
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ZÁPIS  

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
jednání č. ZMČ20

konané dne 22. 09. 2014

Přítomni: dle prezenční listiny 

Ověřovatel: zastupitelka - MUDr. Barbora Diepoltová
zastupitel - RNDr. Jiří Sikač, CSc.

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. Zápis č. 15 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 6. 8. 2014
7. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. pololetí 2014
8. Rozpočtová opatření č. 32 - 36, 39-40, 42-48, 51-60, 64-75: změny rozpočtu v roce 2014
9. Oprávnění pro Radu MČ Praha 21 ke schvalování rozpočtových opatření

10.
FK Újezd nad Lesy - žádost o investiční příspěvek jako spoluúčast na získaném grantu od 
MHMP

11.Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21
12.Výsledky veřejného fóra 2014
13.Vyhodnocení Akčního plánu MČ Praha 21 za rok 2013
14.Vyhodnocení Akčního plánu MČ Praha 21 za leden až srpen 2014
15.Katalog karet indikátorů strategických cílů
16.Plnění indikátorů strategických cílů za rok 2013

17.
Rozdělení neinvestiční dotace z Magistrátu hl. města Prahy z odvodu z výherních hracích 
přístrojů a jiných technických zařízení za 4. čtvrtletí 2013

18.
Vyhodnocení dotazníkového šetření Spokojenost s místním společenstvím a Mobilita 
občanů MČ Praha 21

19.Žádost o spolufinancování grantu pro Školní sportovní klub Újezd nad Lesy
20.Informace o žalobě Spirit Finance, a.s. proti MČ Praha 21
21.Poskytnutí grantu spolku Neposeda o.s.
22.Návrh na změnu ÚP SÚ HMP - řízení o vydání změn vlny 07

Pan starosta v 16:00 hodin zahájil jednání Zastupitelstva Městské části Praha 21. Informovat
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 20. zasedání



bylo řádně svoláno a vyhlášeno. O slovo se přihlásila paní zastupitelka Vlásenková, která
oznámila, že se vzdává mandátu vzhledem k tomu, že změnila trvalé bydliště a poděkovala
všem za  spolupráci.  Pan starosta  poděkoval  za její  dlouhodobou práci,  konstatoval,  že  se
uvolnila pozice zastupitele; zeptal se pana zastupitele Duchka, zda se vzdává svého mandátu
tak, jak toto avizoval v e-mailové komunikaci. Pan zastupitel Duchek oznámil, že se svého
mandátu nevzdává. Paní Vlásenková opustila jednání zastupitelstva.

2. Stanovení ověřovatelů zápisu, volba mandátového výboru, volba návrhového výboru
Pan  starosta  otevřel  tento  bod,  navrhl  ověřováním  zápisu  a  výsledku  hlasování  paní
zastupitelku  Diepoltovou  a  pana  zastupitele  Sikače  a  požádal  o  vyjádření  souhlasu,  oba
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: pan zastupitel Janda a
paní zastupitelka Juřenová. Požádal o vyjádření souhlasu navržených členů, všichni souhlasili.
Došlo k hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0. Byl zvolen mandátový výbor. 

Dále navrhl tříčlenný návrhový výbor ve složení: předseda pan zastupitel Hartman,
členové  pan  zastupitel  Štrouf  a  pan  zastupitel  Šponer,  požádal  o  vyjádření  souhlasu
navržených členů, všichni souhlasili. Došlo k hlasování o složení návrhového výboru: Pro: 13,
Proti: 0, Zdržel se: 0.
Konstatoval,  že  20.  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 osoby povahy, které nám znemožňuje zveřejňovat
zákon.  Z dnešního  jednání  se  písemně  omluvila  paní  zastupitelka  Dastychová  ze  začátku
jednání  a  pan  zastupitel  Taitl.  Přítomno  na  jednání:  13  zastupitelů  z celkového  počtu  17,
zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Zápis z 19. Zasedání zastupitelstva byl řádně ověřen a podepsán. K minulému zápisu
nikdo nevznesl námitky. 

