
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. ZMČ19
konané dne 19.03.2018

Přítomni: dle prezenční listiny 

Ověřovatel: místostarosta MČ Praha 21 - Jan Slezák
zastupitel MČ Praha 21 - Vladimíra Juřenová

1. Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů
Jednání zastupitelstva MČ Praha 21 zahájila v 16:00 hodin paní starostka Karla Jakob

Čechová, přivítala přítomné zastupitele a občany, informovala, že jednání je úřední povahy, že
se  z něho  pořizuje  audiozáznam  a  videozáznam,  který  se  současně  přenáší  on-line  na
internetu,  požádala  o  vypnutí  mobilních  telefonů  a  zachování  klidu  pro  důstojný  průběh
jednání. 

Informovala,  že interpelace občanů jsou zařazeny jako pevný bod v době od 19:00
hod. do 19:45 hod., interpelace členů zastupitelstva od 19:45 hod. do 20:30 hod., přihlášky
musí být odevzdány do 18:45 hod. a jsou označeny pořadím interpelace, pokud jich občan či
zastupitel  předkládá  více;  hlasování  bude  probíhat  elektronicky,  v případě  technických
problémů zvednutím ruky. 

Dále informovala, že zápis z 18. zasedání zastupitelstva byl řádně ověřen a podepsán,
námitky vzneseny nebyly.

Paní starostka požádala přítomné o minutu ticha za zemřelého čestného občana Újezdu
nad Lesy, pana Alfréda Kocába.

Ověřením  dnešního  zápisu  pověřila  pana  místostarostu  Jana  Slezáka  a  paní
zastupitelku Vladimíru Juřenovou – oba souhlasili. 

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  a  že  jmenovité  hlasování  je  součástí
videozáznamu, který je na webových stránkách úřadu ÚMČ Praha 21.

2. Volba mandátového výboru
Bod byl projednáván od 16:03 hodin.
Paní starostka sdělila, že mandátový výbor ověří a konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny
členů,  počet  členů  omluvených,  neomluvených  a  navrhla  dvoučlenný  návrhový  výbor  ve
složení: paní zastupitelka Barbora Diepoltová pan zastupitel Tomáš Fábera – oba souhlasili.



Usnesení číslo: ZMČ19/0287/18
Zastupitelstvo městské části
1) volí

mandátový výbor ve složení: paní Barbora Diepoltová a pan Tomáš Fábera

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

3. Volba návrhového výboru
Bod byl projednáván od 16:05 hodin.
Paní starostka navrhla dvoučlenný návrhový výbor ve složení: pan radní Jaroslav Jeníček a
paní radní Jitka Jenšovská – oba souhlasili.

Usnesení číslo: ZMČ19/0288/18
Zastupitelstvo městské části
1) volí

návrhový výbor ve složení: pan Jaroslav Jeníček a paní Jitka Jenšovská

Usnesení - (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 2)

Paní starostka zkonstatovala, že 19. zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno na úřední desce,
včetně  jeho  elektronické  podoby.  Informace  ke  všem  projednávaným  bodům  v digitální
podobě  mohou  občané  nalézt  na  webových  stránkách  úřadu  vždy  před  jednáním  ZMČ.
Z materiálu  jsou  vynechány údaje  osobní  povahy,  které  znemožňuje  zveřejňovat  zákon  a
upozornila zastupitele, aby počítali, jak již byli upozornění paní Šimkovu, s tím, že od května
2018 v rámci GDPR budou podklady vkládány pouze do systému Alfresco.
Ze  začátku  dnešního  jednání  se  písemně  omluvil  pan  zastupitel  Čížek  a  pan  zastupitel
Koutský. Mandátový výbor konstatoval, že na jednání je přítomno 13 členů ZMČ.

4. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Bod byl projednáván od 16:07 hodin.
Paní  starostka uvedla,  že program mají  všichni  před sebou, pro veřejnost  byl  vyvěšen na
úřední  desce,  elektronické  desce  a  kompletní  materiály  k  projednávaným  bodům  jsou
umístěny na webových stránkách MČ Praha 21; upozornila, že projednávání bodů č. 7 a 8 je
stanoveno na pevný čas: 18:00 – 18:30 hodin bod č. 7 „Návrh přípravného výboru na konání
místního referenda“ a  18:30 – 19:00 hodin bod č.  8 „Podání petice občanů za zachování
zdravotního  střediska  na  sídlišti  Rohožník“;  konstatovala,  že  všichni  přítomní  zastupitelé
obdrželi na stůl vytištěný dopis od paní Sitterové, který jim paní Sitterová posílá přes ÚMČ. 
V rozpravě k tomuto bodu vystoupili: pan zastupitel Roušar s návrhem na doplnění bodu č. 21
„Jmenování  politika,  popř.  koordinátora  MA21“  a  informoval,  že  v rámci  tohoto  bodu
k dnešnímu dni rezignuje na funkci politik MA21; paní starostka navrhla z návrhu vyloučit
jmenování  koordinátora,  kterého  volí  RMČ a  ponechala  by pouze  rezignaci  a  jmenování
politika; pan zastupitel Růžička navrhl bod týkající se nájemních smluv zdravotního střediska:
„ZMČ si tímto usnesením vyhrazuje pravomoc uzavírání smluv nad 50 000,- Kč bez DPH“.



V 16:10 hodin přišla paní zastupitelka Šárka Zátková.
Následovalo hlasování o:

- návrhu pana Růžičky:
1. jako bod č.  22: ZMČ si vyhrazuje pravomoc o uzavření  nájemních smluv nad

50 000,- Kč bez DPH
Hlasování: Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 10. Návrh nebyl přijat.

- návrhu paní starostky: 
2. jako bod č. 21: Rezignace a jmenování politika 21 

Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat.  

V 16:11 hodin přišel pan zastupitel Petr Duchek. 

Návrh pana Roušara s jeho souhlasem nebyl hlasován, protože je shodný s již odhlasovaným
návrhem paní starostky.

Program jednání:

1. Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů
2. Volba mandátového výboru
3. Volba návrhového výboru
4. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
5. Kontrola plnění usnesení
6. Zpráva o činnosti rady
7. Návrh přípravného výboru na konání místního referenda
8. Podání petice občanů za zachování zdravotního střediska na sídlišti Rohožník

9.
Zápis č. 20 a 21 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 a Protokol o
kontrole č. 1

10.
Rozpočtová opatření č. 185-190, 192, 196-198: změny rozpočtu v roce 2017 a č. 1, 3-13,
15-18, 20, 21 a 23: změny rozpočtu v roce 2018 (tento bod byl v průběhu jednání ZMČ po
odsouhlasení přesunut na pozici bodu č.17)

11.Vnitřní směrnice 1/18 Rozpočtová pravidla MČ Praha 21
12.Výbor pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky MČ Praha 21 za rok 2017
13.Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2017
14.Zájem o koupi pozemku parc.č. 793/6 v k.ú. Újezd nad Lesy
15.Změna Pravidel prodeje bytů, spravovaných Městskou částí Praha 21
16.Úprava zřizovacích listin příspěvkových organizací MČ Praha 21

17.
Žádost  občanského  sdružení  Veselý  Újezd  o  poskytnutí  dotace  na  kulturní  akci
"Čarodějnice 2018" (tento bod byl v průběhu jednání ZMČ přesunut na pozici bodu č.10)

18.Vyhodnocení Plánu zlepšování procesu místní Agendy 21 pro rok 2017
19.Rezignace na členství v KV ZMČ Praha 21

20.
Zápis č. 23 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 17. 1. 2018
Zápis č. 24 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 19. 2. 2018
Dovolba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21

21.Rezignace a jmenování politika MA21



Usnesení číslo: ZMČ19/0289/18
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

upravený program 19. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

Usnesení - (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 2)

Pořadí projednávaných bodů se v průběhu jednání po hlasování zastupitelů změnilo.

5. Kontrola plnění usnesení
Bod byl projednáván od 16:16 hodin. 
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů vystoupil pan Duchek.  

