
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. ZMČ7
konané dne 18.12.2019

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : zastupitel MČ Praha 21 - Ing. Ondřej Vojta
zastupitel MČ Praha 21 - Petr Duchek

1. Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů
Jednání zastupitelstva MČ Praha 21 zahájil v 14:00 hodin pan starosta Milan Samec, přivítal
přítomné  zastupitele  a  občany,  upozornil,  že  jednání  má  úřední  povahu,  že  celý  průběh
zasedání je z důvodu transparentnosti přenášen on-line na adrese www.praha21.cz a následně
po  ukončení  zasedání  ZMČ bude  záznam  volně  přístupný  veřejnosti.  Požádal  o  vypnutí
vyzvánění mobilních telefonů a zachování klidu pro důstojný průběh zasedání, čas jednání je
stanoven od 14:00 do 22:00 hodin. Hlasovat dnes budeme elektronicky, v případě technických
problémů  budeme  hlasovat  zvednutím  ruky.  Podklady  k jednání  dnešního  zasedání
zastupitelstva jste obdrželi a máte je všichni k dispozici v tabletech. 
Konstatoval,  že  zápis  z 6.  zasedání  zastupitelstva  byl  řádně  ověřen  a  podepsán,  námitku
písemně vznesla paní zastupitelka Kučerová, pan starosta oznámil, že námitka bude zařazena
jako bod tohoto jednání. 
Ověřením dnešního zápisu pověřil  pana zastupitele Ondřeje Vojtu a pana zastupitele Petra
Duchka, oba souhlasili.
Sdělil, že ověřovatel zápisu zastupitelstva odpovídá za správnost a úplnost zápisu o jednání
zastupitelstva,  hlídá  sčítání  hlasů  a  zjišťování  výsledků  hlasování.  Požádal,  aby  při
jednotlivých hlasování  do  záznamu bylo  hlasitě  uvedeno,  kolik  zastupitelů  hlasovalo  pro,
proti a kolik zastupitelů se hlasování zdrželo.

2. Volba mandátového výboru
Pan starosta sdělil, že mandátový výbor ověří a konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny
členů,  počet  členů  omluvených  a  neomluvených.  Informoval,  že  z dnešního  jednání  jsou
omluveni  zastupitelé:  pan Roušar  a z části  jednání  pan Říha.  Navrhl tříčlenný mandátový
výbor ve složení: paní Ponicová, paní Kučerová a paní Pelčáková – všechny souhlasily.
Mandátový výbor konstatoval, že na zasedání je přítomno 14 zastupitelů, dva zastupitelé jsou
omluveni, nepřišla paní zastupitelka Jakob Čechová, zasedání je usnášeníschopné.

http://www.praha21.cz/


Usnesení číslo: ZMČ7/0094/19
Zastupitelstvo městské části
1) volí

mandátový  výbor  ve  složení:  paní  Lucie  Ponicová,  paní  Marie  Kučerová,  paní  Hana
Pelčáková

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

3. Volba návrhového výboru
Pan starosta navrhl tříčlenný návrhový výbor ve složení: paní Doležalová, paní Dastychová a
paní Carbolová – všechny souhlasily.

Usnesení číslo: ZMČ7/0095/19
Zastupitelstvo městské části
1) volí

návrhový  výbor  ve  složení:  paní  Lucie  Doležalová,  paní  Zuzana  Dastychová,  paní  Jitka
Carbolová

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

4. Schválení programu jednání Zastupitelstva
Pan starosta konstatoval, že 7. jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno na úřední desce, včetně
její  elektronické  podoby.  Informace  ke  všem  projednávaným  bodům  v digitální  podobě
mohou občané nalézt na webových stránkách MČ. Z materiálů jsou vynechány údaje osobní
povahy, které znemožňuje zveřejňovat zákon.  Uvedl, že program mají všichni před sebou,
pro  veřejnost  byl  vyvěšen  na  úřední  desce,  elektronické  desce.  Paní  tajemnice  Zátková
navrhla doplnění programu jednání o dva body.

