
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ZÁPIS  

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
jednání č. ZMČ18

konané dne 17. 03. 2014

Přítomni: dle prezenční listiny 

Ověřovatel: zastupitel - Ing. Jiří Šponer
zastupitelka - Vladimíra Juřenová

1. Zahájení jednání
Pan starosta v 16:06 hodin zahájil jednání Zastupitelstva Městské části Praha 21. Informoval
přítomné  v  sále,  že  jednání  je  úřední  povahy  a  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 18. Zasedání
bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Paní zastupitelka Andrea Vlásenková vysvětlila své působení
v ODS.

2. Stanovení ověřovatelů zápisu, volba mandátového výboru, volba návrhového výboru
Pan  starosta  otevřel  tento  bod,  navrhl  ověřováním  zápisu  a  výsledku  hlasování  paní

zastupitelku Vlásenkovou a pana zastupitele Šponera a požádal o vyjádření souhlasu, paní
zastupitelka  Vlásenková  nesouhlasila,  pan  starosta  navrhl  paní  zastupitelku  Dastychovou,
která nesouhlasila, pan starosta navrhl paní zastupitelku Juřenovou. Následně pan zastupitel
Šponer a paní zastupitelka Juřenová 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 a kolik zastupitelů se hlasování zdrželo.  

Následovala  volba  mandátového  výboru,  který  ověřuje  a  konstatuje  přítomnost
nadpoloviční  většiny  členů,  počet  členů  omluvených  a  neomluvených,  navrhl  tříčlenný
mandátový  výbor  ve  složení:  předseda:  pan  zastupitel  Vlach,  členové:  paní  zastupitelka
Diepoltová a pan zastupitel Janda. Požádal o vyjádření souhlasu navržených členů, všichni
souhlasili.  Došlo k hlasování:  Pro: 15, Proti:  0,  Zdržel se:  0.  Návrh byl  přijat,  byl  zvolen
mandátový výbor. Přítomno na jednání – 15 zastupitelů z celkového počtu 17, zastupitelstvo
je usnášeníschopné.

Dále  navrhl  tříčlenný  návrhový  výbor  ve  složení:  Předseda  pan  zastupitel  Hartman,
členové  pan  zastupitel  Taitl  a  pan  zastupitel  Sikač,  požádal  o  vyjádření  souhlasu  členů
s návrhem,  souhlasili.  Došlo  k hlasování  o  složení  návrhového  výboru:  Pro:  15,  Proti:  0,
Zdržel se: 0. Návrh byl přijat, byl zvolen návrhový výbor. 

Konstatoval, že 18. zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno na úřední desce včetně její
elektronické  podoby.  Upozornil  občany,  že  na  webových  stránkách  úřadu  mohou  před
jednáním ZMČ nalézt veškeré detailní informace ke všem projednávaným bodům v digitální
podobě. Z materiálu jsou vynechány údaje osobní povahy, které nám znemožňuje zveřejňovat
zákon. Z části  dnešního zasedání byl  omluven pan zastupitel  Štrouf a neomluven byl  pan



zastupitel Hod. Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva byl řádně ověřen a podepsán. K minulému
zápisu vznesl dvě námitky pan zastupitel Duchek: 1. v příloze interpelace zápisu ZMČ chybí
přepis  ústních  odpovědí  2.  chybí  jedna  podotázka  z  podkladů  pana  Duchka  interpelací.
Následně došlo k hlasování, zda do zápisu č. 17 bude doplněn do interpelací přepis ústních
odpovědí /Pro: 7, Proti 6, Zdržel se: 2; Návrh nebyl přijat/ Doplnění zápisu o otázku pana
zastupitele Duchka /Pro: 6, Proti: 4, Zdržel se: 5; Návrh nebyl přijat/. Zápis z 18. Zasedání
zastupitelstva byl řádně ověřen, podepsán a je odsouhlasen. 

Usnesení číslo: ZMČ18/0217/14
Zastupitelstvo městské části
1) volí
ověřovatele zápisu:  paní zastupitelku Juřenovou a pana zastupitele Šponera
2) volí
mandátový  výbor  ve  složení:  předseda  pan  zastupitel  Vlach,  členové: paní  zastupitelka
Diepoltová a pan zastupitel Janda /hlasování Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0/
3) volí
návrhový výbor ve složení: předseda pan zastupitel Hartman, členové: pan zastupitel Taitl a
pan zastupitel Sikač /hlasování Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0/

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

3. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Pan  starosta  otevřel  tento  bod.  V rozpravě  k tomu bodu  vystoupil  pan  zastupitel  Duchek
s návrhy: 1. Zařadit po schválení programu bod „Diskuzní příspěvky občanů“, 2. Na závěr
jako poslední bod jednání zařadit bod „Různé“, 3. Vyřadit bod č. 15  Projednání návrhu na
udělení čestného titulu "Čestný občan" a "Občan roku 2013" - pro neúplnost materiálů, 4.
Vyřadit bod č. 16 Katalog karet indikátorů strategických cílů.
Dále  vystoupila  paní  zastupitelka  Vlásenková s návrhem doplnění  bodu č.  5  Informace o
jmenování  manželky  pana  starosty  paní  Kazdové  do  funkce  předsedy  Komise  životního
prostředí.

Následně došlo k hlasování o přidání bodů:
1. Informace o jmenování manželky pana starosty paní Kazdové do funkce předsedy

Komise životního prostředí.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 8 
Návrh nebyl přijat. 

