
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ZÁPIS  

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
jednání č. ZMČ19

konané dne 02. 06. 2014

Přítomni: dle prezenční listiny 

Ověřovatel: zastupitelka - Vladimíra Juřenová
radní - MVDr. Tomáš Vlach

Pan starosta v 16:00 hodin zahájil jednání Zastupitelstva Městské části Praha 21. Informoval
přítomné  v  sále,  že  jednání  je  úřední  povahy  a  že  se  z  něho  pořizuje  audiozáznam  a
videozáznam, který se současně přenáší on-line na internetu. Požádal přítomné, aby po dobu
jednání  zastupitelstva vypnuli  vyzvánění  svých mobilních telefonů a zachovávali  klid  pro
důstojný průběh dnešního jednání Zastupitelstva MČ Praha 21. Konstatoval, že 19. Zasedání
bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

2. Stanovení ověřovatelů zápisu, volba mandátového výboru, volba návrhového výboru
Pan  starosta  otevřel  tento  bod,  navrhl  ověřováním  zápisu  a  výsledku  hlasování  paní

zastupitelku  Juřenovou  a  pana  zastupitele  Vlacha  a  požádal  o  vyjádření  souhlasu  -  oba
souhlasili. Upozornil, že ověřovatel zápisu odpovídá za správnost a úplnost zápisu o jednání
zastupitelstva, dozírá též na sčítání hlasů a zjišťování výsledků hlasování. Požádal, aby bylo
při  jednotlivých hlasováních do záznamu hlasitě uvedeno, kolik zastupitelů hlasovalo pro,
proti a kolik zastupitelů se hlasování zdrželo.  

Následovala  volba  mandátového  výboru,  který  ověřuje  a  konstatuje  přítomnost
nadpoloviční  většiny  členů,  počet  členů  omluvených  a  neomluvených,  navrhl  tříčlenný
mandátový výbor ve složení: předseda: pan zastupitel Taitl, členové: pan místostarosta Slezák
a pan zastupitel Šponer. Požádal o vyjádření souhlasu navržených členů - všichni souhlasili.
Došlo k hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat, byl zvolen mandátový
výbor. 

Dále navrhl tříčlenný návrhový výbor ve složení: Předseda pan zastupitel Duchek, členové
paní  zastupitelka  Diepoltová  a  pan  zastupitel  Sikač,  požádal  o  vyjádření  souhlasu  členů
s návrhem, pan zastupitel Duchek nesouhlasil.  Místo pana zastupitele Duchka byl navržen
jako  předseda  pan  zastupitel  Sikač,  jako  člen  pan  zastupitel  Duchek,  který  nesouhlasil;
navržen místo něj byl navržen pan zastupitel Mergl. 
Pan  zastupitel  Sikač,  paní  zastupitelka  Diepoltová  a  pan  radní  Mergl  souhlasili. Došlo
k hlasování o složení návrhového výboru: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat, byl
zvolen návrhový výbor. 

Konstatoval, že 19. zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno na úřední desce včetně její
elektronické  podoby.  Upozornil  občany,  že  na  webových  stránkách  úřadu  mohou  před
jednáním ZMČ nalézt veškeré detailní informace ke všem projednávaným bodům v digitální
podobě. Z materiálu jsou vynechány údaje osobní povahy, které nám znemožňuje zveřejňovat
zákon. Z dnešního jednání se písemně omluvili paní zastupitelka Dastychová, pan zastupitel
Hartman, pan zastupitel Janda, z části jednání se omluvila paní zastupitelka Čechová a pan



zastupitel  Slezák. Na dnešní jednání se nedostavili  pan zastupitel  Hod a paní zastupitelka
Vlásenková.  Pan starosta oznámil, že je přítomno 11 zastupitelů.

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva byl řádně ověřen a podepsán. K minulému zápisu nikdo
nevznesl námitky. 

