
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ZÁPIS  

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. ZMČ10
konané dne 01. 02. 2016

Přítomni: dle prezenční listiny 

Ověřovatel: radní - MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc.
zastupitelka - MUDr. Zuzana Dastychová

1. Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů
Jednání  zastupitelstva  MČ Praha  21  zahájila  paní  Karla  Jakob Čechová,  pověřená

výkonem  funkce  starostky  v 17:03  hodin,  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 18:00
hod. do 18:45 hod., interpelace členů zastupitelstva od 18:45 hod. do 19:30 hod., přihlášky
musí být odevzdány do 17:45 hod. a jsou označeny pořadím interpelace, pokud jich občan či
zastupitel předkládá více.

Ověřením dnešního zápisu pověřila pana Jeníčka a paní Dastychovou – 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; při požadavku na jmenovité hlasování uveďte
do zápisu hlasování jmenný seznam s výsledky hlasování.

2. Volba mandátového a volebního výboru
Následovala volba mandátového výboru, který ověří a konstatuje přítomnost nadpoloviční

většiny členů omluvených a neomluvených; navrhla dvoučlenný mandátový a volební výbor
ve  složení:  předseda  paní  zastupitelka  Juřenová  a  paní  zastupitelka  Diepoltová  –  obě
souhlasily.  Mandátový  výbor  konstatoval,  že  na  jednání  je  přítomno 15  zastupitelů,  2
zastupitelé  se  omluvili  ze  začátku  jednání  –  pan  Čížek  a  pan  Koutský  -  zasedání  je
usnášeníschopné.

Usnesení číslo: ZMČ10/0128/16
Zastupitelstvo městské části
1) volí
mandátový a volební výbor ve složení: předseda paní Juřenová, člen paní Diepoltová

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



3. Volba návrhového výboru
Paní  Jakob  Čechová  navrhla  tříčlenný  návrhový  výbor  ve  složení:  předseda:  pan

zastupitel Roušar, členové pan Fábera a pan Mergl – všichni souhlasili.
Konstatovala, že 10. zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno na úřední desce, včetně její
elektronické podoby, občané mohou nalézt na webových stránkách úřadu vždy před jednáním
ZMČ informace ke všem projednávaným bodům v digitální podobě a dále informovala, že z
materiálu  jsou  vynechány  údaje  osobní  povahy,  které  znemožňuje  zveřejňovat  zákon.
Informovala,  že  zápis  z  9.  zasedání  Zastupitelstva  byl  řádně  ověřen  a  podepsán.  Proti
minulému zápisu nikdo nevznesl námitky.

Usnesení číslo: ZMČ10/0129/16
Zastupitelstvo městské části
1) volí
návrhový výbor ve složení: předseda pan Roušar, členové pan Fábera a pan Mergl 

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

4. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Paní  Jakob  Čechová  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,  zastupitelé  dostali  materiály
k projednávání  včas.  V rozpravě  občanů  nikdo  nevystoupil,  v rozpravě  zastupitelů  podal
procedurální návrh pan Slezák: 

1. vyřadit body č. 6, 19, 22 a 28
hlasování: Pro: 10, Proti: 3, Zdržel se: 2. Návrh byl přijat. 

Dále v rozpravě zastupitelů vystoupil  pan Hartman s návrhem usnesení:  pověřit  tajemníka
ÚMČ, aby byla u jednotlivých bodů programu povinně uváděna čísla stránek v podkladu do
zastupitelstva; pan Roušar s návrhem bodu: Personální změny ve Finančním a Kontrolním
výboru ZMČ Praha 21 jako nový bod č. 9; paní Dastychová – uvádět číslo bodu v záhlaví;
pan Roušar – návrh není hlasovatelný; pan Slezák – čísla bodů by byla problematická při
změně programu a musela by se přepisovat. Doporučuje používat čísla materiálů BJ – jsou
v programu uvedena.
Došlo k hlasování o návrhu:

- pana Roušara:
1. Personální změny ve Finančním a Kontrolním výboru ZMČ Praha 21 

Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 1. Návrh byl přijat. 
- pana Hartmana:
2. jako druhé usnesení „Pověřit tajemníka ÚMČ, aby byla u jednotlivých bodů programu

jednání povinně uváděna čísla stránek v podkladu do zastupitelstva.
Hlasování: Pro: 1, Proti: 1, Zdržel se: 13. Návrh nebyl přijat.

     Navržený program jednání:

18:00-18:45 Interpelace občanů 
18:45-19:30 Interpelace členů zastupitelstva

1.   Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů 
2.   Volba mandátového a volebního výboru



3.   Volba návrhového výboru
4.   Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
5.   Projednání a schválení způsobu voleb
6.   Stanovení počtu uvolněných členů ZMČ Praha 21 a počtu členů rady
7.   Volba starosty MČ Praha 21
8.   Volba místostarostů MČ Praha 21
9.   Volba radních MČ Praha 21
10. Kontrola plnění usnesení
11. Navýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva, předsedům výborů a komisí a   
      členům výborů a komisí MČ Praha 21
12. Rezignace Ing. Šárky Zátkové na funkci politik MA21, jmenování nového politika MA21
13. Průběžná zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Prahy 21
14. Zápis z jednání Finančního výboru č. 8 ze dne 11. 1. 2016
15. Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2016
16. Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2021
17. Rozpočtová opatření č. 107 a 121: změny rozpočtu v roce 2015
18. Poskytnutí osobního příplatku ředitelce Masarykovy ZŠ Mgr. et Bc. Aleně Sochůrkové
19. Zápisy z jednání Dopravní komise RMČ Praha 21 ze dne 04. listopadu 2015, 30. listopadu
      2015 a 13. ledna 2016
20. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro Pražskou plynárenskou Distribuci,a.s.   
      na pozemku parc.č. 3735/37 v k.ú. Újezd nad Lesy
21. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch MČ Praha 21 s ČD,a.s.
22. Žádost o odkoupení pozemku č. parc. 537/381 v k.ú. Újezd nad Lesy
23. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Oprava místních komunikací v Praze - Újezd     
      nad Lesy“
24. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro Pražskou  
      plynárenskou Distribuci,a.s.na stavbu Stavební úpravy STL plynovodů v ul. Staroújezdská
      a okolí, Praha 21 - Újezd nad Lesy
25. Prodloužení smluv na pronájem prostor v polyfunkčním domě
26. Prodloužení nájmu ORDINACE Feuereislová
27. Změna provozovatele praxe pediatrie ve zdravotním středisku Živonínská 1630, Praha 9
28. Záměr podání žádosti do výzvy č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání, OP 
      VVV, prioritní osa 3 OP pro individuální projekty OP VVV a udělení souhlasu 
      zřizovatele se zapojením škol s předškolním a školním vzděláváním na území Městské 
      části Praha 21 - Újezd nad Lesy
29. Souhlas zřizovatele mateřských škol se záměrem podání žádosti o nadační podporu 
      mateřským školám do grantové výzvy 2015 "Zahrada hrou"
30. Veřejné fórum - termín 20. 4. 2016

Schválený program jednání:

1. Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů
2. Volba mandátového a volebního výboru
3. Volba návrhového výboru
4. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
5. Projednání a schválení způsobu voleb
6. Volba starosty MČ Praha 21



7. Volba místostarostů MČ Praha 21
8. Volba radních MČ Praha 21
9. Změny v Kontrolním výboru a Finančním výboru ZMČ Praha 21
10
.

