
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ZÁPIS  

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. ZMČ11
konané dne 25. 04. 2016

Přítomni: dle prezenční listiny 

Ověřovatel: zastupitelé MČ Praha 21 - Ing. Šárka Zátková, Ing. Miloš Mergl

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.

Ověřením  dnešního  zápisu  pověřila  pana  zastupitele  Mergla  a  paní  zastupitelku
Zátkovou – oba souhlasili; 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; při  požadavku na jmenovité
hlasování uveďte do zápisu hlasování jmenný seznam s výsledky hlasování.

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

většiny členů omluvených a neomluvených; navrhla tříčlenný mandátový a volební výbor ve
složení:  předseda  paní  zastupitelka Juřenová,  členové paní  zastupitelka Diepoltová  a  paní
zastupitelka Jenšovská – všechny souhlasily. Mandátový výbor konstatoval, že na jednání je
přítomno 15 zastupitelů,  2 zastupitelé se omluvili – pan Čížek ze začátku jednání a pan
Koutský z celého jednání - zasedání je usnášeníschopné.

Usnesení číslo: ZMČ11/0154/16
Zastupitelstvo městské části
1) volí
mandátový  výbor  ve  složení:  předseda  paní  Juřenová, členové  paní  Diepoltová  a  paní
Jenšovská 

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

3. Volba návrhového výboru



Paní starostka navrhla dvoučlenný návrhový výbor ve složení: předseda: pan zastupitel
Roušar, člen pan Fábera – oba souhlasili.
Konstatovala, že 11. 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.
Informovala,  že  zápis  z  10.  zasedání  Zastupitelstva  byl  řádně  ověřen  a  podepsán.  Proti
minulému zápisu nikdo nevznesl námitky.

Usnesení číslo: ZMČ11/0155/16
Zastupitelstvo městské části
1) volí
návrhový výbor ve složení: předseda pan Roušar, člen pan Fábera

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

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:
- paní zastupitelka Zátková s návrhem na přesunutí bodů: 7 jako bod 17, 8 jako bod 7, 9 jako
bod 19, 10 jako bod 20, 11 jako bod 9, 8 jako bod 12, 10 jako bod 13, přehození bodů 11 a 12
a na konec programu zařadit nový bod „Připomínky k návrhové části Strategického plánu hl.
m. Prahy“. 
-  pan zastupitel  Duchek s návrhy na zařazení  nových bodů: jako bod č.  10 „Informace o
Újezdském zpravodaji“; další bod „Vytvoření výboru ZMČ – redakční rady“; jako poslední
body:  „Různé“ a „Pel Mel“ a ztotožňuje se s nově navrženým pořadím bodů. Dále vystoupili
paní Zátková; paní Dastychová – se ztotožňuje s  navrhnutým pořadím bodů paní Zátkové –
Návrhy paní Dastychové a pana Duchka – ztotožnění se s návrhem paní Zátkové -   nové
pořadí bodů - nebyly hlasovány.

Následovalo hlasování o návrzích:
  pana zastupitele Duchka:

- Pel Mel
Hlasování: Pro: 2, Proti: 8, Zdržel se: 5. Návrh nebyl přijat.

- Vytvoření výboru ZMČ – redakční rady
Hlasování: Pro: 5, Proti: 6, Zdržel se: 4. Návrh nebyl přijat.

- Informace o Újezdském zpravodaji – zařadit před bod č. 10 
 Hlasování: Pro: 5, Proti: 3, Zdržel se: 6. Návrh nebyl přijat.

paní zastupitelky Zátkové:
- „Připomínky k návrhové části Strategického plánu hl. m. Prahy“

 Hlasování: Pro: 5, Proti: 4, Zdržel se: 5. Návrh nebyl přijat.
- „změna pořadí bodů 10 a 11“

Hlasování: Pro: 5, Proti: 3, Zdržel se: 7. Návrh nebyl přijat.
- Přeřazení jednotlivých bodů: 7 za 17, 8 za 7, 9 za 19, 10 za 20, 11 za 9, 8 za 12, 10 za 13. 

  Hlasování: Pro: 5, Proti: 3, Zdržel se: 7. Návrh nebyl přijat.
- Přeřazení bodu Granty za Programové prohlášení rady. 



Hlasování: Pro: 5, Proti: 3, Zdržel se: 7. Návrh nebyl přijat.

Program jednání:

18:00-18:45 Interpelace občanů
18:45-19:30 Interpelace členů zastupitelstva

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. Programové prohlášení Rady MČ Praha 21
7. Návrh na jmenování tajemnice Kontrolního výboru ZMČ Praha 21

8
Žádost občanského spolku Veselý Újezd o individuální dotaci na pořádání kulturní akce
Čarodějnice 2016

9.
Informace z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 (zápis č. 9 z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 2. 3. 2016 a zápis č. 10 z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 30. 3. 2016)

10
.

Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2015

11.Rozpočtová opatření č. 1-3,5,7,10-14, 16-21: změny rozpočtu v roce 2016
12
.

Revokace Usnesení ZMČ8/0093/15 z 23.11.2015 o přesunu neinvestičního příspěvku na
podporu činnosti školního poradenského pracoviště do rezervního fondu MZŠ Polesná

13
.

Žádost o odkoupení pozemku č. parc. 537/381 v k.ú. Újezd nad Lesy

14
.

Duplicitní zápis vlastnictví pozemku č. parc. 1608/5 v k.ú. Újezd nad Lesy

15
.

Výbor pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky MČ Praha 21 za rok 2015

16
.

Přehled o využití a ztrátovosti Polyfunkčního domu

17
.

Zápis z jednání GK RMČ Praha 21 a výsledky hodnocení žádostí předložených projektů
na rok 2016

18
.

Zpracování  a  podání  projektové  žádosti  v  rámci  výzvy  "Místní  akční  plány  rozvoje
vzdělávání" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

19
.

Informace z jednání KV ZMČ Praha 21

20
.

Dovolba členů KV a FV ZMČ Praha 21

21
.

Informace o splnění úkolu z RMČ31/0504/16 ze dne 15.3.2016

Usnesení číslo: ZMČ11/0156/16
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje



program 11. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

Usnesení - (Pro: 10, Proti: 4, Zdržel se: 1)
Paní starostka předala vedení jednání zastupitelstva místostarostovi panu Slezákovi.

5. Kontrola plnění usnesení
Bod otevřel  místostarosta  pan  Slezák  a  předal  slovo  předkladatelce  paní  starostce  Jakob
Čechové, která uvedla, že z minulého jednání ZMČ vzešlo celkem 15 úkolů. Splněny byly
všechny a jejich plnění je předloženo v příloze 02 splněné úkoly; jsou zde vygenerovány 2
splněné úkoly ze ZMČ3 a ZMČ4. V příloze 03 jsou vygenerovány dva trvající úkoly. 
V rozpravě  občanů  nikdo  nevystoupil,  v rozpravě  zastupitelů  vystoupila  paní  Zátková
s návrhem  ponechání  úkolu  týkajícího  se  Spirit  Finance  jako  aktivní,  odpověděla  paní
starostka v závěrečném slovu. Návrh nebyl hlasován.

