
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ZÁPIS  

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
jednání č. ZMČ2

konané dne 21. 12. 2010

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : zastupitel - MUDr. Zuzana Dastychová
radní - Petr Duchek

Program jednání:

1. Zahájení a schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
2. Návrh na složení mandátové komise
3. Návrh na složení návrhové komise
4. Kontrola plnění usnesení
5. Diskusní příspěvky občanů

6.
Odprodej části pozemků č. parc. 793/4 a 793/3 v k.ú.Újezd nad Lesy (dle oddělovacího
geom.plánu pozemek č.parc. 793/13)

7.
Rozpočtová opatření MČ Praha 21 v roce 2010 č. 70-74 (změny rozpočtu), č. 75-79 (změny
rozpočtu), č. 80-81 (změny rozpočtu), č. 82 (úprava rozpočtu), č. 83-85 (změny rozpočtu),
č. 91 (změna rozpočtu), č. 1 (úpravy rozpočtu příspěv.organizací)

8. Darovací smlouva na koláčky od firmy Pekařství Kollinger a Kollingerová
9. Návrh na vyhlášení grantového programu pro r. 2011
1
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.Zřizovací listina "Místní veřejné knihovny Městské části Praha 21"

11.Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za I. - III. čtvrtletí 2010
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.Odpis pohledávky (daňového nedoplatku) z roku 2003 MŠ Rohožník
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Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2011 včetně zásad pro hospodaření v
období rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2011
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Návrh na usnesení pro schvalování rozpočtových opatření Radou MČ Praha 21 na období
od konání posledního Zastupitelstva Praha 21 do konce roku 2010.
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Částečná revokace usnesení ZMČ Praha 21 č. 228 ze dne 21. 12. 2009 (v návaznosti na
částečnou revokaci usnesení RMČ 1172 ze dne 17. 12. 2009)
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.Vánoční strom 2010 - darovací smlouvy
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. Různé

.
1. Zahájení a schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21



Zasedání zahájil v 18.00 hod pan starosta Roušar a přivítal přítomné zastupitele a občany.
Oznámil pořízení nahrávacího zařízení a umístění záznamu jednání na webových stránkách.
Dále  konstatoval,  že  jednání  bylo  řádně  svoláno  a  vyhlášeno.  Poté  seznámil  přítomné
s programem jednání, oznámil změnu v bodě č. 9 (viz níže), podal návrh na doplnění níže
uvedených bodů a vyzval zastupitele k případnému doplnění bodů programu. 

Program byl doplněn o body č.:
  9.  Schválení finančního daru PhDr. Miloši Schmidtovi (navrhl p. starosta Roušar)
17. Návrh na jmenování tajemnice KV ZMČ Praha 21(navrhl p. starosta Roušar)
18. Návrh na jmenování tajemnice FV ZMČ Praha 21 (navrhl p. starosta Roušar)
19. Různé
19a) Zpravodaj (navrhla pí zastupitelka Vlásenková)
19b) Informace o průběhu sněhové kalamity (navrhla pí zastupitelka Vlásenková)
19c) Vystupování pana starosty na veřejnosti (navrhla pí zastupitelka Vlásenková)
19d) Chod úřadu (navrhla pí zastupitelka Vlásenková)
19e) Komise (navrhla pí zastupitelka Dastychová)

Bod č. 9 „Návrh na vyhlášení grantového programu pro rok 2011“ byl vypuštěn a pořadové č.
9 bylo použito pro „Schválení finančního daru  PhDr. Miloši Schmidtovi“. K vypuštěnému
bodu „Návrh na vyhlášení  grantového programu pro rok 2011“ vystoupila  pí  zastupitelka
Vlásenková,  do  zápisu:  nesouhlasí  s vypuštěním tohoto  bodu.  O  doplnění  programu byla
vedena diskuse,  vystoupili:  pí  Vlásenková, p.  Slezák, p.  Roušar,  p.  Janda,  p.  Hartman, pí
Dastychová.  O  vypuštění  bodu  č.  9  bylo  hlasováno  (9  pro,  7  proti).  O  zařazení  bodu
„Schválení finančního daru PhDr. Miloši Schmidtovi“ pod pořadové č. 9 bylo hlasováno 16
hlasů pro. O doplnění programu o body č. 17, 18, 19 bylo jednotlivě hlasováno, vždy 16 hlasů
pro.

