
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 

ZÁPIS 

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI 

jednání č. ZMČ3 

konané dne 23. 03. 2015 

 

Přítomni: dle prezenční listiny  

Ověřovatel: místostarostka - Karla Jakob Čechová 

zastupitel - RNDr. Pavel Roušar 

 

Program jednání: 
   

 
1. Zahájení jednání   

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

3. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21   

4. Hodkovská ulice   

5. Kontrola plnění usnesení   

6. Zpráva o činnosti rady   

7. Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21   

8. Jednací řád Kontrolního výboru ZMČ Prahy 21 ze dne 11. 2. 2015   

9. Zřizovací listina Masarykovy ZŠ a MŠ Sluníčko, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690   

10. Zápis č. 2 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 11. 2. 2015   

11. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2014   

12. Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2015   

13. Rozpočtová opatření č. 125, 134 - 136: změny rozpočtu v roce 2014   

14. Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2020   

15. Výbor pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky MČ Praha 21 za rok 2014   

16. Celkové vyhodnocení plnění Akčního plánu MČ Praha 21 za roky 2013-2014   

17. Akční plán MČ Praha 21 na roky 2015-2016   

18. 
Podání projektové žádosti v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost na 

akci "Rekonstrukce rybníka v ul. Dubinská" 
  

19. Změna v obsazení funkce politik MA21   

20. Udělení čestného titulu "Občan roku 2014"   

21. Různé   

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Zahájení jednání 

Pan starosta Zdeněk Růžička požádal přítomné o minutu ticha za zesnulou paní Janu 

Cenkrovou, ředitelku 1. Mateřské školky.  

V 17:05 zahájil jednání zastupitelstva MČ Praha 21. Přivítal přítomné zastupitele a občany, 

informoval, že jednání je úřední povahy a že se z něho pořizuje audiozáznam a videozáznam, 

který se současně přenáší on-line na internetu, požádal o vypnutí mobilních telefonů a 

zachování klidu pro důstojný průběh dnešního jednání. 

Oznámil, že zápis z 2. zasedání Zastupitelstva byl řádně ověřen a podepsán. Proti minulému 

zápisu vznesl námitku pan Pavel Roušar, který oznámil, že námitku poslal písemně a žádá 

písemnou odpověď, bylo dohodnuto, že odpověď bude odeslána do 14 dnů. 

  

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

Pan starosta zahájil tento bod, navrhl ověřením dnešního zápisu paní Karlu Jakob Čechovou a 

pana Pavla Roušara, oba souhlasili. Upozornil, že ověřovatel zápisu odpovídá za správnost a 

úplnost zápisu o jednání zastupitelstva, dozírá též na sčítání hlasů a zjišťování výsledků 

hlasování.  

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 Jan Záhora, který nesouhlasil; poté navrhl pana 

Marka Čížka, který souhlasil; členy: paní Vladimíru Juřenovou a pana Jaroslava Jeníčka, kteří 

souhlasili. Došlo k hlasování o složení návrhového výboru: Pro 16, proti: 0, zdržel se: 1. 

Dále navrhl tříčlenný návrhový výbor ve složení: předseda paní Šárka Zátková, členové 

paní Jitka Jenšovská a paní Barbora Diepoltová, všichni souhlasili. Došlo k hlasování o 

složení návrhového výboru: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 1. 

Přítomno na jednání všech 17 zastupitelů. 

 

 

 

Usnesení číslo: ZMČ3/0030/15 
Zastupitelstvo městské části 

1) volí 

ověřovatele zápisu: Karla Jakob Čechová, RNDr. Pavel Roušar 

2) volí 

mandátový výbor ve složení: předseda Ing. Marek Čížek, členové: Vladimíra 

Juřenová, MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc. 

3) volí 

návrhový výbor ve složení: předseda Ing. Šárka Zátková, členové: RNDr. Jitka 

Jenšovská, MUDr. Barbora Diepoltová 

 

Usnesení - (Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 1) 

 
 

 



3. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 

Pan starosta otevřel tento bod, v diskuzi občanů nevystoupil nikdo, v rozpravě zastupitelů 

vystoupil pan zastupitel Duchek s návrhy: 1. jako poslední bod zařadit Různé; 2. za bod 3 

zařadit Podání informace – rekonstrukce ulice Hodkovská; 3. Diskuzní příspěvky občanů; 4. 

