
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ZÁPIS  

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
jednání č. ZMČ17

konané dne 16. 12. 2013

Přítomni: dle prezenční listiny 

Ověřovatel: zastupitelka - Vladimíra Juřenová
zastupitel - Ing. Jiří Šponer

1. Zahájení jednání
Pan starosta v 16:00 hodin zahájil jednání Zastupitelstva Městské části Praha 21. Informoval
přítomné  v sále,  že  jednání  je  úřední  povahy  a  že  se  z něho  pořizuje  audiozáznam  a
videozáznam, který se současně přenáší on-line na internetu. Požádal přítomné, aby po dobu
jednání  zastupitelstva vypnuli  vyzvánění  svých mobilních telefonů a zachovávali  klid  pro
důstojný průběh dnešního jednání Zastupitelstva MČ Praha 21. Konstatoval, že 17. zasedání
bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

2. Stanovení ověřovatelů zápisu, volba mandátového výboru, volba návrhového výboru
Pan  starosta  otevřel  tento  bod,  navrhl  ověřováním  zápisu  a  výsledku  hlasování  paní

zastupitelku  Juřenovou  a  pana  zastupitele  Šponera  a  požádal  o  vyjádření  souhlasu,  oba
souhlasili. Upozornil, že ověřovatel zápisu odpovídá za správnost a úplnost zápisu o jednání
zastupitelstva, dozírá též na sčítání hlasů a zjišťování výsledků hlasování. Požádal, aby bylo
při  jednotlivých hlasováních do záznamu hlasitě uvedeno, kolik zastupitelů hlasovalo pro,
proti a kolik zastupitelů se hlasování zdrželo. Konstatoval, že z dnešního zasedání se omluvila
paní  zastupitelka  Vlásenková  a  pan  zastupitel  Hod.  Paní  zastupitelka  Dastychová  a  pan
zastupitel Štrouf se dostaví později. 

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  zastupitel  Sikač,  členové:  paní  zastupitelka
Diepoltová a pan zastupitel Vlach. Požádal o vyjádření souhlasu navržených členů, všichni
souhlasili.  Došlo k hlasování:  Pro: 13, Proti:  0,  Zdržel se:  0.  Návrh byl  přijat,  byl  zvolen
mandátový výbor. Přítomno na jednání – 13 zastupitelů z celkového počtu 17, zastupitelstvo
je usnášeníschopné.

Dále  navrhl  tříčlenný  návrhový  výbor  ve  složení:  Předseda  pan  zastupitel  Hartman,
členové  pan  zastupitel  Janda  a  pan  zastupitel  Taitl,  požádal  o  vyjádření  souhlasu  členů
s návrhem,  souhlasili.  Došlo  k hlasování  o  složení  návrhového  výboru:  Pro:  13,  Proti:  0,
Zdržel se: 0. Návrh byl přijat, byl zvolen návrhový výbor. 

Konstatoval, že 17. zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno na úřední desce včetně její
elektronické  podoby.  Upozornil  občany,  že  na  webových  stránkách  úřadu  mohou  před
jednáním ZMČ nalézt veškeré detailní informace ke všem projednávaným bodům v digitální
podobě. Z materiálu jsou vynechány údaje osobní povahy, které nám znemožňuje zveřejňovat
zákon.  Z dnešního  zasedání  byli  řádně  omluveni:  paní  zastupitelka  Vlásenková  a  pan



zastupitel Hod, ostatní přijdou později. Zápis z 16. zasedání zastupitelstva byl řádně ověřen a
podepsán. K minulému zápisu nikdo nevznesl námitku. 