 

Usnesení číslo: ZMČ20/0248/14
Zastupitelstvo městské části
1) volí
ověřovatele zápisu: paní zastupitelku Diepoltovou a pana zastupitele Sikače
2) volí
mandátový výbor ve složení: předseda pan zastupitel Vlach, členové: pan zastupitel Janda a
paní zastupitelka Juřenová /hlasování Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0/
3) volí
návrhový výbor ve složení: předseda pan zastupitel Hartman, členové: pan zastupitel Štrouf a
pan zastupitel Šponer /hlasování Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0/

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

3. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Pan starosta otevřel tento bod a informoval o doplnění programu jednání o dva body: 



bod č. 21 Poskytnutí grantu spolku Neposeda o.s. a bod č. 22 Návrh na změnu ÚP SÚ HMP -
řízení o vydání změn vlny 07. V rozpravě občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů
vystoupil  pan  zastupitel  Duchek  s návrhem na  přestávku  před  projednáváním doplněných
bodů 21 a 22. Pan zastupitel Janda navrhl: sloučení bodů pod bod č. 12, 13, 14, 15, 16 a bod
18;  druhý návrh:  vypuštění  těchto  materiálů  z projednávání.  Pan místostarosta  sděluje,  že
rozprava může být spojena, ovšem hlasování k bodům musí být jednotlivě.
Pan starosta souhlasí s přestávkou před projednáváním doplněných bodů č. 21 a 22.  

V 16:22 se dostavila paní zastupitelka Dastychová.
Změna počtu hlasujících na 14.

Došlo k hlasování k návrhům pana zastupitele Jandy:
1. Vypuštění z projednávání bodů 12, 13, 14, 15,16 a 18

Hlasování: 
Pro:   4
Proti: 7
Zdržel se: 3
Návrh nebyl přijat.

2. Sloučení bodů č. 12,13,14,15,16 a 18
K tomuto bodu nedošlo k hlasování z důvodu nehlasovatelnosti.

Následně došlo k hlasování o:
3. Doplněném programu jednání o body č. 21 a 22:

Hlasování: 
Pro:   12
Proti: 0
Zdržel se: 2
Návrh byl přijat.

Usnesení číslo: ZMČ20/0249/14
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
doplněný program 20. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

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

4. Kontrola plnění usnesení
Paní místostarostka Jakob Čechová otevřela tento bod a předala slovo panu starostovi, který
zkonstatoval, že je předložen jeden splněný úkol a nesplněné úkoly nejsou.

Usnesení číslo: ZMČ20/0250/14
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení z minulého jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 

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



5. Zpráva o činnosti rady
Paní místostarostka Jakob Čechová otevřela tento bod a předala slovo panu starostovi, který
uvedl, že se rada se sešla v období leden až červen 2014 celkem 13krát a seznam schválených
usnesení jsou v příloze. V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ20/0251/14
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zprávu starosty o činnosti rady 

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

6. Zápis č. 15 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 6. 8. 2014
Paní místostarostka Jakob Čechová otevřela tento bod a předala slovo panu starostovi, který
předal slovo předsedovi FV panu Hartmanovi, který bod přednesl a informoval, že hlavním
bodem jednání FV bylo projednání rozpočtu a v bodu různé byl projednáván podnět člena FV
na  prozkoumání  hospodaření  Újezdského  zpravodaje.  V rozpravě  občanů  k tomuto  bodu
nevystoupil  nikdo  a  v rozpravě  zastupitelů  vystoupil  pan  zastupitel  Štrouf  –  zda  byl  na
kontrolu  přizván  někdo  z kontrolního  výboru  -  odpověděl  pan  zastupitel  Hartman  a  paní
místostarostka Jakob Čechová. 

