
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ZÁPIS  

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
jednání č. ZMČ9

konané dne 18. 06. 2012

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : zastupitel - Ing. Aleš Taitl
radní - MVDr. Tomáš Vlach

1. Zahájení jednání

Pan  starosta  v  17:00  hodin  zahájil  9.  zasedání  Zastupitelstva  městské  části  Praha  21.
Informoval  všechny přítomné v sále,  že  jednání  je  úřední  povahy,  že  se  z  něho pořizuje
audiozáznam  a  videozáznam,  který  se  současně  přenáší  on-line  na  internetu.  Požádal
přítomné, aby po dobu jednání zastupitelstva vypnuli vyzvánění svých mobilních telefonů a
zachovávali  klid  pro  důstojný  průběh  dnešního  jednání  Zastupitelstva  MČ  Praha  21.

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

Konstatoval, že 9. zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva
byl řádně ověřen. Pan Hartman  dne 12. 6. 2012 k zápisu z 8. zasedání zastupitelstva vznesl
písemně připomínku, že v zápisu chybí   jmenovité uvedení hlasování k bodu č. 21 - volba
Čestných občanů,  které  požadoval.  Ze zvukového záznamu jsme tento  požadavek ověřili,
panu Hartmanovi se omlouváme za chybějící část v zápise zasedání   a ve shodě s platným
jednacím řádem, konkrétně §20 odst. (4) budeme hlasovat o doplnění zápisu minulé schůze
zastupitelstva v následujícím znění:

Na žádost zastupitele pana Hartmana doplňujeme zápis zasedání zastupitelstva č. 9 ze dne 19.
3. 2012 o jmenovité hlasování volby čestného občana (bod č. 21):
Usnesení: “ZMČ rozhodlo udělit čestný titul "Čestný občan MČ Praha 21": panu PhDr. Miloši
Schmidtovi;  Hlasování č. 36  Pro: 15 /p. Roušar, p. Slezák, p. Kyzlink, p. Čechová, p. Vlach,
p. Sikač, p. Hartman, p. Šponer, p. Taitl, p. Janda, p. Duchek, p. Diepoltová, p. Vlásenková, p.
Juřenová, p. Dastychová/  Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat. 
Usnesení: “ZMČ rozhodlo udělit čestný titul "Čestný občan MČ Praha 21" panu: Ing. Alfrédu
Kocábovi; Hlasování č. 37  Pro: 8 /p. Roušar, p. Slezák, p. Kyzlink, p. Čechová, p. Vlach, p.
Sikač,  p.  Hartman,   p.  Šponer/   Proti:  0,  Zdržel  se:  7  /p.  Taitl,  p.  Janda,  p.  Duchek,  p.
Diepoltová, p. Vlásenková, p. Juřenová, p. Dastychová/ Návrh nebyl přijat.
Pravdivost tohoto doplňujícího zápisu jsme ověřili u ověřovatelů minulé schůze zastupitelstva
u  paní  zastupitelky  Juřenové  a  pana  zastupitele  Šponera  –  oba  vyjádřili  souhlas  s tímto
doplněním. Bylo hlasováno Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se:1 



Pan starosta uvedl, že je přítomno 15 zastupitelů, omluven je pan Janda, paní zastupitelka
Vlásenková, která přijde později. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Pan starosta  požádal  o  pokračování  bodem č.  3  –  aby byli  stanoveni  ověřovatelé  zápisu,
mandátový a návrhový výbor.

3. Stanovení ověřovatelů zápisu, volba mandátového výboru, volba návrhového výboru
Pan  starosta  otevřel  tento  bod,  navrhl  ověřováním  zápisu  a  výsledku  hlasování  pana
zastupitele  Taitla  a  pana  zastupitele  Vlacha  a  požádal  o  jejich  vyjádření  souhlasu,  oba
souhlasili. Oběma poděkoval. Upozornil, že ověřovatel zastupitelstva 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.

V 17:14 hodin se dostavila paní zastupitelka Vlásenková, mění se počet zastupitelů na 16. 