Usnesení číslo: ZMČ17/0203/13
Zastupitelstvo městské části
1) volí
ověřovatele zápisu: paní zastupitelka Juřenová a pan zastupitel Šponer
2) volí
mandátový  výbor  ve  složení:  předseda  pan  zastupitel  Sikač,  členové:  paní  zastupitelka
Diepoltová a pan zastupitel Vlach /hlasování Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0/
3) volí
návrhový výbor ve složení: předseda pan zastupitel Hartman, členové: pan zastupitel Janda a
pan zastupitel Taitl /hlasování Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0/ 
Usnesení - (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)

3. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Pan starosta otevřel tento bod a stáhl z jednání bod č. 9 Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok
2014,  z důvodu  doposud  neschváleného  státního  rozpočtu;  zároveň  oznámil,  že  v případě
nutnosti svolat mimořádné zasedání zastupitelstva, bude svoláno na 3. 2. 2014 nebo 17. 2.
2014 s tím,  že  termín  by byl  oznámen 14 dní  dopředu;  požádal  zastupitele,  aby s těmito
termíny  počítali.  Snahou  bude  rozpočet  schvalovat  na  řádném  zastupitelstvu,  které  je
plánováno na 17. 3. 2014.  V rozpravě k tomuto bodu vystoupil pan zastupitel Duchek, navrhl
doplnění bodů: Diskusní příspěvky občanů a bod Různé. 

Následně došlo k hlasování o přidání bodů: 
1. Různé 

Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 7
Návrh nebyl přijat.

V 16:07 hodin přišla paní zastupitelka Dastychová, změna počtu hlasujících na 14.
V16:10 hodin přišel pan zastupitel Štrouf, změna počtu hlasujících na 15.

2. Diskusní příspěvky občanů
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 8
Návrh nebyl přijat.

3. Program jednání bez bodu č. 9
Hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 5
Návrh byl přijat.

Schválený program jednání:

1. Zahájení jednání
2. Stanovení ověřovatelů zápisu, volba mandátového výboru, volba návrhového výboru
3. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
4. Kontrola plnění usnesení
5. Nabídka darování pozemku č. parc. 1660/1 v k. ú. Újezd nad Lesy

6.
Zápis z korespondenčního jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 
10/2013 ze dne 25. 9. 2013 a zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 
21 č. 11/2013/ ze dne 4. 11. 2013

7. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. - 3. čtvrtletí 2013



8.
Rozpočtová opatření č. 58, 60-64,69,71,72,74,75,77-82, 85: změny rozpočtu v roce 2013 a
rozpočtové opatření č. 73: úprava rozpočtu v roce 2013

9. Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2014 – Stažen z jednání 

10.
Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2014 včetně zásad pro hospodaření v 
období rozpočtového provizoria

11.Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2019
12.Dopravní generel a generel cyklistické dopravy v MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy
13.Vnitřní směrnice "O schvalování účetní závěrky"
14.Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21
15.Grantové programy vyhlášené MČ Praha 21 pro rok 2014
16.Zásady pro udělování čestných titulů MČ Praha 21

Usnesení číslo: ZMČ17/0204/13
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
program  17.  jednání  Zastupitelstva  MČ  Praha  21  po  úpravách  vzešlých  z
jednání zastupitelstva

Usnesení - (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 5)

4. Kontrola plnění usnesení
Paní místostarostka Jakob Čechová otevřela tento bod a předala slovo panu starostovi, který
bod přednesl.  V příloze jsou úkoly splněné a jeden bod, který nebyl  schválen.  V rozpravě
zastupitelů k  bodu vystoupil pan zastupitel Janda – nesplněný úkol – 14/2012 - Průběžná
zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21, Jednací řád KV ZMČ Praha 21- byl předložen, nebyl
odsouhlasen; paní zastupitelka Dastychová, pan místostarosta Slezák, pan starosta – pokud
nebyl odsouhlasen nový jednací řád KV, je platný původní jednací řád KV je tento úkol je
možné  vyškrtnou;  pan  zastupitel  Hartman,  závěrečné  slovo  pan  starosta:  úkol  14/2012
vyškrtnout, je možné učinit ještě jeden pokus o aktualizaci jednacího řádu.

Usnesení číslo: ZMČ17/0205/13
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení z minulého jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 

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

5. Nabídka darování pozemku č. parc. 1660/1 v k. ú. Újezd nad Lesy
Paní místostarostka Jakob Čechová otevřela tento bod a předala slovo panu starostovi, který
bod přednesl. Jedná se o pozemek na rohu ulic Novosibřinská a Staroklánovická, o výměře
88m²,  na  kterém je  vybudován  chodník.  V rozpravě  k bodu  vystoupili:  paní  zastupitelka
Dastychová, pan zastupitel Sikač, pan místostarosta Slezák a pan starosta.



