
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ZÁPIS  

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
jednání č. ZMČ11

konané dne 17. 12. 2012

Přítomni: dle prezenční listiny 

Počet přítomných: - na začátku 16 zastupitelů z celkového počtu 17 zastupitelů
- při projednávání bodu č. 17 změna počtu zastupitelů na 15
- při projednávání bodu č. 18 změna počtu zastupitelů zpět na 16
- 1 nepřítomen byl řádně omluven

Ověřovatel:             zastupitelka - Vladimíra Juřenová
            zastupitelka - Karla Jakob Čechová

Podkladové  materiály  byly  řádně  rozeslány  všem  zastupitelům  ve  stanovené  lhůtě  před
konáním zastupitelstva, současně byly dostupné na stránkách samosprávy Praha 21.

1. Zahájení jednání 
Pan  starosta  v  16:00  hodin  zahájil  11.  zasedání  Zastupitelstva  Městské  části  Praha  21.
Informoval  všechny 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. Sdělil, že
ze začátku jednání se omluvila paní zastupitelka Dastychová a paní zastupitelka Vlásenková. 

Pan starosta oznámil, že nás po dlouhé a těžké nemoci dne 7. 12.2012 opustil pan zastupitel
prof. Petr Voňka a požádal přítomné o minutu ticha. 

Dále  uvedl  možnosti  vystupování  občanů  a  zastupitelů  na  dnešním  zasedání,  tak  je  to
zakotveno v Jednacím řádu Zastupitelstva  MČ Praha  21,  který  pan starosta  přečetl.  Dále
uvedl, že věří, že tato krátká rekapitulace pomůže hladkému průběhu zasedání.

 

2. Složení slibu zastupitele
Pan starosta otevřel tento bod a uvedl, že na základě rezignace pana zastupitele Voňky ze dne 
21. 11.2012 se dne 22. 11. 2012 stal zastupitelem pan Ing. Ondřej Štrouf, který dnes složí slib 
zastupitele, předal slovo panu tajemníkovi Saitzovi, který slib přečetl, pan Ing. Štrouf slib 
složil. Pan starosta blahopřál panu Štroufovi.

3. Stanovení ověřovatelů zápisu, volba mandátového výboru, volba návrhového výboru



Pan  starosta  otevřel  tento  bod,  navrhl  ověřováním  zápisu  a  výsledku  hlasování  paní
zastupitelku Juřenovou a paní zastupitelku Čechovou a požádal o jejich vyjádření souhlasu,
obě souhlasily.  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  a  kolik zastupitelů  se  hlasování  zdrželo,  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 Hartman, členové: pan zastupitel Taitl a
paní zastupitelka Diepoltová. Požádal o vyjádření souhlasu navržených členů; souhlasili.
Pan Hartman konstatoval počet přítomných 16 zastupitelů z celkového počtu 17 zastupitelů,
zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
Došlo k hlasování o složení mandátového výboru: Pro: 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl
přijat, byl zvolen mandátový výbor.

Dále navrhl tříčlenný návrhový výbor ve složení: předseda: pan zastupitel Sikač, členové: pan
zastupitel Hod a pan zastupitel Janda. Zároveň požádal o vyjádření souhlasu členů s návrhem;
souhlasili. 
Došlo k hlasování o složení návrhového výboru: Pro 16,  proti:  0,  zdržel se:  0. Návrh byl
přijat, byl zvolen návrhový výbor.
Pan starosta konstatoval, že 11. 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 infomace ke všem projednávaných bodům
v digitální  podobě.  Z materiálu  jsou  vynechány  pouze  údaje  osobní  povahy,  které  nám
znemožňuje zveřejňovat zákon. 

Konstatoval,  že  11.  zasedání  bylo  řádně  svoláno  a  vyhlášeno.  Zápis  z  10.  zasedání
zastupitelstva byl řádně ověřen a podepsán. K minulému zápisu nikdo nevznesl námitku. 