2. Vyřadit bod č. 16 Katalog karet indikátorů strategických cílů.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 8, Zdržel se: 3
Návrh nebyl přijat.



V 16:35 hodin se dostavil pan zastupitel Štrouf, změna počtu hlasujících na 16.
Pan  starosta  se  omluvil,  za  technickou  nedostatečnost,  nedal  možnost  občanům  prostor
v rozpravě; dal hlasovat pro navrácení se k rozpravě občanů: /Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0;
Návrh  byl  přijat/.  Následovala  rozprava  občanů,  ve  které  vystoupil  p.  Lameš;  v rozpravě
zastupitelů paní zastupitelka Vlásenková žádá o předání vedení schůze panu Slezákovi, nebo
paní Karle Jakob Čechové. 

3. Vyřadit bod č. 15 Projednání návrhu na udělení čestného titulu "Čestný občan" a
"Občan roku 2013" - pro neúplnost materiálů
Hlasování: Pro: 2, Proti: 10, Zdržel se: 4
Návrh nebyl přijat.

4. Zařazení bodu „Různé“ jako poslední bod
Hlasování: Pro: 7, Proti: 6, Zdržel se: 3
Návrh nebyl přijat.

5. Zařazení bodu Diskuzní příspěvky občanů 
Hlasování: Pro: 7, Proti: 3, Zdržel se: 6
Návrh nebyl přijat.

Následně došlo k opětovnému hlasování o přidání bodu:
6. Informace o jmenování manželky pana starosty paní Kazdové do funkce předsedy

Komise životního prostředí.
Hlasování: Pro: 9, Proti: 1, Zdržel se: 6
Návrh byl přijat (bod bude zařazen jako nový bod č. 6)

Původní 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. Výroční zpráva MČ Praha 21 za rok 2013

7.
Změna měsíční odměny a příplatků poskytovaných členům Zastupitelstva MČ Praha 21 
podle NV č. 37/2003 Sb. ve znění NV č. 459/2013 Sb. ze dne 18. 12. 2013

8. Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21
9. Bezúplatný převod části komunikace Rozhovická vč. příslušných pozemků
10.Prodej pozemku č. parc. 4356/97 v k.ú. Újezd nad Lesy předem známému zájemci

11.
Zápis č. 12 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 29. 1. 2014, 
zápis č. 13 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 24. 2. 2014

12.Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2014

13.
Rozpočtová opatření č. 90 - 93, 95 - 101, 107: změny rozpočtu v roce 2013, rozpočtové 
opatření č. 1 a 2: změny rozpočtu v roce 2014

14.Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2019
15.Projednání návrhu na udělení čestného titulu "Čestný občan" a "Občan roku 2013"
16.Katalog karet indikátorů strategických cílů
17.Výbor pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky
18.FK Újezd nad Lesy - investiční příspěvek jako spoluúčast grantů MHMP



19.TJ Sokol - investiční příspěvek jako spoluúčast grantu MHMP

20.
Schválení finančních prostředků žadatelům TJ Sokol, FK Újezd nad Lesy a Kangsim 
Dojang grantovou komisí

21.
Podání projektové žádosti v rámci vyhlášené výzvy v Operačním programu Praha - 
Konkurenceschopnost

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.
Informace o jmenování manželky pana starosty paní Kazdové do funkce předsedy Komise 
životního prostředí

7. Výroční zpráva MČ Praha 21 za rok 2013

8.
Změna měsíční odměny a příplatků poskytovaných členům Zastupitelstva MČ Praha 21 
podle NV č. 37/2003 Sb. ve znění NV č. 459/2013 Sb. ze dne 18. 12. 2013

9. Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21
10.Bezúplatný převod části komunikace Rozhovická vč. příslušných pozemků
11.Prodej pozemku č. parc. 4356/97 v k.ú. Újezd nad Lesy předem známému zájemci

12.
Zápis č. 12 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 29. 1. 2014, 
zápis č. 13 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 24. 2. 2014

13.Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2014

14.
Rozpočtová opatření č. 90 - 93, 95 - 101, 107: změny rozpočtu v roce 2013, rozpočtové 
opatření č. 1 a 2: změny rozpočtu v roce 2014

15.Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2019
16.Projednání návrhu na udělení čestného titulu "Čestný občan" a "Občan roku 2013"
17.Katalog karet indikátorů strategických cílů
18.Výbor pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky
19.FK Újezd nad Lesy - investiční příspěvek jako spoluúčast grantů MHMP
20.TJ Sokol - investiční příspěvek jako spoluúčast grantu MHMP

21.
Schválení finančních prostředků žadatelům TJ Sokol, FK Újezd nad Lesy a Kangsim 
Dojang grantovou komisí

22.
Podání projektové žádosti v rámci vyhlášené výzvy v Operačním programu Praha - 
Konkurenceschopnost

Usnesení číslo: ZMČ18/0218/14
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
doplněný program 18. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

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

4. Kontrola plnění usnesení



Paní místostarostka Karla Jakob Čechová otevřela tento bod a předala slovo panu starostovi,
který bod přednesl – v příloze č. 02 je předložen 1 splněný úkol, který vzešel z minulého
jednání zastupitelstva – uveřejnit vyhlášené Grantové programy pro rok 2014.

Usnesení číslo: ZMČ18/0219/14
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení z minulého jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 

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

5. Zpráva o činnosti rady
Paní místostarostka Karla Jakob Čechová otevřela tento bod a předala slovo panu starostovi,
který sdělil, že RMČ Praha 21 se v období od července do prosince 2013 sešla celkem 11,
seznam přijatých usnesení jsou v příloze. V rozpravě občanů k tomuto bodu vystoupili pan
Lameš – ÚZ ústa p. Černé porušuje koncepci – chybí listárna – odpověděl pan starosta, nechá
prošetřit interním auditem. V rozpravě zastupitelů vystoupil pan Duchek. 

