
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ZÁPIS  

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
jednání č. ZMČ3

konané dne 21. 03. 2011

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : zastupitel - Vladimíra Juřenová
místostarosta - Stanislav Kyzlink

Program jednání:

1.  Zahájení a schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
2.  Volba mandátové a volební komise
3.  Volba návrhové komise
4.  Změna Jednacího řádu ZMČ Praha 21
5.  Kontrola plnění usnesení
6.  Volba člena rady MČ Praha 21
7.  Odměny neuvolněným zastupitelům
8.  Přistoupení k místní Agendě 21
9.  Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2010
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.Rozpočtová opatření č. 93, 95 a 96 - změny rozpočtu v roce 2010

11.Rozpočtový výhled MČ Praha 21 do roku 2016
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.Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2011
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.Rozpočtová opatření č. 1 a 2: změny rozpočtu v roce 2011
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.Průběžná zpráva o činnosti KV
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.Různé
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Doplnění programu
.Diskusní příspěvky občanů
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Prohlášení Zastupitelstva MČ Praha 21 k připravované novele o rozpočt. určení daní 
(RUD) prezentovaném MF ČR dne 21. 2. 2011

1
8

.Volba člena kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21



1. Zahájení a schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

Zastupitelstvo  zahájil  v 18.00  hod  pan  starosta  Roušar  a  přivítal  přítomné  zastupitele  a
občany. Dále konstatoval, že jednání bylo řádně svoláno oznámením na úřední desce dne 7. 3.
2011. Uvedl, že je přítomno 15 zastupitelů ze 17 a tedy, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zastupitel p. Voňka se omluvil a to ze zdravotních důvodů. Pan starosta mu popřál hodně sil
při jeho léčbě. Zastupitel p. Hod se omluvil telefonicky (dopravní zácpa), po projednání bodu
č. 3 v 18.30 hodin dorazil. Od tohoto bodu je tedy změněn počet hlasů při hlasování na 16.
Upozornil, že z jednání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam, který bude zveřejněn na
webových stránkách úřadu. Dále pan starosta uvedl, že zápis č. 2 ze zasedání Zastupitelstva
MČ Praha 21 byl bez problémů ověřen a zároveň požádal o ověření zápisu č. 3 pí Juřenovou a
p. Kyzlinka. Oba dva souhlasili. Dále informoval zastupitele a veřejnost o několika faktech: 

- Radní Petr  Duchek dopisem ze dne 23.  2.  2011 rezignoval na funkci radního MČ
Praha 21. Z této situace vyplývá povinnost zařadit na jednání zastupitelstva bod Volba
člena Rady MČ Praha 21.

- Předseda  společného  zastupitelského klubu  ČSSD a  VV písemně  dne  16.  2.  2011
oznámil vystoupení zastupitelů p. Slezáka a p. Šponera z klubu. Tím se snížil počet
členů klubu na jednoho zastupitele, což odporuje jednacímu řádu a tento klub de facto
zanikl.

- Zastupitel p. Tomáš Vlach ke dni 21. 3. 2011 oznámil v souvislosti s přijatou nominací
na funkci radního MČ Praha 21 svou rezignaci na funkci člena KV ZMČ Praha 21,
proto byl zařazen do programu bod Volba člena KV ZMČ Praha 21.

- Primátor hl. města Prahy p. Bohuslav Svoboda se na všechny MČ obrátil s informací o
nálezu nejvyššího správního soudu k Jednacímu řádu MHMP s požadavkem upravit
jednací řád zastupitelstev v duchu tohoto nálezu.  S ohledem na tuto skutečnost  byl
Jednací řád ZMČ Praha 21 zařazen jako bod k projednání jeho úprav.

Dále  pan  starosta  poděkoval  p.  Duchkovi  a  p.  Vlachovi  za  jejich  dosavadní  práci.  Poté
seznámil  přítomné s programem,  podal  návrh  na  doplnění  níže  uvedených bodů a  vyzval
zastupitele k případnému doplnění programu. 

