
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ZÁPIS  

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
jednání č. ZMČ8

konané dne 19. 03. 2012

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : zastupitel - Vladimíra Juřenová 
zastupitel - Šponer Jiří 

1. Zahájení jednání

Pan  starosta  v  17:08  hodin  zahájil  8.  zasedání  Zastupitelstva  městské  části  Praha  21.
Informoval  všechny přítomné v sále,  že  jednání  je  úřední  povahy,  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.

Dále  uvedl  možnosti  vystupování  občanů  na  dnešním  zasedání,  tak  je  to  zakotveno  v
Jednacím řádu Zastupitelstva MČ Praha 21, který pan starosta přečetl. Dále uvedl, že věří, že
tato krátká rekapitulace pomůže hladkému průběhu zasedání.

Konstatoval,  že  8.  zasedání  bylo  řádně  svoláno  a  vyhlášeno.  Zápis  ze  7.  zasedání
Zastupitelstva byl řádně ověřen. Uvedl, že je přítomno 15 zastupitelů, omluven je pan Voňka
ze zdravotních důvodů, pan Hod z pracovních důvodů; zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Složení slibu zastupitele

Pan starosta otevřel tento bod a uvedl, že na základě rezignace pí zastupitelky Mgr. Věry
Měšťánkové (z volební strany TOP 09) se dnem 3. 2. 2012 stal zastupitelem pan Ing. Aleš
Taitl, který na dnešním jednání  zastupitelstva složí slib, slovo předal panu tajemníkovi, který
tento přečetl a pan Taitl slib složil. 
Pan starosta blahopřál panu Taitlovi a poděkoval paní Věře Měšťánkové za její dosavadní
práci pro MČ Praha 21.

3. Stanovení ověřovatelů zápisu, volba mandátového výboru, volba návrhového výboru

Pan  starosta  otevřel  tento  bod  a  navrhl ověřováním  zápisu  a  výsledku  hlasování  paní
zastupitelku Juřenovou a pana zastupitele Šponera a požádal o jejich vyjádření souhlasu, oba
souhlasili. Oběma poděkoval. Upozornil, že ověřovatel zastupitelstva 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 ověří  a konstatuje přítomnost nadpoloviční
většiny  členů,  počet  členů  omluvených  a  neomluvených.  Pan  starosta  navrhl  tříčlenný
mandátový výbor ve složení: Předseda: zastupitel Karla Jakob Čechová; Členové: zastupitelé
paní Diepoltová a paní Dastychová. Požádal o vyjádření souhlasu navržených členů, případně
další návrhy na členy mandátového výboru. 
Došlo k hlasování o složení mandátového výboru: Pro 15, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl 
přijat, byl zvolen mandátový výbor.  

Dále byl navržen tříčlenný návrhový výbor ve složení: předseda – zastupitel pan dr. Sikač;
členové - zastupitelé pan zastupitel Duchek a pan ing. Hartman. Zároveň p. starosta požádal o
vyjádření souhlasu členů s návrhem a případné připomínky.
Došlo k hlasování o složení návrhového výboru:  Pro 15, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat,
Byl zvolen návrhový výbor. Pan starosta poprosil kolegy o případné sestěhování pro 
společnou práci. 

Usnesení číslo: ZMČ8/0091/12
Zastupitelstvo městské části

1) volí
ověřovatele zápisu paní zastupitelku Juřenovou a pana zastupitele Šponera /hlasování Pro: 15,
Proti: 0, Zdržel se: 0/
2) volí
mandátový výbor ve složení: předseda paní zastupitelka Čechová, členové paní zastupitelka 
Diepoltová a paní zastupitelka Dastychová  /hlasování Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0/
3) volí
návrhový výbor ve složení: předseda pan zastupitel Sikač, členové pan zastupitel Duchek a 
pan zastupitel Hartman /hlasování Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0/

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

4. Schválení programu Zastupitelstva MČ Praha 21

Pan starosta uvedl, že návrh programu byl pro veřejnost vyvěšen na úřední a elektronické
desce. Pan starosta dal prostor pro vyjádření k navrhovanému programu občanům, nikdo se
nepřihlásil. Následně otevřel rozpravu k programu a vyzval zastupitele k případným změnám
v programu nebo k jeho doplnění. Paní Vlásenková požádala o doplnění bodů: Vyjádření ke
změnám termínu zastupitelstva;  Výsledky personálního auditu; Informace o dofinancování
staveb.  Poté  pan  Duchek  požádal  o  doplnění  bodů:  Návrh  na  odvolání  pana  Kyzlinka  z
důvodu předání úplatku; Návrh odvolání paní Jakob Čechové z důvodu přijetí úplatku; Návrh
na odvolání paní Jakob Čechové z funkce šéfredaktorky Újezdského zpravodaje z důvodu
neslučitelností  funkcí;  Odvolání  paní  Jakob Čechové  z předsednictví  konkurzních  komisí;
Předsadit body č. 16 a 19 na pozici č. 17. V rozpravě hovořili pan Hartman, pan Duchek, paní
Juřenová, paní Dastychová a paní Vlásenková.



