
Zápis

z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21
konaného dne 15. 6. 2009

Přítomno: 12 členů Zastupitelstva MČ Praha 21 dle prezenční listiny                  
                 5 členů omluveno: p. Janda Pavel, p. Přikryl Ivan, p. Slezák Jan,  p. Vojta Ludomír,
                                                p. Vojta Ondřej

Ověřovatelé zápisu: p. Štrouf Ondřej, p. Diepoltová Barbora

Návrh programu jednání PZ:

Program:

1. Zahájení a volba pracovních komisí
2. Kontrola plnění usnesení 
3. Diskusní příspěvky občanů
4. Návrh závěrečného účtu MČ Praha 21 za rok 2008
5. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 21 za rok 2008
6. Plnění rozpočtu za 1. čtvrtletí 2009
7. Rozpočtová opatření č. 11 – 16, 20 – 23 a 27 - 29
8. Grantový program pro rok 2009 na podporu poskytovatelů sociálních služeb
9. Zápisy z jednání kontrolního výboru  (č.12 – 15)
10. Různé

1. Zasedání zahájila paní starostka Vlásenková a přivítala přítomné zastupitele a občany. 
Seznámila přítomné s programem jednání, který doplnila o níže uvedené body  a poté  
vyzvala zastupitele k jeho případnému doplnění. 

bod č. 2 byl doplněn o informaci ohledně realizace přechodu Zbyslavská 
bod č. 7 byl doplněn o rozpočtová opatření č. 31 a  32
bod č. 10a) byl doplněn o -  rekonstrukci železničního podchodu u stanice Praha Klánovice

Zastupitel pan Štrouf podal návrh na doplnění programu o :
10b) informace o průběhu výstavby MŠ Běchovice
10c) oprava místních komunikací 

Paní starostka Vlásenková nechala hlasovat o schválení programu. 
Zastupitelstvo MČ Praha 21 schvaluje program 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Hlasování: 12 zastupitelů pro
Viz. Usnesení č. 186

Paní starostka Vlásenková přednesla návrh na složení mandátové komise:
Předseda: pan Voňka, členové pan Sikač a paní  Štroufová
Hlasování: 12 zastupitelů pro
Viz. Usnesení č. 187
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Byla zvolena návrhová komise ve složení:
Předseda: paní Dastychová , členové paní Juřenová a pan Hod
Hlasování: 12 zastupitelů pro
Viz. Usnesení č. 188

2. Kontrola plnění usnesení
Realizace přechodu Zbyslavská
K tomuto  bodu  byl  předložen  písemný  materiál  od  vedoucí  OŽPD  JUDr.  Kozákové.
Pí starostka Vlásenková  seznámila zastupitele a občany s termínem realizace výše uvedeného
přechodu. Stavba bude zahájena 27. 6. 2009, proběhne ve třech etapách a  předpokládaný
termín ukončení byl stanoven na  31. 7. 2009.

Ostatní úkoly z minulého zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21 byly splněny.
Zastupitelstvo  MČ  Praha  21  bere  na  vědomí  plnění  usnesení  z minulého  zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 21.
Hlasování: 12 zastupitelů pro
Viz. Usnesení č. 189

3. Diskusní příspěvky občanů
Do diskuse předložil  p.  Vlach,  který byl  hlasově indisponován písemný dotaz  týkající  se
dopravy  v naší  městské  části.  Dotaz  pí  starostka  přednesla  a  informovala,  že  mu  bude
odpovězeno do 30-ti dnů písemně. Dále se do diskuse zapojil p. Sikač, který přednesl návrh
na  vydání  zákazu  vjezdu  kamiónů  do  obce  v nočních  hodinách.  Pí  starostka  přislíbila
projednání této problematiky na Radě MČ Praha 21, s tím, že na dalším zastupitelstvu bude
podána  informace  o  výsledku.  Radní  p.  Mareček  přislíbil  projednat  výše  uvedenou
problematiku  na  MHMP,  zejména  možnost  omezení  rychlosti  jízdy  kamionů  v nočních
hodinách.  Na  závěr  vystoupila  JUDr.  Kozáková,  která  informovala  přítomné  o  výsledku
jednání s JUDr. Blažkem ohledně výše uvedené problematiky.

