
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ZÁPIS  

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. ZMČ8
konané dne 23. 11. 2015

Přítomni: dle prezenční listiny 

Ověřovatel: zastupitel - Ing. Miloš Mergl
zastupitelka - RNDr. Jitka Jenšovská

1. Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů
Jednání zastupitelstva MČ Praha 21 zahájila Ing. Šárka Zátková, pověřená výkonem

funkce  starostky  v 17:03  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.

Upozornila  zastupitele,  že  hlasování  na  dnešním  jednání  bude  probíhat  současně
prostřednictvím  elektronického  systému  a  zvednutím  ruky  a  že  jako  závazný  výsledek
hlasování bude brán výsledek zjištěný hlasováním uskutečněného prostřednictvím zvednutí
ruky. 

Ověřením dnešního zápisu stanovila pana Mergla a paní Jenšovskou – 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  dvoučlenný  mandátový
výbor ve složení: paní zastupitelka Juřenová, paní zastupitelka Diepoltová – obě souhlasily;
předsedkyní se stala paní zastupitelka Juřenová. Mandátový výbor konstatoval, že na jednání
je přítomno 15 zastupitelů, 2 zastupitelé se písemně omluvili paní Zátkové: pan Hartman a
pan Jeníček; zasedání je usnášeníschopné.

Usnesení číslo: ZMČ8/0087/15
Zastupitelstvo městské části
1) volí
mandátový  výbor  ve  složení:  předseda  paní  Vladimíra  Juřenová  a  člen  paní  Barbora
Diepoltová

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



3. Volba návrhového výboru
Do návrhového výboru byl navržen: pan zastupitel Duchek, paní zastupitelka Jakob Čechová 
a pan zastupitel Fábera – všichni souhlasili, předsedou byl určen pan zastupitel Fábera.

Usnesení číslo: ZMČ8/0088/15
Zastupitelstvo městské části
1) volí
návrhový výbor ve složení: předseda pan Tomáš Fábera, členové pan Petr Duchek a paní 
Karla Jakob Čechová

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

4. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Paní  Zátková 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. 
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Program jednání:
 

1. Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů
2. Volba mandátového výboru
3. Volba návrhového výboru
4. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
5. Dovolba člena KV ZMČ Praha 21
6. Záměr pronajmout ordinaci pro děti a dorost

7.
Poskytnutí neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ a MZŠ) na 
vánoční dárky

8.
Přesun neinvestičního příspěvku na podporu činnosti školního poradenského pracoviště do
rezervního fondu MZŠ Polesná

9. Zápis z jednání Finančního výboru č. 6 ze dne 30. 9. 2015 a č. 7 ze dne 9. 11. 2015
10
.

Plán vedlejší hospodářské činnosti a bytového hospodářství na rok 2015

11.Rozpočtová opatření č. 84 - 90: změny rozpočtu v roce 2015
12
.

Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. - 3. čtvrtletí 2015

13
.

Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2016 včetně zásad pro hospodaření v 
období rozpočtového provizoria

14
.

Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2021

15
.

Zmocnění paní Jitky Heřmánkové a sl. Lucie Nedomlelové

16
.

Finanční příspěvek na podporu aktivit Neposedy v Újezdě nad Lesy

17
.

Platové výměry ředitelek ZŠ a MŠ k 1. 11. 2015 dle Nařízení vlády č. 278/2015 Sb.

18
.

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro T-Mobile Czech Republic 
a.s.



19
.

Zápis z jednání likvidační komise konané dne 9. 11. 2015

Usnesení číslo: ZMČ8/0089/15
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
program 8. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

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

Paní  Zátková  navrhla  předat  vedení  schůze  panu  Kopeckému,  vzhledem  k tomu,  že  je
předkladatelkou dalších bodů; o tomto bylo hlasováno: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh
byl přijat. 

