
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ZÁPIS  

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. ZMČ7
konané dne 11. 11. 2015

Přítomni: dle prezenční listiny 

Ověřovatel: zastupitelka - MUDr. Barbora Diepoltová
zastupitelka - Vladimíra Juřenová

1. Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů zápisu
Jednání  Zastupitelstva  MČ Praha  21  zahájil  pan  starosta  Zdeněk  Růžička  v 17:08

hodin a  sdělil,  že  toto mimořádné jednání  bylo svoláno na základě žádosti  9  zastupitelů:
RNDr. Pavla Roušara, Tomáše Fábery, Ing. Michaela Hartmana, MUDr. Barbory Diepoltové,
Vladimíry Juřenové, Karly Jakob Čechové, Ing. Miloše Mergla, RNDr. Jitky Jenšovské a Jana
Slezáka. 

Přivítal přítomné zastupitele a občany, informoval, že jednání je úřední povahy, že se
z něho pořizuje audiozáznam a videozáznam, který se současně přenáší on-line na internetu,
požádal o vypnutí mobilních telefonů a zachování klidu pro důstojný průběh jednání.

Informoval, že interpelace občanů jsou zařazeny jako pevný bod od 18:00 hodin do
18:45 hodin, interpelace členů zastupitelstva od 18:45 hodin do 19:30 hodin, přihlášky musí
být odevzdány do 17:45 hodin a jsou označeny pořadím interpelace,  pokud jich občan či
zastupitel předkládá více. 

Vzhledem k tomu,  že  byla  ukončena realizace  projektu  eÚjezd,  ale  platí  současný
Jednací řád ZMČ informoval, že body č. 2 a 3 programu, tj. „Volba mandátového“ a „Volba
návrhového  výboru“  budou  zkušebně  hlasovány  elektronickým  způsobem  a  současně  i
zvednutím  ruky  s tím,  že  jako  závazný  výsledek  hlasování  bude  brán  výsledek  zjištěný
z hlasování uskutečněného prostřednictvím zvednutí ruky.

Pověřil ověřením dnešního zápisu paní zastupitelky Diepoltovou a Juřenovou – obě
souhlasily. Konstatoval, že ověřovatel zastupitelstva odpovídá za správnost a úplnost zápisu o
jednání zastupitelstva, hlídá sčítání hlasů a zjišťování výsledků hlasování. Požádal, aby při
hlasování  do  záznamu  bylo  hlasitě  uvedeno,  kolik  zastupitelů  bylo  Pro,  Proti  a  kolik
zastupitelů se hlasování Zdrželo. 

Při zahájení jednání bylo přítomno 16 zastupitelů – pan zastupitel Koutský se ústně
omluvil a dostaví se později.

2. Volba mandátového výboru
Následovala volba mandátového výboru,  který ověří  a konstatuje přítomnost nadpoloviční
většiny členů, počet členů omluvených a neomluvených. Navrhl mandátový výbor ve složení:
pan zastupitel Čížek, paní zastupitelka Dastychová a pan zastupitel Mergl – všichni souhlasili,
předsedou byl zvolen pan zastupitel Čížek. 
Mandátový  výbor  konstatoval,  že  na  jednání  je  přítomno  16  zastupitelů,  zasedání  je
usnášeníschopné. 

Usnesení číslo: ZMČ7/0080/15
Zastupitelstvo městské části
1) volí



mandátový výbor ve složení: předseda pan Marek Čížek, členové: paní Zuzana Dastychová,
pan Miloš Mergl

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

3. Volba návrhového výboru
Pan  starosta  do  návrhového  výboru  navrhl:  pana  zastupitele  Jeníčka  –  nesouhlasil,  paní
zastupitelku  Jenšovskou  –  nesouhlasila,  pana  zastupitele  Hartmana  –  nesouhlasil,  pana
zastupitele Kopeckého – nesouhlasil, paní zastupitelku Jakob Čechovou – souhlasila a paní
zastupitelku Zátkovou – souhlasila. 

Usnesení číslo: ZMČ7/0081/15
Zastupitelstvo městské části
1) volí
návrhový výbor ve složení: předseda paní Karla Jakob Čechová a člen paní Šárka Zátková

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

Proti minulému zápisu nikdo nevznesl námitku.

4. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Pan starosta uvedl, že návrh programu 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  občanů  nikdo  nevystoupil,  v rozpravě  zastupitelů  vystoupil  pan  Duchek,  pan
Roušar, paní Zátková, paní Dastychová, pan Hartman a pan Kopecký, paní Juřenová a paní
Diepoltová.