Následovala volba mandátového výboru, který ověřil a konstatoval přítomnost nadpoloviční
většiny  členů,  počet  členů  omluvených  a  neomluvených.  Pan  starosta  navrhl  tříčlenný
mandátový výbor ve složení: Předseda: pan zastupitel Miloslav Hod; Členové: zastupitelé pan
Duchek  a  paní  Juřenová.  Požádal  o  vyjádření  souhlasu  navržených  členů,  případně  další
návrhy na členy mandátového výboru. 
Došlo k hlasování o složení mandátového výboru: Pro 14, proti 0, zdržel se 1. Návrh byl 
přijat, byl zvolen mandátový výbor.  

Dále navrhl tříčlenný návrhový výbor ve složení: předseda – zastupitel pan Voňka; členové -
zastupitelé pan Sikač a pan Hartman. Zároveň p. starosta požádal o vyjádření souhlasu členů s
návrhem a případné připomínky.
Došlo k hlasování o složení návrhového výboru:  Pro 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat,
byl zvolen návrhový výbor. Pan starosta poprosil kolegy o sestěhování pro společnou práci. 

Usnesení číslo: ZMČ9/0105/12
Zastupitelstvo městské části
1) volí
ověřovatele zápisu pana zastupitele Taitla a pana zastupitele Vlacha /hlasování Pro: 15, Proti: 
0, Zdržel se: 0/
2) volí
mandátový výbor ve složení: předseda pan zastupitel Hod, členové pan zastupitel Duchek a 
paní zastupitelka Juřenová /hlasování Pro: 14, Proti: 0,  Zdržel se: 1/
3) volí
návrhový výbor ve složení: předseda pan zastupitel Voňka, členové pan zastupitel Sikač, pan 
zastupitel Hartman /hlasování Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0/

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

2. Představení žákovského zastupitelstva
Pan starosta dal prostor žákům ze žákovského zastupitelstva z Masarykovy základní školy, Ti 
se představili a provedli prezentaci v programu power point.



4. Schválení programu Zastupitelstva MČ Praha 21
Pan starosta uvedl, že návrh programu byl pro veřejnost vyvěšen na úřední a elektronické
desce.  Informoval,  že  na  základě  žádosti  pana  zastupitele  Jandy  /předsedy  Kontrolního
výboru/, který se ze zdravotních důvodů nemůže dnešního jednání zúčastnit, RMČ rozhodla o
stažení z dnešního projednávání bodů č. 12, 13 a 14 /tyto body se týkají Kontrolního výboru/.
Dále  pan  starosta  uvedl,  že  všichni  zastupitelé  obdrželi  žádost  o  doplnění  bodu  od  paní
zastupitelky Diepoltové /o předložení kompletního rozpočtu a harmonogramu prací přístavby
budovy úřadu MČ, aktuálního stavu stavebních   prací, zajištění financování stavby - z čeho
byla  financována  dosud  a  jak  bude  dofinancována;  o  doplnění  informace  o  plánované
rekonstrukci  MŠ  Sedmikráska/  -  toto  bylo  zpracováno  a  podkladové  materiály  dnes
zastupitelé obdrželi. Tento bod je bez usnesení, navrhuje tento bod projednat v bodu různé. 