Hlasování o návrhu:
- paní  tajemnice:  Doplnění  bodu  č.  10  „Stanovení  výše  odměn  za  výkon  funkce

neuvolněného člena zastupitelstva MČ Praha 21“ a na základě námitky paní Kučerové
doplnění bodu č. 11 „Námitka k zápisu z jednání ZMČ Praha 21 ze dne 18.11.2019“  
Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat.

Program jednání:

1. Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů
2. Volba mandátového výboru
3. Volba návrhového výboru
4. Schválení programu jednání Zastupitelstva

5.
Rozpočtové opatření č. 96: změna rozpočtu v roce 2019 - Úhrada právních služeb JUDr.
Jiří Stránský - soudní řízení SPIRIT FINANCE a.s.

6. Zápis z 8. jednání finančního výboru ze dne 27. 11. 2019
7. Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2020.
8. Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 21 do roku 2025.



9.
Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2020 včetně zásad pro hospodaření v
období rozpočtového provizoria.

10.Stanovení výše odměn za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva MČ Praha 21
11.Námitka k zápisu z jednání ZMČ Praha 21 ze dne 18.11.2019

Usnesení číslo: ZMČ7/0096/19
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

doplněný program jednání 7. Zastupitelstva MČ Praha 21

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

5. Rozpočtové opatření č. 96: změna rozpočtu v roce 2019 - Úhrada právních služeb 
JUDr. Jiří Stránský - soudní řízení SPIRIT FINANCE a.s.
Předkladatelka materiálu paní Kopecká uvedla: Zastupitelstvu MČ Praha 21 je předkládáno ke
schválení rozpočtové opatření č. 96: změna rozpočtu v roce 2019 na částku 1 429,3 tis. Kč.
Schválením rozpočtového opatření dojde k navýšení příjmů rozpočtu v kapitole 09 - Vnitřní
správa a k navýšení výdajů v kapitole 09 - Vnitřní správa v oddílu paragrafu 6171 - Činnost
místní správy na položce 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby.

MČ Praha 21 obdržela fakturu od JUDr.  Jiřího Stránského, advokáta z Advokátní kanceláře
STRÁNSKÝ A PARTNEŘI na částku 1.139.012,60 Kč na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o
poskytnutí právní pomoci z 25.1. 2018. Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1 č. j. 21 C
127/2014-268 ze dne 25.1.2017, ve znění  rozsudku Městského soudu v Praze,  č.j.  11 Co
281/2017 - 348, zde dne 15.11.2017 byla MČ Praha 21 přiznána náhrada nákladů řízení v
celkové výši 1.429.203,60 Kč ve věci sporu o náhradu škody žalobce SPIRIT FINANCE, a.s. 

Žalobce tuto částku zaslal v prosinci 2017 na účet MČ Praha 21 a tato částka byla do doby
pravomocného  skončení  řízení  o  mimořádných  opravných  prostředcích  převedena  na
depozitní účet MČ Praha 21 a nebyla do rozpočtu MČ Praha 21 dosud zahrnuta.

Vzhledem k tomu, že došlo k pravomocnému skončení výše uvedeného řízení rozsudkem
Ústavního soudu, č. ÚS 3042/18 ze dne 3.9.2019 a řízení bylo tímto ukončeno, MČ Praha 21
je nyní povinna dle uzavřeného dodatku č. 1 uhradit částku 1.139.012,60 Kč. Rozdíl ve výši
290.191,- Kč mezi uznanou výší nákladů řízení a nyní fakturovanou částkou byl JUDr. Jiřímu
Stránskému  MČ Praha 21 již uhrazen v letech 2014-2019.  

V příloze přikládáme Smlouvu včetně dodatku č. 1 o poskytnutí právní pomoci s AK JUDr.
Jiří  Stránský,  dopis  spol.  SPIRIT  FINANCE  a.s.  z  9.10.2019  s  Usnesením  ÚS  ze  dne
3.9.2019, faktura k úhradě vystavená AK Jiří Stránský na částku 1.139.012,60 Kč.
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevstoupil.



