
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ZÁPIS  

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
jednání č. ZMČ10

konané dne 17. 09. 2012

Přítomni:  dle prezenční listiny 

Počet přítomných: - na začátku 13 zastupitelů z celkového počtu 17 zastupitelů
- při projednávání bodu č. 2 změna počtu zastupitelů na 14
- při projednávání bodu č. 25 změna počtu zastupitelů na 13 
- 3 nepřítomní byli řádně omluveni

Ověřovatel:              zastupitelka - Vladimíra Juřenová
             zastupitel - Ing. Michael Hartman

Podkladové  materiály  byly  řádně  rozeslány  všem  zastupitelům  ve  stanovené  lhůtě  před
konáním zastupitelstva, současně byly dostupné na stránkách samosprávy Praha 21.

1. Zahájení jednání
Pan  starosta  v  17:00  hodin  zahájil  10.  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  10.  zasedání  bylo  řádně  svoláno  a  vyhlášeno.  Zápis  z  9.  zasedání
zastupitelstva byl řádně ověřen. Písemně se omluvili pan zastupitel Hod, paní zastupitelka
Diepoltová; paní zastupitelka Dastychová se omluvila ze začátku. Paní zastupitelka Juřenová
omluvila paní zastupitelku Vlásenkovou. Pan zastupitel Duchek přišel při projednávání bodu
č. 2.

2. Stanovení ověřovatelů zápisu, volba mandátového výboru, volba návrhového výboru
Pan  starosta  otevřel  tento  bod,  navrhl  ověřováním  zápisu  a  výsledku  hlasování  paní
zastupitelku Juřenovou a pana zastupitele Hartmana a požádal o jejich 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.  Pan  starosta  navrhl  tříčlenný
návrhový výbor ve složení: předseda: pan zastupitel Šponer, členové: pan zastupitel Taitl a
pan zastupitel Vlach. Požádal o vyjádření souhlasu navržených členů; souhlasili.
Došlo k hlasování o složení mandátového výboru: Pro: 12, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl
přijat, byl zvolen mandátový výbor.

Dále navrhl tříčlenný návrhový výbor ve složení: předseda: pan zastupitel Voňka, členové:
pan zastupitel Sikač a paní zastupitelka Čechová. Zároveň požádal o vyjádření souhlasu členů
s návrhem; souhlasili. Došlo k hlasování o složení návrhového výboru: Pro 12, proti: 0, zdržel
se: 0. Návrh byl přijat, byl zvolen návrhový výbor.

V 17:08 hodin – dostavil se pan zastupitel Duchek.

Pan starosta  konstatoval,  že  10.  zasedání  bylo  řádně  svoláno,  vyvěšeno  na  úřední  desce,
včetně její elektronické podoby, upozornil občany, že toto je první zastupitelstvo, ke kterému
mohli  na  webových  stránkách  úřadu  najít  informace  ke  všem  projednávaným  bodům
v digitální podobě. Tímto plní slib z 9. jednání zastupitelstva; a upozornil,  že takto budou
občané seznamování s body, které budou projednávány. Z  materiálů budou vynechány pouze
údaje osobní povahy, které znemožňuje zveřejňovat zákon.
Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva byl řádně ověřen a podepsán. K minulému zápisu nikdo
nevznesl námitku.

Usnesení číslo: ZMČ10/0115/12
Zastupitelstvo městské části
1) volí
ověřovatele zápisu: paní zastupitelka Juřenová, pan zastupitel Hartman /hlasování Pro: 12, 
Proti: 0, Zdržel se: 0/
2) volí
mandátový výbor ve složení: předseda pan zastupitel Šponer, členové pan zastupitel Taitl a
pan zastupitel Vlach /hlasování Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0/
3) volí
návrhový výbor ve složení: předseda pan zastupitel Voňka, členové pan zastupitel Sikač a paní
zastupitelka Čechová /hlasování Pro: 12, Proti:0, Zdržel se: 0/