Kontrola plnění usnesení

11.
Změna odměn neuvolněným členům zastupitelstva, předsedům výborů a komisí a členům
výborů a komisí MČ Praha 21 v souladu s NV č. 37/2003 Sb.

12
.

Rezignace Ing. Šárky Zátkové na funkci politik MA21, jmenování nového politika MA21

13
.

Průběžná zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Prahy 21

14
.

Zápis z jednání Finančního výboru č. 8 ze dne 11. 1. 2016

15
.

Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2016

16
.

Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2021

17
.

Rozpočtová opatření č. 107 a 121: změny rozpočtu v roce 2015

18
.

Poskytnutí osobního příplatku ředitelce Masarykovy ZŠ Mgr. et Bc. Aleně Sochůrkové

19
.

Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro Pražskou plynárenskou Distribuci, a.s.
na pozemku parc. č. 3735/37 v k.ú. Újezd nad Lesy

20
.

Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch MČ Praha 21 s ČD, a.s.

21
.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Oprava místních komunikací v Praze - Újezd
nad Lesy"

22
.

Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro Pražskou
plynárenskou Distribuci,a.s. na stavbu Stavební úpravy STL plynovodů v ul. Staroújezdská
a okolí, Praha 21 - Újezd nad Lesy

23
.

Prodloužení smluv na pronájem prostor v polyfunkčním domě

24
.

Prodloužení nájmu ORDINACE Feuereislová

25
.

Změna provozovatele praxe pediatrie ve zdravotním středisku Živonínská 1630, Praha 9

26
.

Souhlas  zřizovatele  mateřských  škol  se  záměrem  podání  žádosti  o  nadační  podporu
mateřským školám do grantové výzvy 2015 "Zahrada hrou"

27
.

Veřejné fórum - termín 20. 4. 2016

Po bodu č. 8 budou projednávány interpelace.

Usnesení číslo: ZMČ10/0130/16
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
upravený program 10. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21



Usnesení - (Pro: 11, Proti: 3, Zdržel se: 1)

5. Projednání a schválení způsobu voleb
Paní  Jakob  Čechová  bod  otevřela,  v rozpravě  občanů  ani  v rozpravě  zastupitelů  nikdo
nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ10/0131/16
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
veřejné hlasování při volbě starosty, místostarosty, radních

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

V 17:25 přišel pan Koutský. Změna počtu hlasujících na 16.
Paní Jakob Čechová předala vedení schůze panu Slezákovi.

6. Volba starosty MČ Praha 21
Bod otevřel pan Slezák, v rozpravě občanů vystoupil pan Lameš – před rozpravou by mělo
být oznámeno, kdo je navrhován, aby přítomní věděli, ke kterému starostovi se mají vyjádřit;
pan Spurný, pan Mach; v rozpravě zastupitelů pan Duchek – navrhnout někoho, koho budeme
hlasovat a současně, aby se mohli vyjádřit v rozpravě zastupitelů i občané; pan Růžička –
souhlasil  s panem  Duchkem,  není  navržen  nikdo  konkrétní;  pan  Roušar  informoval,  že
Koaliční smlouvu dnes podepsalo 10 zastupitelů: paní Diepoltová, pan Fábera, pan Hartman,
pan Jeníček, paní Jakob Čechová, paní Juřenová, paní Jenšovská, pan Mergl, pan Roušar a
pan Slezák. Dále informoval, že koaliční smlouva obsahuje složení rady: starosta Karla Jakob
Čechová, místostarosta Pavel Roušar, místostarosta Jan Slezák (oba neuvolnění), a dva radní
paní Jitka Jenšovská a pan Jaroslav Jeníček. Kompetence budou stanoveny usnesením RMČ
do 1 měsíce od podpisu Koaliční smlouvy. Dále vystoupili: pan Slezák, paní Dastychová –
s výhradou  k odklonu  bývalých  zastupitelek  za  ODS;  pan  Růžička  podruhé  –  proč  není
zveřejněna  Koaliční  smlouva;  paní  Zátková  –  vysvětlila,  proč  nebude  hlasovat  pro  dnes
vzniklou  koalici;  pan  Kopecký  navrhl  hlasovat  k návrhu  pana  Duchka:  „znovuotevření
rozpravy  občanů“  Hlasování:  Pro:  16,  Proti:  0,  Zdržel  se:  0.   Návrh  byl  přijat.  Dále
pokračovali v rozpravě pan Hartman a paní Jakob Čechová, následovalo hlasování o třetím
vystoupení  pana  Růžičky –  Hlasování:  Pro:  15,  Proti:  0,  Zdržel  se:  1.  Návrh  byl  přijat.
V rozpravě  následně  vystoupili:  pan  Růžička,  paní  Zátková,  pan  Hartman,  paní  Jakob
Čechová, pan Duchek; pan Slezák navrhl na funkci starostky paní Karlu Jakob Čechovou.
V rozpravě občanů vystoupili:  pan Janda s odkazem na interpelace,   pan Lameš s kritikou
návrhu na starostku, pan Spurný s konstatováním dobé práce  odvolaného vedení, pan Mach
s podporou navržení paní Jakob Čechové; následovalo hlasování o třetím vystoupení pana
Hartmana – Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat. Následně vystoupili:
pan Hartman, paní Diepoltová, bylo hlasováno o třetím vystoupení paní Zátkové – Hlasování:
Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0; paní Dastychová se svého příspěvku vzdala, paní Zátková, pan
Duchek, pan Roušar, pan Kopecký s informací, že posun „Interpelací“ za bod č. 8 musí být
odhlasován - Hlasování: Pro: 10, Proti: 2, Zdržel se: 4:  Návrh byl přijat. Dále vystoupili:
paní Juřenová, pan Jeníček, pan Kopecký, bylo hlasováno, zda může potřetí vystoupit pan



Duchek – Hlasování: Pro: 14: Proti: 0, Zdržel se: 2. Návrh byl přijat. Vystoupil pan Duchek a
paní Jakob Čechová. Následovalo hlasování o návrhu pana Slezáka:

1. paní Karla Jakob Čechová do funkce starostky
Hlasování: Pro: 10, Proti: 6, Zdržel se: 0.  Návrh byl přijat. 

Usnesení číslo: ZMČ10/0132/16
Zastupitelstvo městské části
1) volí
paní Karlu Jakob Čechovou starostkou MČ Praha 21

Usnesení - (Pro: 10, Proti: 6, Zdržel se: 0)

Pan Slezák předal slovo nové paní starostce Jakob Čechové.

