
ZMČ13
Interpelace občanů a členů zastupitelstva

Seznam interpelací občanů:

1. p. Jaroslav Jeníček – Dotaz na obsah sloupku zastupitele v ÚZ 3/2013 /v jaké politické
straně je p. Rath, v jaké politické straně je p. Mládek/ - interpelace směřována na p.
radního Vlacha - odpoví písemně do 30ti dnů.

2. p. Tomáš Flaška – Kdy bude spuštěno internetové diskuzní fórum – Co se ve věci
udělalo  za  3  měsíce,  které  uběhly  od  mého  dotazu  na  toto  téma  –  interpelace
směřována na p. starostu, který ústně odpověděl. 

3. p.  Jiří  Lameš – Neodpovídání  na interpelace – interpelace směřována  na p. radní
Jakob  Čechovou a  p.  radního  Vlacha  –  p.  Jakob  Čechová  prosí  poslat  přes
sekretariát písemně, na základě písemného dotazu písemně odpoví; - p. Vlach
odpoví písemně do 30ti dnů.

4. p.  Rostislav  Novák  –  Udělení  titulu  čestný  občan,  důvod  neudělení  titulu  panu
Pelčákovi – interpelace směřována p. starostovi, který ústně odpověděl.

5. p. Jiří Lameš – Školská rada - interpelace směřována na p. radního Vlacha - odpoví
písemně do 30ti dnů.  

6. p.  Jaroslav  Jeníček  –  Zda  by J.  Čechová  mohla  sdělit  svojí  představu  o  průběhu
zastupitelstva  a  sezení  občanů  –  interpelace  směřována  na  p.  radní  Čechovou  –
odpověděla ústně p. Jakob Čechová.

Seznam interpelací zastupitelů:

1. p. Petr Duchek – Autobusové zastávky – interpelace směřována na p. místostarostu
Slezáka – odpoví písemně do 30ti dnů.

2. p. Petr Duchek – Řešení výsledku šetření ČŠI  - interpelace směřována na p. starostu, 
který ústně odpověděl, doplnila p. Hájková. 

3. p. Petr Duchek – Audit v ZŠ a doplácení sešitů – odpoví písemně do 30ti dnů. 

4. p. Petr Duchek – Diskuzní fórum – interpelace směřována na p. starostu; p. Duchek
odpověď nežádá, protože bylo již řečeno.

5. p. Petr Duchek – Sloupek zastupitelů v ÚZ - interpelace směřována na p. radního
Vlacha - odpoví písemně do 30ti dnů.
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Odpovědi na interpelace občanů ze ZMČ13, konaného dne 18. 3. 2013

1. p. Jaroslav Jeníček – Dotaz na obsah sloupku zastupitele v ÚZ 3/2013 /v jaké politické
straně  je  p.  Rath,  v jaké  politické  straně  je  p.  Mládek/  -  interpelace  směřována  na  p.
radního Vlacha - odpoví písemně do 30ti dnů.
Odpověď p. Vlacha - Rath: ČSSD; Mládek: ČSSD

3. p.  Jiří  Lameš – Neodpovídání  na interpelace – interpelace směřována  na p. radní
Jakob Čechovou a p. radního Vlacha – p. Jakob Čechová prosí poslat přes sekretariát
písemně, na základě písemného dotazu písemně odpoví; - p. Vlach odpoví písemně do
30ti dnů.
Odpověď  p.  Jakob  Čechové -   V  této  věci  jsem  jednala  převážně  s  dr.  Dastychovou.
Telefonicky  i  písemně  jsem  ji  několikrát  upozorňovala  na  to,  že  zaslaný  článek  jednak
obsahuje  vážná  obvinění  a  také  na  to,  že  pokud  chtějí  zastupitelé  ODS  psát  podobná
prohlášení, nechť tak činí jednotliví zastupitelé ve Sloupku zastupitelů. Pan Hartman zaslal
svůj  článek v režimu a  podle  pravidel  vydávání  Sloupku zastupitelů,  nebyl  jediný důvod
článek neotisknout.
Odpověď p. Vlacha - Zprávu ČŠI jsme na školské radě probrali a p. ředitel nás seznámil s
přijatými opatřeními.