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

3. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Pan starosta otevřel tento bod a informoval o stažení z jednání bodu č. 15 z důvodu výměny
vedoucího OMI, kdy současný vedoucí pan Poláček požádal o možnost předložení bodu na
další jednání zastupitelstva z důvodu seznámení se s obsahem.
Do rozpravy se přihlásil pan zastupitel Duchek a navrhl doplnění programu o následující body
(za bod 7): 1. Odvolání místostarosty pana Kyzlinka z funkce místostarosty; 2. Odvolání paní
Čechové z funkce radní; 3. Projednání dalšího vývoje Újezdského zpravodaje; 4. Předřazení
bodů  č.  20,  21,  22  za  bod  6;  a  dále  pan  zastupitel  Voňka:  1.  Diskuze  o  smysluplnosti
politických sloupků 



V rozpravě k tomuto bodu vystoupil  pan zastupitel  Kyzlink  – na náměty pana zastupitele
Duchka  bude  reagovat  v bodu  různé;  pan  zastupitel  Voňka  –  informace  o  politických
sloupcích; paní zastupitelka Dastychová – formulace sestavování programu na zastupitelstvo;

Následovalo hlasování návrhů o doplnění  programu o bod pana zastupitele  Voňky a pana
zastupitele Duchka:

1. Diskuze o smysluplnosti politických sloupků
Hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 8 
Návrh nebyl přijat.

2. Předřazení bod č. 20, 21, 22 za bod 6
Hlasování: Pro: 6  Proti: 1  Zdržel se: 7 
Návrh nebyl přijat.

3. Projednání dalšího vývoje Újezdského zpravodaje
Hlasování: Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 9 
Návrh nebyl přijat.

4. Návrh na odvolání paní Čechové z funkce radní
Hlasování: Pro: 2  Proti: 7  Zdržel se: 5 
Návrh nebyl přijat.

5. Návrh na odvolání místostarosty pana Kyzlinka z funkce místostarosty
Hlasování: Pro: 3  Proti: 8  Zdržel se: 3
Návrh nebyl přijat. 

Došlo k hlasování původně navrženého programu jednání.
Hlasování: Pro: 11  Proti: 1   Zdržel se:  2
Návrh byl přijat.

 
Schválený program jednání:
1.   Zahájení jednání
2.   Stanovení ověřovatelů zápisu, volba mandátového výboru, volba návrhového výboru
3.   Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
4.   Kontrola plnění usnesení
5.   Diskusní příspěvky občanů
6.   Zpráva o činnosti rady
7.   Zakotvení interpelací zastupitelů a občanů do Jednacího řádu ZMČ Praha 21
8.   Stanovení zásad použití a hospodaření s prostředky Fondu darů
9.   Informace k aktuální situaci využití polyfunkčního domu
10. Informace o parkování osobních aut v okolí nádraží Klánovice
11. Darovací smlouva- hrací prvky na pozemcích parc.č. 1821-1823 v k.ú. Újezd nad L.( "Psí 
plácek")
12.  Majetkoprávní řešení nevypořádaného vztahu pozemku KN 4356/107 v k. ú. Újezd nad 
L.- manž.Zámečníkovi
13.  Majetkoprávní řešení nevypořádaného vztahu pozemku KN 4356/108 v k. ú. Újezd nad 
L. - manž. Fišerovi
14.  Majetkoprávní řešení nevypořádaného vztahu pozemku KN 4356/109 v k. ú. Újezd nad  
L - p. Batík
15.  Materiál stažen z jednání
16.  Zápisy z jednání Finančního výboru č. 4 ze dne 27. 6. 2012 a č. 5 ze dne 15. 8. 2012
17.  Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. pololetí 2012
18.  Rozpočtová opatření č. 25 - 39
19.  Grantové řízení Praha 21 v sociální oblasti pro rok 2012 - program J5



20.  Činnost KV ZMČ Praha 21
21.  Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21
22.  Personální změny ve výborech ZMČ Praha 21
23.  Různé

Usnesení číslo: ZMČ10/0116/12
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
program 10. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

Usnesení - (Pro: 11, Proti: 1, Zdržel se: 2)

4. Kontrola plnění usnesení
Pan starosta na další průběh předal řízení jednání panu Slezákovi, ten otevřel tento bod, pan
starosta  poté  přednesl  materiál  (vč.  příloh)  týkající  se  plnění  úkolů,  které  vyplynuly
z minulého jednání zastupitelstva.
Součástí podkladů jsou přílohy:

- souhrn informací o veřejných zakázkách, uskutečněných v roce 2011
- prověření, zda závěrečný účet MČ Praha 21 obsahoval všechny náležitosti 

plnění, plynoucích z minulého zastupitelstva pro vedoucí Odboru školství, kultury a
místní Agendy 21 (OŠKaMA21)

Pan  místostarosta  Slezák  otevřel  rozpravu,  přihlásila  se  paní  Punová  s dotazem  ohledně
zakázky z roku 2012 firmy Atelier Duk. 
Odpověděl pan starosta: bude uloženo internímu auditu.