Podání informace ohledně žaloby o 62 mil. Kč s usnesením o informaci aktuálního stavu 

kauzy; 5. Stažení všech bodů od bodu č. 4; paní radní Punová zažádala o zařazení bodu 

Udělení čestného titulu „Občan roku 2014“, ke kterému materiály připravila zastupitelům na 

stůl; pan zastupitel Roušar navrhuje zařadit body, které poslal písemně a které nebyly 

zařazeny do projednávání zastupitelstva; odpověděl pan starosta, že body nebyly 

odsouhlaseny RMČ. Následně pan zastupitel Roušar body přednesl: 1. k návrhu finanční 

podpory školního pedagogického pracoviště při MZŠ; 2. k návrhu na zavedení evidence 

v oblasti územního rozvoje; 3. k návrhu na vytvoření interních pravidel, na základě kterých 

bude postupováno při projednávání stanovisek MČ ve správních řízeních, ve kterých je 

účastníkem; 4. k návrhu na předložení informace k průběhu správních řízení a stanovisek MČ 

ve věci výstavby rodinných domů na sídlišti Rohožník; 5. k návrhu na předložení informace 

k průběhu konkurzního řízení a stavu pohledávky u společnosti Betonstav v souvislosti 

s výstavbou PD Level; 6. jako bod 4 zařadit priority RMČ, akční plán, rozpočet; informuje, že 

podporuje zařazení bodu Hodkovská ulice. Pan starosta ukončil rozpravu zastupitelů a bylo 

hlasováno o zařazení navržených bodů: 

 

- pana zastupitele Roušara:  

1. Priority RMČ 

Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 13 

Návrh nebyl přijat. 

 2.   K návrhu na předložení informace k průběhu konkurzního řízení a stavu pohledávky u 

společnosti Betonstav v souvislosti s výstavbou PD Level. 

 Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 13 

  Návrh nebyl přijat.  

 3.  K návrhu na předložení informace k průběhu správních řízení a stanovisek MČ ve věci 

výstavby rodinných domů na sídlišti Rohožník. 

  Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 13 

  Návrh nebyl přijat. 

 4.  K návrhu na vytvoření interních pravidel, na základě kterých bude postupováno při 

projednávání stanovisek MČ ve správních řízeních, ve kterých je účastníkem. 

 Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 13 

 Návrh nebyl přijat. 

 5.   K návrhu na zavedení evidence v oblasti územního rozvoje 

 Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 13 

 Návrh nebyl přijat. 

 6.   K návrhu finanční podpory školního pedagogického pracoviště při MZŠ Újezd nad 

Lesy 

 Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 13 

 Návrh nebyl přijat. 

 

-   paní radní Punové: 

 7.  Udělení čestného titulu „Občan roku 2014“ 

 Hlasování: Pro: 15, Proti: 1, Zdržel se:1  

 Návrh byl přijat. 

 

 



- pana zastupitele Duchka, který se vzdal návrhu o stažení bodů od bodu č. 4 

 8.  Podání informace ohledně žaloby o 62 mil. Kč s usnesením o informaci aktuálního 

stavu kauzy 

 Hlasování: Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 15 

  Návrh nebyl přijat. 

9. Diskuzní příspěvky občanů 

 Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 11 

 Návrh nebyl přijat.  
10.  Hodkovská ulice – zařadit jako bod č. 4 

 Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 1 

 Návrh byl přijat. 

11. Různé – zařadit jako poslední bod 

 Hlasování: Pro: 11, Proti: 1, Zdržel se: 5 

 Návrh byl přijat. 

 

Odsouhlasený doplněný program jednání: 

1.   Zahájení jednání 

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

3.   Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 

4.   Hodkovská ulice 

5.   Kontrola plnění usnesení 

6.   Zpráva o činnosti rady 

7.   Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21 

8.   Jednací řád Kontrolního výboru ZMČ Prahy 21 ze dne 11. 2. 2015 

9.   Zřizovací listina Masarykovy ZŠ a MŠ Sluníčko, Praha 9 - Újezd nad Lesy, 

Polesná 1690 

10.   Zápis č. 2 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 11. 2. 

2015 

11. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2014 

12. Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2015 

13. Rozpočtová opatření č. 125, 134-136 

14. Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2020 

15. Výbor pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky MČ Praha 21 za rok 

2014 

16. Celkové vyhodnocení plnění Akčního plánu MČ Praha 21 za roky 2013-2014 

17. Akční plán MČ Praha 21 na roky 2015-2016 

18. Podání projektové žádosti v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost 

na akci "Rekonstrukce rybníka v ul. Dubinská" 

19. Změna v obsazení funkce politik MA21 

20. Udělení čestného titulu „Občan roku 2014“ 

21. Různé 

 

Usnesení číslo: ZMČ3/0031/15 
Zastupitelstvo městské části 

1) schvaluje 

doplněný program 3. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21  

Usnesení - (Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 1) 



Při projednávání bodu č. 7 Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21 došlo k dohodě, 

že Jednací řád KV ZMČ Praha 21 bude projednáván jako samostatný bod, tzn. jako  bod    

č. 8, tudíž došlo k přečíslování bodů.   

 
4. Hodkovská ulice 

 

18:09 odešla paní zastupitelka Dastychová.  

 

V 18:00 hodin došlo k přerušení projednávání bodů ZMČ a do 19:30 hodin byly 

projednávány interpelace. 

18:45 hodin se vrátila paní zastupitelka Dastychová. 

V době od 19:30 do 19:45 byla vyhlášena přestávka. 

 

Pan starosta bod otevřel a předal slovo předkladateli panu Duchkovi, který bod přednesl – 

občané by se měli vyjádřit k projektu, navrhl usnesení o svolání občanů Hodkovské ulice. 

Aktuální informace podal pan Hájek – předseda Dopravní komise. 