Usnesení číslo: ZMČ18/0220/14
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zprávu starosty o činnosti rady 
Usnesení - (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 1)

6. Informace o jmenování manželky pana starosty paní Kazdové do funkce předsedy 
Komise životního prostředí
Paní místostarostka Karla Jakob Čechová otevřela tento bod a předala slovo paní zastupitelce
Vlásenkové, která vznesla dotazy: proč byla paní Kazdová zvolena; zda ukončila svou činnost
v občanském  sdružení  Újezdský  strom;  pokud  ji  neukončila;  zda  u  projednávání  zeleně
oznamuje střet zájmů a nehlasuje; proč je nejvhodnější osobou pro tuto funkci. V rozpravě
občanů k tomuto bodu vystoupili p. Lameš, pan Švejnoha. V rozpravě zastupitelů vystoupil
pan  místostarosta  Slezák  a  odpověděl  na  dotazy,  pan  zastupitel  Hartman,  pan  zastupitel
Duchek,  paní  zastupitelka  Dastychová,  paní  zastupitelka  Vlásenková  a  pan  zastupitel
Hartman. 

V 17:21 hodin odchází paní zastupitelka Dastychová mimo jednací místnost,  změna počtu
hlasujících na 15.



Došlo k hlasování  pro opětovné vystoupení  pana  Lameše (Pro:  9,  Proti:  1,  Zdržel  se:  5),
s příspěvkem vystoupil pan Lameš; závěrečné slovo měla paní zastupitelka Vlásenková.

Nebylo přijato žádné usnesení.

V 17:23 se vrací paní zastupitelka Dastychová, změna počtu hlasujících na 16. 

7. Výroční zpráva MČ Praha 21 za rok 2013
Paní místostarostka Karla Jakob Čechová otevřela tento bod a předala slovo panu starostovi,
který konstatoval, že výroční zpráva za rok 2013 je třetí v pořadí.  V rozpravě k tomuto bodu
nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ18/0221/14
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
Výroční zprávu MČ Praha 21 za rok 2013 
Usnesení - (Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0)

8. Změna měsíční odměny a příplatků poskytovaných členům Zastupitelstva MČ Praha 
21 podle NV č. 37/2003 Sb. ve znění NV č. 459/2013 Sb. ze dne 18. 12. 2013
Paní místostarostka Karla Jakob Čechová otevřela tento bod a předala slovo panu starostovi,
který  bod přednesl  –  dne  18.  12.  2013 schválila  vláda  ČR NV č.  459/2013  Sb.,  kterým
upravuje odměny členům zastupitelstva. V rozpravě občanů k tomuto bodu nikdo nevystoupil,
v rozpravě zastupitelů pan zastupitel Duchek, závěrečné slovo dostal pan starosta.

Usnesení číslo: ZMČ18/0222/14
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
změnu  měsíční odměny a příplatků poskytovaných neuvolněným členům Zastupitelstva MČ 
Praha 21 v souladu s NV č. 37/2003 Sb. ve znění NV č. 459/2013 Sb. s tím, že odměna bude 
vyplácena v plné výši a to od 1. 4. 2014

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

9. Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21
Paní místostarostka Karla Jakob Čechová otevřela tento bod a předala slovo předkladateli 
panu zastupiteli Jandovi. V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ18/0223/14
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí



průběžnou zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21, zápis z jednání 
kontrolního výboru č. 30/2014 ze dne 15. 1. 2014 a zápis z jednání kontrolního výboru č. 
31/2014 ze dne 12. 2. 2014

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

10. Bezúplatný převod části komunikace Rozhovická vč. příslušných pozemků
Paní místostarostka Karla Jakob Čechová otevřela tento bod a předala slovo panu starostovi,
který bod přednesl – Sdružení Rozhovická žádá o bezúplatný převod staveb komunikace a
dešťové kanalizace vč. příslušných pozemků na základě smlouvy o budoucí darovací smlouvě
uzavřen dne 11. 3. 2004 mezi Sdružením Rozhovická a MČ Praha 21. V rozpravě k tomuto
bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ18/0224/14
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
převzetí:
1. Stavby "Nové místní obslužné komunikace, prodloužení Rozhovické s napojením na 
Dubinskou, Praha - Újezd nad Lesy" na pozemcích 538/81, 538/82, 538/88, 538/22, 538/93, 
538/13, 538/45 a 445/1 v k.ú. Újezd nad Lesy 
2. Stavby "Veřejné dešťové kanalizační stoky DN200 z PVC v délce 23 m s napojením do 
stávající veřejné dešťové kanalizační stoky DN500 v ul. Dubinské" na pozemcích  538/88, 
538/13, 445/1 v k.ú. Újezd nad Lesy 
3. Pozemků 538/81, 538/82, 538/88, 538/22, 538/93 v k.ú. Újezd nad Lesy 
2) pověřuje
starostu MČ Praha 21 podpisem předmětné smlouvy 
Zodpovídá 

1. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   podpis smlouvy
Termín: 16. 05. 2014    