Usnesení číslo: ZMČ11/0157/16
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení

Usnesení - (Pro: 10, Proti: 1, Zdržel se: 0)

V 16:53 přišel pan zastupitel Čížek. Změna počtu hlasujících na 16.

6. Programové prohlášení Rady MČ Praha 21
Bod otevřel  pan  Slezák,  předal  slovo předkladatelce  paní  starostce  Jakob Čechové,  která
uvedla, že je zastupitelům předkládáno „Programové prohlášení RMČ Praha 21 pro období
2016 – 2018“. V rozpravě občanů nikdo nevystoupil,  v rozpravě zastupitelů paní Zátková,
paní  Dastychová,  odpověděl  pan  Roušar.  Paní  starostka  Jakob  Čechová  odpověděla
v závěrečném slovu.

Usnesení číslo: ZMČ11/0158/16
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
Programové prohlášení Rady MČ Praha 21 pro období 2016 - 2018 

Usnesení - (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 2)

7. Návrh na jmenování tajemnice Kontrolního výboru ZMČ Praha 21
Bod  otevřel  pan  místostarosta  Slezák,  předal  slovo  předkladatelce  paní  starostce  Jakob
Čechové, která uvedla: vhledem k tomu, že tajemnice KV paní Ing. Ivana Bulířová skončila
k 31.3.2016 pracovní poměr u ÚMČ Praha 21 a tím skončila ve funkci tajemnice KV, rada
doporučuje jmenovat jako novou tajemnici referentku archivu, paní Markétu Zahradníkovou,
od 26.4.2016. 



V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil. 

Usnesení číslo: ZMČ11/0159/16
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
jmenování  referentky  archivu  paní  Markéty  Zahradníkové  tajemnicí  Kontrolního  výboru
ZMČ Praha 21

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

8. Žádost občanského spolku Veselý Újezd o individuální dotaci na pořádání kulturní 
akce Čarodějnice 2016
Bod otevřel  pan  místostarosta,  předal  slovo předkladatelce  paní  starostce  Jakob Čechové,
která uvedla: Zastupitelstvu městské části Praha 21 předkládáme žádost spolku Veselý Újezd
o individuální dotaci ve výši 50 000 Kč pro pořádání kulturně společenské akce "Čarodějnice
2016". Kulturní akce se bude konat 30. dubna 2016. Dotace bude využita k úhradě nákladů
spojených s technickým zabezpečením akce. Rada MČ Praha 21 souhlasila dne 16. 2. 2016 na
svém zasedání s poskytnutím individuální dotace ve výši 50 000 Kč spolku Veselý Újezd.
Součástí předložené žádosti je i položkový rozpočet. Celkový rozpočet akce je 325 250 Kč.
Dále Zastupitelstvu městské části předkládáme ke schválení návrh veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí  dotace,  která  bude  uzavřena  podle  zákona  č.  250/2000  Sb.,  o  rozpočtových
pravidlech  územních  rozpočtů,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  zákona  č.  89/2012  Sb.,
občanský zákoník.
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů pan Kopecký - odpověděl pan
Roušar;  paní  Zátková;  podruhé  vystoupil  pan  Kopecký  -   odpověděl  pan  tajemník;
následovalo hlasování o třetím vystoupení pana Kopeckého - Hlasování: Pro: 14, Proti: 0,
Zdržel  se:  2.  Návrh  byl  přijat,  slovo  dostal  pan  Kopecký  a  paní  Zátková  –  odpověděla
v závěrečném slovu paní starostka Jakob Čechová.

Usnesení číslo: ZMČ11/0160/16
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace spolku Veselý Újezd ve výši 50 000 Kč pro pořádání kulturní
akce "Čarodějnice 2016", která bude převedena z rozpočtu MČ Praha 21, z položky slavnosti
obce v kapitole 06 - kultura a cestovní ruch

2) pověřuje
starostku podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21 



   
Termín: 29.04.2016    

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

Pan Slezák předal vedení jednání zastupitelstva paní starostce Jakob Čechové.

9. Informace z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 (zápis č. 9 z 
jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 2. 3. 2016 a zápis č. 10 z 
jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 30. 3. 2016)
Paní starostka Jakob Čechová předala slovo předsedovi FV panu Hartmanovi, který uvedl, že
v podkladech bodu, který je informační, jsou zápisy ze dvou jednání FV.
V rozpravě občanů vystoupil pan Lameš, v rozpravě zastupitelů pan Hartman; odpověděl pan
tajemník. 

Usnesení číslo: ZMČ11/0161/16
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zápis č. 9 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 2. 3. 2016 a zápis
č. 10 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 30. 3. 2016

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

10. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2015
Bod otevřela paní starostka Jakob Čechová, předala slovo panu Slezákovi, který uvedl, že je
vypracováváno čtvrtletně plnění rozpočtu MČ Praha 21. K 31. 12. 2015 byly vykázány příjmy
celkem ve výši 124 579,97 tis. Kč, tj. plnění k upravenému rozpočtu na 100,87%. Celkové
výdaje byly vykázány ve výši 81 761,82 tis.  Kč (tj.  plnění  vůči  upravenému rozpočtu na
67,11%), z toho běžné výdaje 64 096,43 tis. Kč (plnění na 92,14%) a kapitálové výdaje 17
665,39 tis.  Kč (plnění  na 33,80%).  Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci  bylo  vykázáno
přebytkové, a to ve výši 42 818,15 tis.  Kč. K docílenému plnění došlo především vlivem
vyššího plnění příjmů a nižšího čerpání výdajů. Výsledek hospodaření byl vykázán ve výši  1
812,31 tis. Kč, a to vlivem výnosů ve výši 83 387,31 tis. Kč (především vlivem výnosů z
transferů) a nákladů ve výši 81 574,99 tis. Kč (především vlivem nákladů na transfery). Ve
vedlejší hospodářské činnosti byly docíleny výnosy ve výši 8 354,84 tis. Kč, náklady ve výši
8  101,82  tis.  Kč  a  z  toho  vyplývající  výsledek  hospodaření  ve  výši   253,02  tis.  Kč.
Předkládaný materiál byl odsouhlasen usnesením RMČ31/0504/16 dne 15. 3. 2016.
V rozpravě  občanů  nikdo  nevystoupil,  v rozpravě  zastupitelů  paní  Zátková  s návrhem na
doplnění třetího usnesení zodpovědnou osobu: pana místostarostu Slezáka a uvedení termínu
zářijového zastupitelstva. 

Následovalo hlasování o návrhu:
paní Zátkové:

- do usnesení č. 3 doplnit zodpovědnou osobu – pana místostarostu Slezáka a termín
zářijového zastupitelstva, tj. 19.9.2016
Hlasování: Pro: 15: Proti: 0, Zdržel se: 1. Návrh byl přijat. 



