
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ZÁPIS  

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. ZMČ2
konané dne 15. 12. 2014

Přítomni: dle prezenční listiny 

Ověřovatel: zastupitelka - Vladimíra Juřenová
zastupitel - Ing. Miloš Mergl

1. Zahájení jednání
Jednání  zastupitelstva  MČ Praha  21  zahájil  pan  starosta  Zdeněk  Růžička  v 17:05  hodin.
Přivítal přítomné zastupitele a občany, informoval, že jednání je úřední povahy a 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  dnešního  jednání.
Požádal pana tajemníka Saitze o zahájení bodu č. 2.

2. Složení slibu zastupitele
Pan tajemník Saitz oznámil, že zvolený zastupitel Ing. Březina i další v pořadí Ing. Konejl se
vzdali svého mandátu, zastupitelkou se stává paní RNDr. Jitka Jenšovská, která složila slib. 

3. Stanovení ověřovatelů zápisu, volba mandátového výboru, volba návrhového výboru
Pan starosta zahájil tento bod, navrhl ověřením dnešního zápisu paní Vladimíru Juřenovou a
pana Miloše Mergla, oba souhlasili. Upozornil, že ověřovatel zápisu odpovídá za správnost a
úplnost  zápisu  o  jednání  zastupitelstva,  dozírá  též  na  sčítání  hlasů  a  zjišťování  výsledků
hlasování. 

Následovala  volba  mandátového  výboru,  který  ověřuje  a  konstatuje  přítomnost
nadpoloviční  většiny  členů,  počet  členů  omluvených  a  neomluvených,  navrhl  tříčlenný
mandátový výbor ve složení: předseda pan Jan Slezák, který souhlasil, členy: pan Michael
Hartman, který nesouhlasil; následně navrhl paní Barboru Diepoltovou a paní Karlu Jakob
Čechovou, obě souhlasily. Došlo k hlasování o složení návrhového výboru: Pro 17, proti: 0,
zdržel se: 0.

Dále navrhl tříčlenný návrhový výbor ve složení: předseda pan Jaroslav Jeníček, členové
paní Zuzana Dastychová a pan Marek Čížek, všichni souhlasili. Došlo k hlasování o složení
návrhového výboru: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 2.

Přítomno na jednání všech 17 zastupitelů.

Usnesení číslo: ZMČ2/0016/14
Zastupitelstvo městské části
1) volí
ověřovatele zápisu: Vladimíra Juřenová, Ing. Miloš Mergl

2) volí
mandátový výbor ve složení: předseda Jan Slezák, členové: MUDr. Barbora Diepoltová, Karla
Jakob Čechová /hlasování Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0/

3) volí



návrhový výbor ve složení: předseda MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc., členové: MUDr. Zuzana
Dastychová, Ing. Marek Čížek /hlasování Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 2/

Toto usnesení přijalo všech 17 zastupitelů.

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

4. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Pan  starosta  otevřel  tento  bod,  v diskuzi  občanů  nevystoupil  nikdo,  v diskuzi  zastupitelů
vystoupil pan zastupitel Jeníček s návrhem zařadit jako poslední bod „Různé“; pan zastupitel
Duchek  s návrhem  zařadit  za  bod  č.  4  „Diskuzní  příspěvky  občanů“;  paní  zastupitelka
Juřenová, paní zastupitelka Jakob Čechová, pan zastupitel Roušar s návrhem na zařazení bodu
„Různé“ a pan zastupitel Hartman. 
Došlo k hlasování:

1. Za bod č. 4 zařadit „Diskuzní příspěvky občanů“
Hlasování:  Pro:1, Proti: 1, Zdržel se: 15
Návrh nebyl přijat.

2. Zařadit bod „Různé“
Hlasování:  Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 9 
Návrh nebyl přijat.

Program jednání:

1. Zahájení jednání
2. Složení slibu zastupitele
3. Stanovení ověřovatelů zápisu, volba mandátového výboru, volba návrhového výboru
4. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
5. Kontrola plnění usnesení
6. Návrh na změnu Jednacího řádu ZMČ Praha 21
7. Volba tajemníků Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21
8. Průběžná zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Prahy 21

9.
Účelová neinvestiční dotace na realizaci projektu MČ Praha 21 v oblasti řešení 
problematiky bezdomovectví pro rok 2014

10
. 

Zápis č. 1 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 18. 11. 2014

11.Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za I. - III. čtvrtletí 2014
12
.