Usnesení číslo: ZMČ17/0206/13
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
přijetí daru pozemku č. parc. 1660/1 o výměře 88 m² v k. ú. Újezd nad Lesy od RNDr. Jiřího
Sikače, CSc s tím, že MČ zajistí veškeré náležitosti spojené s převodem na své náklady

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

6. Zápis z korespondenčního jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 
10/2013 ze dne 25. 9. 2013 a zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha
21 č. 11/2013/ ze dne 4. 11. 2013
Paní místostarostka Jakob Čechová otevřela tento bod a předala slovo panu starostovi, který
bod přednesl. Zápisy jsou jednoznačné, důležitý je Zápis ze 4. 11. 2013, kde v bodu č. 6 je
projednávání návrhu rozpočtu MČ na rok 2014. V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ17/0207/13
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zápis č. 10/2013 z korespondenčního jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21
ze  dne  25.  9.  2013 a  zápis  z  jednání  Finančního výboru  Zastupitelstva  MČ Praha  21  č.
11/2013 ze dne 4. 11. 2013

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

7. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. - 3. čtvrtletí 2013
Paní místostarostka Jakob Čechová otevřela tento bod a předala slovo panu starostovi, který
bod přednesl.   Na základě  zákona  č.  250/2000  Sb.  o  rozpočtových  pravidlech  územních
rozpočtů  a  obecně  závazné  vyhlášky  hl.  m.  Prahy  č.  55/2000  Sb.,  předkládáme  plnění
rozpočtu za 1. – 3. čtvrtletí 2013. K 30. 9. 2013 byly vykázány příjmy ve výši 58,703,36 tis.
Kč,  tj.  plnění  k upravenému rozpočtu na 78,63%. Celkové výdaje byly vykázány ve výši
46 501,34 tis. Kč tj. plnění vůči zpravenému rozpočtu 60,62 %. V rozpravě k tomuto bodu
vystoupil pan zastupitel Janda, pan zastupitel Sikač a pan zastupitel Hartman, závěrečné slovo
pronesl pan starosta. 

Usnesení číslo: ZMČ17/0208/13
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
"Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. - 3. čtvrtletí  2013" v souladu s přiloženým materiálem
(komentář, tabulky, výkaz a sestavy), který je součástí originálu usnesení
Usnesení - (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)

8. Rozpočtová opatření č. 58, 60-64,69,71,72,74,75,77-82, 85: změny rozpočtu v roce 2013
a rozpočtové opatření č. 73: úprava rozpočtu v roce 2013
Paní místostarostka Jakob Čechová otevřela tento bod a předala slovo panu starostovi, který
bod  přednesl.   Rozpočtové  opatření  č.  58  je  Operační  program  Praha  –  Adaptabilita;
rozpočtové  opatření  č.  60  –  zvýšení  provozního  příspěvku  po  navýšení  kapacity  v MŠ
Sedmikráska a v MŠ Sluníčko; rozpočtové opatření č. 61 – přijetí dotace z MMP ve výši 50 %
odvodu  z výherních  hracích  přístrojů;  rozpočtové  opatření  č.  62  –  přijetí  účelové  dotace
z MHMP na vybudování dětského hřiště Druhanická; rozpočtové opatření č. 63 – poskytnutí