Usnesení číslo: ZMČ11/0162/16
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

"Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2015", a to v hlavní činnosti, v souladu s přiloženým
materiálem, který je součástí originálu usnesení

2) ukládá

internímu auditu MČ Praha 21 prověřit v účetnictví vedlejší hospodářské činnosti: 

- účtování o energiích v roce 2015 a následně v roce 2016 s rizikem finanční ztráty pro MČ
Praha 21 s ohledem na daňovou uznatelnost nákladů. Doložit správnost s ohledem na daňové
principy a účetní metodiku,

- účtování o nákladech (v HČ) a výnosech (ve VHČ) na hrobová místa odděleně,

- opravné položky k pohledávce za LEVEL za rok 2015   - jaký bude mít účetní a daňový
dopad proúčtování až v 1. čtvrtletí roku 2016 a v jaké směrnici toto bylo řešeno

Zodpovídá 

1. Ing Blanka Birková, referent - interní audit 
   
Termín: 30.03.2016    

3) ukládá

- doplnění podkladů od paní Ing. Birkové a pana Slezáka ze zápisu FV č. 6/30. 9. 2015,

- vytvoření plánu VHČ v reálné účetní osnově (FV 9/11/15)

Zodpovídá 

1. Jan Slezák, místostarosta MČ Praha 21 
   
Termín: 19.09.2016    

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



11. Rozpočtová opatření č. 1-3,5,7,10-14, 16-21: změny rozpočtu v roce 2016
Bod otevřela paní starostka Jakob Čechová, předala slovo předkladateli panu místostarostovi 
Slezákovi, který uvedl:
Rozpočtové opatření č. 1: přijetí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu
práce na výkon pěstounské péče ve výši 20,00 tis. Kč v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální
oblast.  
Rozpočtové opatření č. 2: zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z dotace ze státního
rozpočtu ve výši 94 447,00 Kč (pro rozpočtové opatření zaokrouhleno na 94,50 tis. Kč) s
využitím na stejný účel v roce 2016 - výkon pěstounské péče.
Rozpočtové opatření č. 3: změna rozpočtu v roce 2016 - přijetí účelové neinvestiční dotace
z hl.m.Prahy ve výši 84,0 tis. Kč na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných
občanům hl. m. Prahy pro rok 2016 - Pečovatelská služba - v kapitole 05 - Zdravotnictví a
sociální oblast.
Rozpočtové opatření č. 5: vratka finančních prostředků v souvislosti s ukončením projektu z
účelové investiční a neinvestiční dotace - spolupodílů z UE a HMP v celkové výši 598 249,49
Kč (pro rozpočtové opatření ve výši 598,2 tis. Kč) na projekt v rámci Operačního programu
Praha - Konkurenceschopnost - Revitalizace rybníku v ul. Dubinská.
Rozpočtové opatření č. 6: vrácení nevyčerpaného neinvestičního příspěvku ve výši 210,0 tis.
Kč z MZŠ Polesná na podporu činnosti školního poradenského pracoviště v období od 1. 9.
2015 do 31. 12. 2015 - v kapitole 04 - Školství, mládež a sport na účet zřizovatele MČ Praha
21 a opětovné zaslání neinvestičního provozního příspěvku ve výši 210,0 tis. Kč na účet MZŠ
Polesná na podporu činnosti poradenského pracoviště v roce 2016.
Rozpočtové opatření č. 7: poskytnutí neinvestiční dotace občanskému spolku Veselý Újezd ve
výši 50,0 tis. Kč na pořádání kulturní akce Čarodějnice 2016.
Rozpočtové opatření č.  10: vratka nevyčerpaného provozního příspěvku z MZŠ Polesná z
roku 2015 ve výši 1 203 412,19 Kč.
Rozpočtové opatření č. 11: příjem neinvestiční účelové dotace z MHMP ve výši 201 tis. Kč z
obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných techn. herních zařízení za období 1.
10. 2015 - 31. 12. 2015 a převedení této částky na položku nespecifikované rezervy v kapitole
10 - Pokladní správa pro další využití (schváleno usnesením RMČ31/0502/16).
Rozpočtové opatření č. 12: příjem investiční účelové dotace z MHMP ve výši 2 000 tis. Kč na
investiční akci "Rekonstrukce kotelny MŠ Rohožník". 
Rozpočtové opatření č. 13: změna rozpočtu v roce 2016 - příjem účelové neinvestiční dotace z
MHMP  ve  výši  35  tis.  Kč  v  rámci  Grantového  programu  hl.  m.  Prahy  pro  oblast
adiktologických služeb na aktivity protidrogové prevence na místní úrovni - 
Rozpočtové opatření č. 14: přijetí účelové neinvestiční dotace z MHMP ve výši 55,40 tis. Kč
pro Místní lidovou knihovnu.
Rozpočtové opatření č. 16: změna rozpočtu v roce 2016 - přijetí účelové neinvestiční dotace
ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 480 tis. Kč.
Rozpočtové opatření č. 17: změna rozpočtu v roce 2016 - přijetí účelové neinvestiční dotace z
MŠMT ve výši 35,0 tis. Kč pro MZŠ Polesná.
Rozpočtové opatření č. 18: změna rozpočtu v roce 2016 - vratka nevyčerpaného provozního
příspěvku z 1. MŠ Čentická z roku 2015 ve výši 154 931,04 Kč a z MŠ Sluníčko z roku 2015
ve výši 435 158,68 Kč.
Rozpočtové opatření č. 19: ponechání nevyčerpaných prostředků ve výši 32 001 033,69 Kč
(pro  rozpočtové  opatření  zaokrouhleno  na  32  001,0  tis.  Kč)  poskytnutých  z  rozpočtu
hl.m.Prahy v roce 2015 na akci Přístavba MZŠ Polesná. 
Rozpočtové opatření č. 20: změna rozpočtu v roce 2016 - přijetí účelové neinvestiční dotace
ze  státního  rozpočtu  z  Úřadu práce  ČR na  výkon pěstounské  péče  ve  výši  48,0  tis.  Kč.



Rozpočtové opatření č. 21: převedení vlastních zdrojů MČ Praha 21 ve výši 3 600,0 tis. Kč ze
schváleného rozpočtu na rok 2016 na investiční akci Přístavba MZŠ Polesná. 
V rozpravě  občanů  nikdo  nevystoupil,  v rozpravě  zastupitelů  vystoupila  paní  Zátková
s návrhem vyjmutí rozpočtového opatření č. 6 týkající se Školního poradenského pracoviště,
protože je obsažen v následujícím bodu – odpověděl pan místostarosta Slezák, paní starostka
Jakob Čechová, vedoucí finančního odboru paní Berková; dále vstoupili paní Dastychová a
pan Duchek.
Následovalo hlasování o návrhu:
paní zastupitelky Zátkové:

- vypustit z tohoto bodu „Rozpočtové opatření č. 6“
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 1

Usnesení číslo: ZMČ11/0163/16
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 1 - 3, 5, 11 - 14, 16, 17, 19 a 20: změny rozpočtu v roce 2016 dle
předložených tabulek, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení

2) schvaluje
rozpočtová opatření č. 7, 10, 18 a 21: změny rozpočtu v roce 2016 dle předložených tabulek,
které jsou součástí tohoto usnesení

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

12. Revokace Usnesení ZMČ8/0093/15 z 23. 11. 2015 o přesunu neinvestičního příspěvku
na podporu činnosti školního poradenského pracoviště do rezervního fondu MZŠ 
Polesná
Bod otevřela paní starostka Jakob Čechová, předala slovo předkladateli panu Slezákovi, který 
uvedl, že vše bylo vysvětleno v předchozím bodu.
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil. 