7. Volba místostarostů MČ Praha 21
Paní  Jakob  Čechová  bod  otevřela,  v rozpravě  občanů  vystoupil  pan  Lameš,  v rozpravě
zastupitelů pan Hartman, paní Jakob Čechová, pan Růžička, pan Duchek, pan Roušar, pan
Slezák, pan Duchek podruhé s návrhem: nově jmenovaní by měli dostávat 50% výplaty; pan
Hartman podruhé – transparentní výběrové řízení na tajemníka, paní Zátková, pan Růžička,
bylo hlasováno k třetímu vystoupení pana Duchka – Pro: 12, Proti:0, Zdržel se: 4. Návrh byl
přijat. Vystoupil pan Duchek na téma diskuzní fórum, paní Jakob Čechová s návrhem: pan
Slezák a pan Roušar – neuvolnění místostarostové.
Následovalo hlasování o návrzích:

- paní Jakob Čechové:
1. pan Roušar – neuvolněný místostarosta

Hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 6. Návrh byl přijat.
2. pan Slezák – neuvolněný místostarosta 
 Hlasování: Pro: 10, Proti: 2, Zdržel se: 4. Návrh byl přijat.
- pana Duchka:

3. 50 % snížení odměna pro místostarosty po dobu 1 roku.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 11. Návrh nebyl přijat. 

Usnesení číslo: ZMČ10/0133/16
Zastupitelstvo městské části
1) volí
neuvolněné zástupce starosty: 

RNDr. Pavla Roušara /hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 6/

p. Jana Slezáka /hlasování: Pro: 10, Proti: 2, Zdržel se: 4/

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



8. Volba radních MČ Praha 21
Paní  Jakob  Čechová  bod  otevřela,  v rozpravě  občanů  vystoupil  pan  Lameš,  v rozpravě
zastupitelů pan Jeníček, pan Slezák s návrhem na zvolení do rady MČ: paní Jenšovská a pan
Jeníček.
Následovalo hlasování o návrhu:

- pana Slezáka
1. člen rady MČ Praha 21 paní Jenšovská

Hlasování: Pro: 10, Proti: 4, Zdržel se: 2. Návrh byl přijat.
2. člen rady MČ Praha 21 pan Jeníček

Hlasování: Pro: 10, Proti: 6, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat.

Usnesení číslo: ZMČ10/0134/16
Zastupitelstvo městské části
1) volí
členy Rady MČ Praha 21:

RNDr. Jitku Jenšovskou /hlasování: Pro: 10, Proti: 4, Zdržel se: 2/

MUDr. Jaroslava Jeníčka, CSc. /hlasování: Pro: 10, Proti: 6, Zdržel se: 0/

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

Paní starostka Jakob Čechová předala vedení schůze panu Slezákovi, který vyhlásit přestávku
a oznámil, že po přestávce budou projednávány interpelace. 
Přestávka v době do 19:00 do 19:14 hodin.

Od 19:14 do 19:58 hodin byly projednávány interpelace. 

V 19:24 přišel pan Čížek – změna počtu hlasujících na 17.
V 19:58 odešla paní Jenšovská – změna počtu hlasujících na 16.

9. Změny v Kontrolním výboru a Finančním výboru ZMČ Praha 21
Bod  otevřel  pan  Slezák.  V rozpravě  občanů  nikdo  nevystoupil,  v rozpravě  zastupitelů
vystoupila paní Dastychová, která uvedla, že rezignuje na funkci předsedkyně Kontrolního
výboru, neboť se domnívá, že by tuto funkci měl zastávat člen opoziční strany s největším
počtem mandátů;  pan  Slezák,  pan  Roušar,  paní  Zátková navrhla  jako předsedu KV pana
Kopeckého, člen KV paní Dastychovou – oba souhlasili.  Pan Růžička navrhl do KV paní
Zátkovou – souhlasila; dále vystoupil pan Kopecký s návrhem odvolat paní Vlkovou z KV;
pan Roušar s návrhem rozdělit na 2 body - hlasování na KV a FV. Hlasování: Pro: 15, Proti: 0,
Zdržel se: 0. Návrh byl přijat; a dále pan Roušar navrhl pana Hartmana jako předsedu FV a
pan Růžička navrhl pana Koutského členem Finančního výboru.
V 20:00 hodin odešel pan Duchek. Změna počtu hlasujících na 15. 
Následovalo hlasování o návrzích: 

- pana Kopeckého:
1. odvolat z Kontrolního výboru paní Vlkovou

Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat.
2. paní Zátková - člen Kontrolního výboru  

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



3. paní Dastychová – člen Kontrolního výboru
Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 1. Návrh byl přijat. 

4. pan Kopecký předseda Kontrolního výboru.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat. 

- pana Roušara:
5. zvýšení počtu členů Finančního výboru z 5 na 7.

Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 2. Návrh přijat. 
- pana Slezáka: 
6. odvolání předsedy Finančního výboru pana Koutského 

Hlasování: Pro: 9, Proti: 4, Zdržel se: 2. 
Ve 20:11 hodin přišel pan Duchek. Změna počtu hlasujících na 16.
7. pan Koutský – člen Finančního výboru

Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel e: 1. Návrh byl přijat.
- pana Růžičky:
8. pan Hartman – předseda Finančního výboru. 

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

Usnesení číslo: ZMČ10/0135/16
Zastupitelstvo městské části
1) odvolává
členku Kontrolního výboru ZMČ Praha 21:  paní Petru Vlkovou /hlasování: Pro: 15, Proti: 0, 
Zdržel se: 0/

2) volí

člena Kontrolního výboru ZMČ Praha 21:  Ing. Šárku Zátkovou  /hlasování: Pro: 14, Proti: 0,
Zdržel se: 1/

3) volí

člena Kontrolního výboru ZMČ Praha 21:  MUDr. Zuzanu Dastychovou /hlasování: Pro: 14,
Proti: 0, Zdržel se: 1/

4) volí

předsedu Kontrolního výboru ZMČ Praha 21:  Mgr. Ing. Martina Kopeckého /hlasování: Pro:
15, Proti: 0, Zdržel se: 0/

5) schvaluje

zvýšení počtu členů Finančního výboru z 5 na 7 /hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 2/

6) odvolává

předsedu Finančního výboru:  Ing. Tomáše Koutského /hlasování: Pro: 9, Proti: 4, Zdržel se:
2/

7) volí



člena Finančního výboru ZMČ Praha 21:  Ing. Tomáše Koutského /hlasování: Pro: 15, Proti:
0, Zdržel se: 1/

8) volí

předsedu Finančního výboru ZMČ Praha 21:  Ing. Michaela Hartmana /hlasování: Pro: 14, 
Proti: 1, Zdržel se: 1/ 

Usnesení - (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ve 20:17 odešel pan Duchek. Změna počtu hlasujících na 15.
10. Kontrola plnění usnesení
Bod otevřel  pan Slezák, v rozpravě občanů nikdo nevystoupil,  v rozpravě zastupitelů paní
Zátková  podala  procedurální  návrh:  přepsat  v materiálech  „pověřena  výkonem  funkce
starostky“ na „starostka“ Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat. 