Usnesení číslo: ZMČ19/0235/14
Zastupitelstvo městské části
1) volí
ověřovatele zápisu: paní zastupitelku Juřenovou a pana zastupitele Vlacha
2) volí
mandátový výbor ve složení: předseda pan zastupitel Taitl, členové: pan zastupitel Slezák a
pan zastupitel Šponer /hlasování Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0/
3) volí
návrhový  výbor  ve  složení:  předseda  pan  zastupitel  Sikač,  členové:  paní  zastupitelka
Diepoltová, pan zastupitel Mergl /hlasování Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0/

Usnesení - (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)

Pan  starosta  před  otevřením  bodu  „Schválení  programu“  informoval  zastupitele,  že
v mezidobí mezi zasedáními ZMČ obdržela RMČ návrh pana zastupitele Duchka na zařazení
bodu o hazardních hrách a nulové toleranci na jednání ZMČ Praha 21, vysvětlil důvody a
rekapituloval, proč RMČ toto zařazení neodsouhlasila. Před otevřením rozpravy k programu
došlo k hlasování – bez rozpravy – k zařazení, či nezařazení tohoto bodu do programu.

Následně došlo k hlasování o zařazení bodu:
1. Návrh  pana  zastupitele  Duchka na  zařazení  bodu o hazardních  hrách a  nulové

toleranci hazardu na jednání zastupitelstva MČ Praha 21
Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se:  0
Návrh byl přijat.

V 16:15 hodin přichází pan zastupitel Štrouf.
Změna počtu hlasujících na 12.

 

3. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Pan starosta  informoval,  že  po  odeslání  materiálů  zastupitelům RMČ projednala  materiál
který je zařazen jako bod č. 16 Veřejné projednání s tématem "Nulová tolerance heren".
V rozpravě občanů vystoupil pan Lameš; v rozpravě zastupitelů vystoupil pan Duchek, navrhl
změnu  a  doplnění  programu jednání:  bod 16 projednat  jako bod 4;  za  tento  bod  zařadit
odsouhlasený bod: „Návrh pana zastupitele Duchka na zařazení bodu o hazardních hrách a
nulové  toleranci  hazardu  na  jednání  zastupitelstva  MČ  Praha  21“;  požádal  o  uvedení
jmenovitého hlasování; dále navrhl zařazení bodu před bod 4: Diskuzní příspěvky občanů;
jako poslední bod: zařadit bod Různé; dále zařadit bod: Návrh na vyhlášení nulové tolerance
heren v MČ Praha 21 - bylo zrušeno, protože toto již obsahuje odsouhlasený bod. 

Hlasování k navrženým bodům pana zastupitele Duchka:



1. Skauti
Hlasování: 
Pro: 1 (p. Duchek)
Proti: 0 
Zdržel se: 11 (p. Šponer, p. Taitl, p. Slezák, p. Jakob Čechová, p. Roušar,
p. Mergl, p. Vlach, p. Sikač, p. Diepoltová, p. Juřenová, p. Štrouf
Návrh nebyl přijat.

2. Návrh  na  zaslání  podnětu  Ministerstvu  financí  na  prověření  licence  pro
provozovnu ZIPO 

Hlasování: 
Pro: 5 (p. Duchek, p. Juřenová, p. Diepoltová, p. Štrouf, p. Sikač), 
Proti: 0
Zdržel se: 7 (p. Šponer, p. Taitl, p. Slezák, p. Jakob Čechová, p. Roušar, p.
Mergl, p. Vlach)

      Návrh nebyl přijat.

3. Různé
Hlasování: 
Pro: 4 (p. Duchek, p. Štrouf, p. Juřenová, p. Diepoltová)
Proti: 0
Zdržel se: 8 (p. Šponer, p. Taitl, p. Slezák, p. Jakob Čechová, p. Roušar,
p. Mergl, p. Vlach, p. Sikač)
Návrh nebyl přijat.
 

4. Diskuzní příspěvky občanů – zařadit jako bod 4 
Hlasování: 
Pro: 4 (p. Duchek, p. Štrouf, p. Juřenová, p. Diepoltová)
Proti: 0 
Zdržel se: 8 (p. Šponer, p. Taitl, p. Slezák, p. Jakob Čechová, p. Roušar,
p. Mergl, p. Vlach, p. Sikač)
Návrh nebyl přijat.

5. Předřadit bod pana zastupitele Duchka před projednávání ostatních bodů
Hlasování: 
Pro: 3 (p. Duchek, p. Štrouf, p. Juřenová)
Proti: 6 (p. Sikač, p. Vlach, p. Mergl, p. Roušar, p. Jakob Čechová, p.
Slezák)
Zdržel se: 3 (p. Diepoltová, p .Taitl, p. Šponer)
Návrh nebyl přijat.