Usnesení číslo: ZMČ7/0097/19
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

Rozpočtové opatření č. 96: změna rozpočtu v roce 2019 - Navýšení příjmů rozpočtu o částku
1.429.203,60 Kč, pro rozpočtové opatření zaokrouhleno na  1 429,3 tis. Kč v kapitole 09 -
Vnitřní  správa,  ODPA 6171  -  Činnost  místní  správy a  navýšení  výdajů  ve  stejné  výši  v
kapitole  09  -  Vnitřní  správa,  ODPA 6171-  Činnost  místní  správy,  na  položce  5166  -
Konzultační, poradenské a právní služby za účelem úhradu faktury AK JUDr. Jiří Stránský za
právní služby ve věci SPIRIT FINANCE, a.s.

2) schvaluje

Rozpočtové opatření č. 96: změna rozpočtu v roce 2019 - Navýšení příjmů rozpočtu o částku
1.429.203,60 Kč, pro rozpočtové opatření zaokrouhleno na  1 429,3 tis. Kč v kapitole 09 -
Vnitřní  správa,  ODPA 6171  -  Činnost  místní  správy a  navýšení  výdajů  ve  stejné  výši  v
kapitole  09  -  Vnitřní  správa,  ODPA 6171-  Činnost  místní  správy,  na  položce  5166  -
Konzultační, poradenské a právní služby za účelem úhradu faktury AK JUDr. Jiří Stránský za
právní služby ve věci SPIRIT FINANCE, a.s.

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 Milana Samce vypořádáním faktury na částku 1.139.012,60 Kč od AK
JUDr. Jiří Stránský.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 23.12.2019 

Usnesení - (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 4)

6. Zápis z 8. jednání finančního výboru ze dne 27. 11. 2019
Předkladatelka materiálu paní Hubínková uvedla, že Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha
21 předkládá Zastupitelstvu MČ Praha 21 na vědomí zápis z 8. jednání dne 27. 11. 2019, kde
byl projednáván návrh rozpočtu na rok 2020 s tím, že ho FV doporučuje schválit.
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů vystoupil pan Havrda.

Usnesení číslo: ZMČ7/0098/19
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

zápis z 8. jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 27. 11. 2019.

Usnesení - (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 2)



7. Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2020.
Předkladatelka materiálu paní Kopecká uvedla: Předkládáme ke schválení rozpočet městské
části na rok 2020. Rozpočet je schodkový v objemu příjmů cca 88,5 mil. Kč a výdajů ve výši
cca 98 mil., schodek rozpočtu je vyrovnán zapojením rezervy z minulých let ve výši 9,2 mil.
Kč. 
Při sestavování jsme vycházeli ze schváleného rozpočtu na rok 2019 a z očekávaného plnění
k 31. 12. 2019. 
Příjmy zahrnují: 

- transfery z MHMP ve výši cca 60,5 mil. Kč,
- příspěvky na státní správu ve výši 15 mil. Kč, 
- daňové příjmy 10 mil. Kč (daň z nemovitostí, ubytovací a rekreační poplatky, zábor

veřejného prostranství),
- nedaňové příjmy necelé 2 mil. Kč. (příjmy z pečovatelské služby, úroky z bankovních

účtů, platby za hudební kurzy apod.). 

Největší kapitolou v rozpočtu je kapitola vnitřní správa a z ní jsou největší položkou osobní
náklady, které zahrnují 

- odměny zastupitelů včetně sociálního a zdravotního pojištění ve výši 4,7 mil., 
- platy zaměstnanců včetně sociálního a zdravotního pojištění ve výši 45 mil.  

Vláda navyšuje platové tarify, ale městská část na toto navyšování nedostává příspěvky. Za
posledních 5 let vzrostly náklady na platy téměř o 60 %, ale příspěvek z MHMP vzrostl pouze
o necelých 21 %. Proto také kapitola vnitřní správy neustále narůstá. Kromě osobních nákladů
tato kapitola zahrnuje finance na opravy, platby na energie, školení, poštovní služby a mnoho
dalších. 
Z hlediska  výdajové  stránky  je  velkou  položkou  rozpočtu  také  kapitola  školství  ve  výši
necelých 13 mil. Kč. Příspěvky městské části ZŠ zůstaly na stejné úrovni jako v minulém
roce, stejně tak u mateřské školky Sedmikráska a Čentická. Nicméně pro letošní rok byly
sníženy příspěvky městské části u dvou školek, a to MŠ Rohožník a MŠ Sluníčko. Stalo se tak
z důvodu srovnání příspěvků všem školkám na stejnou úroveň. Navíc v současnosti jednáme
o vybudování nové budovy pro MŠ Sluníčko, aby mohlo dojít k uvolnění prostor základní
škole, proto by bylo nehospodárné do tohoto prostoru investovat na další prostředky. 
Co  se  týká  MŠ  Rohožník,  v letošním  roce  jsme  nechali  zrekonstruovat  toalety  a  bránu.
Rekonstrukce hradila městská část  formou příjmů z VHP a na příští  rok plánujeme stejný
postup. Chceme, aby se využily prostředky z VHP. 