Usnesení číslo: ZMČ11/0135/12
Zastupitelstvo městské části
1) volí
ověřovatele zápisu: paní zastupitelka Juřenová, paní zastupitelka Čechová /hlasování Pro: 16,
Proti: 0 Zdržel se: 0/
2) volí
mandátový výbor ve složení: předseda pan zastupitel Hartman, členové pan zastupitel Taitl a
paní zastupitelka Diepoltová /hlasování Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0/

3) volí
návrhový výbor ve složení: předseda pan zastupitel Sikač, členové pan zastupitel Hod a pan
zastupitel Janda /hlasováni Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0/

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

4. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21



Pan starosta uvedl, že návrh programu byl pro veřejnost vyvěšen na úřední a elektronické
desce. Interpelace občanů a zastupitelů jsou jednacím řádem ZMČ schváleny a nejsou určeny
pořadím,  jsou  zařazeny  časově.  Staženy  byly  body:   č.  9  Řešení  nevypořádaného
majetkoprávního vztahu pozemku č. parc. 4356/34 v k.ú. Újezd nad Lesy - směna pozemků a
č. 18 Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2013.
Do rozpravy se přihlásil  pan zastupitel  Duchek a navrhl  doplnění  programu o následující
body: 1. Různé (na závěr); 2. Diskuzní příspěvky občanů; 3. Návrh na odvolání p. Sikače a p.
Exnerové z KV a volbu nových členů; 4. Návrh na odvolání p. Roušara z funkce starosty 
 

Původní předložený návrh jednání:

Pořad
í
   1. Zahájení jednání
   2. Složení slibu zastupitele
   3. Stanovení ověřovatelů zápisu, volba mandátového výboru, volba návrhového výboru
   4. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
   5. Kontrola plnění usnesení
   6. Úprava Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 21
   7. Jmenování přísedícím Obvodního soudu pro Prahu 9
   8. Darovací smlouvy - vánoční strom 2012

   9.
Stažen z jednání - Řešení nevypořádaného majetkoprávního vztahu pozemku č. parc. 
4356/34 v k.ú. Újezd nad Lesy - směna pozemků

 10. Grantový systém MČ Praha 21 a vyhlášení Grantových programů pro rok 2013
 11. Akční plán MČ Praha 21 pro rok 2013-2014
 12. Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21

 13.
Realizace privatizačního projektu č.64367/3001 - SŽDC s.o. - pozemky parc.č.4356/1 a
parc.č.4356/46, k.ú. Újezd nad Lesy, obec Praha

 14.
Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 6/2012, ze dne 7. 11.
2012

 15. Jednací řád Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21
 16. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za I. - III. čtvrtletí 2012
 17 Rozpočtová opatření č.: 42, 43, 45-47, 49, 50, 58-63, 67
 18. Stažen z jednání - Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2013

 19.
Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2013 včetně zásad pro 
hospodaření v období rozpočtového provizoria

 20. Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2018

 21.
Převedení nevyčerpaných finančních prostředků ke konci roku 2012 do Fondu rezerv a 
rozvoje

Následovalo hlasování návrhů o doplnění programu o body pana zastupitele Duchka:

1. Návrh na odvolání p. Roušara z funkce starosty
Hlasování: Pro: 4  Proti: 9  Zdržel se: 3
Návrh nebyl přijat.

2. Návrh na odvolání členů sdružení Volba pro Újezd z KV
Hlasování: Pro: 5  Proti: 9  Zdržel se: 2
Návrh nebyl přijat.

3. Diskusní příspěvky občanů
Hlasování: Pro: 9  Proti: 1 Zdržel se: 6



Návrh byl přijat, bude doplněn jako bod č. 5
4. Různé  
    Hlasování: Pro: 7  Proti: 4  Zdržel se: 5

Návrh nebyl přijat.