6. Posunutí bodu č. 16 na pozici bodu č. 4  
Hlasování: 
Pro:   2 (p. Duchek, p. Štrouf)
Proti: 4 (p. Sikač, p. Vlach,  p. Jakob Čechová, p. Slezák)



Zdržel se: 6 (p. Juřenová, p.Diepoltová, p. Mergl, p. Roušar, p. Taitl, p. Šponer)
Návrh nebyl přijat.

7. Hlasování o původně navrženém návrhu programu s doplněním bodů č. 16 Veřejné
projednání s  tématem "Nulová tolerance heren" a č.  17 Návrh pana zastupitele
Duchka „Návrh nulové tolerance hazardu /heren a kasin, především automatů -
nebo k vyhlášení referenda o tomtéž/

Hlasování: 
Pro:    12  (p.  Duchek,  p.  Šponer,  p.  Taitl,  p.  Slezák,  p.  Jakob  Čechová,
p. Roušar, p. Mergl, p. Vlach, p. Sikač, p. Diepoltová, p. Juřenová, p. Štrouf)
Proti: 0  
Zdržel se: 0  
Návrh byl přijat.

Schválený program jednání:
 

1. Zahájení jednání  
2. Stanovení ověřovatelů zápisu, volba mandátového výboru, volba návrhového výboru
3. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
4. Kontrola plnění usnesení
5. Zápis č. 14 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 30. 4. 2014
6. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2013
7. Závěrečný účet MČ Praha 21 za rok 2013
8. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za I. čtvrtletí 2014
9. Rozpočtová opatření č. 3 - 31: změny rozpočtu v roce 2014
10.Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21
11.Návrh na změnu ÚP SÚ HMP - řízení o vydání změn vlny 07 – Stažen z jednání 
12.Určení počtu zastupitelů MČ Praha 21, pro volební období 2014 - 2018
13.Schválení účetní závěrky Městské části Praha 21 za rok 2013
14.Žádost MŠ Sluníčko o příspěvek na dovybavení zahrady

15.
Vytvoření investiční položky v rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2014 "Přístavba MZŠ 
Polesná 1690 - projektová dokumentace"

16.Veřejné projednání s tématem "Nulová tolerance heren"

17.
Návrh pana zastupitele Duchka „Návrh nulové tolerance hazardu /heren a kasin, především
automatů - nebo k vyhlášení referenda o tomtéž/

Usnesení číslo: ZMČ19/0236/14
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
doplněný program 19. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

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

4. Kontrola plnění usnesení
Paní místostarostka Jakob Čechová otevřela bod a předala slovo předkladateli panu starostovi,
který uvedl, že všechny úkoly byly splněny, jeden úkol trvající – převod části komunikace
Rozhovická vč. příslušných pozemků. V rozpravě občanů vystoupil pan Lameš a v rozpravě
zastupitelů pan zastupitel Duchek – podává návrh na hlasování o zařazení bodu „Informace o



záměru RMČ se skautskými klubovnami a  pozemků pod nimi“  – odpověděla  paní  Jakob
Čechová – o bodu skauti již bylo hlasováno.

Usnesení číslo: ZMČ19/0237/14
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení z minulého jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 

Usnesení - (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 1)

5. Zápis č. 14 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 30. 4. 
2014
Paní místostarostka Jakob Čechová otevřela bod a předala slovo panu starostovi, který bod
přednesl – na FV byl pojednáván závěrečný účet a plnění rozpočtu k I. čtvrtletí 2014 a odpis
pohledávek. V rozpravě občanů vystoupili pan Lameš a rozpravě zastupitelů vystoupil pan
Duchek;  pan Štrouf – dotaz k odpisu pohledávek - nevymožitelné faktury za inzerci v ÚZ;
paní Juřenová – dotaz k platbám předem - odpověděl pan starosta a paní Jakob Čechová.

V16:50 hodin odešel pan zastupitel Taitl.
Změna počtu hlasujících na 11.