Investiční výdaje: 
- projektová dokumentace ul. Hulická,
- projektová dokumentace MŠ Sluníčko, 
- studie na zdravotní středisko Rohožník,
- bezbariérový úřad,
- menší investiční akce, jako jsou nové zastávky na Rohožníku, Blatově, dětská hřiště,

ale zde si plánujeme pomáhat příjmy z VHP.

V rozpočtu počítáme také s rezervou na zpracování dalších studií,  a to ve výši 2,6 mil.  a
zároveň jsme vyčlenili prostředky na participativní rozpočet ve výši 400 tis. 
V rozpočtu nejsou zapojeny investice, které jsme obdrželi v letošním roce od MHMP, jedná se
o  20  mil.  na  rekonstrukce  tělocvičen  a  nově  i  3  mil.  na  bezbariérový  úřad,  který  nám
zastupitelstvo schválilo na prosincovém jednání. Tyto prostředky budeme zapojovat v příštím
roce až proběhne vypořádání na Magistrátu. 



Náš  rozpočet  nám neumožnuje  počítat  s většími  kapitálovými  výdaji,  proto  počítáme,  že
budeme žádat o další příspěvky formou dotace HMP. 
V rozpravě  občanů  nikdo  nevystoupil,  v rozpravě  zastupitelů  vystoupili:  pan  Havrda
s návrhem usnesení, paní Kučerová s návrhy, které byly konsolidovány do jednoho návrhu
usnesení, paní Charvátová, paní Doležalová, paní Ponicová, paní Hubínková, pan Duchek,
pan Růžička, paní Kopecká, vedoucí FO paní Piknová, vedoucí OMI pan Roušal a vedoucí
OŠK paní Slavíková.

V době  od  15:20  do  15:30  hodin  byla  přestávka,  která  byla  pro  upřesnění  znění  návrhu
usnesení zastupitelů paní Kučerové a pana Havrdy prodloužena do 15:45 hodin.
V 15:25 hodin odešla paní Charvátová, změna počtu hlasujících na 13.

Hlasování o konsolidovaném návrhu pana Havrdy a paní Kučerové:
- ZMČ schvaluje Rozpočet MČ Praha 21 na rok 2020, který je schodkový v objemu

příjmů 88 681,00 tis.  Kč a výdajů ve výši 97 744,50 tis. Kč, v podobě závazných
ukazatelů rozpočtu v příloze č. 1 s následujícími úpravami: ve sloupci Návrh rozpočtu
na rok 2020 - Městská infrastruktura ORJ 02 sníženo o 200 tis. - Školství, mládež a
sport ORJ 04 zvýšeno o 200 tis. - Zdravotnictví a soc. oblast ORJ 05 zvýšeno o 200
tis. - Vnitřní správa ORJ 09 sníženo o 400 tis. a v příloze č. 2, které jsou nedílnou
součástí  usnesení.  Do  rozpočtu  na  rok  2020  jsou  položkou  8115  -  financování
zapojeny nevyčerpané  finanční  prostředky z  výsledků  hospodaření  předcházejících
účetních období ve výši 9 063,50 tis. Kč. Přílohy č. 5 a č. 6 budou upraveny v souladu
s výše uvedeným.
Hlasování: Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh nebyl přijat. 