investičního transferu - TJ Sokol na dokončení výstavby multifunkčního hřiště; rozpočtové
opatření  č.  64  –  na  sociálně.  právní  ochranu  dětí;   rozpočtové  opatření  č.  69  –  zvýšení
provozního příspěvku po navýšení kapacity MŠ Sluníčko; rozpočtové opatření č. 71 – dotace
na  volby;  rozpočtové  opatření  č.  72  –  dotace  z úřadu práce;  rozpočtové  opatření  č.  73  –
finanční prostředky v rámci inv. akce Rozšíření kapacity MŠ Sluníčko; rozpočtové opatření č.
74  –  projekt  v rámci  Operační  program Praha  –  Konkurenceschopnost  –  Vnitřní  správa;
rozpočtové opatření č. 75 - projekt v rámci Operační program Praha – Konkurenceschopnost
– Pokladní správa; rozpočtové opatření č. 77 – převedení finančních prostředků z investiční
položky Přístavba budovy ÚMČ P21 na neinvestiční položku Úprava prostranství u budovy
ÚMČ P21; rozpočtové opatření č.  78 – Zpracování a podání  žádosti  na SFŽP – iniciační
studie Blatov; rozpočtové opatření č. 79 – dotace na integraci žáků; rozpočtové opatření č. 80
– dotace na speciální  ochranné prostředky a techn.  vybavení  pro JSDH Újezd nad Lesy;
rozpočtové opatření č. 81 – příspěvek MZŠ Polesná na vybavení školní dužiny; rozpočtové
opatření č. 82 – oplocení kontejnerového stání v ulici Pilovská; rozpočtové opatření č. 85 –
převedení  nevyčerpaných  finančních  prostředků  z rozpočtu  v roce  2013  do  Fondu  rezerv
v roce  2014.  V rozpravě  k tomuto  bodu  vystoupila  paní  zastupitelka  Dastychová,  pan
zastupitel Štrouf, a pan zastupitel Hartman, závěrečné slovo pronesl pan starosta.

Usnesení číslo: ZMČ17/0209/13
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 58, 60-64, 69, 71, 72, 74, 75, 77-82, 85 - změny rozpočtu v roce 2013 a
rozpočtové opatření č. 73 - úpravu rozpočtu v roce 2013 dle přiložených tabulek, které jsou
nedílnou součástí tohoto usnesení
Usnesení - (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 2)

9. Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2014

                                Materiál byl stažen z jednání.  

10. Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2014 včetně zásad pro 
hospodaření v období rozpočtového provizoria
Paní místostarostka Jakob Čechová otevřela tento bod a předala slovo panu starostovi, který
bod přednesl.  Vzhledem k tomu, že nelze zabezpečit schválení rozpočtu MČ Praha 21 do
konce roku 2013, bude se řídit rozpočtové hospodaření MČ Praha 21, v době do schválení
rozpočtu  na  rok  2014  Zastupitelstvem  MČ  Praha  21,  pravidly  rozpočtového  provizoria.
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ17/0210/13
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
"Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2014" - 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: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)

11. Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2019



Paní  místostarostka Jakob Čechová otevřela  tento bod a  předala  slovo předkladateli  panu
starostovi, který bod přednesl. Návrh rozpočtového výhledu je předkládán v přiložené tabulce,
včetně  komentáře  a  vychází  z posledně  známých  skutečností,  předpokladů  a  posledně
platných  pokynů  z MHMP.  V rozpravě  k tomuto  bodu  vystoupila  paní  zastupitelka
Dastychová. 

Usnesení číslo: ZMČ17/0211/13
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
"Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2019" v souladu s přiloženou tabulkou,
která je nedílnou součástí  originálu usnesení

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

12. Dopravní generel a generel cyklistické dopravy v MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy
Paní  místostarostka Jakob Čechová otevřela  tento bod a  předala  slovo předkladateli  panu
místostarostovi  Slezákovi,  který  bod  přednesl.  Dopravní  generel  provádí  analýzu,  řeší
problémová  místa,  předkládá  návrhy  na  zklidnění  dopravy  a  na  zvýšení  bezpečnosti  a
plynulosti.  Řeší  dopravní  vztahy,  zpracovává  a  vyhodnocuje  dopravní  nehody  a  vychází
z provedeného  průzkumu.  Generel  cyklistické  dopravy konstatuje,  že  se  neustále  zvyšuje
trend užívání kola pro rekreační využití i pro cesty do zaměstnání, řeší umístění stojanů na
kola.  Navržené  cyklistické  stezky se  budou napojovat  na  stávající  trasy i  na  cyklostezky
v okolních MČ. K oběma generelům se vyjádřila Policie ČR. Návrhy materiálů byly vyvěšeny
po dobu několika měsíců a webu MČ Praha 21 a proběhla veřejná setkání s občany. Pracovní
skupina Dopravní komise přijala cca 170 podnětů od občanů a uložila autorům panu Ing. Janu
Šilarovi (DG) a panu Ing. Květoslavu Syrovému (CG) zapracovat podněty technicky možné.
Oba autoři  je  představili  zastupitelům. V rozpravě k tomuto bodu vystoupil  pan zastupitel
Sikač, pan zastupitel Janda, pan starosta, paní zastupitelka Dastychová a pan zastupitel Janda,
závěrečné slovo dostal pan místostarosta Slezák. 