Usnesení číslo: ZMČ19/0238/14
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zápis č. 14 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 30. 4. 2014

Usnesení - (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1)

6. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2013
Paní místostarostka Jakob Čechová otevřela bod a předala slovo panu starostovi, který bod
přednesl  –  k  31.  12.  2013 byly vykázány příjmy ve  výši  86  551,90 tis.  Kč,  tj.  plnění  k
upravenému rozpočtu na 101,44%. Celkové výdaje byly vykázány ve výši 72 685,34 tis. Kč,
tj. plnění k upravenému rozpočtu na 87,11%, z toho běžné výdaje 68 409,04 tis. (plnění na
89,36%) a kapitálové výdaje 4 276,30 tis. Kč (plnění na 62,06%). V rozpravě občanů nikdo
nevystoupil,  v rozpravě  zastupitelů  vystoupil  pan  Štrouf  –  zdravotní  a  sociální  oblast  –
prevence  před  drogami  –  čerpání  10%;  2.  informace  z výkazu  zisku  a  ztrát  –  odcizení
kuchyňského zařízení v Polyfunkčním domě; paní Diepoltová – doprava – neinvestiční dotace
vyčerpána na 70% – odpověděla paní Berková a pan starosta. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
"Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2013" v souladu s přiloženým materiálem, který je 
součástí originálu usnesení

Hlasování  - (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 4)  Návrh nebyl přijat.



7. Závěrečný účet MČ Praha 21 za rok 2013
Paní místostarostka Jakob Čechová otevřela bod a předala slovo panu starostovi, který bod
přednesl  –  v  závěrečném účtu  jsou  obsaženy údaje  o  plnění  rozpočtu  příjmů  a  výdajů  v
souladu s  rozpočtovou skladbou,  údaje  o  hospodaření  s  majetkem a  o  dalších  finančních
operacích, včetně tvorby a použití fondů. Součástí  je též vyúčtování finančních vztahů ke
státnímu rozpočtu, rozpočtu obce a státním fondům a jiným rozpočtům. V závěrečném účtu je
též  obsažena  zpráva  o  výsledku  přezkoumání  hospodaření  za  rok  2013,  dále  finanční
hospodaření zřízených příspěvkových organizací a inventarizační zpráva. V rozpravě občanů
nevystoupil  nikdo, v rozpravě zastupitelů pan Sikač – dotaz se týkal opravného daňového
přiznání – odpověděl pan starosta. 

V 16:59 hodin se vrátil pan zastupitel Taitl.
Změna počtu hlasujících na 12.

Usnesení číslo: ZMČ19/0239/14
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
Závěrečný účet MČ Praha 21 za rok 2013 bez výhrad, v souladu s přiloženým materiálem,
který je nedílnou součástí originálu usnesení

Usnesení - (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 1)

8. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za I. čtvrtletí 2014
Paní místostarostka Jakob Čechová otevřela bod a předala slovo panu starostovi, který bod
přednesl – k 31. 3. 2014 byly vykázány příjmy celkem ve výši 17 603,42 tis. Kč, tj. plnění k
upravenému rozpočtu na 23,88%, z toho daňové příjmy pouze na 9,97% vlivem nenaplnění
daní z majetku.  Celkové výdaje byly vykázány ve výši 10 988,91 tis.  Kč, tj.  plnění  vůči
upravenému rozpočtu na 14,56%, z toho běžné výdaje 10 969,41 tis. Kč (plnění na 15,84%) a
kapitálové výdaje 19,50 tis. Kč (plnění na 0,31%). V rozpravě občanů nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ19/0240/14
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
"Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za I. čtvrtletí 2014" v souladu s přiloženým materiálem, který
je součástí originálu usnesení

Usnesení - (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 1)

9. Rozpočtová opatření č. 3 - 31: změny rozpočtu v roce 2014
Paní místostarostka Jakob Čechová otevřela bod a předala slovo panu starostovi, který bod
přednesl  –  seznam 30 bodů např.  navýšení,  nebo převedení  finančních  prostředků,  přijetí
neinvestiční  dotace,  poskytnutí  neinvestičního příspěvku.  V rozpravě k tomuto bodu nikdo
nevystoupil. 