Pan starosta podal návrh na doplnění těchto bodů:
16. Diskusní příspěvky občanů
17. Prohlášení Zastupitelstva MČ Praha 21 k připravované novele o rozpočt. určení daní
      (RUD) prezentovaném MF ČR dne 21. 2. 2011
18. Volba člena kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21
Pí zastupitelka Vlásenková podala návrh na doplnění programu o bod:
19. Návrh na odvolání starosty, místostarostů a radních

O bodech na doplnění programu a pořadí jejich projednání bylo jednotlivě hlasováno a to:
16. Diskusní příspěvky občanů (bod bude projednán po bodě č. 5), hlasování 15 pro – bod byl
zařazen 
17. Prohlášení Zastupitelstva MČ Praha 21 k připravované novele o rozpočt. určení daní
      (RUD) prezentovaném MF ČR dne 21. 2. 2011, (bude projednán po bodě č. 14), hlasování
      15 pro – bod byl zařazen
18. Volba člena kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 (bod bude projednán po bodě
      č. 6), hlasování 15 pro – bod byl zařazen
19. Návrh na odvolání starosty, místostarostů a radních, hlasování 7 pro, 8 proti – bod nebyl  
      zařazen



Dále paní zastupitelka Dastychová oznámila, že v bodě Různé vystoupí na téma Újezdský
zpravodaj a pan starosta Roušar v tomto bodě podá ústně Zprávu o činnosti Rady MČ Praha
21. Poté bylo přistoupeno k hlasování o takto doplněném programu.

Usnesení číslo: ZMČ3/0033/11
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
program 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21

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

2. Volba mandátové a volební komise

Pan starosta navrhl tříčlennou společnou komisi (bylo hlasováno 15 pro). Pan starosta navrhl
složení komise: předseda p. Jiří Sikač a členové pí Věra Měšťánková a pí Zuzana Dastychová.
Všichni oslovení zastupitelé souhlasili.

Usnesení číslo: ZMČ3/0034/11
Zastupitelstvo městské části
1) volí
mandátovou a volební komisi ve složení: předseda RNDr. Jiří Sikač, členové Mgr. Věra 
Měšťánková a MUDr. Zuzana Dastychová

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

3. Volba návrhové komise

Pan starosta podal návrh na složení komise: předseda pí Vlásenková, členové p. Vlach a p.
Šponer. Pí Vlásenková navrhla za sebe pí Juřenovou. Pan starosta tento návrh akceptoval.

Usnesení číslo: ZMČ3/0035/11
Zastupitelstvo městské části
1) volí
návrhovou komisi ve složení: předseda Vladimíra Juřenová, členové MVDr. Tomáš Vlach a 
Jiří Šponer

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

18.30 se dostavil na jednání p. zastupitel Hod
4. Změna Jednacího řádu ZMČ Praha 21
Pan starosta předal slovo p. Hartmanovi, který tento bod navrhl. Zastupitel p. Hartman 
podrobně vysvětlil důvody (výklad MV ČR) pro změnu jednacího řádu v § 8.

Původní návrh:



(1) Přípravu zasedání Zastupitelstva organizuje starosta. Materiály pro zasedání Zastupitelstva
obsahují zpravidla: název materiálu, návrh usnesení, odůvodnění s označením zpracovatele a
předkladatele materiálu (pravidla pro předkládání materiálů stanoví Rada usnesením).
(2)  Projednávaný  bod  pořadu  uvede  předkladatel.  Po  vystoupení  předkladatele  zahájí
předsedající rozpravu.
(3) Členové Zastupitelstva a tajemník Úřadu se hlásí do rozpravy zdvižením ruky.
(4) Do rozpravy se mohou přihlásit i občané, kteří nejsou členy Zastupitelstva, projeví-li s tím
souhlas bez rozpravy Zastupitelstvo.
 
