slově pí Kopecká odpověděla na dotazy zastupitelů.

Usnesení číslo: ZMČ11/0139/20
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

rozpočtová  opatření  č.  27 -  č.  50:  změny rozpočtu  v roce 2020 v souladu s  přiloženými
tabulkami, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.

Usnesení - (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 3)

8. Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. pololetí roku 2020.
Předkladatelka materiálu pí Kopecká sdělila, že předkládá ke schválení Zhodnocení plnění
rozpočtu MČ Praha 21 za první pololetí roku 2020. Materiál byl vypracován v souladu se
všemi  platnými  zákony,  předpisy,  směrnicemi  a  pokyny  z HMHP  a  Českými  účetními
standardy. K 30. 6. 2020 byly příjmy plněny na 52% a výdaje na 28%. Z toho běžné výdaje na
34% a kapitálové výdaje na 11%. Výsledek hospodaření hlavní činnosti byl vykázán ve výši
26,6 mil.  Kč a ve vedlejší  hospodářské činnosti  ve výši 2,5 mil.  Kč. Materiál  byl  zaslán
finančnímu výboru.

V rozpravě občanů k tomuto bodu nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů vystoupili: pí 
Hubínková, p. Roušar, pí Kopecká, p. Havrda, pí Kučerová, p. starosta, pí Kopecká, podruhé 
p. Roušar, pí Kopecká, podruhé p. starosta, podruhé p. Havrda, p. starosta s technickou 
poznámkou.

Usnesení číslo: ZMČ11/0140/20
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

předložený materiál Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 21 za první pololetí roku 2020
včetně všech příloh.

2) schvaluje

předložený materiál Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 21 za první pololetí roku 2020
včetně všech příloh.



Usnesení - (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 4)

V 16:46 hodin odešel pan Havrda, změna počtu hlasujících na 13.
9. Směna části pozemků Central Group a.s. a MČ Praha 21
Předkladatel  materiálu  pan  starosta  informoval,  že  předkládá zastupitelstvu  k  projednání
návrh na směnu části pozemku parc.č. 3735/3 o velikosti 87 m2 ve vlastnictví hl.m.Prahy se
svěřenou správou MČ Praha 21 v k.ú. Újezd nad Lesy a části pozemku parc.č. 3735/39 o
výměře 52 m2 ve vlastnictví společnosti Central Group uzavřený investiční fond II. a.s. v k.ú.
Újezd  nad  Lesy.  Vzhledem  k  hodnotám směňovaných  částí  pozemků  dle  znaleckých
posudků bylo dohodnuto se zástupcem společnosti Central Group uzavřený investiční fond II.
a.s., že směna části pozemků bude bez finančního vyrovnání, viz tabulka níže. Jedná se o 87
m2  x  52  m2.  Městská  část  Praha  21,  směnou  získá  možnost  přímého  propojení  ulic
Luníkovská a Lukovská v rámci investorského záměru p. Krpelána.
Pan starosta promítl připravenou prezentaci návrhu.

V rozpravě občanů k tomuto  bodu nikdo nevystoupil,  v rozpravě zastupitelů  vystoupili:  p.
Vojta,  p.  Roušar,  p.  starosta,  pí  Dastychová,  pí  Kučerová,  p.  starosta,  podruhé p.  Roušar,
pí Kopecká s technickou poznámkou, p. starosta, podruhé pí Kučerová, p. starosta.

Usnesení číslo: ZMČ11/0141/20
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

předložený návrh na bezúplatnou směnu pozemku parc.č. 3735/297 dle GP č. plánu: 3705-
150/2020 o výměře 87m2 v k.ú Újezd nad Lesy ve vlastnictví hl.m.Prahy se svěřenou správou
MČ Praha 21 a pozemku  parc.č. 3735/298 dle GP č. plánu: 3705-150/2020 v k.ú. Újezd nad
Lesy o výměře 52m2 ve vlastnictví společnosti Central Group uzavřený investiční fond II. a.s.

2) schvaluje

bezúplatnou  směnu  pozemku  parc.č.  3735/297 dle  GP č.  plánu:  3705-150/2020 o  výměře
87m2  v k.úÚjezd nad Lesy ve vlastnictví  hl.m.Prahy se svěřenou správou MČ Praha 21 a
pozemku  parc.č. 3735/298 dle GP č. plánu: 3705-150/2020 v k.ú. Újezd nad Lesy o výměře
52m2 ve vlastnictví společnosti Central Group uzavřený investiční fond II. a.s.

3) ukládá

RMČ připravit směnnou smlouvu

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 20.11.2020 

Usnesení - (Pro: 10, Proti: 1, Zdržel se: 2)



V době od 17:24 hodin do 17:32 hodin byla přestávka.

10. Zápis č. 12 z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 ze dne 02.06.2020
Usnesení číslo: ZMČ11/0142/20
Předkladatelka materiálu pí Kučerová uvedla: Kontrolní výbor Zastupitelstva MČ Praha 21 
předkládá Zastupitelstvu MČ Praha 21 zápisy z jednání Kontrolního výboru č. 12 ze dne 
02.06.2020.
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 12 ze dne 02.06.2020

Usnesení - (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)

Hlasování o návrhu pí Kopecké:

- Projednat interpelace ihned a nečekat na 18:00 hodin
Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 2. Návrh byl přijat. 

V době od 17:40 hodin do 17:43 hodin byly projednávány interpelace.

Pan  starosta  Milan  Samec  v 17:44  hodin  poděkoval  všem  přítomným,  popřál  krásné
odpoledne, hezký večer, hlavně pevné zdraví a ukončil jednání.

Petr Duchek
zastupitel MČ Praha 21

Ing. Ondřej Vojta
zastupitel MČ Praha 21

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

Zapsal : referent oddělení kanceláře starosty - Michala Brichová
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