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

11. Prodej pozemku č. parc. 4356/97 v k.ú. Újezd nad Lesy předem známému zájemci
Paní místostarostka Karla Jakob Čechová otevřela tento bod a předala slovo panu starostovi,
který bod přednesl – jedná se o pozemek v ulici Machovická o výměře 376 m² v k.ú. Újezd
nad Lesy,  zapsaný v katastru nemovitostí  jako ostatní  plocha,  pozemek je zatížen inž.  sítí
(voda,  plyn,  kanalizace),  které  křižují  celý  pozemek.  RMČ  nesouhlasila  s odprodejem
pozemku  za  cenu  stanovenou  231 000,-  Kč  znaleckým  posudkem  a  na  základě  jednání
s vlastníky  byla  vyjednána  cena  376 000,-  Kč.  V rozpravě  občanů  nikdo  nevystoupil,
v rozpravě zastupitelů vystoupila paní zastupitelka Vlásenková, pan místostarosta Slezák, pan
zastupitel Duchek –hlasování vypsat jmenovitě.

Hlasování - (Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 10)    Návrh nebyl přijat.



Hlasování jmenovitě:
Pro:  RNDr. Pavel Roušar, Karla Jakob Čechová, MVDr. Tomáš Vlach, RNDr. Jiří Sikač, Ing.
Miloš Mergl
Proti: Andrea Vlásenková
Zdržel se: Jan Slezák, Ing. Michael Hartman, Ing. Jiří Šponer, Ing. Ondřej Štrouf, RSDr. Pavel
Janda,  MUDr.  Zuzana Dastychová,  MUDr.  Barbora  Diepoltová,  Vladimíra  Juřenová,  Petr
Duchek, Ing. Aleš Taitl 

12. Zápis č. 12 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 29. 1.
2014, zápis č. 13 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 24. 2.
2014
Paní místostarostka Karla Jakob Čechová otevřela tento bod a předala slovo panu starostovi,
který konstatoval, že k tomuto nemá žádné připomínky a že zápisy jsou přílohou. V rozpravě
k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ18/0225/14
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zápis č. 12 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 29. 1. 2014 a 
zápis č. 13 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21  ze dne 24. 2. 2014

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

17:45 hodin byla vyhlášena přestávka do 18:00 hodin.

V 18:00 hodin opouští jednání paní zastupitelka Vlásenková, změna počtu hlasujících    na
15.

Od 18:00 do 19:00hodin byly projednávány Interpelace. 

13. Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2014
Paní místostarostka Karla Jakob Čechová otevřela tento bod a předala slovo panu starostovi,
který bod uvedl – návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2014 je předkládán Zastupitelstvu MČ
Praha 21 ke schválení jako zdrojově vyrovnaný v objemu rozpočtu příjmů ve výši 72 750,0
tis.  Kč, objemu rozpočtu výdajů ve výši 74 512,2 tis.  Kč, v podobě závazných ukazatelů
rozpočtu  MČ  Praha  21  na  rok  2014.  Předkládaný  materiál  byl  odsouhlasen  usnesením
RMČ87/1603/14,  ze  dne  11.  2.  2014.  Vysvětlení  podala  vedoucí  finančního  odboru  Ing,
Berková.  V rozpravě  občanů  k tomuto  bodu  nikdo  nevystoupil,  v rozpravě  zastupitelů



vystoupili pan zastupitel Štrouf, pan zastupitel Duchek, pan zastupitel Hartman, závěrečné
slovo měl pan starosta. 

Usnesení číslo: ZMČ18/0226/14
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
"Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2014" - příloha č. 1 - Závazné ukazatele rozpočtu MČ 
Praha 21 na rok 2014 - která je nedílnou součástí tohoto usnesení a s "Plánem bytového 
hospodářství a vedlejší hospodářské činnosti", který je součástí originálu usnesení  

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

14. Rozpočtová opatření č. 90 - 93, 95 - 101, 107: změny rozpočtu v roce 2013, rozpočtové
opatření č. 1 a 2: změny rozpočtu v roce 2014
Paní místostarostka Karla Jakob Čechová otevřela tento bod a předala slovo panu starostovi,
který bod uvedl – Rozpočtové opatření č. 90: Nákup pohonné jednotky Panter FD - 3 ve výši
51 391,- Kč Rozpočtové opatření č. 91: Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z
Úřadu  práce  hl.m.Prahy.   Rozpočtové  opatření  č.  92:  Převedení  finančních  prostředků  v
kapitole 09 - Vnitřní správa - mezi výdajovými položkami - záměna investiční položky za
neinvestiční (Kamerový systém). Rozpočtové opatření č. 93: Převedení finančních prostředků
v kapitole 03 - Doprava - mezi výdajovými položkami - záměna investiční položky (Rek.
mostku  Oplanská)  za  neinvestiční  položku  (Oprava  mostku  Oplanská  po  povodních).
Rozpočtové opatření č. 95: Přijetí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu
práce ČR na výkon pěstounské péče. Rozpočtové opatření č. 96: Účelová neinvestiční dotace
ze státního rozpočtu z Úřadu práce hl.m.Prahy (v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost).
Rozpočtové opatření č. 97: Přijetí dotace v rámci OPŽP, Prioritní osa 3 - Udržitelné využití
zdrojů energie Rozpočtové opatření č. 98: Spolufinancování MČ Praha 21 k přijaté dotaci v
rámci  OPŽP,  Prioritní  osa  3  -  Udržitelné  využití  zdrojů  energie,  oblast  podpory  3.2
Rozpočtové  opatření  č.  99:  Přijetí  neinvestiční  účelové  dotace  z  MHMP ve  výši  50% z
obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných techn. herních zařízení za 2. a 3.
čtvrtletí  2013.  Rozpočtové  opatření  č.  100:  Přijetí  účelové  neinvestiční  dotace  z  MHMP
Rozpočtové  opatření  č.  101:  Přijetí  účelové  neinvestiční  dotace  ze  státního  rozpočtu  z
Ministerstva vnitra Rozpočtové opatření č. 107: Přijetí účelové neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu z Úřadu práce hl.m.Prahy (v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost) Rozpočtové
opatření č. 1: změna rozpočtu v roce 2014 - Poskytnutí investičního příspěvku ve výši 340 tis.
Kč FK Újezd nad Lesy jako spoluúčast na dvou grantech MHMP, a to Rek. travnat. fotbal.
hřiště  a  Vybudování  oplocení  trénink.  areálu.  Finanční  prostředky  budou  převedeny  z
neinvestičních příspěvků jako spoluúčast MČ na grantech v kapitole 04 - Školství, mládež a
sport.  Rozpočtové  opatření  č.  2:  změna  rozpočtu  v  roce  2014  -  Poskytnutí  investičního
příspěvku ve výši 60 tis.  Kč TJ Sokol jako spoluúčast na grantu MHMP, a to Dokončení
výstavby  multifunkčního  hřiště.  Finanční  prostředky  budou  převedeny  z  neinvestičních
příspěvků  jako  spoluúčast  MČ  na  grantech  v  kapitole  04  -  Školství,  mládež  a  sport.
V rozpravě občanů k tomuto bodu vystoupili pan Spurný,  v rozpravě zastupitelů vystoupili
pan zastupitel Duchek, pan zastupitel Mergl, paní místostarostka Karla Jakob Čechová, pan
místostarosta Slezák a pan zastupitel Hartman.