Pozměňovací návrh § 8 od zastupitele p. Hartmana:
(1) Přípravu zasedání Zastupitelstva organizuje starosta. Materiály pro zasedání Zastupitelstva
obsahují zpravidla: název materiálu, návrh usnesení, odůvodnění s označením zpracovatele a
předkladatele materiálu (pravidla pro předkládání materiálů stanoví Rada usnesením).
(2) Projednávaný bod pořadu uvede předkladatel.
(3) Občané městské části, kteří dosáhli věku 18 let a nejsou členy Zastupitelstva mohou po
úvodním slovu  předkladatele  materiálu  vyjadřovat  svá  stanoviska.  Vystoupení  může  trvat
nejvýše 3 minuty.
(4) Na výzvu předsedajícího po ukončení úvodu předkladatele projeví občané zájem vyjádřit
svá  stanoviska  zdvižením  ruky.  Přihlášení  občané  se  na  výzvu  předsedajícího  jednotlivě
představí a předsedající určí jejich pořadí.
(5)  Poté  dá  předsedající  prostor  přihlášeným  občanům  v  určeném  pořadí.  Po  vyjádření
stanovisek přihlášených občanů zahájí předsedající rozpravu.
(6) Členové Zastupitelstva a tajemník Úřadu se hlásí do rozpravy zdvižením ruky.
(7) Do rozpravy se mohou přihlásit i občané, kteří nejsou členy Zastupitelstva, projeví-li s tím
souhlas bez rozpravy Zastupitelstvo.

Dále pí zastupitelka Vlásenková podala návrh na změnu § 26 odst. 3. 
Původní znění: Návrh na odvolání starosty, místostarostů a členů rady se neprojednává na
zasedání Zastupitelstva, na kterém byl podán, ale na následujícím zasedání Zastupitelstva.
Pozměňovací návrh:  Návrh na odvolání starosty, místostarostů a členů rady se projednává na
zasedání Zastupitelstva, na kterém byl podán.
 
V rozpravě k těmto návrhům vystoupili p. Slezák, pí Dastychová, p. Hartman, pí Vlásenková,
p. Janda. Pan zastupitel Janda upozornil, že ve stanovisku MV ČR je v závěru je uvedeno: 
„ stanovisko není právně závazné, neboť k závazným výkladům je oprávněn pouze příslušný
soud“. Odpověděl mu p. Hartman: „to co říká MV je tak jak to je, ale pokud by si občan
stěžoval, ve chvíli, kdy by mu bylo upřeno právo se vyjádřit se k danému bodu, tak by musel
uplatňovat  toto  právo  u   správního  soudu  a  ten  by  mu  podle  judikatur,  které  jsou  zde
přiloženy, dal za pravdu“. 
Dále v rozpravě k tomuto bodu vystoupil p. Duchek, s tím že nerozumí, jestli tedy platí doba
pro občany 3 minuty nebo 5 minut, s tím, že doba 3 minuty se mu zdá příliš krátká. Paní
Vlásenková  se  podivila,  že  materiál,  který  předkládá  rada,  obhajuje  p.  Hartman  a  ne
předkladatel,  tedy  pan  starosta.  Odpověděl  p.  Slezák,  že  je  to  v pořádku,  protože  každý
zastupitel  může prostřednictvím rady předkládat  materiály do zastupitelstva.  Pan Hartman
znovu důkladně vysvětlil jeho pozměňovací návrh. Pan Janda vyzval přítomné občany, aby se
k tomuto návrhu vyjádřili. Občané se vyjádřili v tom smyslu, že 3 minuty jsou málo. Znovu se
ujal  slova p. Hartman.  Paní zastupitelka Vlásenková, řekla,  že změnu v tomto bodě vítá.
S dotazem z řad občanů vystoupil p. Lameš a požádal o upřesnění vysvětlení této změny. Pan
starosta mu odpověděl, že touto změnou může každý dostat prostor říci svůj názor, ale není to
na získání odpovědi. Na získání odpovědi je zařazen bod Diskusní příspěvky občanů. Nebo-li



občan může: ke každému bodu , který je na programu jednání, může během svých 3minut říci
svůj příspěvek, nebo může vystoupit s dotazem v Diskusních příspěvcích občanů a nebo se
může přihlásit do  rozpravy ke každému projednávanému bodu, kdy zastupitelstvo rozhodne ,
zda mu toto bude umožněno. 
Pan Duchek požádal o pozměňovací návrh v § 8 v bodě č. 4 – změna v textu: vystoupení
může trvat nejvýše 3 minuty na vystoupení může trvat nejvýše 5 minut.
Pan Slezák dal návrh na ukončení rozpravy. Rozprava by ukončena.

