
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. ZMČ16
konané dne 12.06.2017

Přítomni: Ing. Marek Čížek (od 18:18 hodin), MUDr. Zuzana Dastychová, MUDr. Barbora
Diepoltová,  Petr  Duchek,  Tomáš  Fábera,  Ing.  Michael  Hartman,  Karla  Jakob
Čechová,  MUDr.  Jaroslav  Jeníček,  CSc.,  RNDr.  Jitka  Jenšovská,  Vladimíra
Juřenová, Mgr. Ing. Martin Kopecký (od 16:46 hodin), Ing. Tomáš Koutský (od
16:26 hodin), Ing. Miloš Mergl, RNDr. Pavel Roušar, Zdeněk Růžička, Jan Slezák,
Ing. Šárka Zátková. 

Ověřovatel: radní MČ Praha 21 - RNDr. Jitka Jenšovská
zastupitel MČ Praha 21 - Tomáš Fábera

1. Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů
Jednání zastupitelstva MČ Praha 21 zahájila v 16:00 hodin paní starostka Karla Jakob

Čechová, přivítala přítomné zastupitele a občany, informovala, že jednání je úřední povahy, že
se  z něho  pořizuje  audiozáznam  a  videozáznam,  který  se  současně  přenáší  on-line  na
internetu,  požádala  o  vypnutí  mobilních  telefonů  a  zachování  klidu  pro  důstojný  průběh
jednání. 

Informovala,  že interpelace občanů jsou zařazeny jako pevný bod v době od 19:00
hod. do 19:45 hod., interpelace členů zastupitelstva od 19:45 hod. do 20:30 hod., přihlášky
musí být odevzdány do 18:45 hod. a jsou označeny pořadím interpelace, pokud jich občan či
zastupitel  předkládá  více;  hlasování  bude  probíhat  elektronicky,  v případě  technických
problémů zvednutím ruky. 

Dále informovala, že zápis z 15. zasedání zastupitelstva byl řádně ověřen a podepsán,
námitky vzneseny nebyly.

Ověřením dnešního zápisu pověřila paní zastupitelku Jenšovskou a pana zastupitele
Fáberu – oba souhlasili. Konstatovala, že ověřovatel zastupitelstva odpovídá za správnost a
úplnost zápisu o jednání zastupitelstva, hlídá sčítání hlasů a zjišťování výsledků hlasování.
Požádala, aby při jednotlivých hlasování do záznamu bylo hlasitě uvedeno, kolik zastupitelů
hlasovalo  pro,  proti  a  kolik  zastupitelů  se  hlasování  zdrželo  a  že  jmenovité  hlasování  je
součástí videozáznamu, který je na webových stránkách úřadu ÚMČ Praha 21.  

2. Volba mandátového výboru
Následovala volba mandátového výboru, který ověří a konstatuje přítomnost nadpoloviční

většiny členů omluvených a neomluvených; navrhla dvoučlenný mandátový výbor ve složení:
paní zastupitelka Diepoltová a paní zastupitelka Juřenová – obě souhlasily. Mandátový výbor
konstatoval,  že  na jednání  je  přítomno 11 zastupitelů,  z jednání  se  omluvil  pan  Čížek,
z části jednání pan Kopecký a pan Koutský.



Usnesení číslo: ZMČ16/0241/17
Zastupitelstvo městské části
1) volí

mandátový výbor ve složení: paní Barbora Diepoltová, paní Vladimíra Juřenová

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

3. Volba návrhového výboru
Bod byl projednáván od 16:05 hod.
Paní  starostka  navrhla  dvoučlenný  návrhový  výbor  ve  složení:  pan  radní  Jeníček,  a  pan
místostarosta Roušar, oba souhlasili.