Rozpočtová opatření č. 50, 77-80, 84-93, 94-96, 106, 108, 110, 113, 115-118: změny 
rozpočtu v roce 2014

13
.

Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2015 včetně zásad pro hospodaření v 
období rozpočtového provizoria

14
.

Poskytnutí neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ a ZŠ) na 
vánoční besídku (vánoční dárky)

15
.

Žádost o svěření pozemků z majetku Hl. m. Prahy č. parc. 1531/2 a 1573/2 v k.ú. Újezd 
nad Lesy do správy MČ Praha 21

16
.

Grantový systém a Grantové programy pro rok 2015

Usnesení číslo: ZMČ2/0017/14
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje



program 2. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

Usnesení - (Pro: 9, Proti: 1, Zdržel se: 7)

5. Kontrola plnění usnesení
Pan starosta otevřel bod, v rozpravě nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ2/0018/14
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení z minulého jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 

Usnesení - (Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 1)

6. Návrh na změnu Jednacího řádu ZMČ Praha 21
Pan  starosta  bod  uvedl,  v rozpravě  občanů  nikdo  nevystoupil.  V rozpravě  zastupitelů
vystoupili:  paní zastupitelka Juřenová: návrh – v §9 bod 1 zkrátit  dobu trvání řečnického
příspěvku z 5 minut na 3 minuty; paní zastupitelka Dastychová - navrhl - vyškrtnutí v § 7 bod
2 „a předloží návrh programu jednání“; pan zastupitel Jeníček – dotaz - na změnu v § 22 a
zároveň navrhl - pozvat ředitele příspěvkových organizací na jednání ZMČ; pan zastupitel
Hartman – 2 dotazy pro občana je málo; paní zastupitelka Diepoltová – zařadit na začátek
jednání „Diskuzní příspěvky občanů“ a zařadit bod „Různé“ na závěr jednání; pan zastupitel
Duchek – zkrácení doby příspěvku na 3 minuty, tzn. i občanům; paní místostarostka Jakob
Čechová  –  občané  se  mohou  vyjadřovat  k  jednotlivým  bodům;  pan  starosta  Růžička  –
odpověděl na dotazy; pan zastupitel Roušar – navrhl „bere na vědomí předložený návrh a
pověřuje radu přepracovat“; pan zastupitel Hartman – navrhl přepracovat Jednací řád; paní
zastupitelka  Juřenová další  návrh – Jednací  řád stáhnout,  upravit,  připomínkovat  a  znovu
předložit; paní zastupitelka Dastychová – stejný návrh jako paní zastupitelka Juřenová.

V  18:00  hodin  došlo  k přerušení  projednávání  bodů  ZMČ  a  do  19:15  hodin  byly
projednávány interpelace.
V době od 19:15 do 19:25 hodiny byla vyhlášena přestávka. 

Usnesení číslo: ZMČ2/0019/14
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 21 a vrací ho k přepracování

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

7. Volba tajemníků Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21
Pan  starosta  otevřel  bod,  v rozpravě  občanů  nikdo  nevystoupil,  v rozpravě  zastupitelů
vystoupil pan zastupitel Roušar, odpověděl pan tajemník Saitz.



Usnesení číslo: ZMČ2/0020/14
Zastupitelstvo městské části
1) volí
tajemnici Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 Ing. Ivanu Bulířovou a tajemnici Finančního
výboru ZMČ Praha 21 Ing. Vlastu Berkovou

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

8. Průběžná zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Prahy 21
Bod uvedla paní zastupitelka Dastychová, v rozpravě nikdo nevystoupil. 

Usnesení číslo: ZMČ2/0021/14
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zápis z jednání kontrolního výboru č. 1/2014 ze dne 19. 11. 2014

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

9. Účelová neinvestiční dotace na realizaci projektu MČ Praha 21 v oblasti řešení 
problematiky bezdomovectví pro rok 2014
Bod uvedl pan starosta, v rozpravě občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě občanů vystoupili:
pan zastupitel Jeníček,  paní zastupitelka Dastychová, pan zastupitel Roušar,  pan zastupitel
Jeníček podruhé, pan zastupitel Hartman, odpověděla paní Lipanovičová a paní Horká.