5. Dovolba člena KV ZMČ Praha 21
Bod otevřel  pan  Kopecký,  předal  slovo předkladatelce  paní  Zátkové,  která  uvedla,  že  po
rezignaci paní Jandákové ke dni 9. 9. 2015 nedošlo na řádném ani mimořádném ZMČ ke
zvolení  pátého člena  KV ZMČ Prahy 21.  Z tohoto  důvodu dle  §  78  a  §  100 zákona  č.
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, není KV ZMČ Prahy 21
usnášeníschopný, je tedy nutná dovolba pátého člena, požádala zastupitele o návrh možných
kandidátů přímo na jednání zastupitelstva. 
Nikdo z občanů nevyjádřil stanoviska, v rozpravě zastupitelů vystoupili: pan Duchek, paní
Jenšovská navrhla paní Petru Vlkovou; paní Dastychová navrhla paní Zdenu Hubínkovou;
pan  Roušar  informoval,  že  počet  členů  KV  není  omezen,  je  možné  hlasovat  o  obou
kandidátech. 

V 17:23 vyhlásil pan Kopecký 5 minut přestávku – je nutné zjistit, zda je možné hlasovat o
obou kandidátech najednou; následně paní Dastychová stáhla kandidaturu paní Hubínkové
vzhledem ke zjištění, že dle zákona o hl. m. Praze musí být počet členů výboru vždy lichý a
minimálně 5.

Následovalo hlasování o návrhu:
- paní zastupitelky Jenšovské:

1. ZMČ volí za člena KV ZMČ Praha 21 paní Petru Vlkovou.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat. 

Usnesení číslo: ZMČ8/0090/15
Zastupitelstvo městské části
1) volí
za člena KV ZMČ Praha 21: paní Petru Vlkovou



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

6. Záměr pronajmout ordinaci pro děti a dorost
Bod otevřel pan Kopecký, předal slovo předkladatelce paní Zátkové, která uvedla, že MUDr.
Vráblíková  požádala  Městskou  část  Praha  21  o  "převedení  nájemní  smlouvy"  na  MUDr.
Linkovou s tím, že jsou dohodnuty na plynulém předání a převzetí zdravotní péče o děti a
dorost. Firma LINK-MED s.r.o. k vyřízení všech formalit, potřebných k povolení vykonávat
praxi  v  Újezdě  nad Lesy od Magistrátu  hl.  m.  Prahy,  potřebuje  příslib  uzavření  nájemní
smlouvy. Budoucí nájemce akceptuje zvýšení ročního nájemného z dosavadních 500,- Kč/m²
na 1.200,- Kč/m². 
Nikdo  z občanů  nevyjádřil  stanoviska,  v rozpravě  zastupitelů  vystoupili:  pan  Roušar,
odpověděl pan Zeman.

Usnesení číslo: ZMČ8/0091/15
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
zveřejnění předloženého záměru pronajmout firmě LINK-MED s.r.o., IČ 04451848, prostory
zdravotního střediska čp. 1630, postaveném na pozemku parc. č. 4306/3 kat. území Újezd nad
Lesy, vše zapsané na LV č. 2329 u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, o výměře 75,9 m², a
to za účelem provozování ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

2) pověřuje
ved.  odboru VHČ, správy bytů a  údržby MČ Praha 21 podpisem předloženého záměru a
zajištěním jeho zveřejnění na úřední desce

Zodpovídá 

1. Pavel Zeman, vedoucí odboru VHČ, správy bytů a údržby 
   viz usnesení
Termín: 30.11.2015    

3) schvaluje
předloženou Smlouvu o uzavření budoucí nájemní smlouvy s firmou LINK-MED s.r.o., IČ
04451848,  jejíž  přílohou  je  Smlouva  o  nájmu  prostor  o  výměře  75,9  m²  ve  zdravotním
středisku čp. 1630, stojícím na pozemku parc. č. 4306/3 v kat. území Újezd nad Lesy, vše
zapsané na LV č. 2329 Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu

4) pověřuje
starostu MČ Praha 21 podpisem předložené Smlouvy o uzavření budoucí nájemní smlouvy

5) ukládá
vedoucímu odboru VHČ, správy bytů a údržby MČ Praha 21 předložit Smlouvu o uzavření
budoucí nájemní smlouvy k podpisu oběma stranám