Usnesení číslo: ZMČ19/0241/14
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 3 - 10, 12 - 27 a 30 - změny rozpočtu v roce 2014 dle přiložených
tabulek, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení
2) schvaluje
rozpočtová opatření č. 11, 28, 29 a 31 - změny rozpočtu v roce 2014 dle přiložených tabulek,
které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení

Usnesení - (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 1)

10. Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21
Paní místostarostka Jakob Čechová otevřela bod a předala slovo panu starostovi, který bod
přednesl  místo  pana  Jandy,  který  nebyl  přítomen – zápis  z jednání  kontrolního  výboru č.
32/2014  ze  dne  9.  4.  2014.  V rozpravě  občanů  k tomuto  bodu  vystoupili  pan  Lameš,
v rozpravě zastupitelů pan Duchek, odpověděl pan starosta.

Usnesení číslo: ZMČ19/0242/14
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zápis z jednání kontrolního výboru č. 32/2014 ze dne 9. 4. 2014

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

11. Návrh na změnu ÚP SÚ HMP - řízení o vydání změn vlny 07
Paní  místostarostka  Jakob  Čechová  otevřela  bod  a  předala  slovo  panu  starostovi,  který
oznámil, že RMČ na svém posledním jednání tento bod stáhla z jednání ZMČ; navrhl bod
stáhnout z jednání. 
Následně došlo bez rozpravy k hlasování o:

1. Stažení tohoto bodu z jednání ZMČ

 Hlasování - (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)

 Bod byl stažen z jednání.

12. Určení počtu zastupitelů MČ Praha 21, pro volební období 2014 – 2018
Paní místostarostka Jakob Čechová otevřela bod a předala slovo panu starostovi, který bod
přednesl - v souladu se zákonem o hl. m. Praze předkládám Zastupitelstvu MČ Praha 21 návrh
k určení počtu členů zastupitelstva pro příští volební období na 17. Možné rozmezí počtu
zastupitelů je 15 - 25.  V rozpravě nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ19/0243/14
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
podle § 88 odst. 1-4, zák. č. 131/2000 Sb., počet členů Zastupitelstva MČ Praha 21 na 17, pro 
volební období 2014 - 2018 



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

13. Schválení účetní závěrky Městské části Praha 21 za rok 2013
Paní místostarostka Jakob Čechová otevřela bod a předala slovo panu starostovi, který bod
přednesl – nová povinnost schvalovat účetní závěrku - dne 28. 4. 2014 se sešel výbor pro
schvalování  účetní  závěrky,  jehož  zápis  je  přílohou.  Další  podklady,  ze  kterých  výbor
vycházel, jsou součástí Závěrečného účtu MČ Praha 21 za rok 2013 a plnění rozpočtu za rok
2013, které jsou taktéž předloženy ke schválení na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21. 

Usnesení číslo: ZMČ19/0244/14
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
účetní závěrku Městské části Praha 21 za rok 2013 a schvaluje převod výsledku hospodaření
za rok 2013 ve výši 8 334 375,59 Kč na účet 432 - nerozdělený zisk minulých let. Protokol o
schválení je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Usnesení - (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 1)

14. Žádost MŠ Sluníčko o příspěvek na dovybavení zahrady
Paní místostarostka Jakob Čechová otevřela bod a předala slovo panu starostovi, který bod
přednesl – MŠ v ZŠ je nutné zlepšit pro velký počet dětí -  dovybavení zahrady zahradním
domkem pro umístění kol, koloběžek a ostatních hraček na pobyt venku. Tyto hračky nelze
nosit denně ze třetího patra dolů na zahradu.  V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil. 
 

Usnesení číslo: ZMČ19/0245/14
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
poskytnutí  zřízené  příspěvkové  organizaci  MŠ  Sluníčko  investiční dotaci  (transfer)  na
pořízení zahradního domku ve výši 67 200,- Kč v kapitole 04 - Školství, mládež a sport,
převedením finančních prostředků z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní
správa                     

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

15. Vytvoření investiční položky v rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2014 "Přístavba MZŠ 
Polesná 1690 - projektová dokumentace"
Paní místostarostka Jakob Čechová otevřela bod a předala slovo panu starostovi, který bod
přednesl  –  Zastupitelstvo  HMP schválilo  dne  27.  3.  2014  na  základě  usnesení  č.  37/58
přidělení částky 10 mil. Kč na akci Přístavba ZŠ Polesná. MHMP umožnil všem městským
částem podat dvě žádosti o investice do školství. MČ Praha 21 podala žádost o finance na
rozšíření kapacity školní kuchyně a na přístavbu základní školy. MHMP schválil poskytnutí
financí na přístavbu školy.  Rozšíření kapacity základní školy bez rozšíření kapacity školní
kuchyně  je  neefektivní,  proto  byla  na  MHMP podána  žádost  o  přeúčelování  dotace  na