O takto změněném a doplněném programu bylo hlasováno.

Usnesení číslo: ZMČ2/0017/10
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
program 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21

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

2. Návrh na složení mandátové komise
Pan starosta Roušar přednesl návrh na složení mandátové komise: MUDr. Barbora Diepoltová
a Ing. Michael Hartman.

Usnesení číslo: ZMČ2/0018/10
Zastupitelstvo městské části
1) volí
mandátovou komisi ve složení: MUDr. Barbora Diepoltová, Ing. Michael Hartman

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



3. Návrh na složení návrhové komise
Pan starosta Roušar přednesl návrh na složení návrhové komise: předseda MVDr. Miloslav
Hod, členové Karla Jakob Čechová a RSDr. Pavel Janda

Usnesení číslo: ZMČ2/0019/10
Zastupitelstvo městské části
1) volí
návrhovou komisi ve složení: předseda MVDr. Miloslav Hod, členové: Karla Jakob Čechová
a RSDr. Pavel Janda

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

Pan starosta požádal o vyjádření mandátové komise.
Vyjádření  mandátové  komise:  přítomno  16  členů  zastupitelstva,  zastupitelstvo  je
usnášeníschopné. Pan zastupitel Sikač se řádně písemně omluvil.

4. Kontrola plnění usnesení

Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
že, žádné úkoly zastupitelstva za minulé období nebyly stanoveny

5. Diskusní příspěvky občanů
Jako první se přihlásil p. Švejnoha, s tím, že chce vystoupit, až se bude probírat dané téma,
tedy bod 19a) Zpravodaj. To mu bylo umožněno.
Další  se  přihlásila  pí  Exnerová  s dotazem  ohledně  vypuštěného  grantového  programu.
Odpověděl  jí  pan  starosta,  že  materiál  bude  doplněn  a  předložen  na  další  jednání
zastupitelstva.  Dále  se  do  diskuse  k tomuto  tématu  zapojili:  p.  Slezák,  pí  Vlásenková,  p.
Hartman, pí Diepoltová, pí Dastychová, p. Kyzlink.
Pan Lameš vystoupil  k tomuto tématu s dotazem, zda grantový program bude zahrnovat  i
nově vzniklé spolky a zda budou osloveny.  Odpověděl mu pan starosta Roušar, ano, grantový
program bude zahrnovat i nově vzniklé spolky, všichni budou osloveny.
Nikdo další se do tohoto bodu nepřihlásil.

6. Odprodej části pozemků č. parc. 793/4 a 793/3 v k.ú.Újezd nad Lesy (dle oddělovacího
geom. plánu pozemek č. parc. 793/13)
Pan  starosta  Roušar  přednesl  tento  materiál.  Zastupitel  p.  Hartman  vystoupil  s dotazem
ohledně vedení dělící čáry pozemků a o jednotlivých částech kupní smlouvy. Odpověděla mu
pí Beroušková. V rozpravě dále vystoupili pí Vlásenková, p. Slezák.

Usnesení číslo: ZMČ2/0020/10
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
prodej pozemku č. parc. 793/13 o výměře 218 m2 v k.ú. Újezd nad Lesy manželům Olze a
Pavlovi Vávrovým za cenu dle cenové mapy pozemků platné v době podpisu smlouvy



2) pověřuje
starostu MČ Praha 21 podpisem kupní smlouvy

Usnesení - (Pro: 15, Proti: 1, Zdržel se: 0 )

7. Rozpočtová opatření MČ Praha 21 v roce 2010 č. 70-74 (změny rozpočtu), č. 75-79
(změny rozpočtu), č. 80-81 (změny rozpočtu), č. 82 (úprava rozpočtu), č. 83-85 (změny
rozpočtu), č. 91 (změna rozpočtu), č. 1 (úpravy rozpočtu příspěv. organizací)
Pan starosta Roušar přednesl tento materiál. Pan Janda vystoupil s dotazem, proč rozpočtové
opatření č. 1 bylo na stůl  - odpověděl p. starosta – rozpočtové opatření č. 1, prošlo RMČ4 dne
16. 12. 2010 a bylo zařazeno v programu zastupitelstva. 