Zodpovídá 



1. Pavel Zeman, vedoucí odboru VHČ, správy bytů a údržby 
   viz usnesení
Termín: 07.12.2015    

Usnesení - (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 1)

7.  Poskytnutí  neinvestičních  příspěvků  zřízeným  příspěvkovým  organizacím  (MŠ  a
MZŠ) na vánoční dárky
Bod otevřel pan Kopecký, předal slovo předkladatelce paní Zátkové, která informovala, že
jedná  o  poskytnutí  neinvestičních  příspěvkům  zřízeným  příspěvkovým  organizacím  na
vánoční dárky, v původním materiálu byl předložen příspěvek pouze pro MŠ, po uzavření
materiálů požádala o příspěvek pro družinu ještě paní ředitelka MZŠ, proto navrhujeme toto
přidat  do  usnesení  tohoto  bodu,  tj.:  na  základě  předložených  žádostí  ředitelek  MŠ  i
ZŠ je navrženo  poskytnutí  neinvestičních  příspěvků  zřízeným  příspěvkovým  organizacím
(MŠ a MZŠ) v celkové výši 220,00 tis. (po 10,00 tis. Kč na každou třídu MŠ a po 5,0 tis. Kč
na oddělení  školní  družiny)  na   vánoční  besídku (nákup hraček,  stavebnic  a  didaktických
pomůcek).
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ8/0092/15
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
poskytnutí  neinvestičních  příspěvků  zřízeným  příspěvkovým  organizacím  (MŠ  a  ZŠ)  v
celkové  výši  220,00  tis.  Kč  na  vánoční  dárky (nákup  hraček,  stavebnic  a didaktických
pomůcek pro děti  předškolního věku a mladšího školního věku), a to po 10,00 tis.  Kč na
každou třídu v MŠ a po 5,00 tis. Kč na oddělení ve školní družině v MZŠ Polesná - v kapitole
04 - Školství, mládež a sport, převedením finančních prostředků z položky nespecifikované
rezervy v kapitole 10 -  Pokladní správa -  viz přiložené rozpočtové opatření č.  84: změna
rozpočtu v roce 2015

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

8.  Přesun  neinvestičního  příspěvku  na  podporu  činnosti  školního  poradenského
pracoviště do rezervního fondu MZŠ Polesná
Bod otevřel pan Kopecký, předal slovo předkladatelce paní Zátkové, která uvedla, že se jedná
o schválení přesunu dosud nevyčerpaného neinvestičního příspěvku ve výši 210,0 tis. Kč. na
dofinancování  pedagogicko-psychologického  centra  v  MZŠ  Polesná a  na  případné
profinancování nákladů na podání žádosti o grant - Inkluzivní vzdělávání do rezervního fondu
MZŠ Polesná na rok 2016 (na období konce roku 2015 žádost podávána nebude). Čerpání této
částky z rezervního fondu příspěvkové organizace je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb,
§30 (2) a slouží k dalšímu rozvoji činnosti školy. Paní Zátková informovala, že v původním
materiálu bylo počítáno s příspěvkem na konkrétní grant,  ovšem po uzavření materiálu se
situace změnila a MZŠ o uvedený grant nemůže žádat, proto bude MZŠ čekat na vypsání
grantů v roce 2016.



Nikdo z občanů nevyjádřil stanoviska, v rozpravě zastupitelů vystoupili: pan Roušar, ředitelka
MZŠ paní Sochůrková a paní Zátková.

Usnesení číslo: ZMČ8/0093/15
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
přesun  schváleného neinvestičního  příspěvku  ve  výši  210,0  tis.  Kč  (Usnesení  ZMČ
5/0075/15 )  pro  MZŠ  Polesná  na  podporu  činnosti  školního  poradenského  pracoviště  do
rezervního  fondu  této  zřízené  příspěvkové  organizace  pro  využití  v  roce  2016  a  to na
překlenutí a  dofinancování  mzdových  nákladů nekrytých v  plné  výši  z  MŠMT a  dále  na
případné profinancování nákladů spojených s podáním žádosti o grant.