18.55 byla vyhlášena přestávka
19.02 konec přestávky

Hlasování o pozměňovacích návrzích:
- pozměňovací návrh pana Duchka, hlasování: pro 7, proti 5, zdržel se 4, návrh nebyl přijat  
- pozměňovací návrh pí Vlásenkové, hlasování: pro7, proti 8, zdržel se 1, návrh nebyl přijat
- pozměňovací návrh p. Hartmana, hlasování: pro 9, proti 6, zdržel se 1, návrh byl přijat

Usnesení číslo: ZMČ3/0036/11
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha 21, který je nedílnou součástí originálu tohoto usnesení.
Tento Jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení a tím se ruší Jednací řád schválený dne
11. 11. 2010.
 
Usnesení - (Pro: 9, Proti: 5, Zdržel se: 2)

5. Kontrola plnění usnesení
Pan starosta Roušar přednesl tento materiál a otevřel rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se
nikdo nepřihlásil.

Usnesení číslo: ZMČ3/0037/11
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
plnění usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21

Usnesení - (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 5)

16. Diskusní příspěvky občanů

Jako první se přihlásil p. Flaška s dotazem jak je možné, že ve zpravodaji nebyly otištěny
všechny příspěvky a předá panu starostovi  otevřený dopis,  který chce umístit  na webové
stránky úřadu a do zpravodaje. Odpověděl mu p. Slezák.
Dále vystoupila pí zastupitelka Vlásenková a uvedla, že ve zpravodaji je pouze propaganda
pana starosty a pí Kazdové a jak je možné, že na pana starostu stále není nikde uvedení číslo
na mobil.  Paní Dastychová  chtěla vědět, proč byla vyřazena rubrika Názory občanů. Pan
starosta odpověděl, že toto téma bude otevřeno v bodě Různé. 



Dále vystoupil p. Lameš, přečetl volební program strany Otevřený Újezd a TOP 09 a vznesl
dotaz, jak je možné, že redakční rada nefunguje a cenzuruje články, a že místo závažných
témat jsou ve zpravodaji recepty, pí šéfredaktorka Čechová se o všem radí s p. starostou a
nemá potřebné vzdělání na šéfredaktorku, a jak je to s novými webovými stránkami.
Odpověděl  p.  Kyzlink,  že  webové  stránky jsou  před  spuštěním a  zpravodaj  s nimi  bude
propojen. Dále p. Lameš chtěl vědět, proč nebyl ve zpravodaji uveřejněn příspěvek p. Štulce,
proč nebylo nikde uveřejněno, že zpravodaj má dvě verze. Odpověděl starosta, že budou zcela
jasná  pravidla  pro  uveřejňování  příspěvků.  Paní  Čechová  uvedla,  že  p.  Ťopka  je  stálým
přispěvovatelem a že ani dříve zpravodaje nebyly tak dlouhé. Žurnalistické vzdělání na místo
šéfredaktora  není  nutné,  a  že  na  přetvorbě  zpravodaje  pracuje,  mrzí  jí  to,  ale  ona  není
„cenzor“. Květnové číslo bude již v nové podobě. Do další diskuse se zapojili: pí Vlásenková,
p.  Hartman,  pí  Dastychová,  p.  Kyzlink,  p.  Štrouf,  pí  Diepoltová,  p.  Janda  a  občané  pí
Lamešová, pí Šulcová, p. Dvořák, pí Kuprová, pí Exnerová, p. Mach.
Diskuse  dále  probíhala  na  téma:  Újezdský zpravodaj,  možnosti  pouze  elektronické  verze,
ekonomických nákladů na vydání, složení redakční rady, o možnosti starších občanů používat
internet. 
Dále p. Duchek vystoupil na téma co je cenzura, zopakoval materiály, tak jak je předkládal do
rady a vznesl několik dotazů a dále citoval pasáže z minulého zastupitelstva.
Pan Duchek chce uvést do zápisu: co z tohoto rada vyvodí? Odpověděl  mu p. Slezák, že to se
uvidí, až po jednání rady. 
Pan Spurný chtěl vědět, proč nejsou koše na psí exkrementy ve Velimské ulici a jak je možné,
že v ulici Hodkovská, která je jednosměrná, se jezdí i v protisměru (prý i policie) a proč byla
zrušena akce Vítání jara? Pan starosta si vše zapsal.
Pan  Mach  vystoupil  s dotazem  na  nesjízdnost  cykl.  stezky  8211  v Újezdě.  Pan  starosta
odpověděl, že vše zjistí a předá dopravní komisi.
Dále vystoupil p. Švejnoha s kritikou na jednání p. Sikače, přečetl výsledek ankety ve Volbě
pro Újezd. 
Bod Diskusní příspěvky občanů byl ukončen.