Usnesení číslo: ZMČ20/0252/14
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zápis č. 15 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 6. 8. 2014

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

7. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. pololetí 2014
Paní místostarostka Jakob Čechová otevřela tento bod a předala slovo panu starostovi, který
uvedl, že k 30. 6. 2014 byly vykázány příjmy ve výši 37 672 tis. Kč a výdaje ve výši 29 482
tis. Kč. V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil. 

Usnesení číslo: ZMČ20/0253/14
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
"Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. pololetí 2014" v souladu s přiloženým materiálem, který
je součástí originálu usnesení

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

8. Rozpočtová opatření č. 32 - 36, 39-40, 42-48, 51-60, 64-75: změny rozpočtu v roce 2014
Paní místostarostka Jakob Čechová otevřela tento bod a předala slovo panu starostovi, který
přečetl výčet jednotlivých rozpočtových opatření. V rozpravě k tomuto nikdo nevystoupil.



Usnesení číslo: ZMČ20/0254/14
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
rozpočtová opatření  č.  32-36, 39,  40,  42-48,  51,  52,  55-60, 64-66,  68,  69,  71-74:  změny
rozpočtu v roce 2014 dle přiložených tabulek, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení
2) schvaluje
rozpočtová opatření č. 53, 54, 67, 70 a 75: změny rozpočtu v roce 2014 dle přiložených 
tabulek, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení  

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

9. Oprávnění pro Radu MČ Praha 21 ke schvalování rozpočtových opatření
Paní místostarostka Jakob Čechová otevřela tento bod a předala slovo panu starostovi, který
uvedl, že v souladu se schváleným oprávněním pro Radu MČ došlo v období do 31. 7. 2014
k nedočerpání povoleného limitu 2 mil. Kč pro schvalování změn rozpočtu v roce 2014 o 210
tis. Kč; předkládaný materiál byl odsouhlasen RMČ100/1851/14. V rozpravě občanů k tomuto
bodu nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů vystoupila paní zastupitelka Dastychová, pan
zastupitel  Duchek;  odpověděl  pan  místostarosta  Slezák,  paní  Berková  a  pan  starosta
v závěrečném slově.

Usnesení číslo: ZMČ20/0255/14
Zastupitelstvo městské části

1) schvaluje
oprávnění Radě MČ Praha 21 schvalovat rozpočtová opatření - změny rozpočtu MČ Praha 21
v souladu s Dodatkem č. 1 k vnitřní směrnici "Rozpočtová pravidla MČ Praha 21" (schválena
ZMČ Praha 21 dne 21. 12. 2009 usnesením č. 218).
Zastupitelstvo MČ Praha 21 stanovuje oprávnění pro Radu MČ k provádění následujících
rozpočtových opatření:
ad b) Jiné zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu, přičemž součet takto provedených rozpočtových
opatření nesmí překročit limit 2 mil. Kč. Limit platí na období jednoho kalendářního roku, ale
zastupitelstvo jej může svým usnesením na zbývající část roku obnovit. 

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

10. FK Újezd nad Lesy -  žádost  o investiční  příspěvek jako spoluúčast na získaném
grantu od MHMP
Paní místostarostka Jakob Čechová otevřela tento bod a předala slovo panu starostovi, který
uvedl, že na základě žádosti FK Újezd nad Lesy o spoluúčast na získaném grantu Magistrátu
hl. m. Prahy ve výši 20% z celkové částky 600 tis. Kč na projekt „Výstavba víceúčelového
hřiště Újezd nad Lesy“, která byla projednána na jednání RMČ dne 24. 6. 2014. V rozpravě
k tomuto bodu nikdo nevystoupil.