Pan starosta  dal  prostor pro vyjádření  k navrhovanému programu občanům, vystoupil  pan
Lameš s dotazem k bodu 14 – personální změny v KV – pan starosta konstatoval, že tento bod
je bezpředmětný, protože byl stažen z jednání. 
Následně otevřel rozpravu k programu a vyzval zastupitele k případným změnám v programu
nebo k jeho doplnění. 
Paní Diepoltová požádala o doplnění bodu: Bezpečnost v polyfunkčním domě Level. 
Pan  zastupitel  Duchek  požádal  o  doplnění  bodů:  1.  ZMČ pověřuje  RMČ,  aby na  svém
nejbližším  zasedání  odvolala  z RR  ÚZ  paní  Kazdovou  a  paní  Čechovou,  tu  i  z  funkce
šéfredaktorky; 2. ZMČ pověřuje RMČ a kancelář starosty přepracováním zápisu z posledního
zastupitelstva v bodě č. 13 týkající se návrhu na odvolání pana Kyzlinka z důvodu předání
úplatku a v bodě č. 14 návrh na odvolání paní Čechovou z důvodu přijetí úplatku; 3. ZMČ
pověřuje starostu, aby u orgánu činných v trestním řízení podal podnět k prošetření odklánění
peněz mezi dvěma členy samosprávy, členy  RMČ a zástupci stejné politické strany TOP 09
panem místostarostou Kyzlinkem a radní Čechovou; 4. Podání informace o jednání ohledně
návratu linky č. 109;  5. ZMČ Praha 21 „nařizuje“ RMČ Praha 21, aby v zápisech z jednání
rady a zastupitelstva nefalšovala názvy projednaných věcí, ale zveřejňovala skutečné a celé
názvy a zrušení nesrozumitelné kategorie „materiály zamítnuty na jednání rady“ nahrazující
srozumitelné  „neschvaluje“  a  podobně;  6.  Podání  informace  o  polyfunkčním  domě  a
restauraci Level; 
Paní Vlásenková požádala o doplnění:  1. Stanovisko pana starosty o oddělení Újezda nad
Lesy od hl. m. Prahy; 2. V bodu různé: Informace týkající se možných personálních změn na
ÚMČ Praha 21; 3. Informace pana starosty k osobnímu přístupu k seniorům;
Následovala diskuze, ve které hovořili zastupitelé pan Duchek, pan Kyzlink, pan starosta, pan
Hartman a paní Vlásenková, paní Dastychová.

V 17:50 hodin pan starosta ukončil rozpravu a vyhlásil 15 minutovou přestávku a požádal
zastupitele o předání návrhů do programu v písemné podobě.
Po ukončení přestávky v 18:05 hodin následovalo hlasování o zařazení bodů do jednání.

Předložený program jednání:

Program jednání:

1. Zahájení jednání
2. Představení žákovského zastupitelstva
3. Stanovení ověřovatelů zápisu, volba mandátového výboru, volba návrhového výboru



4. Schválení programu Zastupitelstva MČ Praha 21
5. Kontrola plnění usnesení
6. Strategický plán rozvoje MČ Praha 21
7. Diskusní příspěvky občanů
8. Zápisy z jednání Finančního výboru č. 2 ze dne 4. 4. 2012 a č. 3 ze dne 2. 5. 2012
9. Závěrečný účet MČ Praha 21 za rok 2011
10.Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za I. čtvrtletí 2012
11.Rozpočtová opatření č. 4, 6, 8-13, 15-20, 22-24
12.Činnost KV ZMČ Praha 21 
13.Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21 
14.Personální změny v KV ZMČ Praha 21 

15.
Dodatek č. 1 zřizovací listiny Masarykovy základní školy, Praha 9 - Újezd nad Lesy, 
Polesná 1690

16.
Dodatek č. 2 zřizovací listiny Mateřské školy Sluníčko, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 
1690

17.Různé

Následovalo hlasování návrhů o doplnění bodů programu od paní zastupitelky Vlásenkové a 
od pana zastupitele Duchka.
 Bod č. 18 Přístup starosty k seniorům

Hlasování: Pro: 7  Proti: 1  Zdržel se: 8   
Návrh nebyl přijat

Bod č. 18  Personální změny na ÚMČ
Hlasování: Pro: 7  Proti: 1  Zdržel se: 8   
Návrh nebyl přijat

Bod č. 18  Stanovisko pana starosty o oddělení  Újezda nad Lesy od hl. m. Prahy
Hlasování: Pro: 7  Proti: 1  Zdržel se: 8   
Návrh nebyl přijat