Usnesení číslo: ZMČ19/0290/18
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení

Usnesení - (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1)

6. Zpráva o činnosti rady
Bod byl projednáván od 16:18 hodin. 
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů vystoupila paní Dastychová.

Usnesení číslo: ZMČ19/0291/18
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

zprávu o činnosti rady

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

Po odhlasování tohoto bodu následovalo projednávání bodů č. 9, 10, 17, 11, 12, 13, 14, 15,16,
18, 19, 20 a 21. 

7. Návrh přípravného výboru na konání místního referenda
Bod byl projednáván od 18:00 hodin. 
Paní starostka navrhla změnu usnesení z bere na vědomí na schvaluje, paní Zátková navrhla
sloučit rozpravu občanů a zastupitelů.

Následovalo hlasování o:
- návrhu paní Zátkové:

1. sloučení rozpravy občanů a zastupitelů.
Hlasování: pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat. 



Ve sloučené rozpravě občanů a zastupitelů k tomuto bodu vystoupili: paní Dastychová, pan
Roušar, paní starostka, pan Hartman, pan Duchek s návrhem vyhlásit referendum; pan Slezák,
paní Horáková, paní Carbolová, pan Lameš, paní starostka navrhla pokračovat v projednávání
tohoto bodu i přes původní plán ukončení projednávání bodu v 18:30 hodin.

Následovalo hlasování o:
- návrhu paní starostky Jakob Čechové:

1. pokračovat projednávání tohoto bodu
Hlasování: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat. 

Dále v rozpravě vystoupili: pan Jacek, paní Hubínková, paní Sitterová, paní Klusáčková, pan
Jeníček,  pan Slezák,  pan Duchek, pan Roušar,  pan Růžička,  paní  Havelková; následovalo
hlasování o třetím vystoupení pana Duchka: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 3 -  návrh byl přijat –
navrhuje hlasovat tak, jak je uvedeno v materiálu;  pan Hartman, následovalo hlasování o
třetím vystoupení paní Dastychové: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 3 - návrh nebyl přijat; pan
Veselý, pan Kolář, paní Drbohlavová a paní Zmeškalová a paní starostka.

19:35 vyhlášena 10ti minutová přestávka. 

Následovalo hlasování o:
- návrhu pana Duchka:

1. ZMČ MČ Praha 21 
a) vyhlašuje  konání  místního referenda na základě návrhu přípravného výboru

v souladu s ustanovením §13 zákona č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o
změně některých zákonů a to na území MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy o
otázce:  souhlasíte  a  požadujete,  aby  ZMČ  Praha  21  zachovalo  na  sídlišti
Rohožník v budově Živonínská 1630, zdravotní středisko; odpověď bude ano,
nebo ne.  

b) Stanovuje: 
1.  dny  konání  referenda  na  termíny,  dobu  a  místo  shodné  s podzimními
volbami do místního zastupitelstva 2018, z důvodu zajištění co nejvyšší účasti
obyvatel 
2. výši odměny pro členy místní okrskové komise ve výši 1 100,- Kč a pro
předsedy komisí ve výši 1400,- Kč 

  c)  ukládá 
1.  starostce  Karle  Jakob Čechové  zabezpečit  přípravu a  provedení  místního
referenda  v souladu  se  zněním zákona  č.  22/2004  Sb.  o  místním referendu
v platném  znění  a  to  tak,  aby  referendum  řádně  proběhlo  v termínu
navrhovaném přípravným výborem, zejména s ohledem na termín vyhlášení –
vyvěšení na úřední desce. 
2. Ing. Josefu Orlovskému – tajemníkovi ÚMČ Praha 21 zařadit do rozpočtu
roku  2018,  kapitoly  05  vnitřní  správa,  potřebné  finanční  zabezpečení  pro
konání místního referenda, v přibližné částce 150 000,-Kč.
3. tajemníkovi v součinnosti se zmocněncem přípravného výboru zajistit konání
referenda  ve  stejných  budovách  (zdravotní  středisko,  MŠ  Lišická,  ÚMČ,
Polyfunkční  dům,  ZŠ)  jako  se  budou  konat  místní  volby  a  ve  snadné
dostupnosti i pro občany starší a se sníženou pohyblivostí.