Usnesení číslo: ZMČ20/0256/14
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
poskytnutí  investičního  příspěvku  ve  výši  120  000,-  Kč  jako  spoluúčast  na  grantu  od
Magistrátu hl. m. Prahy: "Výstavba víceúčelového hřiště Újezd nad Lesy - tréninkový areál,
Pilovská 1402" 

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

11. Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21
Paní  místostarostka Jakob Čechová otevřela  tento bod a  předala  slovo předkladateli  panu
zastupiteli Jandovi, který uvedl, že vše podstatné je uvedeno ve zprávě. V rozpravě občanů
vystoupil pan Lameš; v rozpravě zastupitelů pan zastupitel Duchek, pan zastupitel Hartman,
paní  zastupitelka  Juřenová,  paní  zastupitelka  Dastychová,  odpověděla  paní  místostarostka
Jakob Čechová a pan starosta. Závěrečné slovo dostal pan Janda. 

Hlasování k doplňujícímu návrhu pana Hartmana:
1. ukládá  kontrolnímu  výboru  předložit  ke  schválení  ZMČ  Praha  21  Jednací  řád

Kontrolního výboru
Hlasování: 
Pro:   1
Proti: 10
Zdržel se: 3
Návrh nebyl přijat.

Hlasování k původnímu usnesení:

Usnesení číslo: ZMČ20/0257/14
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zápis z jednání kontrolního výboru č. 33/2014 ze dne 21. 5. 2014

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

12. Výsledky veřejného fóra 2014
Paní místostarostka Jakob Čechová otevřela tento bod a předala slovo panu starostovi, který
uvedl souhrnnou zprávu z Veřejného fóra 2014, konaném 23. 4. 2014 a z následné ankety,
které  se  zúčastnilo  854  občanů,  uskutečněné  v květnu  až  červnu  2014,  během  měsíců
červenec až srpen 2014 zpracovali garanti strategického týmu komentáře k 10P a k podnětům
občanů. V rozpravě občanů vystoupili pan Lameš a paní Kuprová, v rozpravě zastupitelů pan
zastupitel Duchek a pan zastupitel Hartman; odpověděl v závěrečném slově pan starosta.



Návrh unesení: 
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
výsledky Veřejného fóra  2014 a komentáře garantů strategického týmu ÚMČ Praha  21 k
největším problémům/podnětům občanů, tzv. 10P

Hlasování - (Pro: 8, Proti: 1, Zdržel se: 5) Návrh nebyl přijat. 

V době od 17:50 hodin do 18:00 hodin byla vyhlášena přestávka.
V 18:00  hodin  došlo  k přerušení  projednávání  bodů  ZMČ  a  do  18:30  hodin  byly
projednávány interpelace.

13. Vyhodnocení Akčního plánu MČ Praha 21 za rok 2013
Paní místostarostka Jakob Čechová otevřela tento bod a předala slovo panu starostovi, který 
navrhl sloučení rozpravy k bodům 13 a 14.

Došlo k hlasování:
1. Sloučení rozpravy k bodům 13 a 14 

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

Pan  starosta  body  přednesl,  v rozpravě  občanů  nevystoupil  nikdo,  v rozpravě  zastupitelů
vystoupil pan zastupitel Duchek, odpověděl v závěrečném slově pan starosta.

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
vyhodnocení Akčního plánu MČ Praha 21 za rok 2013

Hlasování - (Pro: 8, Proti: 1, Zdržel se: 5) Návrh nebyl přijat.

14. Vyhodnocení Akčního plánu MČ Praha 21 za leden až srpen 2014
Paní  místostarostka  otevřela  tento  bod,  v rozpravě  občanů  nevystoupil  nikdo,  v rozpravě
zastupitelů pan zastupitel Duchek, pan zastupitel Hartman a paní zastupitelka Dastychová,
závěrečné slovo dostal pan starosta. 



Usnesení číslo: ZMČ20/0258/14
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
vyhodnocení Akčního plánu MČ Praha 21 za leden až srpen 2014

Usnesení - (Pro: 10, Proti: 1, Zdržel se: 3)

15. Katalog karet indikátorů strategických cílů
Paní místostarostka Jakob Čechová otevřela tento bod, předala slovo panu starostovi, který
podal návrh na sloučení úvodního slova bodu 15 a 16. 