Bod č. 18   ZMČ pověřuje RMČ, aby na svém nejbližším zasedání odvolala z RR ÚZ paní 
Kazdovou a paní Čechovou, tu i z funkce šéfredaktorky
Hlasování: Pro: 7  Proti: 7  Zdržel se: 2   
Návrh nebyl přijat

Bod č. 18        ZMČ Praha 21 pověřuje RMČ a kancelář pana starosty přepracováním zápisu z
posledního zastupitelstva v bodě č. 13 týkající se návrhu na odvolání pana Kyzlinka z důvodu 
předání úplatku a v bodě č. 14  návrh na odvolání paní Čechovou z důvodu přijetí úplatku

Došlo k hlasování, zda návrh pana Duchka bude hlasován: Pro: 1  Proti: 9  
Zdržel se: 0  /ostatní nehlasovali/
Návrh nebyl přijat, o tomto bodu se nebude hlasovat

Bod č. 18 ZMČ pověřuje starostu, aby u orgánu činných v trestním řízení podal podnět 
k prošetření odklánění peněz mezi dvěma členy samosprávy, členy  RMČ a zástupci stejné 
politické strany TOP 09 panem místostarostou Kyzlinkem a radní Čechovou

Hlasování: Pro: 7  Proti: 6  Zdržel se: 3   
Návrh nebyl přijat

Bod č. 18 Podání informace o jednání ohledně návratu linky č. 109
Hlasování: Pro: 7  Proti: 3  Zdržel se: 6   
Návrh nebyl přijat

Bod č. 18 ZMČ Praha 21 „nařizuje“ RMČ Praha 21, aby v zápisech z jednání rady a 
zastupitelstva nefalšovala názvy projednaných věcí, ale zveřejňovala skutečné a celé názvy a 
zrušení nesrozumitelné kategorie „materiály zamítnuty na jednání rady“ nahrazující 
srozumitelné „neschvaluje“ a podobně



Hlasování: Pro: 7  Proti: 7  Zdržel se: 2   
Návrh nebyl přijat

Bod č. 18 Podání informace o polyfunkčním domě a restauraci Level – nebylo hlasováno,
protože bod je totožný s návrhem bodu paní zastupitelky Dastychové, který bude projednán 
v bodu různé.

Došlo k hlasování navrženého programu jednání.
Hlasování: Pro: 9  Proti: 1  Zdržel se: 6   Návrh byl přijat

Schválený program jednání:
Program jednání:

1. Zahájení jednání
2. Představení žákovského zastupitelstva
3. Stanovení ověřovatelů zápisu, volba mandátového výboru, volba návrhového výboru
4. Schválení programu Zastupitelstva MČ Praha 21
5. Kontrola plnění usnesení
6. Strategický plán rozvoje MČ Praha 21
7. Diskusní příspěvky občanů
8. Zápisy z jednání Finančního výboru č. 2 ze dne 4. 4. 2012 a č. 3 ze dne 2. 5. 2012
9. Závěrečný účet MČ Praha 21 za rok 2011
10.Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za I. čtvrtletí 2012
11.Rozpočtová opatření č. 4, 6, 8-13, 15-20, 22-24
12.Činnost KV ZMČ Praha 21 – stažen z jednání 
13.Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21 – stažen z jednání 
14.Personální změny v KV ZMČ Praha 21 – stažen z jednání 

15.
Dodatek č. 1 zřizovací listiny Masarykovy základní školy, Praha 9 - Újezd nad Lesy, 
Polesná 1690

16.
Dodatek č. 2 zřizovací listiny Mateřské školy Sluníčko, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 
1690

17.Různé

Usnesení číslo: ZMČ9/0106/12
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
program 9. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

Usnesení - (Pro: 9, Proti: 1, Zdržel se: 6)

5. Kontrola plnění usnesení
Pan starosta na další průběh předal slovo p. Slezákovi, ten otevřel tento bod, pan starosta 
materiál přednesl úkoly, které byly splněny:
VĚC: Žádost o odprodej pozemku parc. č. 1000 v k. ú. Újezd nad Lesy
Zadání: pověřuje starostu MČ Praha 21 podpisem kupní smlouvy
Řešení: podepsáno 4. 6. 2012



 
VĚC: Členství MČ Praha 21 v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR /NSZM/
Zadání: ukládá starostovi MČ Praha 21 zajistit předání tohoto usnesení do NSZM
Řešení:  Předáno dne 24. 4. 2012 v Jihlavě.