Usnesení číslo: ZMČ10/0136/16
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení

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

11. Změna odměn neuvolněným členům zastupitelstva, předsedům výborů a komisí a
členům výborů a komisí MČ Praha 21 v souladu s NV č. 37/2003 Sb. 
Bod otevřel pan Slezák, předal slovo předkladatelce paní Jakob Čechové, která uvedla, že
podle NV č. 352/2015 Sb., se mění NV č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev a to v případě MČ Praha 21 takto: místostarosta: 31.041,- Kč / může dojít ke
změně o 53,50 Kč podle počtu obyvatel k 31.12.2015/ radní: 2.506,- Kč, předseda výboru a
komise: 2.143,- Kč, člen výboru a komise - zastupitel: 1.770,- Kč, zastupitel: 874,- Kč. Při
kumulaci funkcí se odměny nesčítají a vyplácí se pouze nejvyšší odměna. Uváděné částky
jsou maximální. Zastupitelstvo je může potvrdit, nebo ponechat v dosavadní výši, nebo se
dohodne  na  jakékoliv  nižší  částce. Předkládám dva  návrhy usnesení.  Odměna  starosty  se
vyplácí v maximální výši ze zákona a zastupitelstvo o ní nehlasuje. 
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů pan Roušar – struktura bodu je
1) schvaluje a 2) neschvaluje, pan tajemník informoval, že pokud bude odsouhlasen bod 1)
schvaluje, o druhém neschvaluje, již nebude hlasováno. Pan Hartman navrhl změnu názvu
bodu: slovo „navýšení“ vyměnit za slovo změna zároveň doplnit na konec názvu bodu „v
souladu s NV č. 37/2003 Sb.“ Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 3. Návrh byl přijat.  

Usnesení číslo: ZMČ10/0137/16
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje



podle NV č.  37/2003 Sb.  ve znění  NV č.  352/2015 Sb.  měsíční  odměnu místostarostům,
radním, zastupitelům,  předsedům výborů a komisí a členům výborů a komisí - zastupitelům,
v maximální výši od 1. 2. 2016

Zodpovídá 

1. Vladimír Saitz, Tajemník úřadu 
   Předat nový výpočet odměn mzdové účtárně.
Termín: 15.02.2016    

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

12. Rezignace Ing. Šárky Zátkové na funkci politik MA21, jmenování nového politika
MA21
Bod  otevřel  pan  Slezák,  předal  slovo  paní  Jakob  Čechové,  která  informovala,  že  paní
zastupitelka Šárka Zátková rezignovala na funkci politik MA21. Její rezignace je přiložena v
příloze. Zároveň navrhla do této funkce RNDr. Pavla Roušara, který tuto funkci vykonával v
minulém  volebním  období.  V rozpravě  občanů  nikdo  nevystoupil,  v rozpravě  zastupitelů
vystoupil pan Roušar, pan Hartman, paní Zátková. 

Usnesení číslo: ZMČ10/0138/16
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
rezignaci Ing. Šárky Zátkové na funkci politik MA21 ke dni 14. 12. 2015

2) jmenuje
do funkce politik MA21 od 1. 2. 2016 RNDr. Pavla Roušara

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

13. Průběžná zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Prahy 21
Pan Slezák bod otevřel, předal slovo předkladatelce paní Dastychové, která uvedla, že mimo
jiné KV prošetřoval finanční prostředky,  které nebyly poslány na účet školy na asistenční
službu,  řešil  otázky týkající  se  Újezdského zpravodaje.  V rozpravě  občanů ani  v rozpravě
zastupitelů nikdo nevystoupil. 

Ve 20:32 Odešla paní Zátková. Změna počtu hlasujících na 14.

Usnesení číslo: ZMČ10/0139/16
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zápis  z  jednání  kontrolního  výboru  č.  10/2015  ze  dne  21.  10.  2015,  zápis  z  jednání
kontrolního výboru č. 11/2015 ze dne 3. 12. 2015 a zápis z jednání kontrolního výboru č.
12/2016 ze dne 13. 1. 2016



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

14. Zápis z jednání Finančního výboru č. 8 ze dne 11. 1. 2016
Bod otevřel pan Slezák, předal slovo předkladateli panu Koutskému, který uvedl, že výbor
projednal  např.  Návrh  rozpočtu  -  hlavní  i  vedlejší  činnost;  Zdravotní  středisko –  péče  o
svěřený majetek. V rozpravě občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů pan Hartman. 

Usnesení číslo: ZMČ10/0140/16
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zápis č. 8  z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 11. 1. 2016

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

15. Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2016
Bod otevřel pan Slezák, předal slovo předkladatelce paní Jakob Čechové, která uvedla: Návrh
rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2016 je předkládán jako vyrovnaný v objemu rozpočtu příjmů a
výdajů ve výši 73 548,30 tis. Kč, v podobě závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2016, které
jsou uvedeny v příloze č. 1 k usnesení. Návrh rozpočtu byl nejprve projednán ve Finančním
výboru ZMČ Praha 21 dne 11. 1. 2016. Plán vedlejší hospodářské činnosti i návrh rozpočtu
hlavní činnosti na rok 2016 byl doporučen ke schválení po splnění určitých podmínek (viz
zápis č. 8 z jednání FV dne 11. 1. 2016). Dne 12. 1. 2016 byla svolána pracovní porada za
účasti  pana tajemníka Saitze,  pana Zemana,  Ing.  Březiny,  Ing.  Mergla,  Ing.  Birkové,  Ing.
Berkové a paní Čechové, v pracovně paní Karly Jakob Čechové, pověřené výkonem funkce
starostky. Byly projednány všechny připomínky z Finančního výboru, které byly zapracovány
do  návrhu  rozpočtu  na  rok  2016,  včetně  plánu  VHČ  na  rok  2016.  Vše  je  popsáno  v
přiloženém komentáři k návrhu rozpočtu na rok 2016. 
V rozpravě  občanů  nikdo nevystoupil,  v rozpravě  zastupitelů:  pan  Hartman,  pan  Růžička,
odpověděl pan Saitz; pan Koutský s návrhem v rámci rozpočtu: uložit RMČ zpracovat přehled
konzultačních a právních služeb.
Ve 20: 44 odešel pan Růžička. Změna počtu hlasujících na 14.

Následovalo hlasování k návrhu:
- pana Koutského

1. zařadit  jako bod č.  3 ukládá RMČ zpracovat přehled konzultačních a právních
služeb  
Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat. 

Usnesení číslo: ZMČ10/0141/16
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
rozpočet  Městské části  Praha 21 na  rok 2016 jako vyrovnaný,  v  objemu rozpočtu příjmů
a výdajů ve výši 73 548,30 tis.  Kč v podobě závazných ukazatelů v příloze č. 1, která je
nedílnou součástí usnesení

2) schvaluje



plán vedlejší hospodářské činnosti a bytového hospodářství v objemu nákladů ve výši  8 141,0
tis. Kč a výnosů ve výši   8 144,0 tis. Kč v souladu s přiloženou tabulkou, která je součástí
originálu usnesení

3) ukládá
RMČ zpracovat přehled kunzultačních a právních služeb

Zodpovídá 

1. Iva Šimková, Vedoucí oddělení kanceláře starosty 
   tento úkol zařadit do úkolů pro radu
Termín: 16.02.2016    

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

16. Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2021
Bod  otevřel  pan  Slezák,  předal  slovo  předkladatelce  paní  Jakob  Čechové,  která  sdělila:
Rozpočtový výhled MČ Praha 21 do roku 2021 je předkládán v přiložené tabulce (příloha č. 1
k  usnesení)  včetně  komentáře  a  vychází  z  posledně  známých  skutečností,  předpokladů  a
posledně  platných  pokynů  z  MHMP.  Z  výše  uvedených  důvodů dochází  k  opětovnému
předložení materiálu ke schválení.  Původní návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do
roku 2021 byl schválen usnesením ZMČ9/0118/15 ze dne 14. 12. 2015.
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil. 
Ve 20:50 hodin odešla paní Zátková. Změna počtu hlasujících na 13.