Usnesení číslo: ZMČ2/0021/10
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
rozpočtová opatření č. 70-81 (změny rozpočtu v roce 2010), č. 82 (úprava rozpočtu v roce
2010), č.  83-85 (změny rozpočtu v roce 2010), č. 91 (změna rozpočtu v roce 2010), č.  1
(úpravy rozpočtu příspěvkových organizací v roce 2010) v souladu s přiloženými tabulkami,
které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení

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

8. Darovací smlouva na koláčky od firmy Pekařství Kollinger a Kollingerová
Pan starosta Roušar přednesl tento materiál. Paní zastupitelka Dastychová vysvětlila k jakému
účelu  byl  dar  použit  a  pan  zastupitel  Voňka  vystoupil  s poděkováním firmě  Kollinger  a
Kollingerová. Dále se do diskuse připojili pí Vlásenková, p. Hartman, p. Slezák. Pan starosta
poděkoval firmě Pekařství Kollinger a Kollingerová za tento dar. Ukončení rozpravy navrhla
pí Vlásenková, hlasování všichni pro.

Usnesení číslo: ZMČ2/0022/10
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
přijetí daru, 200 ks koláčků v hodnotě 900,-- Kč, od firmy Pekařství Kollinger a Kollingerová
na Újezdské posvícení konané dne 18. 9. 2010

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

9. Schválení finančního daru PhDr. Miloši Schmidtovi
Usnesení číslo: ZMČ2/0023/10
Pan starosta Roušar přednesl tento doplněný bod. Pan Schmidt odstoupil z funkce kronikáře
ze zdravotních důvodů a všichni zastupitelé vyjádřili  poděkování za jeho přínos MČ. Pan
Janda chtěl vědět, kdo ho nahradí. Pan Slezák odpověděl, že to bude pí Tomaidesová.

Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
udělení finančního daru ve výši 10.000,-- Kč PhDr. Miloši Schmidtovi za dlouholetou práci
kronikáře v Újezdě nad Lesy



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

10. Zřizovací listina "Místní veřejné knihovny Městské části Praha 21"
Usnesení číslo: ZMČ2/0024/10
Pan starosta Roušar přednesl tento materiál a omluvil se, že v původní listině byly chyby, na
které upozornil pan Voňka a ty byly odstraněny. Pan Slezák upozornil, že se jedná o stejný
materiál, pouze byla opravena interpunkce.  Pí Dastychová otevřela  diskusi o bodu č. 5 této
zřizovací  listiny,  dále  se  připojili  p.  Slezák,  p.  Voňka,  pí  Dastychová,  pí  Vlásenková,  p.
Hartman, pí Berková, p. Janda, pí Měšťánková (uvedla, že text v tomto bodu je v pořádku). Pí
Dastychová chtěla pozměňovací návrh, který nakonec vzala zpět.

Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
změněnou zřizovací listinu "Místní veřejné knihovny Městské části Praha 21". Zřizovací 
listina je nedílnou součástí originálu tohoto usnesení.
2) pověřuje
starostu MČ Praha 21 podpisem této zřizovací listiny

Usnesení - (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

11. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za I. - III. čtvrtletí 2010
Usnesení číslo: ZMČ2/0025/10
Pan starosta Roušar přednesl tento materiál. Vystoupili p. Janda a pí Vlásenková (chce na 
příště podrobnější komentář).

Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
"Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za I. - III. čtvrtletí 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 )

12. Odpis pohledávky (daňového nedoplatku) z roku 2003 MŠ Rohožník
Usnesení číslo: ZMČ2/0026/10
Pan starosta Roušar přednesl tento materiál.

Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
odpis pohledávky (daňového nedoplatku) ve výši 2 574,-- Kč z roku 2003 v MŠ Rohožník v
souladu  se  žádostí  ředitelky  MŠ  Rohožník,  která  je  nedílnou  součástí  originálu  tohoto
usnesení

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

13.  Návrh  rozpočtového  provizoria  MČ  Praha  21  na  rok  2011  včetně  zásad  pro
hospodaření v období rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2011
Usnesení číslo: ZMČ2/0027/10



Pan starosta Roušar přednesl tento materiál. Vystoupili: p. Voňka, pí Vlásenková, p. Hartman, 
p. Janda, p. Slezák a pí Berková. 

Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
"Rozpočtové  provizorium MČ Praha 21 na rok 2011" -  příloha  č.  1  -  Závazné ukazatele
rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2011, včetně zásad pro hospodaření v období
rozpočtového  provizoria  v  souladu  s  přiloženým  materiálem,  který  je  nedílnou  součástí
originálu tohoto usnesení

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

14. Návrh na usnesení pro schvalování rozpočtových opatření Radou MČ Praha 21 na
období od konání posledního Zastupitelstva MČ Praha 21 do konce roku 2010
Usnesení číslo: ZMČ2/0028/10
Pan starosta Roušar přednesl tento materiál.

Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
usnesení pro schvalování rozpočtových opatření Radou MČ Praha 21 na období od konání
posledního Zastupitelstva MČ Praha 21 do konce roku 2010.

Zastupitelstvo  MČ  Praha  21  pověřuje  Radu  MČ  Praha  21  ke  schvalování  rozpočtových
opatření,  a  to  zejména z  důvodu přijatých  dotací  z  MHMP nebo ze  státního  rozpočtu,  v
termínu od konání posledního jednání Zastupitelstva do konce roku 2010, v souladu s § 94
odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze. Na jednání příštího Zastupitelstva MČ
Praha 21 v roce 2011 budou tato rozpočtová opatření předložena zastupitelstvu na vědomí.

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

15. Částečná revokace usnesení ZMČ Praha 21 č. 228 ze dne 21. 12. 2009 (v návaznosti
na částečnou revokaci usnesení RMČ 1172 ze dne 17. 12. 2009)
Pan  starosta  Roušar  přednesl  tento  materiál,  upřesnil  pozemky,  kterých  se  tyto  změny
dotýkají. Jedná se o lesík u stavebnin při ulici Novosibřinské a Svojšické a o lesík naproti
škole v Polesné ulici. Pan starosta revokaci zdůvodnil tím, že nechce ostrůvky zeleně v centru
obce měnit z lesní plochy na stavební pozemky.  Pí Vlásenková vystoupila na téma parkoviště
P+R a lesíků,  do zápisu:  „nikdo nechtěl  ničit  kusy lesa“,  plocha lesíku u hřiště měla být
využita  pro  děti  (např.  dopravní  hřiště)  nebo  jinak  zkulturněna.  Pí  Diepoltová  nesouhlasí
s tím, aby prostor lesíka mezi školami byl ponechán, tak jak je, ale je pro lepší využití pro
děti. Pan Slezák řekl, že MČ na to nemá peníze, protože ji vyčerpává polyfunkční dům. Pan
Voňka podpořil  pí  Diepoltovou a sám si myslí,  že dopravní hřiště by nebylo tak finanční
náročné.   Pan Hartman vystoupil  s dotazem, jestli  není  lepší  dříve diskutovat  projekt  než
měnit  územní plán.  Dále v diskusi  vystoupili  dále:  pí  Diepoltová,  p.  Slezák,  p.  Voňka,  p.
Hartman, p. Janda.
 



Usnesení číslo: ZMČ2/0029/10
Zastupitelstvo městské části
1) revokuje
částečně usnesení č. 228 ze dne 21. 12. 2009 a to tak, že se v bodech schvaluje vypouští text:
- trvat u pozemku parc. č. 1580 kat. úz. Újezd nad Lesy na změně využití ze ZL (plochy lesní)
na RP (plochy rekreace)
- uplatnění námitky k zařazení pozemků ve svěřené správě MČ Praha 21 parc. č. 2258-2266
kat. úz. Újezd nad Lesy s tím, že bude požadována změna ze současného zařazení ZP (zeleň
parková) na SM (plochy smíšené) z důvodu pokrytí potřeb MČ

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

16. Vánoční strom 2010 - darovací smlouvy
Pan  starosta  Roušar  přednesl  tento  materiál  a  poděkoval  firmám  za  jejich  dary.  Paní
Vlásenková poděkovala OŽPD a pan starosta se k tomuto poděkování přidal.
Usnesení číslo: ZMČ2/0030/10
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
darovací smlouvy uzavřené dle ust. § 628 a násl. obč. zákoníku s podnikatelem p. Vladimírem
Lacinou  a  podnikatelem p.  Miroslavem Štěpánem ve  věci  osazení  a  likvidace  vánočního
stromu
2) pověřuje
starostu MČ Praha 21 podpisem smluv