4. Návrh závěrečného účtu MČ Praha 21 za rok 2008
K tomuto bodu vystoupil p. Voňka s dotazem na možnost zřízení spořícího účtu. Na dotaz
odpověděla vedoucí FO pí Berková. 
Zastupitelstvo  MČ  Praha  21  souhlasí  s  návrhem   závěrečného  účtu  (s  celoročním
hospodařením) MČ Praha 21 za rok 2008  bez výhrad dle přílohy, která je nedílnou součástí
originálu tohoto usnesení.
Hlasování: 12 zastupitelů pro
Viz. Usnesení č. 190

5. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 21 za rok 2008
Úvodem tohoto bodu vystoupila pí starostka Vlásenková s informací o výsledku provedeného
dozoru nad přezkoumáním hospodaření MČ Praha 21 společností ATLAS AUDIT s.r.o., který
provedlo Ministerstvo financí ČR.
Zastupitelstvo MČ Praha 21 bere na vědomí zprávu auditora (ATLAS AUDIT s.r.o.)
o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 21 za rok 2008, která je nedílnou součástí
originálu tohoto usnesení.
Hlasování: 12 zastupitelů pro
Viz. Usnesení č. 191

2



6.  Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2008
V rámci tohoto bodu vystoupil p. Voňka, p. Dastychová a pí starostka Vlásenková.
Zastupitelstvo MČ Praha 21 schvaluje plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. čtvrtletí roku 2009
dle předloženého návrhu – komentáře a tabulek , které jsou nedílnou součástí originálu tohoto
usnesení.
Hlasování: 12 zastupitelů pro
Viz. Usnesení č. 192

7. Rozpočtová opatření č.  11 – 16, 20 – 23, 27 – 29 a 31 – 32
Pí starostka Vlásenková seznámila přítomné s materiálem a krátce pohovořila o jednotlivých 
rozpočtových opatřeních.
Zastupitelstvo MČ Praha 21 schvaluje rozpočtová opatření č. 11 - 16, 20 - 23, 27 - 28, 31 - 32
(změny rozpočtu v roce 2009) a rozpočtové opatření č. 29 (úpravu rozpočtu v roce 2009) dle
předloženého návrhu – tabulek, které jsou  nedílnou součástí tohoto usnesení.
Hlasování: 12 zastupitelů pro
Viz. Usnesení č. 193

8. Grantový program pro rok 2009 na podporu poskytovatelů sociálních služeb
V rámci tohoto bodu vystoupila starostka pí Vlásenková a p. Dastychová.
Zastupitelstvo MČ Praha 21 schvaluje předložený návrh na přidělení grantů v oblasti 
sociálních služeb pro rok 2009. Zastupitelstvo MČ Praha 21 pověřuje starostku pí 
Vlásenkovou podpisem jednotlivých smluv.
Hlasování: 12 zastupitelů pro
Viz. Usnesení č. 194

9. Zápisy z jednání kontrolního výboru  (č.12 – 15)
Zastupitelstvo MČ Praha 21 bere na vědomí zápisy č. 12 – 15 z jednání Kontrolního výboru
Zastupitelstva MČ Praha 21.
Hlasování: 12 zastupitelů pro
Viz. Usnesení č. 195

10. Různé
10a) rekonstrukce železničního podchodu u stanice Praha Klánovice
Pí starostka seznámila přítomné s výše uvedenou problematikou, přednesla možné varianty
úpravy podchodu a seznámila přítomné s Usnesením Rady MČ Praha 21 č. 993.
Zastupitelstvo  MČ Praha 21 neschvaluje  řešení železničního podchodu formou rekonstrukce 
podchodu stávajícího a  zajištění bezbariérového přístupu pomocí výtahů. Zastupitelstvo  MČ 
Praha 21 pověřuje pracovní skupinu, aby ve spolupráci s dalšími dotčenými městskými částmi
vstoupila v jednání s investorem akce SŽDC, a.s. za účelem prosazení vhodnější varianty 
odpovídající současným technickým možnostem a zajišťující využití železničního podchodu i 
pro cyklisty.  Pracovní skupina bude průběžně informovat zastupitelstvo o výsledku jednání 
s investorem akce. 
Hlasování: 12 zastupitelů pro
Viz. Usnesení č. 196

10b) informace o průběhu výstavby MŠ Běchovice
Pí starostka Vlásenková podala informaci o výstavbě MŠ Běchovice a plánovaném otevření – 
září 2009.
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10c) oprava místních komunikací 
Pan Štrouf vznesl dotaz ohledně financování oprav komunikací technologií VIALIT-TURBO.
Vysvětlení podala vedoucí OMI p. Beroušková. 

Zapsala: Iva Šimková
Ověřovatelé: p.  Štrouf Ondřej, p. Diepoltová Barbora

                                                                            

                                                                                    ……………………………………
Andrea Vlásenková
starostka MČ Praha 21
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	Viz. Usnesení č. 187

