
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ZÁPIS  

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
jednání č. ZMČ16

konané dne 21.06.2010

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva MČ Praha 21dle prezenční listiny
  4 členové omluveni: pí Barbora Diepoltová, p. Jan Slezák, p. Jiří Sikač, 
                                    p.Tomáš Vaníček  

Ověřovatel : pí Soňa Štroufová, p. Pavel Janda

Program jednání:

1 Zahájení a schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
2 Návrh na složení mandátové komise
3 Návrh na složení návrhové komise
4 Kontrola plnění usnesení
5 Diskusní příspěvky občanů
6 Závěrečný účet MČ Praha 21 za rok 2009
7 Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. čtvrtletí 2010

8
Rozpočtová opatření č. 3-8, 15-19, 20-22, 26-37, 38-40, 41, 44, 47, 48, 50 a 51 - změny 
rozpočtu v roce 2010

9 Návrh darovací smlouvy
1
0

Návrh na odsvěření lesních pozemků parc.č. 4351/1, 4360/1 k.ú.Újezd nad Lesy ze správy 
MČ Praha 21 do správy hl.m. Prahy

11Statut fondu zaměstnavatele
1
2

Statut fondu rezerv a rozvoje

1
3

Žádost o souhlas s převzetím staveb komunikací včetně pozemků do majetku MČ Praha 21
- revokace usn. Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 204 ze dne 21.9.2009

1
4

Grantové řízení v oblasti sociálních služeb pro rok 2010

1
5

Zápisy z jednání KV č.19 a KV č.20

1
6

Stanovení počtu obvodů a členů Zastupitelstva MČ Praha 21

1
7

Různé

1. Zahájení a schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Zasedání  zahájila  paní  starostka  Vlásenková  a  přivítala  přítomné  zastupitele  a  občany.
Seznámila přítomné s programem jednání, který doplnila o níže uvedené body a poté vyzvala
zastupitele k jeho případnému doplnění.



Program byl doplněn o body č. :
16. Stanovení počtu obvodů a členů Zastupitelstva MČ Praha 21
17a) Informace o postupu oprav místních komunikací
17b) Informace o  polyfunkčním domě
17c) Informace o počtu přijatých dětí do MŠ a ZŠ

Usnesení číslo: ZMČ16/0238/10
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

program 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21

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

2. Návrh na složení mandátové komise
Paní starostka Vlásenková přednesla návrh na složení mandátové komise: předseda p. Ivan
Přikryl, členové p. Pavel Janda a p. Petr Voňka.

Usnesení číslo: ZMČ16/0239/10
Zastupitelstvo městské části
1) volí
mandátovou komisi ve složení: předseda: p. Ivan Přikryl, členové p. Pavel Janda a p. Petr
Voňka 
Usnesení - (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

3. Návrh na složení návrhové komise
Paní  starostka  Vlásenková  přednesla  návrh  na  složení  návrhové  komise:  předseda  pí
Vladimíra Juřenová, členové p. Miloslav Hod a pí Soňa Štroufová.

Usnesení číslo: ZMČ16/0240/10
Zastupitelstvo městské části
1) volí

návrhovou komisi ve složení: předseda pí Vladimíra Juřenová, členové: p. Miloslav Hod a pí Soňa
Štroufová

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

4. Kontrola plnění usnesení

V rámci  tohoto  bodu  vystoupila  pí  Štroufová  s dotazem  ohledně   městské  policie.
Odpověděla ji pí starostka Vlásenková s tím, že jednání s policií proběhlo na jednání Rady
MČ Praha 21 a krátce zastupitele informovala o výsledku tohoto jednání. Dále se pí Štroufová



zeptala na materiál „Bezpečné cesty do školy“. Paní starostka ji odpověděla, že tento materiál
zpracovává OŽPD /pí Kozáková/.                  

Všechny úkoly z minulého zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21 byly splněny.

Usnesení číslo: ZMČ16/0241/10
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

plnění usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21

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

5. Diskusní příspěvky občanů

Jako první vystoupil  p. Jan Otradovský. Na jeho dotaz odpověděla pí starostka Vlásenková a
členové zastupitelstva rady.
Jako druhý v rámci tohoto bodu vystoupil p. Michael Hartman. Odpověděla mu pí starostka 
Vlásenková a členové zastupitelstva a rady. 