Navržený program jednání:
1.Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů zápisu
2.Volba mandátového výboru
3.Volba návrhového výboru
4.Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
5.eÚjezd  - elektronické hlasování zastupitelů
6.Náprava kontrolního výboru ZMČ
7.VHČ,schválení plánu na rok 2015
8.Hlasování o odvolání starosty

Došlo k hlasování o návrzích:
- pana zastupitele Hartmana: 

bod č. 9 Podání informací o výkonu funkce pana starosty Růžičky. 
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 9.  Návrh nebyl přijat. 
- paní zastupitelky Zátkové:

Vyřadit bod č. 8 z programu.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 11, Zdržel se: 0.  Návrh nebyl přijat. 
- pana zastupitele Roušara:

Odvolání  starosty a celé rady.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 4, Zdržel se 1. Návrh byl přijat.  



- pana zastupitele Roušara:
 Volba volebního výboru zařadit po schválení programu
Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 4. Návrh byl přijat.
- pana zastupitele Duchka:

Rozšíření bodu č. 8 o rekonstrukci rady - zařadit po schválení programu jako bod č. 6
Hlasování: Pro: 1, Proti: 9, Zdržel se: 6. Návrh nebyl přijat.

Následně bylo hlasováno o nově zvoleném programu jednání:
Pro: 10, Proti: 4, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1.

Schválený program jednání:
1. Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů zápisu
2. Volba mandátového výboru
3. Volba návrhového výboru
4. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
5. Volba volebního výboru
6. Odvolání starosty a rady
7. eÚjezd - elektronické hlasování zastupitelů
8. Náprava kontrolního výboru ZMČ
9. VHČ, schválení plánu na rok 2015

Usnesení číslo: ZMČ7/0082/15
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
doplněný program 7. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

Usnesení - (Pro: 10, Proti: 4, Zdržel se: 1)  1 zastupitel nehlasoval.

V době od 18:20 do 18:30 hodin - přestávka. 
V době od 18:35 do 19:20 hodin byly projednávány interpelace. 
V 19:10 došlo k hlasování o prodloužení času k projednávání interpelací: 
Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat. 

5. Volba volebního výboru
Předkladatel bodu pan zastupitel Roušar uvedl nutnost postupovat dle JŘ, navrhl usnesení -
volba  výboru,  který  by  zkontroloval  nezávislost  a  nezávadnost  hlasování,  předpokládá
naplnění JŘ - jmenování, odvolávání členů RMČ a místostarostů je ze zákona tajné – bude
nutné učinit  opatření,  navrhl  tříčlenný výbor ve složení:  pan Hartman,  pan Jeníček a  pan
Růžička.
V rozpravě  občanů  nikdo  nevystoupil,  v rozpravě  zastupitelů  vystoupil:  pan  Duchek  –
nesouhlasí s tajným hlasováním; pan Jeníček – návrh přijímá; pan Hartman – návrh přijímá,
volbu žádá dle JŘ; pan Duchek – je proti tajné volbě, v JŘ je uvedeno  pokud se zastupitelstvo
nerozhodne jinak; pan starosta Růžička – nepřijímá nominaci do volebního výboru, je pro
veřejné hlasování; dále vystoupili: pan Hartman, pan Čížek – navrhl do volebního výboru
pana Kopeckého – souhlasil; pan Duchek se přihlásil potřetí – hlasování: Pro: 15, Proti: 0,
Zdržel se: 1, Návrh byl přijat, návrh zařadit hlasování o odvolání pana starosty Růžičky jako
veřejné; dále vystoupil pan Slezák a paní Jakob Čechová.



V 19:49 přišel pan zastupitel Koutský – změna počtu hlasujících na 17. 

Usnesení číslo: ZMČ7/0083/15
Zastupitelstvo městské části
1) volí
volební výbor ve složení: pan Michael Hartman, pan Jaroslav Jeníček a pan Martin Kopecký

Usnesení - (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 3)

V 19:54 hodin byla vyhlášena 10 minutová přestávka. 