Usnesení číslo: ZMČ17/0212/13
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
Dopravní generel a generel cyklistické dopravy v MČ Praha 21, které jsou nedílnou součástí
originálu usnesení

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

13. Vnitřní směrnice "O schvalování účetní závěrky"
Paní místostarostka Jakob Čechová otevřela tento bod a předala slovo panu starostovi, který
bod přednesl. V příloze předkládám vnitřní směrnici "O schvalování účetní závěrky". Tato
směrnice byla již schvalována v červnovém jednání Zastupitelstva MČ Praha 21. V té době
nebyla  v  platnosti  a  účinnosti  vyhláška  č.  220/2013  Sb.,  o  požadavcích  na  schvalování
účetních  závěrek  některých  vybraných  účetních  jednotek  a  tudíž  se  při  tvorbě  směrnice
vycházelo z návrhu této vyhlášky. Vyhláška č. 220/2013 Sb. nabyla účinnosti dne 1. 8. 2013 a
dle jejího znění byla upravena platná vnitřní směrnice ÚMČ. Vzhledem k drobným úpravám
(přidaná  slova,  odrážky apod.)  v  celém textu  směrnice,  pro  přehlednost  doporučuji  zrušit
stávající směrnici č. 1/13 a nahradit ji novou předkládanou směrnicí. Protože účetní závěrku



MČ Praha 21 musí dle zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze schvalovat Zastupitelstvo MČ
Praha 21 je nutné, aby i  tuto směrnici  schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 21. Tato vnitřní
směrnice  byla projednána v Radě městské  části  Praha  21 dne 19.  11.  2013 usnesením č.
RMČ82/1481/13.  V rozpravě  k tomuto  bodu  vystoupil  pan  zastupitel  Hartman:  vnitřní
směrnici doplnit v Čl. 2 bod 2 člen finančního výboru nominovaný finančním výborem; pan
zastupitel  Sikač,  paní  zastupitelka  Dastychová,  pan  místostarosta  Slezák  a  předkladatel
materiálu pan starosta.

Následně došlo k     hlasování:   
1. Doplnění  textu  v Čl.2,  bod  2:  Člen  finančního  výboru  nominovaný  finančním

výborem
   Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 1
   Návrh byl přijat.

Usnesení číslo: ZMČ17/0213/13
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
vnitřní směrnici "O schvalování účetní závěrky" s účinností od 1. 1. 2014, která je nedílnou
součástí originálu usnesení - po úpravách vzešlých z jednání zastupitelstva

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

14. Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21
Paní místostarostka Jakob Čechová otevřela tento bod a předala slovo panu Jandovi, který
konstatoval, že vše je uvedeno v materiálu a žádné doplnění nemá.  V rozpravě k tomuto bodu
vystoupil pan zastupitel Duchek, odpovídal pan zastupitel Janda, pan zastupitel Hartman a
pan starosta. 

Usnesení číslo: ZMČ17/0214/13
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

zápis z jednání kontrolního výboru č. 27/2013 ze dne 4. 9. 2013, zápis z jednání kontrolního 
výboru č. 28/2013 ze dne 16. 10. 2013 a zápis z jednání kontrolního výboru č. 29/2013 ze dne
20. 11. 2013

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

15. Grantové programy vyhlášené MČ Praha 21 pro rok 2014
Paní místostarostka Jakob Čechová otevřela tento bod a předala slovo panu starostovi, který
bod přednesl. ZMČ Praha 21 schválilo dne 14. 10. 2013 Grantový systém MČ Praha 21 po
návrhu  na  změny  Grantovou  komisí  a  některými  zastupiteli  na  základě  usnesení
ZMČ16/0201/13. V souladu s Grantovým systémem byl dne 19. 11. 2013 předložen Radě MČ
Praha 21 návrh konkrétních Grantových programů pro rok 2014, která s nimi souhlasila. 