Rekonstrukci školní kuchyně v ZŠ Polesná 1690. Zvýšení kapacity školní kuchyně by se mělo
realizovat v měsících červenec - srpen 2014. V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ19/0246/14
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
vytvoření  investiční  položky "Přístavba  MZŠ Polesná  1690 -  projektová  dokumentace"  v
kapitole 04 Školství, mládež, sport pro rok 2014 převedením finančních prostředků ve výši
500 000 Kč z položky Nespecifikované rezervy v kapitole 10 Pokladní správa

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

16. Veřejné projednání s tématem "Nulová tolerance heren"
Paní  místostarostka  Jakob  Čechová  otevřela  bod  a  předala  slovo  panu  starostovi,  který
přednesl prezentaci a zápis z veřejného projednání na téma "Nulová tolerance heren", které se
konalo dne 14. 5. 2014. V rozpravě občanů k tomuto bodu vystoupil pan Lameš, paní Taitlová
pan Samec a v rozpravě zastupitelů pan Duchek – odpověděl pan starosta.
Pro  obsáhlost  tohoto  bodu  jsou  uvedena  pouze  jména  vystupujících.  Zvukový  záznam je
uveřejněn na www.praha21.cz

V 17:42 hodin odešel pan místostarosta Slezák.
Změna počtu hlasujících na 11.

Usnesení číslo: ZMČ19/0247/14
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
informaci z veřejného projednání "Nulová tolerance heren" 

Usnesení - (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)

V 18:00 hodin odešla paní místostarostka Jakob Čechová.
Změna počtu hlasujících na 10.

V 18:00 hodin došlo k přerušení projednávání bodů ZMČ a byly projednávány 
interpelace.

V době od 18:45 do 19:00 hodin byla vyhlášena přestávka.



17. Návrh pana zastupitele Duchka „Návrh nulové tolerance hazardu /heren a kasin, 
především automatů - nebo k vyhlášení referenda o tomtéž/“
Pan starosta otevřel tento bod a předal slovo předkladateli panu zastupiteli Duchkovi, který
s podklady seznámil přítomné v jednotlivých bodech: 1. Hazard, jako kriminální hrozba; 2.
Hazard a BIS;  3. Server WikiLeaks a dokreslující informace; 4. Domácí zkušenosti; 5. Újezd
nad Lesy a vnímání kriminality spojené s fenoménem hazardu; 6. Daně a poplatky; 7. Výtah
ze zákona o loteriích a sázkách; 8. Počet proherních technických zařízení v Praze 21 – Újezdě
nad Lesy, povolovaných MF ČR; 9. Černé a šedé zóny; 10. Jiný pohled na vznik závislosti,
apel na křesťany v zastupitelstvu; 11. Báječný a nebezpečný Újezd nad Lesy; 12. Politické
pozadí  podpory  hazardu  újezdskou  radnicí  13.  Senioři  a  hazard  v kostce;  14.  Doplňující
informace  z Národního  monitorovacího  střediska;  15.  Informace  vydané  ve  Svobodných
újezdských listech; 16. Návrhy usnesení. V rozpravě občanů vystoupili pan Lameš, v rozpravě
zastupitelů pan Sikač, paní Diepoltová, pan Štrouf, paní Juřenová, pan Duchek – odpovědi
podal pan starosta. 
Pro  obsáhlost  tohoto  bodu  jsou  uvedena  pouze  jména  vystupujících.  Zvukový  záznam je
uveřejněn na www.praha21.cz

V 19:45 se vrátila paní Jakob Čechová.
Změna počtu hlasujících na 11.

