
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ZÁPIS  

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
jednání č. ZMČ15

konané dne 22.03.2010

Přítomni : 16 členů Zastupitelstva MČ Praha 21 dle prezenční listiny
1 člen omluven: p. Jiří Sikač 

Ověřovatel : p.Petr Štulc, p. Pavel Janda

Program jednání:

1 Zahájení a schválení programu Zastupitelstva MČ Praha 21
2 Návrh na složení mandátové komise
3 Návrh na složení návrhové komise
4 Kontrola plnění usnesení
5 Diskusní příspěvky občanů
6 Rozpočtové opatření č. 98 - změna rozpočtu v roce 2009
7 Rozpočtová opatření č. 1 a 2 - změny rozpočtu v roce 2010
8 Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2009
9 Různé

1. Zahájení a schválení programu Zastupitelstva MČ Praha 21
Zasedání zahájila paní starostka Vlásenková a přivítala přítomné zastupitele a občany. 
Seznámila přítomné s programem jednání, který doplnila o níže uvedený bod a poté vyzvala 
zastupitele k jeho případnému doplnění.

program byl doplněn o bod č. 10
10 Rozpočtová opatření č. 9 až č. 14 – změna rozpočtu v roce 2010

Paní starostka Vlásenková nechala hlasovat o schválení programu.

Usnesení číslo: ZMČ15/0230/10
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
program 15. zasedání Zastupitelstva  MČ Praha 21

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

2. Návrh na složení mandátové komise
Paní starostka Vlásenková přednesla návrh na složení mandátové komise: předseda p. Ivan 
Přikryl, členové p. Pavel Janda a pí Barbora Diepoltová.



Usnesení číslo: ZMČ15/0231/10
Zastupitelstvo městské části
1) volí
mandátovou komisi ve složení: předseda p. Ivan Přikryl, členové p. Pavel Janda a pí   Barbora
Diepoltová

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

3. Návrh na složení návrhové komise
Paní starostka Vlásenková přednesla návrh na složení návrhové komise: předseda p. Jan 
Slezák, členové pí Vladimíra Juřenová a p. Miloslav Hod

Usnesení číslo: ZMČ15/0232/10
Zastupitelstvo městské části
1) volí
návrhovou komisi ve složení: předseda p. Jan Slezák, členové pí Vladimíra Juřenová a p. 
Miloslav Hod

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

4. Kontrola plnění usnesení
V rámci tohoto bodu vystoupila paní starostka Vlásenková a seznámila zastupitele se stávající
situací ohledně přemístění pobočky České pošty do polyfunkčního domu. V diskusi k tomuto 
bodu dále vystoupili p. Slezák, p. Přikryl, p. Mareček a p. Janda. Další informace týkající se 
tohoto tématu předloží pí starostka Vlásenková na červnovém jednání zastupitelstva.    
                                       
Všechny úkoly z minulého zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21 byly splněny.   

Usnesení číslo: ZMČ15/0233/10
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
plnění usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21

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

5. Diskusní příspěvky občanů
Jako první vystoupil p. Slezák, příspěvek se týkal městské policie a to bezpečného přecházení 
na přechodu před školou v ranní špičce. Odpověděla mu paní starostka Vlásenková , s tím že 
vstoupí v jednání s městskou policií (p. Kuberou).



Dále p. Slezák vznesl dotaz ohledně natírání sloupů v dopravní špičce. Odpověděla mu paní 
starostka Vlásenková a p. Mareček - akci prováděla firma Eltodo. 
Jako druhá vystoupila p. Košutová s dotazem jak bude vyřešen problém trativodu vedoucí 
přes soukromé pozemky podél ulice Starokolínská  vyúsťující na sousedním pozemku. 
Odpověděla ji paní starostka Vlásenková a p. Beroušková. V současné době probíhá výběrové
řízení na zhotovitele kanalizace na ulici StarokolínskáxNovosibřinská. Po dokončení výstavby
této kanalizace se situace výrazně zlepší. Dále se do diskuse zapojili  p. Diepoltová, p. Slezák,
p. Voňka.

                                    

6. Rozpočtové opatření č. 98 - změna rozpočtu v roce 2009
Paní starostka Vlásenková  seznámila přítomné s materiálem.

Usnesení číslo: ZMČ15/0234/10
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 98 - změnu rozpočtu v roce 2009 dle předložené tabulky, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení

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

7. Rozpočtová opatření č. 1 a 2 - změny rozpočtu v roce 2010
Paní starostka Vlásenková  seznámila přítomné s materiálem.

Usnesení číslo: ZMČ15/0235/10
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
rozpočtová opatření č. 1 a 2 - změny rozpočtu v roce 2010 v souladu s předloženými tabulkami, 
které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení

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

8. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2009
Paní starostka Vlásenková  seznámila přítomné s materiálem. V rámci tohoto bodu vystoupili  p. 
Janda, p. Voňka , pí Štroufová  a pí Diepoltová. Na jejich dotazy odpověděli 
pí starostka Vlásenková, pí Berková a p. tajemník Saitz.



Usnesení číslo: ZMČ15/0236/10
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2009. Předložené materiály (komentáře, tabulky a sestavy) 
jsou nedílnou součástí originálu tohoto usnesení.

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

9. Různé
Jako první  vystoupil  p. Janda  s dotazem na kalkulaci na akci Vítání jara. Opověděli mu pí. 
Dastychová a p. tajemník Saitz. 
Dále vystoupila p. Štroufová s dotazem ohledně kontrol prováděných městskou policií na dětských 
hřištích a multifunkčním sportovišti. Na tento dotaz odpověděla paní starostka Vlásenková s tím, že 
na příští jednání zastupitelstva bude pozván zástupce městské policie p. Kubera  a dále paní 
starostka Vlásenková vstoupí v jednání s paní Hetzlovou, ředitelkou Městské policie Prahy 14.  Dále
v diskusi k tomuto bodu vystoupili p. Janda, p. Slezák a pí Diepoltová. 
Dále pí Štroufová  chtěla vznést dotaz  na pana ředitele Kurku, který nebyl přítomen. Paní starostka 
Vlásenková uvedla, že je povinností pana ředitele dostavovat se na jednání zastupitelstva. Pan 
ředitel bude vyzván, aby se dostavoval na každé jednání zastupitelstva.

10. Rozpočtová opatření č. 9 až č. 14 - změna rozpočtu v roce 2010
Paní starostka Vlásenková  seznámila přítomné s materiálem. V rámci tohoto bodu vystoupil p. 
Slezák.

Usnesení číslo: ZMČ15/0237/10
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
rozpočtová opatření č. 9 až č. 14 - změny rozpočtu v roce 2010 v souladu s předloženými tabulkami,
které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.

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



........................................ ........................................

Ing. Petr Štulc v. r.
místostarosta

            RSDr. Pavel Janda v. r.
zastupitel

........................................

Andrea Vlásenková v. r.
starostka MČ Praha 21

Zapsal : asistentka - Šimková Iva
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