Usnesení číslo: ZMČ11/0164/16
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
revokaci  usnesení  ZMČ8/0093/15 ze dne 23.  11.  2015. Zřizovatel   MČ Praha 21 nemůže
poskytnout  neinvestiční  příspěvek  své  příspěvkové  organizaci  MZŠ Polesná  v  roce  2015
přídělem do  rezervního  fondu  pro  využití  v  roce  2016,  ale  pouze  formou  neinvestičního
provozního  příspěvku  pro  rok  2015,  podléhající  finančnímu  vypořádání  za  rok  2015  se
zřizovatelem MČ Praha 21.

2) schvaluje
rozpočtové opatření č. 6: změna rozpočtu v roce 2016 - vrácení nevyčerpaného neinvestičního
provozního příspěvku ve výši 210,0 tis.  Kč z MZŠ Polesná na podporu činnosti  školního



poradenského pracoviště v období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 - v kapitole 04 - Školství,
mládež a sport na účet zřizovatele MČ Praha 21 a opětovné zaslání neinvestičního provozního
příspěvku ve výši  210,0 tis.  Kč na účet  MZŠ Polesná  na podporu činnosti  poradenského
pracoviště  v  roce  2016  -  v  kapitole  04  -  Školství,  mládež  a  sport,  na  příští  jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21 ke schválení - v souladu s přiloženou tabulkou, která je nedílnou
součástí usnesení  (odsouhlaseno usnesením RMČ30/0484/16)

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

Od 17:51 do 18:00 hodin byla přestávka.
Od 18:00 do 19:18 hodin byly projednávány interpelace. 

13. Žádost o odkoupení pozemku č. parc. 537/381 v k.ú. Újezd nad Lesy
Bod  otevřel  pan  místostarosta  Slezák,  předal  slovo  předkladatelce  paní  starostce  Jakob
Čechové, která uvedla, že materiál je předkládán na základě žádosti manž. Novákových, kteří
požádali o možnost odkoupit část pozemku 537/34, který je ve svěřené správě MČ Praha 21.
Pozemek  je  v  katastru  nemovitostí  vedený  jako ostatní  plocha,  ostatní  komunikace.  Jako
důvod žadatelé uvedli rozšíření vjezdu na jejich pozemek č. parc. 537/33 o cca 0,70 m (viz
příloha č.  2 -  žádost,  situace).  Předmětnou žádost projednala Komise územního rozvoje a
následně RMČ dne 20.10.2015 a usnesením RMČ26/0413/15 uložila OMI zajistit zpracování
znaleckého posudku pro odprodej části předmětného pozemku. Následně byl dne 14.12.2015
předložen záměr na odprodej k odsouhlasení na jednání ZMČ, které v té době vykonávalo
všechny pravomoce rady. Návrh na záměr odprodeje nebyl přijat, neboť zastupitelstvo si před
odsouhlasením záměru vyžádalo předložení oddělovacího geometrického plánu. Následně byl
návrh záměru na odprodej pozemku č. parc. 537/381 o výměře 7m², který vznikl oddělením
dle geometrického plánu č. 3404-1262/2015 z původního pozemku č. parc. 537/34, předložen
na  jednání  ZMČ dne 1.2.2016.  Na začátku  jednání  zastupitelstva  byl  tento  bod stažen  z
programu. Celková cena dle aktuální znaleckého posudku za odprodej 7 m² je navržena v
celkové výši 28.500Kč. Rada městské části souhlasila s odprodejem předmětného pozemku
usn. č. RMČ31/0499/16 ze dne 15.3.2016. Záměr na odprodej byl zveřejněn v termínu od
23.3.2016 do 8.4.2016.
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil. 

Usnesení číslo: ZMČ11/0165/16
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
záměr odprodat pozemek č. parc. 537/381 o výměře 7 m² v k.ú. Újezd nad Lesy, který vznikl
oddělení z pozemku č. parc. 537/34, jež je ve svěřené správě MČ Praha 21, předem známému
zájemci, manž. Ing. Radku a Mgr. Soně Novákovým, za cenu  obvyklou dle znal. posudku
stav. Františka Mráze, DiS v celkové výši 28.500Kč s tím, že zájemce uhradí veškeré náklady
vzniklé  s  tímto  odprodejem  (vyhotovení  kupní  smlouvy,  správní  poplatek,  daň z  nabytí
nemovitých věcí a příp. další)

2) ukládá
radě MČ Praha 21 uzavřít kupní smlouvu

Zodpovídá 



1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21 
   
Termín: 10.06.2016    

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

14. Duplicitní zápis vlastnictví pozemku č. parc. 1608/5 v k.ú. Újezd nad Lesy
Bod otevřel pan místostarosta Slezák, předal slovo předkladateli panu místostarostovi panu
Roušarovi, který uvedl, že materiál je předkládán v souvislosti s ústní nabídkou pí Liepoldové
na vypořádání duplicitního zápisu vlastnictví pozemku č. parc. 1608/5 o výměře 37 m² v k.ú.
Újezd nad Lesy.  Na LV č.  4765 je  zapsána  jako vlastník  pí  Liepoldová i  Hl.m.Praha  se
svěřenou správou pro MČ Praha 21. Jedná s o pozemek pod chodníkem před domem č. pop.
84 při ulici Starokolínské viz situace. MČ řeší tyto nabídky na vypořádání duplicitního zápisu
uzavřením "Dohody o narovnání a uznání vlastnického práva" (dále jen Dohoda), ve které
duplicitně zapsaný vlastník uzná vlastnické právo Hl.m. Prahy se svěřenou správou pro MČ
Praha  21  a  to  bezúplatně.  Jelikož  se  tyto  Dohody  od  roku  2014  nezapisují  do  katastru
nemovitostí Zápisem, nýbrž Vkladem je nutné tuto věc nově projednat i na zastupitelstvu MČ.
Po podání  návrhu  na  vklad  Katastrální  úřad  zruší  v  katastru  nemovitostí  duplicitní  zápis
vlastnictví. Poděkoval za vstřícný přístup pí Liepoldové. RMČ souhlasila s uzavřením dohody
usn. RMČ33/0541/16 dne 12.4.2016.
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil. 

Usnesení číslo: ZMČ11/0166/16
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
vypořádání duplicitního zápisu vlastnictví pozemku č. parc. 1608/5 v k.ú. Újezd nad Lesy
uzavřením bezúplatné Dohody o narovnání a uznání vlastnického práva ve prospěch Hlavního
města Prahy, se svěřenou správou pro MČ Praha 21 s pí Evou Liepoldovou

2) pověřuje
starostku MČ Praha 21 podpisem předmětné dohody

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21 
   
Termín: 10.06.2016    

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

15. Výbor pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky MČ Praha 21 za rok 
2015
Bod otevřel  pan  místostarosta  Slezák  a  předal  slovo  předkladatelce  paní  starostce  Jakob
Čechové, která uvedla, že v souladu s vnitřní směrnicí č. 7/13 o schvalování účetní závěrky je
předložen návrh složení Výboru pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky MČ
Praha 21 a jí zřízených příspěvkových organizací za r. 2015.