Usnesení číslo: ZMČ10/0142/16
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
"Rozpočtový výhled MČ Praha 21 do roku 2021", v souladu s přiloženou tabulkou, přílohou
č. 1 k usnesení včetně komentáře, která je nedílnou součástí usnesení

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

17. Rozpočtová opatření č. 107 a 121: změny rozpočtu v roce 2015
Bod  otevřel  pan  Slezák,  předal  slovo  předkladatelce  paní  Jakob  Čechové,  která  uvedla:
Rozpočtové opatření  č.  107:  změna rozpočtu v roce 2015 -  přijetí  dotace v rámci  OPŽP,
Prioritní osa 3, Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 v celkové výši  1 179
198,08 Kč (pro rozpočtové opatření zaokrouhleno na  1 179,20 tis. Kč) na spolufinancování
akce EU - Zateplení MŠ Rohožník (č. akce 10236) v kapitole 04 - Školství, mládež a sport.
 Toto  rozpočtové  opatření  odsouhlasila  paní  Karla  Jakob  Čechová  -  pověřená  výkonem
funkce starostky. Rozpočtové opatření č. 121: změna rozpočtu v roce 2015 - vratka finančních
prostředků ve výši 2,6 tis. Kč z neinvestiční účelové dotace spolupodílů z EU a rozpočtu hl.
m. Prahy na projekt v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita pro MZŠ Polesná -
Podpora  žáků  se  specifickými  vzdělávacími  potřebami  formou  poradenského  pracoviště.
 Finanční  prostředky  byly  přeposlány  MZŠ  Polesná  formou  neinvestičního  příspěvku  v



kapitole 04 - Školství, mládež a sport a škola tyto prostředky nedočerpala.   Toto rozpočtové
opatření odsouhlasila paní Karla Jakob Čechová - pověřená výkonem funkce starostky.
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.
Ve 20:53 se vrátila paní Zátková. Změna počtu hlasujících na 14.

Usnesení číslo: ZMČ10/0143/16
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
rozpočtová opatření č. 107 a 121: změny rozpočtu v roce 2015 dle předložených tabulek,
které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení

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

18.  Poskytnutí  osobního  příplatku  ředitelce  Masarykovy  ZŠ  Mgr.  et  Bc.  Aleně
Sochůrkové
Bod otevřel pan Slezák, předal slovo předkladatelce paní Jakob Čechové, která uvedla: ZMČ
Praha  21  předkládáme  ke  schválení  návrh  na  stanovení  osobního  příplatku  ředitelce
Masarykovy  základní  školy  Mgr.  et  Bc.  Aleně  Sochůrkové  dle  Pravidel  pro  stanovení
příplatku za vedení a k poskytování osobního příplatku ředitelům mateřských a základních
škol  zřizovaných  Městskou  částí  Praha  21,  s  účinností  od  9.  10.  2012  usnesením RMČ
55/0932/12. Ve dnech 4. - 30. 11. 2015 proběhl v Masarykově základní škole audit ÚMČ
Praha 21 s cílem vydefinovat nejzávaznější  problémy v hospodaření  školy.  Audit  zároveň
prováděl i kontrolu plnění nápravných opatření z auditu MHMP za rok 2014, které nebyly v
řádném termínu do 30. 6. 2015 splněny. Mgr. et Bc. A. Sochůrková s auditním týmem již
během  auditu  vstřícně  spolupracovala  a  ihned  aktivně  řešila  identifikované  problémy,
pozitivně reagovala na kritiku stavu a prováděla nutná okamžitá opatření a změny. Přijatá
nápravná  opatření  k  závěrům  kontroly  ÚMČ  Praha  21  i  MHMP,  které  byly  doručeny
15.1.2016 na ÚMČ Praha 21, potvrzují snahu nového vedení Masarykovy ZŠ o nápravu stavu.
Termín pro splnění  nápravných opatření  byl  stanoven na 20.  3.  2016.  Ředitelka postupně
napravuje nedostatky v hospodaření školy i personálními změnami.
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil,  v rozpravě zastupitelů paní Zátková a paní ředitelka
MZŠ Sochůrková.

Usnesení číslo: ZMČ10/0144/16
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
poskytnutí a výši osobního příplatku ředitelce Masarykovy ZŠ, Praha 9 - Újezd nad Lesy, 
Polesná 1690 Mgr. et Bc. Aleně Sochůrkové dle předloženého návrhu

2) pověřuje
starostku podpisem platového výměru

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka 
   



Termín: 02.03.2016    

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

19. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro Pražskou plynárenskou Distribuci,
a.s. na pozemku parc. č. 3735/37 v k. ú. Újezd nad Lesy

Bod  otevřel  pan  Slezák,  předal  slovo  paní  Jakob  Čechové,  která  uvedla:  Materiál  je
předkládán v souvislosti s vybudováním prodloužení plynovodního řadu na pozemku parc.č.
3735/37 v k. ú. Újezd nad Lesy, který na základě smlouvy o umístění inženýrských sítí (č.
SML/2013/0060/OMI) zrealizoval  investor  pan  Krpelan. Investor  nyní  předává plynovodní
řad do správy PPD a.s. a PPD a.s. žádá o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle
zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) s městskou částí se zápisem do
katastru nemovitostí.  Jednorázová náhrada za vybudování plynovodního  řadu v rozsahu 3,4
m byla již uhrazena příjmovým dokladem  dne 17. 10. 2012  na základě  uzavřené smlouvy o
umístění inženýrských sítí mezi MČ Praha 21 a panem Krpelanem. Finanční výdaje spojené s
podáním návrhu  na  vklad  práva  do  katastru  ponese  Pražská  plynárenská  Distribuce,  a.s.
Předkládáme ZMČ ke schválení návrh smlouvy o zřízení věcného břemene.

V rozpravě  občanů  nikdo  nevystoupil,  v rozpravě  zastupitelů  pan  Hartman,  odpověděl
vedoucí OMI pan Roušal a pan Slezák.

Usnesení číslo: ZMČ10/0145/16
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 3735/37 v k.ú. Újezd nad Lesy pro
oprávněnou Pražskou plynárenskou Distribuci, a.s.

2) pověřuje
starostku MČ Praha 21 podpisem smlouvy

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka 
   
Termín: 12.02.2016    

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



20. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch MČ Praha 21 s ČD, a.s.