Usnesení číslo: ZMČ16/0242/17
Zastupitelstvo městské části
1) volí

návrhový výbor ve složení: pan Pavel Roušar, pan Jaroslav Jeníček

Usnesení - (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Konstatovala,  že  16.  zasedání  bylo  řádně  svoláno  a  vyhlášeno  na  úřední  desce,  včetně  její
elektronické podoby; že informace ke všem projednávaným bodům v digitální podobě mohou
občané  nalézt  na  webových  stránkách  úřadu,  vždy  před  jednáním  ZMČ;  z materiálu  jsou
vynechány údaje osobní povahy, které znemožňuje zveřejňovat zákon. 

4. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Bod byl projednáván od 16:07 hod.
Paní  starostka uvedla,  že program mají  všichni  před sebou, pro veřejnost  byl  vyvěšen na
úřední  desce,  elektronické  desce  a  kompletní  materiály  k  projednávaným  bodům  jsou
umístěny na webových stránkách MČ Praha 21, navrhla jako bod č. 6 zařadit „Připomínky
MČ Praha 21 k EIA k přeložce I/12 Běchovice – Úvaly“ a jak již zastupitele informovala e-
mailem, byla RMČ60 dne 6. 6. 2017 pověřena předložit „Petici za okamžité řešení neúnosné
situace v MZŠ“ – navrhla projednat jako samostatný bod č. 15; sdělila, že navrhovatel bodu
č.10 „Rozpočtová opatření“ bude rozšiřovat o rozpočtové opatření č. 71. 
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů vystoupila paní Dastychová.

Program jednání:

1. Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů
2. Volba mandátového výboru
3. Volba návrhového výboru
4. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
5. Kontrola plnění usnesení
6. Připomínky MČ Praha 21 k EIA k přeložce I/12 Běchovice - Úvaly
7. Koupě budovy Ideal Lux
8. Odprodej pozemku č. parc. 4275/2 v k.ú. Újezd nad Lesy



9. Zápis č. 17 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 10. 5. 2017
10.Rozpočtová opatření č. 22 - 25, 28, 31 - 58 a 71: změny rozpočtu v roce 2017
11.Schválení účetní závěrky Městské části Praha 21 za rok 2016
12.Závěrečný účet MČ Praha 21 za rok 2016
13.Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. čtvrtletí 2017
14.Oprávnění pro Radu MČ Praha 21 ke schvalování rozpočtových opatření
15.Petice za okamžité řešení neúnosné situace v Masarykově základní škole
16.Průběžná zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21
17.Zpráva z Veřejného fóra konaného dne 19. 4. 2017

Usnesení číslo: ZMČ16/0243/17
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

upravený program 16. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

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

5. Kontrola plnění usnesení
Bod byl projednáván od 16:11 hod.
V rozpravě občanů vystoupil pan Lameš, v rozpravě zastupitelů vystoupili: paní Dastychová, 
paní Zátková (2x), pan Duchek, pan Roušar.

Usnesení číslo: ZMČ16/0244/17
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení

Usnesení - (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 2)

6. Připomínky MČ Praha 21 k EIA k přeložce I/12 Běchovice – Úvaly
Bod byl projednáván od 16:19 hodin.
V rozpravě  občanů  nikdo  vystoupil,  v rozpravě  zastupitelů  vystoupili:  paní  Zátková,  paní
starostka Karla Jakob Čechová, paní místostarosta Roušar, paní Dastychová. 

Usnesení číslo: ZMČ16/0245/17
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

připomínky MČ Praha  21 k EIA k přeložce I/12  Běchovice -  Úvaly,  které  jsou nedílnou
součástí tohoto usnesení



2) ukládá

starostce MČ Praha 21 odeslat připomínky na Ministerstvo životního prostředí a prosazovat
variantu 6 MÚK

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21 
   
Termín: 12.06.2017    

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

7. Koupě budovy Ideal Lux
Bod byl projednáván od 16:33 hod.
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil,  v rozpravě zastupitelů vystoupili: paní Zátková, pan
Koutský, pan Hartman, paní Dastychová.