 

Schválený program jednání:

Pořad
í
   1. Zahájení jednání
   2. Složení slibu zastupitele
   3. Stanovení ověřovatelů zápisu, volba mandátového výboru, volba návrhového výboru
   4. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
   5. Diskusní příspěvky občanů
   6. Kontrola plnění usnesení
   7. Úprava Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 21
   8. Jmenování přísedícím Obvodního soudu pro Prahu 9
   9. Darovací smlouvy - vánoční strom 2012

 10.
Stažen z jednání - Řešení nevypořádaného majetkoprávního vztahu pozemku č. parc. 
4356/34 v k.ú. Újezd nad Lesy - směna pozemků

 11. Grantový systém MČ Praha 21 a vyhlášení Grantových programů pro rok 2013
 12. Akční plán MČ Praha 21 pro rok 2013-2014
 13. Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21

 14.
Realizace privatizačního projektu č.64367/3001 - SŽDC s.o. - pozemky parc.č.4356/1 a
parc.č.4356/46, k.ú. Újezd nad Lesy, obec Praha

 15.
Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 6/2012, ze dne 7. 11.
2012

 16. Jednací řád Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21
 17. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za I. - III. čtvrtletí 2012
 18 Rozpočtová opatření č.: 42, 43, 45-47, 49, 50, 58-63, 67
 19. Stažen z jednání - Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2013

 20.
Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2013 včetně zásad pro 
hospodaření v období rozpočtového provizoria

 21. Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2018

 22.
Převedení nevyčerpaných finančních prostředků ke konci roku 2012 do Fondu rezerv a 
rozvoje

Usnesení číslo: ZMČ11/0136/12
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
program 11. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

Usnesení - (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 1)



5. Diskusní příspěvky občanů
Pan místostarosta Slezák otevřel tento bod, v diskuzi s dotazy vystoupili: 
p. Lameš - dotaz se týkal zastavení diskuzního fóra na webových stránkách  
p. Dvořák – dotaz k odvolání p. Lameše z KV – jednání KV otevřené či uzavřené; - požaduje
návrh rozpočtu na internetu; - internetové stránky úřadu nepřehledné
Na dotazy reagovali: p. Čechová, pan Slezák, pan Hartman, pan Janda, dále se přihlásil pan
zastupitel Hartman /hlasování Pro: 8 Proti: 7 Zdržel se: 1 – vystoupení nebylo schváleno/.

Upozornění: pro obsáhlost tohoto bodu jsou zde uvedeny pouze jména diskutujících a
téma jejich příspěvku. Celý záznam tohoto bodu je uveřejněn na www.praha21.cz

6. Kontrola plnění usnesení
Pan Slezák otevřel tento bod, pan starosta poté přednesl materiál týkající se plnění úkolů,
které vyplynuly z minulého jednání zastupitelstva.
Z minulého jednání zastupitelstva vzešly 4 úkoly pro starostu, jejichž plnění je předloženo v
příloze č. 02 a č. 03; dále na konci minulého jednání pan Otradovský vznesl písemně dotaz -
kopie tohoto dotazu + odpověď na něj je přílohou č. 04.    
ZMČ  Praha  21  uložilo  internímu  auditu  prověřit,  zda  byla  vypsána  veřejná  zakázka  na
vypracování a projednání projektové dokumentace na akci "zastávky autobusu MHD na ulici
Starokolínská" se společností ATELIER DUK s.r.o. Zpráva je přílohou č. 05.
Na zpracování projektové dokumentace nebyla vypsána veřejná zakázka z důvodu zajištění
návaznosti na zpracovanou studii touto společností. Bylo postupováno dle vnitřní směrnice
-umožňuje  starostovi  či  radě,  jako  vyššímu  orgánu,  takto  rozhodnout  a  povolit   výjimku
uvedenou ve vnitřní směrnici. RMČ Praha 21 předloženou zprávu vzala na vědomí na svém
jednání dne 6. 11. 2012 usnesením č. RMČ58/0963/12.
Do rozpravy k tomuto bodu se nikdo nepřihlásil.

Usnesení číslo: ZMČ11/0137/12
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
kontrolu  plnění  usnesení  z  minulého jednání  Zastupitelstva  MČ Praha  21  a  plnění  úkolů
přidělených interní auditorce

Usnesení - (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 1)

7. Úprava Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 21
Pan Slezák otevřel tento bod, předal slovo panu starostovi, který materiál přednesl.  
Do rozpravy k tomuto bodu se nikdo nepřihlásil. 