Bod  otevřel  pan  Slezák,  předal  slovo  paní  Jakob  Čechové,  která  uvedla:  Materiál  je 
předkládán v souvislosti s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene  ve prospěch MČ
Praha 21.  Jedná se o  uložení vodovodu v rozsahu 70,80 m²   a kanalizace  v rozsahu 8,30
m² na pozemcích ČD, a.s.  parc. č. 4312/19, 4312/21, 4312/74, 4351/3 v k. ú Újezd nad Lesy.

V roce 2006   MČ Praha 21 uzavřela s ČD  smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene  pod č. j. 56306/20006-025, název  stavby "Rohožník - prodejní stánky Rohožnická /
Novosibřinská, Újezd nad Lesy - vodovodní a kanalizační přípojka" Zálohová platba ve výši
100  420,  50  Kč  byla  uhrazena  dne  16.  5.  2006.  K  zapsání  do  KN  nedošlo  z  důvodu
nevypořádaných  a  nejasných  majetkoprávních poměrů   na  jednom z  pozemků  a  zároveň 
docházelo k přechodu Českých drah ze státní organizace na České dráhy a.s. Při  kontrole
věcných břemen ČD  bylo zjištěno, že věcné břemeno není zapsáno do KN a doúčtováno na
základě  skutečně  realizované  trasy vyplývající  z  geometrického  zaměření.   K výpočtu  za
zřízení  věcného  břemene   byl  použit  postup  z  návrhu  Opatření  náměstka  GŘ pro  správu
majetku  č.  10  "Obecné  podmínky  pro  zřizování  věcných  břemen  a  jejich  oceňování  ve
společnosti České dráhy, a.s."   Dle výpočtu úplaty za věcné břemeno zbývá doplatit 9 303,-
Kč bez  DPH.  Předkládáme ZMČ návrh smlouvy na  uzavření  smlouvy o zřízení  věcného
břemene.
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů vystoupil pan Hartman, vedoucí
OMI pan Roušal. 
Ve 21:11 hodin přišel pan Růžička. Změna počtu hlasujících na 15.

Usnesení číslo: ZMČ10/0146/16
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch MČ Praha 21 na pozemcích parc.č. 
4312/19, 4312/21, 4312/74, 4351/3 v k.ú. Újezd nad Lesy

2) pověřuje
starostku MČ Praha 21 podpisem smlouvy

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka 
   
Termín: 19.02.2016    

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



21. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Oprava místních komunikací v Praze -
Újezd nad Lesy"
Bod otevřel pan Slezák, předal slovo předkladatelce paní Jakob Čechové, která informovala:
Z důvodu ukončení  platnosti  rámcové smlouvy na opravy místních komunikací v Praze -
Újezd nad Lesy ke dni 31. 03. 2016 předkládáme ZMČ v souladu s vnitřní směrnicí č. 5/15 
ke  schválení  záměr  včetně zadávací  dokumentace  na  veřejnou zakázku na  akci  "  Opravy
místních komunikací v Praze - Újezd nad Lesy". Vítězný uchazeč (uchazeči) bude na místních
komunikacích provádět údržbu v rozsahu dle zadávací dokumentace. Jednotlivé technologie
oprav:  A)  Opravy komunikací  pomocí  nástřiku  turbomechanizací  B)  Opravy  komunikací
odstraněním stávajícího krytu vozovky s pokládkou nové asfaltové vrstvy ACO 11+.
Konkrétní práce budou následně realizovány v souladu s uzavřenou rámcovou smlouvou, na
základě dílčích objednávek. Dle vnitřní směrnice č.  5/15 o zadávání veřejných zakázek se
jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu III. kategorie. Dále ZMČ předkládáme ke schválení
složení  hodnotící  komise,  která  provede též otevírání  obálek s  doručenými nabídkami,  ve
složení: Ing. Josef Roušal - vedoucí OMI, Jakub Slánský - referent OMI, Vladimír Saitz -
tajemník ÚMČ P21, Ing. Miloš Mergl, Ing. Milan Hájek, náhradníci: Ing. Roman Březina, Jan
Slezák.
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů: paní Zátková – navrhla doplnit
komisi o paní Jakob Čechovou a pana Roušara – oba s odmítnutím poděkovali; pan Kopecký
navrhl doplnit pana Koutského. 
Následovalo hlasování o návrhu:

- pana Kopeckého: 
1. doplnit jako člena hodnotící komise pana Koutského 

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

Usnesení číslo: ZMČ10/0147/16
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
záměr na zadání veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie na akci "Opravy místních 
komunikací v Praze - Újezd nad Lesy"

2) schvaluje
zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu III. kategorie na akci "Opravy 
místních komunikací v Praze - Újezd nad Lesy"

3) ukládá
ÚMČ Praha 21 (OMI) zajistit zadání veřejné zakázky v souladu s vnitřní směrnicí č. 5/15 o 
zadávání veřejných zakázek

Zodpovídá 

1. Ing. Josef Roušal, vedoucí odboru majetku a investic 
   
Termín: 29.02.2016    

4) jmenuje

složení hodnotící komise:



Ing. Josef Roušal - vedoucí OMI

Jakub Slánský - referent OMI

Vladimír Saitz - tajemník ÚMČ P21

Ing. Miloš Mergl

Ing. Milan Hájek

Ing. Tomáš Koutský

Náhradníci: Ing. Roman Březina, Jan Slezák

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

22.  Žádost  o  uzavření  smlouvy  o  smlouvě  budoucí  o  zřízení  věcného  břemene  pro
Pražskou plynárenskou Distribuci, a.s. na stavbu Stavební úpravy STL plynovodů v ul.
Staroújezdská a okolí, Praha 21 - Újezd nad Lesy

Bod  otevřel  pan  Slezák,  předal  slovo  předkladatelce  paní  Jakob  Čechové,  která  uvedla:
Materiál je předkládán v souvislosti s žádostí Pražské plynárenské Distribuce, a.s., o uzavření
smlouvy  o  smlouvě   budoucí  o  zřízení  věcného  břemene   na  akci  "Nový  propoj  STL
plynovodu  na  křižovatce  ulic  Staroújezdská  a  Dědická  a  nová  STL  přípojka  v  ulici
Dobrovická. Jedná se o nový propoj STL plynovodního řadu na  ulici Staroújezdská  parc. č.
346/1  a  ulice  Dědická  parc.  č.  294  v  délce  11  m  a  nová  STL plynovodní  přípojka  ul.
Dobrovická   parc.  č.  311  v  délce  3  m.  Předkládáme  ZMČ Praha  21  ke  schválení  návrh
smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. 

V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil. 