Usnesení číslo: ZMČ9/0107/12
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení z minulého jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

Usnesení - (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 2);  jeden nehlasoval

6. Strategický plán rozvoje MČ Praha 21
Pan Slezák otevřel tento bod a předal slovo předkladateli panu starostovi, který materiál 
přednesl:
Rada MČ Praha 21 schválila dne 12. 4. 2011 Usnesením RMČ13/0209/11 návrh na vytvoření
Strategického plánu rozvoje MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy komunitním způsobem. Zároveň
uložila  starostovi  MČ Praha 21 ustanovit  pro účely realizace Strategického plánu rozvoje
strategický tým ze zástupců jednotlivých odborů úřadu a veřejnosti a zahájit práce na tvorbě
Strategického plánu rozvoje. 
Na základě rozhodnutí RMČ Praha 21 bylo v září 2011 zahájeno zpracování Strategického
plánu rozvoje MČ Praha 21 dle podkladů vedoucích odborů ÚMČ Praha 21, výstupů z ankety
MČ,  kulatých  stolů,  veřejného  fóra,  jednání  mikrotýmů  a  komisí  RMČ Praha  21.  Řídící
jednotkou byl stanoven strategický tým ÚMČ Praha 21. 
Strategický plán na období 10 let se skládá ze čtyř částí: Úvod, Analytická část, Návrhová
část, Realizační část a čtyř příloh: Listy opatření, Anketa MČ Praha 21, Průzkum neziskového
sektoru, Průzkum soukromého sektoru.
Od začátku dubna 2012 do 22. května 2012 byly první tři části strategického plánu umístěny
na webu MČ Praha 21 s možností veřejného připomínkování, 16. dubna 2012 se k částem
mohli  vyjádřit  zastupitelé MČ Praha 21 na pracovním setkání a dne 21.  května 2012 byl
rámcově představen veřejnosti na setkání ke strategickému plánu.
Připomínky  od  veřejnosti  jsou  zpracovány  v  přiložené  tabulce  s  určením způsobu  jejich
vypořádání. 
Poté pan starosta Strategický plán prezentoval.

V rozpravě k tomuto bodu vystoupili: 
- pan Lameš – vize bez finančního krytí
- paní Vlásenková – na plnění úkolů ze SP nejsou finanční prostředky 
- paní Dastychová – navrhuje usnesení RMČ bere na vědomí, nikoli schvaluje
- pan Duchek – SP bude zřejmě akceptován, nejsou finance – externí zdroje
- pan Kyzlink – management řízení – SP součástí řízení
- pan Hartman – se SP souhlasí, občané se mohou vyjadřovat k problémům v obci
- pan Slezák – MHP má také schválený SP
- paní Juřenová -  praktické věci pro obec chybí
- pan Voňka – financování jako v domácnosti 
- pan Sikač – obsáhlé dílo 
- pan Kyzlink – podstata SP 
- paní Dastychová: hlasování (aby mohla opět vystoupit): Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 2; chybí 
způsob financování



- paní Diepoltová – priority na kratší období
Pan starosta odpověděl na předešlé dotazy a připomínky.
Došlo k hlasování o návrhu paní zastupitelky Dastychové – změna Usnesení ze „schvaluje“ na
„bere na vědomí“  – hlasování Pro: 7,  Proti 9, Zdržel se: 0  návrh nebyl přijat.

