
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. ZMČ18
konané dne 18.12.2017

Přítomni: dle prezenční listiny 

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

   Omluvena:    Vladimíra Juřenová

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 17. zasedání zastupitelstva byl řádně ověřen a podepsán,
námitky vzneseny nebyly.

Ověřením dnešního zápisu pověřila paní radní 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
Bod byl projednáván od 16:06 hod.

Následovala volba mandátového výboru, který ověří a konstatuje přítomnost nadpoloviční
většiny členů omluvených a neomluvených; navrhla dvoučlenný mandátový výbor ve složení:
pan zastupitel Hartman a pan zastupitel Mergl – oba souhlasili



Usnesení číslo: ZMČ18/0269/17
Zastupitelstvo městské části
1) volí

mandátový výbor ve složení: pan Michael Hartman a pan Miloš Mergl

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

3. Volba návrhového výboru
Bod byl projednáván od 16:07 hod.
Paní  starostka  navrhla  dvoučlenný  návrhový  výbor  ve  složení:  pan  radní  Jeníček  a  paní
zastupitelka Diepoltová, oba souhlasili.

Usnesení číslo: ZMČ18/0270/17
Zastupitelstvo městské části
1) volí

návrhový výbor ve složení: pan Jaroslav Jeníček a paní Barbora Diepoltová

Usnesení - (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 3)

Paní starostka zkonstatovala, že 18. zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno na úřední desce,
včetně  jeho  elektronické  podoby.  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. Ze
začátku  dnešního jednání  se  písemně  omluvil  pan  Kopecký  a  paní  Juřenová.  Mandátový
výbor konstatoval, že na jednání je přítomno 13 členů ZMČ.

4. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Bod byl projednáván od 16:08 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. V rozpravě k tomuto bodu vystoupila paní
Zátková s návrhy: přesunout bod č. 20 „Akční plán – zásobník projektů“ před projednávání
návrhu  rozpočtu,  tj.  jako  bod  č.  8;  pan  Duchek  navrhl  bod  „Informace  o  rekonstrukci
zdravotního střediska na Rohožníku a výstavby MŠ“ za navrhovaný bod paní Zátkovou č. 8,
tj. jako bod č. 9.

Následovalo hlasování o:
návrhu pana Duchka

1. jako bod č. 9 projednat „Informace o rekonstrukci zdravotního střediska na Rohožníku
a výstavby MŠ“
Hlasování: Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 7. Návrh nebyl přijat.

návrhu paní Zátkové
1. přesunout bod č. 20 „Akční plán – zásobník projektů“ před projednávání rozpočtu, tj.

jako bod č. 8
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 9. Návrh nebyl přijat. 



Program jednání:

1. Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů
2. Volba mandátového výboru
3. Volba návrhového výboru
4. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
5. Volba místostarosty MČ Praha 21
6. Kontrola plnění usnesení
7. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. - 3. čtvrtletí 2017

8.
Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2018 po upřesnění finančních vztahů k MČ Praha 21
z MHMP na rok 2018

9.
Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 21 do roku 2023 po upřesnění finančních vztahů k
MČ Praha 21 z MHMP na rok 2018

10.
Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2018 včetně zásad pro hospodaření v
období rozpočtového provizoria

11.
Rozpočtová opatření č. 111, 113 - 123, 127 - 129, 131 - 138, 143 - 145, 148, 151 - 157,
166, 167: změny rozpočtu v roce 2017

12.
Zápis č. 18 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 12. 7. 2017.
Zápis č. 19 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 23. 10. 2017.