Usnesení číslo: ZMČ10/0148/16
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro Pražskou plynárenskou 
Distribuci, a.s. na pozemcích parc.č. 311, 346/1 a 294 v k.ú. Újezd nad Lesy

2) pověřuje
starostku MČ Praha 21 podpisem smlouvy



Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka 
   
Termín: 12.02.2016    

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

23. Prodloužení smluv na pronájem prostor v polyfunkčním domě
Bod otevřel pan Slezák, předal slovo předkladatelce paní Jakob Čechové, která uvedla: 
Odbor VHČ nabízel k nájmu prostory salonku a baru v polyfunkčním domě Level za sazby
uvedené v ceníku, schváleném Usnesením RMČ9/0127/15 dne 24. 2. 2015. Na základě zájmu
STK  Praha  o  konání  kurzů  klasických  a  latinskoamerických  tanců  byl  od  24.9.2015  do
12.10.2015  zveřejněn  záměr  pronájmu  salonku  s  barem  a  příslušenstvím.  Nájemci  se
nepodařilo ve čtvrtém čtvrtletí 2015 získat dostatek klientů, proto nebyla nájemní smlouva
předložena k projednání v radě. Po termínu 3.12.2015, stanoveném pro odevzdání materiálů
na minulé jednání zastupitelstva, oznámil taneční mistr p. Ševčík, že získal rentabilní počet
klientů na 1. čtvrtletí 2016. Aby akce nebyla zmařena nekonáním jednání rad, využil vedoucí
odboru  VHČ  své  zmocnění,  k  uzavírání  krátkodobých  pronájmů,  vydané  Usnesením
RMČ58/0973/12, a uzavřel pronájem dle platného ceníku na maximálně možnou dobu, tj. do
30 dnů.  Předložený  dodatek  pouze  prodlužuje  dobu  nájmu,  aby mohly pokračovat  kurzy
klasických  a  latinskoamerických  tanců.  Obdobně  postupoval  odbor  VHČ se  zájemcem o
páteční kurzy Rock´n´Rollu, které poptal DDM Praha 7 na celé první pololetí roku 2016. Dle
platného ceníku byla uzavřena krátkodobá smlouva na období od 8.1.2016 do 5.2.2016. Dne
4.12.2015  byl  zveřejněn  záměr  na  pronájem  salonku  s  příslušenstvím  od  8.1.2016  do
24.6.2016. Předložený dodatek prodlužuje dobu nájmu do 24.6.2016.
V rozpravě  občanů  nikdo  nevystoupil,  v rozpravě  zastupitelů  vystoupila  paní  Zátková
s návrhem  na  doplnění  –  uložení  úkolů:  1.  ukládá  RMČ  vypracovat  koncepci  využití
Polyfunkčního domu Level;  2.  ukládá vedoucímu odboru VHČ zpracovat  analýzu využití
Polyfunkčního  domu v současné  chvíli;  dále  pan  Hartman,  pan  Slezák,  pan  Roušar,  paní
Dastychová, pan Hartman. 
Následovalo hlasování o návrzích:

- paní Zátkové:
1. ukládá  vedoucímu  odboru  VHČ  zpracovat  přehled  o  využití  a  ztrátovosti

Polyfunkčního domu a informovat zastupitele
Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 2. Návrh byl přijat.

2. ukládá RMČ Praha 21 vypracovat koncepci využití Polyfunkčního domu
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 7.  Návrh nebyl přijat. 

Usnesení číslo: ZMČ10/0149/16
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
předložený dodatek č. 1 ke smlouvě č.  SML/0216/2015/VHC o nájmu salonku s barem a
příslušenstvím (309,3  m²)  ve  2.  NP polyfunkčního  domu,  Staroújezdská  2300,  Praha  9 ,



postaveném na pozemcích parc. č. 12/3, 12/2 a 12/1, kat. území Újezd nad Lesy. Dodatkem se
prodlužují čtyřhodinové nedělní pronájmy pro konání tanečních kurzů do 26. 6. 2016.

2) pověřuje
starostku MČ Praha 21 podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě č. SML/0216/2015/VHC

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka 
   
Termín: 02.03.2016    

3) schvaluje
předložený  dodatek  č.  1  ke  smlouvě  č.  SML/0217/2015/VHC  o  nájmu  salonku  s
příslušenstvím  (209,9  m²)  ve  2.  NP polyfunkčního  domu,  Staroújezdská  2300,  Praha  9,
postaveném na pozemcích parc. č. 12/3, 12/2 a 12/1, kat. území Újezd nad Lesy. Dodatkem se
prodlužují dvouhodinové páteční pronájmy pro pořádání tanečního zájmového vzdělávání do
24. 6. 2016.

4) pověřuje
starostku MČ Praha 21 podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě č. SML/0217/2015/VHC

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka 
   
Termín: 02.03.2016

5) ukládá
ÚMČ Praha 21 /ved. VHČ/ zpracovat přehled o využití a ztrátovosti Polyfunkčního domu a
informovat zastupitele /hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 2/

Zodpovídá 

1. Pavel Zeman, vedoucí odboru VHČ, správy bytů a údržby 
   
Termín: 01.03.2016    

Usnesení - (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 4)

24. Prodloužení nájmu ORDINACE Feuereislová
Bod  otevřel  pan  Slezák,  předal  slovo  předkladatelce  paní  Jakob  Čechové,  která  uvedla:
MUDr. Feuereislová vykonává od roku 1995 praxi praktického lékaře ve zdravotním středisku
Rohožník, Živonínská čp. 1630. V loňském roce, jako první z nájemců prostor ve zdravotním
středisku, přistoupila na zvýšení sazby ročního nájemného z 500,- Kč na 900,- Kč / m². Doba
nájmu byla dodatkem č. 1 uzavřena na dobu do 31.1.2016. Vedoucí odboru VHČ jednal s



MUDr. Feuereislovou o dalším zvýšení sazby nájemného na 1.200,- Kč /m² a prodloužení
smlouvy do 31. 3. 2021. Tento záměr byl zveřejněn od 24.11.2015 do 10.12.2015.
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů paní Dastychová, která sdělila,
že vzhledem k tomu, že byla v této budově dlouhodobým nájemcem a i v současné době zde
pracuje, nezúčastní se hlasování v bodech 24. a 25., protože by mohlo jít o střet zájmů.

Pan Roušar podal procedurální návrh k bodu č. 23, k odhlasovanému usnesení: změnit „ZMČ
ukládá vedoucímu odboru VHČ“ na:  „ZMČ ukládá ÚMČ Praha 21“.  Hlasování:  Pro:  15,
Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat. 

Usnesení číslo: ZMČ10/0150/16
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
předložený dodatek č. 2 ke smlouvě č. SML/0033/2015/VHC, o nájmu 100,1 m² ordinace
praktického lékaře v 1. NP objektu čp. 1630, postaveném na pozemku parc. č. 4306/3, kat.
území  Újezd  nad  Lesy.  Smlouva,  uzavřená  s  firmou  ORDINACE Feuereislová  s.r.o.,  IČ
24808636 se prodlužuje do 31. 1. 2021.