 
 Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 8. Návrh nebyl přijat. 



Návrh na usnesení:  
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

návrh na konání místního referenda

Hlasování: (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 8)  Usnesení nebylo přijato.

V době od 19:53 do 20:57 hodin byly projednávány interpelace.

8. Podání petice občanů za zachování zdravotního střediska na sídlišti Rohožník
Bod byl projednáván od 20:57 hodin. 
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů vystoupil pan Roušar s návrhem
usnesení: pověřit radu, aby zpracovala materiály – definovala potřeby – reálné možnosti a
priority k budově na Rohožníku. 

Následovalo hlasování o:
- návrhu pana Roušara

1. ZMČ  pověřuje  RMČ  zpracováním  potřeb  zdravotního  střediska  a  priorit
budoucího využití budovy na Rohožníku.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 5. Návrh nebyl přijat. 

Usnesení číslo: ZMČ19/0292/18
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

podání petice občanů

2) ukládá

starostce MČ Praha 21 zaslat usnesení ZMČ19 petentům

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21 
   
Termín: 04.04.2018    

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

Po projednání tohoto bodu byl projednáván bod č. 21.

9. Zápis č. 20 a 21 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 a Protokol 
o kontrole č. 1
Bod byl projednáván od 16:21 hodin. 
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ19/0293/18
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí



zápis č. 20 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 27.11.2017 a
zápis č.  21 z jednání  Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 31.1.2018 a
Protokol o kontrole č. 1

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

10. Žádost občanského sdružení Veselý Újezd o poskytnutí dotace na kulturní akci 
"Čarodějnice 2018"
Bod byl projednáván od 16:31 hodin.
V době otevření projednávání původního bodu č. 10 „Rozpočtová opatření č. 185-190, 192,
196-198: změny rozpočtu v roce 2017 a č. 1, 3-13, 15-18, 20, 21 a 23: změny rozpočtu v roce
2018“ podal pan zastupitel Roušar návrh o přesun tohoto bodu na pozici bodu č. 17 a bod č.
17  Žádost  občanského  sdružení  Veselý  Újezd  o  poskytnutí  dotace  na  kulturní  akci
"Čarodějnice 2018" projednat jako bod č. 10. 

Následovalo hlasování o:
- návrhu pana Roušara: 

1. přesunout projednávání bodu č. 10 místo bodu č. 17 a bod č. 17 přesunout jako
bod č. 10.
Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1. Návrh byl přijat. 

- Návrhu paní starostky:
1. projednat přesunutý bod „Žádost občanského sdružení Veselý Újezd o poskytnutí 

dotace na kulturní akci "Čarodějnice 2018" a potom projednat bod „Rozpočtová 
opatření č. 185-190, 192, 196-198: změny rozpočtu v roce 2017 a č. 1, 3-13, 15-
18, 20, 21 a 23: změny rozpočtu v roce 2018.
Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat. 

V 16:36 hodin přišel pan zastupitel Kopecký. 

V rozpravě občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů pan Růžička, pan Duchek, paní
Zátková, pan Roušar s návrhem snížit částku na 60 000,- Kč, pan Hartman, paní Dastychová a
paní starostka.

Následovalo hlasování o:
- návrhu pana Roušara:

1. snížit částku na 60 000,- Kč.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 2, Zdržel se: 7. Návrh nebyl přijat. 