6. Odvolání starosty a rady MČ Praha 21 
Vedením schůze byla pověřena paní Šárka Zátková, předala slovo předkladateli bodu panu
Roušarovi,  který informoval,  že  je nutné hlasovat  o  důvěře celé  rady,  přepustit  moc rady
zastupitelstvu, pokud zastupitelstvo odvolá radní, je nutné v blízkém termínu se znovu sejít -
navrhl termín 30. 11.  2015;  dát  politickým stranám možnost vytvořit  koalici;  apeloval na
zastupitelstvo - tajné hlasování.
V rozpravě občanů vystoupili: pan Kollman, pan Lameš, pan Klepetko, paní Klepetková, paní
Kučerová;  v rozpravě  zastupitelů:  paní  Jakob  Čechová,  pan  Slezák;  bylo  hlasováno  o
vystoupení občana pana Ladislava Marka – hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0; dále
v rozpravě  zastupitelů  vystoupili:  pan  Hartman,  pan  Duchek,  pan  Růžička,  paní  Jakob
Čechová,  pan  Roušar  (vyčerpal  časový  limit  5  minut,  došlo  k hlasování  o  pokračování
vystoupení o dalších 5 minut Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 5); paní Dastychová, pan Hartman,
pan Duchek.

V době od 21:05 do 21:15 hodin byla vyhlášena přestávka.

Dále vystoupili v rozpravě zastupitelé: pan Kopecký – informoval o tom, že by bylo vhodné,
aby rada  zůstala  funkční  do  příštího  zastupitelstva,  což  je  dle  výkladu MV ČR možné a
zároveň navrhl veřejné hlasování o odvolání starosty a rady; pan Jeníček – souhlasí s tajnou
volbou o odvolání;  a pan Roušar - navrhl usnesení: ZMČ Praha 21 odvolává s okamžitou
platností  Zdeňka  Růžičku  z funkce  starosty  MČ  Praha  21,  Martina  Kopeckého  z funkce
radního MČ Praha 21 a Šárku Zátkovou z funkce radní MČ Praha 21.   

Došlo k hlasování o návrhu:
- pana Kopeckého:

1. Veřejné hlasování o odvolání starosty a rady 
Hlasování: Pro: 7, Proti: 2, Zdržel se: 8.  Návrh nebyl přijat. 

Volební výbor si zvolil svého předsedu - pana zastupitele Jeníčka.
Došlo k tajnému hlasování o odvolání starosty a rady. 
Předseda volebního výboru prezentoval výsledky tajné volby, které sečetl volební výbor ve
složení: předseda pan zastupitel Jeníček, členové pan zastupitel Kopecký a Hartman: 
bylo vydáno 17 hlasovacích lístků,  bylo odevzdáno 17 platných hlasovacích lístků,  žádný
lístek nebyl neplatný. 



Pro odvolání pana starosty Růžičky se vyslovilo 10 zastupitelů a 7 zastupitelů bylo proti jeho
odvolání. Návrh byl přijat. 
Pro odvolání paní radní Zátkové se vyslovilo 11 zastupitelů a 6 zastupitelů bylo proti. Návrh
byl přijat. 
Pro odvolání pana radního Kopeckého bylo 11 zastupitelů a proti bylo 6. Návrh byl přijat. 

Pan zastupitel Roušar podal procedurální návrh:
1. Ukončit dnešní schůzi a neprojednané body přesunout na další jednání.
2. Termín dalšího jednání 30. 11. 2015 od 17:00 hodin.
3. ZMČ  pověřuje  nejstaršího  člena  schůze  paní  zastupitelku  Dastychovou  svoláním

schůze v termínu 30. 11. 2015 od 17:00 hodin. 

Dále vystoupili: paní zastupitelka Dastychová, pan zastupitel Kopecký, pan zastupitel Roušar,
paní zastupitelka Jakob Čechová, paní Berková (vedoucí FO MČ Praha 21), pan zastupitel
Růžička, pan zastupitel Duchek, pan tajemník Saitz, pan zastupitel Hartman navrhl navrhnout
kandidáty na pověření funkcí starosty a zároveň projednat plán VHČ na tomto zastupitelstvu;
pan  zastupitel  Kopecký  –  navrhl  z důvodu  porušování  zákona  projednat  doplnění  člena
Kontrolního výboru při dnešním jednání.

Usnesení číslo: ZMČ7/0084/15
Zastupitelstvo městské části
1) odvolává
s okamžitou platností:

- starostu MČ Praha 21 Zdeňka Růžičku /hlasování: Pro: 10, Proti: 7/

- radní Ing. Šárku Zátkovou /hlasování Pro: 11, Proti:6/

- radního Mgr. Ing. Martina Kopeckého /hlasování: Pro: 11, Proti: 6/

2) bere na vědomí
výsledky tajného hlasování o odvolání starosty a členů rady MČ Praha 21

Usnesení - (Pro: 12, Proti: 5, Zdržel se: 0)
V době od 22:05 do 22:30 hodin - přestávka. 