Usnesení číslo: ZMČ16/0246/17
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

odkoupení

a) budovy č.p. 1570 postavené na pozemku parc. č. 932/2, v kat. území Újezd nad Lesy, obci
Praha, kdy uvedená budova je zapsaná na LV č. 2288 a uvedený pozemek je zapsán na LV č.
2329 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha;

b) stavby  nezapsané  v  katastru  nemovitostí  (skladovací  a  expediční  haly),  postavené  na
pozemku parc. č. 932/1, v kat. území Újezd nad Lesy, obci Praha, kdy uvedený pozemek je
zapsán na LV č. 2329 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště
Praha, přičemž tato stavba není součástí žádného pozemku a nelze ji přenést z místa na místo
bez porušení její podstaty;

za celkovou částku 25.000.000,-Kč.

2) schvaluje

úplné vyrovnání vzájemných nároků vzniklých v souvislosti  s užíváním pozemků č.  parc.
932/1, 932/2, 932/3 a 932/4 v k.ú. Újezd nad Lesy tak, že společnost Ideal lux uhradí Městské
části částku ve výši 2.002.000,- Kč

3) schvaluje

a) předloženou Kupní smlouvu na odkoupení výše uvedených nemovitostí

a

b) předloženou Dohodu o narovnání

4) pověřuje



starostku MČ Praha 21 podpisem výše uvedené smlouvy a dohody o narovnání

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21 
   
Termín: 31.07.2017    

Usnesení - (Pro: 11, Proti: 3, Zdržel se: 0)

8. Odprodej pozemku č. parc. 4275/2 v k.ú. Újezd nad Lesy
Bod byl projednáván od 16:43 hodin.
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil. V rozpravě zastupitelů vystoupili: paní Zátková, pan
Duchek, pan Roušar (2x), paní Zátková, pan Duchek, pan Slezák.

Usnesení číslo: ZMČ16/0247/17
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

záměr odprodat pozemek č. parc. 4275/2 o výměře 125 m² v k.ú. Újezd nad Lesy, který byl
oddělen z původního pozemku č. parc. 4275 za cenu ze znaleckého posudku navýšenou  o
částku za geodetické práce hrazené MČ Praha 21. Cena celkem činí 95.802,-Kč

2) ukládá

MČ  Praha  21  (OMI)  zveřejnit  záměr  na  odprodej  výše  uvedeného  pozemku  předem
známému zájemci v souladu s platnou legislativou

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21 
   
Termín: 31.07.2017    

3) ukládá

starostce  MČ  Praha  21 předložit odprodej  výše  uvedeného  pozemku  na  příští  jednání
zastupitelstva včetně kupní smlouvy

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21 
   
Termín: 18.09.2017    

Usnesení - (Pro: 11, Proti: 1, Zdržel se: 4)

9. Zápis č. 17 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 10. 5.
2017
Bod byl projednáván od 16:55 hodin.
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil. V rozpravě nikdo nevystoupil. 



Usnesení číslo: ZMČ16/0248/17
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

zápis č. 17 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 10. 5. 2017

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

10. Rozpočtová opatření č. 22 - 25, 28, 31 - 58 a 71: změny rozpočtu v roce 2017
Bod byl projednáván od 16:58 hodin.
V rozpravě občanů vystoupil pan Veselý, v rozpravě zastupitelů vystoupili: paní Zátková, pan
Koutský, pan Roušar.

Usnesení číslo: ZMČ16/0249/17
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

rozpočtová opatření č. 22 - 25, 28, 31 - 52: změny rozpočtu v roce 2017 dle přiložených
tabulek, které jsou součástí tohoto usnesení

2) schvaluje

rozpočtová opatření č. 53 - 58 a 71: změny rozpočtu v roce 2017 dle přiložených tabulek,
které jsou součástí tohoto usnesení

Usnesení - (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 4)

11. Schválení účetní závěrky Městské části Praha 21 za rok 2016
Bod byl projednáván od 17:16 hodin.
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ16/0250/17
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

účetní závěrku Městské části Praha 21 za rok 2016 a  převod výsledku hospodaření za rok
2016 ve výši  5 936 074,03 Kč (z toho z hlavní činnosti ve výši  4 334 636,80 Kč a z vedlejší
hospodářské  činnosti  ve  výši  1  601  437,23  Kč)  na  účet  432  -  výsledek  hospodaření
předcházejících účetních období.