13.
Rezignace na funkci tajemnice Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21, volba nové
tajemnice a volba nové členky Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21

14.Odměny zastupitelům, nařízení vlády č. 318/2017 Sb. - změny od 1. 1. 2018
15.Zápis č. 22 z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 ze dne 6. 11. 2017
16.Volba předsedy Kontrolního výboru ZMČ Praha 21
17.Odprodej pozemku č. parc. 4275/2 v k.ú. Újezd nad Lesy
18.Změna smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 1629/60
19.Změna smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 1627/66
20.Akční plán - zásobník projektů

Usnesení číslo: ZMČ18/0271/17
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

program 18. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

Usnesení - (Pro: 9, Proti: 1, Zdržel se: 3)

5. Volba místostarosty MČ Praha 21
Bod byl projednáván od 16:14 hod.
Paní starostka navrhla do funkce místostarosty pana Tomáše Fáberu.
V rozpravě občanů vystoupil pan Lameš, v rozpravě zastupitelů vystoupili: pan Duchek, pan
Hartman,  paní Zátková,  pan Roušar,  paní Dastychová,  paní Jakob Čechová a pan Fábera,
který se přítomným představil. Pan místostarosta Slezák navrhl, aby hlasování bylo veřejné.

Následovalo hlasování o:
návrhu pana Slezáka:

1. veřejné hlasování
Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 1. Návrh byl přijat. 



Usnesení číslo: ZMČ18/0272/17
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

rezignaci RNDr. Pavla Roušara na funkci místostarosty MČ Praha 21 k 30. 11. 2017

2) volí

neuvolněného zástupce starosty: pana Tomáše Fáberu

Usnesení - (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 1)

V 16:32 hodin přišel pan Koutský, změna počtu hlasujících na 14.

6. Kontrola plnění usnesení
Bod byl projednáván od 16:32 hod.
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil,  v rozpravě zastupitelů vystoupili: paní Zátková, pan
Roušar a pan Duchek.

Usnesení číslo: ZMČ18/0273/17

Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení

Usnesení - (Pro: 10, Proti: 1, Zdržel se: 3)

7. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. - 3. čtvrtletí 2017
Bod byl projednáván od 16:46 hod.
V rozpravě občanů a zastupitelů nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ18/0274/17
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

"Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. - 3. čtvrtletí 2017" v souladu s přiloženým materiálem

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

8. Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2018 po upřesnění finančních vztahů k MČ
Praha 21 z MHMP na rok 2018



Bod byl projednáván od 16:49 hod.
V rozpravě občanů nikdo nevstoupil, v rozpravě zastupitelů vystoupili: paní Dastychová, paní
Zátková, pan Jakob Čechová, paní Berková (vedoucí finančního odboru), pan Hartman a pan
Slezák. 

Usnesení číslo: ZMČ18/0275/17
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

Rozpočet  MČ Praha  21  na  rok  2018  po  upřesnění  finančních  vztahů  k  MČ  Praha  21 z
rozpočtu  MHMP na rok  2018,  který  je  zdrojově  vyrovnaný v  objemu rozpočtu  příjmů a
výdajů ve výši   84 267,40 tis.  Kč, v podobě závazných ukazatelů v příloze č.  1,  která je
nedílnou  součástí  usnesení.  Do  rozpočtu  na  rok  2018  jsou  položkou  8115  -  financování
zapojeny nevyčerpané finanční prostředky z výsledků hospodaření předcházejících účetních
období ve výši 6 471,10 tis. Kč.

2) schvaluje

Plán vedlejší hospodářské činnosti a bytového hospodářství v objemu nákladů ve výši 7 482,0
tis. Kč, výnosů ve výši 13 233,0 tis. Kč a výsledku hospodaření ve výši 5 751,0 tis. Kč, v
souladu s přiloženými tabulkami

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

9. Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 21 do roku 2023 po upřesnění finančních
vztahů k MČ Praha 21 z MHMP na rok 2018
Bod byl projednáván od 17:02 hod.
V rozpravě  občanů  nikdo  nevystoupil,  v rozpravě  zastupitelů  vystoupili:  pan  Roušar,  pan
Hartman, paní Zátková a pan Slezák.

Usnesení číslo: ZMČ18/0276/17
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 21 do roku 2023 po upřesnění finančních vztahů k
MČ Praha 21 z MHMP na rok 2018, v souladu s přiloženou tabulkou, přílohou č. 1, včetně
komentáře, která je nedílnou součástí usnesení

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

10.  Návrh  rozpočtového  provizoria  MČ  Praha  21  na  rok  2018  včetně  zásad  pro
hospodaření v období rozpočtového provizoria
Bod byl otevřen od 17:19 hod.