Došlo k hlasování:
1. Sloučení úvodního slova k bodům 15 a 16

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

Pan  starosta  uvedl  oba  body,  v rozpravě  občanů  k tomuto  bodu  vystoupil  pan  Lameš,
v rozpravě zastupitel pan zastupitel Duchek, paní zastupitelka Dastychová, pan místostarosta
Slezák a pan zastupitel Sikač. 

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

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

16. Plnění indikátorů strategických cílů za rok 2013
Paní  místostarostka  otevřela  rozpravu  občanů,  ve  které  nikdo  nevystoupil,  v rozpravě
zastupitelů  vystoupil  pan  zastupitel  Hartman,  paní  zastupitelka  Diepoltová,  pan  zastupitel
Duchek, paní zastupitelka Dastychová, pan místostarosta Slezák a závěrečné slovo dostal pan
starosta.

Usnesení číslo: ZMČ20/0259/14
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zprávu o plnění indikátorů strategických cílů za rok 2013

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



17. Rozdělení neinvestiční dotace z Magistrátu hl. města Prahy z odvodu z výherních 
hracích přístrojů a jiných technických zařízení za 4. čtvrtletí 2013
Paní místostarostka Jakob Čechová otevřela tento bod a předala slovo panu starostovi, který
uvedl, že na základě usnesení č. 39/12 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 29. 5. 2014 obdržela
MČ Praha  21  neinvestiční  dotaci  ve  výši  50% z obdrženého  odvodu z výherních  hracích
přístrojů  za  4.  čtvrtletí  2013.  Přerozdělení  je  navrženo  takto:  dotaci  na  podporu  kultury,
školství,  zdravotnictví a sociální oblasti  ve výši 151 000,-Kč chce rozdělit  mezi mateřské
školy  a  základní  školu;  dotaci  na  podporu  sportu  a  dlouhodobě  organizované  sportovní
přípravy  mládeže  ve  výši  151 000,-Kč  chce  rozdělit  mezi  pět  sportovních  organizací
působících v MČ Praha 21. V  rozpravě občanů nevystoupil nikdo, v rozpravě zastupitelů pan
zastupitel Duchek a pan zastupitel Hartman.

Usnesení číslo: ZMČ20/0260/14
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
rozdělení dotace MHMP určené na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast dle přílohy
č. 1, která je nedílnou součástí originálu usnesení
2) schvaluje
rozdělení  dotace  MHMP  určené  na  sport  a  podporu  činností  nestátních  neziskových
organizací zajišťujících dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže dle přílohy č.
2, která je nedílnou součástí originálu usnesení

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

18. Vyhodnocení dotazníkového šetření Spokojenost s místním společenstvím a Mobilita 
občanů MČ Praha 21
Paní místostarostka Jakob Čechová otevřela tento bod a předala slovo panu starostovi, který
uvedl, že RMČ vzala na vědomí dne 26. 8. 2014 výsledky dotazníkového šetření, které bylo
uskutečněno u náhodně vybraných občanů trvale hlášených v MČ Praha 21 v období květen –
červen 2014. V rozpravě občanů nevystoupil nikdo; v rozpravě zastupitelů paní zastupitelka
Diepoltová,  pan  zastupitel  Sikač,  pan  místostarosta  Slezák,  závěrečné  slovo  dostal  pan
starosta. 

Usnesení číslo: ZMČ20/0261/14
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
závěrečnou zprávu dotazníkového šetření Spokojenost občanů s místním společenstvím a 
Mobilita občanů MČ Praha 21

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

19. Žádost o spolufinancování grantu pro Školní sportovní klub Újezd nad Lesy
Paní místostarostka Jakob Čechová otevřela tento bod a předala slovo panu starostovi, který
uvedl – ŠSK si požádal o grant na MHMP na vybudování cvičebně posilovací prvky, které
budou umístěny na venkovním areálu základní školy a budou sloužit i žákům školy při tělesné
výchově.  Spoluúčast  činí  20% z celkových nákladů činí  62 500,-Kč.  V rozpravě  k tomuto
bodu nikdo nevystoupil. 