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

17. Návrh na jmenování tajemnice KV ZMČ Praha 21
Pan starosta Roušar přednesl tento materiál. Pan Janda se zeptal, jestli je s paní Bulířovou vše
projednané a jestli s tím pí Bulířová souhlasí. Pan starosta odpověděl, že je vše projednáno.
Dále pan Janda upozornil, že na příštím zastupitelstvu je třeba zvolit místopředsedu KV.

Usnesení číslo: ZMČ2/0031/10
Zastupitelstvo městské části
1) jmenuje
tajemnicí KV ZMČ Praha 21 paní Ivanu Bulířovou

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

18. Návrh na jmenování tajemnice FV ZMČ Praha 21
Pan starosta Roušar přednesl tento materiál.
Usnesení číslo: ZMČ2/0032/10
Zastupitelstvo městské části
1) jmenuje
tajemnicí FV ZMČ Praha 21 paní Ing. Vlastu Berkovou

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



Pan starosta upozornil, že příští konání zastupitelstva bude 31. 1. 2011. Dále uvedl, že na
konci jednání bude informovat o průběhu výstavby kanalizace a dopravních omezení.  

19. Různé

19a) Zpravodaj

V tomto bodě vystoupila pí  Vlásenková, s tím že v článku prosincového Zpravodaje od p.
Marty Davouze, týkající Polyfunkčního domu bylo v odpovědi panem starostou použito slovo
„šuškanda“, které není možné používat, dále, že reakce na článek ihned není možná, dále že
složení  redakční rady je nedostatečné, takže Zpravodaj není objektivní. 
Odpověděl: pan starosta, že slovo „šuškanda“ nepovažuje za žádné hanlivé slovo a zároveň se
za použití tohoto slova omluvil, a že pokud nebudou konkrétní závěry k průběhu výstavby
pol. domu, nebude se k tomu dále vyjadřovat.
Dále  vystoupila  pí  Dastychová,  Zpravodaj  je  periodikum pro  všechny,  nelze  reagovat  na
článek,  který  je  právě  uveden.  Dále  měla  dotaz,  zda  je  složení  redakční  rady  stálé  ?
Odpověděla ji pí Čechová, že ne, složení redakční rady je dočasné. Pan Slezák se zeptal, jak
je možné, že ve Zpravodaji před volbami nevyšel článek p. Birkeho o dopravě a nikdo o tom
nevěděl ? Z tohoto důvodu teď bude radní pí Čechová členem  redakční rady, aby zastupitelé
měli přehled. 
Pan Hartman by našel řadu příkladů, kdy mu článek v minulém období  nevyšel nebo byl
článek poupraven.  Zároveň uvedl,  že  je  nefér  kritizovat  vydání  Zpravodaje po tak  krátké
době.
Paní Čechová řekla, že od dubna, května bude grafika vylepšena a obsazení redakční rady je
dočasné. Odpovědi na články ve stejném čísle považovala za dobrý nápad, ale příště se bude
řídit radami tohoto zastupitelstva.
Paní  Diepletová,  je  škoda,  že  byla  odvolána  bývalá  šéfredaktorka  a  kdo  bude  v nynější
redakční radě ? Paní Vlásenková, chce vědět, kdo bude v redakční radě a jestli tam bude mít
opozice zastoupení. A dále upozornila na to, že napadání ohledně výstavby polyfunkčního
domu je nefér. Pan Slezák řekl, že je potřeba mít kontrolu nad Zpravodajem a proto tam je
paní Čechová. Dále uvedl, že v minulosti jim jako opozici nikdo nenabídl místa v redakční
radě. A dále uvedl, že bylo zjištěno, že v polyfunkčním domě jsou ošizeny půdní prostory a
proto tam nefunguje klimatizace a je špatná jednoplášťová izolace.  Toto bude předmětem
dalšího šetření. Odpověděla pí Vlásenková, že toto je na reklamační řízení pro stavební firmu.
Dále bylo odhlasováno (všichni pro), že může v tomto bodě  vystoupit p. Švejnoha. Zeptal,
zda je ještě stále členem redakční rady a jak je tedy možné, že poslední číslo bylo děláno bez
něj. Paní Čechová mu odpověděla, že se s ním dále počítá. O tom ho ujistil i p. Slezák. Pan
Švejnoha  upozornil  na  to,  že  není  možné,  aby v jednom čísle  byl  článek  a  hned  na  něj
odpověď. Dále bylo hlasováním (všichni pro) umožněno vystoupení p. Lameše. Pan Lameš se
zeptal,  zda příspěvky občanů do Zpravodaje budou otištěny v plném rozsahu. Pan starosta
odpověděl, že rozhodně ano. Dále na toto reagoval p. Janda, p. Lameš je členem KV a má
všechny pravomoce k tomu, aby doporučoval radě materiály k projednání zastupitelstvem. 
Dále paní  Vlásenková kritizovala,  že ve Zpravodaji  vycházejí  články pí  Hartmanové a  pí
Kazdové, které vystupují jako členky redakční rady a přitom to tak není a ony jsou členkami
OS Újezdský strom, upozornila na střet zájmu, pokud pan starosta je členem OS. Pan starosta
odpověděl, že již není členem tohoto OS. Dále na toto odpověděl p. Hartman, že byl použit
pouze článek OS Újezdský strom a dále v tom pokračovat nebudou.
Pan Voňka také upozornil, že slovo „šuškanda“ nepatří do slovníku starosty. Pan starosta se za
použití tohoto slova omluvil. Paní Dastychová se zeptala, zda článek p. Davouze přišel poštou