V 17:36 pan starosta ukončil rozpravu a vyhlásil přestávku.
Po ukončení přestávky 17:43 hodin došlo k hlasování o zařazení nových bodů do jednání. 

Původní předložený návrh jednání:

1 Zahájení jednání
2 Složení slibu zastupitele
3 Stanovení ověřovatelů zápisu, volba mandátového výboru, volba návrhového výboru
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11 Žádost o odprodej pozemku parc. č. 1000 v k.ú. Újezd nad Lesy
1
2

Odpisový plán MČ Praha 21

1
3
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Různé

Následovalo hlasování o doplnění bodů programu jednání od paní zastupitelky Vlásenkové a 
pana zastupitele Duchka: 

Bod č. 10 Vyjádření ke změnám termínu zastupitelstva
Hlasování: Pro: 14  Proti: 1  Zdržel se:  
návrh byl přijat

Bod č. 11 Výsledky personálního auditu
Hlasování: Pro: 6  Proti: 4  Zdržel se: 5
návrh nebyl přijat

Bod č. 12 Informace o dofinancování staveb 



Hlasování: Pro: 14  Proti: 1  Zdržel se: 0
návrh byl přijat

Bod č. 13 Návrh na odvolání pana Kyzlinka z důvodu předání úplatku 
Hlasování: Pro: 6  Proti: 9  Zdržel se:  0
návrh nebyl přijat

Bod č. 14 Návrh na odvolání paní Jakob Čechové z důvodu přijetí úplatku 
hlasování: Pro: 0 Proti: 8 Zdržel se: 7 
návrh nebyl přijat

Bod č. 15 Návrh na odvolání paní Jakob Čechové z funkce šéfredaktorky Újezdského 
zpravodaje z důvodu neslučitelností funkcí
hlasování: Pro: 6 Proti: 8 Zdržel se: 1  
návrh nebyl přijat

Bod č. 16 Odvolání paní Jakob Čechové z předsednictví konkurzních komisí
hlasování: Pro: 6 Proti: 7 Zdržel se: 2 
návrh nebyl přijat

Bod č. 17 Předsadit body č. 16 až 19 na pozici č. 17 
hlasování: Pro: 7 Proti: 3 Zdržel se: 5
návrh nebyl přijat

O změněném a doplněném programu bylo hlasováno:
Pro: 14  Proti: 1  Zdržel se: 0 
Návrh byl přijat 

Schválený program jednání:
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18 Darovací smlouva o odvodech na veřejně prospěšnou činnost
19 Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21
20 Členství MČ Praha 21 v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR /NSZM/
21 Projednání návrhu na udělení titulu Čestný občan, Občan roku 2011



22 Různé 

Usnesení číslo: ZMČ8/0092/12
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
doplněný program 8. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Usnesení - (Pro: 14, Proti: 1, Zdržel se: 0)

5. Informace k dopravě

Pan  starosta  předal  slovo  p.  Slezákovi,  který  podal   informace  o  dopravě  –  jednání
s ROPIDEM  o  autobusu  109,  dále  o  projednávání  linky  minibusu  od  pošty  na  nádraží
Klánovice;  dále  o  jednání  k omezení  nákladní  dopravy výstavbě přeložky I/12;  o  nových
autobusových zastávkách;  a  hovořil  o nastavení  řadiče křižovatky - zkušebním   provozu -
projednáváno s p.  Noskem z MHMP, TSK, průjezdnost  se  řeší,  ovšem změny v nastavení
řadiče trvají vždy 8-10 dní; jednání směřuje k původnímu nastavení semaforu. Dále uvedl, že
je vedeno jednání o monitoringu rychlosti na hlavní silnici u Rohožníku, směrem od Úval.