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

9. Zápis z jednání Finančního výboru č. 6 ze dne 30. 9. 2015 a č. 7 ze dne 9. 11. 2015
Bod otevřel pan Kopecký, předal slovo předkladateli materiálu, předsedovi finančního výboru
panu Koutskému, který uvedl, že pokud jsou materiály prostudovány, posunul by se rovnou
k rozpravě - k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ8/0094/15
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zápis z jednání Finančního výboru č. 6 ze dne 30. 9. 2015 a  č. 7 ze dne 9. 11. 2015

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

10. Plán vedlejší hospodářské činnosti a bytového hospodářství na rok 2015
Bod otevřel pan Kopecký, předal slovo předkladatelce paní Zátkové, která uvedla, že „Plán
vedlejší  hospodářské  činnosti  v  bytového  hospodářství“  je  předkládán  ke  schválení  s
celkovými náklady ve výši 8 753 tis. Kč a výnosy ve výši  7 986 tis. Kč., v zápisu č. 7 FV ze
dne 9.11.2015 tento plán projednal s tím, že takto doporučuje „Plán VHČ“ ke schválení.
Z občanů  nikdo  stanovisko  nevyjádřil,  v rozpravě  zastupitelů  vystoupili:  pan  Slezák,  pan
Koutský, znovu pan Slezák a pan Koutský, dále pan Roušar, paní Jakob Čechová a vedoucí
finančního odboru paní Berková.

V době od 18:00 do 18:05 bylo přerušeno projednávání bodu a byla projednána interpelace.
V pokračování rozpravy vystoupili: pan Růžička, paní Jakob Čechová, a pan Duchek.



Usnesení číslo: ZMČ8/0095/15
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
plán vedlejší  hospodářské  činnosti  a  bytového  hospodářství  na  rok  2015  s  celkovými
náklady ve výši 8 753 tis. Kč a výnosy ve výši 7 986 tis. Kč

Usnesení - (Pro: 12, Proti: 2, Zdržel se: 1)

11. Rozpočtová opatření č. 84 - 90: změny rozpočtu v roce 2015
Bod otevřel pan Kopecký, předal slovo předkladatelce paní Zátkové, která uvedla, že všichni
je  obdrželi  e-mailem  včetně  vysvětlivek,  potřebujeme  na  základě  předchozího  hlasování
změnit  rozpočtové  opatření  č.  84,  které  bude  znít:  poskytnutí  neinvestičních  příspěvků
zřízeným příspěvkovým organizacím  (MŠ a ZŠ) v celkové výši 220,00 tis. Kč na vánoční
dárky (nákup  hraček,  stavebnic  a didaktických  pomůcek  pro  děti  předškolního  věku  a
mladšího školního věku), a to po 10,00 tis. Kč na každou třídu v MŠ a po 5,00 tis. Kč na
oddělení  ve  školní  družině v  MZŠ  Polesná  - v  kapitole  04  -  Školství,  mládež  a  sport,
převedením finančních prostředků z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní
správa; ostatní rozpočtová opatření zůstávají tak, jak jsou navržena. 
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ8/0096/15
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
rozpočtová opatření č. 84 - 90: změny rozpočtu v roce 2015 dle předložených tabulek, které
jsou nedílnou součástí tohoto usnesení

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

12. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. - 3. čtvrtletí 2015
Bod  otevřel  pan  Kopecký,  předal  slovo  předkladatelce  paní  Zátkové,  která  uvedla,  že
v předchozím bodu č. 9, v zápisu č. 7 je zaznamenáno, že tento materiál bere finanční výbor
na vědomí, v souladu se všemi platnými zákony, předpisy, pokyny z MHMP, směrnicemi a
Českými  účetními  standardy,  je  vypracováváno  čtvrtletně  plnění  rozpočtu  MČ Praha  21.
Výsledek hospodaření byl vykázán ve výši  36 171,84 tis. Kč, a to vlivem výnosů ve výši 76
463,40 tis. Kč   a nákladů ve výši 40 291,56 tis. Kč. Ve vedlejší hospodářské činnosti byly
docíleny výnosy ve  výši   6  573,70  tis.  Kč,  náklady  ve  výši   5  650,35  tis.  Kč  a  z  toho
vyplývající výsledek hospodaření ve výši  923,35 tis. Kč.
Nikdo z občanů nevyjádřil stanoviska, v rozpravě zastupitelů vystoupili: pan Slezák, vedoucí
OMI pan Roušal a pan Roušar a paní Zátková.