Dále pokračovala rozprava zastupitelů,  do které se přihlásili:  pan zastupitel  Janda – chtěl
vysvětlit bod č. 9 (přílohy č. 2 „Výsledky veřejných zakázek uskutečněných v roce 2011“) -
zimní údržba vozovek bez konkrétní sumy a dostavba budovy ÚMČ (bod č. 12) uvedena se
zkratkou  ISVZ;  dále  p.  Janda  oznámil,  že  Kontrolní  výbor  obdržel  podnět  na  prověření
některých veřejných zakázek a bude se tímto zabývat; paní zastupitelka Dastychová – dotaz se
týkal názvu bodu č. 12 téže přílohy - dostavby budovy úřadu MČ.
Odpověděl pan starosta. 

Usnesení číslo: ZMČ10/0117/12
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21 a plnění úkolů
přidělených interní auditorce
Zodpovídá 

1. Mgr. Blanka Horká, referent - interní audit 
interní audit prověří, zda byla vypsána veřejná zakázka na vypracování a projednání 
projektové dokumentace na akci "zastávky autobusu MHD na ulici Starokolínská" se 
společností ATELIER DUK, s.r.o.



Termín: 18. 12. 2012    

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

5. Diskusní příspěvky občanů
Pan místostarosta Slezák otevřel tento bod, v diskuzi s dotazy vystoupili: 
- p. Lameš  – diskuze na webových stránkách MČ Praha 
- p. Punová – zamítnutí příspěvku ZŠ a přidělení příspěvku na hřiště s umělým povrchem  

Na dotazy reagovali: pan místostarosta Kyzlink, pan starosta, pan místostarosta Slezák, pan
zastupitel  Hartman,  pan  zastupitel  Vlach,  paní  zastupitelka  Dastychová,  paní  zastupitelka
Čechová a pan zastupitel Duchek; závěrečné slovo dostal pan starosta.

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

6. Zpráva o činnosti rady
Pan místostarosta Slezák otevřel tento bod, který poté přednesl pan starosta:
Na základě Jednacího řádu ZMČ Praha 21 je předkládána zpráva o činnosti rady od ledna do
června 2012, která se v tomto období sešla celkem 15x.
 
V rozpravě vystoupili:
p. zastupitel Janda –  příspěvek se týkal Kontrolního výboru, zápisů RMČ – kontrola plnění
úkolů (intence rady), návrhy na doplnění programu jednání. 
Závěrečné slovo dostal pan starosta.

Usnesení číslo: ZMČ10/0118/12
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
informaci starosty o činnosti rady

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

7. Zakotvení interpelací zastupitelů a občanů do Jednacího řádu ZMČ Praha 21
Tento bod otevřel pan místostarosta Slezák a předal slovo panu starostovi, který bod přednesl:
„Vzhledem k přetrvávajícím problémům při  vystoupeních zastupitelů i  občanů na jednání
zastupitelstva, předkládám návrh na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 21, §22 -
DOTAZY,  PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY ČLENŮ  ZASTUPITELSTVA A OBČANŮ  MČ
PRAHA 21“. Institut  interpelace umožní,  aby se na všechny položené otázky ústně,  nebo
písemně odpovědělo. 