Paní  starostka  vzhledem k tomu,  že  byl  schválen  rozpočet  na rok  2018,  navrhla  hlasovat
stažení tohoto bodu z projednávání.

Následovalo hlasování o:
návrhu paní starostky:

1. stažení bodu z projednávání
Hlasování: Pro: 14, Proti:0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat. 

Bod byl stažen, nebyl projednáván.

11. Rozpočtová opatření č. 111, 113 - 123, 127 - 129, 131 - 138, 143 - 145, 148, 151 - 157,
166, 167: změny rozpočtu v roce 2017
Bod byl projednáván od 17:21 hod.
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů vystoupili: paní Zátková a pan
Slezák.

Usnesení číslo: ZMČ18/0277/17
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

rozpočtová opatření č. 111, 113 - 123, 127 - 129, 131, 134 - 136, 137, 138, 143 - 145, 148,
151 - 156, 166 a 167: změny rozpočtu v roce 2017 v souladu s přiloženými tabulkami, které
jsou součástí tohoto usnesení

2) schvaluje

rozpočtová opatření č. 132, 133 a 157: změny rozpočtu v roce 2017 dle přiložených tabulek,
které jsou součástí tohoto usnesení

Usnesení - (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 3)

V 17:28 hod. byla vyhlášena 10-ti minutová přestávka.
V 17:30 hod. přišel pan Kopecký, změna počtu hlasujících na 15. 

12. Zápis č. 18 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 12. 7.
2017. Zápis č. 19 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 23.
10. 2017.
Bod byl projednáván od 17:40 hod.



V rozpravě občanů nikdo nevystoupil,  v rozpravě zastupitelů vystoupili: paní Zátková, pan
Duchek a pan Hartman.
Poté, co byla rozprava ukončena, paní Zátková požádala hlasovat o znovuotevření rozpravy
k tomuto bodu.

Následovalo hlasování o: 
Návrhu paní Zátkové:

1. znovuotevření rozpravy k tomuto bodu.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 5, Zdržel se: 3. Návrh nebyl přijat. 

Usnesení číslo: ZMČ18/0278/17
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

zápis č. 18 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 12. 7. 2017 a

zápis č. 19 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 23. 10. 2017

Usnesení - (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 5)

13.  Rezignace  na  funkci  tajemnice  Finančního výboru Zastupitelstva  MČ Praha  21,
volba nové tajemnice a volba nové členky Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha
21
Bod byl projednáván od 17:51 hod.
Předkladatel pan Orlovský navrhl doplnit do usnesení dva body: 3) odvolává – člena FV ZMČ
Praha  21  JUDr.  Ivana  Přikryla;  4)  jmenuje  členku  FV  ZMČ  Praha  21  Ing.  Drahomíru
Marečkovou. Paní Marečková se přítomným představila.
V rozpravě  občanů  nikdo  nevystoupil,  v rozpravě  zastupitelů  vystoupil  pan  Roušar,  pan
Koutský, pan Slezák a pan Orlovský.

Usnesení číslo: ZMČ18/0279/17
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

rezignaci tajemnice Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21, Ing. Vlasty Berkové

2) volí

tajemnici FV ZMČ Praha 21 Ing. Blanku Birkovou

3) odvolává

člena FV ZMČ Praha 21 JUDr. Ivana Přikryla

4) jmenuje



členku FV ZMČ Praha 21 Ing. Drahomíru Marečkovou

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

14. Odměny zastupitelům, nařízení vlády č. 318/2017 Sb. - změny od 1. 1. 2018
Bod byl projednáván od 17:57 hod.
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů vystoupil pan Duchek.