6. Závěrečný účet MČ Praha 21 za rok 2009

Paní  starostka  Vlásenková  seznámila  přítomné  s  materiálem.  Pan  Janda  kladně  ohodnotil
výsledek hospodaření. V rozpravě k tomuto bodu ještě vystoupila pí Štroufová.

Usnesení číslo: ZMČ16/0242/10
Zastupitelstvo městské části
1) souhlasí

s uzavřením závěrečného účtu, t.j. s celoročním hospodařením MČ Praha 21 za rok 2009, a to   b e z   v
ý h r a d  -  v souladu s přiloženými přílohami, které jsou součástí originálu usnesení

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

7. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. čtvrtletí 2010
Paní starostka Vlásenková seznámila přítomné s materiálem.

Usnesení číslo: ZMČ16/0243/10
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1.  čtvrtletí  2010 v souladu s přiloženým materiálem - komentáře,
tabulky a sestavy, které jsou nedílnou součástí originálu tohoto usnesení

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



8. Rozpočtová opatření č. 3-8, 15-19, 20-22, 26-37, 38-40, 41, 44, 47, 48, 50 a 51 - změny
rozpočtu v roce 2010
Paní  starostka  Vlásenková  seznámila  přítomné  s  materiálem.  S dotazy  k jednotlivým
rozpočtovým opatřením vystoupili p. Janda a  pí Štroufová . Na vše odpověděla pí Berková.

Usnesení číslo: ZMČ16/0244/10
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

rozpočtová opatření č. 3-8, 15-19, 20-22, 26-37, 38-40, 41, 44, 47, 48, 50 a 51 - změny rozpočtu v roce
2010 v souladu s přiloženými tabulkami, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení

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

9. Návrh darovací smlouvy
Paní starostka Vlásenková seznámila přítomné s materiálem.

Usnesení číslo: ZMČ16/0245/10
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

návrh darovací smlouvy, kterou se poskytne jednorázový finanční dar ve výši 3000,-- Kč na zajištění
obživy,  a  to  jako  kompenzaci  za  snížený  příspěvek  na  živobytí,  ke  kterému  došlo  od  1.1.2010  v
souvislosti se změnou zákona o pomoci v hmotné nouzi

2) pověřuje
starostku pí Vlásenkovou podpisem této darovací smlouvy

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

10.  Návrh  na  odsvěření  lesních  pozemků parc.č.  4351/1,  4360/1  k.ú.Újezd  nad  Lesy  ze
správy MČ Praha 21 do správy hl.m. Prahy
Paní starostka Vlásenková seznámila přítomné s materiálem.

Usnesení číslo: ZMČ16/0246/10
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

odsvěření pozemků parc.č. 4351/1, 4360/1 v k.ú. Újezd nad Lesy ze správy MČ Praha 21 do správy
hl.m. Prahy

2) ukládá
starostce pí Vlásenkové požádat MHMP o převzetí výše uvedených pozemků do správy



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

11. Statut fondu zaměstnavatele
Paní  starostka  Vlásenková  seznámila  přítomné  s  materiálem.  S dotazem  k tomuto  bodu
vystoupila pí Štroufová. Odpověděla jí pí starostka Vlásenková.

Usnesení číslo: ZMČ16/0247/10
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

Statut fondu zaměstnavatele, který je nedílnou součástí originálu usnesení
2) pověřuje

starostku pí Vlásenkovou podpisem Statutu fondu zaměstnavatele

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

12. Statut fondu rezerv a rozvoje
Paní starostka Vlásenková seznámila přítomné s materiálem.

Usnesení číslo: ZMČ16/0248/10
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

Statut fondu rezerv a rozvoje, který je nedílnou součástí originálu usnesení
2) pověřuje

starostku pí Vlásenkovou podpisem Statutu fondu rezerv a rozvoje

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

13. Žádost o souhlas s převzetím staveb komunikací včetně pozemků do majetku MČ 
Praha 21 - revokace usn. Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 204 ze dne 21.9.2009
Paní starostka Vlásenková seznámila přítomné s materiálem.