V rozpravě zastupitelů o interpelaci hovořili:
pan  zastupitel  Duchek,  paní  zastupitelka  Dastychová,  pan  místostarosta  Slezák,  pan
místostarosta Kyzlink, pan zastupitel Voňka, pan zastupitel Hartman. 
Závěrečné slovo dostal pan starosta.
 

http://www.praha21.cz/


Usnesení číslo: ZMČ10/0119/12
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
Jednací řád ZMČ s účinností od 1. 10. 2012, který je nedílnou součástí originálu usnesení
 
Usnesení - (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 3)
Upozornění:  pro obsáhlost tohoto bodu jsou zde uvedeny pouze jména diskutujících.
Celý záznam tohoto bodu je uveřejněn na www.praha21.cz

8. Stanovení zásad použití a hospodaření s prostředky Fondu darů
Pan místostarosta Slezák otevřel tento bod a předal slovo panu starostovi, ten bod přednesl:
„Rada MČ Praha 21 ve svém programu podporuje dobrovolnictví firem a občanů, kteří jsou
ve vztahu k Městské části Praha 21. Forma této podpory je v podobě vykonávané dobrovolné
práce  jednotlivců  nebo  zaměstnanců  firem  (firemní  dobrovolnictví)  nebo  v  poskytnutí
finančních prostředků. Za tímto účelem v minulosti Zastupitelstvo MČ Praha 21 založilo Fond
darů,  který  má  zřízen  samostatný  bankovní  účet.  Předložený Statut  fondu darů  stanovuje
podmínky a zásady použití a hospodaření s prostředky fondu. Současně se Statutem jsou ke
schválení  předloženy Darovací  smlouva  a  Smlouva  o  poskytnutí  účelového  příspěvku.  O
rozdělování  finančních prostředků bude rozhodovat  Zastupitelstvo MČ Praha 21 na návrh
připravený Radou MČ Praha 21. Za zprostředkování poskytnutí daru městské části přináleží
zprostředkovateli provize ve výši 10% ze získaného daru. Nad to může fond darů krýt náklady
ve  výši  15%.  Doporučuji  Statut  Zastupitelstvu  MČ Praha  21  ke  schválení.  Po  schválení
zastupitelstvem bude třeba naplánovat předvánoční kampaň mezi obyvateli a firmami v naší
městské části  pro podporu financování  některých projektů.  Jednotlivé "nabízené" projekty
budou předloženy ke schválení RMČ a dárce se bude moci rozhodnout, zda daruje finanční
obnos s přesným určením jeho využití či jeho využití ponechá na rozhodnutí městské části.
Předložený  Statut  fondu  darů,  Darovací  smlouvu  a  Smlouvu  o  poskytnutí  účelového
příspěvku odsouhlasila Rady MČ Praha 21 na svém jednání dne 28. 8. 2012 usnesením č.
RMČ52/0886/12“.

V rozpravě zastupitelů vystoupili:
paní zastupitelka Dastychová – přednesla pozměňovací návrh, pan místostarosta Slezák, pan
zastupitel  Hartman,  pan  zastupitel  Voňka,  pan  zastupitel  Duchek,  pan  zastupitel  Sikač  –
přednesl pozměňovací návrh, pan starosta a pan místostarosta Kyzlink.
Závěrečné slovo dostal pan starosta. 

Bylo hlasováno o pozměňovacím návrhu pana zastupitele Sikače:
Materiál Statut fondu darů stáhnout a přeformulovat odstavec č. 4 v článku č. 6
Hlasování: Pro: 6  Proti: 5  Zdržel se: 3 
Návrh nebyl přijat.

Dále bylo hlasováno o pozměňovacím návrhu paní zastupitelky Dastychové:
Vynechání bodu č. 4 v článku č. 6 
Hlasování: Pro: 5  Proti: 5  Zdržel se: 4 
Návrh nebyl přijat.

Hlasování o návrhu, který byl předložen Radou MČ Praha 21: 
Hlasování: Pro: 8  Proti: 4  Zdržel se: 2 
Návrh nebyl přijat.

http://www.praha21.cz/


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

9. Informace k aktuální situaci využití polyfunkčního domu
Pan místostarosta Slezák otevřel tento bod a předal slovo panu starostovi, který podal zprávu
o aktuálním stavu polyfunkčního domu. 
Pan  místostarosta  otevřel  rozpravu  občanů,  nikdo  nevystoupil,  v rozpravě  zastupitelů
vystoupili: paní zastupitelka Juřenová; paní zastupitelka Dastychová; pan zastupitel Duchek;
pan zastupitel Sikač; pan zastupitel Hartman; pan zastupitel Kyzlink; pan zastupitel Voňka. 
Na náměty a připomínky odpověděl pan starosta a současně podal návrh na nový bod č. 2
usnesení:  ZMČ  Praha  21  ukládá  KV  ZMČ  Praha  21  prověřit  celý  projekt  výstavby  a
provozování polyfunkčního domu od jeho založení po současnost. 
Došlo k hlasování takto doplněného usnesení:

Pro: 13  Proti: 0  Zdržel se: 1 
Návrh byl přijat.