Usnesení číslo: ZMČ20/0262/14
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
poskytnutí finanční částky ve výši 62 500 Kč na spolufinancování grantu z Magistrátu hl.
města Prahy pro Školní sportovní klub Újezd nad Lesy

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

20. Informace o žalobě Spirit Finance, a.s. proti MČ Praha 21
Paní místostarostka Jakob Čechová otevřela tento bod a předala slovo panu starostovi, který
uvedl,  že  předmětem je  žaloba  společnosti  Spirit  Finance,  v jejímž  vedení  je  občan MČ,
předmětem sporu  s investorem je  velká  oblast  mezi  ulicemi  Druhanická  a  Domanovická.
Společně s MČ Praha 21 je žalováno i Hlavní město Praha. Věc byla projednána RMČ100
dne  26.  8.  2014  a  předána  AK  Stránský  a  partneři.  V rozpravě  občanů  k tomuto  bodu
vystoupili  pan  Lameš,  v rozpravě  zastupitelů  pan  místostarosta  Slezák,  pan  zastupitel
Hartman, pan zastupitel Duchek a paní zastupitelka Dastychová; závěrečné slovo dostal pan
starosta.

Došlo k hlasování k návrhu pana zastupitele Hartmana:
1. Doplnit před slovo žalobu slovo „neoprávněnou“

Hlasování: 
Pro:   3
Proti: 7
Zdržel se: 2 + 2 zastupitelé nehlasovali. 
Návrh nebyl přijat.

Usnesení číslo: ZMČ20/0263/14
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
žalobu firmy SPIRIT FINANCE, a.s. na zaplacení částky 62142945,75 Kč s příslušenstvím ze
dne 27. 5. 2014 a Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 7. 7. 2014

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

21. Poskytnutí grantu spolku Neposeda o.s.
Paní místostarostka Jakob Čechová otevřela tento bodu a předala slovo panu starostovi, který
uvedl, že RMČ vyhlásila v roce 2014 grantový program v sociální oblasti, grantová komise
vyhodnotila a doporučila poskytnout spolku Neposeda grant ve výši 55 800,- Kč, který RMČ
dne  10.  6.  2014  usnesením  RMČ96/1764/14  schválila.  V rozpravě  k tomuto  bodu  nikdo
nevystoupil.



Usnesení číslo: ZMČ20/0264/14
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
poskytnutí sociálního grantu ve výši 55 800 Kč spolku Neposeda o.s. 

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

22. Návrh na změnu ÚP SÚ HMP - řízení o vydání změn vlny 07
Paní místostarostka Jakob Čechová otevřela tento bod a předala slovo panu starostovi, který
uvedl, že tento materiál je zastupitelstvu předkládán v návaznosti na oznámení o zahájení
řízení o vydání změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a to společně s
Veřejnou vyhláškou - oznámením o zahájení řízení o vydání změn vlny 07.  Jedná se o návrh
na změnu využití území v části "Blatov" Přijetím této změny územního plánu by došlo ke
změně území v k.ú. Újezd nad Lesy o rozloze 20 050 m² a to z funkce nerušící a služeb /VN/
a zeleně městské krajinné /ZMK/ na funkci čistě obytnou vhodnou pro výstavbu rodinných a
bytových domů. Návrh na změnu Z1837/07 projednalo ZHMP dne 13.12.2013 (viz příloha).
Návrhy na změnu územního plánu byly na MHMP zaslány po projednání v zastupitelstvu MČ
Praha 21, které s návrhy vlastníků souhlasilo v roce 2005, resp. 2006. Důvodem nesouhlasu je
zejména skutečnost, že přijetím navrhované změny vznikne na území MČ Praha 21 značná
část pozemků, na nichž bude moci vzniknout nová zástavba rodinných a bytových domů, což
může mít negativní dopad na již nedostačující občanskou vybavenost MČ (zejména MŠ a
ZŠ). RMČ dále nesouhlasí se zbavováním se území nerušící výroby a doporučuje ponechat
území ve stavu udržitelnosti dle stávajícího územního plánu a to s ohledem na skutečnost, že
zde v budoucnu mohou vzniknout podnikatelské subjekty přinášející pracovní příležitosti. V
neposlední řadě je důvodem nesouhlasného stanoviska RMČ skutečnost, že v současné době
probíhá tvorba Metropolitního plánu, v rámci kterého jsou mapována jednotlivá rozvojová
území a připravovány podklady pro řízený urbánní rozvoj MČ Praha 21 a takto významné
územní změny by měly být součástí strategického urbánního rozvoje i nového Metropolitního
plánu.  V rozpravě  občanů  k tomuto  bodu  vystoupili  pan  Kříž,  paní  Punová,  pan  Samec,
v rozpravě zastupitelů pan místostarosta Slezák, paní zastupitelka Dastychová, následně bylo
hlasováno pro druhé vystoupení pana Kříže /Pro:14, Proti: 0, Zdržel se: 0/; závěrečné slovo
dostal pan starosta.