5. p. Jiří Lameš – Školská rada - interpelace směřována na p. radního Vlacha - odpoví
písemně do 30ti dnů.  
Odpověď p.  Vlacha –  Jsem členem a  předsedou  ŠR 6  měsíců.  Na poslední  schůzi  jsme
odsouhlasili zveřejňování zápisů na webech školy a MČ. Vzhledem k tomu, že schůze ŠR se
koná jednou za 2 měsíce a zápis ze schůze může být odsouhlasen až na další schůzi, bude
docházet při zveřejňování zápisů ke zpoždění.

Odpovědi na interpelace zastupitelů ze ZMČ13, konaného dne 18. 3. 2013

1. p. Petr Duchek – Autobusové zastávky – interpelace směřována na p. místostarostu
Slezáka – odpoví písemně do 30ti dnů.
Odpověď p. Slezáka -  
Dobrý  den  pane  Duchku,  dovoluji  si  vám  touto  cestou  odpovědět  na  otázky  kladené
v interpelaci dne 18. 3. 2013. Nevím, co se skrývá pod otázkou projekt studie. Pokud však
máte na mysli vypracování studie, projektové dokumentace ke stavebnímu řízení, územního
rozhodnutí a následně stavebního povolení, tak vám sděluji toto:

Projekt zastávka BUS Plhovská
  5. 10. 2012  podána žádost o vydání Územního rozhodnutí
24. 10. 2012  oznámeno zahájení řízení
27. 11. 2021  proběhlo ústní jednání, bylo podáno několik námitek
19. 12. 2012  vydáno rozhodnutí o umístění stavby, ke kterému byla v lednu 2013 podána  
                      odvolání
Po vyjádření projekční kanceláře ke zmíněným odvoláním byl spis postoupen 13. 2. 2013 na
Magistrát hl. města Prahy

Projekt zastávka BUS Račiněveská
  5. 10. 2012   podána žádost o vydání Územního rozhodnutí
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24. 10. 2012   oznámeno zahájení řízení
27. 11. 2021   proběhlo ústní jednání, bylo podáno několik námitek
19. 12. 2012   vydáno rozhodnutí o umístění stavby, ke kterému byla v lednu 2013 podána  
                        odvolání
Po vyjádření projekční kanceláře ke zmíněným odvoláním byl spis postoupen 13. 2. 2013 na
Magistrát hl. města Prahy

Projekt zastávka BUS Polesná, 
  5. 10. 2012   podána žádost o vydání Územního rozhodnutí
23. 10. 2012   oznámeno zahájení řízení
  8.  1.  2013   vydáno rozhodnutí o umístění stavby, ke kterému byla v únoru podáno    
                        odvolání
Po vyjádření projekční kanceláře ke zmíněným odvoláním byl spis postoupen 8. 3. 2013 na
Magistrát hl. města Prahy.

Projekt zastávka BUS Rápošovská
  5. 10. 2012   podána žádost o vydání Územního rozhodnutí
23. 10. 2012   oznámeno zahájení řízení
   8.  1. 2013  vydáno rozhodnutí o umístění stavby, ke kterému bylo v únoru podáno odvolání
Po vyjádření projekční kanceláře ke zmíněným odvoláním byl spis postoupen 8. 3. 2013 na
Magistrát hl. města Prahy.
Projekční kanceláří bylo fakturováno za výše uvedené úkony 430 000, Kč bez DPH.
S pozdravem Jan Slezák
místostarosta

3. p. Petr Duchek – Audit v ZŠ a doplácení sešitů – interpelace směřována na p. Jakob
Čechovou – odpoví písemně do 30ti dnů. 
Odpověď p. Jakob Čechové – Na I. stupni Masarykovy ZŠ se v prvních třídách na sešity
nedoplácí.  V druhých třídách se  doplácí  488,-Kč,  ve  třetích  třídách 483,-Kč,  ve  čtvrtých
třídách 362,-Kč, v pátých třídách 449,-Kč v průměru na jednoho žáka. Na II. stupni MZŠ se
doplácí pouze na pracovní sešit AJ částka 280,-Kč.
Ohledně posledního auditu je nutné upřesnit, který audit máte na mysli.

5.  p. Petr Duchek – SZ v ÚZ – interpelace směřována na p. radního Vlacha - odpoví
písemně do 30ti dnů.
Odpověď p. Vlacha – Předpokládám, že p. Duchek je velmi dobře obeznámen s tím, jak se
píší všemožná udání, stížnosti, „podněty“ či osočení a co jejich rozesílání způsobuje.
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