
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ZÁPIS  

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. ZMČ14
konané dne 19. 12. 2016

Přítomni: dle prezenční listiny 

Ověřovatel: zastupitelka MČ Praha 21 – MUDr. Barbora Diepoltová
zastupitel MČ Praha 21 - Tomáš Fábera

1. Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů

Jednání  Zastupitelstva  MČ Praha  21  zahájila  paní  starostka  Karla  Jakob Čechová,
v 16:00  hodin,  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 13. zasedání zastupitelstva byl řádně ověřen a podepsán.
Proti tomuto zápisu vznesla námitky paní zastupitelka Zátková. Bod „námitky“ paní starostka
Jakob Čechová zařadila jako bod č. 20 dnešního programu. 

Ověřením dnešního zápisu pověřila paní zastupitelku Diepoltovou 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. Jmenovité hlasování je součástí
videozáznamu, který najdete na webových stránkách.   

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 Jenšovská a pan zastupitel Fábera – oba souhlasili. 

Usnesení číslo: ZMČ14/0204/16
Zastupitelstvo městské části
1) volí
mandátový výbor ve složení: paní Jitka Jenšovská, pan Tomáš Fábera

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



Mandátový  výbor  konstatoval,  že  na  jednání  je  přítomno  13  zastupitelů,  z jednání  se
omluvili: paní Juřenová, pan Koutský (dostaví se v průběhu jednání), pan Čížek (dostaví se
v průběhu jednání) a pan zastupitel Duchek.

3. Volba návrhového výboru
Paní  starostka  navrhla  dvoučlenný  návrhový  výbor  ve  složení:  předseda  pan  zastupitel
Hartman, člen pan místostarosta Roušar, oba souhlasili.

Usnesení číslo: ZMČ14/0205/16
Zastupitelstvo městské části
1) volí
návrhový výbor ve složení: předseda pan Michael Hartman, člen pan Pavel Roušar

Usnesení - (Pro: 9, Proti: 1, Zdržel se: 2)

Paní starostka dále konstatovala, že 14. 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; že z materiálu  jsou vynechány údaje osobní  povahy,  které  znemožňuje zveřejňovat
zákon. Konstatovala, že z dnešního jednání se omluvili zastupitelé: Juřenová, Koutský, Čížek
a Duchek. 

4. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
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, zastupitelé dostali materiály k projednávání
včas. 
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil; v rozpravě zastupitelů vystoupili:
pan Kopecký s návrhy: zařadit  jako bod č. 11 Zápis z kontrolního výboru č. 16 a č. 17 a
protokol o kontrole č. 2 a č. 3; 
paní zastupitelka Zátková – žádá svoje návrhy hlasovat jednotlivě, navrhla zařadit: 1. jako bod
č. 13 - Návrh na odvolání RNDr. Roušara z funkce místostarosty, 2. bod: Informace rady MČ
k situaci na úřadě MČ, 3. bod: Informace rady MČ k plánovanému prodeji bytů ve správě
MČ,  4.  jako  poslední  bod:  P+R  u  nádraží  Klánovice,  s úkolem  radě  MČ  pokračovat
v projednávání  a  přípravě  projektu  P+R  u  nádraží  Klánovice  tak,  jak  bylo  započato  a
projednáno na dopravní komisi a zároveň uložit ÚMČ vypsat anketu ve znění tak, jak byla
zpracována v dopravní komisi; 
pan Hartman s návrhem zařazení bodu Kontrolní výbor – později svůj návrh stáhl.
Následovalo hlasování o návrhu:
paní zastupitelky Zátkové:

1. P+R u nádraží Klánovice
Hlasování: Pro: 4, Proti: 2, Zdržel se: 6. Návrh nebyl přijat. 

2. Informace RMČ k plánovanému prodeji bytů
Hlasování: Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 8. Návrh nebyl přijat. 

3. Informace rady MČ k situaci na úřadě MČ



Hlasování: Pro: 4, Proti: 2, Zdržel se: 7. Návrh nebyl přijat. 
4. Odvolání RNDr. Roušara z funkce místostarosty.

Hlasování: Pro: 4, Proti: 5, Zdržel se: 4. Návrh nebyl přijat. 
pana Kopeckého: 

5. Jako bod č. 11: Zápis z kontrolního výboru č. 16 a č. 17 a protokoly č. 2 a č. 3
Hlasování: Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 8. Návrh nebyl přijat. 

paní Zátkové: 
6. zařazení bodu č. 20 Námitky k minulému zápisu ZMČ13.

Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat. 
7. Program jako celek.