2) pověřuje
pověřuje starostku MČ Praha 21 podpisem předloženého dodatku č. 2

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka 
   
Termín: 02.03.2016    

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

25.  Změna  provozovatele  praxe  pediatrie  ve  zdravotním  středisku  Živonínská  1630,
Praha 9
Bod otevřel pan Slezák, předal slovo paní Jakob Čechové, která uvedla: Zastupitelstvo MČ
Praha 21 na 8.  jednání  dne 23.  11.  2015 schválilo  Smlouvu o uzavření  budoucí  nájemní
smlouvy  s  firmou  LINK-MED  s.r.o..  Předložená  nájemní  smlouva  odpovídá  přiložené
nájemní smlouvě ke Smlouvě o smlouvě budoucí. Záměr pronájmu 75,9 m² prostor v 1. NP
zdravotního střediska Rohožník, Živonínská 1630 firmě LINK-MED s.r.o. byl zveřejněn pod
č. 17769 od 24.11.2015 do 10.12.2015. 
V rozpravě občanů k tomuto bodu nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů pan Koutský, na
dotaz pana Koutského odpověděl vedoucí VHČ pan Zeman; dále vystoupili paní Diepoltová,
paní Zátková, pan Hartman a pan Jeníček. 

Usnesení číslo: ZMČ10/0151/16
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
předloženou dohodu o ukončení nájemní smlouvy, uzavřené dne 12. 9. 1994 na pronájem 76
m² nebytových prostor v objektu čp. 1630, na pozemku parc. č. 4306/3, v kat. území Újezd
nad  Lesy, s lékařkou MUDr.  Marií  Vráblíkovou.  Smlouva  je  ukončena  dohodou  ke  dni
1.2.2016, a to na základě žádosti nájemce.



2) pověřuje
starostku MČ Praha 21 podpisem dohody o ukončení nájmu k 1. 2. 2016

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka 
   
Termín: 02.03.2016    

3) schvaluje
předloženou smlouvu o nájmu 75,9 m² prostor v 1.  NP objektu čp.  1630, postaveném na
pozemku parc. č. 4306/3 v kat. území Újezd nad Lesy. Smlouva se uzavírá s firmou LINK-
MED  s.r.o.,  IČ  04451848  dle  Smlouvy  o  uzavření  budoucí  nájemní  smlouvy,  schválené
usnesením č. ZMČ8/0091/15 dne 23.11.2015.

4) pověřuje
starostku MČ Praha 21 podpisem předložené smlouvy o nájmu prostor

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka 
   
Termín: 02.03.2016    

Usnesení - (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 4)

26. Souhlas zřizovatele mateřských škol se záměrem podání žádosti o nadační podporu
mateřským školám do grantové výzvy 2015 "Zahrada hrou"
Bod otevřel pan Slezák, předal slovo předkladatelce paní Jakob Čechové, která uvedla: Dne
2. listopadu 2015 vyhlásila Nadace Proměny grantovou výzvu "Zahrada hrou". Cílem výzvy
je  podpořit  obnovu  nebo  vybudování  zahrad  u  mateřských  škol,  jejichž  využití  umožní
propojení se školním vzdělávacím programem a pomůže příznivě ovlivnit rozvoj schopností,
dovedností,  tvořivosti a odpovědného přístupu dětí k životnímu prostředí. Úspěšný žadatel
získá nadační příspěvek do maximální výše 800 tis. Kč a odbornou podporu ve všech etapách
projektu. Celkem bude podpořeno 5 projektů. 1. mateřská škola a Mateřská škola Rohožník
projevily zájem o účast v této výzvě a tímto žádají zřizovatele o souhlas s podáním žádosti do
vyhlášené  grantové  výzvy  "Zahrada  hrou".  Maximální  výše  nadačního  příspěvku je  800
tis.. Hodnocení žádostí bude probíhat ve 3 kolech, výsledky budou známy v říjnu 2016. Doba
trvání projektu, od přípravy projektu po ukončení realizace stavby zahrady bude činit 2 roky.
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů pan Hartman, odpověděla paní
Kořínková – odbor školství a kultury; pan Hartman podruhé, paní Zátková, pan Růžička, paní
Dastychová, bylo hlasováno, zda může pan Hartman vystoupit potřetí – Hlasování: Pro: 1,
Proti: 9, Zdržel se: 5. Návrh nebyl přijat. 



Usnesení číslo: ZMČ10/0152/16
Zastupitelstvo městské části
1) souhlasí
se záměrem 1. mateřské školy a Mateřské školy Rohožník podat žádost do vyhlášené grantové
výzvy  "Zahrada hrou 2016"

2) ukládá
statutárnímu  orgánu  žadatele  na  základě  pověření  podepsat  Souhlas  zřizovatele  školy  s
podáním Žádosti o nadační podporu na obnovu zahrady školy

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka 
   
Termín: 15.02.2016    

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

27. Veřejné fórum - termín 20. 4. 2016
Pan Slezák bod otevřel, předal slovo předkladatelce paní Jakob Čechové, která uvedla, že je
předložen ke schválení termín konání "Veřejného fóra" a to dne 20. 4. 2016 od 18 hodin.
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil. 

Usnesení číslo: ZMČ10/0153/16
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
termín "Veřejného fóra", které se uskuteční 20. 4. 2016 od 18 hodin

2) pověřuje
koordinátorku MA21 organizací "Veřejného fóra"  konaného dne 20. 4. 2016

Zodpovídá 

1. Granty a MA21 
   
Termín: 20.04.2016    



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

Ve 21:57 hodin pan Slezák poděkoval přítomným a jednání ukončil.
Pro  obsáhlost  některých  bodů jsou uvedena  pouze  jména  diskutujících.  Zvukový  záznam
z jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 je uveřejněn na www.praha21.cz

MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc.
radní

MUDr. Zuzana Dastychová
zastupitelka

Karla Jakob Čechová
starostka

Zapsal: asistentka - Dana Kartousová

ZMČ10 – 1.2.2016
Interpelace občanů a členů zastupitelstva

Seznam interpelací občanů:

1. pan Pavel Janda – Práce zastupitele, fungování úřadu – interpelace směřována na paní
Jakob Čechovou, ústně odpověděli paní Jakob Čechová a pan Růžiča.

2. pan Jiří Lameš – sestavení RMČ – interpelace směřována na pana Hartmana, který
ústně odpověděl. 



3. pan Hájek – proč byl vypuštěn bod 19, když 18.2. má začít DIO Blatov? – interpelace
směřována na pana Slezáka, který  ústně odpověděl.

4. pan Pavel Janda – vedení radnice, práce kontrolního výboru – interpelace směřována
na  pana  Roušara,  který  ústně  odpověděl,  dotaz  na  paní  Dastychovou  (KV)  stáhl,
protože byl zodpovězen mimo toto jednání.

5. pan Jiří Lameš – sestavení RMČ – interpelace směřována na pana Jeníček, který ústně
odpověděl. 

Seznam interpelací zastupitelů:

1. paní  Šárka  Zátková  –  Újezdský  zpravodaj  –  interpelace  směřována  na  MUDr.
Jaroslava Jeníčka, CSc., který ústně odpověděl. 

2. Mgr.  Ing.  Martin  Kopecký  –  účast  paní  Vlkové  na  zasedání  KV  –  interpelace
směřována na RNDr. Jenšovskou, která ústně odpověděla. 

3. paní Šárka Zátková – Dopravní opatření – interpelace směřována na paní Karlu Jakob
Čechovou, která ústně odpověděla.
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