Usnesení číslo: ZMČ11/0138/12
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha 21 s účinností od 18. 12. 2012, který je nedílnou součástí
originálu usnesení 
Zodpovídá 

http://www.praha21.cz/


1. Vladimír Saitz, Tajemník úřadu 
   umístit nový jednací řád na síťovou jednotu "S"
Termín: 27. 12. 2012    

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

8. Jmenování přísedícím Obvodního soudu pro Prahu 9
Pan Slezák otevřel tento bod, předal slovo panu starostovi, který materiál přednesl.  
V rozpravě vystoupil pan zastupitel Janda.

Usnesení číslo: ZMČ11/0139/12
Zastupitelstvo městské části
1) volí
Ing. Jana Baudyše, nar. 7. 11. 1978, občana Újezda nad Lesy, přísedícím Obvodního soudu
pro Prahu 9
Zodpovídá 

1. Vladimír Saitz, Tajemník úřadu 
   zaslat Usnesení o zvolení Ing. Jana Baudyše Obvodnímu soudu pro Prahu 9

Usnesení - (Pro: 10, Proti: 2, Zdržel se: 4)

9. Darovací smlouvy - vánoční strom 2012
Pan Slezák otevřel tento bod, pan starosta poté přednesl materiál.  
Do rozpravy k tomuto bodu se nikdo nepřihlásil.  Pan starosta poděkoval za poskytnutí tohoto
daru.

Usnesení číslo: ZMČ11/0140/12
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
uzavření darovacích smluv dle § 628 obč. zákoníku s podnikateli – Vladimírem Lacinou, IČ:
165 22 303, Miroslavem Štěpánem, IČ: 137 65 051 a Jaroslavem Brtkem, IČ: 442 72 529; ve
věci  montáže  a  demontáže  el.  žárovek na  vánoční  strom;  odborného pokácení  vánočního
stromu a jeho demontáže; převozu pokáceného vánočního stromu ze Svojšické ulice (parc. č.
2322, k.ú. Újezd nad Lesy) na místo určení – park u ZŠ Masarykova
2) pověřuje
starostu MČ Praha 21 podpisem darovacích smluv s V. Lacinou, M. Štěpánem a J. Brtkem
Zodpovídá 



1. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   viz usnesení
Termín: 31. 12. 2012    

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

10. Řešení nevypořádaného majetkoprávního vztahu pozemku č. parc. 4356/34 v k.ú. 
Újezd nad Lesy - směna pozemků

Materiál byl stažen z jednání.

11. Grantový systém MČ Praha 21 a vyhlášení Grantových programů pro rok 2013
Pan Slezák otevřel tento bod, pan starosta poté přednesl materiál.  
V rozpravě  vystoupili:  pan  Lameš;  pan  zastupitel  Janda,  pan  zastupitel  Duchek,  paní
zastupitelka   Dastychová;  pan zastupitel  Hartman -  s návrhem na zvýšení  počtu  zástupců
veřejnosti v grantové komisi ze 2 na 6; paní zastupitelka Diepoltová, pan zastupitel Sikač, 
Dále přednesl návrhy na úpravy v Grantovém systému pan zastupitel Duchek:  1. změna bodu
č. 18 str. 6  - „MČ Praha 21 není povinna sdělovat důvody nepřiznání grantu“ – není změnit
na „je povinna“;   2. změna v bodu č. 14 - o konečném výsledku hodnocení projektu GS
rozhoduje Rada MČ, která nemusí přihlédnout k doporučení – nahradit „musí přihlédnout“,
rozhodnutí RMČ je konečné a nelze se proti němu odvolat nahradit „odvolání je možné a
opakované odvolání již není možné“; dále vystoupil pan zastupitel Štrouf.
Závěrečné slovo dostal pan starosta, odpověděl na předešlé příspěvky.

Následně došlo k hlasování:  
1. MČ Praha 21 je povinna sdělovat důvody nepřiznání grantu 

 Hlasování:  Pro: 9 Proti: 3 Zdržel se: 4
 Návrh byl přijat; bude změněno v textu GS.