Informoval, že v diskuzi zastupitelů mohou podávat dotazy i občané. Pan Slezák požádal pro 

ty občany, kteří se přihlásí, o výjimku, aby mohli v rozpravě vystoupit 2x.  

Došlo k hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 1.  

V rozpravě zastupitelů hovořili pan Kollman, pan Veselý, pan Atanasov, paní Dastychová; 

pan Roušar, pan Lameš, pan Kollman podruhé, pan Roušar, pan Duchek - navrhl vytvořit 

datové uložiště pro uložení všech projektů Hodkovská a žádá o svolání občanů Hodkovské; 

pan Hartman – navrhl usnesení: zveřejňovat zápisy ze všech jednání týkající se Hodkovské 

ulice; pan Jeníček, pan Roušar podruhé – navrhuje usnesení – ZMČ pověřuje pana 

místostarostu Slezáka a paní místostarostku Jakob Čechovou jednáním na MHMP; odpověděl 

pan starosta, pan Slezák, paní Jakob Čechová a pan Roušal. Paní Juřenová – navrhla ukončit 

rozpravu.  

Došlo k hlasování o ukončení této rozpravy:  

Hlasování: Pro: 12, Proti 0, Zdržel se: 5 

Návrh byl přijat, rozprava byla ukončena.  

 

Závěrečné slovo dostal pan Duchek, následně došlo k hlasování o návrzích:  

1. ZMČ Praha 21 pověřuje místostarostu pana Slezáka a paní místostarostu Jakob 

Čechovou jednáním s MHMP jednáním o Hodkovské ulici. 

Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 13 

Návrh nebyl přijat. 

2. Zveřejnit zápisy z jednání, která proběhla a která proběhnou 

Hlasování: Pro: 6, Proti: 3, Zdržel se: 8 

Návrh nebyl přijat. 

3. Zřídit datové uložiště na webu MČ Praha 21 týkající se ulice Hodkovská  

Hlasování: Pro: 4, Proti: 2, Zdržel se: 11 

Návrh nebyl přijat. 
4. ZMČ pověřuje pana starostu svoláním setkání občanů z ulice Hodkovská, případně 

přilehlých ulic před realizací projektu 

Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

 

 

 



Usnesení číslo: ZMČ3/0032/15 
Zastupitelstvo městské části 

1) pověřuje 

starostu MČ Praha 21 svoláním setkání občanů z ulice Hodkovská, případně 

přilehlých ulic před realizací projektu 

Zodpovídá  

1. Zdeněk Růžička, Starosta  

    

Termín: 15. 04. 2015     

 

Usnesení - (Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
5. Kontrola plnění usnesení 

Pan starosta bod otevřel, pověřil pana Slezáka vedením jednání, v rozpravě k tomuto bodu 

nikdo nevystoupil.  

 

Usnesení číslo: ZMČ3/0033/15 
Zastupitelstvo městské části 

1) bere na vědomí 

kontrolu plnění usnesení z minulého jednání Zastupitelstva MČ Praha 21  

 

Usnesení - (Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
6. Zpráva o činnosti rady 

Pan Slezák bod otevřel, předal slovo panu starostovi, který bod přednesl. V rozpravě občanů 

nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitel vystoupil pan Hartman, pan Duchek, pan Jeníček, 

pan Roušar, paní Zátková, pan Hartman podruhé, odpověděl pan Slezák.  

 

 

Usnesení číslo: ZMČ3/0034/15 
Zastupitelstvo městské části 

1) bere na vědomí 

zprávu starosty o činnosti rady  

 

Usnesení - (Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
 

 

 

 

 

 

 



7. Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21 

Pan Slezák otevřel tento bod, předal slovo předkladatelce paní Dastychové, která bod 

přednesla. V rozpravě občanů vystoupil pan Lameš, odpověděla paní Dastychová, pan Slezák 

a pan tajemník. V rozpravě zastupitelů vystoupil pan Roušar s návrhem usnesení: ZMČ 

odvolává předsedkyni KV ze své funkce a na své následující schůzi bude volit novou 

předsedkyni/předsedu; rozdělit bod na: bere na vědomí, a samostatným materiálem schvaluje 

JŘ KV; pan Hartman s návrhem usnesení: ZMČ schvaluje JŘ dle předlohy se změnou bodu 3 

v článku 2 tak, aby odpovídal povinnosti kontrolnímu výboru v § 78 článek 5 písm. A, zákona 

131/2000 Sb. o hl. m. Praze a to nahrazením textu: Kontroluje plnění usnesení ZMČ textem: 

Kontroluje plnění usnesení ZMČ a RMČ; dále vystoupil pan Duchek s návrhem usnesení: 

1.ZMČ ukládá  RMČ vypsat nezávislý audit na špatně odeslané zádržné firmě Betonstav, 2. 

starosta MČ bude informovat zastupitele a veřejnost o vypsání soudního stání v momentě, kdy 

to bude vědět. Odpověděl pan Slezák, paní Jakob Čechová, závěrečné slovo dostala paní 

Dastychová. 