Termíny pro grantové řízení v souladu s Grantovým systémem:  
16. 12. 2013 schválení Grantových programů Zastupitelstvem MČ  
6. 1. 2014 seminář pro možné žadatele o granty 
8. 1. 2014 - 10. 2. 2014 přijímání žádostí o granty 
21. 2. 2014 předání výsledku formálního posouzení grantů předsedovi Grantové komise  
3. 3. 2014 zasedání Grantové komise   
11. 3. 2014 předání závěrů Grantové komise k rozhodnutí Radě MČ 
ZMČ Praha 21 jsou předkládány ke schválení Grantové programy MČ Praha 21 pro rok 2014.
V rozpravě občanů k tomuto bodu vystoupil pan Lameš.

V 18:00  hodin  došlo  k přerušení  projednávání  tohoto  bodu  a  byly  projednávány
Interpelace.

V 18:56  hodin  pokračuje  projednávání  tohoto  bodu  rozpravou,  ve  které  vystoupila  paní
zastupitelka Diepoltová, pan zastupitel Duchek, paní zastupitelka Dastychová, pan zastupitel
Hartman a pan starosta.

Usnesení číslo: ZMČ17/0215/13
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
Grantové programy vyhlášené MČ Praha 21 pro rok 2014
2) ukládá
ÚMČ Praha 21 /OŠKMA21/ uveřejnit vyhlášené Grantové programy pro rok 2014 na úřední
desce a webové adrese ÚMČ Praha 21
Zodpovídá 

1. Iva Hájková, vedoucí odboru 
   
Termín: 31. 12. 2013    

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

16. Zásady pro udělování čestných titulů MČ Praha 21
Paní místostarostka Jakob Čechová otevřela tento bod a předala slovo panu starostovi, který
bod přednesl. Rada MČ Praha 21 souhlasila s novými Zásadami pro udělování čestných titulů
na svém zasedání dne 19. 11. 2013, které nahrazují zásady z roku 2010 v plném znění. 
Předkládané zásady detailněji upravují jednotlivé postupy nominace čestných titulů a jejich
vyhodnocení.  Nově  obsahují  i  vzorové  formuláře  -  Návrhy  na  udělení  čestného  titulu.
V rozpravě  občanů  k tomuto  bodu  vystoupil  pan  Lameš,  v rozpravě  zastupitelů  paní
zastupitelka Juřenová, paní zastupitelka Diepoltová – navrhuje: 1. neuvádět adresu kandidáta
2. v čl. 4 bod 5  - občané musí trvale bydlet v Újezdě nad Lesy; pan zastupitel Hartman, pan
zastupitel Duchek, paní zastupitelka Dastychová, pan zastupitel Sikač, pan zastupitel Janda,
paní  místostarostka  Jakob  Čechová,  pan  zastupitel  Hartman,  pan  zastupitel  Duchek   -
navrhuje: 1. Celý materiál stáhnout;  2. Vyjmenovávat řádek po řádku, co by mělo být jinak;
3. Jsem ochoten zpracovat nové zásady;  závěrečné slovo dostal pan starosta. 

Došlo k     hlasování k     návrhu pana Duchka:   



1.   Materiál stáhnout a pověřit pana Duchka vypracováním právního rozboru
  Hlasování: Pro: 3, Proti: 9, Zdržel se: 3
  Návrh nebyl přijat.