V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil. 

Usnesení číslo: ZMČ11/0167/16
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
navržené členy Výboru pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky MČ Praha
21, včetně zřízených příspěvkových organizací, za rok 2015 ve složení:

předseda:     Ing. Vlasta Berková

členové:       Jan Slezák (místostarosta MČ Praha 21)

                   Vladimír Saitz (předseda inventarizační komise)

                    Ing. Miloš Mergl (člen Finančního výboru)

                    Ing. Blanka Birková (referent interního auditu)

tajemník:      Ing. Jana Piknová

náhradník za člena Finančního výboru: JUDr. Ivan Přikryl

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

16. Přehled o využití a ztrátovosti Polyfunkčního domu
Bod otevřela paní starostka Jakob Čechová, předala slovo předkladateli panu Slezákovi, který 
sdělil, že na základě úkolu č. Uk/00013/2016 z 10. jednání Zastupitelstva předkládá Rada MČ
Praha 21 v příloze Přehled využití a ztrátovosti Polyfunkčního domu.
V rozpravě  občanů  nikdo  nevystoupil,  v rozpravě  zastupitelů  vystoupila  paní  Zátková
s návrhem  usnesení:  „ZMČ  ukládá  RMČ  vypracovat  koncepci  pro  využití   PFD  Level
v období 2016 - 2022 a předložit ZMČ ke schválení“, s termínem 19.9.2016. Dále v  rozpravě
vystoupili:  pan  Roušar,  paní  Dastychová,  paní  Zátková,  pan  Duchek,  odpověděla  paní
starostka Jakob Čechová; pan Roušar; následně došlo k hlasování o třetím vystoupení paní
Zátkové Hlasování Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 4. Návrh byl přijat; vystoupila paní Zátková,
pan Duchek podruhé, pan Hartman, pan Růžička a pan Slezák. 
Následovalo hlasování o návrzích: 
paní Zátkové:

- ZMČ Praha 21 ukládá RMČ Praha 21 vypracovat koncepci pro využití  PFD Level
v období 2016 -2022 a předložit ZMČ ke schválení“, s termínem 19.9.2016.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 7, Zdržel se: 3. Návrh nebyl přijat. 

Usnesení číslo: ZMČ11/0168/16
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
přehled o využití a ztrátovosti Polyfunkčního domu, zpracovaný odborem VHČ, správy bytů a
údržby dne 4. 4. 2016, s podrobným zaměřením na zimní sezónu 2015-16



Usnesení - (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 6)

17. Zápis z jednání GK RMČ Praha 21 a výsledky hodnocení žádostí předložených 
projektů na rok 2016
Bod otevřela paní starostka Jakob Čechová, předala slovo předkladateli panu místostarostovi
Slezákovi,  který uvedl:  Grantová komise zasedala dne 29. 3. 2016 a vyhodnotila podané
žádosti  o grant,  viz tabulka č.  03.  Žádost podalo 26 organizací v 50 projektech.  Všechny
organizace splnily stanovené formální náležitosti. Grantové komisi byla předložena tabulka z
kontroly formálních náležitostí podaných žádostí vypracované referentem (Granty a MA21).
Organizace,  u  nichž  byly  zjištěny  nedostatky,  byly  dne  23.  3.  2016  emailem vyzvány  k
doložení v náhradním termínu do 1. 4. 2016. Žádný projekt z důvodu formální kontroly nebyl
vyřazen. Grantová komise ponechala pravidla pro konečné rozdělení částek stejná jako v roce
2015.  Celkové  požadované  finanční  prostředky  na  realizaci  všech  předložených  projektů
činily 1 105 038 Kč. Rada MČ Praha 21 na základě jednání ze dne 12. dubna 2016 předkládá
návrh na rozdělení  programových dotací,  na jehož základě doporučuje Zastupitelstvu MČ
Praha 21 ke schválení přidělení finančních prostředků dle tabulky A, a zároveň doporučuje
ZMČ Praha  21  k  neschválení  přidělení  finančních  prostředků  dle  tabulky  B.  Tabulka  C
obsahuje nepodpořené projekty, které nesplnily kritéria, odůvodnění viz zápis GK, příloha č.
02.  Dále  předkládáme  Zastupitelstvu  MČ  Praha  21  ke  schválení  návrh  na  uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech  územních  rozpočtů,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  zákona  č.  89/2012  Sb.,
občanský  zákoník.  V rámci  grantového  řízení  RMČ  nedoporučila  přidělení  finančních
prostředků ve třech  případech,  a  to  spolku OKO,  které  se  na svých webových stránkách
prezentuje jako spolek nezávislý na politických stranách a hnutích, RMČ je názoru, že spolek
OKO je přímo napojen na politiky p. Duchka, p. Lameše a p. Veselého, kteří kandidovali na
do ZMČ na jedné společné kandidátní listině SÚL a Patrioti a Svobodný Újezd, přičemž stejní
politici jsou vedeni v kontaktech spolku OKO; mimo jiné na webových stránkách Svobodný
Újezd jsou periodika SÚL a OKO prezentovány v jednom odkazu kultura,  kde Svobodný
Újezd  otevřeně  prezentuje  akce,  na  které  nemalou  částkou  přispěla  MČ,  a  přesto  jsme
nezaznamenali ani zmínku, že na některých akcích se finančně MČ podílela. Vzhledem k výše
uvedeným důvodům RMČ nedoporučuje ZMČ podpořit spolek OKO přidělením finančních
prostředků, neboť se jedná o nepřímou finanční podporu politiky a politické strany. Oproti
tomu jako předkladatel materiálu si dovoluji navrhnout přeřazení z tabulky nepřidělené granty
Školnímu sportovnímu klubu při ZŠ uvedeným pod číslem 44 a 45 a přeřadit je do tabulky
přidělené  finanční  prostředky a  zároveň  navrhuji  přidělení  finančních  prostředků  pro  oba
projekty takto: u projektu pod číslem 44 ve výši 15 000,- Kč, což činí 50% z výše požadované
částky a u projektu číslo 45 - 10 000,- Kč. RMČ tento návrh podporuje a vzhledem k tomu, že
se jedná o podporu školy a dětí, nebylo by správné, tyto akce nepodpořit jen proto, že ten, kdo
byl zodpovědný za včasné podání tuto žádost podal o 1 den později. 
V rozpravě  občanů  vystoupil  pan  Lameš,  pan  Veselý,  odpověděl  pan  Slezák.  V rozpravě
zastupitelů vystoupili: paní Zátková – prosí do zápisu jmenovité hlasování, zastupitele ANO
– budou hlasovat proti návrhu RMČ; dále předložila dva návrhy usnesení a žádá je hlasovat
jednotlivě: 

1. ZMČ schvaluje výši přidělených finančních prostředků jednotlivým žadatelům a jejich
projektům na rok 2016 dle tabulky tak, jak je předložila grantová komise v zápisu ze
dne 29.3.2016, tato tabulka bude nedílnou součástí tohoto usnesení.