Usnesení číslo: ZMČ18/0280/17
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

měsíční odměnu neuvolněným zastupitelům, předsedům a členům výborů a komisí podle NV
č. 318/2017 Sb.  v plné výši podle přílohy NV a to od 1. 1. 2018

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

15. Zápis č. 22 z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 ze dne 6. 11. 2017
Bod byl projednáván od 18:03 hod.
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů vystoupila paní Zátková.

Usnesení číslo: ZMČ18/0281/17
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 22/2017 ze dne 6. 11. 2017

Usnesení - (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1)

16. Volba předsedy Kontrolního výboru ZMČ Praha 21
Bod byl projednáván od 18:06 hod.
Paní  starostka  Jakob  Čechová  požádala  o  nominace  na  předsedu  KV,  paní  Zátková
nominovala pana Kopeckého.
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů vystoupila paní Zátková, paní
Dastychová, pan Duchek, pan Kopecký a pan Hartman.



Usnesení číslo: ZMČ18/0282/17
Zastupitelstvo městské části
1) volí

předsedu Kontrolního výboru ZMČ Praha 21: Mgr. Ing. Martina Kopeckého

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

17. Odprodej pozemku č. parc. 4275/2 v k.ú. Újezd nad Lesy
Bod byl projednáván od 18:15 hod.
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ18/0283/17
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

odprodej pozemku č. parc. 4275/2 o výměře 125 m2, který byl oddělen z pozemku č. parc.
4275 v k.ú. Újezd nad Lesy, obci Sibřina za celkovou cenu 95.802,- Kč, která má základ ve
znaleckém posudku Ing. Josefa Řepy, CSc č. 5674/17 a je navýšena o částku za geodetické
práce hrazené MČ Praha 21.

2) schvaluje

předloženou kupní smlouvu

3) pověřuje

starostku MČ Praha 21 podpisem kupní smlouvy

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21 
   
Termín: 31.01.2018    

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

18. Změna smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 1629/60
Bod byl projednáván od 18:18 hod.
V rozpravě občanů vystoupil pan Lameš, v rozpravě zastupitelů nikdo. 

Usnesení číslo: ZMČ18/0284/17
Zastupitelstvo městské části
1) revokuje



Usnesení  ZMČ17/0268/17,  kterým  Zastupitelstvo  MČ  Praha  21  schválilo  prodej  bytové
jednotky č. 1629/60, nájemkyni Martině Křížkové, na základě úhrady části kupní smlouvy
prostřednictvím hypotečního úvěru

2) schvaluje

prodej bytové jednotky č. 1629/60, zapsané na LV č. 2990 u Katastrálního úřadu pro hl. m.
Prahu, umístěné v 9. NP budovy č.p. 1629, stojící na pozemku parc. č. 4306/2 v kat. území
Újezd nad Lesy, a to stávající nájemkyni Martině Křížkové za cenu uvedenou v přiložené
Smlouvě o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, kterou celou uhradí kupující tak,
jak je ve smlouvě uvedeno

3) pověřuje

starostku MČ Praha 21 podpisem přiložené Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové
jednotce č. 1629/60, zapsané na LV č. 2990 u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21 
   Podepsání smlouvy o prodeji bytu č. 1629/60.
Termín: 08.01.2018    

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

V 18:20 hod. přišel pan Čížek, změna počtu hlasujících na 16.

19. Změna smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 1627/66
Bod byl projednáván od 18:21 hod.
V rozpravě  občanů  vystoupila  pan  Lameš,  v  rozpravě  zastupitelů  nikdo  nevystoupil.
V závěrečném slovu slíbil předkladatel materiálu pan Slezák vysvětlit, proč jsou některé údaje
anonymizované.

Usnesení číslo: ZMČ18/0285/17
Zastupitelstvo městské části
1) revokuje

Usnesení č. ZMČ17/0267/17, kterým Zastupitelstvo MČ Praha 21 schválilo znění smlouvy o
převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 1627/66, projednávané Zastupitelstvem MČ
Praha 21 dne 18.9.2017

2) schvaluje



prodej bytové jednotky č. 1627/66, zapsané na LV č. 2951 u Katastrálního úřadu pro hl. m.
Prahu, umístěné v 9. NP budovy čp. 1627, stojící na pozemku parc. č. 4303 v kat. území
Újezd nad Lesy, a to stávajícím nájemcům Michalu Janečkovi a Michaele Janečkové, za cenu
uvedenou  v  novém  přiloženém  znění  Smlouvy  o  převodu  vlastnického  práva  k  bytové
jednotce. Oproti původnímu znění smlouvy se celková kupní cena nezměnila.

