
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ZÁPIS  

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
jednání č. ZMČ17

konané dne 20.09.2010

Přítomni : 16 členů Zastupitelstva MČ Praha 21 dle prezenční listiny,
   1 člen omluven: p. Tomáš Vaníček
   v 18.30 hod se dostavil na jednání p. Ivan Přikryl 

Ověřovatel : RSDr. Pavel Janda, prof. RNDr. Petr Voňka CSc.

Program jednání:

1 Zahájení a schválení programu jednání 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
Rozpočtová opatření č. 52-54, 56-61: změny rozpočtu v roce 2010, č. 62: úprava rozpočtu 
v roce 2010, č. 64-68: změny rozpočtu v roce 2010

7 Darovací smlouva - peněžitý dar od firmy Cuspicus s.r.o.

8
Žádost o souhlas s převzetím komunikací a pozemku do majetku Magistrátu hl.m. Prahy, 
svěřené správy MČ Praha 21

9 Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. pololetí 2010
1
0

Různé

1. Zahájení a schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Zasedání  zahájila  paní  starostka  Vlásenková  a  přivítala  přítomné  zastupitele  a  občany.
Seznámila přítomné s programem jednání a vyzvala zastupitele k jeho případnému doplnění.
Zastupitelka pí Štroufová podala návrh na doplnění programu o: 
10a) Dopravní situace v ulici Čentická
10b) Železniční podchod u stanice Praha Klánovice   
10c) Školská rada, mateřské školky

Usnesení číslo: ZMČ17/0253/10
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

program 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21
Usnesení - (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

2. Návrh na složení mandátové komise



Paní starostka Vlásenková přednesla návrh na složení mandátové komise: předseda p. Petr
Voňka, členové: p. Pavel Janda a pí Soňa Štroufová

Usnesení číslo: ZMČ17/0254/10
Zastupitelstvo městské části
1) volí

mandátovou komisi ve složení: předseda p. Petr Voňka, členové: p. Pavel Janda a pí Soňa
Štroufová

Usnesení - (Pro: 15, 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: ZMČ17/0255/10
Zastupitelstvo městské části
1) volí

návrhovou  komisi  ve  složení:  předseda  p.  Jan  Slezák,  členové:  pí  Vladimíra  Juřenová  a  p.
Miloslav Hod

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

4. Kontrola plnění usnesení
Paní Štroufová potvrdila přijetí  písemného stanoviska o počtu přijatých dětí od referentky
školství pí Kořínkové.

Usnesení číslo: ZMČ17/0256/10
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

plnění usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21
Usnesení - (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

5. Diskusní příspěvky občanů
Jako první se do diskuse přihlásil  p. Roušar Pavel. Na jeho dotaz odpověděli  pí starostka
Vlásenková, p.  Mareček  a  p. Slezák. 
V 18.30 hod dorazil na jednání ZMČ zastupitel p. Ivan Přikryl.
Jako druhý  vystoupil p. Michael Hartman. Odpověděli mu pí starostka Vlásenková, p. Janda ,
pí. Dastychová .
Jako třetí se přihlásil p. Hájek, který otevřel téma vybudování  železničního  podchodu  u
stanice Praha Klánovice. Odpověděla mu pí starostka Vlásenková . Dále se zapojili do diskuse
p. Trojan, p. Roušar, p. Slezák, pí. Dastychová a p. Janda.   



Jako čtvrtý vystoupil s dotazem ohledně polyfunkčního domu p. Petr Duchek.  Odpověděli
mu pí starostka Vlásenková a p. Slezák. Na stejné téma vystoupil i p. Šubert Jiří. Odpověděli
mu pí starostka Vlásenková a pí Beroušková.
Pan  Hartman chtěl znovu otevřít již probraná témata. Vystoupil zastupitel p. Slezák a navrhl
ukončení  bodu  č.  5.  Diskusní  příspěvky občanů.  Hlasováním zastupitelstva  byl  bod  č.  5
ukončen a v 19.47 hod byla vyhlášena přestávka .V 19.55 hod konec přestávky.

                                         

6. Rozpočtová opatření č. 52-54, 56-61: změny rozpočtu v roce 2010, č. 62: úprava 
rozpočtu v roce 2010, č. 64-68: změny rozpočtu v roce 2010
Pí starostka Vlásenková seznámila přítomné s materiálem.