Usnesení číslo: ZMČ19/0294/18
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

žádost  občanského  sdružení  Veselý  Újezd  o  poskytnutí  dotace  na  pořádání  kulturně
společenské akce "Čarodějnice 2018" na multifunkčním sportovišti v Újezdě nad Lesy

2) schvaluje



poskytnutí  dotace občanskému sdružení Veselý Újezd ve výši 100 000,- Kč na kulturně -
společenskou akci "Čarodějnice 2018" na multifunkčním sportovišti  v Újezdě nad Lesy,  v
kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch

3) pověřuje

starostku MČ Praha 21 podpisem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro sdružení
Veselý Újezd

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21   
Termín: 27.03.2018    

Usnesení - (Pro: 9, Proti: 1, Zdržel se: 5)

Po odhlasování tohoto bodu následovalo projednávání bodu č. 17 v době od 16:51 hodin.

11. Vnitřní směrnice 1/18 Rozpočtová pravidla MČ Praha 21
Bod byl projednáván od 16:56 hodin.
V rozpravě  občanů  nikdo  nevystoupil,  v rozpravě  zastupitelů  vystoupili:  paní  Dastychová
s návrhem ponechání částky 2 mil. Kč, paní Zátková a pan Duchek.

Následovalo hlasování o:
- návrhu paní Dastychové:

1. aby směrnice obsahovala stejnou částku jako doposud částku 2 mil. Kč, ne 
navrženou částku 4 mil. 
Hlasování: Pro: 5, Proti: 4, Zdržel se: 6. Návrh nebyl přijat. 

Usnesení číslo: ZMČ19/0295/18
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

Vnitřní směrnici 1/18 Rozpočtová pravidla MČ Praha 21 s účinností od 1. 4. 2018

2) ukládá

seznámit zaměstnance ÚMČ Praha 21 s Vnitřní směrnicí 1/18 Rozpočtová pravidla MČ Praha
21

Zodpovídá 

1. Ing. Josef Orlovský, tajemník
Termín: 01.04.2018    

Usnesení - (Pro: 9, Proti: 5, Zdržel se: 1)

12. Výbor pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky MČ Praha 21 za rok 
2017
Bod byl projednáván od 17:02 hodin.



V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil. 

Usnesení číslo: ZMČ19/0296/18
Zastupitelstvo městské části
1) volí

členy Výboru pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky MČ Praha 21, včetně 
zřízených příspěvkových organizací, za rok 2017:

předseda:    Jan Slezák (místostarosta MČ Praha 21)
členové:      Ing. Vlasta Berková
                   Ing. Josef Orlovský (předseda inventarizační komise)
                   Ing. Michael Hartman (předseda Finančního výboru)
                   Ing. Blanka Birková
tajemník:    Ing. Jana Piknová
náhradník za člena Finančního výboru: Ing. Miloš Mergl

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

13. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2017
Bod byl projednáván od 17:07 hodin.
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů pan Hartman. 

Usnesení číslo: ZMČ19/0297/18
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

"Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2017" v souladu s přiloženým materiálem

Usnesení - (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 3)

14. Zájem o koupi pozemku parc.č. 793/6 v k.ú. Újezd nad Lesy
Bod byl projednáván od 17:04 hodin.
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil. V rozpravě zastupitelů vystoupili: pan Růžička, paní
Zátková, pan Duchek, pan Hartman, pan Roušar s návrhem: v odstavci č. 1 změnit schvaluje
na neschvaluje a zrušit  odstavce č.  2 a 3;  pan Slezák, paní Dastychová, pan Jeníček,  pan
Hartman s návrhem: oddělit hlasování bodu č, 1 a poté ev. hlasovat o bodu č, 2 a 3;  pan
Roušar  s druhým návrhem: ZMČ pověřuje RMČ na další  ZMČ zpracovat  bod týkající  se
zasíťování pozemků v okolí Borovské ulice; závěrečné slovo přednesla paní starostka.

Následovat hlasování o:
- návrhu pana Roušara:

1. ZMČ pověřilo RMČ zpracovat materiál, který by řešil problematiku 5ti pozemků a
předložit na příští jednání ZMČ
Hlasování: Pro: 2, Proti: 1, Zdržel se: 9. Návrh nebyl přijat. 

- návrhu pana Hartmana:
2. oddělit hlasování bodu č. 1 a poté ev. samostatně hlasovat o bodech 2 a 3 

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



- návrhu pana Roušara:
3. změnit v bodu č. 1 schvaluje na neschvaluje

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 8. Návrh nebyl přijat. 