2. rozhodnutí RMČ není konečné a lze se proti němu odvolat
      Hlasování:  Pro: 7 Proti: 5 Zdržel se: 4

           Návrh nebyl přijat.
3. vyšší  zastoupení  veřejnosti,  celkem 6 občanů,  tzn.  celkový počet  členů v grantové

komisi se zvyšuje na 9
Hlasování:  Pro: 16 Proti: 0 Zdržel se: 0

           Návrh byl přijat; bude změněno v textu GS.

 
Usnesení číslo: ZMČ11/0141/12
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
Grantový systém Městské části Praha 21



2) schvaluje
Grantové programy Městské části Praha 21 pro rok 2013 
3) ukládá
ÚMČ Praha 21 /OŠKMA21/ zveřejnit vyhlášené Grantové programy pro rok 2013 na úřední
desce ÚMČ Praha 21 a na internetových stránkách MČ Praha 21
Zodpovídá 

1. Iva Hájková, vedoucí odboru 
   
Termín: 07. 01. 2013    

Usnesení - (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 5)

Upozornění: pro obsáhlost tohoto bodu jsou zde uvedeny pouze jména diskutujících a
téma jejich příspěvku. Celý záznam tohoto bodu je uveřejněn na www.praha21.cz

V 17:52 vyhlásil pan místostarosta Slezák přestávku do 18:00 hodin.

V době od 18:00 do 19:22 hodin byly projednávány interpelace občanů a interpelace 
zastupitelů.  Přehled interpelací občanů a zastupitelů je v příloze tohoto zápisu.
V 19:07 hodin opustil pan zastupitel Hod jednání ZMČ.
V 19:31 hodin se na jednání vrací pan zastupitel Hod.

12. Akční plán MČ Praha 21 pro rok 2013-2014
Pan Slezák otevřel tento bod, pan starosta poté přednesl materiál.  
V rozpravě  k tomuto  bodu  vystoupili:  paní  zastupitelka  Dastychová,  paní  zastupitelka
Diepoltová, pan zastupitel Janda, pan zastupitel Štrouf.
Závěrečné slovo dostal pan starosta, odpověděl na předešlé příspěvky.

Usnesení číslo: ZMČ11/0142/12
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
Akční plán MČ Praha 21 pro rok 2013-2014, který je nedílnou součástí originálu usnesení

Usnesení - (Pro: 9, Proti: 5, Zdržel se: 2)

13. Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21
Pan Slezák otevřel tento bod, předal slovo panu Jandovi, který materiál uvedl.

http://www.praha21.cz/


V rozpravě k tomuto bodu se nikdo nepřihlásil.

Usnesení číslo: ZMČ11/0143/12
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
průběžnou zprávu o činnosti KV včetně zápisů č. 17 ze dne 12. 9. 2012, č. 18 ze dne 3. 10.
2012  č. 19 ze dne 14. 11. 2012

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

14. Realizace privatizačního projektu č.64367/3001 - SŽDC s.o. - pozemky parc.č.4356/1 
a parc.č.4356/46, k.ú. Újezd nad Lesy, obec Praha
Pan Slezák otevřel tento bod, pan starosta poté přednesl materiál.  
V rozpravě k tomuto bodu se nikdo nepřihlásil.

Usnesení číslo: ZMČ11/0144/12
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
usnesení RMČ58/0972/12, kterým je pověřen starosta MČ Praha 21, RNDr. Pavel Roušar, k
podpisu  "Dohody  k  uzavření  kupní  smlouvy"  a  následně  kupní  smlouvy,  vyplývající  z
realizace  privatizačního  projektu  č.64367/3001  -  SŽDC s.o.  -  pozemky parc.č.  4356/1  a
parc.č.  4356/46,  k.ú.  Újezd  nad  Lesy,  obec  Praha.  Hlavní  město  Praha  bude  vlastníkem
pozemku a na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a vyhlášky HMP č.
55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, bude tento
pozemek svěřen do správy MČ Praha 21, která vykonává práva a povinnosti vlastníka. Tímto
usnesením je pověřena vedoucí Finančního odboru Ing. Vlasta Berková za kontaktní osobu
mezi MČ Praha 21 a Ministerstvem financí ČR, Praha 1.