Následně došlo k hlasování k návrhům: 

- pana Duchka:  

1. ZMČ ukládá starostovi MČ Praha 21 informovat veřejnost neprodleně po 

doručení výzvy předvolání k soudu ohledně žaloby proti MČ Praha 21 a MHMP, která 

se budou konat 

Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 5 

Návrh byl přijat. 

2. ZMČ ukládá RMČ vypsat nezávislý audit na špatně odeslané zádržné firmě Betonstav. 

Hlasování: Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 12 

Návrh nebyl přijat.  

- pana Hartmana: 

3. ZMČ schvaluje JŘ dle předlohy se změnou bodu 3 v článku 2 tak, aby odpovídal 

povinnosti kontrolnímu výboru v § 78 článek 5 písm. A, zákona 131/2000 Sb. o hl. m. 

Praze a to nahrazením textu: Kontroluje plnění usnesení ZMČ textem: Kontroluje 

plnění usnesení ZMČ a RMČ 

Hlasování: Pro: 17, Proti: 0,  Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

Ve 21:35 odchází pan zastupitel Duchek, změna počtu hlasujících na 16. 

- pana Roušara:  

4. ZMČ odvolává předsedkyni Kontrolního výboru a zvolí na následující schůzi 

zastupitelstva nového předsedu/předsedkyni Kontrolního výboru. 

Hlasování: Pro: 2, Proti: 11, Zdržel se: 3 

Návrh nebyl přijat. 

5. Schvaluje JŘ KV MČ Praha 21 ze dne 11. 2. 2015  

Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 1 

Návrh byl přijat. 

6. zápis z jednání kontrolního výboru č. 2/2014 ze dne 17. 12. 2014, zápis z jednání 

kontrolního výboru č. 3/2015 ze dne 14. 1. 2015 a zápis z jednání kontrolního výboru 

č. 4/2015 ze dne 11. 2. 2015 

Hlasování: Pro: 14, Proti: 1, Zdržel se: 1 

Návrh byl přijat. 

 

 

 



Při projednávání bodu č. 7 Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21 došlo k dohodě, že 

Jednací řád KV ZMČ Praha 21 bude projednáván jako samostatný bod, tzn. jako bod č. 8, 

tudíž došlo k přečíslování následujících bodů.   

 

Usnesení číslo: ZMČ3/0035/15 
Zastupitelstvo městské části 

1) bere na vědomí 

zápis z jednání kontrolního výboru č. 2/2014 ze dne 17. 12. 2014, zápis z jednání 

kontrolního výboru č. 3/2015 ze dne 14. 1. 2015 a zápis z jednání kontrolního výboru 

č. 4/2015 ze dne 11. 2. 2015 

2) ukládá 

starostovi MČ Praha 21 informovat veřejnost neprodleně po doručení výzvy 

předvolání k soudu ohledně žaloby proti MČ Praha 21 a MHMP, která se budou konat 

Zodpovídá  

1. Zdeněk Růžička, Starosta  

    

Termín: 31. 12. 2015     

 

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

 
8. Jednací řád Kontrolního výboru ZMČ Prahy 21 ze dne 11. 2. 2015 

Usnesení číslo: ZMČ3/0036/15 
Zastupitelstvo městské části 

1) schvaluje 

Jednací řád Kontrolního výboru ZMČ Prahy 2 ze dne 11. 2. 2015 

 

Usnesení - (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 1) 

 
9. Zřizovací listina Masarykovy ZŠ a MŠ Sluníčko, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 

1690 

Pan Slezák tento bod otevřel, starosta bod přednesl, paní Jakob Čechová navrhuje doplnit u 

zřizovací listiny MZŠ v článku 7 na konci odstavce: ( nejdéle na dobu 1 roku).  

V 21:40 vrátil se pan Duchek, změna počtu hlasujících na 17. 

V rozpravě zastupitelů vystoupil pan Roušar, pan Slezák, pan Hartman, paní Jakob Čechová, 

paní Juřenová, pan Slezák, pan Roušar, paní Jakob Čechová podruhé, ředitel MZŠ pan Kurka, 

ředitelka MŠ paní Huttová, paní Juřenová, paní Kořínková, pan Hartman podruhé; došlo 

k hlasování o třetím vystoupení pana Roušara: Pro: 4, Proti: 2, Zdržel se: 11, Návrh nebyl 

přijat.  
doplnit u zřizovací listiny MZŠ v článku 7 větu: ( nejdéle na dobu 1 roku).  

V 21:45 opouští jednání paní Dastychová – změna počtu hlasujících na 16. 

 

 

 



 

Následně došlo k hlasování k návrhům: 

- pana Roušara: 

1. bere na vědomí důvodovou zprávu  

2. pověřuje  RMČ na příští ZMČ předložit návrh na úpravu zřizovací listiny dle diskuze  

Hlasování: Pro: 3, Proti: 1, Zdržel se: 12 

Návrh nebyl přijat. 