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
Zastupitelstvo MČ Praha 21 z důvodu zlepšení míry ochrany veřejného pořádku, principu
předběžné opatrnosti  obsažené v místní agendě 21 a trvale  udržitelného rozvoje zdravého
životního stylu žádá Zastupitelstvo hl. m. Prahy o vyhlášení nulové tolerance provozování
loterií a sázkových her uvedených v §2 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a § 50 odst. 3 zákona
ČNR č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, to jest zejména výherních hracích
přístrojů  a  interaktivních  videoloterijních  terminálů,  lokálních  i  centrálních  loterijních
systémů a jiných obdobných přístrojů na celém území MČ Praha 21.
Hlasování - (Pro: 6 - p. Duchek, p. Taitl, p. Šponer, p. Juřenová, p. Diepoltová,          p. Štrouf;
Proti: 0, Zdržel se: 5 – p. Jakob Čechová, p. Roušar, p. Mergl, p. Vlach,     p. Sikač )

Návrh nebyl přijat.
2) schvaluje
Zastupitelstvo MČ Praha 21 z důvodu zlepšení míry ochrany veřejného pořádku, principu
předběžné  opatrnosti  obsažené  v  místní  agendě  21,  trvale  udržitelného  rozvoje  zdravého
životního stylu a v souladu se Zákonem č. 22/2004 Sb. o místním referendu, vyhlašuje místní
referendum s otázkou: „Souhlasíte, aby Městská část Praha 21 vyzvala Zastupitelstvo hl. m.
Prahy k vyhlášení nulové tolerance provozování loterií a sázkových her uvedených v §2 písm.
e), g), i),  j),  l),  m) a n) a § 50 odst. 3 zákona ČNR č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných
podobných hrách, to jest zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních
terminálů, lokálních i centrálních loterijních systémů a jiných obdobných přístrojů na celém
území MČ Praha 21?“ ANO/NE
Referendum se bude konat ve stejný den, jako se budou konat nejbližší komunální volby a
jeho konání  bude uveřejněno nejdříve  90  dní  před  termínem komunálních  voleb.  Volební



místnosti pro referendum a komunální volby budou ve stejných objektech a v nejmenší možné
vzájemné blízkosti, aby městská část naplnila smysl zákona o referendu.

Hlasování - (Pro: 5 -  p. Duchek, p. Mergl, p. Diepoltová, p. Juřenová,p. Štrouf,   Proti: 0, 
Zdržel se:  6 -  p. Taitl, p. Šponer, p. Čechová, p. Roušar, p. Vlach, p. Sikač)

Návrh nebyl přijat.

Vladimíra Juřenová
zastupitelka

MVDr. Tomáš Vlach
radní

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

Zapsal: asistentka – Dana Kartousová

Příloha zápisu jednání ZMČ19 – 2. 6. 2014
Interpelace občanů a členů zastupitelstva

Seznam interpelací občanů: 



1. Ing. Jiří Lameš – NTH, odpověď na dotaz – interpelace směřována na pana Slezáka,
pana Mergla a pana starostu, který ústně odpověděl; 
doplňující otázka:

na pana Mergla -  proč jste se nepřipojil k nulové toleranci hazardu, proč jste
zvolil za svojí osobu souhlas s výherními automaty - odpoví písemně.

2. Soňa Štroufová  –  Opravy místních  komunikací  –  kde  najdeme informaci  o  plánu
oprav  místních  komunikací  na  rok  2014?  Je  červen  a  občané  moc  oprav
nezaregistrovali,  zejména  se  jedná  o  ulici  Chmelickou  (komunikace  u  LIDL  –
objížďka) – odpověděl Ing. Roušal a pan starosta.

3. Veronika Bulířová – Rekonstrukce skautské klubovny – interpelace nesměřována na
konkrétního zastupitele - odpověděl pan starosta a pan Vlach.

4. Soňa Štroufová – výzdoba knihovny – proč jsou zde prezentovány výkresy PORG a
ZŠ Koloděje a nikoliv naší ZŠ – interpelace směřována na paní Jakob Čechovou –
bude předána.

5. Ing. Jiří Lameš  - RMČ P21 – odpověď směřována na paní Jakob Čechovou -  bude
předána.

Seznam interpelací zastupitelů: 
1. Petr Duchek – Trvale udržitelný rozvoj hazardních automatů v Újezdě – interpelace

směřována na pana Mergla - odpoví písemně.
2. Petr  Duchek  –  Porušování  loterijního  zákona  –  interpelace  směřována  na  pana

starostu, který ústně odpověděl.
3. Petr Duchek – Hlasování a veřejné projevy o hazardu – interpelace na pana Slezáka –

stažena.
4. Petr Duchek – Počty VLT a VHP – interpelace směřována na paní Jakob Čechovou -

bude předána.
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