Protokol o schválení účetní závěrky MČ Praha 21 za rok 2016 je součástí tohoto usnesení.

2) schvaluje

uložená nápravná opatření z "Příkazu starosty č. 4/2017" k odstranění nedostatků zjištěných z
přezkoumání hospodaření  MČ Praha 21 za rok 2016 dle  Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření MČ Praha 21 ze dne 18. 4. 2017 provedeného zaměstnanci MHMP



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

12. Závěrečný účet MČ Praha 21 za rok 2016
Bod byl projednáván od 17:18 hodin.
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ16/0251/17
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

uzavření závěrečného účtu Městské části  Praha 21, to je celoroční hospodaření MČ Praha
21, za rok 2016 bez výhrad, v souladu s přiloženým materiálem

Usnesení - (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 2)

13. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. čtvrtletí 2017
Bod byl projednáván od 17:20 hodin.
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ16/0252/17
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

"Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. čtvrtletí 2017" v souladu s přiloženým materiálem

Usnesení - (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 2)

14. Oprávnění pro Radu MČ Praha 21 ke schvalování rozpočtových opatření
Bod byl projednáván od 17:22 hodin.
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ16/0253/17
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

oprávnění Radě MČ Praha 21 schvalovat rozpočtová opatření - změny rozpočtu MČ Praha 21
v souladu s Dodatkem č. 1 k vnitřní směrnici "Rozpočtová pravidla MČ Praha 21" (schválena
ZMČ Praha 21 dne 21. 12. 2009 usnesením č. 218).

Zastupitelstvo MČ Praha 21 stanovuje oprávnění pro Radu MČ k provádění následujících
rozpočtových opatření:



ad b) Jiné zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu, přičemž součet takto provedených rozpočtových
opatření nesmí překročit limit 2 mil. Kč. Limit platí na období jednoho kalendářního roku, ale
zastupitelstvo jej může svým usnesením na zbývající část roku obnovit.

Usnesení - (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 3)

Od 17:25 do 17:30 hodin byla přestávka. 

15. Petice za okamžité řešení neúnosné situace v Masarykově základní škole
V rozpravě k tomuto bodu vystoupili: pan Kopecký (3x), paní Zátková (4x), pan Slezák, pan
Duchek (2x), paní Skalníková, paní starostka Jakob Čechová (4x), pan Střihavka (2x), paní
Dastychová (2x), pan Kozelka, pan Hartman, pan Roušar a ředitelka MZŠ paní Sochůrková. 

Usnesení číslo: ZMČ16/0254/17
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

Petici za okamžité řešení neúnosné situace v Masarykově základní škole

2) ukládá

Radě MČ Praha 21 zpracovat návrh řešení ke zlepšení komunikace a vztahů mezi rodiči žáků
a Masarykovou ZŠ

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21 
   
Termín: 31.08.2017    

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

16. Průběžná zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21
Bod byl projednáván od 18:31 hodin.
V úvodním slově  předkladatel  materiálu  pan  Kopecký  požádal  o  stažení  bodu  4)  tohoto
materiálu  –  instalovat  časomíru  se  zvukovým  záznamem,  protože  časomíra  je  již
zprovozněna. 
V rozpravě  občanů nikdo nevystoupil,  v rozpravě  zastupitelů  vystoupili:  pan Duchek,  pan
Hartman (2x), pan Roušar, paní Dastychová, pan Kopecký, pan Fábera,  pan Slezák, který
navrhl: 
„Odvolání předsedy Kontrolního výboru“ pana Kopeckého 
Hlasování: Pro: 9, Proti: 6, Zdržel se: 2. Návrh byl přijat. 

Od 18:55 do 19:04 hodin byla přestávka. 
Od 19:04 do 19:59 byly projednávány interpelace.

Paní  Šárka  Zátková  předala  paní  starostce  Karle  Jakob  Čechové  písemnou  rezignaci  na
členství v Kontrolním výboru.