Hlasování k     návrhu paní zastupitelky Diepoltové:  

2. Původní znění s     úpravami v Čl. 4 bod 4 doplnit:   jméno, příjmení a případně
adresu kandidáta;  v     Čl. 4     bod č. 5 vypustit:   druhou část věty – které nemají
trvalý pobyt v MČ Praha 21 v době udílení ceny, vždy se však musí jednat o
osoby, které v MČ Praha 21 žily;  v     čl. 2 bod 4 vypustit:   druhou část věty –
v době udílení ceny, vždy se však musí jednat o osoby, které v MČ Praha 21
působily, nebo žily.

Hlasování: Pro: 12, Proti: 2, Zdržel se: 1
  Návrh byl přijat.

 
Usnesení číslo: ZMČ17/0216/13
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
Zásady pro udělování čestných titulů "Čestné občanství Městské části Praha 21 - Újezd nad
Lesy a "Občan roku" po úpravách vzešlých z jednání zastupitelstva

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

V době od 18:00 hodin do 18:56 hodin byly projednávány interpelace občanů a zastupitelů, 
jejichž znění je přílohou tohoto zápisu.
V 19:46 paní místostarostka Jakob Čechová ukončila jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 a 
popřála všem občanům krásné Vánoční svátky.
Pro obsáhlost  některých bodů jsou uvedeny pouze  jména vystupujících.  Zvukový záznam
z jednání  Zastupitelstva  MČ  Praha  21  č.  17  ze  dne  16.  12.  2013  je  uveřejněn  na
www.praha21.cz

Vladimíra Juřenová
zastupitelka

Ing. Jiří Šponer
zastupitel



RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

Zapsal: asistentka - Dana Kartousová

Příloha zápisu jednání ZMČ17 - 16. 12. 2013
Interpelace občanů a členů zastupitelstva

Seznam interpelací občanů:

1. p.  Jiří  Lameš –  členství  ZMČ (komolení  jmen)  – interpelace  směřována na pana
Slezáka, který ústně odpověděl. 

2. p. Jiří Lameš  – ÚZ (recenze) – interpelace směřována na pana Mergla, který ústně
odpověděl.

Seznam interpelací zastupitelů:

1. p. Vladimíra Juřenová – Spolupráce mezi starostou a tajemníkem – kdo je ten zlý a
kdo hodný muž - interpelace směřována na pana starostu, který ústně odpověděl

2. p. Pavel Janda – Sloupek zastupitelů v listopadovém ÚZ – interpelace směřována na
pana Hartmana, který ústně odpověděl.

3. p. Petr Duchek – Nedůvěryhodný Hartman – (proč jste se v ÚZ navážel zrovna Vy do
předsedy  KV  pana  Jandy  a  práce  Kontrolního  výboru,  když  Vy  sám  jste  svým
prostřednictvím znevěrohodnil celou práci grantové komise) -  interpelace směřována
na pana Hartmana, který ústně odpověděl.

4. p. Vladimíra Juřenová – Usnesení RMČ 83/1524/13 – Návrh na změnu územního
plánu – Klánovické nádraží  –  interpelace  směřována na pana Slezáka,  který  ústně
odpověděl.

5. p. Petr Duchek – Jak se vlastně jmenuje Čechová – (připadá Vám normální, že Váš
kolega  místostarosta,  s kterým sedíte  pravidelně  na  zastupitelstvu  v těsné  blízkosti
nezná  po  třech  letech  pořádně  ani  Vaše  celé  jméno,  v písemných  dokumentech
příjmení  komolí)  -  interpelace  směřována  na  paní  Jakob  Čechovou,  která  ústně
odpověděla.

6. p. Petr Duchek – Diskuzní fórum – (1. Už jste celou záležitost vyřešili?  2. Jak zní
posouzení  z právní  kanceláře  a  kde  si  o  je  možné  přečíst:  3. Kdy bude  spuštěno
diskuzní fórum?  4. Nebo jste se jako Rada MČ definitivně odtrhli od skutečnosti a
názory občanů jsou Vám zcela lhostejné?) - interpelace směřována na pana starostu,
který ústně odpověděl.      

