
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ZÁPIS  

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. ZMČ12
konané dne 20. 06. 2016

Přítomni: dle prezenční listiny 

Ověřovatel: místostarosta MČ Praha 21 - Jan Slezák
zastupitel MČ Praha 21 - Ing. Michael Hartman

1. Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů
Jednání  zastupitelstva  MČ Praha  21  zahájila  paní  starostka  Karla  Jakob  Čechová,

v 16:00  hodin,  přivítala  přítomné  zastupitele  a  občany,  informovala,  že  jednání  je  úřední
povahy, že se z něho pořizuje audiozáznam a videozáznam, který se současně přenáší on-line
na internetu, požádala o vypnutí mobilních telefonů a zachování klidu pro důstojný průběh
jednání. 

Informovala,  že interpelace občanů jsou zařazeny jako pevný bod v době od 18:00
hod. do 18:45 hod., interpelace členů zastupitelstva od 18:45 hod. do 19:30 hod., přihlášky
musí být odevzdány do 17:45 hod. a jsou označeny pořadím interpelace, pokud jich občan či
zastupitel předkládá více. 

Dále bylo oznámeno,  že hlasovat  se  bude elektronicky,  v případě poruchy zařízení
zvednutím ruky, podklady mají zastupitelé k dispozici v tabletech.  

Zastupitel Duchek se přihlásil s námitkou, že v jednacím řádu ZMČ Praha 21 (JŘ) je
uvedeno, že hlasování se uskuteční zvednutím ruky a nemůžeme tady hlasovat elektronicky.
Pan místostarosta Roušar proto podal procedurální návrh k schválení hlasování elektronicky.
Hlasování: Pro: 10, Proti: 1, Zdržel se: 2. Návrh byl přijat. Ověřením dnešního zápisu pověřila
paní  starostka  pana  zastupitele  Hartmana  –  souhlasil,  a  paní  zastupitelku  Dastychovou  –
nesouhlasila;  dále  navrhla  pana  místostarostu  Slezáka  –  souhlasil;  dále  konstatovala,  že
ověřovatel  zastupitelstva  odpovídá  za  správnost  a  úplnost  zápisu o  jednání  zastupitelstva,
hlídá sčítání hlasů a zjišťování výsledků hlasování. Požádala, aby při jednotlivých hlasování
do záznamu bylo hlasitě uvedeno, kolik zastupitelů hlasovalo Pro, Proti a kolik zastupitelů se
hlasování Zdrželo.

2. Volba mandátového výboru
Následovala volba mandátového výboru, který ověří a konstatuje přítomnost nadpoloviční

většiny, členů omluvených a neomluvených; navrhla dvoučlenný mandátový výbor ve složení:
paní radní Jenšovská a pan zastupitel Fábera – oba souhlasili.

Usnesení číslo: ZMČ12/0174/16
Zastupitelstvo městské části
1) volí
mandátový výbor ve složení: paní Jitka Jenšovská, pan Tomáš Fábera

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



Zastupitel  Duchek  se  přihlásil  s  otázkou,  kdy  se  dostaneme  k  vyjádření  připomínek
k minulému  zápisu.  Bylo  mu  odpovězeno  předsedající  paní  starostkou  Karlou  Jakob
Čechovou, že se k tomu dostaneme v souladu s obvyklou praxí jednání. 

3. Volba návrhového výboru
Paní  starostka  navrhla  tříčlenný  návrhový  výbor  ve  složení:  pan  radní  Jeníček  -

souhlasil, pan místostarosta Roušar – souhlasil, dále pana zastupitele Růžičku -  nesouhlasil,
místo něj navrhla pana zastupitele Mergla – souhlasil.

Usnesení číslo: ZMČ12/0175/16
Zastupitelstvo městské části
1) volí
návrhový výbor ve složení: pan Jaroslav Jeníček, pan Pavel Roušar a pan Miloš Mergl

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

Paní starostka zkonstatovala, že 12. zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno na úřední desce,
včetně její elektronické podoby, občané mohou nalézt na webových stránkách úřadu vždy před
jednáním  ZMČ  informace  ke  všem  projednávaným  bodům  v  digitální  podobě  a  dále
informovala, že z materiálu jsou vynechány údaje osobní povahy, které znemožňuje zveřejňovat
zákon.  Z dnešního jednání zastupitelstva se písemně omluvil pan Čížek, ústně se omluvil pan
Kopecký. Informovala, že zápis z 11. zasedání Zastupitelstva byl řádně ověřen a podepsán. Dále
vyzvala přítomné zastupitele ke vznesení případných námitek proti minulému zápisu. Sdělením,
že na později vznesené námitky nebude brán zřetel, pak uzavřela lhůtu pro vyjadřování námitek. 
Námitky vznesl pan zastupitel  Duchek:  A to jednak namítáním proti  dnešnímu jednání,  kde
podle jeho výkladu JŘ měl mít právo na uvedení námitky, než se volila mandátová komise a
nerozumí,  ve kterém bodě se nachází.  Proti  minulému zápisu namítl,  že podle něj  dochází k
porušování usnesení ZMČ, kterým byl schválen JŘ, tak, že ověřovatelé mu neověřují interpelace,
které  chápe  jako  součást  zápisu,  a  měli  bychom se  na  takovém výkladu  JŘ  domluvit,  aby
správnost a úplnost interpelací ověřovali. Dále nesouhlasil s uvedením části zápisu k dodatečně
položené písemné doplňující otázce k interpelaci č. 24 „Služební vůz“, kterou obdržel od paní
starostky, a že má za to, že doplňující otázky by neměly být u písemné interpelace podle jeho
výkladu nikdy.
 (16:14: přišla paní zastupitelka Zátková.)

K interpelaci  z minulého  jednání  ZMČ „Gangsteři  3“,  kterou  obdržel  od  pana  Roušara,  pan
Duchek namítá, že dotaz, který chtěl interpelující pronést jen ústně na zastupitelstvu, není možné
na žádost interpelujícího z písemného zpracování stáhnout, ale je třeba uvést odpověď na otázku
tak,  jak  si  ji  v  absenci  konkrétní  podoby dotazu  položil  interpelovaný  sám;  odpověděl  pan
místostarosta  Roušar  a  konstatoval,  že  pan  Duchek  ve  své  odpovědi  otázce  správně
neporozuměl.  Zastupitel  Duchek se  nadále  domáhal  prosazení  svého výkladu  JŘ technickou
poznámkou  a  dotazy,  ve kterém  bodě  programu  se  hlasování  o  zápise  z minulého  jednání
nachází. Paní starostka Karla Jakob Čechová konstatovala, že stávající postup funguje již šest a
nikdo proti němu dosud nic nenamítal. Na závěr jako předsedající konstatovala, že příště uvede
vyjádření k minulému zápisu v programu jako samostatný bod.