Celý zvukový záznam této diskuse je umístěn na webových stránkách MČ Praha 21.

20.17 byla vyhlášena přestávka
20.40 konec přestávky

Pan starosta Roušar předal vedení zasedání zastupitelstva p. místostarostovi Slezákovi.

6. Volba člena rady MČ Praha 21
Pan místostarosta Slezák dal návrh, aby volba byla veřejná. Paní Vlásenková navrhla tajnou
volbu. Pan Hartman navrhl pana Tomáše Vlacha. Proběhlo hlasování o způsobu volby: pro
tajnou volbu 7 a pro veřejnou volbu 9.  Byl přijat návrh na veřejnou volbu. 



Usnesení číslo: ZMČ3/0038/11
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
rezignaci pana Petra Duchka na funkci radního ke dni 21. 3. 2011
2) volí
za člena Rady MČ Praha 21 p. MVDr. Tomáše Vlacha 

Usnesení - (Pro: 10, Proti: 5, Zdržel se: 1)

18. Volba člena kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21
Pan  místostarosta  Slezák  otevřel  diskusi  k tomuto  bodu  a  vyzval  přítomné  k navržení
kandidátů. V diskusi vystoupili pí Diepoltová, p. Sikač, pí Vlásenková, p. Janda.

V prvním kole byli navrženi:
Pan Janda navrhl pí Exnerovou, hlasování 8 pro, 8 se zdrželo
Pan Kyzlink navrhl p. Taitla, hlasování 8 pro, 4 proti, 4 se zdrželi
Pan Duchek navrhl pí Vlásenkovou, hlasování 6 pro, 7 proti, 3 se zdrželi
V prvním kole nebyl do kontrolního výboru nikdo zvolen.

V druhém kole byli navrženi:
Pí Vlásenková navrhla pí Juřenovou, hlasování 8 pro, 8 proti
Pan Kyzlink navrhl p. Taitla, hlasování 8 pro, 3 proti, 5 se zdrželo
V druhém kole nebyl do kontrolního výboru nikdo zvolen.

Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
rezignaci pana MVDr. Tomáše Vlacha na funkci člena kontrolního výboru ZMČ Praha 21
2) konstatuje, že
ani v druhém kole nebyl zvolen nový člen kontrolního výboru a volbu odkládá na příští 
jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

7. Odměny neuvolněným zastupitelům
Pan Slezák přednesl materiál a otevřel rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo 
nepřihlásil.

Usnesení číslo: ZMČ3/0039/11
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
odměny neuvolněným zastupitelům podle NV č. 37/2003 Sb. ve znění NV č. 357/2010 Sb. od 
1. 1. 2011

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

8. Přistoupení k místní Agendě 21



Pan  místostarosta  Slezák  předal  slovo  p.  Roušarovi,  který  bod  krátce  přednesl.  Paní
zastupitelka Juřenová, chtěla vědět proč je v materiálu navrhnuta jako koordinátor pí Martina
Kopecká,  která  s kandidaturou  nesouhlasí.  Pan  starosta  odpověděl,  že  pí  Kopecká  ze
zdravotních důvodů odstoupila a dal návrh tuto část usnesení vypustit. Pí Vlásenková navrhla
tento materiál stáhnout, pokud není navržen náhradní koordinátor. 
Hlasování o stažení: 7 pro, 9 proti, materiál nebyl stažen. Pan Slezák ukončil rozpravu.