 3) schvaluje

předloženou zástavní  smlouvu k bytové jednotce 1627/66,  situované v 9.  NP budovy č.p.
1627 na pozemku parc. č. 4303 v kat. území Újezd nad Lesy, kterou vede zástavní věřitel
Hypoteční banka, a.s. pod reg. č. 0000/627741-01/17/01-002/00/R. Dalšími stranami zástavní
smlouvy jsou MČ Praha 21 jako zástavce a manželé Michal Janeček a Michaela Janečková
jako dlužníci.

4) pověřuje

starostku MČ Praha 21 podepsáním a) přiložené Smlouvy o převodu vlastnického práva k
bytové jednotce č. 1627/66, zapsané na LV č. 2951 u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu a b)
přiložené Zástavní smlouvy reg. č. 0000/627741-01/17/01-002/00/R k výše uvedené bytové
jednotce

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21 
   Podepsání smlouvy o prodeji bytu č. 1627/66 a Zástavní smlouvy bytu 1627/66
Termín: 08.01.2018    

Usnesení - (Pro: 11, Proti: 2, Zdržel se: 3)

20. Akční plán - zásobník projektů
Bod byl projednáván od 18:24 hod.
V rozpravě  občanů  nikdo  nevystoupil,  v rozpravě  zastupitelů  vystoupil  pan  Roušar,  pan
Duchek, paní Dastychová , paní Zátková a pan Koutský, paní Jakob Čechová a pan Orlovský.

Usnesení číslo: ZMČ18/0286/17
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje

předložený Akční plán - zásobník projektů



Usnesení - (Pro: 9, Proti: 6, Zdržel se: 1)

V 18:43 hod. paní starostka Jakob Čechová vyhlásila přestávku do 19:00 hod.
Od 19:00 do 19:28 hodin byly projednávány interpelace. 

V 19:28  paní  starostka  Jakob  Čechová  jednání  ZMČ ukončila,  poděkovala  přítomným a
pozvala všechny na další jednání ZMČ.

Pro obsáhlost bodů jsou uvedeny pouze základní informace a jména diskutujících. Zvukový
záznam z jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 je uveřejněn na www.praha21.cz

RNDr. Jitka Jenšovská
radní MČ Praha 21

Tomáš Fábera
místostarosta MČ Praha 21

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

Zapsal: asistentka - Dana Kartousová

ZMČ 18 – 18.12.2017
Interpelace občanů a členů zastupitelstva

Seznam interpelací občanů:

1. paní Katarína Doležalová – slyšela jsem, že se již nepočítá s výstavbou Domova 
důchodců, ani s Denním stacionářem. Proč? Je tu moc starých lidí, kteří potřebují 
pomoc – interpelace směřována na paní starostku -  ústně odpověděla.

2. pan Petr Mach - Kauza „Poliklinika“ – interpelace směřována na RMČ – odpověděl 
ústně pan Slezák.



3. pan Jan Hrabovský – Proč bude přestěhována Poliklinika Živonínská 1630 na Blatov? 
(doplňující otázka – kdo zaplatí stěhování přístrojů a stavební úpravy) – interpelace 
směřována na paní starostku Jakob Čechovou - ústně odpověděla. 

Seznam interpelací zastupitelů:

1. paní Zuzana Dastychová – Rekonstrukce střediska – interpelace směřována na pana
Jana Slezáka – ústně dopověděl.

2. pan  Petr  Duchek  –  zrušení  ZS  na  sídlišti  Rohožník  –  interpelace  směřována  na
starostku K.J.Čechovou – ústně odpověděla. 
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