Následovalo hlasování o: 
1. odstavci č. 1 

Hlasování: Pro: 0, Proti: 7, Zdržel se: 8. Návrh nebyl přijat. 

Návrh na usnesení:  
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

záměr odprodat pozemek č. parc. 793/6 v k.ú. o výměře 681 m² za minimální cenu dle platné
cenové mapy stavebních pozemků pro rok 2018

Hlasování: (Pro: 0, Proti: 7, Zdržel se: 8)    Usnesení nebyl přijato.

15. Změna Pravidel prodeje bytů, spravovaných Městskou částí Praha 21
Bod byl projednáván od 17:42 hodin.
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ19/0298/18
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

předložený Dodatek č. 1 k Pravidlům prodeje bytů, spravovaných Městskou částí Praha 21,
schváleným dne 20. 3. 2017 Usnesením č. ZMČ15/0235/17 (dále jen Pravidla). Dodatek ruší
druhý odstavec 1. bodu písmena c) Pravidel.

2) pověřuje

starostku MČ Praha 21 podpisem přiloženého dodatku č. 1 k Pravidlům

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21 
   Podepsání dodatku č. 1 k Pravidlům.
Termín: 09.04.2018    

Usnesení - (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 3)

16. Úprava zřizovacích listin příspěvkových organizací MČ Praha 21
Bod byl projednáván od 17:45 hodin.
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.



Usnesení číslo: ZMČ19/0299/18
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

nové znění zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 21:

1. MŠ, Praha 9 - Újezd nad lesy, Čentická 2222
MŠ Sedmikráska, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Lišická 1502
MŠ Rohožník, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Žárovická 1653
MŠ Sluníčko, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690
Masarykova základní škola, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690 

2) pověřuje

starostku MČ Praha 21 podpisem jednotlivých zřizovacích listin příspěvkových organizací 
MČ Praha 21

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21 
   
Termín: 30.03.2018    

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

Po projednání  tohoto  bodu následovalo  projednání  bodu č.  18,  protože  bod č.  17 byl  již
projednán.

17. Rozpočtová opatření č. 185-190, 192, 196-198: změny rozpočtu v roce 2017 a č. 1, 3-
13, 15-18, 20, 21 a 23: změny rozpočtu v roce 2018
Bod byl projednáván od 16:51 hodin. 
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů vystoupil pan Roušar s návrhem:
hlasovat k jednotlivým rozpočtovým opatřením odděleně.

Následovalo hlasování o:
- návrhu pana Roušara:

1. hlasovat o jednotlivých rozpočtových opatřením postupně.
Hlasování: Pro: 1, Proti: 7, Zdržel se: 4. Návrh nebyl přijat. 

 

Usnesení číslo: ZMČ19/0300/18
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí



rozpočtová opatření č. 185 - 190, 192, 196 - 198: změny rozpočtu v roce 2017 a  rozpočtová
opatření č. 1, 3 - 13, 20 a 21: změny rozpočtu v roce 2018 v souladu s přiloženými tabulkami,
které jsou součástí tohoto usnesení

2) schvaluje

rozpočtová opatření č. 15 - 18, a 23: změny rozpočtu v roce 2018 dle přiložených tabulek,
které jsou součástí tohoto usnesení

Usnesení - (Pro: 10, Proti: 1, Zdržel se: 4)

18. Vyhodnocení Plánu zlepšování procesu místní Agendy 21 pro rok 2017
Bod byl projednáván od 17:48 hodin.
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ19/0301/18
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

vyhodnocení Plánu zlepšování procesu místní Agendy za rok 2017

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

19. Rezignace na členství v KV ZMČ Praha 21
Bod byl projednáván od 17:49 hodin.
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ19/0302/18
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

rezignaci pana Tomáše Fábery na členství v KV ZMČ Praha 21

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

20. Zápis č. 23 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 17. 1.
2018 Zápis č. 24 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 19. 2.
2018 Dovolba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21
Bod byl projednáván od 17:51 hodin.