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

15. Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 6/2012, ze dne 7. 
11. 2012
Pan Slezák otevřel tento bod, pan starosta poté přednesl materiál.  
V rozpravě k tomuto bodu se nikdo nepřihlásil.

Usnesení číslo: ZMČ11/0145/12
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zápis č. 6/2012 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 7. 11. 2012

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



16. Jednací řád Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21
Pan Slezák otevřel tento bod.  
V rozpravě k tomuto bodu vystoupili: paní zastupitelka Dastychová, pan zastupitel Hartman
s návrhem na  doplnění  v  celém textu  „Finanční  výbor  zastupitelstva  MČ Praha  21“;  pan
starosta vystoupil s návrhem „Finanční výbor zastupitelstva MČ Praha 21“ (dále jen finanční
výbor) a pan zastupitel Janda navrhl materiál stáhnout.

Následně došlo k hlasování:
1. Materiál stáhnout z programu

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

       2.   Finanční výbor zastupitelstva MČ Praha 21 (dále jen finanční výbor)
Hlasování:  Pro: 11  Proti: 0  Zdržel se: 5
Návrh byl přijat, bude doplněno do textu Jednacího řádu.

Usnesení číslo: ZMČ11/0146/12
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
Jednací  řád  Finančního  výboru  Zastupitelstva  MČ  Praha  21,  který  je  součástí  originálu
usnesení

Usnesení - (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 3)

17. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za I. - III. čtvrtletí 2012
Pan Slezák otevřel tento bod, pan starosta poté přednesl materiál.  
V rozpravě k tomuto bodu se nikdo nepřihlásil.

Ve 20:04 odešel pan zastupitel Janda – změna počtu hlasujících na 15.

Usnesení číslo: ZMČ11/0147/12
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
"Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za I. - III. čtvrtletí 2012" v souladu s přiloženým materiálem
 (komentář, tabulky, výkaz a sestavy), který je součástí originálu usnesení

Usnesení - (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 1)

Ve 20:06 se vrátil pan zastupitel Janda – změna počtu hlasujících zpět na 16.

18. Rozpočtová opatření č.: 42, 43, 45-47, 49, 50, 58-63, 67
Pan Slezák otevřel tento bod, pan starosta materiál přednesl.  
V rozpravě k tomuto bodu se nikdo nepřihlásil.



Usnesení číslo: ZMČ11/0148/12
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 43, 46, 47, 49, 50, 58, 59, 60, 62, 63 a 67 - změny rozpočtu v roce
2012 v souladu s přiloženými tabulkami, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení

2) schvaluje
rozpočtová opatření č. 42, 45 a 61 - změny rozpočtu v roce 2012 v souladu s přiloženými
tabulkami, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení

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

19. Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2013
 

Materiál byl stažen z jednání.

20. Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2013 včetně zásad pro 
hospodaření v období rozpočtového provizoria
Pan Slezák otevřel tento bod, pan starosta materiál přednesl.  
V rozpravě k tomuto bodu se přihlásil pan zastupitel Duchek.
Závěrečné slovo dostal pan starosta, odpověděl na příspěvky pana Duchka.

Usnesení číslo: ZMČ11/0149/12
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
"Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2013" - příloha č. 1 - Závazné ukazatele
rozpočtového provizoria, včetně zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria v
souladu s přiloženým materiálem, který je nedílnou součástí originálu tohoto usnesení

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

21. Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2018
Pan Slezák otevřel tento bod, pan starosta materiál přednesl.  
V rozpravě k tomuto bodu se přihlásil pan zastupitel Duchek.
Závěrečné slovo dostal pan starosta, odpověděl na příspěvek pana Duchka.

Usnesení číslo: ZMČ11/0150/12
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje



"Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2018" v souladu s přiloženou tabulkou,
která je nedílnou součástí originálu usnesení.