Pan zastupitel Hartman stáhl svůj návrh na projednání plánu VHČ, tento bod nebyl projednán.
Následovalo hlasování o návrhu pana zastupitele Kopeckého:

1. Doplnění člena Kontrolního výboru - při dnešním jednání. 
Hlasování: Pro: 7, Proti: 2, Zdržel se: 8. Návrh nebyl přijat. 

Pan zastupitel Roušar stáhl své 3 procedurální návrhy.
Bylo hlasováno o zařazení procedurálního návrhu pana zastupitele Hartmana:

1. Volba pověřeného člena ZMČ
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat. 

7. Volba pověřeného člena ZMČ
Pan Hartman jako předkladatel sdělil,  že úkolem je navrhnout osoby, z nichž bude vybrán
někdo, kdo v období do nové volby bude podepisovat dokumenty.



V rozpravě občanů vystoupil pan Klepetko, v rozpravě zastupitelů vystoupil  pan zastupitel
Roušar s návrhem na úpravu názvu bodu „Stanovení termínu ZMČ a volba pověřeného člena“
a podal návrhy na usnesení k tomuto bodu: 1. ZMČ schvaluje termín konání ZMČ na den
23.11.2015 od 17:00 hodin, 2. ZMČ pověřuje Karlu Jakob Čechovou svoláním zastupitelstva
na termín 23.11.2015 od 17:00 hodin, 3. ZMČ pověřuje zastupitelku Karlu Jakob Čechovou
výkonem práv a povinností starosty do termínu 23.11.2015; paní zastupitelka Jakob Čechová -
přijímá; pan zastupitel Kopecký vystoupil s protinávrhem: pověřit svoláním zastupitelstva na
23.11.2015  od 17:00  hodin  a  výkonem funkce  starostky  do 23.11.2015 paní  zastupitelku
Zátkovou - přijímá.

Bylo hlasováno k návrhu:
- pana zastupitele Kopeckého:

1. ZMČ pověřuje  paní  Šárku Zátkovou výkonem funkce  starostky do 23.11.2015
včetně.
Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 8. Návrh byl přijat.

2. ZMČ schvaluje termín svolání ZMČ na 23.11.2015 od 17:00 hodin.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 1, Zdržel se: 1. Návrh byl přijat. 

Vzhledem k tomu, že návrh byl přijat, nebyly hlasovány návrhy pana zastupitele Roušara.

Usnesení číslo: ZMČ7/0085/15
Zastupitelstvo městské části
1) pověřuje
Ing.  Šárku Zátkovou  výkonem funkce  starostky do 23.11.2015 včetně.  /hlasování  Pro:  9,
Proti: 0, Zdržel se: 8/

2) schvaluje
svolání ZMČ na 23.11.2015, od 17:00 hodin /hlasování: Pro: 15, Proti: 1, Zdržel se: 1/

Usnesení - (Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0)

8. eÚjezd - elektronické hlasování zastupitelů
Předkladatel pan zastupitel Kopecký uvedl, že k 30.9.2015 byla ukončena realizace projektu
eÚjezd, probíhají hlasování od 1.10.2015 prostřednictvím elektronických zařízení, JŘ ZMČ
Praha 21 hlasování pomocí elektronického systému neupravuje, je třeba do doby změn JŘ
rozhodnout o tom, že hlasování bude probíhat elektronicky, navrhl aby ZMČ vzalo na vědomí
informaci o ukončení realizace projektu eÚjezd a souhlasilo s tím, aby hlasování probíhalo
prostřednictvím elektronického systému a současně i prostřednictvím zvednutí ruky, přičemž
závazný  bude  výsledek  zjištěný  z tohoto  hlasování;  dále  ZMČ  uložilo  RMČ  zapracovat
změny související s ukončením realizace tohoto projektu.

Ve 22:49 hodin odešel pan zastupitel Duchek – změna počtu hlasujících na 16.