- paní Jakob Čechové: 

3. doplnit u zřizovací listiny MZŠ v článku 7 na konci odstavce: (nejdéle do 1 roku) 

Hlasování: Pro: 14 Proti: 0, Zdržel se: 2 

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení číslo: ZMČ3/0037/15 
Zastupitelstvo městské části 

1) schvaluje 

zřizovací listinu Masarykovy základní školy, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690 

včetně Přílohy ke zřizovací listině Masarykovy ZŠ a Mateřské školy Sluníčko -

 Vyúčtování služeb apod. mezi Masarykovou základní školou a Mateřskou školou 

Sluníčko, Dohodu č. SML/0161/2014 a Dohodu č. SML/0162/2014  

2) schvaluje 

zřizovací listinu Mateřské školy Sluníčko, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690 

včetně Přílohy ke zřizovací listině Masarykovy základní školy a Mateřské školy 

Sluníčko - Vyúčtování služeb apod. mezi Masarykovou základní školou a Mateřskou 

školou Sluníčko  

3) pověřuje 

starostu MČ Praha 21 podpisem zřizovací listiny Masarykovy základní školy, Praha 9 

- Újezd nad Lesy, Polesná 1690 včetně Přílohy ke zřizovací listině Masarykovy 

základní školy a Mateřské školy Sluníčko - Vyúčtování služeb apod. mezi 

Masarykovou základní školou a Mateřskou školou Sluníčko 

Zodpovídá  

1. Zdeněk Růžička, Starosta  

    

Termín: 31. 03. 2015     

4) pověřuje 

starostu MČ Praha 21 podpisem zřizovací listiny Mateřské školy Sluníčko, Praha 9 - 

Újezd nad Lesy, Polesná 1690 včetně Přílohy ke zřizovací listině Masarykovy 

základní školy a Mateřské školy Sluníčko - Vyúčtování služeb apod. mezi 

Masarykovou základní školou a Mateřskou školou Sluníčko  

 



Zodpovídá  

1. Zdeněk Růžička, Starosta  

    

Termín: 31. 03. 2015     

 

Usnesení - (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 5) 

 

V 22:10 hodin pan tajemník Saitz navrhuje přerušit jednání zastupitelstva a pokračovat 

druhý den od 8:00 hodin; pan Slezák podal protinávrh: pokračovat v jednání; došlo 

k hlasování o pokračování jednání: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 1, Návrh byl přijat, 

jednání bude pokračovat. 

 
10. Zápis č. 2 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 11. 2. 

2015 

Bod otevřel pan Slezák, předal slovo předkladateli panu Koutskému, který bod přednesl. 

V rozpravě občanů nikdo nevystoupil. V rozpravě zastupitelů vystoupili pan Duchek, pan 

Hartman, pan Jeníček, paní Diepoltová; pan Koutský navrhl doplnit usnesení: 1. RMČ Praha 

21 vypracovat metodiku a standardní postup vymáhání pohledávek za účelem minimalizace 

rizik spojených s vymáháním pohledávek (např. směrnice pro práci s pohledávkami) 2. RMČ 

Praha 21 zrevidovat a případně upravit a nastavit nájemní smlouvy podle nového občanského 

zákoníku a potřeb MČ Praha 21. Účelem je co nejlépe ochránit zájmy a majetek MČ. Dále 

vystoupili pan Roušar, pan Slezák a pan Hartman.  

 

Následně došlo k hlasování k návrhům pana Koutského: 

1. ZMČ Praha 21ukládá RMČ zrevidovat a případně upravit a nastavit nájemní smlouvy 

podle nového občanského zákoníku a potřeb MČ Praha 21. Účelem je co nejlépe 

ochránit zájmy a majetek MČ.  

2. ZMČ Praha 21 ukládá vypracovat metodiku a standardní postup vymáhání pohledávek 

za účelem minimalizace rizik spojených s vymáháním pohledávek (např. směrnice pro 

práci s pohledávkami) 

Hlasování:  Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

 

22:10 vyhlášena 10 minutová přestávka. 

 

Usnesení číslo: ZMČ3/0038/15 
Zastupitelstvo městské části 

1) ukládá 

RMČ Praha 21 zrevidovat a případně upravit a nastavit nájemní smlouvy podle 

nového občanského zákoníku a potřeb MČ Praha 21. Účelem je co nejlépe ochránit 

zájmy a majetek MČ. 

2) ukládá 

RMČ Praha 21 vypracovat metodiku a standardní postup vymáhání pohledávek za 

účelem minimalizace rizik spojených s vymáháním pohledávek (např. směrnice pro 

práci s pohledávkami) 



3) bere na vědomí 

zápis č. 2 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 11. 2. 2015 

 

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

 
11. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2014 
Pan Slezák bod otevřel, předal slovo panu starostovi, který bod přednesl. V rozpravě občanů 

nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů vystoupil pan Jeníček, pan Duchek, pan Hartman;  

v diskuzi pokračoval pan Roušar, paní Zátková, pan Jeníček, paní Punová, paní Zátková 

podruhé, pan Duchek podruhé, pan Hartman navrhl doplnit usnesení o vykazování výsledků 

v 3leté řadě; pan Slezák, pan Roušar podruhé, odpověděl pan Zeman, pan Roušal a pan 

Březina. 