Usnesení číslo: ZMČ10/0120/12
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
informaci o aktuální situaci pronájmu nebytových prostor polyfunkčního domu  
2) ukládá
KV ZMČ Praha 21 prověřit celý projekt výstavby a provozování polyfunkčního domu od jeho
založení po současnost

Zodpovídá 

1. Pavel Janda, SM Janda Pavel 
   
Termín: 31. 12. 2012    

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

10. Informace o parkování osobních aut v okolí nádraží Klánovice
Pan místostarosta Slezák otevřel tento bod a předal slovo panu starostovi, který přednesl tento
bod (o jehož zařazení požádal pan zastupitel Sikač):
„V současnosti není parkování na Staroklánovické (k restauraci Smolík) technicky řešeno. V
minulosti  se  MČ zabývala  návrhem zřízení  parkoviště  "P+R".  Nyní  nechala  MČ Praha  -
Klánovice vypracovat analýzu dopravy v klidu, jejímž závěrem bylo doporučení na zřízení
zóny placeného stání. Na základě této analýzy vytvoří MČ Praha Klánovice pracovní skupinu.
O účast  v  této pracovní  skupině zažádali  i  členové dopravní  komise naší  MČ za účelem
ujasnění dalšího postupu.“

Ve 20:16 hodin pan místostarosta Slezák vyhlásil přestávku do 20:25 hodin.



V rozpravě k tomuto bodu vystoupili:
pan místostarosta Slezák; paní zastupitelka Dastychová; pan zastupitel Voňka, pan zastupitel 
Sikač, pan zastupitel Duchek, pan radní Vlach; a pan zastupitel Hartman. Na dotazy a podněty
odpovídal pan starosta.

 
Usnesení číslo: ZMČ10/0121/12
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

informaci o parkování osobních aut v okolí nádraží Klánovice

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

11. Darovací smlouva- hrací prvky na pozemcích parc.č. 1821-1823 v k.ú. Újezd nad 
Lesy ("Psí plácek")
Pan místostarosta Slezák otevřel tento bod a předal slovo panu starostovi, který přednesl tento
bod:  „Předkládáme  ZMČ darovací  smlouvu,  jejíž  předmětem jsou  hrací  prvky na  "Psím
plácku" na parcelách parc.č. 1821-1823 v k.ú. Újezd nad Lesy ve vlastnictví TJ Sokol. Tyto
hrací prvky jsou ve vlastnictví občanského sdružení "Maminy z újezdské roviny", které je
nabídlo darem MČ. Zástupci MČ deklaroval zájem o převzetí těchto prvků v zájmu zachování
hřiště. Celková cena daru ve výši 64 700,-Kč byla odhadnuta servisním a revizním technikem
v  oblasti  tělocvičného  zařízení  a  dětských  hřišť.  Darovací  smlouva  byla  schválena
RMČ47/0789/12 ze dne  12. 6. 2012.“
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil. 

Usnesení číslo: ZMČ10/0122/12
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
darovací smlouvu na hrací prvky na pozemcích parc.č. 1821-1823 v k. ú. Újezd nad Lesy
("Psím plácku") s občanským sdružením "Maminy z újezdské roviny"
2) pověřuje
starostu MČ Praha 21 podpisem darovací smlouvy
Zodpovídá 

1. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   viz usnesení
Termín: 08. 10. 2012    

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

12. Majetkoprávní řešení nevypořádaného vztahu pozemku KN 4356/107 v k. ú. Újezd 
nad Lesy - manž. Zámečníkovi



Pan místostarosta Slezák otevřel tento bod s návrhem, že pan starosta úvodní slovo přednese
body 12, 13 a 14 najednou, rozprava bude k bodům zvlášť;  předal slovo panu starostovi,
který přednesl tyto body:
„Řešíme majetkoprávní vypořádání s vlastníky manželi Zámečníkovými, manželi Fišerovými
a panem Batíkem na základě digitalizace map Újezda nad Lesy.“
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil. 