Usnesení číslo: ZMČ17/0257/10
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

rozpočtová opatření č. 52-54, 56-61: změny rozpočtu v roce 2010, č. 62: úprava rozpočtu v roce
2010, č. 64-68: změny rozpočtu v roce 2010 v souladu s přiloženými tabulkami, které jsou nedílnou
součástí tohoto usnesení

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

7. Darovací smlouva - peněžitý dar od firmy Cuspicus s.r.o.
Pí  starostka  Vlásenková  seznámila  přítomné  s materiálem.  S dotazem  na  firmu  Cuspicus
vystoupil p. Janda, odpověděla mu pí starostka Vlásenková.

Usnesení číslo: ZMČ17/0258/10
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

darovací smlouvu na 100.000,-- Kč od firmy Cuspicus, s.r.o.
2) pověřuje

starostku pí Vlásenkovou podpisem smlouvy
Usnesení - (Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

8. Žádost o souhlas s převzetím komunikací a pozemku do majetku Magistrátu hl.m. 
Prahy, svěřené správy MČ Praha 21
Pí starostka Vlásenková seznámila přítomné s materiálem.

Usnesení číslo: ZMČ17/0259/10
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

darování pozemku od s.r.o. Viladomy Újezd, Washingtonova 1567/25, Praha 1 č. parc. 537/360 o
výměře  664  m² v  k.ú.  Újezd  nad  Lesy  a  stavby  komunikace  vybudované  na  tomto  pozemku,
vedeného na LV č. 2485 u Katastrálního úřadu pro hl.m. Prahu, kat. pracoviště Praha

2) pověřuje
starostku pí Vlásenkovou podpisem darovací smlouvy

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



9. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. pololetí 2010
Pí starostka Vlásenková seznámila přítomné s materiálem. V rozpravě k tomuto bodu vystoupili
p. Sikač, pí Štroufová , pí starostka Vlásenková, p. Janda a p. Slezák.

Usnesení číslo: ZMČ17/0260/10
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. pololetí 2010 v souladu s přiloženým materiálem - komentáře,
tabulky, výkazy a sestavy, které jsou nedílnou součástí originálu tohoto usnesení

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

10. Různé

10a) Dopravní situace v ulici Čentická
Paní zastupitelka Štroufová vznesla dotaz na možnou změnu dopravního značení v ulici Čentická
na základě změny legislativy u dopravního znační komunikací. Rada MČ Praha 21 projedná tento
návrh a společně s OŽPD, Policií ČR a Lesy ČR  zpracuje  návrh a ten  předloží na příští jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21.
Přihlásil  se  p.  Hartman.  V souladu  s jednacím řádem dala  pí  starostka  hlasovat  o  možnosti
vystoupení p. Hartmana. Zastupitelstvo neodsouhlasilo vystoupení p. Hartmana.

10b) Železniční podchod u stanice Praha Klánovice  
Bod byl již probrán v diskusi.

 
10c) Školská rada, mateřské školky
Pí  zastupitelka  Štroufová  požaduje,  aby zápisy z jednání  školské  rady byly  zveřejňovány na
stránkách MČ a ZŠ. Odpověděli jí pí starostka Vlásenková, pí Diepoltová , p. Slezák a pan ředitel
Kurka.
Pí starostka Vlásenková vyzvala p. ředitele Kurku a pí Diepoltovou, aby tuto žádost na jednání
školské rady projednali. MČ jako zřizovatel žádá školskou radu, aby pravidelně předkládala na
jednání Rady MČ Praha 21 zápisy ze školské rady.  
Dále pí Štroufová vznesla požadavek, aby MŠ zveřejnily odhady o možném počtu přijatých dětí
před zápisem. Pí starostka Vlásenková odpověděla, že toto bude akceptováno a při tvorbě kritérií
při přijímání dětí do MŠ bude toto zohledněno. Referentka školství pí Kořínková tento požadavek
projedná na KVV.

Závěrem vystoupil s dotazem na dopravní značení v ulici Rohožnické  p. Slezák. Odpověděla mu 
pí Kozáková a pí starostka Vlásenková.

Pan zastupitel Janda se rozloučil a pí starostka Vlásenková všem poděkovala za jejich činnost 
v zastupitelstvu v končícím volebním období.



RSDr. Pavel Janda
zastupitel

prof. RNDr. Petr Voňka CSc.
zastupitel

Andrea Vlásenková
starostka MČ Praha 21

Zapsal : asistentka - Šimková Iva
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