Usnesení číslo: ZMČ7/0099/19
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

"Rozpočet MČ Praha 21 na rok 2020", který je schodkový v objemu příjmů 88 681,00 tis. Kč
a výdajů ve výši 97 944,50 tis. Kč, v podobě závazných ukazatelů rozpočtu v příloze č. 1 a v
příloze č. 2, které jsou nedílnou součástí usnesení. Do rozpočtu na rok 2020 jsou položkou
8115  -  financování  zapojeny  nevyčerpané  finanční  prostředky  z  výsledků  hospodaření
předcházejících účetních období ve výši 9 263,50 tis. Kč.

2) schvaluje

Plán  vedlejší  hospodářské  činnosti  a  bytového  hospodářství  v  objemu nákladů  ve  výši  9
303,01  tis.  kč  a  objemu  výnosů  9  370,80  tis.  Kč  a  z  toho  vyplývajícím  hospodářským
výsledkem ve výši 67,79 tis. Kč.

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



8. Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 21 do roku 2025.
Předkladatelka materiálu paní Kopecká uvedla: střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 21 do
roku 2025 je předkládán v přiložené tabulce včetně komentáře a vychází z posledně známých
skutečností, předpokladů a posledně platných pokynů z MHMP.
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů vystoupil pan Havrda, vedoucí
FO paní Piknová, pan starosta a podruhé pan Havrda.

Usnesení číslo: ZMČ7/0100/19
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

"Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 21 do roku 2025", v souladu s přiloženou tabulkou,
přílohou č. 1, včetně komentáře, která je nedílnou součástí usnesení.

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

9.  Návrh  rozpočtového  provizoria  MČ  Praha  21  na  rok  2020  včetně  zásad  pro
hospodaření v období rozpočtového provizoria.
Pan starosta  sdělil,  že  vzhledem k tomu,  že  byl  schválen rozpočet  na rok 2020,  navrhuje
hlasovat o stažení bodu z projednávání.

Hlasování:
- Stažení tohoto bodu z projednávání.

Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat.

Materiál byl stažen z jednání.

10. Stanovení výše odměn za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva MČ Praha
21.
Předkladatelka  materiálu  paní  Zátková  uvedla:  dne  9.12.2019  schválila  vláda  novelizaci
nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných
celků. Dosavadní částky stanovené v příloze nařízení vlády byly navýšeny o 10 % s účinností
od 1. ledna 2020.
Výše  odměny uvolněných  členů  zastupitelstva  vyplývá  automaticky z  aktuálního  nařízení
vlády ve znění účinném od 1.1.2020. 
Schválená novela nařízení vlády tedy změnila (navýšila) maximální možnou výši odměny, jež
může  zastupitelstvo  schválit  pro  neuvolněné  členy  zastupitelstva  za  výkon  jednotlivých
funkcí.  Dle  Zákona  č.  131/2000  Sb,  o  hl.  m.  Praze,  se  výše  odměny  stanoví  v  celých
korunách. 
S  ohledem na  to,  že  dlouhodobě  je  v  MČ Praha  21  schvalována  odměna  neuvolněných
zastupitelů v maximální výši, předkládám Zastupitelstvu MČ Praha 21 návrh na stanovení
odměn dle nového nařízení vlády (v době tvorby materiálu není ještě uveřejněno ve Sbírce
zákonů a nemá určeno číslo), a to s účinností od 1.1.2020. 
V příloze přikládám metodické doporučení MV ČR ze dne 9.12.2019 vč. přílohy. MČ Praha
21 má k 1.1.2018 (dle § 87 odst. 6 Zákona o hl. m. Praze) 10 836 obyvatel hlášených k
trvalému pobytu, spadá tedy podle přílohy do kategorie 7.



V rozpravě  občanů  nikdo  nevystoupil,  v rozpravě  zastupitelů  vystoupili:  pan  Havrda
s návrhem, který byl hlasován; paní Dastychová, pan starosta, paní Kučerová, pan Havrda
podruhé a pan Duchek.