Usnesení číslo: ZMČ10/0123/12
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
odprodej pozemku č. parc. 4356/107 o výměře 16 m2 v k. ú. Újezd nad Lesy vlastníkům
sousední nemovitosti č.  parc. 4356/12 Ing. Pavlu Zámečníkovi a Daniele Zámečníkové za
sníženou cenu 500,-Kč/m2 z důvodu zatížení pozemku umístěním inž. sítí  
2) pověřuje
starostu MČ Praha 21 podpisem kupní smlouvy  
Zodpovídá 

1. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   podpis smlouvy
Termín: 15. 11. 2012    

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

13. Majetkoprávní řešení nevypořádaného vztahu pozemku KN 4356/108 v k. ú. Újezd 
nad Lesy - manž. Fišerovi
Usnesení číslo: ZMČ10/0124/12
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
odprodej  pozemku č.  parc.  4356/108 o výměře 16 m2 v k.ú.  Újezd nad Lesy vlastníkům
sousední nemovitosti č. parc. 4356/13 Františku Fišerovi a Aleně Fišerové za sníženou cenu
500,- Kč/m2 z důvodu zatížení pozemku umístěním inž. sítí  
2) pověřuje
starostu MČ Praha 21 podpisem kupní smlouvy  

Zodpovídá 

1. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   podpis smlouvy
Termín: 15. 11. 2012    

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

14. Majetkoprávní řešení nevypořádaného vztahu pozemku KN 4356/109 v k. ú. Újezd 
nad Lesy - p. Batík



Usnesení číslo: ZMČ10/0125/12
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
odprodej pozemku č. parc. 4356/109 o výměře 14 m2 v k. ú. Újezd nad Lesy vlastníkovi
sousedního  pozemku  Jiřímu  Batíkovi  za  sníženou  cenu  500,-  Kč/m2  z  důvodu  zatížení
pozemku umístěním inženýrských sítí  
2) pověřuje
starostu MČ Praha 21 podpisem kupní smlouvy
Zodpovídá 

1. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   podpis smlouvy
Termín: 15. 11. 2012    

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

15. Odstoupení od kupní smlouvy se Správou železniční dopravní cesty, s.o.
- Materiál byl stažen z jednání.

16. Zápisy z jednání Finančního výboru č. 4 ze dne 27. 6. 2012 a č. 5 ze dne 15. 8. 2012
Pan místostarosta Slezák otevřel tento bod a předal slovo panu starostovi, který zápisy uvedl.
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.
Usnesení číslo: ZMČ10/0126/12
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zápis č. 4 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21  ze dne 27. 6. 2012 a zápis
č. 5 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 15. 8. 2012

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

17. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. pololetí 2012
Pan místostarosta Slezák otevřel tento bod a předal slovo panu starostovi, který materiál 
přednesl:
„K 30. 6. 2012 byly vykázány příjmy ve výši 36 258 000,- Kč, plnění k upravenému rozpočtu
je na 45,8 %, nenaplnění příjmů je vlivem přijatých pojistných náhrad a sankčních bloků a
také vlivem nenaplnění daní z majetku, to není nic mimořádného, protože ty peníze přišly až
po 30. 6. 2012. Celkové výdaje byly vykázány ve výši 30 357 000,- Kč tj. 35,67 %, z toho je
patrné, že máme rozpočet pod kontrolou.“
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil. 

Usnesení číslo: ZMČ10/0127/12
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
"Plnění  rozpočtu  MČ Praha  21  za  1.  pololetí  2012"  v  souladu  s  přiloženým materiálem
(komentář, tabulky, výkaz a sestavy), který je nedílnou součástí originálu tohoto usnesení

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



18. Rozpočtová opatření č. 25 – 39
Pan místostarosta  Slezák otevřel  tento  bod a  předal  slovo panu starostovi,  který  materiál
přednesl:
„Rozpočtové opatření není snižování nebo zvyšování rozpočtu, je to jakákoli změna, která je
na úrovni položek rozpočtu, který byl schválený.“ 
V rozpravě k tomuto bodu s dotazem vystoupila  paní zastupitelka Dastychová,  odpověděla
paní Berková