V rozpravě  občanů  nikdo  nevystoupil,  v rozpravě  zastupitelů  vystoupili:  pan  Roušar,  pan
Hartman, paní Juřenová navrhla jako novou členku KV paní Barboru Diepoltovou. 

Následovalo hlasování o:
- návrhu paní Juřenové

1. členka KV paní Barbora Diepoltová
Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 2. Návrh byl přijat. 

Usnesení číslo: ZMČ19/0303/18
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

zápisy z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 23/2018 ze dne 17. 1.
2018 a č. 24/2018 ze dne 19. 2. 2018

2) volí

za člena Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21: paní Barboru Diepoltovou

Usnesení - (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1)

Po odhlasování tohoto bodu byl projednáván od 18:00 hodin bod č. 7.

21. Rezignace a jmenování politika MA21
Bod byl projednáván od 21:04 hodin.
V rozpravě  občanů  nikdo  nevystoupil,  v rozpravě  zastupitelů  vystoupili:  pan  Roušar  –
informoval, že odstupuje z funkce politik MA21; pan Duchek, paní starostka, pan Hartman,
paní Dastychová a pan Slezák. 

Usnesení číslo: ZMČ19/0304/18
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

rezignaci zastupitele MČ Praha 21 RNDr. Pavla Roušara na funkci politik MA21

2) volí

do funkce politik MA21 radního pana Tomáše Fáberu

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

V 21:18 pan Slezák poděkoval všem přítomným a jednání ZMČ ukončil.
Pro obsáhlost bodů jsou uvedeny pouze základní informace a jména diskutujících Zvukový
záznam z jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 je uveřejněn na www.praha21.cz.  



Jan Slezák
místostarosta MČ Praha 21

Vladimíra Juřenová
zastupitel MČ Praha 21

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

Zapsal: asistentka - Dana Kartousová

ZMČ19 – 19.3.2018
Interpelace občanů a členů zastupitelstva:



Seznam interpelací občanů:

1. paní Jitka Carbolová – Rekonstrukce Hulické – interpelace směřována na p. Slezáka –
ústně odpověděl.

2. paní Anna Brettschneiderová - statutární zástupce základní kynologické organizace –
Činnost úřadu před podáním výpovědi ZKO – interpelace směřována na paní starostku
Karlu Jakob Čechovou – ústně odpověděla.

3. pan Jiří Lameš – Zdr. Středisko Rohožník – interpelace směřována na starostku MČ
Praha 21 – ústně odpověděla.

4. pan Jan Veselý – Středisko Rohožník – současný stav – interpelace směřována na pana
Jana Slezáka – odpoví písemně.

5. pan Miroslav Spurný – stav Severo-východní komunikace – interpelace směřována na
pana Slezáka – pan Slezák - odpověděl ústně.

6. pan Jiří Lameš – Zdr. středisko Rohožník – interpelace směřována na pana Slezáka –
odpověděl ústně. 

7. p. Jan Veselý – Grantové řízení – interpelace směřována na RMČ Praha 21 – p. J.
Jenšovskou – odpověděla ústně. 

Seznam interpelací zastupitelů:

1. pan  Michael  Hartman  –  úkony  v rozporu  s usnesením  ZMČ  nerespektováním
Dopravního generelu – interpelace směřována na tajemníka ÚMČ – odpoví písemně.

2. paní Zuzana Dastychová – stř. zdrav. a soc. péče na Rohožník – důvod lokalizace –
interpelace směřována na paní starostku Karlu Jakob Čechovou – odpověděla ústně. 

3. pan P. Duchek – nájemní smlouvy ve ZS – interpelace směrována na radního pana
Jeníčka – odpověděl ústně. 

4. pan Michael Hartman – neznalost Dopravního generelu ze strany Dopravní komise
RMČ  včetně  vedoucích  pracovníků  ÚMČ.  Implementace  opatření  bez  legitimace
ZMČ – interpelace směřována radnímu za dopravu J. Slezáka – odpověděl ústně. 
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