Usnesení číslo: ZMČ8/0097/15
Zastupitelstvo městské části
1) souhlasí
s  "Plněním  rozpočtu  MČ  Praha  21  za  1.  -  3.  čtvrtletí  2015"  v  souladu  s  přiloženým
materiálem, který je součástí originálu usnesení

2) ukládá



starostovi MČ Praha 21 předložit "Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. - 3. čtvrtletí 2015" na
příští jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 ke schválení

Zodpovídá 

1. Oddělení kanceláře starosty 
   
Termín: 14.12.2015    

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

13. Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2016 včetně zásad pro 
hospodaření v období rozpočtového provizoria
Bod otevřel pan Kopecký, předal slovo předkladatelce paní Zátkové, která informovala, že
vzhledem k tomu, že nelze zabezpečit schválení rozpočtu MČ Praha 21 do konce roku 2015,
bude se řídit rozpočtové hospodaření Městské části Praha 21, v době do schválení rozpočtu na
rok  2016  Zastupitelstvem  MČ  Praha  21,  pravidly  rozpočtového  provizoria  v  souladu  se
zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění.
Nikdo z občanů nevyjádřil stanovisko, v rozpravě zastupitelů vystoupil pan Roušar. 

Usnesení číslo: ZMČ8/0098/15
Zastupitelstvo městské části
1) souhlasí
s "Návrhem rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2016" - příloha č. 1 - Závazné
ukazatele  rozpočtového  provizoria,  včetně  zásad  pro  hospodaření  v  období  rozpočtového
provizoria, v souladu s přiloženým materiálem, který je součástí tohoto usnesení

2) ukládá
starostovi MČ Praha 21 předložit "Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2016"
- příloha č. 1 - Závazné ukazatele rozpočtového provizoria, včetně zásad pro hospodaření v
období rozpočtového provizoria, na jednání příštího Zastupitelstva MČ Praha 21 ke schválení

Zodpovídá 

1. Oddělení kanceláře starosty 
   
Termín: 14.12.2015    

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

14. Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2021



Pan  Kopecký  bod  otevřel,  předkladatelka  paní  Zátková  uvedla,  že  návrh  rozpočtového
výhledu MČ Praha 21 do roku 2021 je předkládán v přiložené tabulce včetně komentáře a
vychází z posledně známých skutečností, předpokladů a posledně platných pokynů z MHMP.
Nikdo  z občanů  nevyjádřil  stanoviska,  v rozpravě  zastupitelů  vystoupil  pan  Roušar,  paní
Zátková, pan Slezák. 

Usnesení číslo: ZMČ8/0099/15
Zastupitelstvo městské části
1) souhlasí
s  "Návrhem rozpočtového výhledu MČ Praha  21 do roku 2021",  v  souladu s  přiloženou
tabulkou, přílohou č. 1 k usnesení včetně komentáře, která je nedílnou součástí usnesení

2) ukládá
starostovi MČ Praha 21 předložit "Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2021"
ke schválení na příští jednání Zastupitelstva MČ Praha 21, v souladu s přiloženou tabulkou,
přílohou č. 1 včetně komentáře, která je součástí usnesení