V 19:27 hodin opouští jednání paní zastupitelka Dastychová, změna počtu hlasujících na 14.



Usnesení číslo: ZMČ18/0227/14
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 90 - 93, 95 - 101, 107 - změny rozpočtu v roce 2013 dle přiložených
tabulek, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení
2) schvaluje
rozpočtová opatření č. 1 a 2 - změny rozpočtu v roce 2014 dle přiložených tabulek, které jsou 
nedílnou součástí tohoto usnesení

Usnesení - (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1)

15. Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2019
Paní místostarostka Karla Jakob Čechová otevřela tento bod a předala slovo panu starostovi,
který bod uvedl – návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2019 je předkládán v
přiložené tabulce (příloha č. 1 k usnesení) včetně komentáře a vychází z posledně známých
skutečností, předpokladů a posledně platných pokynů z MHMP. Návrh rozpočtového výhledu
do roku 2019 byl již schválen usnesením ZMČ17/0211/13, ze dne 16. 12. 2013. Vzhledem k
tomu, že se změnily pokyny z MHMP (změna dotačních vztahů Magistrátu hl. m. Prahy k MČ
Praha 21 a změna požadované tabulky k předložení na MHMP), je nutné předložit  návrh
rozpočtového výhledu k novému schválení Zastupitelstvem MČ Praha 21. Rada MČ Praha 21
odsouhlasila  tento  návrh  usnesením  RMČ87/1602/14. V rozpravě  k tomuto  bodu  nikdo
nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ18/0228/14
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
"Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2019", v souladu s přiloženou tabulkou, 
přílohou č. 1 k usnesení včetně komentáře, která je nedílnou součástí usnesení 

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

16. Projednání návrhu na udělení čestného titulu "Čestný občan" a "Občan roku 2013"
Paní místostarostka Karla Jakob Čechová otevřela tento bod a předala slovo panu starostovi,
který bod uvedl - Rada MČ Praha 21 souhlasila s předloženými návrhy Komise pro udělování
čestného titulu "Čestný občan" a "Občan roku" na svém zasedání dne 11. 2. 2014 usnesením
RMČ87/1595/14.  Příslušná komise  projednala podané návrhy dne 22.  1.  2014 a navrhuje
udělit čestné tituly takto: titul "Čestný občan MČ Praha 21" panu plk. Ing. Oldřichu Pelčákovi
a titul "Občan roku 2013" panu Petru Machovi a panu doc. RNDr. Jiřímu Krásnému, CSc.
V rozpravě  občanů  k tomuto  bodu  vystoupili  pan  Lameš,  paní  Punová,  pan  Švejnoha,
v rozpravě zastupitelů vystoupili pan zastupitel Duchek – navrhuje udělit titul panu Pelčákovi,
ostatní ne; pan zastupitel Hartman, pan zastupitel Janda navrhuje udělení Čestného občanství
plk.  Oldřichu Pelčákovi  a  aby všechny návrhy na ocenění Občan roku byly zrušeny;  pan
zastupitel Sikač; paní zastupitelka Diepoltová; pan zastupitel Hartman; paní místostarostka



Karla Jakob Čechová; pan zastupitel Duchek – k jeho třetímu vystoupení došlo na základě
hlasování /Pro: 5, Proti: 2, Zdržel se: 7, Nebylo přijato/. Závěrečné slovo měl pan starosta.

Následně došlo k hlasování:
1. Vypustit hlasování o udělení titulů Občan roku 

Hlasování: Pro: 4, Proti: 8, Zdržel se: 2
Návrh nebyl přijat. 