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

Usnesení číslo: ZMČ9/0108/12
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
Strategický plán rozvoje MČ Praha 21, který je součástí originálu tohoto usnesení

Usnesení - (Pro: 9, Proti: 3, Zdržel se: 4)

Jmenovitě: Pro: p. Roušar, p. Slezák, p. Hartman, p. Čechová, p. Kyzlink, p. Taitl, p. Sikač
                          p. Šponer, p. Vlach

Proti: p. Duchek, p. Dastychová, p. Juřenová
Zdržel se: p. Vlásenková, p. Diepoltová, p. Hod, p. Voňka

7. Diskusní příspěvky občanů
Pan Slezák otevřel tento bod.  V diskuzi vystoupili:
p. Lamešová - ČSCH  -  ZMČ žádost o zábor předala komisi, ta schválila, tajemník 
odsouhlasil; ZO neakceptuje názory p. Hartmana; p. starosta - odpovídá na dotazy;  p. 
Hartman - grant 
p. Cenkr – dotaz se týkal změny v hlasování p. Sikače
p. Jeníček – dotaz se týkal oddělení  Újezda nad Lesy od hl. m. Prahy
p. starosta – odpovídá na dotaz 
p. Slezák – financování ve Středočeském kraji
p. Duchek - zábor celého  hřiště pro p Lamešovou
p. Švejnoha - SP - zpracovával korekturu; otevřel téma skauti a autobusu č. 109 
p. starosta – odpovídá na předešlý dotaz 
p. Slezák - bus 109 - do původního stavu - bude dopis na MHMP 
p. Lameš - p. Kyzlink -  přínos MA 21 
p. Punová –  dotaz se týkal webových stránek a uveřejňování dokumentů RMČ a ZMČ - 
Strategický plán pro veřejnost; probíhající či ukončená výběrová řízení – rekonstrukce 
chodníku k nádraží chybí zadávací podmínky, kolik osloveno firem, jaké nabídky; souhrnná 
zpráva chybí - výměna oken a dveří Polici ČR; - pověřit kontrolní výbor prověřením 
p. starosta – odpovídá na předešlé připomínky – zveřejňování dokumentů; výměna oken, 
chodníky;  podnět interní kontrolorce, aby tyto dvě zakázky včetně usnesení zkontrolovala a 
podá zprávu na příští zasedání zastupitelstva – p. Horká vypracuje zprávu a tu předloží na 
další jednání ZMČ Praha 21.
p. Vlach - odpovídá na předešlý dotaz
p. Slezák - MHMP - zveřejňování materiálů
p. Duchek - zveřejňování dokumentů a navrhl p. Punové předat KV, ten bude konzultovat. 

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



8. Zápisy z jednání Finančního výboru č. 2 ze dne 4. 4. 2012 a č. 3 ze dne 2. 5. 2012
Pan Slezák otevřel tento bod a předal slovo panu starostovi, který materiál přednesl: 
Zápis z jednání Finančního výboru č. 2 ze dne 4. 4. 2012 obsahuje 5 bodů a na každý z nich
byl předložen Radě MČ Praha 21 návrh na usnesení (Rada vzala zápis na vědomí usnesením
RMČ43/0703/12 ze dne 17. 4. 2012). Zápis z jednání Finančního výboru č. 3 ze dne 2. 5.
2012 obsahuje 4 body a na každý z nich byl předložen Radě MČ Praha 21 návrh na usnesení
(Rada vzala zápis na vědomí usnesením RMČ45/0741/12 ze dne 15. 5. 2012).
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ9/0109/12
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zápis č. 2 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 4. 4. 2012 a zápis
č. 3 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 2. 5. 2012
Usnesení - (Pro: 15, Proti: 1, Zdržel se: 0)