Zodpovídá 

1. Starosta 
   
Termín: 14.12.2015    

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

15. Zmocnění paní Jitky Heřmánkové a sl. Lucie Nedomlelové
Pan Kopecký bod otevřel, předal slovo paní Zátkové, která informovala, že v odboru VHČ se
zapracovává na místo hl.  účetní  VHČ paní Jitka Heřmánková a  postupně přebírá  od paní
Strejčkové jednotlivé agendy. S agendou správy hřbitova bude vypomáhat sl. Nedomlelová.
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ8/0100/15
Zastupitelstvo městské části
1) zplnomocňuje
hl.  účetní  odboru VHČ, správy bytů a  údržby paní  Jitku  Heřmánkovou a referenta téhož
odboru  sl.  Lucii  Nedomlelovou  k  uzavírání  smluv  o  pronájmu  hrobů,  urnových  hrobů  a
kolombárních schránek na hřbitově v Praze 9 - Újezdě nad Lesy, dle pokynů Rady MČ Praha
21.  V současné  době  se  jedná  o  uzavírání  smluv  dle  ceníku,  schváleného  usnesením č.
RMČ74/1318/2013 a dle vzorové smlouvy, schválené usnesením č. RMČ76/1367/13. 

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

16. Finanční příspěvek na podporu aktivit Neposedy v Újezdě nad Lesy



Bod otevřel  pan  Kopecký,  paní  Zátková k bodu uvedla,  že  předkládá  návrh  na  schválení
příspěvku ve výši 1000 Kč na aktivity Neposedy v Újezdě nad Lesy - návrh je předkládán z
důvodu  plnění  kritérii  MA 21  pro  setrvání  v  kategorii  C  (kritérium  č.9.1).  Tato  částka
bude poskytnuta Neposedovi za zajištění aktivit pro děti během Veřejného fóra konaného dne
4. listopadu 2015.

Nikdo  z občanů  nevyjádřil  stanoviska,  v rozpravě  zastupitelů  vystoupili:  pan  Slezák,  pan
Roušar, paní Dastychová, pan Slezák podruhé, paní Jakob Čechová; došlo k hlasování o tom,
zda může v rozpravě zastupitelů vystoupit pan Hervert – Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdržel
se: 1. Návrh byl přijat; vystoupil pan Hervert,  pan Roušar podruhé s návrhem o schválení
příspěvku 1000,- Kč skautům; pan Slezák, paní Zátková, paní Dastychová, pan Roušar stáhl
svůj návrh.

Usnesení číslo: ZMČ8/0101/15
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
poskytnutí finančních prostředků ve výši 1000 Kč Neposedovi na podporu aktivit v Újezdě
nad Lesy vycházejících z komunitního plánování

2) ukládá
ÚMČ Praha 21 (Granty a MA21) informovat ředitelku spolku Neposeda

Zodpovídá 

1. Ing. Lucie Ponicová, Granty a MA21 
   
Termín: 24.11.2015    

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

17. Platové výměry ředitelek ZŠ a MŠ k 1. 11. 2015 dle Nařízení vlády č. 278/2015 Sb.
Bod otevřel bod pan Kopecký, předal slovo paní Zátkové, která uvedla, že v souladu s NV č.
278/2015 Sb., kterým se mění NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných  službách  a  správě,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  žádám  o  schválení  zvýšení
základního tarifu ředitelkám ZŠ a MŠ. Stanovisko vyjádřila ředitelka MZŠ paní Sochůrková;
v rozpravě zastupitelů nikdo nevystoupil. Původní návrh usnesení byl upraven do stávajícího
znění.

Usnesení číslo: ZMČ8/0102/15
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
platové výměry ředitelek základní školy a mateřských škol k 1.11.2015 dle NV 278/2015 Sb.,
kterým  se  mění  NV č.  564/2006  Sb.,  o  platových  poměrech  zaměstnanců  ve  veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