Usnesení číslo: ZMČ10/0128/12
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 25, 26, 29 - 39 - změny rozpočtu v roce 2012 v souladu s přiloženými
tabulkami, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení
2) schvaluje
rozpočtová  opatření  č.  27  a  28  -  změny  rozpočtu  v  roce  2012  v  souladu  s  přiloženými
tabulkami, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení

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

19. Grantové řízení Praha 21 v sociální oblasti pro rok 2012 - program J5
Pan místostarosta Slezák otevřel tento bod, předal slovo panu starostovi. Bylo konstatováno, 
že částka nepřekročí 50 000,- Kč, ZMČ bere na vědomí. 
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ10/0129/12
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
rozdělení  grantů  v  oblasti  sociálních  služeb  pro  rok  2012  dle  návrhu,  který  je  nedílnou
součástí originálu tohoto usnesení  

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

20. Činnost KV ZMČ Praha 21
Pan  místostarosta  Slezák  otevřel  tento  bod,  předal  slovo  panu  starostovi,  který  materiál
přednesl.
„Rada MČ Praha 21 se dne 11. 6. 2012 obrátila dopisem starosty na předsedu Kontrolního
výboru RSDr. Jandu a odmítla závěry řady kontrolovaných oblastí, včetně formy zápisů, které
ji  KV předkládá.  S  ohledem na  skutečnost,  že  koalice  NEMÁ v Kontrolním výboru  své
zástupce, nemůže činnost KV ovlivňovat jinak, než se vymezovat proti usnesením a zápisům,
se kterými nesouhlasí a v nichž spatřuje pochybení práce KV. Odpověď KV na zaslaný dopis
nepovažovala RMČ za adekvátní, došlo následně k osobnímu jednání starosty a zástupců KV
(předseda p. Janda, pí Exnerová) k vyjasnění si kompetencí KV, zákonných požadavků na
způsob zápisů a závěrů, které KV zpracovává. Členové KV uznali oprávněnost požadavků
RMČ a přislíbili zpřesnit výstupy z činnosti KV.“
V rozpravě k tomuto bodu vystoupil pan zastupitel Janda, paní radní Čechová, pan zastupitel
Duchek, paní zastupitelka Dastychová a pan zastupitel Sikač.

Usnesení číslo: ZMČ10/0130/12
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí



vyjádření k zápisům Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21

2) bere na vědomí
Usnesení RMČ46/0777/12  a odpověď starosty předsedovi KV k zápisu č. 15 KV ZMČ Praha 
21 ze dne 14. 5. 2012
Usnesení - (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 2)

21. Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21
Pan místostarosta Slezák otevřel tento bod, předal slovo panu Jandovi, který podal informaci 
o činnosti KV.
V rozpravě k tomuto bodu vystoupil pan starosta, paní radní Čechová, pan zastupitel Duchek, 
pan zastupitel Janda. 

Usnesení číslo: ZMČ10/0131/12
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zápisy z jednání KV ZMČ Praha 21  č. 13 ze dne 12. 3. 2012, č. 14 ze dne 16. 4. 2012,  č. 15
ze dne 14. 5. 2012 a č. 16 ze dne 11. 6. 2012

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

22. Personální změny ve výborech ZMČ Praha 21
Předložený bod „Personální změny ve výborech“ byl po společné rozpravě rozdělen na tři
samostatné body (22, 23, 24) a hlasování.