 

Bylo hlasováno k návrhům pana Hartmana: 

1. ZMČ ukládá RMČ Praha 21 vykazovat od následujícího roku 2015 výsledky VHČ za 

poslední 3 roky. 

Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení číslo: ZMČ3/0039/15 
Zastupitelstvo městské části 

1) schvaluje 

"Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2014" v souladu s přiloženým materiálem, který 

je součástí originálu usnesení 

2) ukládá 

RMČ Praha 21 vykazovat od následujícího roku 2015 výsledky VHČ za poslední 3 

roky 

 

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

 
12. Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2015 

Pan Slezák bod otevřel, předal slovo panu starostovi, který bod přednesl. V rozpravě občanů 

nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů pan Duchek, pan Hartman; na dotazy odpověděla 

paní Berková;  pan Koutský navrhuje z usnesení vyškrtnout: a „Plán bytového hospodářství a 

vedlejší hospodářské činnosti“, která je nedílnou součástí originálu usnesení. Dále vystoupili 

pan Jeníček s návrhem na usnesení: „Provést analýzu nájemních smluv ve zdravotním 

středisku a informovat zastupitele na jeho dalším jednání“; pan Duchek podruhé, pan 

Hartman, pan Roušar s návrhem usnesení:“ kapitola 2 SU2137 Péče o vzhled ponížit o 200 

tis., z této položky udělat rezervní položku pro investice jako spoluúčast“;  paní Berková, paní 

Jakob Čechová, pan starosta, pan Slezák, pan Hartman – došlo k hlasování, zda může 

vystoupit potřetí – Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 12, Návrh nebyl přijat. Pan Roušar stáhl svůj 

návrh na usnesení. 

 



Následně došlo k hlasování k návrhům: 

- pana Jeníčka: 

1. ZMČ ukládá RMČ provést analýzu nájemních smluv ve zdravotním středisku a 

informovat zastupitele na jeho dalším jednání 

Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 5 

Návrh byl přijat. 

- pana Koutského  

2. schvaluje "Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2015" - příloha č. 1 - Závazné 

ukazatele rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2015 - která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a "Plán bytového hospodářství a vedlejší hospodářské činnosti", který je 

součástí originálu usnesení“ tuto část od a “Plán…usnesení“ vymazat. 

Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 1 

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení číslo: ZMČ3/0040/15 
Zastupitelstvo městské části 

1) ukládá 

RMČ Praha 21 provést analýzu nájemních smluv ve zdravotním středisku a 

informovat zastupitele na jeho dalším jednání 

2) schvaluje 

"Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2015" - příloha č. 1 - Závazné ukazatele 

rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2015 - která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

Usnesení - (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 1) 

 
13. Rozpočtová opatření č. 125, 134 - 136: změny rozpočtu v roce 2014 
Pan Slezák bod otevřel, předal slovo panu starostovi, který bod přednesl. V rozpravě občanů, 

ani v rozpravě zastupitelů nikdo nevystoupil.  

Ve 23:45 odešel pan Roušar, změna hlasování na 15. 

 

Usnesení číslo: ZMČ3/0041/15 
Zastupitelstvo městské části 

1) bere na vědomí 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2020 

Pan Slezák bod otevřel, předal slovo panu starostovi, který bod přednesl. V rozpravě 

občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů vystoupil pan Hartman, odpověděla paní 

Berková.  

 

Ve 23:50 se vrátil pan Roušar, změna počtu hlasujících na 16. 

 

 

Usnesení číslo: ZMČ3/0042/15 
Zastupitelstvo městské části 

1) schvaluje 

návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2020, v souladu s přiloženou 

tabulkou, přílohou č. 1 k usnesení včetně komentáře, která je nedílnou součástí 

usnesení 

 

Usnesení - (Pro: 13, Proti: 1, Zdržel se: 2) 

 
15. Výbor pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky MČ Praha 21 za 

rok 2014 
Pan Slezák bod otevřel, předal slovo panu starostovi, který bod přednesl. V rozpravě 

občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů vystoupil pan Roušar, pan Hartman, pan 

Duchek, odpověděla paní Berková a pan tajemník. 

 

Usnesení číslo: ZMČ3/0043/15 
Zastupitelstvo městské části 

1) schvaluje 

navržené členy výboru pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky 

MČ Praha 21, včetně zřízených příspěvkových organizací, za rok 2014 ve složení: 

předseda: Ing. Vlasta Berková 

členové:  Vladimír Saitz 

              Mgr. Martin Košut (člen finančního výboru) 

              Karla Jakob Čechová (místostarostka MČ Praha 21) 

              Mgr. Vítězslava Lauberová  

tajemník: Ing. Blanka Birková 

náhradník za člena finančního výboru: Ing. Tomáš Koutský (předseda fin. výboru)  

 

Usnesení - (Pro: 15, Proti: 1, Zdržel se: 0) 

 
 



 

16. Celkové vyhodnocení plnění Akčního plánu MČ Praha 21 za roky 2013-2014 

Pan Slezák bod otevřel, předal slovo panu starostovi, který bod přednesl. V rozpravě 

občanů, ani v rozpravě zastupitelů nikdo nevystoupil.  