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

22. Převedení nevyčerpaných finančních prostředků ke konci roku 2012 do Fondu 
rezerv a rozvoje
Pan Slezák otevřel tento bod, pan starosta materiál přednesl.
V rozpravě  se  přihlásili:  pan  zastupitel  Štrouf,  pan  zastupitel  Janda,  paní  zastupitelka
Dastychová,  odpovídal  pan  místostarosta  Slezák  (uvést  do  zápisu:  všechny  finanční
prostředky budou převedeny do fondu rozvoje) a paní Berková.

Usnesení číslo: ZMČ11/0151/12
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
převedení nevyčerpaných finančních prostředků z běžných i kapitálových výdajových položek
rozpočtu  MČ  Praha  21  na  rok  2012,  podle  účetního  stavu  k  30.  11.  2012  s  výjimkou
neinvestičních a investičních dotací z MHMP do fondu rezerv a rozvoje. Pověřuje Radu MČ
Praha 21 ke schválení rozpočtového opatření (změna rozpočtu v roce 2012). 

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

Vladimíra Juřenová
zastupitelka

Karla Jakob Čechová
zastupitelka

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21



Zapsal: asistentka - Dana Kartousová

      Příloha zápisu jednání ZMČ 11 dne 17. 12. 2012
             Interpelace občanů a členů zastupitelstva 

Seznam interpelací občanů:

1. p. Flaška – internetové diskusní fórum – odpověděla p. Čechová a pan starosta
2. p. Lameš – pátky v ZŠ Polesná – odpověděl pan starosta - následně p. Lameš žádá 

o zapsání do zápisu – „nepřeji si, aby videozáznam mého syna koloval po 
internetu“

3. p. Švejnoha – vytíženost autobusových linek č. 109, 269, 260 a 303 – interpelace 
na pana zastupitele Slezáka   – odpoví písemně do 30ti dnů.  

4. p. Lameš – nepravdivé údaje v     ÚZ – interpelace na paní zastupitelku Čechovou   
odpoví písemně do 30ti dnů.

5. p. Švejnoha – ÚZ – tisková chyba v datu uzávěrky – odpovídá paní Čechová

Seznam interpelací zastupitelů:

1. p. Dastychová – ÚZ „Redakční rada“ – odpověděl pan starosta
2. p. Diepoltová – Besedy starosty ve škole, nesouhlas rodičů, nahrávání dětí na 

videozáznam – odpověděl pan starosta
3. p. Hod – veřejné osvětlení – výměn sloupů veřejného osvětlení na hlavní ulici – 

odpověděl pan Slezák
4. p. Duchek -  působení v ZŠ – odpověděl pan starosta
5. p. Janda – změna začátku jednání zastupitelstva – odpověděl pan starosta
6. p. Juřenová – pronájem vývěsních skříněk – odpověděl pan Zeman
7. p. Hod – zimní údržba silnic – odpověděl pan starosta a pan tajemník Saitz
8. p. Duchek – redaktorka ÚZ – odpověděl pan tajemník Saitz
9. p. Diepoltová – stav přestavby budovy MŠ Sedmikráska – z čeho je financováno 

nyní a z čeho bude v následujícím roce – odpověděl pan starosta 
10. p. Duchek – školní potřeby – odpovídá paní Čechová a pan Slezák
11. p. Hod – začátek zastupitelstva v 16:00 hodin – pan Hod opustil v 19:07 jednání 

ZMČ, nebyl přítomen, jím podaná interpelace nebyla projednávána
12. p. Duchek – vydávání ÚZ – odpověděla paní Čechová
13. p. Duchek – odklánění peněz – odpověděla paní Čechová
14. p. Duchek – trestní oznámení – odpověděl pan Kyzlink
15. p. Duchek – volba, odvolání členů KV – odpověděl pan Sikač
16. p. Duchek – volba, odvolání členů KV – odpověděl pan Taitl
17. p. Duchek – priority v grantovém systému – odpověděl pan starosta
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