7. p.  Petr  Duchek –  Šéfredaktorka  Černá  –  (1. Jaká  je  průměrná  měsíční  odměna
pracovníků ÚMČ za 8 hodin denní práce?  2. Jaká je měsíční odměna šéfredaktorky
ÚZ  Černé?  3. Za  co  jí  je  vlastně  vyplácena?  4. A v čem  spatřujete  rozdíl  mezi
radničním periodikem sloužícím a radničním periodikem informujícím?) - interpelace
směřována na RMČ – bude odpovězeno do 30-ti dnů.



8. p. Petr Duchek –  Příspěvky na diskuzním fóru – (Kde jsou archivovány příspěvky
z diskuzního fóra a od koho je možné je získat?) -  interpelace směřována na pana
starostu – odpoví písemně do 30-ti dnů. 

9. p.  Petr  Duchek  –  Manželé  Žebrovi  –  (1. Proč  se  neřeší  důvod  vlhkosti  celého
pozemku? 2. K čemu měla sloužit a co bylo účelem prohlídky nemovitosti? 3. K čemu
má sloužit  provedená drenáž a na základě čeho byla provedena?  4. Jsou tyto akce
vzájemně koordinované?)  interpelace směřována na pana starostu,  který odpověděl
ústně.

10. p.  Petr  Duchek  –  Světelná  signalizace –  (1.  Kolik  stála  celá  akce  se  světelnou
signalizací  před  polydomem  před  cca  dvěma  lety?  2.  Z jakých  zdrojů  byla
financována?  3. Které firmy se na její realizaci podílely? 4. Proč nebyli záchranáři,
DP, Policie atd. informováni o změně nastavení předem? -  interpelace směřována na
pana Slezáka, který odpověděl ústně.

11. p.  Petr Duchek  – Informace v ÚZ – (proč byla  informace o kácení  stromů v ÚZ
zkreslena a bylo z otištěné vyhlášky vypuštěno slovo zpravidla, které změnilo význam
informace - Interpelace směřována na RMČ – p. starosta: bude odpovězeno písemně
do 30-ti dnů.

12. p. Petr Duchek – Interpelace, která se může hodit – (porušení pravidel pro vydávání
ÚZ: 1. Jak je možné, že RR v rozporu s pravidly pro vydávání ÚZ otiskla část mého
příspěvku,  když  pravidla  připouštějí  jen  celé  otištění,  nebo neotištění?  2. Redakce
v ÚZ  zdůvodnila  svojí  cenzuru  Článkem  8,  bod  9  takto:  Redaktor  má  právo
nezveřejnit  příspěvek, v takovémto případě tuto skutečnost oznámí autorovi.  3. Jak
čtenáři  sami vidí z otisknutého výňatku, má zmíněný Sloupek zastupitele charakter
reklamy na jinou tiskovinu – charakter komerční, uvedla dále RR. Čtenáři ale toho
moc neviděli, protože ostatní informace nebyly otištěny. Přesto ale, v čem spatřujete
komerci,  či  jinde  uvedené  tvrzení  o  mém  údajném  vlastním  obohacování,  když
informace  v SÚL  jsou  distribuovány  zdarma,  časopis  je  ryze  lokální  a  svým
zaměřením popisující komunální dění? 4. Jak je možné, že údajná komerce zastupitele
je cenzurována, zatímco například panu Machovi a paní Exnerové na straně 6 téhož
ÚZ je  v článku  zahrádkářů  umožněna  komerční  inzerce  i  s uvedením tel.  čísel  na
objednávku a prodej brambor?)  5. Kolika za tuto reklamu zaplatili?  6. V pravidlech
pro vydávání v článku 9, bod jedna je uvedeno, že inzerce se v novinách zveřejňuje
zpravidla za úplatu. Znamená to, že je-li někdo dostatečně loajální, může inzerovat
v ÚZ zdarma? Kdo o tom rozhoduje? 7. Znamená otištěné stanovisko RR, že politika
pro toto  vedení  MČ je  komerční,  nikoliv  službou,  jak nám tady už předvedli  pan
Kyzlink s paní Jákob? 8. Jak tedy budete řešit uvedené zneužití pravidel pro vydávání
ÚZ? - Interpelace směřována na RMČ – p. starosta: bude odpovězeno písemně do
30-ti dnů.
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