Následovalo hlasování o správnosti zápisu ze ZMČ11: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 3 Usnesení o 
schválení zápisu z minulého jednání bylo přijato.

4. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Paní starostka uvedla, že program mají všichni před sebou, pro veřejnost byl vyvěšen na

úřední  desce,  elektronické  desce  a  kompletní  materiály  k  projednávaným  bodům  jsou
umístěny na webových stránkách MČ Praha 21, zastupitelé dostali materiály k projednávání
včas. V rozpravě občanů vystoupil pan Lameš, v rozpravě zastupitelů vystoupili: pan Duchek
s návrhem na  zařazení  bodu „Dodržování  JŘ“;  paní  Dastychová,  paní  Zátková-  návrh  na
zařazení bodu „Využití Polyfunkčního domu jako Dům dětí a mládeže“ a paní Jakob Čechová
– navrhla vyřadit  bod č. 7 Žádost FK Újezd nad Lesy o dofinancování grantu MHMP  a
nahradit ho bodem č. 17 Jmenování koordinátorky místní Agendy 21.

Následovalo hlasování o návrhu:
    pí starostky Jakob Čechové

1. stažení bodu č. 7 „Žádost FK Újezd nad Lesy o dofinancování grantu MHMP“
Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 1. Návrh byl přijat. 

2. přesun bodu 17 „Jmenování koordinátorky místní Agendy 21“ na bod č. 7
Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat. 

    pí zastupitelky Zátkové
3. „Využití Polyfunkčního domu jako Dům dětí a mládeže“
      Hlasování: Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 9. Návrh nebyl přijat. 
p. zastupitele Duchka
4. Dodržování JŘ ZMČ
     Hlasování: Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 8. Návrh nebyl přijat.

Mandátový výbor konstatoval, že  na jednání je přítomno 14 zastupitelů, 2 zastupitelé se
omluvili  –  pan  Čížek  ze  začátku  jednání  a  pan  Kopecký  z celého  jednání  -  zasedání  je
usnášeníschopné.

Navržený program jednání: 

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. Změna Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 21
7. Žádost FK Újezd nad Lesy o dofinancování grantu MHMP
8. Žádost FK Újezd nad Lesy o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu mimořádných
nákladů vynaložených za kropení fotbalových hřišť v létě 2015



9. Rekonstrukce hasičské zbrojnice
10. Neposeda - žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na terénní sociální práce
s dospívajícími
11. Průběžná zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Prahy 21
12. Zápis č. 11 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 16. 5. 2016
13. Rozpočtová opatření č. 24-29, 31-35, 38-41
14. Schválení účetní závěrky Městské části Praha 21 za rok 2015
15. Závěrečný účet MČ Praha 21 za rok 2015
16. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. čtvrtletí 2016
17. Jmenování koordinátorky MA21
18. Informace o pověření KV kontrolou vydávání ÚZ v období duben až prosinec 2015

Schválený program jednání: 

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. Změna Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 21
7. Jmenování koordinátorky místní Agendy 21

8.
Žádost FK Újezd nad Lesy o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu mimořádných 
nákladů vynaložených za kropení fotbalových hřišť v létě 2015

9. Rekonstrukce hasičské zbrojnice
10
.

Neposeda - žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na terénní sociální práce s 
dospívajícími

11.Průběžná zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Prahy 21
12
.

Zápis č. 11 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 16. 5. 2016

13
.

Rozpočtová opatření č. 24 - 29, 31, 32, 34, 35, 38 - 41: změny rozpočtu v roce 2016

14
.

Schválení účetní závěrky Městské části Praha 21 za rok 2015

15
.

Závěrečný účet MČ Praha 21 za rok 2015

16
.

Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. čtvrtletí 2016

17
.

Informace o pověření Kontrolního výboru kontrolou vydávání Újezdského zpravodaje v 
období duben až prosinec 2015

Usnesení číslo: ZMČ12/0176/16
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
upravený program 12. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21



Usnesení - (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 2)

Pan místostarosta Slezák před zahájením vlastního odhlasovaného běhu programu požádal o
slovo  a  sdělil  informaci  o  uzavření  smíru  s  panem  Lamešem  -  z přestupkové  komise,
vzhledem k tomu, že loňského roku v červnu na jednání ZMČ Praha 21 uvedl fakta - čísla,
která nebyla přesná, proto bylo dohodnuto, že toto uvede na pravou míru. Pan Lameš podal
trestní oznámení na Policii ČR – státní zástupcem odložil jako neodůvodněné.

5. Kontrola plnění usnesení
Bod otevřel pan místostarosta Slezák, předal slovo předkladatelce paní Jakob Čechové, která
uvedla: z minulého jednání zastupitelstva (ZMČ11, 25. 4. 2016) vzešlo celkem 8 úkolů. Jejich
plnění  je  předloženo  v  příloze  02_splněné_úkoly.  V  příloze  03_trvající_úkoly  jsou
vygenerovány 2 trvající úkoly.
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ12/0177/16
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení

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

6. Změna Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 21
Bod otevřel pan místostarosta Slezák, předal slovo předkladatelce paní Jakob Čechové, která
uvedla: v souvislosti s přechodem na elektronické hlasování a používání tabletu na jednání
zastupitelstva předkládáme ke schválení změnu Jednacího řádu. Usnesení je formulováno jako
revize stávajícího stavu, kdy konkrétní odstavce původního JŘ jsou nahrazeny novým zněním.
V příloze je přiložen původní Jednací řád (aktuálně platný). Dále je doplněna změna termínu
zahájení interpelací.  Z důvodu možnosti účasti  většího počtu občanů se navrhuje posunutí
zahájení interpelací z 18 hodiny na 19 hodinu.
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil. 

Usnesení číslo: ZMČ12/0178/16
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

2.1 nahrazení odstavce §2

 

(4) Starosta svolává písemně zasedání Zastupitelstva tak, aby členové Zastupitelstva
obdrželi  pozvánku  s  materiály  určenými  k  projednání  na  zasedání  Zastupitelstva
nejméně 7 dnů předem.