nebo to byl předvolební materiál ? Odpověděla pí Čechová, že tento článek přišel běžně a oni
pouze odpověděli.
Pan starosta dal hlasovat o ukončení tohoto bodu. Bylo odhlasováno ukončení tohoto bodu, 16
hlasů pro. 
Paní Vlásenková dále vznesla dotaz, na který chce do 30-ti dnů odpovědět: zda v redakční
radě  bude  umožněno  pracovat  lidem,  kteří  budou delegování  ODS nebo  jinou  politickou
stranou ?

19b) Informace o průběhu sněhové kalamity

Slovo si vzala pí Vlásenková, zhodnotila průběh letošní sněhové kalamity i průběh kalamit
v minulém  období,  řekla,  že  v  minulosti  byl  úklid  sněhové  kalamity  lépe  organizován.
Kritizovala,  že  na  webových  stránkách  nebylo  krizové  tel.  číslo  na  nahlášení  sněhové
kalamity. Odpověděl p. Slezák, nechá vypracovat rozbor finančních prostředků, které byly
použity na zvládnutí sněhové kalamity letos i v minulosti.
Dále se zapojili do diskuse p. Roušar, pí Dastychová, p. Hartman, pí Čechová. Pan Hartman
navrhl ukončit diskusi tomuto bodu. Hlasováním (16 pro) byl tento bod ukončen.