 

 

Usnesení číslo: ZMČ3/0044/15 
Zastupitelstvo městské části 

1) bere na vědomí 

celkové vyhodnocení plnění Akčního plánu MČ Praha 21 za roky 2013-2014 

 

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

 
17. Akční plán MČ Praha 21 na roky 2015-2016 

Pan Slezák bod otevřel, předal slovo panu starostovi, který bod přednesl. V rozpravě 

občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů vystoupil pan Roušar, pan Hartman, paní 

Jakob Čechová, pan Hartman podruhé, navrhl usnesení „dávat položky AP, které jsou 

známy v době návrhu rozpočtu a mají pravděpodobnost realizace vyšší než 50% přímo do 

rozpočtu“; pan Slezák, pan Roušar podruhé, paní Zátková a pan starosta. 

 

Následně došlo k hlasování k návrhu pana Hartmana: 

1. dávat položky AP, které jsou známy v době návrhu rozpočtu a mají 

pravděpodobnost realizace vyšší než 50% přímo do rozpočtu 

Hlasování: Pro: 1, Proti: 3, Zdržel se: 12 

Návrh nebyl přijat. 

 

 

Usnesení číslo: ZMČ3/0045/15 
Zastupitelstvo městské části 

1) schvaluje 

Akční plán MČ Praha 21 na roky 2015-2016 

 

Usnesení - (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 5) 

 
18. Podání projektové žádosti v rámci Operačního programu Praha –  

Konkurenceschopnost na akci "Rekonstrukce rybníka v ul. Dubinská" 

Pan Slezák bod otevřel, předal slovo panu starostovi, který bod přednesl. V rozpravě 

občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů vystoupil pan Jeníček, pan Roušar, pan 

Hartman, pan Záhora, pan Roušar podruhé, pan Jeníček a pan starosta. 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení číslo: ZMČ3/0046/15 
Zastupitelstvo městské části 

1) souhlasí 

s předložením projektové žádosti "Revitalizace rybníka v ul. Dubinská" s 

celkovým rozpočtem 4 357 113,- Kč v rámci vyhlášené výzvy k předkládání 

projektových žádostí v Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost, 15. 

kontinuální výzva, Oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území 

2) schvaluje 

poskytnutí 7,5% podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu Městské 

části Praha 21, tj. 326 784,- Kč a financování nezpůsobilých výdajů projektu 

3) ukládá 

starostovi MČ Praha 21 podat projektovou žádost v rámci vyhlášené výzvy k 

předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha – 

Konkurenceschopnost 

Zodpovídá  

1. Zdeněk Růžička, Starosta  

    

Termín: 30. 04. 2015    Kontrolní termín: 30. 04. 2015 

 

Usnesení - (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 1) 

 
19. Změna v obsazení funkce politik MA21 

Pan Slezák bod otevřel, předal slovo panu starostovi, který bod přednesl. V rozpravě 

občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů vystoupil pan Duchek, pan Hartman 

s návrhem na doplnění usnesení ZMČ vyslovuje poděkování na přínos a práci za zavedení 

MA21 RNDr. Roušarovi a Bc. Ivě Hájkové a za podporu udržitelného rozvoje; dále 

vystoupil pan Záhora a pan Roušar s návrhem usnesení: bere na vědomí zprávu o průběhu 

implementace MA21 za období 2012 – 2014; paní Zátková a pan Duchek. 

Následně došlo k hlasování k návrhům: 

-  pana Roušara: 

1. bere na vědomí - zprávu o průběhu implementace MA 21 za období 2012 – 2014 

Hlasování: Pro: 12, Proti:0, Zdržel se: 4 

Návrh byl přijat. 

- pana Hartmana: 

2. doplnění bodu 1: vyslovuje poděkování na přínos a práci za zavedení MA21 RNDr. 

Roušarovi a Bc. Ivě Hájkové a za podporu udržitelného rozvoje 

Hlasování: Pro: 8, Proti:0, Zdržel se: 8 

Návrh nebyl přijat. 

 

 

 



Usnesení číslo: ZMČ3/0047/15 
Zastupitelstvo městské části 

1) schvaluje 

odvolání pana RNDr. Roušara z funkce politik MA21 ke dni 23. 3. 2015 

2) jmenuje 

do funkce politik MA21 od 24. 3. 2015 paní Ing. Šárku Zátkovou 

3) bere na vědomí 

zprávu o průběhu implementace MA21 za období 2012 - 2014 

 

Usnesení - (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 3) 

 
20. Udělení čestného titulu "Občan roku 2014" 

Bod otevřel pan Slezák, předal slovo předkladatelce materiálu „na stůl“ paní Punové a 

předal řízení schůze panu starostovi. Paní Punová materiál přednesla. V rozpravě občanů 

nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů vystoupili pan Hartman, pan Roušar, pan 

Jeníček, pan Roušar podruhé, pan Duchek a pan Hartman podruhé. 