 

odstavcem



 

(4) Starosta svolává písemně zasedání Zastupitelstva tak, aby členové Zastupitelstva
obdrželi  pozvánku  s  materiály  určenými  k  projednání  na  zasedání  Zastupitelstva
nejméně 7 dnů předem. Pozvánka s materiály jsou předávány v elektronické podobě.

 

2.2 nahrazení odstavce § 8

 

(6) Členové Zastupitelstva a tajemník Úřadu se hlásí do rozpravy zdvižením ruky.

 

odstavcem

 

(6)  Členové Zastupitelstva  a  tajemník  Úřadu se hlásí  do rozpravy prostřednictvím
elektronického hlasovacího zařízení (v případě jeho poruchy zdvižením ruky).  

 

2.3 nahrazení odstavce § 18

 

(1) Hlasování je zpravidla veřejné, pokud se Zastupitelstvo neusnese hlasováním bez
rozpravy jinak. Hlasování členů Zastupitelstva se uskutečňuje zvednutím ruky.

 

odstavcem

 

(1) Hlasování je zpravidla veřejné, pokud se Zastupitelstvo neusnese hlasováním bez
rozpravy jinak. Hlasování členů Zastupitelstva se uskutečňuje pomocí elektronického
hlasovacího zařízení. Kontrolu sčítání hlasů a zjišťování výsledků hlasování provádějí
ověřovatelé.  Každý zastupitel může vznést bezprostředně po hlasování námitku proti
průběhu  nebo výsledku  hlasování.  O  takové  námitce  rozhoduje  zastupitelstvo  bez
rozpravy. Vyhoví-li zastupitelstvo námitce, musí se hlasování opakovat. Opakuje-li se
námitka,  může  předsedající  nechat  hlasovat  zvednutím  ruky,  v  takovém  případě
požádá tajemníka, aby zajistil sečtení hlasů a zjistil výsledky hlasování osobně; tento
postup se uplatní i v případě poruchy elektronického hlasovacího zařízení, přičemž
není vyloučena kombinace obou způsobů. Osobně zjištěné výsledky hlasování mají
přednost před výsledky zjištěnými elektronickým hlasovacím zařízením.



 

2.4 nahrazení odstavce § 22

 

(1)  Člen  Zastupitelstva  má právo vznášet  dotazy,  připomínky a  podněty (dále  jen
„interpelace člena Zastupitelstva“) na Radu a její jednotlivé členy, na předsedy výborů
Zastupitelstva, na jednotlivé členy zastupitelstva, tajemníka Úřadu MČ, na vedoucí
příspěvkových organizací a organizačních složek, které MČ Praha 21 založila nebo
zřídila.  Interpelace  členů  Zastupitelstva  jsou  zařazeny,  jako  pevný  bod  jednání
Zastupitelstva v době od 18.45 hod. do 19.30 hod. Projednávaný bod programu se na
tuto  dobu  přeruší.  Jsou-li  přihlášky vyčerpány  dříve  než  v  19.30  hod.,  pokračuje
jednání  bez  přerušení.  Přihlášky  musí  být  odevzdány  do  17.45  hod.  a  označeny
pořadím  interpelace,  pokud  jich  člen  Zastupitelstva  předkládá  více.  Mohou  být
podány i písemně nebo elektronicky do podatelny Úřadu MČ Praha 21 a to nejpozději
1 pracovní den předcházející dni zasedání Zastupitelstva. V 17.55 hod. se losuje podle
pořadí  prvních,  pak  druhých,  pak  třetích  interpelací  člena  Zastupitelstva  atd.
Přednesení interpelace člena Zastupitelstva je omezeno na 3 minuty, odpověď na 5
minut, doplňující otázka na 1 minutu a odpověď na ni na 2 minuty. Pokud nebudou
všechny přihlášky do 19.30 hod. projednány, budou vyřízeny podle odstavce 2. Je-li
vyčerpán  program  jednání  před  18.45  hod.,  jsou  interpelace  členů  Zastupitelstva
zařazeny jako poslední bod jednání Zastupitelstva.

 

odstavcem

 

(1)  Člen  Zastupitelstva  má právo vznášet  dotazy,  připomínky a  podněty (dále  jen
„interpelace člena Zastupitelstva“) na Radu a její jednotlivé členy, na předsedy výborů
Zastupitelstva, na jednotlivé členy zastupitelstva, tajemníka Úřadu MČ, na vedoucí
příspěvkových organizací a organizačních složek, které MČ Praha 21 založila nebo
zřídila.  Interpelace  členů  Zastupitelstva  jsou  zařazeny,  jako  pevný  bod  jednání
Zastupitelstva v době od 19.45 hod. do 20.30 hod. Projednávaný bod programu se na
tuto  dobu  přeruší.  Jsou-li  přihlášky vyčerpány  dříve  než  v  20.30  hod.,  pokračuje
jednání  bez  přerušení.  Přihlášky  musí  být  odevzdány  do  18.45  hod.  a  označeny
pořadím  interpelace,  pokud  jich  člen  Zastupitelstva  předkládá  více.  Mohou  být
podány i písemně nebo elektronicky do podatelny Úřadu MČ Praha 21 a to nejpozději
1 pracovní den předcházející dni zasedání Zastupitelstva. V 18.55 hod. se losuje podle
pořadí  prvních,  pak  druhých,  pak  třetích  interpelací  člena  Zastupitelstva  atd.
Přednesení interpelace člena Zastupitelstva je omezeno na 3 minuty, odpověď na 5
minut, doplňující otázka na 1 minutu a odpověď na ni na 2 minuty. Pokud nebudou
všechny přihlášky do 20.30 hod. projednány, budou vyřízeny podle odstavce 2. Je-li
vyčerpán  program  jednání  před  19.45  hod.,  jsou  interpelace  členů  Zastupitelstva
zařazeny jako poslední bod jednání Zastupitelstva.