Hlasování o návrhu:
- pana Havrdy: 

Zastupitelstvo městské části stanovuje
a) v souladu s §87 a §89 Zákona č. 131/2000 Sb, o hl. m. Praze, měsíční odměny
neuvolněných  členů  Zastupitelstva  MČ Praha  21  za  výkon  jednotlivých  funkcí  v
částkách takto: člen rady 4 707,- Kč; předseda výboru nebo komise 2 354,- Kč; člen
výboru nebo komise 1 962,- Kč; člen ZMČ bez dalších funkcí 1 177,- Kč, 
b) poskytování odměny neuvolněným zastupitelům dle bodu a) od 1.1.2020,
c) v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva MČ bude
odměna poskytována ode dne složení slibu, 
d) v případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj  v případě nového
zvolení do funkce bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce, e) v případě
souběhu  dvou  a  více  funkcí  náleží  odměna  podle  funkce,  ze  kterou  se  poskytuje
nejvyšší odměna ve schválené výši.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 4, Zdržel se: 5. Návrh nebyl přijat. 

Usnesení číslo: ZMČ7/0101/19
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

Informaci  o  novelizaci  nařízení  vlády č.  318/2017 Sb.  a  návrh na  stanovení  výše odměn
neuvolněných zastupitelů MČ Praha 21

2) stanovuje

a)  v  souladu  s  §87  a  §89  Zákona  č.  131/2000  Sb,  o  hl.  m.  Praze,  měsíční  odměny
neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 21 za výkon jednotlivých funkcí v částkách
takto:

- člen rady                                                      9 413,- Kč
- předseda výboru nebo komise                     4 707,- Kč
- člen výboru nebo komise                             3 923,- Kč
- člen ZMČ bez dalších funkcí                       2 353,- Kč,

b)  poskytování odměny neuvolněným zastupitelům dle bodu a) od 1.1.2020,
c) v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva MČ bude odměna
poskytována ode dne složení slibu,
d)  v případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj v případě nového zvolení do
funkce bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce,
e)  v případě souběhu dvou a více funkcí náleží odměna podle funkce, ze kterou se poskytuje
nejvyšší odměna ve schválené výši.

Usnesení - (Pro: 10, Proti: 1, Zdržel se: 2)



11. Námitka k zápisu z jednání ZMČ Praha 21 ze dne 18.11.2019
Předkladatelka  materiálu  paní  Kučerová  sdělila  námitku:  v zápisu  ZMČ z listopadu  2019
v bodě  č.  12  byla  porušena  zásada  rovnosti  mezi  zastupiteli  tím,  že  paní  místostarostce
Kopecké byl  v rozporu s dosavadní  praxí  poskytnut  nezvykle široký prostor k vyjadřování
osobních  postojů  názorů  a  domněnek,  včetně  úvah  o  věcech,  které  nebyly  předmětem
projednávaného bodu. Dosavadní praxe je taková, že v zápisu je uváděna důvodová zpráva
materiálu. 
V rozpravě  občanů  nikdo  nevystoupil,  rozpravě  zastupitelů  vystoupil  pan  Vojta,  paní
Dastychová a paní Doležalová.

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

vzhledem k porušení zásady rovnosti zastupitelů při zveřejňování jejich názorů v průběhu
rozpravy formou zápisu z jednání ZMČ ze strany vedení úřadu, kdy byl dán v bodě 12 zápisu
zcela  nepřiměřený  prostor  osobním  názorům  p.  místostarostky  Kopecké,  zastupitelstvo
schvaluje doplnění zápisu z jednání ZMČ ze dne 18.11.2019 v bodě 12 o vyjádření všech
zastupitelů, kteří k danému bodu vystoupili v rozpravě, v souladu se zvukovým záznamem.

Hlasování - (Pro: 7, Proti: 1, Zdržel se: 1). Usnesení nebylo přijato.

Pan starosta  Milan  Samec  oznámil,  že  nebyly  podány žádné  interpelace  a  v 16:38  hodin
ukončil jednání ZMČ Praha 21, poděkoval všem přítomným za účast, popřál hezké svátky a
sdělil předběžné termíny jednání ZMČ Praha 21 v roce 2020: 16.3., 15.6., 14.9. a 30.11. 

Ing. Ondřej Vojta
zastupitel MČ Praha 21

Petr Duchek
zastupitel MČ Praha 21

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

Zapsal: vedoucí oddělení kanceláře starosty - Dana Kartousová
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