Usnesení číslo: ZMČ18/0229/14
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zápis z jednání Komise pro udělování čestného titulu "Čestný občan" a "Občan roku 2013" 
konané dne 22. 1. 2014
2) schvaluje
udělení čestných titulů:
"Čestný občan MČ Praha 21" panu plk. Ing. Oldřichu Pelčákovi
"Občan roku 2013" panu Petru Machovi a panu doc. RNDr. Jiřímu Krásnému, CSc.
3) ukládá
ÚMČ Praha 21 /OŠKMA21/ zajistit předání čestných titulů na slavnostní akci v květnu 2014
Zodpovídá 

1. Iva Hájková, vedoucí odboru 
   
Termín: 06. 05. 2014    

Usnesení - (Pro: 9, Proti: 1, Zdržel se: 4)

17. Katalog karet indikátorů strategických cílů
Paní místostarostka Karla Jakob Čechová otevřela tento bod a předala slovo panu starostovi,
který bod uvedl - Rada MČ Praha 21 souhlasila s Katalogem karet indikátorů na svém jednání
dne 11. 2. 2014 usnesením RMČ87/1591/14. Indikátory byly sestaveny strategickým týmem
ÚMČ Praha 21 k plnění cílů Strategického plánu rozvoje MČ Praha 21. V rozpravě občanů
k tomuto bodu vystoupili pan Jeníček, pan Lameš, paní Punová; v rozpravě zastupitelů pan
zastupitel  Hartman,  pan  místostarosta  Slezák,  paní  zastupitelka  Diepoltová  –  navrhuje
materiál stáhnout z jednání;  a pan zastupitel Duchek.

Následně došlo k hlasování:
1. Stažení bodu „Katalog karet indikátorů strategických cílů“

Hlasování: Pro: 5, Proti: 7, Zdržel se: 1
Návrh nebyl přijat.



Usnesení číslo: 
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
Katalog karet indikátorů cílů Strategického plánu rozvoje MČ Praha 21

Hlasování - (Pro: 7, Proti: 4, Zdržel se: 3) Návrh nebyl přijat.

18. Výbor pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky
Paní místostarostka Karla Jakob Čechová otevřela tento bod a předala slovo panu starostovi,
který bod uvedl -  dle zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje Zastupitelstvo MČ Praha 21 účetní závěrku MČ za rok 2013. Za tímto účelem byla
vypracována a schválena vnitřní směrnice "O schvalování účetní závěrky" popisující postup
schválení,  předkládané  podklady,  termíny  pro  předložení,  apod.   Za  účelem  posouzení
předkládaných podkladů směrnice ukládá zvolit výbor, který podklady posoudí a doporučí či
nedoporučí zastupitelstvu MČ schválit účetní závěrku MČ Praha 21 za rok 2013. Navrhuji
složení výboru pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky: předseda: Ing. Vlasta
Berková; členové: Vladimír Saitz, Mgr. Vítězslava Lauberová, Mgr. Blanka Horká, Ing. Eva
Stejskalová (1. náhradník za člena finančního výboru - Ing. Jaromír Přepechal, 2. náhradník
za člena finančního výboru - Ing. Michael Hartman); tajemník: Ing. Blanka Birková. Složení
výboru bylo odsouhlaseno Radou MČ Praha 21 na svém jednání dne 4. 3. 2014. V rozpravě
občanů nevystoupil nikdo, v rozpravě zastupitelů vystoupil: pan zastupitel Sikač – navrhuje
zrušit náhradníky;  a pan zastupitel Hartman. V závěrečném slovu pan starosta se ztotožňuje a
souhlasí  s vymazáním prvního náhradníka Ing.  Jaromíra Přepechala a  druhého náhradního
Ing. Michaela Hartmana.

Usnesení číslo: ZMČ18/0230/14
Zastupitelstvo městské části
1) volí
navržené členy Výboru pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky za rok 2013
ve složení:
předseda:    Ing. Vlasta Berková
členové:       Vladimír Saitz
                   Ing. Eva Stejskalová (člen finančního výboru) 
                   Mgr. Blanka Horká
                   Mgr. Vítězslava Lauberová
tajemník:     Ing. Blanka Birková

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

19. FK Újezd nad Lesy - investiční příspěvek jako spoluúčast grantů MHMP
Paní místostarostka Karla Jakob Čechová otevřela tento bod a předala slovo panu starostovi,
který bod uvedl - na základě žádosti FK Újezd nad Lesy o spoluúčast na grantech Magistrátu
hl.  města  Prahy ve výši  20% z celkové částky 1 700 tis.  Kč na dva projekty,  která  byla
projednána na jednání RMČ dne 4. 3. 2014, žádáme ZMČ o schválení poskytnutí požadované
částky 340 tis. Kč na dofinancování předmětného grantu s termínem ukončení v červnu 2014.



V rozpravě občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů vystoupil pan zastupitel Duchek
a pan zastupitel Hartman. 