Následně v rozpravě vystoupili:  pan Duchek s návrhem na odvolání  všech členů KV; pan
Hartman  navrhl  nového  předsedu  KV  pana  Tomáše  Fáberu;  paní  Dastychová  (2x),  pan
Kopecký (2x), pan Koutský, paní starostka Karla Jakob Čechová, pan Hartman podruhé. 

Následovalo hlasování o návrzích:
- pana Hartmana

zvolení pana Tomáše Fábery předsedou KV
hlasování: Pro: 6, Proti: 6, Zdržel se: 3. Návrh nebyl přijat.

- pana Duchka
návrh na odvolání zbývajících členů KV 
hlasování: Pro: 7, Proti: 9, Zdržel se: 1. Návrh nebyl přijat.

- pana Hartmana
ZMČ vyslovuje KV napomenutí za porušení zákona v zápise 18. schůze předloženém
ZMČ na jeho 15. jednání a žádá, aby KV ZMČ v souladu se zněním zákona 131/2000
Sb.  připojila  k provedené  kontrole  v bodě  4  zápisu,  která  konstatuje  nedostatky
vyjádření orgánu, jehož činnosti se týkala § 78 bod 8 a dále by KV v zápise uvedl
návrhy  opatření  směřující  k odstranění  nedostatku  §  78  bod  7.  ZMČ  ukládá  bez
zbytečného  odkladu  doplnit  zápis  z kontroly  uvedené  v bodě  4  o  povinný  obsah
v souladu s § 78 bod 7 a 8 zákona 131/2000 Sb. o hl. m. Praze. 
hlasování: Pro: 7, Proti: 8, Zdržel se: 2. Návrh nebyl přijat.

- pana Hartmana
ZMČ napomíná KV a současně ukládá, aby bez dalšího dokladu provedl uložený úkol
z bodu č. 8 zápisu 18, schůze KV ZMČ a to v souladu s § 78 bod 5 písm. c, zákona
13/2000 Sb. o hl. m Praze a ve svých budoucích zdůvodněních role KV nadále bod 5
písm. c, § 78, neopomíjel. 
hlasování: Pro: 7, Proti: 7, Zdržel se: 1. Návrh nebyl přijat.

Usnesení číslo: ZMČ16/0255/17
Zastupitelstvo městské části
1) odvolává

předsedu Kontrolního výboru Mgr. Ing. Martina Kopeckého

Hlasování: Pro: 9, Proti: 6, Zdržel se: 2. Návrh byl přijat.

2) bere na vědomí

zápis z jednání KV č. 20/2017 ze dne 19. 4. 2017, zápis z jednání Kontrolního výboru č.
21/2017 ze dne 10.  5.  2017, protokol  o kontrole  č.  5 -  "Kontrola  o oprávněnosti  čerpání
příspěvku," Protokol o kontrole č.  6 - "Kontrola dodržování časových limitů zastupitelů a
občanů při jednání ZMČ Praha 21."

Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat.

3) bere na vědomí

návrh Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 na podnět k přezkoumání Magistrátem hlavního
města Prahy, pověření výkonem funkce tajemníka ÚMČ Praha 21 starostkou MČ Praha 21



Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat.

4) ukládá

starostce MČ Praha 21, podat podnět na Magistrát hlavního města Prahy, na přezkoumání
oprávněnosti čerpání příspěvku Bc. Hany Kořínkové

Hlasování:  Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat.

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21 
   
Termín: 31.07.2017    

Následovalo hlasování o usnesení:
 ruší usnesení ZMČ11/0171/16 ze dne 25. 4. 2016

hlasování: Pro: 7, Proti: 7, Zdržel se: 2. Návrh nebyl přijat. 

5) bere na vědomí

návrh Kontrolního  výboru  ZMČ Praha  21  na  podnět k  vykonání  dozoru  dle  zákona  č.
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ohledně usnesení ZMČ11/0171/16 ze dne 25. 4. 2016

Hlasování:  Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat.