2. ZMČ ukládá RMČ zajistit přepracování grantového systému pro rok 2017 tak, aby byl
v souladu s platnými zákony.



Dále vystoupili: paní Dastychová, paní starostka Jakob Čechová, pan Slezák, pan Růžička,
pan Duchek, pan Hartman, podruhé vystoupili paní Dastychová, paní Zátková, paní Jakob
Čechová, pan Duchek a pan Hartman; závěrečné slovo dostal pan Slezák. 

Následovalo hlasování o návrzích:
paní Zátkové:

1.  ZMČ ukládá RMČ zajistit přepracování grantového systému pro rok 2017 tak, aby
byl v souladu s platnými zákony.
Hlasování: 
Pro: 6 (p. Duchek, p. Kopecký, pí Dastychová, p. Růžička, pí Zátková, p. Čížek)
Proti: 0 
Zdržel se:  9 (p.  Fábera,  p. Jeníček,  pí  Jakob Čechová, p.  Mergl,  pí Diepoltová,  pí
Juřenová, pí Jenšovská, p. Roušar, p. Slezák)
Návrh nebyl přijat.

2. ZMČ schvaluje výši přidělených finančních prostředků jednotlivým žadatelům a jejich
projektům na rok 2016 dle tabulky tak, jak je předložila grantová komise v zápisu ze
dne 29. 3. 2016, tato tabulka bude nedílnou součástí tohoto usnesení.
Hlasování: 
Pro: 6  (p. Čížek, p. Kopecký, p. Růžička, pí Zátková, pí Dastychová)
Proti: 3 (p. Fábera, p. Hartman, p. Roušar)
Zdržel se: 6. (pí Diepoltová, pí Juřenová, p. Jenšovská, p. Slezák, pí Jakob Čechová, p.
Mergl)
Návrh nebyl přijat.

pana Slezáka:
1. přesun položky č.  45 grant pro Školní sportovní klub ve výši 10 000,-  Kč „Běh o

pohár starosty“ z tabulky C nepodpořené granty do tabulky A doporučené granty
Hlasování: 
Pro: 11 (p. Fábera, p. Jeníček, pí Diepoltová, pí Juřenová, pí Jenšovská, p. Hartman, pí
Dastychová, p. Roušar, p. Slezák, pí Jakob Čechová, p. Mergl)
Proti: 4, (p. Kopecký, p. Růžička, pí Zátková, p. Duchek)
Zdržel se: 1. (p. Čížek)
Návrh byl přijat. 

2. Přesun položky č. 44 grant pro Školní sportovní klub ve výši 15 000,- Kč „Činnost
ŠSK“ z tabulky C nepodpořené granty do tabulky A doporučené granty
Hlasování: 
Pro: 10 (p. Fábera, p. Jeníček, pí Diepoltová, pí Juřenová, pí Jenšovská, p. Hartman, p.
Roušar, p. Slezák, pí Jakob Čechová, p. Mergl)
Proti: 4 (p. Kopecký, p. Růžička, pí Zátková, p. Duchek)
Zdržel se: 2 (p. Čížek, pí Dastychová)
Návrh byl přijat.

Dále bylo hlasováno o původním návrhu, rozšířeném o položky č. 44 a 45
Hlasování: 
Pro: 11 (p. Fábera, p. Jeníček, pí Diepoltová, pí Juřenová, pí Jenšovská, p. Hartman, pí
Dastychová, p. Roušar, p. Slezák, pí Jakob Čechová, p. Mergl)
Proti: 4 (p. Kopecký, p. Růžička, pí Zátková, p. Duchek)
Zdržel se: 1 (p. Čížek)
Návrh byl přijat.



 

Usnesení číslo: ZMČ11/0169/16
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

návrh RMČ na přidělení finančních prostředků dle tabulky A, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení

2) schvaluje

doporučení RMČ nepřidělit finanční prostředky dle tabulky B, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení

3) schvaluje

vyřazení žadatelů uvedených v tabulce C, kteří nesplnili kritéria dle grantového řízení pro rok 
2016 a která je nedílnou součástí tohoto usnesení

4) pověřuje

starostku MČ Praha 21 podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21 
   
Termín: 01.06.2016    

5) ukládá

ÚMČ Praha 21 /kancelář tajemníka/ informovat žadatele o výsledku grantového řízení

Zodpovídá 

1. Vladimír Saitz, Tajemník úřadu 
   
Termín: 02.05.2016    

Usnesení - (Pro: 11, Proti: 4, Zdržel se: 1)



Pro:  p.  Fábera,  p.  Jeníček,  pí  Diepoltová,  pí  Juřenová,  pí  Jenšovská,  p.  Hartman,  pí
Dastychová, p. Roušar, p. Slezák, pí Jakob Čechová, p. Mergl.
Proti: p. Kopecký, p. Růžička, pí Zátková, p. Duchek
Zdržel se: p. Čížek.

18. Zpacování a podání projektové žádosti v rámci výzvy "Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Bod  otevřel  pan  místostarosta  Slezák,  předal  slovo  předkladatelce  paní  starostce  Jakob
Čechové,  která  uvedla,  že  Místní  akční  plány  rozvoje  vzdělávání  (dále  jen  "MAP")  je
dokument, který je důležitou podmínkou pro budoucí čerpání finanční podpory nejen z OP
VVV, ale také z Integrovaného regionálního operačního programu, případně OP Praha - pól
růstu. MAP jsou zaměřeny prioritně na oblast předškolního a základního školství.
Cílem výzvy je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude
podpořena spolupráce zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, a to prostřednictví
realizace MAP.
Úrovně MAP:
1) pre MAP - výše příspěvku 0,5 - 1 mil. Kč - tato úroveň je doporučována v případě, že
nejsou žádné zkušenosti se strategickým plánováním
2) MAP -  výše příspěvku 1 -  4  mil.  Kč.  -  MČ Praha 21 po dohodě s ostatními MČ ve
správním obvodě budou realizovat tuto úroveň
3) MAP + - výše příspěvku 1 - 6 mil.  Kč - tuto úroveň volí  ti,  co již mají  zpracovanou
úroveň 2)
RMČ Praha 21 na jednání č. 31 dne 15. 3. 2016 a na základě usnesení č. RMČ31/0509/16
schválila  zapojení  do  projektu  "Místní  akční  plány  rozvoje  vzdělávání"  ve  spolupráci  s
ostatními MČ ve správním obvodu Praha 21 a pověřila paní starostku zajištěním zpracování
žádosti. RMČ Praha 21 dne 12. 4. 2016 na svém jednání schválila realizaci přípravy žádosti o
dotaci firmou Evropská rozvojová agentura, s.r.o. RMČ Praha 21 doporučuje ZMČ Praha 21
schválit  podání  žádosti  o  dotaci  z  fondů EU v rámci  výzvy "Místní  akční  plány rozvoje
vzdělávání" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání max. výši 4 mil. Kč a
zároveň  doporučuje  schválit  spolufinancování  spoluúčasti  ve  výši  5%  z  celkových
způsobilých výdajů, max. 200 tis. Kč.
Po konzultaci  s  FO by spoluúčast  musela  být  čerpána  z  finanční  rezervy,  jelikož  s  ní  v
rozpočtu odboru školství, kultury a MA21, v kapitole 04 - školství, mládež a sport pro rok
2016 nebylo počítáno.
V rozpravě  občanů  nikdo  nevystoupil,  v rozpravě  zastupitelů  vystoupili  s  dotazy:  pan
Růžička,  paní Zátková,  paní Dastychová, pan Růžička podruhé,  odpověděla paní starostka
Jakob Čechová – na spoluúčasti se budou podílet i okolní MČ.