Usnesení číslo: ZMČ2/0022/14
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace o.s. Neposeda ve výši 50 000 Kč na realizaci projektu
"Terénní sociální práce s osobami bez přístřeší" 

Usnesení - (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 2)

10. Zápis č. 1 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 18. 11. 
2014
Pan starosta otevřel bod, v rozpravě nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ2/0023/14
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zápis č. 1 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 18. 11. 2014

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

11. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za I. - III. čtvrtletí 2014



Pan  starosta  otevřel  bod,  v rozpravě  občanů  nikdo  nevystoupil,  v rozpravě  zastupitelů
vystoupili:  pan  zastupitel  Jeníček,  paní  zastupitelka  Diepoltová,  pan  zastupitel  Roušar,
odpověděla paní Berková.

Usnesení číslo: ZMČ2/0024/14
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za I. - III. čtvrtletí 2014" v souladu s přiloženým materiálem, 
který je součástí originálu usnesení

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

12. Rozpočtová opatření č. 50, 77-80, 84-93, 94-96, 106, 108, 110, 113, 115-118: změny 
rozpočtu v roce 2014
Pan  starosta  otevřel  bod,  v rozpravě  občanů  nikdo  nevystoupil,  v rozpravě  zastupitelů
vystoupili:  paní  zastupitelka  Dastychová,  paní  radní  Punová,  pan  zastupitel  Roušar,  pan
zastupitel Záhora, pan místostarosta Slezák, pan zastupitel Hartman, pan zastupitel Duchek,
paní  místostarostka  Jakob  Čechová,  pan  zastupitel  Roušar  podruhé,  paní  zastupitelka
Juřenová,  pan  zastupitel  Hartman  podruhé,  paní  zastupitelka  Dastychová,  pan  zastupitel
Duchek podruhé a pan zastupitel Jeníček. 
Došlo  k hlasování  o  ukončení  diskuze:  Pro:  13,  proti:  1,  Zdržel  se:  3,  Návrh  byl  přijat,
rozprava byla ukončena. 

Usnesení číslo: ZMČ2/0025/14
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 50, 77 - 80, 84 - 93, 94 - 96, 106, 108, 110, 113, 117 a 118 : změny
rozpočtu v roce 2014 dle přiložených tabulek, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení

2) schvaluje
rozpočtové opatření č. 115 a 116: změny rozpočtu v roce 2014 dle přiložených tabulek, které
jsou nedílnou součástí tohoto usnesení

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

13. Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2015 včetně zásad pro 
hospodaření v období rozpočtového provizoria
Pan  starosta  otevřel  bod,  v rozpravě  občanů  nikdo  nevystoupil,  v rozpravě  zastupitelů
vystoupili:  pan  místostarosta  Slezák,  pan  zastupitel  Hartman  a  pan  zastupitel  Roušar,
odpověděla paní Berková. 

Usnesení číslo: ZMČ2/0026/14
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje



Rozpočtové provizorium MČ Praha 21 na rok 2015" - příloha č. 1 - Závazné ukazatele 
rozpočtového provizoria, včetně zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria v 
souladu s přiloženým materiálem, který je nedílnou součástí originálu tohoto usnesení

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

14. Poskytnutí neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ a ZŠ)
na vánoční besídku (vánoční dárky)
Pan  starosta  otevřel  bod,  v rozpravě  občanů  nikdo  nevystoupil,  v rozpravě  zastupitelů
vystoupili:  pan  zastupitel  Roušar,  paní  místostarostka  Jakob  Čechová,  paní  zastupitelka
Punová, pan zastupitel Duchek, pan zastupitel Hartman, pan zastupitel Duchek, pan zastupitel
Jeníček a pan zastupitel Záhora.

Usnesení číslo: ZMČ2/0027/14
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
poskytnutí neinvestičního příspěvku zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ a ZŠ) v 
celkové výši 215,00 tis. Kč (na každou třídu po 10,00 tis. Kč a oddělení školní družiny po 
5,00 tis. Kč) na vánoční besídku (vánoční dárky) formou rozpočtového opatření č. 114: změna
rozpočtu v roce 2014 v souladu s přiloženou tabulkou

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

15. Žádost o svěření pozemků z majetku Hl. m. Prahy č. parc. 1531/2 a 1573/2 v k.ú. 
Újezd nad Lesy do správy MČ Praha 21
Pan starosta otevřel bod, v rozpravě občanů vystoupil pan Veselý, odpověděl pan starosta;
v rozpravě zastupitelů nikdo.