19c)Vystupování pana starosty na veřejnosti  
Slovo si vzala pí Vlásenková, zeptala se p. starosty, proč říká pan starosta při jednáních na
MHMP, že MČ Praha 21 nebude potřebovat dotace z MHMP. Odpověděl pan starosta, že toto
není  pravda a  nebude na toto reagovat.  Dále se  přihlásil  pan Hartman a chce,  aby se na
zastupitelstvu jednalo otevřeně a aby klub ODS neříkal něco, co není pravda.
19d) Chod úřadu 
Slovo si vzala pí Vlásenková. K tomuto bodu řekla, že novému vedení předala fungující úřad
a  vyzvala  pana  tajemníka  Saitze  a  nové  vedení  ÚMČ,  aby  si  zaměstnanců  vážilo.  Dále
v diskusi k tomuto bodu vystoupili p. Roušar, p. Hartman. Pan Hartman navrhl hlasovat o
ukončení tohoto bodu, bylo hlasováno (16 pro).
19e) Komise 
Slovo si vzala pí Dastychová, zeptala se na to, jak budou fungovat nové komise a jak budou
obsazeny. Pí Vlásenková se zeptala jak je možné, že nikomu z opozičních zastupitelů nebylo
umožněno pracovat v těchto komisích. Pan Slezák odpověděl, že jsou to opravdu komise rady
a že tedy rada si vybere sama, kdo v komisích bude pracovat a kdo ne. Dále se přihlásila pí
Diepoltová, podivila se nad malým počtem členů těchto komisí a zeptala se, proč je tento
počet omezen ? A jak je možné, že od začátku heslo „Otevřenost všem“ není naplněno ?
Odpověděl  pan  starosta  Roušar,  že  v těchto  komisích  budou  pracovat  lidé,  kteří  bodu
naplňovat vize a že v těchto komisích budou zřízeny i podkomise, tedy se počet členů zvýší.
Do  diskuse  se  dále  zapojil   p.  Voňka a  i  on  žádá  o  vyšší  počet  členů.  Pan starosta  mu
odpověděl, že budou pracovat i podkomise, tedy konečný počet bude vyšší (např. u Komise
pro sociální a občanské záležitosti  to  bude 15 členů).  Paní Dastychová se zeptala,  zda je
někdo z opozice členem těchto nových komisí. Odpověděl p. Kyzlink a pan starosta, že toto
ještě  není  kompletně  uzavřeno.  Byl  podán  návrh  na  ukončení  diskuse  po  vystoupení  p.
Kyzlinka, pí Diepoltové a p. Jandy, bylo hlasováno (16 pro). Pan Kyzlink: výběr komisí ještě
není uzavřen. Pí Diepoltová říká, že opoziční zastupitelé v minulém období mohli pracovat
v jednotlivých  komisích  a  výborech.  Dále  se  jí  nezdá  vhodné  zřizovat  různé  komise  a
podkomise. Pan Janda vystoupil a zhodnotil dnešní jednání jako „otřesné“, zhodnotil minulé
období  a  zdůraznil,  že  je  třeba  v budoucnu řešit  problémy věcně a  hlavně se respektovat
navzájem. Pan starosta upozornil pana Jandu, aby svůj příspěvek směřoval k tématu. Poté byl
bod ukončen.
19f) Dopravní omezení při výstavbě kanalizace



Pan starosta uvedl, že 18. 1. 2011 začnou dopravní omezení na hlavní komunikaci v rámci
budování kanalizace, přednesl návrh dopravních omezení. Výstavba kanalizace bude probíhat
v průběhu  dvou  let,  o  uzavírání  jednotlivých  částí  komunikace  budou  občané  včas
informováni ve Zpravodaji a také proběhne veřejné jednání s občany. Na toto reagovala pí
Vlásenková, že ještě není vydán DIR a tudíž objízdné trasy nejsou vyřešeny. Pí Vlásenková
chce do zápisu: není to práce pana starosty, ale vše vyjednali pí Vlásenková a p. Slezák. Na
toto jí odpověděl pan Slezák: nikdo si práci minulého vedení nepřisvojuje, je jasné, že tato
akce  je  dlouhodobá.   Paní  Dastychová  se  zeptala,  jak  bude  přesně  odkloněna  nákladní
doprava. Odpověděl pan starosta. Pan Švejnoha vznesl dotaz na řešení obchvatu. Pan starosta
mu odpověděl, že toto bude řešeno na příštím jednání zastupitelstva.  
S posledním dotazem vystoupil p. Janda, ohledně vypovězení Rámcové smlouvy na projekční
práce s firmou RHM Projekt. Odpověděl mu pan starosta, byla vypovězena pouze smlouva na
akci přístavby budovy ÚMČ. Pan Voňka vystoupil a popřál všem krásné vánoční svátky. Pan
starosta všem poděkoval, se všemi se rozloučil, všem popřál krásné vánoční svátky a v 21.44
hod ukončil jednání zastupitelstva.

MUDr. Zuzana Dastychová
zastupitel

Petr Duchek
radní

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

Zapsal : Vedoucí oddělení kanceláře starosty - Šimková Iva

Zvukový záznam jednání je umístěn na webových stránkách MČ Praha 21 www.praha21.cz   
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	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
	Zápis
	Zastupitelstvo městské části
	jednání č. ZMČ2 konané dne 21. 12. 2010