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

17. Zpráva z Veřejného fóra konaného dne 19. 4. 2017
Bod byl projednáván od 20:33 hodin.
V rozpravě občanů vystoupil pan Veselý a pan Lameš, v rozpravě zastupitelů paní Dastychová
(2x),  pan  Jeníček,  pan  Roušar,  pan  Hartman,  paní  starostka  Karla  Jakob  Čechová,  která
pozvala přítomné na projednání EIA, které se bude konat dne 22.6.2017, v Divadelním sále
MZŠ.

Usnesení číslo: ZMČ16/0256/17
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

informace o průběhu konání Veřejného fóra 2017

Usnesení - (Pro: 12, Proti: 1, Zdržel se: 3)



RNDr. Jitka Jenšovská
radní MČ Praha 21

Tomáš Fábera
zastupitel MČ Praha 21

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

Zapsal: asistentka - Dana Kartousová

ZMČ16 – 12. 6. 2017
Interpelace občanů a členů zastupitelstva

Seznam interpelací občanů:

1. pan Karel Pouzar – Proč není zveřejněna výroční zpráva školy 2015/2016 ? Kdy a kde
bude  zveřejněna?  Interpelace  směřována  na  zřizovatele  ZŠ  –  paní  starostka  K.  J.
Čechová odpoví písemně. 

2. paní  Lenka  Danielová  –  paní  ředitelka  ukončuje  druhý  rok  funkčního  období,
nastoupila  s 3letým konceptem školství,  chystá  se  zřizovatel  prověřit  jeho  plnění?
Bude se kontrolovat plnění schválené Koncepce školství MČ Praha 21 - 2013 – 2019 ?
- interpelace směřována na paní  starostku K. J.  Čechovou – na doplňující  otázku:
„koncept otevřená škola“ odpoví písemně.



3. paní Vendula Kozelková – Proč nejsou zveřejněné výsledky SCIO reportu/Auditu ?
Kdy s ním bude veřejnost seznámena? Jaké kroky na základě auditu zřizovatel učiní?
– interpelace směřována na zastupitelstvo – K. J. Čechovou - ústně odpověděla. 

4. pan Jiří Lameš – Školství – interpelace směřována na K. Čechovou -  1. kam se Vám
dle  Vašeho  názoru  podařilo  za  7  let,  co  máte  v gesci  školství,  podařilo  Újezdské
školství nasměřovat? 2. Co poradíte rodičům, kteří nemají možnost své dítě přesunout
do jiného  školského  zařízení  jako vy?  –  paní  starostku  K.  J.  Čechovou  -  odpoví
písemně. 

5. pan Jan Veselý - Zápis RMČ 52/0861/17 – interpelace směrována na pana Roušara -
odpověděl ústně.

6. pan Jan Veselý – Zápis RMČ 52/0862/17 – odpověděl ústně. 

Seznam interpelací zastupitelů:

1. pan Petr  Duchek – Jednání  KVV – interpelace směřována na paní  starostku K. J.
Čechovou – odpověděla ústně.

2. paní Zuzana Dastychová – Studie zalesnění – duplicita – interpelace směřována na
pana místostarostu Roušara – odpověděl ústně.

3. pan  Michael  Hartman  –  Neetické  chování  představitele  ANO  2011  –  interpelace
směřována na pana Zdeňka Růžičku – odpoví písemně. 

4. pan Petr Duchek – Dotace – interpelace směřována na pana Jana Slezáka –  odpoví
písemně.

5. pan Michael Hartman – výhrůžky násilím občanům MČ od nominanta  ANO na přední
funkce  –  interpelace  směřována  na  pana  Marka  Čížka,  nebo  jiného  přítomného
nejvyššího zástupce ANO 2011 v MČ P21 – odpověděl ústně.

6. pan Petr Duchek – Prameniště - interpelace směřována na pana Hartmana – odpověděl
ústně.

7. pan Petr Duchek – Archiv, podklady – interpelace směřována na pana tajemníka –
odpověděl ústně. 
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