Usnesení číslo: ZMČ3/0040/11
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
Deklaraci o implementaci místní Agendy 21 a principů udržitelného rozvoje v MČ Praha 21
2) schvaluje
ustanovení starosty MČ Praha 21 p. Pavla Roušara politikem místní Agendy 21
3) ukládá
Radě MČ Praha 21 zajistit zpracování dokumentů "Realizace principů MA21", "Aktivační 
plán rozvoje MA21" a "Metodika implementace MA21 v Městské části Praha 21" a předložit 
je ke schválení na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Zodpovídá 

1. RNDr. Roušar Pavel, Starosta 
   Zadat zpracování těchto dokumentů komisi Udržitelného rozvoje
Termín: 31. 03. 2011    
2. RNDr. Roušar Pavel, Starosta 
   Zajistit koordinaci zpracování těchto dokumentů a předložit RMČ ke schválení
Termín: 30. 05. 011    Kontrolní termín: 30. 04. 2011

Usnesení - (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 7)

9. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2010
Pan místostarosta Slezák přednesl materiál a otevřel rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se
nikdo nepřihlásil.

Usnesení číslo: ZMČ3/0041/11
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
"Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2010" v souladu s přiloženým materiálem - komentáře,
tabulky, výkazy a sestavy, které jsou nedílnou součástí originálu tohoto usnesení

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

10. Rozpočtová opatření č. 93, 95 a 96 - změny rozpočtu v roce 2010
Pan místostarosta  Slezák přednesl  materiál  a  otevřel  rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě
k tomuto bodu vystoupila pí Vlásenková a pí Berková.



Usnesení číslo: ZMČ3/0042/11
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 93, 95 a 96 - změny rozpočtu v roce 2010 v souladu s přiloženými
tabulkami, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení

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

11. Rozpočtový výhled MČ Praha 21 do roku 2016
Pan místostarosta  Slezák přednesl  materiál  a  otevřel  rozpravu k tomuto  bodu.  V rozpravě
k tomuto bodu vystoupili p. Janda, pí Vlásenková a p. Hartman.

Usnesení číslo: ZMČ3/0043/11
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
"Rozpočtový výhled MČ Praha 21 do roku 2016" v souladu s přiloženým materiálem, který je
nedílnou součástí originálu tohoto usnesení

Usnesení - (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 4)

12. Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2011
Pan Slezák uvedl, že Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2011 byl řádně vyvěšen na úřední
desce  a  předal  slovo p.  Roušarovi,  který  bod krátce  přednesl.  V rozpravě  o  jednotlivých
kapitolách vystoupili p. Sikač , pí Vlásenková, p. Janda, p. Hartman, p. Roušar, p. Slezák, pí
Dastychová.  Zastupitelé  příště  požadují  po  FO /pí  Berkové/  kompletní  materiál  v tištěné
podobě, tedy ne pouze elektronicky. Pí Diepoltová vznesla dotaz ohledně grantů, na který ji
odpověděl  p.  Slezák.  Do  rozpravy o  grantech  se  připojili  p.  Hartman,  pí  Dastychová,  pí
Vlásenková a p. Sikač.

Usnesení číslo: ZMČ3/0044/11
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
"Rozpočet MČ Praha 21 na rok 2011"  - příloha č. 1 - Závazné ukazatele rozpočtu MČ Praha 
21 na rok 2011 včetně komentáře v souladu s přiloženým materiálem, který je nedílnou 
součástí originálu tohoto usnesení

Usnesení - (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 7)

13. Rozpočtová opatření č. 1 a 2: změny rozpočtu v roce 2011
Pan  Slezák  přednesl  materiál  a  otevřel  rozpravu  k tomuto  bodu.  Do  rozpravy  se  nikdo
nepřihlásil.



Usnesení číslo: ZMČ3/0045/11
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
rozpočtová opatření č. 1 a 2 - změny rozpočtu v roce 2011 dle předloženého návrhu - tabulek,
které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení

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

14. Průběžná zpráva o činnosti KV
Pan  Slezák  přednesl  materiál  a  otevřel  rozpravu  k tomuto  bodu.  Do  rozpravy  se  nikdo
nepřihlásil.

Usnesení číslo: ZMČ3/0046/11
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

       průběžnou zprávu o činnosti KV

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

17. Prohlášení Zastupitelstva MČ Praha 21 k připravované novele o rozpočt. určení daní
(RUD) prezentovaném MF ČR dne 21. 2. 2011
Pan Slezák předal slovo p. Roušarovi, který bod krátce přednesl. V rozpravě vystoupila pí
Vlásenková (materiál vítá) a p. Janda.