 



2.5 nahrazení odstavce § 22

 

(5)  Interpelace  občanů  jsou  zařazeny,  jako  pevný  bod  prvního  jednacího  dne
Zastupitelstva v době od 18.00 hod. do 18.45 hod. Projednávaný bod programu se na
tuto dobu přeruší. Jsou-li interpelace vypořádány dříve než v 18.45 hod., pokračuje
jednání  bez  přerušení  interpelacemi  členů  Zastupitelstva.  Přihlášky  musí  být
odevzdány do 17.45 hod.  a  jsou  označeny pořadím interpelace,  pokud jich občan
předkládá  více.  Počet  interpelací  1  občana  na  jednom  zasedání  Zastupitelstva  je
omezen na 2 interpelace. V 17.55 hod. se losuje podle pořadí prvních a pak druhých
interpelací občana.  Přednesení interpelace je omezeno na 3 minuty,  odpověď na 5
minut,  doplňující  otázka  na  1  minutu  a  odpověď na  ni  na  2  minuty.  O  způsobu
vyřízení  interpelace  občana  rozhoduje  interpelovaný.  Pokud  nebudou  všechny
přihlášky do 18.45 hod. projednány a občané předají jejich znění v písemné podobě,
budou vyřízeny podle odstavce 6.

odstavcem

 

(5)  Interpelace  občanů  jsou  zařazeny,  jako  pevný  bod  prvního  jednacího  dne
Zastupitelstva v době od 19.00 hod. do 19.45 hod. Projednávaný bod programu se na
tuto dobu přeruší. Jsou-li interpelace vypořádány dříve než v 19.45 hod., pokračuje
jednání  bez  přerušení  interpelacemi  členů  Zastupitelstva.  Přihlášky  musí  být
odevzdány do 18.45 hod.  a  jsou  označeny pořadím interpelace,  pokud jich občan
předkládá  více.  Počet  interpelací  1  občana  na  jednom  zasedání  Zastupitelstva  je
omezen na 2 interpelace. V 18.55 hod. se losuje podle pořadí prvních a pak druhých
interpelací občana.  Přednesení interpelace je omezeno na 3 minuty,  odpověď na 5
minut,  doplňující  otázka  na  1  minutu  a  odpověď na  ni  na  2  minuty.  O  způsobu
vyřízení  interpelace  občana  rozhoduje  interpelovaný.  Pokud  nebudou  všechny
přihlášky do 19.45 hod. projednány a občané předají jejich znění v písemné podobě,
budou vyřízeny podle odstavce 6.

 

2.6 nahrazení odstavce § 20

 

(2) zápisu se uvádí zejména:

a) den a místo jednání

b) hodina zahájení a ukončení

c) doba přerušení 



d) jména určených ověřovatelů zápisu

e) počet přítomných členů ZMČ

f) jména omluvených i neomluvených členů Zastupitelstva

g) schválený program jednání

h) jména diskutujících

i) průběh a výsledek hlasování

j) podané dotazy a návrhy

k) přijatá usnesení

odstavcem

 

(2) zápisu se uvádí zejména:

a) den a místo jednání

b) hodina zahájení a ukončení

c) doba přerušení 

d) jména určených ověřovatelů zápisu

e) počet přítomných členů ZMČ

f) jména omluvených i neomluvených členů Zastupitelstva

g) schválený program jednání

h) jména diskutujících

i) průběh a výsledek hlasování včetně výsledků hlasování po jménech zastupitelů

j) podané dotazy, návrhy, stručný popis obsahu interpelací a rozpravy

            k) přijatá usnesení 

Usnesení - (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 1)

7. Jmenování koordinátorky místní Agendy 21



Bod  otevřel  pan  místostarosta  Slezák,  předal  slovo  předkladateli  panu  místostarostovi
Roušarovi, který uvedl: dne 7. června Rada městské části Praha 21 jmenovala Ing. Kateřinu
Blinkovou  koordinátorkou  místní  Agendy  21.  Stalo  se  tak  po  odchodu  paní  Ing.  Lucie
Ponicové, která z úřadu odešla na konci dubna 2016. Ing. Kateřina Blinková pracuje v Odboru
školství, kultury a místní Agendy 21, pí Blinková se přítomným představila. 
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil. 

Usnesení číslo: ZMČ12/0179/16
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
informaci o jmenování Ing. Kateřiny Blinkové na pozici koordinátorky místní Agendy 21

Usnesení - (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 2)

8. Žádost FK Újezd nad Lesy o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu mimořádných 
nákladů vynaložených za kropení fotbalových hřišť v létě 2015
Bod  otevřel  pan  místostarosta  Slezák,  předal  slovo  předkladatelce  paní  starostce  Jakob
Čechové, která uvedla: na základě žádosti  FK o poskytnutí  neinvestiční dotace na úhradu
nákladů spojených se závlahou fotbalových hřišť v Újezdě nad Lesy,  žádáme o souhlasné
stanovisko s poskytnutím požadované částky ve výši  70 000,-  Kč. Materiál  projednán na
RMČ č. 37 dne 7.6.2016.
V rozpravě občanů, která se týkala chybějící faktury za vodné, vystoupili: pan Veselý a pan
Lameš;  v rozpravě  zastupitelů  paní  Dastychová,  paní  Zátková,  pan  Duchek s návrhem na
stažení tohoto bodu; odpověděla paní starostka Jakob Čechová: chybějící  fakturu si  RMČ
Praha 21 vyžádala přímo u dodavatele služeb, firmy Veolia.

Následovalo hlasování o návrhu:
pana zastupitele Duchka

1. stažení tohoto bodu
Hlasování: Pro: 4, Proti: 4, Zdržel se: 6. Návrh nebyl přijat. 

Usnesení číslo: ZMČ12/0180/16
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
žádost FK Újezd nad Lesy o výpomoc úhrady mimořádných nákladů na kropení

2) schvaluje
poskytnutí  neinvestiční  dotace  ve  výši  70  000,-  Kč  pro  FK Újezd  nad  Lesy na  finanční
výpomoc s úhradou nákladů spojených s kropením hřiště

Usnesení - (Pro: 11, Proti: 3, Zdržel se: 0)

9. Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Bod otevřela paní starostka Jakob Čechová, předala slovo panu místostarostovi Slezákovi,
který uvedl:   MČ Praha 21 obdržela finanční prostředky z Ministerstva vnitra generálního
ředitelství  Hasičského záchranného sboru v maximální  výši  4,5 mil.  Kč, zároveň jsme na



přestavbu hasičské zbrojnice obdrželi dotaci ve výši 10 mil. Kč z hl. m. Prahy a rámcově
máme dalších 10. mil. Kč na tuto akci slíbeno na rok 2017 od hl. m. Prahy. Vzhledem k tomu,
že  došlo  k požadavku  poskytovatele  dotace  a  je  požadováno,  aby  se  MČ  zavázala
k finančnímu podílení se na realizaci v poměru 50% poskytnuté dotace ze státního rozpočtu,
žádám  o  doplnění  usnesení  3)  schvaluje:  spolufinancování  dotace  ze  státního  rozpočtu
Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru v rámci programu
"Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2016" na akci "Stavba č. 41271 Požární zbrojnice
Újezd nad Lesy" ve výši minimálně 50% z celkových uznatelných nákladů akce, které bude
hrazeno  z  účelové  investiční  dotace  HMP pro  rok  2016;  dále  žádal  o  změnu  v bodu  2)
vyměnit slovo souhlasí za schvaluje.
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Následovalo hlasování o návrzích:
pana místostarosty Slezáka:

1. výměna slova souhlasí za schvaluje
Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat. 

