
ZMČ15 – 20. 3. 2017 

Interpelace občanů a členů zastupitelstva 

 

Seznam interpelací občanů:  

 

1. pan Jan Šnitr – Do kdy budou vypracována pravidla pro prodej bytů v ulici Živonínská 

1629 – interpelace směřována na pana Slezáka – odpadla z důvodu nepřítomnosti pana 

Šnitra.   

2. paní Jitka Beranová – Kdy dojde k prodeji obecních bytů v ulici Živonínská 1629 – 

interpelace směřována na pana Slezáka – odpadla z důvodu nepřítomnosti paní 

Beranové. 

3. paní Jitka Beranová – Budou při prodeji obecních bytů v ulici Živonínská 1629 

zohledněni stávající nájemníci bytů a jak? – interpelace směřována na pana Slezáka – 

odpadla z důvodu nepřítomnosti pí Beranové. 

4. pan Jan Baudys – Jakou formou budou stávající nájemníci bytů vyrozuměni o 

možnostech odkupů bytů v ulici Živonínská 1629 - interpelace směřována na pana 

Slezáka - odpadla z důvodu nepřítomnosti pana Baudyse. 

5. pan Roman Březina – Kulatý stůl – Otevřený úřad – interpelace směřována na pana 

Roušara – odpověděl ústně.  

6. pan Jan Veselý – Rozpočtové opatření č. 19 a 20 – interpelace směřována na pana 

Slezáka – Radu - Zastupitelstvo – odpověděl pan Slezák.  

 

 

 

Seznam interpelací zastupitelů:  

 

1. paní Šárka Zátková - P + R (změna územního plánu) – interpelace směřována na paní  

Karlu Jakob Čechovou – odpověděla ústně. 

2. pan Zdeněk Růžička – Kdo je zodpovědný za pokácení stromu v parku, který objednal 

p. Roušar za dob své funkce starosty z Německa, proč nebyla uplatněna reklamace – 

interpelace směřována na pana Roušara - odpověděl ústně.  

3. pan Petr Duchek – Zápis KVV – interpelace směřována na paní Karlu Jakob 

Čechovou – odpověděla ústně. 

4. paní Karla Jakob Čechová – Hasiči – interpelace směřována na pana Zdeňka Růžičku 

– odpověděl ústně. 

5. pan Tomáš Koutský – Vedení základní školy – interpelace směřována na paní Karlu 

Jakob Čechovou – odpověděla ústně.  

6. paní Zuzana Dastychová – Komunikace - interpelace směřována na pana Slezáka – 

odpověděl ústně.  

7. paní Zuzana Dastychová – Kynologické cvičiště, výpověď smlouvy – interpelace 

směřována na pana Jeníčka – odpověděl ústně. 

8. pan Petr Duchek – Kynologické cvičiště – interpelace směřována na pana Jeníčka – 

odpověděl ústně.  

9. pan Petr Duchek – Mzdové náklady - interpelace směřována na pana tajemníka 

Orlovského – odpoví písemně.  

10. paní Šárka Zátková – Rezerva hl. m. Prahy – interpelace směřována na pana Roušara – 

odpoví písemně.  
11. pan Petr Duchek – Změna územního plánu – interpelace směřována na pana Slezáka – 

pan Duchek interpelaci stáhl.  

 



Odpovědi na interpelace zastupitelů: 

 

 

9. Vážený pane Duchku, funkce personalisty nevznikla díky politickému dohadování, ale je 

na ÚMČ P21 systémově zavedena od roku 2001 se vznikem správního úřadu. Byla obsazena 

do roku 2010, kdy tehdejší personalista odešel a pak již pozice personalisty nebyla fyzicky 

obsazena a p. Saitz vykonával tuto funkci v souběhu s funkcí tajemníka. Celkové navýšení 

nákladů je tedy pouze ve výši navýšení mzdy z pozice vedoucího OŽPD na pozici tajemníka. 

Měsíčně činí tento rozdíl 10.000,- Kč. S pozdravem Josef Orlovský. 

 

 

10. Dobrý den Šárko, v rámci interpelace na téma Žádost MČ Praha 21 vůči HMP k 

přerozdělení rezerv na městské části zasílám podkladové materiály, které byly schválené 

radou městské části a odeslány dopisem starostky dne 27. 1. 2017 paní Ing. Javornické, 

zástupkyni ředitele MHM pro Sekci finanční a správy majetku. Pokud je mi známo, ZHMP 

doposud o přerozdělení rezervy nejednalo. Jakmile bude o přerozdělení rozhodnuto, budu 

informovat členy ZMČ Praha 21. Děkuji za dotaz, s pozdravem pěkného dne Pavel Roušar. 

 

 