V 18:17 hodin opustil pan zastupitel Taitl jednací místnost, změna v počtu hlasujících na 14.
Následně došlo k hlasování o změně jednacího řádu v tomto bodu; na otázky – stanoviska
občanů bude odpovídáno přímo /Pro:13, Proti 1, Zdržel se: 0, návrh byl přijat/

V 18:19 hodin se vrátil pan zastupitel Taitl, změna v počtu hlasujících na původní počet 15.

K projednávanému  bodu  se  svými  stanovisky  hovořili:  pan  Kotrč,  paní  Vlásenková,  pan
zastupitel Slezák, pan Vlach, pan Vogt, pan Spurný, pan Blažej, pan Staněk, pan Duchek, pan
Janda, pan Hartman, paní Vlásenková, paní Dastychová a pan Mach. Paní Sadiová, která byla
do diskuse přihlášena, se svým příspěvkem nevystoupila. 
Pan starosta dal hlasovat pro ukončení rozpravy hlasování: 13 pro.
Ve 20:03 pan starosta vyhlásil 10 minutovou přestávku.
Ve 20:13 pan starosta ukončil přestávku.

Paní Vlásenková navrhla toto usnesení: ZMČ ukládá RMČ, okamžitě učinit nezbytné kroky
k obnovení původního stavu nastavení křižovatky. Hlasování pro: 6,  proti: 0, zdržel se: 9;
návrh nebyl přijat. Paní Vlásenková požádala uvést jmenovitě hlasování do zápisu: 
pro:  pan  Janda,  pan  Duchek,  paní  Vlásenková,  paní  Juřenová,  paní  Diepoltová,  paní
Dastychová;  proti: 0; zdržel se: pan Taitl, pan Hartman, pan Sikač, pan Vlach, pan Slezák,
pan starosta Roušar, pan Kyzlink, paní Čechová a pan Šponer.

Upozornění: pro obsáhlost tohoto bodu jsou zde uvedeny pouze jména diskutujících. 
Celý záznam tohoto bodu je uveřejněn na www.praha21.cz

6. Informace k záměru slučování MŠ
Pan starosta otevřel tento bod a předal slovo paní Jakob Čechové, která podala informaci o
záměru sloučení školek,  o vzniku pracovní skupiny pro sjednocení MŠ, jejíž členkou je i
členka  petičního  výboru  paní  Ponicová.  Dále  podala  informaci  o  tom,  mateřské  školy
nebudou od 1. 9. 2012 sloučeny v jeden právnický subjekt.

http://www.praha21.cz/


V rozpravě k tomuto bodu vystoupili paní Buzovská – úroveň školství klesá, nesouhlasí se
spojováním školek; poté hovořily paní Vlásenková, paní Diepoltová, paní Dastychová, paní
Čechová, pan Slezák, pan Saitz, pan Hartman, pan starosta Roušar, pan Duchek. „Pracovní
skupina  k problematice  mateřských  škol  RMČ  Praha  21“  pro  byla  upozorněna,  že  na
webových stránkách MČ Praha 21 nejsou umístěny zápisy ze schůzek.
 

7. Diskusní příspěvky občanů
S dotazy vystoupili:
- pan Lameš: dotaz se týkal diskuze na webových stránkách úřadu, agendy MA 21, odpověděl
pan Slezák, pan Kyzlink a paní Čechová
-  pan  Duchek:  dotaz  se  týkal  diskuze  na  webových  stránkách  úřadu,  agendy  MA 21,
odpověděl pan starosta
- pan Lameš: hlasování pro vystoupení /pro: 8, proti: 5, zdržel se: 2/ nebylo mu umožněno
vystoupit.
- pan Jeníček: hlasování /pro: 15/ vystoupení přijato – žádá zodpovědět předešlé dotazy a stav
semaforů na křižovatce – odpověděl pan Slezák a pan Vlach
- pan Staněk -  hlasování  pro vystoupení /Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0; přijato/ - dotaz se
týkal řízení křižovatky, odpověděl pan starosta a pan Hartman
- paní Vlásenková: vystoupila s názory o problémech s křižovatkou 
- paní Juřenová: vystoupila s konstatováním stavu ohledně křižovatky 

Upozornění: pro obsáhlost tohoto bodu jsou zde uvedeny pouze jména diskutujících a 
téma jejich příspěvku. Celý záznam tohoto bodu je uveřejněn na www.praha21.cz

8. Kontrola plnění usnesení
Pan Slezák otevřel tento bod a předal slovo panu starostovi. Pan starosta materiál přednesl.
V rozpravě k tomuto bodu vystoupil pan Janda – nesouhlas s trvajícím  o změně Jednacího
řádu  Kontrolního  výboru.  Dále  v rozpravě  vystoupil  pan  Slezák,  pan  Hartman  a  paní
Vlásenková.