Usnesení číslo: ZMČ3/0047/11
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
informaci starosty MČ Praha 21 o návrhu MF ČR ze dne 21. 2. 2011 o rozpočt. určení daní
čtyřem největším městům ČR, ve kterém je navrženo snížení podílu na daň. výnosech o 1,1
mld. Kč pro hlavní město Prahu
2) nesouhlasí
s připravovanou novelou zákona o RUD v podobě prezentovaném MF ČR dne 21. 2. 2011.
Městská část Praha 21 je financována prostřednictvím dotačního vztahu, který nemá přímou
vazbu  na  daňové  příjmy  hl.  m.  Prahy,  ale  je  svým  charakterem  a  určením  totožný  s
rozpočtovými daňovými příjmy ostatních měst a obcí.
Městská část Praha 21 přitom zajišťuje totožné funkce jako jakákoliv jiná obec. Zastupitelstvo
MČ Praha 21 považuje jakýkoliv návrh směřující ke snížení daňových příjmů hl. m. Prahy za
nepřijatelný.  Zastupitelstvo MČ Praha 21 požaduje,  aby při  schvalování  novely zákona o
RUD byla zohledněna daňová rezidence.

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



15. Různé
Zpráva o činnosti RMČ Praha 21 – pan starosta krátce zastupitele informoval o dosavadní
činnosti rady.
Pan Hartman chce vědět přesně kolik má Újezd nad Lesy obyvatel, zda nebyla překročena
hranice 10.000 obyvatel. Odpověděl pan tajemník Saitz – ne, je to do 10.000 obyvatel.
Paní  Vlásenková chtěla  vědět  jak je možné,  že se  místního šetření  s pracovnicemi  OŽPD
zúčastňuje i pí Kazdová /OS Újezdský strom/. Odpověděl pan starosta, p. Slezák, p. Hartman
a pí Kozáková, že účastníkům řízení toto zákon umožňuje.
Paní Dastychová navrhla, aby v redakční radě byl zastoupen z každé politické strany jeden
člen.  Navrhla  usnesení,  které  posléze  stáhla.  Odpověděl  pan  Kyzlink  a  p.  Hartman,  že
redakční  rada  nemá  být  politická.  V rozpravě  na  téma  zpravodaj  dále  vystoupili:  pí
Vlásenková, p. Lameš, p. Duchek, pí Diepoltová, p. Hartman, p. Janda.
Pan Švejnoha upozornil na chybu: na portálu mapy.cz  je uvedeno Praha 20 a ne Praha 21.
Odpověděl pan Slezák.
Pan Duchek chtěl vědět,  zda dostane odpovědi na své otázky. Paní Čechová řekla,  že mu
odpoví. 
Pan Spurný chce vědět, zda bude větší domovní daň. Odpověděl p. Slezák. Dále chce vědět,
zda  bude  ulice  Kácovská  uvedena  do  původního  stavu  (po  vybudování  kanalizace).  Pan
Slezák odpověděl, že bude vyvoláno jednání, aby ulice byla dána do původního stavu.
Pan Duchek se zeptal, zda budou ve zpravodaji uvedeny všechny příspěvky. Odpověděla pí
Čechová, že ano. Hlasováním bylo povoleno vystoupení p. Švejnohy a ten uvedl, že stará
pravidla  ve  zpravodaji  jsou v pořádku.  Hlasováním nebylo umožněno p.  Duchkovi  znovu
vystoupit.  Hlasováním bylo umožněno vystoupit  p.  Lamešovi,  který chtěl  vědět,  proč mu
nikdo neodpověděl na jeho písemnou žádost o zapojení se do Školské komise. Odpověděla
mu pí Čechová, že odpověď zasílala e-mailem a pan starosta uvedl, že si natolik nerozumí, že
si nedokáže spolupráci představit a tak musí jeho nabídku odmítnout. Pan Duchek požádal na
příští  zasedání  o  časoměřič.  Paní  Dastychová  předala  panu  starostovi  otevřený  dopis  p.
Flašky. 

22.30 konec zasedání

Zvukový záznam jednání je umístěn na webových stránkách MČ Praha 21 www.praha 
21.cz

Vladimíra Juřenová
zastupitel

Stanislav Kyzlink
místostarosta



RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

Zapsal : Vedoucí oddělení kanceláře starosty - Šimková Iva
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