
        Příloha zápisu jednání ZMČ 11 dne 17. 12. 2012
             Interpelace občanů a členů zastupitelstva 

Seznam interpelací občanů:

1. p. Flaška – internetové diskusní fórum – odpověděla p. Čechová a pan starosta
2. p. Lameš – pátky v ZŠ Polesná – odpověděl pan starosta - následně p. Lameš žádá 

o zapsání do zápisu – „nepřeji si, aby videozáznam mého syna koloval po 
internetu“

3. p. Švejnoha – vytíženost autobusových linek č. 109, 269, 260 a 303 – interpelace 
na pana zastupitele Slezáka   – odpoví písemně do 30ti dnů.  

4. p. Lameš – nepravdivé údaje v     ÚZ – interpelace na paní zastupitelku Čechovou   
odpoví písemně do 30ti dnů.

5. p. Švejnoha – ÚZ – tisková chyba v datu uzávěrky – odpovídá paní Čechová

Seznam interpelací zastupitelů:

1. p. Dastychová – ÚZ „Redakční rada“ – odpověděl pan starosta
2. p. Diepoltová – Besedy starosty ve škole, nesouhlas rodičů, nahrávání dětí na 

videozáznam – odpověděl pan starosta
3. p. Hod – veřejné osvětlení – výměn sloupů veřejného osvětlení na hlavní ulici – 

odpověděl pan Slezák
4. p. Duchek -  působení v ZŠ – odpověděl pan starosta
5. p. Janda – změna začátku jednání zastupitelstva – odpověděl pan starosta
6. p. Juřenová – pronájem vývěsních skříněk – odpověděl pan Zeman
7. p. Hod – zimní údržba silnic – odpověděl pan starosta a pan tajemník Saitz
8. p. Duchek – redaktorka ÚZ – odpověděl pan tajemník Saitz
9. p. Diepoltová – stav přestavby budovy MŠ Sedmikráska – z čeho je financováno 

nyní a z čeho bude v následujícím roce – odpověděl pan starosta 
10. p. Duchek – školní potřeby – odpovídá paní Čechová a pan Slezák
11. p. Hod – začátek zastupitelstva v 16:00 hodin – pan Hod opustil v 19:07 jednání 

ZMČ, nebyl přítomen, jím podaná interpelace nebyla projednávána
12. p. Duchek – vydávání ÚZ – odpověděla paní Čechová
13. p. Duchek – odklánění peněz – odpověděla paní Čechová
14. p. Duchek – trestní oznámení – odpověděl pan Kyzlink
15. p. Duchek – volba, odvolání členů KV – odpověděl pan Sikač
16. p. Duchek – volba, odvolání členů KV – odpověděl pan Taitl
17. p. Duchek – priority v grantovém systému – odpověděl pan starosta