Pan  místostarosta  Slezák  otevřel  tento  bod,  předal  slovo  panu  starostovi,  který  materiál
přednesl:
„Pan Jindřich Mičán rezignoval k 31. 8. 2012 na členství ve Finančním výboru. Pan Mičán
byl  nominován  volební  stranou  TOP  09.  Strana  TOP  09,  OÚ  a  ČSSD  navrhuje  jako
společného kandidáta Ing. Evu Stejskalovou.  Volební strany Otevřený Újezd, ČSSD a TOP
09 (koalice) nemají svého zástupce v Kontrolním výboru. S řadou zápisů KV a jejich závěrů
Rada MČ nesouhlasí a proto se shodla na společném zástupci do KV panu Martinu Ševčíkovi,
který by na jednání KV přinášel podněty těchto volebních stran. K odvolání pana Lameše z
Kontrolního výboru - je nepřijatelné, aby člen Kontrolního výboru komunikoval na veřejnosti
způsobem, který je neslučitelný s požadavkem serióznosti a slušnosti členů KV.“
V rozpravě občanů k tomuto bodu vystoupil pan Lameš a paní Punová.
V rozpravě zastupitelů k tomuto bodu vystoupil pan zastupitel Janda, pan zastupitel Hartman,
pan zastupitel Voňka, paní zastupitelka Dastychová, pan zastupitel Duchek, pan místostarosta
Kyzlink,  a  pan  místostarosta  Slezák.  Pan  zastupitel  Hartman  žádal  o  vystoupení  potřetí,
hlasováním /Pro: 11, Proti: 1 Zdržel se: 2/ mu toto bylo odhlasováno.
Závěrečné slovo předkladatele měl pan starosta. 
 

Usnesení číslo: ZMČ10/0132/12
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
rezignaci pana Jindřicha Mičána na místo člena Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha
21



2) volí
Ing. Evu Stejskalovou za člena Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21
Usnesení - (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)

23. Personální změny ve výborech ZMČ Praha 21
Hlasování o odvolání p. Lameše z Kontrolního výboru zastupitelstva: pan Hartman požádal o 
uvedení hlasování jmenovitě. Následně došlo k hlasování:
Pro: 9 (p. Šponer, p. Taitl, p. Hartman, p. Čechová, p. Slezák, p. Roušar, p. Kyzlink, p. Vlach, 
p.Sikač);  Proti: 4 (p. Dastychová, p. Juřenová, p. Janda, p. Duchek);  Zdržel se: 1 (p. Voňka).

Usnesení číslo: ZMČ10/0133/12
Zastupitelstvo městské části
1) odvolává
Ing. Jiřího Lameše z KV ZMČ Praha 21 

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

24. Personální změny ve výborech ZMČ Praha 21
Hlasování o volbě nového člena Kontrolního výboru, pana Ševčíka. Předsedající se dotázal,
zda  má  někdo  ze  zastupitelů  nějaký  jiný  návrh.  Paní  zastupitelka  Čechová  navrhla  pana
zastupitele Taitla. Dle jednacího řádu se nejprve hlasuje o posledním návrhu. Následně došlo
k hlasování. 
  

Usnesení číslo: ZMČ10/0134/12
Zastupitelstvo městské části
1) volí
Ing. Aleše Taitla za člena KV ZMČ Praha 21  

Usnesení - (Pro: 11, Proti: 1, Zdržel se: 2)

25. Různé
Pan Slezák otevřel tento bod a otevřel diskuzi k tomuto bodu, ve kterém vystoupili:
- Pan místostarosta Kyzlink – finanční prostředky 

Ve 22:34 hodin opouští jednání paní zastupitelka Dastychová, změna počtu v hlasování
na 13.

- Pan starosta – reagoval na dopis od pana Otradovského, který obdržel zde na jednání ZMČ,
týkající  se kanalizace na Starokolínské ulici  a  chodník mezi  restaurací  Modrák a  čínskou
restaurací; 
- Pan zastupitel Voňka – volba pana Taitla do kontrolního výboru
- Pan zastupitel Duchek – reakce na předchozí příspěvky 
Dále chtěl vystoupit pan Otradovský – došlo k hlasování Pro: 12, Proti: 0 Zdržel se: 1; pan
Ortadovský dostal slovo, hovořil o problematice kanalizace;



- Pan starosta – odpověděl na příspěvek pana Otradovského; dopis bude předán k vyřízení
vedoucímu OMI 
- Pan zastupitel Hartman – problematika kontrolního výboru a příspěvek pana Otradovského 
- Pan zastupitel Duchek - reakce na příspěvek pana Kyzlinka; p. Čechovou
- Pan Slezák – reakce na příspěvek pana Duchka 
 

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

Ve 22:50 hodin pan starosta jednání zastupitelstva ukončil.

Zvukový záznam z jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 10 ze dne 17. 9. 2012 je 
uveřejněn na www.praha21.cz

Vladimíra Juřenová
zastupitelka

Ing. Michael Hartman
zastupitel

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

Zapsal: asistentka - Dana Kartousová
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