9. Závěrečný účet MČ Praha 21 za rok 2011
Pan Slezák otevřel tento bod a předal slovo panu starostovi, který materiál přednesl: 
V souvislosti s obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, kterou se vydává Statut hl. města Prahy, v souladu s vnitřní směrnicí MČ Praha 21
č.  5/09  o  rozpočtových  pravidlech  MČ  Praha  21  a  se  zákonem  č.  250/2000  Sb.,  o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, byl vypracován
"Závěrečný účet  MČ Praha  21 za  rok  2011".   Rada MČ Praha  21 odsouhlasila  návrh na
uzavření  závěrečného  účtu  MČ  Praha  21  za  rok  2011  bez  výhrad  usnesením
 RMČ45/0742/12, ze dne 15. 5. 2012.
V rozpravě k tomuto bodu vystoupila paní zastupitelka Vlásenková, pan radní Slezák, paní
zastupitelka Vlásenková – hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 2;
Pan starosta odpověděl na dotazy a konstatoval, že p. Horká prověří, zda předložené materiály
byly kompletní a zprávu předloží na další jednání ZMČ Praha 21. 
Usnesení číslo: ZMČ9/0110/12
Zastupitelstvo městské části
1) souhlasí
s návrhem na uzavření závěrečného účtu, t. j. s  celoročním hospodařením MČ Praha 21 za 
rok 2011, a to  b e z  v ý h r a d  -  v souladu s přílohou, která je součástí originálu usnesení

Usnesení - (Pro: 9, Proti: 1, Zdržel se: 6)

10. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za I. čtvrtletí 2012
Pan Slezák otevřel tento bod a předal slovo panu starostovi, který materiál přednesl.
Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za I. čtvrtletí -  v souladu s úplným zněním zákona č. 250/2000
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č.
55/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, v návaznosti
na vnitřní  směrnici  ÚMČ Praha 21 č.  5/09 o rozpočtových pravidlech.  Materiály jsou ve
standardním členění po příjmech a nákladech a po jednotlivých skupinách – k 31. 3. 2012
byly vykázány příjmy ve výši 17 790 000,-Kč a celkové výdaje 11 261 000,- Kč. V rozpravě
k tomuto bodu vystoupila paní zastupitelka Vlásenková.
 



Usnesení číslo: ZMČ9/0111/12
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
"Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za I. čtvrtletí 2012" v souladu s přiloženým materiálem 
(komentář, tabulky, výkaz a sestavy), který je součástí originálu tohoto usnesení

Usnesení - (Pro: 9, Proti: 1, Zdržel se: 6)

11. Rozpočtová opatření č. 4, 6, 8-13, 15-20, 22-24
Pan místostarosta Slezák otevřel tento bod a předal slovo starostovi. Pan starosta materiál 
přednesl. V rozpravě k tomuto bodu vystoupil pan zastupitel Voňka.

Usnesení číslo: ZMČ9/0112/12
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 4, 6, 8-13, 15-20, 22-24 - změny rozpočtu v roce 2012 v souladu s
přiloženými tabulkami, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení

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

12. Činnost KV ZMČ Praha 21
   Stažen z jednání.

13. Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21
Stažen z jednání.

 

14. Personální změny v KV ZMČ Praha 21
   Stažen z jednání.

15. Dodatek č. 1 zřizovací listiny Masarykovy základní školy, Praha 9 - Újezd nad Lesy, 
Polesná 1690
Pan Slezák otevřel tento bod a předal slovo panu starostovi, který materiál přednesl: 
Na základě rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy o povolení navýšení kapacity v Mateřské škole
Sluníčko a dohody této mateřské školy s Masarykovou základní školou, Praha 9 - Újezd nad
Lesy,  Polesná  1690  o  uvolnění  jejích  prostor  pro  potřeby mateřské  školy,  byl  zpracován
Dodatek č. 1 zřizovací listiny Masarykovy základní školy. Po odsouhlasení tohoto dodatku
Radou MČ Praha 21 č. 46 ze dne 29. 5. 2012 jej předkládáme ZMČ Praha 21 ke schválení. V
rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil. 