Usnesení číslo: ZMČ2/0028/14
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
žádost o svěření pozemků č. parc. 1531/2 a 1573/2 v. k.ú. Újezd nad Lesy z vlastnictví Hl. m. 
Prahy do svěřené správy MČ Praha 21 

2) ukládá
ÚMČ Praha 21 (OMI) zaslat žádost včetně usnesení Hlavnímu městu Praze

Zodpovídá 

1. Ing. Josef Roušal, vedoucí odboru majetku a investic 
   
Termín: 30. 01. 2015    

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



16. Grantový systém a Grantové programy pro rok 2015
Pan  starosta  otevřel  bod,  v rozpravě  občanů  nikdo  nevystoupil,  v rozpravě  zastupitelů
vystoupili:  pan  zastupitel  Roušar,  odpověděla  paní  Ponicová;  pan  zastupitel  Duchek
s návrhem o rozšíření  Grantového programu „Prevence  kriminality  a  užívání  návykových
látek“ o bod D Závislost, resocializace – hráčství; pan zastupitel Hartman a pan zastupitel
Roušar. 
Došlo k hlasování:

1. rozšíření Grantového programu „Prevence kriminality a užívání návykových látek“
o bod D Závislost, resocializace – hráčství
Hlasování:  Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 6
Návrh byl přijat.

Usnesení číslo: ZMČ2/0029/14
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
Grantový systém a Grantové programy MČ Praha 21 pro rok 2015

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

V době od 18:00 do 19:15 hodin byly projednávány interpelace občanů a zastupitelů, jejich
znění je přílohou tohoto zápisu.

Ve 21:43 hodin bylo jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 ukončeno.

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

Vladimíra Juřenová
zastupitelka

Ing. Miloš Mergl
zastupitel



Zdeněk Růžička
starosta MČ Praha 21

Zapsal: asistentka - Dana Kartousová

Příloha zápisu jednání ZMČ2 – 15. 12. 2014
Interpelace občanů a členů zastupitelstva

Seznam interpelací občanů: 

1. pan  Jan  Veselý  –  Situace  kolem  Hodkovské  ulice  –  interpelace  směřována  na
zastupitelstvo -  pan starosta odpoví písemně. 

2. pan Josef Ohnisko – Koupaliště – interpelace směřována na pana starostu, který ústně
odpověděl. 

3. pan  Jiří  Lameš  –  JŘ  ZMČ  –  interpelace  směřována  na  pana  Slezáka  –  odpoví
písemně. 

4. pan Josef Ohnisko – Památník padlým I. SV – odpověděl ústně pan starosta. 
5. pan Jiří Lameš – ÚZ – interpelace směřována na pana Slezáka, paní Jakob Čechovou,

ÚZ a  pana  starostu  Růžičku  –  ústně  odpověděl  místostarosta  pan  Slezáka  a  paní
místostarostka Jakob Čechová. 

Seznam interpelací zastupitelů: 

1. pan Jaroslav Jeníček – Předání úřadu novému starostovi – interpelace směřována na
pana Roušara, který ústně odpověděl.



2. pan  Pavel  Roušar  –  Informace  pro  zastupitele  –  interpelace  směřována  na  pana
starostu, který ústně odpověděl. 

3. pan Michael Hartman – Tvrzení na zastupitelstvu – interpelace směřována na paní
Dastychovou, která ústně odpověděla.

4. pan Petr  Duchek – Újezdský zpravodaj  –  interpelace  směřována na  pana  starostu,
který ústně odpověděl. 

5. pan  Jaroslav  Jeníček  –  Práce  pro  obec  od  minulého  zastupitelstva  –  interpelace
směřována na pana místostarostu Jana Slezáka, který ústně odpověděl. 

6. pan Pavel Roušar – Projekty e-Újezd + Digitalizace – interpelace směřována na pana
tajemníka, který ústně odpověděl. 

7. pan Pavel Roušar – Pel Mel – (Chotouchovská ul.) – interpelace směřována na pana
starostu, který ústně odpověděl. 

8. pan  Jaroslav  Jeníček  –  Práce  pro  obec  od  minulého  zastupitelstva  –  interpelace
směřována na paní Jakob Čechovou, která ústně odpověděla. 

9. pan Jaroslav Jeníček – Počítačová gramotnost úředníků, plány školení – interpelace
směřována na pana tajemníka, který ústně odpověděl.

10. pan Jaroslav Jeníček – Odměny vedoucím pracovníkům – interpelace směřována na
tajemníka, který ústně odpověděl.
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