 

 

Usnesení číslo: ZMČ3/0048/15 
Zastupitelstvo městské části 

1) rozhodlo 

udělit čestný titul "Občan roku" za rok 2014: 

plk. v.v. Ing. Jan Vondráček  

2) pověřuje 

starostu MČ Praha 21 předáním tohoto ocenění při příležitosti oslav 70. výročí 

konce II. sv. války dne 5. 5. 2015 

Zodpovídá  

1. Zdeněk Růžička, Starosta  

    

Termín: 05. 05. 2015     

 

Usnesení - (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 2) 

 
 

 

 

 

 



21. Různé 

Pan starosta otevřel bod. 

V 01:10 hodin odchází pan Slezák. 

V rozpravě zastupitelů vystoupila paní Diepoltová, pan Duchek, pan Roušar 

V 01:11 hodin odchází paní Juřenová, paní Jakob Čechová. 

V 01:17 hodin bylo jednání zastupitelstva ukončeno. 

Pro obsáhlost některých bodů jsou uvedeny pouze jména vystupujících. Zvukový záznam 

z jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 je uveřejněn na www.praha21.cz 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karla Jakob Čechová 
místostarostka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Pavel Roušar 
zastupitel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdeněk Růžička 
starosta MČ Praha 21 

 

 

 

 

 

Zapsal: asistentka - Dana Kartousová 

 

 

 

 

 

 



Příloha zápisu jednání ZMČ3 – 23. 3. 2015 

Interpelace občanů a členů zastupitelstva 

 

Seznam interpelací občanů: 

 

1. pan Jiří Lameš – Skautská klubovna – interpelace směřována na paní Jakob 

Čechovou, která ústně odpověděla. 

2. pan Jan Veselý – situace kolem Hodkovské ulice – interpelace se vzdal.  

3. pan František Kollman – Újezd - Hodkovská – interpelace se vzdal. 

4. paní Blanka Motlová – rekonstrukce ulice Hodkovská – interpelace se vzdala 

5. pan Jiří Atanasov – Hodkovská opravy - interpelace se vzdal. 

6. pan František Kollman – Hazard v Újezdě – interpelace směřována na pana 

Slezáka, který ústně odpověděl. 

7. pan Jan Veselý – situace v odboru VHČ – interpelace směřována na pana starostu, 

který ústně odpověděl. 

8. pan Jiří Lameš – Doprava v Újezdě (doplňující otázka: jaké konkrétní kroky 

v současné době podnikáte, jaký si dáváte časový horizont na vyřešení problému) – 

interpelace směřována na pana Slezáka – odpoví písemně. 

9. pan František Kollman – peníze byly na Hodkovskou, proč jsou dnes obstrukce 

plány jsem viděl dvakrát – interpelace směřována na pana zastupitele Roušara, 

který ústně odpověděl. 

10. pan František Kollman – jeho názor na plány Hodkovská – interpelace směřována 

na pana zastupitele Hartmana, který ústně odpověděl. 

 

 

Seznam interpelací zastupitelů: 

 

1. pan Jan Záhora – Urbanistický rozvoj Újezda, udržitelnost koncepce skrz volební 

období – otázka 1. existuje? otázka 2. jste spokojeni se vzhledem MČ Praha 21? – 

interpelace směřována na zastupitele koalice, opozice – odpověděli paní Jakob 

Čechová, pan Slezák, pan Hartman, pan starosta. 

2. pan Petr Duchek – Jednací řád ZMČ – interpelace směřována na starostu (RMČ) – 

pan starosta odpověděl ústně.  

3. pan Michael Hartman – Výběrová řízení na obsazení funkcí – interpelace 

směřována na RMČ – odpověděl pan starosta a pan tajemník. 

4. pan Pavel Roušar – RMČ č. 4 bod 2,6,13,15 – stahuje všechny interpelace, které 

začínají RMČ. 

5. paní Barbora Diepoltová – body k jednání ZMČ – předkládání materiálu 

s předstihem – interpelace směřována na starostu a RMČ – ústně odpověděl pan 

Slezák. 

6. pan Michael Hartman - Otázka obchvatu a R511 – územní řízení – odpověděl pan 

starosta a pan Slezák. 

7. pan Petr Duchek – Žárovky a kanalizace – interpelace směřována na starostu, který 

ústně odpověděl. 

8. pan Pavel Roušar – VŘ na dodavatele ÚZ – interpelace směřována na starostu, 

který ústně odpověděl. 

9. pan Michael Hartman – Hodkovská – interpelace směřována na RMČ - interpelace 

se vzdal. 

10.  pan Pavel Roušar – Újezdský zpravodaj – interpelace směřována na starostu – 

odpověděl pan tajemník. 



 

3 interpelace nebyly projednány z důsledku nedostatku času: 

 

1. pan Michael Hartman – Plechovky a bioodpad nesmí do popelnic – stanovisko 

UMČ OŽPD – RMČ. 

2. pan Pavel Roušar – Výroční zpráva – tajemník. 

3. pan Michael Hartman – Způsob řešení podaných bodů a zápisy – vedení řízení 

jednání.  