Usnesení číslo: ZMČ11/0170/16
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

1. podání žádosti o dotaci z fondů EU v rámci výzvy "Místní akční plány rozvoje vzdělávání" 
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

2. spolufinancování  spoluúčasti ve výši 5% (max. 200 000 Kč) z celkových způsobilých 
výdajů projektu



 2) ukládá

zajistit podání projektové žádosti v souladu s bodem I. tohoto usnesení

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21 
   
Termín: 01.05.2016    

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

19. Informace z jednání KV ZMČ Praha 21
Bod  otevřel  pan  místostarosta  Slezák,  předal  slovo  předkladatelce  paní  starostce  Jakob
Čechové, která uvedla, že jsou předloženy zápisy z jednání KV ZMČ Praha 21 č. 13/2016 a
14/2016.  V  době  přípravy  podkladů  pro  jednání  zastupitelstva,  nebylo  obsazeno  místo
tajemnice KV, proto předkládám zápisy zastupitelům k informaci já. Na další zastupitelstvo
bude zápisy předkládat nová tajemnice. Toto bylo rozporováno s ohledem na účast předsedy
KV p.  Kopeckého.  V rozpravě  občanů  vystoupil  pan  Lameš,  v rozpravě  zastupitelů  paní
starostka Jakob Čechová, pan Slezák, pan Jeníček, pan Hartman, pan Roušar, pan Jeníček
podruhé, pan Kopecký, podruhé pan Roušar s návrhem na doplnění usnesení č. 2) svěřuje dle
zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, §77 odst. 3, RMČ Praha 21 možnost pověřit Kontrolní
výbor úkoly ve stejném rozsahu, jaký je vymezen tímto zákonem ZMČ. Tím není dotčena
pravomoc ZMČ Praha 21 úkoly pověřovat Kontrolní výbor.
Dále vystoupili: pan Duchek, pan Kopecký, pan Růžička, paní Zátková, paní Jakob Čechová,
a podruhé pan Růžička a potřetí pan Kopecký.

Následovalo hlasování o návrhu:
pana Roušara:
1. svěřuje dle zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, §77 odst. 3, RMČ Praha 21 možnost

pověřit Kontrolní výbor úkoly ve stejném rozsahu, jaký je vymezen tímto zákonem ZMČ.
Tím není dotčena pravomoc ZMČ Praha 21 úkoly pověřovat Kontrolní výbor.
Hlasování: Pro: 10, Proti: 5, Zdržel se: 1. Návrh byl přijat. 

Usnesení číslo: ZMČ11/0171/16
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zápis z jednání kontrolního výboru č. 13/2016 ze dne 10. 2. 2016 a zápis z jednání kontrolního
výboru č. 14/2016 ze dne 21. 3. 2016

2) svěřuje

dle zákona č.  131/2000 Sb. o hl.  m. Praze,  §77 odst. 3,  Radě MČ Praha 21 možnost
pověřit  Kontrolní  výbor  úkoly  ve  stejném rozsahu,  jaký  je  vymezen  tímto  zákonem
Zastupitelstvu  MČ.  Tím není  dotčena  pravomoc  Zastupitelstva MČ  Praha  21  úkoly
pověřovat Kontrolní výbor.

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



20. Dovolba členů KV a FV ZMČ Praha 21
Bod  otevřel  pan  místostarosta  Slezák,  předal  slovo  předkladatelce  paní  starostce  Jakob
Čechové,  která  uvedla,  že  na základě rezignace  pana zastupitele  Hartmana,  doručené dne
11.4.2016, na členství v KV předkládám zastupitelům návrh na dovolbu člena KV. Zároveň je
nutné dovolit  člena FV – zároveň oznámila,  že navrhuje za člena FV zvolit  pana Štefana
Matviju. Pan Matvija nebyl přítomen.
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil,  v rozpravě zastupitelů vystoupili: paní Zátková, pan
Růžička, paní Dastychová a pan Hartman.

Usnesení číslo: ZMČ11/0172/16
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

rezignaci pana zastupitele Hartmana na funkci člena KV ZMČ Praha 21

2) volí

členem KV ZMČ Praha 21 pana Tomáše Fáberu

3) volí

členem FV ZMČ Praha 21 Ing. Štefana Matviju

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

21. Informace o splnění úkolu z RMČ31/0504/16 ze dne 15.3.2016
Bod otevřel pan místostarosta pan Slezák, předal slovo předkladatelce paní starostce Jakob
Čechové,  která  uvedla:  v  příloze je informace o splnění  úkolu z RMČ31/0504/16 ze dne
15.3.2016 ze zápisu Finančního výboru - prověření účtování o energiích ve VHČ za r. 2015 a
2016,  účtování  o  nákladech a  výnosech na hrobová místa  a  tvorby opravných položek k
pohledávce LEVEL za r. 2015.
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů pan Hartman.

Usnesení číslo: ZMČ11/0173/16
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

informaci o splnění úkolu z RMČ31/0504/16 ze dne 15. 3. 2016

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

Ve 21:45 hodin 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

Ing. Miloš Mergl
zastupitel MČ Praha 21

Ing. Šárka Zátková 
zastupitel MČ Praha 21 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

Zapsal: asistentka - Dana Kartousová

ZMČ11 – 25. 4. 2016
Interpelace občanů a členů zastupitelstva

Seznam interpelací občanů:

1. pan Jan Veselý – Vyhodnocení grantu 2016 – interpelace směřována na paní Jakob
Čechovou – ústně odpověděla.

2. pan  Lukáš  Jandušík  –  Nájem  umělého  hřiště  na  Blatově  –  M21  –  interpelace
směřována na pana Roušara – ústně odpověděl.

3. pan Jiří Lameš – Úklid Klánovického lesa – interpelace směřována na pana Hartmana
– ústně odpověděl. 

4. pan Jan Veselý – Hodkovská ulice – interpelace směřována na pana Slezáka – ústně
odpověděl.

5. pan Jiří Lameš – Šéfredaktor ÚZ – interpelace směřována na pana Jeníčka – ústně
odpověděl. 

Seznam interpelací zastupitelů:

1. paní  Zuzana  Dastychová  –  Rekonstrukce  komisí  –  interpelace  směřována  na  paní
Jakob Čechovou – ústně odpověděla.