V rozpravě  občanů  vystoupil  pan  Hervert,  v rozpravě  zastupitelů  pan  zastupitel  Hartman
s pozměňovacím návrhem do bodu 3 - pověřit pověřenou osobu, aby otevřela zastupitelskou
diskuzi  o  tom,  jakým  způsobem  přepracovat  JŘ;  paní  zastupitelka  Zátková  s návrhem:
zachovat bod 3 tak jak je a změny nechť učiní nová rada;  pan zastupitel Roušar – systém není
produktivní - ukončená realizace toto není; paní zastupitelka Dastychová s návrhem doplnit



do bodu 3 slovo budoucí před slovo rada; pan zastupitel Hartman trvá na doplnění usnesení
ukládá pověřením člena ZMČ otevřít diskuzi o projektu eÚjezd.

Následovalo hlasování o návrhu:
- pana zastupitele Hartmana
1. změnit usnesení – 3. ukládá pověřenému členu ZMČ otevřít diskuzi ke změnám JŘ  -

projekt eÚjezd
Hlasování: Pro: 7, Proti: 4, Zdržel se: 5. Návrh nebyl přijat.

- paní zastupitelky Dastychové:
1. do bodu č. 3 doplnit slovo „budoucí“ RMČ

Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 2. Návrh byl přijat.

Vzhledem k odsouhlasení návrhu paní zastupitelky Dastychové, nebyl hlasován návrh paní
zastupitelky Zátkové, ani návrh pana zastupitele Hartmana.

 
Usnesení číslo: ZMČ7/0086/15
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
informaci o ukončení realizace projektu eÚjezd 

2) souhlasí
s tím, že do doby přijetí příslušných změn JŘ ZMČ Praha 21 bude hlasování na jednáních
ZMČ Praha 21 probíhat současně prostřednictvím elektronického systému a zvednutím ruky s
tím,  že  jako  závazný  výsledek  hlasování  bude  brán  výsledek  zjištěný  z  hlasování
uskutečněného prostřednictvím zvednutí ruky. 

3) ukládá
budoucí RMČ Praha 21 zapracovat změny související s ukončením realizace projektu eÚjezd
do JŘ ZMČ Praha 21 a předložit návrhy změn JŘ ZMČ Praha 21 na řádné zasedání ZMČ
Praha 21

Zodpovídá 

1. Oddělení kanceláře starosty  
   
Termín: 14.12.2015    

Usnesení - (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 2)

Ve 23:10 hodin paní Šárka Zátková poděkovala přítomným a jednání ukončila.



Pro obsáhlost některých bodů jsou uvedeny pouze jména diskutujících. Zvukový záznam 
z jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 je uveřejněn na www.praha21.cz

MUDr. Barbora Diepoltová
zastupitelka

Vladimíra Juřenová
zastupitelka

Ing. Šárka Zátková
pověřená výkonem funkce starostky

Zapsal: asistentka - Dana Kartousová

ZMČ7 – 11.11.2015
Interpelace občanů a členů zastupitelstva

Seznam interpelací občanů:

1. paní Marie Kučerová – Dostavba ulice Druhanická podle stavebního povolení z r. 
2010, zařazení do požadavků na MHMP – interpelace směřována na pana starostu - 
odpověděl ústně.

2. pan František Kollman – Škola zastávka = cena 6. Milionů – rozbor – stav. Ing. Lad.
Richtr – interpelace směřována na pana Slezáka a pana Čížka –  pan Slezák odpoví
písemně.

3. Ing. Jiří Lameš – Rezignace - interpelace směřována na pana Slezáka a na paní Karlu
Jakob Čechovou - paní  Jakob Čechová odpoví písemně.

4. paní Lucie Doležalová - Školní poradenské centrum finance - interpelace směřována
na paní Jakob Čechovou a na paní Zátkovou – odpověděly ústně.

5. paní  Lucie Doležalová – Školní  poradenské pracoviště  existence – případ rozpadu
Rady – interpelace směřována na paní Jakob Čechovou a na paní Zátkovou – ústně
odpověděly.



6. pan Kollman – Hodkovská – zbytečná šířka chodníku, utopené parcely mimo moji –
hlína u parcely a čůrání zdarma – interpelace směřována na pana Čížka, pana Slezáka
– odpověděli ústně. 

7. Ing. Jiří Lameš – Doprava v Újezdě  - interpelace směřována na pana Slezáka – ústně
odpověděl.

Seznam interpelací zastupitelů:

1. pan Michael Hartman – zastupitelka Dastychová a její sloupek – interpelace 
směřována na paní Dastychovou – ústně odpověděla. 
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