2. Schvaluje  spolufinancování  dotace  ze  státního  rozpočtu  Ministerstva  vnitra  -
generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru v rámci programu "Dotace pro
jednotky SDH obcí pro rok 2016" na akci "Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd
nad Lesy" ve výši minimálně 50% z celkových uznatelných nákladů akce, které bude
hrazeno z účelové investiční dotace HMP pro rok 2016.

Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat. 

Usnesení číslo: ZMČ12/0181/16
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

informace k přípravě rekonstrukce hasičské zbrojnice vedené pod názvem "Stavba č. 41271
Požární zbrojnice Újezd nad Lesy"

2) schvaluje

příjem dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2016" ve výši
4,5 mil. Kč na realizaci investiční akce "Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy"

3) schvaluje

spolufinancování  dotace  ze  státního  rozpočtu  Ministerstva  vnitra  -  generálního  ředitelství
Hasičského záchranného sboru v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok
2016" na akci "Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy" ve výši minimálně 50% z
celkových uznatelných nákladů akce, které bude hrazeno z účelové investiční dotace HMP
pro rok 2016.



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

10.  Neposeda  -  žádost  o  poskytnutí  neinvestiční  dotace  na  terénní  sociální  práce
s dospívajícími
Bod  otevřel  pan  místostarosta  Slezák,  předal  slovo  předkladatelce  paní  starostce  Jakob
Čechové, která uvedla: Organizace Neposeda poskytuje v Újezdě nad Lesy terénní sociální
práci již od roku 2008, přičemž se jedná o práci celoroční, na vysoce profesionální úrovni.
Jejich zásadním přínosem je schopnost aktivně vyhledávat klienty - problémové dospívající,
mnohdy s  potížemi  v  sociální  sféře,  ať  už  jde  o  zařazení  do  kolektivu,  sociální  kontakt,
problematické návyky či rizikové chování. Díky tomu se daří kontaktovat osoby, které by
jinak žádnou instituci ani pomoc nevyhledaly a následně je motivovat ke změně chování,
navázat je i sociálně i pro další práci ve spektru služeb. Důležitými faktory této komunitní
terénní práce jsou dlouhodobost, důkladná znalost lokality i dobré vztahy s dospívajícími a
jejich důvěra. Přerušením této práce by došlo k nenahraditelné ztrátě kontaktu s jedinci či
skupinami,  kteří pomoc terénního pracovníka využívají,  a tím ke zvýšení dopadů sociálně
negativních jevů na život MČ Praha 21. Tento materiál byl projednán Radou MČ Praha 21 č.
37 ze dne 7. 6. 2016.
V rozpravě občanů s tématem přidělení finančních prostředků vystoupil pan Lameš, rozpravě
zastupitelů nikdo nevystoupil. 

Usnesení číslo: ZMČ12/0182/16
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

žádost o neinvestiční dotaci na terénní sociální práce s dospívajícími

2) schvaluje

částku  113.520,-Kč  na  podporu  terénní  sociální  práce  s  dospívajícími  v  rámci  programu
Autobus v Újezdě nad Lesy organizace Neposeda

Usnesení - (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 3)

11. Průběžná zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Prahy 21
Bod  otevřel  pan  místostarosta  Slezák,  vzhledem  k tomu,  že  předseda  KV pan  zastupitel
Kopecký je omluven z dnešního jednání,  předal slovo paní  zastupitelce Dastychové, která
uvedla:  předložen je zápis z jednání Kontrolního výboru č. 15/2016 ze dne 11. 5. 2016. 
V rozpravě  občanů  na  téma  činnost  KV vystoupil  pan  Lameš,  v rozpravě  zastupitelů  pan
Hartman, uvítal protokol z kontroly, na jejichž vznik dříve jako člen KV apeloval. V případě
prověřovaného  usnesení  „Zastupitelstvo  městské  části  pověřuje  pana  zastupitele  Jaroslava
Jeníčka  dočasným vedením Újezdského zpravodaje od 1.  1.  2016.  Pověřený pan Jaroslav
Jeníček bude důsledně dodržovat pravidla vydávání Újezdského zpravodaje a nebude aktivně
přispívat  do  jednotlivých  čísel“  však  namítl,  že  zcela  chybí  závěr,  zda  k plnění
kontrolovaného usnesení došlo nebo nedošlo. Sám si jako čtenář ÚZ všiml, že pan Jeníček
pověřen byl, pravidla dodržována byla a pan Jeníček aktivně nepřispíval do jednotlivých čísel.



Tedy usnesení bylo zřejmě řádně splněno. Z protokolu to však není zřejmé a zastupitelstvo se
naopak dozví závěr – došlo k „ pochybeni“. Pan Hartman navrhuje, aby se kontrolní výbor při
kontrole plnění usnesení jasně vyjadřoval k věci, na které se zastupitelé skutečně usnesli, a
nikoli jen k věcem, které ani nejsou součástí usnesení.
Dále vystoupili: pan Jeníček – Kontrolní výbor se zabýval Újezdským zpravodajem cca 4x,
konstatoval, že kromě pana Saitze nikdo neřekl, že bude ÚZ „dělat“ zadarmo, činnost KV
přirovnal k činnosti inkvizice a konstatoval, že za činnost šéfredaktora pobíral výrazně méně
než  jeho  předchůdce;  paní  Jakob  Čechová  –  po  přečtení  zápisu  z kontrolního  výboru
konstatovala, že usnesení nebylo porušeno, nikde nebylo napsáno, že pan Jeníček bude funkci
šéfredaktora vykonávat zdarma; paní Dastychová – FV shledal pochybení v tom, že smlouva
byla uzavřena měsíc zpětně a FV se sešel maximálně 2x; pan Duchek – proč se uzavření
smlouvy řešilo tak pozdě, zda jsou již známy výsledky kontroly; pan Hartman poukázal na
skutečnost,  že  zpráva  auditora  k závěrečnému  účtu,  která  se  bude  probírat  v jiném bodě,
konstatuje výhradu k zákonnosti uzavírání smluv bez sjednané odměny v minimálních mezích
zákona, tedy i bezplatně. Zprávu auditora podepsala Karla Jakob Čechová a pan Saitz. Mělo
by se tedy o tomto faktu vědět, což je ale v rozporu s výpovědí pana Saitze do protokolu KV;
paní Zátková, odpověděla paní Birková, paní Zátková s návrhem na usnesení: pověřit úřad
vytvořením  směrnice  k přijímání  inzerce,  fakturaci  a  její  kontroly,  a  aby  byla  určena
odpovědná  osoba  z řad  úředníků  ÚMČ  Praha  21;  paní  Dastychová,  pan  Roušar
s procedurálním návrhem na ukončení rozpravy k tomuto bodu - Hlasování: Pro: 10, Proti: 0,
Zdržel se: 4. Návrh byl přijat.  Dále vystoupil pan Duchek a pan Růžička.