Usnesení číslo: ZMČ9/0113/12
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
Dodatek č. 1 zřizovací listiny Masarykovy základní školy, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 
1690 dle předloženého návrhu, který je nedílnou součástí originálu tohoto usnesení 
2) ukládá



Dodatek č. 1 zřizovací listiny Masarykovy základní školy, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 
1690 předložit k podpisu starostovi MČ Praha 21 a následně ji prokazatelně předat panu 
řediteli Mgr. Miroslavu Kurkovi 
Zodpovídá 

1. Iva Hájková, vedoucí odboru 
   
Termín: 29. 06. 2012    

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

16. Dodatek č. 2 zřizovací listiny Mateřské školy Sluníčko, Praha 9 - Újezd nad Lesy, 
Polesná 1690
Pan Slezák otevřel tento bod a předal slovo panu starostovi, který materiál přednesl. 
Na základě rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy o povolení navýšení kapacity v Mateřské škole
Sluníčko a dohody této mateřské školy s Masarykovou základní školou, Praha 9 - Újezd nad
Lesy,  Polesná  1690  o  uvolnění  jejích  prostor  pro  potřeby mateřské  školy,  byl  zpracován
Dodatek  č.  2  zřizovací  listiny  Mateřské  školy Sluníčko.  Po  odsouhlasení  tohoto  dodatku
Radou MČ Praha 21 č. 46 ze dne 29. 5. 2012 jej překládáme Zastupitelstvu MČ Praha 21 ke
schválení. V diskusi vystoupila paní zastupitelka Dastychová.

Usnesení číslo: ZMČ9/0114/12
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
Dodatek č. 2 zřizovací listiny Mateřské školy Sluníčko, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 
1690 dle předloženého návrhu, který je nedílnou součástí originálu tohoto usnesení 
2) ukládá
Dodatek č. 2 zřizovací listiny Mateřské školy Sluníčko, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 
1690 předložit k podpisu starostovi MČ Praha 21 a následně ho prokazatelně předat paní 
ředitelce Bc. Ivaně Huttové

Zodpovídá 

1. Iva Hájková, vedoucí odboru 
   
Termín: 29. 06. 2012    

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

17. Různé 
Pan Slezák otevřel tento bod a otevřel diskuzi k tomuto bodu, ve které vystoupili:
p. Vlásenková - personální změny na ÚMČ - SÚ, OMI; důchodci – Level
p. Dastychová - Level - provoz, nájemce
p. Duchek -  dotaz se týkal p. Čechové a p. Kyzlinka, Level – nájemce – podnikatelský záměr;
dotace MČ  



p. Voňka – chyba v článku - byl ředitel gymnázia - 4 roky Čakovice, 4 roky Prosek - omlouvá 
se – omlouvá se jménem p. Schmidta 
p. Diepoltová – Level – kouření; materiál - kompletní rozpočet a harmonogram prací 
přístavby budovy úřadu MČ - zastupitelé obdrželi na stůl 
p. Hartman - bod schválení minulého zápisu - do „Jednacího řádu“ vložit “odsouhlasení“ 
zápisu z minulého ZMČ
p. Čechová – článek v ÚZ - p. Schmidt  
p. Duchek – článek v ÚZ - p. Schmidt; uzávěrka ÚZ  
p. Kyzlink – reagoval na dotazy p. Duchka  
Konečné  slovo  do  zprávy  dostal  p.  starosta,  odpovídal  na  předešlé  dotazy;
p. starosta – odpověděl na dotazy – personální změny ano, úřad je standardní společnost, která
má své personální vedení – p. tajemníka, řídíme se zákonem; budeme motivovat finančně
zaměstnance, aby samosprávou udělali co nejvíc věcí; nepleteme se do situace výkonu státní
správy, které přísluší tajemníkovi; budeme chtít, aby se tyto věci neprojevovaly politicky a
byly za tím věci typu „hodnocení“. 

21:14  jednání opouští paní zastupitelka Vlásenková. 

Ve 21:18 hodin pan místostarosta Slezák ukončil jednání zastupitelstva.

Zvukový záznam z jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 9 ze dne 18. 6. 2012 je 
uveřejněn na www.praha21.cz

Ing. Aleš Taitl
zastupitel

MVDr. Tomáš Vlach
radní

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

http://www.praha21.cz/


Zapsal : asistentka - Dana Kartousová
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