Usnesení číslo: ZMČ18/0231/14
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
poskytnutí investičního příspěvku ve výši 340 tis. Kč jako spoluúčast na dvou grantech 
Magistrátu hl. města Prahy:
1. Rekonstrukce travnatého fotbalového hřiště
2. Vybudování nového oplocení tréninkového areálu FK Újezd nad Lesy 

Usnesení - (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1)

20. TJ Sokol - investiční příspěvek jako spoluúčast grantu MHMP
Paní místostarostka Karla Jakob Čechová otevřela tento bod a předala slovo panu starostovi,
který bod uvedl – na základě žádosti TJ Sokol o spoluúčast na grantu Magistrátu hl. města
Prahy ve výši 20% z celkové částky 800 tis. Kč (100 tis. Kč obdržela organizace od MČ Praha
21 v prosinci 2013 a nyní se jedná o částku 60 tis. Kč), která byla projednána na jednání RMČ
dne 4. 3. 2014, žádáme ZMČ o schválení poskytnutí požadované částky na dofinancování
předmětného  grantu.  Grant  je  určen  na  zlepšení  stavu  multifunkčního  hřiště  v  areálu
tenisových kurtů v Kalské ulici s termínem ukončení v červnu 2014. V rozpravě k tomuto
bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ18/0232/14
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
poskytnutí investičního příspěvku ve výši 60 tis. Kč jako spoluúčast na grantu Magistrátu hl. 
města Prahy - Dokončení výstavby multifunkčního hřiště

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

21. Schválení finančních prostředků žadatelům TJ Sokol, FK Újezd nad Lesy a Kangsim
Dojang grantovou komisí
Paní místostarostka Karla Jakob Čechová otevřela tento bod a předala slovo panu starostovi,
který bod uvedl – Grantová komise zasedala dne 3. 3. 2014 a vyhodnotila podané žádosti o
granty.  Žádost  podalo  25 organizací  s  51 projekty.  Všechny organizace  splnily stanovené
náležitosti dané Grantovým systémem MČ Praha 21.  Rada MČ Praha 21 schválila dne 4. 3.
2014 na svém zasedání výši grantů, které nepodléhají schválení ZMČ Praha 21 a souhlasila s
poskytnutím  finančních  prostředků  organizacím  dle  přiložené  tabulky,  protože  schválení
náleží do kompetence ZMČ dle § 89 odst. 2 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze
(ZMČ rozhoduje o převodech peněz jednomu a témuž subjektu za rok v celkové částce vyšší
než 50 tis.Kč). FK Újezd nad Lesy obdrží 340 tis. Kč jako spoluúčast na grantu MHMP a 28
tis. v grantovém řízení MČ Praha 21. TJ Sokol obdrží 60 tis. Kč jako spoluúčast na grantu
MHMP a 33,3 tis. Kč v grantovém řízení MČ Praha 21. Kangsim Dojang obdrží 57 tis. Kč v
grantovém řízení MČ Praha 21. Z uvedených důvodu předkládáme ZMČ Praha 21 výši grantů
navržených  ke  schválení  uvedeným organizacím v  tabulce.  Pan  starosta  navrhl  pozměnit
název  z původního  „Výsledky  hodnocení  grantů  MČ  Praha  21  pro  rok  2014  grantovou



komisí“  na  „Schválení  finančních  prostředků žadatelům TJ  Sokol,  FK Újezd nad Lesy a
Kangsim Dojang grantovou komisí“.  V rozpravě  občanů vystoupil  pan Lameš;  v rozpravě
zastupitelů vystoupil pan zastupitel Hartman. 

Usnesení číslo: ZMČ18/0233/14
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
výši finančních prostředků žadatelům TJ Sokol, FK Újezd nad Lesy a Kangsim Dojang o 
granty MČ Praha 21 dle výsledné tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

Usnesení - (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1)

22. Podání projektové žádosti v rámci vyhlášené výzvy v Operačním programu Praha – 
Konkurenceschopnost
Paní místostarostka Karla Jakob Čechová otevřela tento bod a předala slovo panu starostovi,
který  bod  uvedl  –  záměrem  MČ  Praha  21  je  podat  do  31.  3.  2014  žádost  o  dotaci  z
Operačního  programu  Praha  –  Konkurenceschopnost  (oblast  podpory  1.2  -  Rozvoj  a
dostupnost ICT služeb) na akci „Digitalizace archivu stavebního úřadu MČ Praha 21“ (dále
také jen jako „projektová žádost“), jehož součástí by měla být dodávka zboží a služeb (HW a
SW). Bližší vymezení cílů projektu: Předmětem předkládaného projektu Digitalizace archivu
stavebního úřadu MČ Praha 21 je zajištění digitalizace archivu stavebního úřadu MČ Prahy
21.  Přínosem  projektu  by  mělo  být  zlepšení  dostupnosti  a  kvality  ICT  služeb,  zvýšení
efektivity veřejné správy a služeb pro veřejnost, jejich dostupnost a využívání (e-Goverment)
a rozvoj inovačního potenciálu. Veřejná správa bude moci být opět více chápána jako "služba"
klientovi.  Pan  starosta  navrhuje  doplnit  do  usnesení  k částce  5  mil.  slovo  maximálně.
V rozpravě občanů vystoupili pan Lameš, pan Spurný; v rozpravě zastupitelů vystoupili pan
zastupitel Duchek a paní zastupitelka Juřenová.

Usnesení číslo: ZMČ18/0234/14
Zastupitelstvo městské části
1) souhlasí
s předložením projektové žádosti  Digitalizace  archivu stavebního úřadu  MČ Praha 21  s 
celkovým rozpočtem   maximálně 5 000 000,- Kč  v rámci vyhlášené výzvy k předkládání 
projektových žádostí v Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost

2) schvaluje
poskytnutí 7,5 % podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu Městské části Praha 21, tj. 
375 000,-Kč

3) schvaluje
   financování nezpůsobilých výdajů projektu

4) ukládá
starostovi Městské části Praha 21 podat projektovou žádost v rámci vyhlášené výzvy k 
předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost
Zodpovídá 



1. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   
Termín: 31. 03. 2014    

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

V době od 18:00do 19:00hodin byly projednávány interpelace občanů a zastupitelů, jejichž
znění je přílohou tohoto zápisu.
Ve 21:25 hodin paní místostarostka Karla Jakob Čechová ukončila jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21.
Pro obsáhlost  některých bodů jsou uvedeny pouze jmény vystupujících.  Zvukový záznam
z jednání  Zastupitelstva  MČ  Praha  21  č.  18  ze  dne  17.  3.  2014  je  uveřejněn  na
www.praha21.cz

Ing. Jiří Šponer
zastupitel

Vladimíra Juřenová
zastupitelka

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

Zapsal: asistentka – Dana Kartousová

Příloha zápisu jednání ZMČ18 – 17. 3. 2014
Interpelace občanů a členů zastupitelstva

Seznam interpelací občanů: 
1. Miroslav Spurný -   Úprava  schodů (přechod Rohožník)  –  pan Spurný děkuje  za

opravu schodů.
2. Jaroslav  Jeníček –  Dětské  hřiště  ul.  Oplanská  –  interpelace  směřována  na  pana

starostu, který ústně odpověděl.
3. Jaroslava Punová – Výsledky zápisu dětí do 1. tř. ZŠ – interpelace směřována na

paní místostarostku Karlu Jakob Čechovou, která ústně odpověděla, odpověděl i pan
ředitel ZŠ Kurka.



4. Pavel Švejnoha – autobusové zastávky – interpelace směřována na pana místostarostu
Slezáka, který ústně odpověděl.

5. Jiří  Lameš  –  KŠ  Koncepce  školství  –  (kritizujete  nesprávně  česky;  v koncepci
školství chybí: zlepšit úroveň výuky anglického jazyka vzděláváním pedagogických
pracovníků)  –  interpelace  směřována  na  paní  místostarostku  Karlu  Jakob
Čechovou,  která  žádá  pana  Lameše  o  písemné  předání  textu  (věty)  a  pokud
citovaná věta v koncepci školství nebude, odpoví písemně.

6. Miroslav Spurný – Doprava kamionů – interpelace směřována na pana místostarostu
Slezáka, který ústně odpověděl.

7. Jaroslava Punová – Dotazníkové šetření – interpelace směřována na paní Hájkovou,
která ústně odpověděla; odpověděla i paní místostarostka Karla Jakob Čechová.

8. Jiří  Lameš  –  web  ÚZ  –  interpelace  směřována  na  pana  starostu,  který  ústně
odpověděl.

9. Pavel Švejnoha  – Sponzorské dary – interpelace směřována na pana starostu, který
ústně odpověděl.

Seznam interpelací zastupitelů: 

1. Petr Duchek – Listárna ÚZ – interpelace směřována na pana starostu, který ústně
odpověděl.

2. Petr Duchek – Bronzové ocenění MČ Ministerstvem vnitra – interpelace směřována
na pana starostu, který ústně odpověděl.

3. Petr Duchek – Velký bratr nás sleduje – interpelace směřována na pana starostu, který
ústně odpověděl.

4. Petr Duchek – Karty indikátorů (jaký užitek přinese tento katalog občanům Újezda na
Lesy  a  v čem konkrétně  se  jeho  zavedením zlepší  život  v naší  obci  +  doplňující
otázka: Vy jako soukromý podnikatel byste si zavedl karty indikátorů? – interpelace
směřována na pana Mergla, který odpoví písemně do 30-ti dnů.

5. Petr Duchek – Y/I – interpelace směřována na paní místostarostku Jakob Čechovou,
která ústně odpověděla.

6. Petr  Duchek  –  Vitríny  před  ÚMČ  –  cena  –  interpelace  směřována  na  Radu
MČ/starostu, který ústně odpověděl.

7. Petr Duchek – Stav komunikací (co vy osobně jste udělal v tomto volebním období se
stavem  komunikací)  –  interpelace  směřován  na  místostarostu  Slezáka,  který
odpoví písemně do 30-ti dnů. 

Odpověď  na  dotaz  pana  Lameše  z bodu  č.  5  tohoto  zápisu  /ÚZ  ústy  p.  Černé  porušuje
koncepci, chybí listárna – odpověděl pan starosta, nechá prošetřit interním auditem/  :

Zveřejnění příspěvku p. Lameše v ÚZ
V únorovém čísle Újezdského zpravodaje je uveřejněn článek p. Lameše ke koncepci školství
v rozměru cca A5.
V únoru  zaslal  p.  Lameš  redaktorce  zpravodaje  článek  ke  zveřejnění  ohledně  koncepce
školství. Z pohledu pí. Černé byl článek tak malého významu, že raději nechala prostor ve
zpravodaji č. 3/14 jiným přispěvovatelům.
Dle pravidel Újezdského zpravodaje, příspěvky, které z prostorových důvodů nebude možno
otisknout, budou zveřejněny na webových stránkách MČ. Toto se nestalo a po konzultaci s pí.
Černou budou napříště příspěvky, které se nevejdou do zpravodaje zveřejňovány na webu.



Pravidla pro vydávání Újezdského zpravodaje stanovují, že na zveřejnění zaslaného příspěvku
nevzniká právní nárok.

V současné době p. Lameš zaslal další příspěvek do dubnového zpravodaje a pí. redaktorkou
je připravován do tisku.
Na webových stránkách MČ byl kontrolován obsah záložky „Újezdský zpravodaj“. Zde byla
nalezena záložka „Koncepce“, kde byly uveřejněny staré informace, ze kterých vyplývala i
pravidelná rubrika Listárna. Tyto informace byly 18. 3. 2014 smazány a záložka koncepce
byla zrušena.
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