Usnesení číslo: ZMČ16/0249/10
Zastupitelstvo městské části
1) revokuje

usnesení ZMČ Praha 21 č. 204 ze dne 21.9.2009 v plném rozsahu
2) schvaluje

darovaní pozemků č. parc. 537/23 o výměře 326 m2, 537/34 o výměře 337 m2, 537/129 o výměře
1.474 m2, 537/136 o výměře 1.954 m2, 537/175 o výměře 667 m2, 537/185 o výměře 394 m2,
3735/3 o výměře 6.086 m2, 3735/37 o výměře 2.918 m2, 3735/105 o výměře 708 m2, 3735/139 o



výměře 100 m2 a 3735/140 o výměře 181 m2 všechny v k.ú. Újezd nad Lesy vedené na LV č. 2868
u Katastrálního úřadu pro hl.m. Prahu, kat. pracoviště Praha

3) schvaluje 
odkoupení staveb komunikací včetně souvisejícího příslušenství od Central Group technická
infrastruktura  s.r.o.,  které  se  nacházejí  v  ulicích  Donínské,  části  Rápošovské,  části
Račiněveské,  části  Zalešanské,  Lstibořské,  Lutínské,  Zbytínské,  Zápolské,  Zámělské a
Luníkovské za celkovou částku 1.000,-Kč
4) pověřuje
starostku pí Vlásenkovou podpisem smluv

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

14. Grantové řízení v oblasti sociálních služeb pro rok 2010
Paní starostka Vlásenková seznámila přítomné s materiálem a předala slovo pí Dastychové,
která krátce pohovořila o grantovém řízení. Na závěr pan Janda požádal, aby příště v seznamu
jednotlivých organizací žádajících o granty,  byl  uváděn celý název těchto organizací a ne
pouze jejich zkratky.

Usnesení číslo: ZMČ16/0250/10
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
rozdělení  grantů  v  oblasti  sociálních  služeb  pro  rok  2010  dle  návrhu,  který  je  nedílnou
součástí originálu tohoto usnesení
2) pověřuje
starostku pí Vlásenkovou podpisem jednotlivých smluv

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

15. Zápisy z jednání KV č.19 a KV č.20
Paní starostka Vlásenková seznámila přítomné s materiálem. 

Usnesení číslo: ZMČ16/0251/10
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zápisy z jednání kontrolního výboru č. 19 a č. 20
Usnesení - (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

16. Stanovení počtu obvodů a členů Zastupitelstva MČ Praha 21



Usnesení číslo: ZMČ16/0252/10
Zastupitelstvo městské části
1) stanovuje
pro volební období 2010 - 2014 počet volebních obvodů 1, počet zastupitelů 17

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

17. Různé
17a) Informace o postupu oprav místních komunikací
Paní starostka seznámila přítomné s průběhem oprav a předala slovo pí Berouškové, která
podrobně  popsala  plán  oprav.  S dotazem na  stav  oprav  v ulicích  Chmelická  a  Valdovská
vystoupil p Janda a p. Voňka. Na vše odpověděla pí starostka Vlásenková a pí Beroušková.
Pan Janda dále upozornil na nutnost včas opravit  ulice , které budou využívány jako objízdná
trasa při budování kanalizace na hlavní ulici.

17b) Informace o  polyfunkčním domě
Vzhledem  k tomu  ,  že  pošta  definitivně  zamítla  návrh  na  stěhování  své  pobočky  do
polyfunkčního  domu,  bude  do  těchto  prostor  přestěhována  knihovna  z ulice  Lomecké  a
rovněž se přesune muzeum do původně plánovaných prostor. Na uvolněné prostory po muzeu
je vypsáno výběrové řízení na lékárnu. Dále paní starostka informovala o vypsání nového
výběrového řízení na nájemce restaurace.  V diskusi k tomuto bodu vystoupili p. Voňka, p.
Janda, p. Štrouf , pí Štroufová a pí Berková. Pan Štrouf požádal, aby při předávání prostor byl
přítomen člen finančního výboru.

17c) Informace o počtu přijatých dětí do MŠ a ZŠ
Písemné stanovisko o počtu přijatých dětí do MŠ předá pí Kořínková pí Štroufové.
S informací o počtu dětí přijatých do ZŠ vystoupil ředitel školy p. Kurka, který informoval
zastupitele, že bude otevřeno 5 prvních tříd ( všechny žádosti o přijetí do první třídy byly
kladně vyřízeny). Podrobnou zprávu předá na jednání rady. Dále pí Štroufová vznesla dotaz
na p. ředitele ohledně průběhu začátku školního roku a paní starostka požádala o zajištění
zkvalitnění technického vybavení při této akci.

Ing. Soňa Štroufová
zastupitel

RSDr. Pavel Janda
zastupitel

Andrea Vlásenková
starostka MČ Praha 21



Zapsal : asistentka - Šimková Iva
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