
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. ZMČ21
konané dne 23.07.2018

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : zastupitel MČ Praha 21 - Vladimíra Juřenová
radní MČ Praha 21 - RNDr. Jitka Jenšovská

1. Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů
Jednání zastupitelstva MČ Praha 21 zahájila v 18:00 hodin paní starostka Karla Jakob

Čechová, přivítala přítomné zastupitele a občany, informovala, že jednání je úřední povahy a
přenáší se on-line na internetu, požádala o vypnutí mobilních telefonů a zachování klidu pro
důstojný průběh jednání; čas jednání je stanoven do 20:00 hodin.

Informovala,  že  vzhledem  k rezignaci  zastupitele  Kopeckého  složí  dnes  slib
zastupitele Lucie Ponicová, která slib složila. Hlasování bude probíhat elektronicky, v případě
technických problémů zvednutím ruky. 

Dále informovala, že zápis z 20. zasedání zastupitelstva byl řádně ověřen a podepsán,
námitku vznesl pan zastupitel Hartman, který žádá v zápisu č. 19 u bodu č. 20 o doplnění:
vystoupil  pan  Hartman  s  návrhem,  aby  kontrolní  výbor  prověřil  plnění  usnesení
ZMČ17/0212/13 z 16.12.2013.

Ověřením dnešního zápisu pověřila paní radní Jitku Jenšovskou a paní zastupitelku
Vladimíru Juřenovou - obě souhlasily.

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.

2. Volba mandátového výboru
Paní starostka sdělila, že mandátový výbor ověří a konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny
členů, počet členů omluvených, neomluvených a navrhla dvoučlenný mandátový výbor ve
složení: paní zastupitelka Barbora Diepoltová pan zastupitel Miloš Mergl – oba souhlasili.

Usnesení číslo: ZMČ21/0318/18
Zastupitelstvo městské části
1) volí

mandátový výbor ve složení: paní Barbora Diepoltová, pan Miloš Mergl

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



Mandátový výbor konstatoval, že je přítomno 15 zastupitelů, omluvili se pan Čížek a pan
Koutský.

3. Volba návrhového výboru
Paní  starostka  navrhla  dvoučlenný  návrhový  výbor  ve  složení:  pan  místostarosta  Tomáš
Fábera a pan radní Jaroslav Jeníček – oba souhlasili. 

Usnesení číslo: ZMČ21/0319/18
Zastupitelstvo městské části
1) volí

návrhový výbor ve složení: pan Jaroslav Jeníček, pan Tomáš Fábera

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

Paní starostka zkonstatovala, že 21. zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno na úřední desce,
včetně elektronické podoby,  informace k projednávaným bodům v digitální podobě mohou
občané  nalézt  na  webových  stránkách  úřadu.  Z materiálu  jsou  vynechány  údaje  osobní
povahy, které znemožňuje zveřejňovat zákon.

4. Schválení programu mimořádného jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Paní  starostka uvedla,  že program mají  všichni  před sebou, pro veřejnost  byl  vyvěšen na
úřední desce, elektronické desce. 
V rozpravě občanů vystoupil pan Lameš, v rozpravě zastupitelů vystoupili: pan Roušar, pan
Růžička, paní Dastychová, a pan Duchek. Odhlasováno bylo doplnění programu o bod č. 5:
„Dovolba předsedy a člena Kontrolního výboru“ - Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0.

   Navržený program jednání:
1. Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů
2. Volba mandátového výboru
3. Volba návrhového výboru
4. Schválení programu mimořádného jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
5. Změna jednacího řádu pro mimořádné jednání zastupitelstva – vypuštění interpelací
6. Připomínky MČ Praha 21 k návrhu Územního plánu hl.  m. Prahy (Metropolitnímu

plánu

Schválený program jednání:

1. Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů
2. Volba mandátového výboru
3. Volba návrhového výboru
4. Schválení programu mimořádného jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
5. Dovolba předsedy a člena Kontrolního výboru
6. Změna jednacího řádu pro mimořádné jednání zastupitelstva - vypuštění interpelací
7. Připomínky MČ Praha 21 k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitnímu plánu)



Usnesení číslo: ZMČ21/0320/18
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

upravený program 21. (mimořádného) jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

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

5. Dovolba předsedy a člena Kontrolního výboru
Paní starostka navrhla novou členku KV paní Ponicovou, jako předsedkyně byla navržena
paní Zátková.

Usnesení číslo: ZMČ21/0321/18
Zastupitelstvo městské části
1) volí

předsedkyni Kontrolního výboru ZMČ Praha 21: Ing. Šárku Zátkovou Hlasování: Pro: 14,
Proti: 0, Zdržel se: 1.

2) volí

členku Kontrolního výboru ZMČ Praha 21: Ing. Lucii Ponicovou Hlasování: Pro: 14, Proti: 0,
Zdržel se: 1.

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

6. Změna jednacího řádu pro mimořádné jednání zastupitelstva - vypuštění interpelací
Paní Zátková navrhla sloučit rozpravu občanů a zastupitelů s tím, že každý může vystoupit
4krát a o 5 vystoupení bude hlasováno. 

Usnesení číslo: ZMČ21/0322/18
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

pro mimořádné jednání ZMČ Praha 21 konaného dne 23. 7. 2018 úpravu jednacího řádu - 
vypuštění interpelací

2) schvaluje

sloučení rozpravy občanů a zastupitelů (každý může vystoupit 4krát a o 5 vystoupení bude
hlasováno)

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



7. Připomínky  MČ  Praha  21  k  návrhu  Územního  plánu  hl.  m.  Prahy
(Metropolitnímu plánu)

Projednávány a hlasovány byly jednotlivé připomínky tak, jak je zastupitelé obdrželi ve
svých materiálech. Pan místostarosta Slezák navrhl neukončit jednání ve 22:00 hodin a
projednat všechny body. Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat. 

Usnesení číslo: ZMČ21/0323/18
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo

s předloženými připomínkami k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu)

2) schvaluje

seznam připomínek tak, jak byly odsouhlaseny na jednání ZMČ Praha 21

3) ukládá

uplatnit  schválené  připomínky  u  pořizovatele  plánovací  dokumentace  pro  hl.  m.  Prahy,
Odboru územního rozvoje MHMP

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21 
   
Termín: 26.07.2018    

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

Ve 23:13 hodin pan místostarosta Slezák jednání ukončil a poděkoval přítomným.

Vladimíra Juřenová
zastupitel MČ Praha 21

RNDr. Jitka Jenšovská
radní MČ Praha 21

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

Zapsal: asistentka - Dana Kartousová


	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
	Zápis
	Zastupitelstvo městské části
	jednání č. ZMČ21 konané dne 23.07.2018