Usnesení číslo: ZMČ8/0093/12
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení z minulého jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

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

9. Dovolba člena FV ZMČ Praha 21
Pan Slezák otevřel tento bod a předal slovo panu starostovi. Pan starosta materiál přednesl.
Do rozpravy se přihlásila paní Vlásenková a navrhla Ing. Ondřeje Vojtu.

Usnesení číslo: ZMČ8/0094/12
Zastupitelstvo městské části
1) volí
za člena FV ZMČ Praha 21 Ing. Ondřeje Vojtu

http://www.praha21.cz/


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

10. Vyjádření ke změnám termínu zastupitelstva
Pan  Slezák  otevřel  tento  bod.  Paní  Vlásenková  vznesla  dotaz  týkající  se  změny  hodiny
začátku jednání zastupitelstva, odpověděl pan starosta. Paní Diepoltová, paní Dastychová, pan
Duchek,  pan  Janda,  pan  Hartman  a  paní  Vlásenková  hovořili  o  hodině  začátku  jednání
zastupitelstva. Pan Slezák uzavřel rozpravu k tomuto bodu.

11. Informace o dofinancování staveb
Pan Slezák otevřel tento bod, paní Vlásenková hovořila o finančních prostředcích z MHMP, 
pan Kyzlink a pan Slezák hovořili o dotacích z MHMP. 

12. Zpráva o činnosti rady
Pan Slezák otevřel tento bod a předal slovo panu starostovi. Na základě Jednacího řádu ZMČ
Praha 21 předložil pan starosta zprávu o činnosti rady od července do prosince 2011. Poslední
zpráva o činnosti RMČ Praha 21 byla podána na ZMČ č. 5, dne 21. 9. 2011. RMČ Praha 21
dále jednala od července do prosince 2011 celkem 14x. Mimo jiné projednávala Rozpočtová
opatření č. 24 - 63, Návrh rozpočtu na rok 2012, Návrh rozpočtového výhledu do r. 2017,
Návrh na vyhlášení grantového programu na rok 2012. Zastupitelé dostávají z těchto jednání
zápis v papírové podobě.
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ8/0095/12
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
informaci starosty o činnosti rady

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

13. Žádost o odprodej pozemku parc. č. 1000 v k.ú. Újezd nad Lesy
Pan Slezák otevřel tento bod a předal slovo panu starostovi, který materiál podrobně přednesl.
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ8/0096/12
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
odprodej pozemku č. parc. 1000 o výměře 12 m2 v k.ú. Újezd nad Lesy předem známému 
zájemci, vlastníku sousední nemovitosti č. parc. 1001 p. Jiřímu Jarošovi, za cenu dle platné 
cenové mapy stavebních pozemků pro rok 2012 ve výši 3.700,-- Kč/m2
2) pověřuje
starostu MČ Praha 21 podpisem kupní smlouvy 



Zodpovídá 

1. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   viz usnesení
Termín: 30. 04. 2012    

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

14. Odpisový plán MČ Praha 21
Pan Slezák otevřel tento bod a předal slovo panu starostovi. Pan starosta materiál přednesl:
V příloze předkládám "Odpisový plán MČ Praha 21", který stanovuje pravidla pro odpisování
majetku. Předložený odpisový plán je vypracován v souladu s Českým účetním standardem č.
708 - Odpisování dlouhodobého majetku a dalšími právními předpisy.  Odpisový plán MČ
Praha 21 byl  projednán ve Finančním výboru ZMČ Praha  21 dne 8.  2.  2012 a následně
odsouhlasen Radou MČ Praha 21 dne 21. 2. 2012 usnesením č. RMČ37/0620/12.
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ8/0097/12
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
předložený "Odpisový plán MČ Praha 21", který je nedílnou součástí originálu tohoto 
usnesení
Usnesení - (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)

15. Zápis č. 1 z jednání Finančního výboru ze dne 8. 2. 2012
Pan Slezák otevřel tento bod a předal slovo panu starostovi. Pan starosta materiál přednesl:
Zápis z jednání Finančního výboru č. 1, ze dne 8. 2. 2012, který je předkládán  Zastupitelstvu
MČ Praha 21 na vědomí, obsahuje 3 body a na každý z nich je předložen návrh na usnesení.
 Zápis byl vzat na vědomí usnesením RMČ37/0624/12 ze dne 21. 2. 2012.
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ8/0098/12
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zápis č. 1 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 8. 2. 2012
Usnesení - (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)

16. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2011
Pan Slezák otevřel tento bod a předal slovo panu starostovi. Pan starosta materiál přednesl:



V souladu s úplným zněním zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů a obecně závazné vyhlášky hl.m.Prahy č. 55/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
kterou se vydává Statut hl.města Prahy, v návaznosti na vnitřní směrnici ÚMČ Praha 21 č.
5/09  o  rozpočtových pravidlech,  dodatku č.1  ke  směrnici  č.  5/09  a  pokyny z  MHMP,  je
vypracováváno čtvrtletně plnění rozpočtu MČ Praha 21. V souvislosti s reformou účetnictví
státu od 1. 1. 2010 došlo ke změně účetní metodiky též územně samosprávných celků. Od 1.
1.  2011  došlo  k  novelizaci  právních  norem.  Městská  část  Praha  21  vychází  z  předpisů
vyhlášky č.  410/2009  Sb.,  která  novelizuje  zákon  č.  563/1991  Sb.  o  účetnictví  ve  znění
pozdějších  předpisů,  z  novely  vyhlášky  č.  435/2010  Sb.,  která  novelizuje  vyhlášku  č.
410/2009 Sb., z platných Českých účetních standardů a metodických pokynů z Magistrátu
hl.m.Prahy. Městské části přecházejí pozvolna na tzv. "podnikatelské" účetnictví, proto jsou
vykazovány náklady, výnosy a výsledek hospodaření. V souladu s ČÚS č. 708 o odepisování
dlouhodobého majetku, došlo ke konci roku 2011 k dooprávkování dlouhodobého majetku a
od  1.  1.  2012  bude  již  dlouhodobý  majetek  odepisován.  Výklad  metodiky  z  MHMP se
postupně vyvíjí a aktualizuje. Tento materiál byl odsouhlasen usnesením RMČ37/0626/12, ze
dne 21. 2. 2012.
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ8/0099/12
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
"Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2011" v souladu s přiloženým materiálem - komentáře, 
tabulky, výkaz a sestava, které jsou nedílnou součástí originálu tohoto usnesení
Usnesení - (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)

17. Rozpočtová opatření č. 66 a 67 - změny rozpočtu v roce 2011, č. 1, 2 a 3 - změny 
rozpočtu v roce 2012
Pan Slezák otevřel tento bod a předal slovo panu starostovi. Pan starosta  podrobně přednesl
jednotlivá rozpočtová opatření.
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ8/0100/12
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 66 a 67 - změny rozpočtu v roce 2011 a rozpočtová opatření č. 1, 2 a 3 
- změny rozpočtu v roce 2012 v souladu s přiloženými tabulkami, které jsou nedílnou součástí
tohoto usnesení

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

18. Darovací smlouva o odvodech na veřejně prospěšnou činnost
Pan Slezák otevřel tento bod a předal slovo panu starostovi. Pan starosta materiál přednesl:
Play games, a.s., jako provozovatel sázkových her na základě zákona č. 202/1990 Sb., ve
znění  pozdějších  předpisů,  se  zavazuje  odvést  na  účet  MČ  Praha  21  část  výtěžku  z
provozování  za rok 2011 (§ 4 zákona č.  202/1990 Sb.).  MČ Praha 21 se v této smlouvě



zavazuje finanční prostředky použít výhradně na veřejně prospěšnou činnost. Přijetí daru bylo
odsouhlaseno RMČ Praha 21 dne 6. 3. 2012.
V rozpravě k tomuto bodu vystoupili: paní Vlásenková a pan Duchek.

Usnesení číslo: ZMČ8/0101/12
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
přijetí daru od firmy Play games, a.s., Praha 8 ve výši 100 000,- Kč na veřejně prospěšnou 
činnost v MČ Praha 21, v souladu s darovací smlouvou, která je nedílnou součástí originálu 
usnesení
Usnesení - (Pro: 12, Proti: 2, Zdržel se: 1)

19. Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21
Pan Slezák otevřel tento bod a předal slovo panu Jandovi.  
Ten materiál přednesl a uvedl, že kontrolní výbor  předkládá  Zastupitelstvu MČ Praha 21
průběžnou zprávu o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Prahy 21. Jedná se o:
zápis z jednání kontrolního výboru č. 11/2012 ze dne 9. 1. 2012 a zápis z jednání kontrolního
výboru č. 12/2012 ze dne 13. 2. 2012.
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ8/0102/12

Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zápisy z jednání KV ZMČ Praha 21 č. 11 ze dne 9. 1. 2012 a č. 12 ze dne 13. 2. 2012

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

20. Členství MČ Praha 21 v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR /NSZM/

Pan Slezák otevřel tento bod a předal slovo panu starostovi. Pan starosta seznámil podrobně
přítomné s celým materiálem NSZM a požádal zastupitel o souhlas se vstupem do NSZM.
V rozpravě k tomuto bodu vystoupili: pan Lameš, pan Janda, pan Duchek, pan Hartman, paní
Vlásenková, paní Dastychová.
Pan Janda navrhl nové usnesení:
ZMČ Praha 21 nesouhlasí se vstupem MČ Praha 21 do asociace Národní síť Zdravých měst
ČR (NSZM)  - hlasování: Pro: 6, Proti: 8; Zdržel se: 1;   Návrh nebyl přijat.
 

Usnesení číslo: ZMČ8/0103/12
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
vstup MČ Praha 21 do asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM)



2) ukládá
starostovi MČ Praha 21 zajistit předání tohoto usnesení do NSZM

Zodpovídá 

1. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   viz usnesení
Termín: 27. 03. 2012    

Usnesení - (Pro: 9, Proti: 6, Zdržel se: 0)

 

21. Projednání návrhu na udělení titulu Čestný občan, Občan roku 2011
Pan Slezák otevřel tento bod a předal slovo panu starostovi. Pan starosta materiál přednesl:
MČ Praha 21 uděluje poctu významným občanům za zásluhy o městskou část. Nominace na
titul "Čestný občan MČ Praha 21" a "Občan roku" probíhala na základě návrhů občanů do 5.
3. 2012. Komise pro udělování těchto titulů zasedala ve složení p. Jaroslava Jirásková, PhDr.
Darja  Kocábová,  RNDr.  Petr  Voňka  a  RNDr.  Jiří  Sikač  a  dne  12.  3.  2012  vybrala  z
navrhovaných kandidátů: PhDr. Miloš Schmidt, Ing. Alfréd Kocáb, Květoslava Svátková a
Lukáš Sládek.
V rozpravě k tomuto bodu vystoupili: pan Lameš, pan Duchek, pan Sikač, pan Janda, paní
Vlásenková, pan Hartman a paní Dastychová. 
Bylo přistoupeno k hlasování o jednotlivých kandidátech:

- pan Schmidt - hlasování - pro: 15;  návrh byl přijat
- pan Kocáb - hlasování - pro: 8, proti: 0, zdržel se: 7;  návrh nebyl přijat
- paní Svátková – hlasování - pro: 15; návrh byl přijat 
- pan Sládek – hlasování - pro: 10, proti: 1, zdržel se: 4 návrh byl přijat 

Usnesení číslo: ZMČ8/0104/12
Zastupitelstvo městské části
1) rozhodlo
udělit čestný titul "Čestný občan MČ Praha 21": PhDr. Miloš Schmidt /hlasování Pro: 15, 
Proti: 0, Zdržel se: 0/
2) rozhodlo
udělit čestný titul "Občan roku" za rok 2011: in memoriam - Květoslava Svátková /hlasování 
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0/
3) rozhodlo
udělit čestný titul "Občan roku" za rok 2011: Lukáš Sládek /hlasování Pro: 10, Proti: 1, 
Zdrželi se: 4/

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



Po projednání tohoto bodu odešla paní Vlásenková a paní Dastychová, změna hlasování 
na 13.

22. Různé - návrh na odvolání Ing. Lameše z funkce člena Kontrolního výboru
Pan Slezák otevřel tento bod a předal slovo panu starostovi. Pan starosta navrhl projednat 
návrh na odvolání Ing. Lameše z funkce člena Kontrolního výboru MČ Praha 21.
V rozpravě k tomuto bodu vystoupili: pan Slezák, pan Janda – vyslovil důrazný nesouhlas. 
Následně hovořil pan Duchek, pan Hartman, paní Jakob Čechová, paní Diepoltová a pan 
Kyzlink. Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení na odvolání Ing. Lameše /Pro: 7, 
Proti: 2, Zdržel se: 4/ - návrh nebyl přijat. 

Vladimíra Juřenová
zastupitel 

Ing. Jiří Šponer
zastupitel

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

Zapsal : asistentka - Dana Kartousová
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