Usnesení číslo: ZMČ20/0265/14
Zastupitelstvo městské části
1) revokuje
usnesení zastupitelstva MČ Praha 21 č. 253 ze dne 19. 12. 2005
usnesení zastupitelstva MČ Praha 21 č. 310 ze dne 18. 9. 2006
usnesení zastupitelstva MČ Praha 21 č. 33 ze dne 18. 12. 2006
2) nesouhlasí
s navrhovanou změnou územního plánu č. Z1837/07 

Usnesení - (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Paní místostarostka Jakob Čechová pozvala všechny na oslavu 80ti letého výročí založení
Masarykovy základní školy, pan starosta poděkoval všem zastupitelům za dosavadní práci a
ve 20:50 hodin bylo ukončeno jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.



V době od 18:00 hodin do 18:30 hodin byly projednávány interpelace občanů a zastupitelů,
jejichž znění je přílohou tohoto zápisu.

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

MUDr. Barbora Diepoltová
zastupitelka

RNDr. Jiří Sikač, CSc.
zastupitel

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

Zapsal: asistentka - Dana Kartousová

Příloha zápisu jednání ZMČ20 – 23. 9. 2014
Interpelace občanů a členů zastupitelstva

Seznam interpelace občanů:



1. p.  Václav  Kříž  –  jednatel  Sanitas  Develop  s.r.o.  -   Informace  o  usnesení
RMČ92/1703/14 – interpelace směřována na Radu MČ Praha 21 – odpověděl ústně
p. starosta 

2. p. Jiří Lameš – Doprava - jak vy osobně jste se v tomto volebním období podílel na
zákazu vjezdu nákladních aut do Újezda a zda se náhodou nechlubíte cizím peřím;–
interpelace směřována na p. Slezáka – odpoví písemně.  Doplňující otázka: tedy slib
nejste schopen vysvětlit, když ho chcete vysvětlit po volbách – na doplňující otázku
pan Slezák odpověděl ústně. 

3. p. Jiří Lameš – Školství – interpelace směřována na p. Jakob Čechovou, která ústně
odpověděla. 

Seznam interpelací zastupitelů:

1. p. Ondřej Štrouf – otevřený dopis starostovi od pana Havlíka – interpelace směřována
na p. starostu, který ústně odpověděl. 

2. p. Michael Hartman – Komunikace zastupitele – interpelace směřována na p. Duchka,
který ústně odpověděl.

3. p. Michael Hartman – Veřejná projednání – interpelace směřována na p. Jandu, který
ústně odpověděl. 

4. p. Ondřej Štrouf – ÚZ docházka – interpelace směřována na p. starostu, který ústně
odpověděl. 
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