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



18.  Uzavření  smlouvy  o  smlouvě  budoucí  o  zřízení  služebnosti  pro  T-Mobile  Czech
Republic a.s.
Bod  otevřel  pan  Kopecký,  předal  slovo  paní  Zátkové,  která  informovala,  že  materiál  je
předkládán  v  souvislosti  s požadavkem  společnosti  Abak  na  zkvalitnění  datové  sítě
technologií   TMCZ v oblasti Újezd nad Lesy. Kabelové vedení veřejné komunikační sítě pod
označením  "Připojení  lokality  POLE01-TMCZ,POLE02-ČTD,  Polesná  1690,  Újezd  nad
Lesy" dojde k  realizaci nové optické trasy přes areál školy a budovu školy na střechu, kde je
zařízení společnosti T-Mobile a Újezdnet. Podzemní kabelové vedení veřejné komunikační
sítě bude umístěno v pozemcích parc.č.1577/1 a 1578 ul. Starokolínská v k.ú. Újezd nad Lesy.
Všechny uvedené pozemky   jsou ve svěřené správě MČ Praha 21. Jednorázová náhrada za
zřízení věcného břemene byla stanovena znaleckým posudkem číslo1261-37/15,ve výši 51
640,- Kč; zároveň navrhla doplnit do usnesení pověřuje „starostu“.
Nikdo z občanů nevyjádřil stanoviska, v rozpravě zastupitelů vystoupil pan Roušar s návrhem
na doplnění do usnesení konkrétní osobu - Ing. Šárku Zátkovou; dále vystoupil pan tajemník
Saitz, pan Slezák, pan Roušar, paní Zátková stáhla svůj návrh na doplnění slova „starosta“ do
usnesení.
Následovalo hlasování o doplnění do usnesení pověřuje „ Ing. Šárku Zátkovou“ 
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat. 

Usnesení číslo: ZMČ8/0103/15
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro T-Mobile Czech Republic a.s. 
na pozemcích 1577/1 a 1578 v k.ú. Újezd nad Lesy

2) pověřuje
pověřeného člena ZMČ Praha 21 Ing Šárku Zátkovou podpisem smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení služebnosti

Zodpovídá 

1. Ing. Šárka Zátková, zastupitelka 
   
Termín: 30.11.2015    

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

19. Zápis z jednání likvidační komise konané dne 9. 11. 2015
Bod otevřel pan Kopecký, předal slovo paní Zátkové, která uvedla, že na základě ustanovení
vnitřního předpisu předkládáme ke schválení přiložený zápis.
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.



Usnesení číslo: ZMČ8/0104/15
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
zápis z jednání likvidační komise konané dne 9. 11. 2015

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

V době od 18:56 vyhlásil pan Kopecký na 10 minut přestávku.
V 19:08 hodin pokračovalo jednání ZMČ Praha 21.
Pan Kopecký oznámil termín konání dalšího jednání ZMČ, které se bude konat 
14.12.2015 od 16:00 hodin. 

Vystoupil pan Roušar s návrhem na rozšíření dnešního programu o další bod č. 20 „Pověření 
člena ZMČ výkonem funkce starosty“ do období dalšího zastupitelstva. 

Nebyl přítomen pan Koutský, počet přítomných zastupitelů je 14.

Následovalo hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 4. Návrh byl přijat. 

V 19:10 se vrátil pan Koutský.

20. Pověření člena ZMČ výkonem funkce starosty
Bod otevřel  pan  Kopecký,  předal  slovo předkladateli  panu Roušarovi,  který  sdělil,  že  do
dnešního dne je pověřena výkonem funkce starostky paní Zátková, což se osvědčilo, proto
navrhuje paní Zátkovou pověřit do dalšího ZMČ; paní Zátková souhlasí.
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.  

Usnesení číslo: ZMČ8/0105/15
Zastupitelstvo městské části
1) pověřuje
Ing. Šárku Zátkovou výkonem funkce starostky do 14.12.2015 včetně.

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

V 19:12 hodin pan Kopecký poděkoval přítomným a 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

RNDr. Jitka Jenšovská
zastupitelka

Ing. Šárka Zátková
pověřená výkonem funkce starostky

Zapsal: asistentka - Dana Kartousová

ZMČ8 – 23.11.2015
Interpelace občanů a členů zastupitelstva

Seznam interpelací občanů:

1. pan Pavel Janda – Práce pro občany – interpelace směřována na zastupitelstvo – 
odpověděla pouze paní Zátková.
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