Následovalo hlasování o návrzích:
paní zastupitelky Zátkové: 

1. pověřuje  RMČ Praha  21 k vytvoření  směrnice  k přijímání  inzerce,  fakturaci  a  její
kontroly a určení odpovědné osoby z řad úředníků ÚMČ Praha 21.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 7. Návrh nebyl přijat. 

Usnesení číslo: ZMČ12/0183/16
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zápis z jednání Kontrolního výboru č. 15/2016 ze dne 11. 5. 2016 včetně protokolu o plnění
usnesení  ZMČ  -  zvolení  MUDr.  Jaroslava  Jeníčka  dočasným  šéfredaktorem  Újezdského
zpravodaje

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

Od 17:45 do 18:00 hodin byla přestávka.
V 18:00 hodin přišel pan Koutský.
Od 18:00 do 19:10 hodin byly projednávány interpelace.
V 18:30 odešla paní Juřenová.

12. Zápis č. 11 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 16. 5.
2016
Bod  otevřel  pan  místostarosta  Slezák,  slovo  předal  předsedovi  finančního  výboru  panu
Hartmanovi, který uvedl: Zápis č. 11 z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 21, ze dne 16.
5.  2016,  byl předložen Radě  na  vědomí  (usnesení  RMČ36/0605/16)  a  Zastupitelstvu  MČ



Praha 21 je předkládán na vědomí. Ze zápisu vyplývá, že se daří posouvat body v oblasti
VHČ.
V rozpravě  občanů  nikdo  nevystoupil,  v rozpravě  zastupitelů  vystoupil  pan  Koutský
s návrhem usnesení: ZMČ bere na vědomí a zároveň ukládá radě vypracování detailní zprávy
o postupu zlepšení hospodaření s majetkem MČ Praha 21 Zdravotním střediskem, zejména
v oblasti  dosažení  tržního  nájmu;  dále  vystoupili:  paní  Zátková  s návrhem  na  doplnění
usnesení: ZMČ Praha 21 ukládá RMČ Praha 21 připravit kritéria pro sledování efektivnosti
grantů  MAP;  pan  Hartman,  pan  Jeníček,  pan  Roušar,  následovalo  hlasování  o  třetím
vystoupení paní Zátkové: Hlasování Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 5 Návrh byl přijat; vystoupila
paní Zátková.
V 19:25 přišel pan Čížek. 
Závěrečné  slovo  dostal  pan  Hartman,  kde  uvedl  stanovisko  předsedy  FV  k doplňujícím
návrhům,  které  prošly  výborem  bez  předchozí  přípravy  a  podkladů.  Označil  témata  za
relevantní, vyžadující však správný čas a přípravu. V tomto hlasování se tedy zdrží. Výsledky
dostupné zastupitelům by rád viděl do konce roku.

Následovalo hlasování o návrzích:
paní zastupitelky Zátkové:

1. ZMČ Praha 21 ukládá  RMČ Praha  21 připravit  kritéria  pro sledování  efektivnosti
grantů MAP
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 9. Návrh nebyl přijat. 

pana zastupitele Koutského: 
2. ZMČ  ukládá  RMČ  vypracovat  detailní  zprávu  o  postupu  zlepšení  hospodaření

s majetkem MČ Praha 21 - Zdravotním střediskem a to zejména v oblasti dosažení
tržního nájmu.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 9. Návrh nebyl přijat. 

Usnesení číslo: ZMČ12/0184/16
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zápis č. 11 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 16. 5. 2016

Usnesení - (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 3)

13. Rozpočtová opatření č. 24 - 29, 31, 32, 34, 35, 38 - 41: změny rozpočtu v roce 2016
Bod otevřela paní starostka Jakob Čechová, předala slovo předkladateli panu místostarostovi
Slezákovi, který sdělil, že bude vypuštěno rozpočtové opatření č. 33, které souvisí s bodem č.
7 Žádost FK Újezd nad Lesy o dofinancování grantu MHMP, který byl stažen z projednávání.
Následně uvedl informace: 
Rozpočtové opatření č. 24: změna rozpočtu v roce 2016 - přijetí účelové neinvestiční dotace z
MHMP na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti ve výši 60 tis. Kč; Rozpočtové
opatření č. 25: změna rozpočtu v roce 2016 - přijetí účelové neinvestiční dotace z MHMP v
rámci Grantového programu hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských
zařízeních; 