2. pan  Jaroslav  Jeníček  –  Vysvětlení  na  co  mám dát  v radě  pozor  s Dr.  Jenšovskou,
protože Čechová, Slezák a Roušar si všechno povídají  – interpelace směřována na
pana Duchka – ústně odpověděl.

3. pan Petr  Duchek – Informace a Újezdském zpravodaji  – interpelace směřována na
pana Jeníčka – ústně odpověděl.



4. paní  Vladimíra Juřenová – Můžete  v krátkosti  říci,  v čem se angažujete  a  co jako
zastupitel  MČ děláte  pro Újezd,  kromě toho,  že si  neustále  berete  do úst  koaliční
zastupitele – interpelace směřována na pana Duchka – ústně odpověděl.

5. pan Michael  Hartman –  Vysvětlení  občanům a  zastupitelům,  proč  kontrolní  výbor
zastupitelstva nepředkládá návrhy ke zlepšení – interpelace směřována na paní Zuzanu
Dastychovou, Šárku Zátkovou a Martina Kopeckého – ústně odpověděl p. Kopecký.

6. pan Tomáš Fábera – z jakého důvodu kontroloval KV DPP MUDr. Jeníčka, když podle
zák.131  §  77  odst.  3  je  toto  v kompetenci  tajemníka  úřadu?  Kdo  zadal  podnět
k překročení kompetence? – interpelace směřována na Kontrolní výbor – Dastychová,
Kopecký, Zátková – ústně odpověděl pan Kopecký.

7. paní Šárka Zátková – Záštita podpora MČ web MČ – interpelace směřována na paní
Jakob Čechovou – ústně odpověděla.

8. pan  Zdeněk  Růžička  –  Zahájení  zastupitelstva  –  interpelace  směřována  na  pana
Hartmana a pana Roušara – ústně odpověděl pan Roušar.

9. pan  Martin  Kopecký  –  Poučení  o  práci  v  kybernetickém  prostředí  –  interpelace
směřována na pana Roušara – ústně odpověděl.

Po zodpovězení interpelace č. 9 byla vyčerpána stanovená doba pro projednávání interpelací,
z tohoto důvodu bude na zbylé interpelace odpovězeno písemně.  

10. pan Pavel Roušar – Gansteři 3 – interpelace směřována na pana Duchka –  odpoví
písemně. 

11. paní  Karla  Jakob Čechová – Sloupek zastupitele  –  interpelace  směřována na  paní
Šárku Zátkovou – odpoví písemně.  

12. pan Jan Slezák -  Nominace člena do školské rady – při nominaci do Rady školy, na
začátku volebního období nominovala bývalá radní paní Zátková do této rady údajně
rodinného  příslušníka  a  to  konkrétně  vlastní  matku.  Otázka  zní:  a)  Proč  o  této
skutečnosti  při  projednávání  a  následném schválení  nebylo  toto  oznámeno členům
rady? b) Zda si kolegyně Zátková vědoma toho, že byla při tomto hlasování ve střetu
zájmů? c) Jaký vztah má matka k městské části Praha 21? Například trvalé bydliště,
vlastní zde nemovitost, nebo něco podobného? – interpelace směřována na paní Šárku
Zátkovou – odpoví písemně.  

13. pan Martin Kopecký – Průběh zasedání – interpelace směřována na paní Karlu Jakob
Čechovou – odpoví písemně. 

14. pan  Jaroslav  Jeníček  –  Loni  jsi  argumentoval  svojí  přítomností  v dozorčí  radě
Kolektory, že pošleš peníze do Újezda. Jsi ještě v dozorčí radě? Pokud ano, řekni, jak
budou Kolektory podporovat akce v Praze 21, v roce 2016? – interpelace směřována
na pana Zdeňka Růžičku – odpoví písemně.

15. pan Michael  Hartman  –  Nepravdivé  informace snižující  důstojnost  šířené  v plátku
OKO – interpelace směřována na pana Petra Duchka – odpoví písemně. 

16. pan  Zdeněk  Růžička  –  Komise  –  interpelace  směřována  na  paní  Karlu  Jakob
Čechovou – odpoví písemně. 

17. paní Šárka Zátková – Otevřenost – V posledním roce jsme hodně slýchali a četli o
otevřenosti.  Kde  tedy  najdeme  veřejně  dostupné  strategické  dokumenty,  které
procházejí  radou?  Konkrétně  např.  -  hodnotící  zprávu  MA 21  za  rok  2015,  plán
zlepšování MA 21 pro r. 2016 nebo připomínky k návrhové části strategického plánu
hl.m.  Prahy?  Na  oficiálním  webu  MČ  se  mi  je  nepodařilo  nalézt  -  interpelace
směřována na Pavla Roušara – odpoví písemně. 

18. pan Petr Duchek – Grantové řízení – interpelace směřována na radní Jenšovskou –
odpoví písemně. 



19. pan Roušar- Plán kontrolní činnosti KV, záznamy z kontrol – interpelace směřována
na pana Kopeckého – odpoví písemně. 

20. paní  Karla  Jakob  Čechová  –  Mobilní  telefon  –  interpelace  směřována  na  Šárku
Zátkovou – odpoví písemně. 

21. pan Jan Slezák – Informace o temné současnosti –  a) rád bych dostal informaci o tom,
zda je pravda, že jste ve finančních problémech?  b) zda je pravda, že jste neplatil státu
daně, sociální a zdravotní pojištění? – informace směřována na pana Duchka – odpoví
písemně. 

22. pan  Petr  Duchek  –  Kvalifikace  starostky  –  interpelace  směřována  na  starostku
Čechovou – odpoví písemně. 

23. paní Šárka Zátková – Cedule – interpelace směřována na pana Hartmana - dne 7.3.
jsem  požádala  MČ  o  sundání  cedule  s  vulgárním  nápisem  u  dětského  hřiště  u
blatovského rybníka. MČ 8.3. požádala Újezdský strom o zjednání nápravy v souladu
se smlouvou z 26.9.2013. Ke dni 25.4. je cedule stále na místě i s vulgárním nápisem.
Proč stále nebyla zjednána náprava a kdy bude cedule sundána či vyměněna? – odpoví
písemně. 

24. paní Karla Jakob Čechová – Služební vůz – interpelace směřována na pana Duchka –
odpoví písemně. 

25. paní Karla Jakob Čechová – Sloupek zastupitele  - problémy v újezdském školství –
interpelace směřována na pana Růžičku – odpoví písemně. 

26. paní Šárka Zátková – Grantová komise - jako členky grantové komise, která byla s
ostatními členy GK ve shodě, jsem se vás chtěla zeptat, zda souhlasíte s porušováním
pravidel grantového systému? A dále, zda si myslíte, že má grantový systém nějaký
smysl,  když  chce  koalice  pravidla  porušovat  –  interpelace  směřována  na  paní
Jenšovskou – odpoví písemně. 

27. pan Petr Duchek – Zápisy ze ZMČ – interpelace směřována na místostarostu Roušara
– odpoví písemně. 

28. pan  Petr  Duchek   -  materiály  a  podklady  na  ZMČ  –  interpelace  směřována  na
místostarostu Slezáka – odpoví písemně.  
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