Rozpočtové opatření č. 26: přijetí účelové neinvestiční dotace z MHMP ve výši 1 085,1 tis.
Kč pro MZŠ Polesná na dokrytí integrace žáků na období od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2016;
Rozpočtové opatření č. 27: změna rozpočtu v roce 2016 - přijetí účelové neinvestiční dotace
ze státního rozpočtu z MPSV ve výši 450,0 tis. Kč; 
Rozpočtové opatření č.  28: změna rozpočtu v roce 2016 - vratka finančních prostředků v
souvislosti s ukončením projektů v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost
v celkové výši 488 890,57 Kč;
Rozpočtové opatření č. 29: přijetí sponzorských darů ve výši 64 tis. Kč na účelové využití pro
Den země v Újezdě nad Lesy - v kapitole;
Rozpočtové opatření č. 31: změna rozpočtu v roce 2016 - poskytnutí neinvestičního příspěvku
MŠ Rohožník ve výši 500,0 tis. Kč na opravu elektroinstalace - v kapitole Školství, mládež a
sport, převedením finančních prostředků z položky nespecifikované rezervy;
Rozpočtové opatření č. 32: změna rozpočtu v roce 2016 - poskytnutí investičního příspěvku
MŠ Sluníčko ve výši 282,0 tis. Kč na zakoupení tří interaktivních tabulí včetně příslušenství;
Rozpočtové opatření č. 34: změna rozpočtu v roce 2016 - převedení finančních prostředků na
granty  z  prostředků  MČ  Praha  21  mezi  kapitolami  a  položkami  v  souladu  s  výsledky
grantového řízení 2016; 
Rozpočtové opatření č. 35: změna rozpočtu v roce 2016 - přijetí neinvestičního daru ve výši
50 tis. Kč od dárce Play games, a.s. v kapitole 10 - Pokladní správa a převedení na výdajovou
položku nespecifikované;
Rozpočtové opatření č. 38: změna rozpočtu v roce 2016 - přijetí účelové investiční dotace ze
státního rozpočtu z MPSV ve výši 767,5 tis. Kč na úhradu nákladů v souvislosti s výkonem
sociálně-právní ochrany;
Rozpočtové opatření č. 39: změna rozpočtu v roce 2016 - poskytnutí neinvestiční dotace z.ú.
Neposeda ve výši 113 520,- Kč;  
Rozpočtové opatření č. 40: poskytnutí neinvestiční dotace FK Újezd nad Lesy ve výši 70,0 tis.
Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s kropením hřiště;
Rozpočtové opatření č. 41: změna rozpočtu v roce 2016 - zakoupení hracích prvků na dětské
hřiště a vybudování dopadové plochy v celkové výši 206,7 tis. Kč v kapitole 04 - Školství,
mládež a sport.
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů paní Dastychová.

Usnesení číslo: ZMČ12/0185/16
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 24 - 29, 31, 32, 34, 35, 38 a 41: změny rozpočtu v roce 2016 dle 
přiložených tabulek, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.

2) schvaluje
rozpočtová opatření č. 39 a 40: změny rozpočtu v roce 2016 dle přiložené tabulky, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.

Usnesení - (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 5)

14. Schválení účetní závěrky Městské části Praha 21 za rok 2015
Bod otevřela paní starostka Jakob Čechová, předala slovo předkladateli panu místostarostovi
Slezákovi, který uvedl, že v souladu s vyhláškou č. 220/2013 o požadavcích na schvalování



účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, v souladu s metodickými pokyny z
MHMP a  s  vnitřní  směrnicí  č.  7/13  o  schvalování  účetní  závěrky,  předložil  Výbor  pro
hodnocení podkladů schvalování účetní závěrky, účetní závěrku MČ Praha 21 za rok 2015
nejprve  Radě  MČ Praha  21  k  odsouhlasení  a  Zastupitelstvu  MČ Praha  21  ke  schválení.
Všechny podklady jsou uvedeny v přílohách. V přiloženém protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2015 je třeba doplnit počet členů hlasujících pro schválení, počet členů, kteří
se zdrželi hlasování a počet členů, kteří hlasovali proti schválení.
V rozpravě občanů nikdo nevstoupil, v rozpravě zastupitelů vystoupila paní Zátková.

Usnesení číslo: ZMČ12/0186/16
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
účetní závěrku Městské části Praha 21 za rok 2015 a převod výsledku hospodaření za rok
2015 ve výši  2 065 329,22 Kč (z toho z hlavní činnosti ve výši  1 812 313,29 Kč a z vedlejší
hospodářské  činnosti  ve  výši   253  015,93  Kč)  na  účet  432  -  výsledek  hospodaření
předcházejících účetních období, v souladu s přiloženým materiálem. 

Nedílnou součástí tohoto usnesení je protokol o schvalování účetní závěrky MČ Praha 21 za
rok 2015.

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

15. Závěrečný účet MČ Praha 21 za rok 2015
Bod otevřela paní starostka Jakob Čechová, předala slovo předkladateli panu místostarostovi
Slezákovi, který uvedl: v souvislosti se všemi platnými právními předpisy (vyhláška hl. m.
Prahy č.  55/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává Statut hl.  m. Prahy,
zákon č.  250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších
předpisů, vnitřní směrnice MČ Praha 21 č. 5/09 o rozpočtových pravidlech MČ Praha 21) je
vypracován  závěrečný  účet  MČ  Praha  21  za  rok  2015  (odsouhlasen  usnesením
RMČ36/0606/16).
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ12/0187/16
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
závěrečný účet Městské části Praha 21, to znamená celoroční hospodaření MČ Praha 21 za
rok 2015 bez výhrad, v souladu s přiloženým materiálem

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

16. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. čtvrtletí 2016
Bod otevřela paní starostka Jakob Čechová, předala slovo předkladateli panu místostarostovi
Slezákovi, který uvedl: V souladu se všemi platnými zákony, předpisy, směrnicemi, pokyny z
MHMP a Českými účetními standardy, je vypracováváno čtvrtletní plnění rozpočtu MČ Praha
21.  K 31.  3.  2016 byly vykázány příjmy celkem ve  výši  19 727,48 tis.  Kč,  tj.  plnění  k



upravenému rozpočtu na 24,22%. Celkové výdaje byly vykázány ve výši 13 004,82 tis. Kč (tj.
plnění vůči upravenému rozpočtu na 15,95%), z toho běžné výdaje 11 681,43 tis. Kč (plnění
na 16,70%) a kapitálové výdaje 1 323,39 tis. Kč (plnění na 11,41%). Saldo příjmů a výdajů po
konsolidaci bylo vykázáno přebytkové, a to ve výši 6 722,66 tis. Kč. K docílenému plnění
došlo  především  vlivem  vyššího  plnění  příjmů  a  nižšího  čerpání  výdajů.  Výsledek
hospodaření byl vykázán ve výši 22 324,29 tis. Kč, a to vlivem výnosů ve výši 33 738,36 tis.
Kč (především vlivem výnosů z transferů) a nákladů ve výši 11 414,06 tis. Kč (především
vlivem nákladů na transfery). Ve vedlejší hospodářské činnosti byly docíleny výnosy ve výši
2 618,24 tis. Kč, náklady ve výši 1 411,10 tis. Kč a z toho vyplývající výsledek hospodaření
ve výši 1 207,77 tis. Kč. Předkládaný materiál byl odsouhlasen usnesením RMČ36/0607/16).
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevstoupil. 

Usnesení číslo: ZMČ12/0188/16
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
"Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. čtvrtletí 2016" v souladu s přiloženým materiálem

Usnesení - (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 3)

17. Informace o pověření Kontrolního výboru kontrolou vydávání Újezdského 
zpravodaje v období duben až prosinec 2015
Bod otevřel pan místostarosta Slezák, předal slovo předkladatelce paní Jakob Čechové, která
uvedla:  RMČ37  dne  7.  6.  2016  na  svém  jednání  uložila  Kontrolnímu  výboru  prověřit
dodržování  platných Pravidel  vydávání  ÚZ v  období  od  dubna do prosince  2015,  včetně
fakturace a plateb inzerce a účtování úroků z prodlení a pověřila mě informovat zastupitele o
tomto úkolu. 
V rozpravě občanů k tomuto bodu nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů vystoupili: pan
Růžička, pan Roušar, paní Zátková, pan Růžička, pan Hartman, paní Zátková, pan Roušar,
pan Saitz, pan Hartman, pan Jeníček, paní Dastychová. Závěrečné slovo dostala paní starostka
Jakob Čechová.

Ve 20:00 odešel pan zastupitel Koutský. 

Usnesení číslo: ZMČ12/0189/16
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
informaci pí starostky MČ Praha 21  o uloženém úkolu RMČ Praha 21 pro Kontrolní výbor ve
znění: "prověřit dodržování platných Pravidel vydávání Újezdského zpravodaje v období od
dubna do prosince 2015, včetně fakturace a plateb inzerce a účtování úroků z prodlení"

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

Ve 20:06 pan místostarosta Slezák jednání ukončil. 
Pro  obsáhlost  některých  bodů jsou uvedeny pouze  jména  diskutujících.  Zvukový  záznam
z jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 je uveřejněn na www.praha21.cz

http://www.praha21.cz/


Jan Slezák
místostarosta MČ Praha 21

Ing. Michael Hartman
zastupitel MČ Praha 21

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

Zapsal: asistentka - Dana Kartousová

ZMČ12 – 20. 6. 2016
Interpelace občanů a členů zastupitelstva



Seznam interpelací občanů: 

1. pan Jan Veselý – Grantové řízení – stanoviska – interpelace směřována na paní Jakob
Čechovou – ústně odpověděla.

2. pan Jiří  Lameš  –  Článek v ÚZ –  interpelace  směřována na  pana  Roušara  –  ústně
odpověděl.

3. paní Ryantová – Příspěvek p. Slezáka v ÚZ 6/2016 (listárna) nákup zařízení na sekání
trávy – interpelace směřována na pana Slezáka – odpoví písemně. 

4. pan Jan Veselý – Hodkovská - rozpočet, kolaudace – interpelace směřována na pana
Slezáka - ústně odpověděl. 

5. pan  Jiří  Lameš  –  Článek  v ÚZ –  interpelace  směřována  na  pana  Slezáka  -  ústně
odpověděl.

6. paní Ryantová – Granty (pro seniory) – interpelace směřována na pana Jeníčka – ústně
odpověděl.

Seznam interpelací zastupitelů: 

1. pan Petr Duchek - Vysvětlení webové stránky ÚMČ s názvem „Uvádíme na pravou
míru“ – interpelace směřována na paní Jakob Čechovou odpoví písemně.

2. paní Zuzana Dastychová – Dům pro seniory – interpelace směřována na pana Jeníčka
– ústně odpověděl.

3. pan Pavel  Roušar  –  Gangster  4  – interpelace směřována na pana Duchka – ústně
odpověděl.

4. pan Zdeněk Růžička – proč po 2 letech po volbách nejsou odstraněny nálepky „Pro
Prahu“ ze sloupů, košů, aj. Jako radní za životní prostředí by na to měla dohlédnout a
jít  příkladem  ostatním  –  interpelace  směřována  na  paní  Jenšovskou  –  ústně
odpověděla.

5. pan Jaroslav Jeníček – Podpora Kolektory Praha a.s. – Prosím vyjmenovat konkrétní
částky  podpory  spolků  v roce  2015  a  jak  byly  vybrány  podle  jakých  kritérií  –
interpelace směřována na pana Růžičku – ústně odpověděl.

6. paní  Šárka  Zátková  –  Spoluúčast  projektu  MAP –  interpelace  směřována  na  paní
Jakob Čechovou – ústně odpověděla; doplňující otázka: jakou částkou nám přispějí
Běchovice, Klánovice a Koloděje k 5% resp. max. 200 000,- Kč, které se schvalovaly
na minulém ZMČ - na doplňující otázku odpoví písemně.

7. paní Karla Jakob Čechová – Kdy a jaký služební vůz jsem si pořídila? - interpelace
směřována na pana Duchka – ústně odpověděl.

8. paní  Karla  Jakob Čechová -  Soukromý mail  –  myslíte  si,  že  e-mail  zastupitele  je
služební,  nebo soukromý mail?  – interpelace směřována na paní  Zátkovou -  ústně
odpověděla.

9. pan Jaroslav Jeníček – Korupční rada MČ – konkrétně mě vysvětli,  pro dle Tvého
názoru nezajistí RMČ nekorupční prostředí – interpelace směřována na pana Duchka -
interpelace byla stažena.

10. pan Petr Duchek – Dodržování JŘ ZMČ Praha 21 – interpelace směřována na paní
Jakob Čechovou – 1. jsou interpelace součástí jednání ZMČ; 2. je pravda, že podle JŘ
musí být námitka k zápisu z posledního zasedání ZMČ sdělena nejpozději v prvním



bodu programu jednání ZMČ? 3. je pravda, že vznesená námitka má podle JŘ ZMČ
má být zařazena do programu jednání ZMČ -  odpoví písemně.

11. paní  Zuzana  Dastychová  –  Polyfunkční  dům  -  stav  jednání  –  viz  zpravodaj  –
interpelace směřována na paní starostku, nebo na pana Slezáka – ústně odpověděl.

12. paní  Šárka  Zátková  –  Komunikace  šéfredaktora  –  interpelace  směřována  na  pana
Jeníčka – ústně odpověděl. 

13. pan Zdeněk Růžička – Proč jako radní MČ Prahy 21 nezajistila sekání trávy v ulicích a
veřejných plochách. K dnešnímu dni ještě není tráva posekaná. Proč na to nedohlédla?
interpelace směřována na paní Jenšovskou – ústně odpověděla.

14. pan Petr Duchek – Finanční podpora spolku OKO – interpelace směřována na paní
Jenšovskou – odpoví písemně.

15. pan  Petr  Duchek  –  Odměňování  bývalého  šéfredaktora  p.  Jeníčka  –  interpelace
směřována na pana Jeníčka – ústně odpověděl.
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