Hlasování: Pro: 9, Proti: 1, Zdržel se: 2. Návrh byl 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. Kontrola plnění usnesení
6. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. - 3. čtvrtletí 2016

7.
Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2017 - po upřesnění finančních vztahů k MČ Praha 21
z rozpočtu MHMP na rok 2017

8.
Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2022 - po upřesnění finančních vztahů 
k MČ Praha 21 z rozpočtu MHMP na rok 2017

9.
Rozpočtová opatření č. 76, 79 - 83, 87 - 89, 94, 98, 100 - 102, 111 - 114, 116: změny 
rozpočtu v roce 2016

10.
Zápis č. 13 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 19. 10. 2016 a 
zápis č. 14 z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 21 ze dne 9. 11. 2016

11 .Veřejné fórum 2016
12.Petice občanů proti prodeji pozemků firmě Ideal Lux
13.Aktualizace Zřizovacích listin příspěvkových organizací MČ Praha 21
14.Odprodej pozemku č.parc. 577/144 v k.ú. Újezd nad Lesy
15.Odejmutí majetku ze správy MČ Praha 21 - přisvícení přechodu v ulici Čentické
16.Audit udržitelného rozvoje MČ Praha 21 pro rok 2016
17.Informace o Rozhodnutí Komise k projednávání přestupků MČ Praha - Běchovice
18.Akční plán 2017 - 2018
19.Informace - Platnost složení slibu zastupitele
20. Námitky k minulému zápisu ZMČ13
Usnesení číslo: ZMČ14/0206/16
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
doplněný program 14. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

Usnesení - (Pro: 9, Proti: 1, Zdržel se: 2)

5. Kontrola plnění usnesení



Paní starostka předala vedení jednání ZMČ panu místostarostu Slezákovi, který otevřel bod a
předal  slovo  předkladatelce  materiálu  paní  starostce  Jakob  Čechové,  která  uvedla,  že  z
minulého  jednání  zastupitelstva  (ZMČ13,  26.  09.  2016)  vzešly  4  úkoly.  V  příloze
02_splněné_úkoly je vygenerováno plnění jednoho úkolu z tohoto zastupitelstva.  Zbylé tři
jsou  trvající  -  viz  příloha  03_trvající_úkoly.  Dále  je  v  příloze  02_splněné_úkoly
vygenerováno plnění úkolů se ZMČ9 a ZMČ11. 
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů vystoupili: paní Zátková – dotaz
k úkolu z minulé jednání zastupitelstva - na pana Jeníčka.

Usnesení číslo: ZMČ14/0207/16
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení

Usnesení - (Pro: 9, Proti: 4, Zdržel se: 0)

6. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. - 3. čtvrtletí 2016
Pan místostarosta Slezák předal vedení schůze paní starostce Jakob Čechové, která předala
slovo předkladateli materiálu panu místostarostovi Slezákovi, který uvedl, že v souladu se
všemi  platnými  zákony,  předpisy,  směrnicemi,  pokyny  z  MHMP  a  Českými  účetními
standardy,  je vypracováváno čtvrtletně plnění rozpočtu MČ Praha 21. K 30. 9.  2016 byly
vykázány příjmy celkem ve výši  84 109,82 tis.  Kč,  tj.  plnění  k upravenému rozpočtu na
79,01%. Celkové výdaje byly vykázány ve výši 79 764,51 tis. Kč (plnění vůči upravenému
rozpočtu na 57,45%), z toho běžné výdaje 48 018,86 tis. Kč (plnění na 58,09%) a kapitálové
výdaje 31 745,65 tis.  Kč (plnění  na 56,51%). Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci bylo
vykázáno přebytkové, ve výši 4 345,31 tis.  K docílenému plnění došlo především vlivem
vyššího plnění příjmů a nižšího čerpání výdajů. Výsledek hospodaření byl vykázán ve výši 34
371,46 tis. Kč, a to vlivem výnosů ve výši 78 509,41 tis. Kč (především vlivem výnosů z
transferů) a nákladů ve výši 44 137,95 tis.  Kč (především vlivem nákladů z činnosti).  Ve
vedlejší hospodářské činnosti byly docíleny výnosy ve výši 6 797,13 tis. Kč, náklady ve výši
4 795,22 tis. Kč a výsledek hospodaření ve výši 2 001,91 tis. Kč. Předkládaný materiál byl
odsouhlasen usnesením RMČ47/0787/16.
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

V 16:39 přišel pan zastupitel Duchek, změna počtu hlasujících na 14. 
Usnesení číslo: ZMČ14/0208/16
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
"Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. - 3. čtvrtletí 2016" v souladu s přiloženým materiálem

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

7. Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2017 - po upřesnění finančních vztahů k MČ
Praha 21 z rozpočtu MHMP na rok 2017
Bod  otevřela  paní  starostka  Jakob  Čechová,  předala  slovo  předkladateli  materiálu  panu
místostarostovi  Slezákovi,  který  uvedl:  návrh  rozpočtu  MČ  Praha  21  na  rok  2017  je



předkládán jako vyrovnaný, v objemu příjmů a výdajů ve výši 75 493,30 tis. Kč, v podobě
závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2017. Rozpočet byl vyvěšen znovu po minulém jednání
RMČ z důvodu, že MHMP schválilo jiný rozpočet, než avizovalo a rozdíl byl 43 000,- Kč,
proto byl znovu schválen, vyvěšen a je předkládán.
V rozpravě zastupitelů s tématem položky v rozpočtu vystoupili: paní Zátková, vedoucí OMI
pan Roušal, vedoucí ŽO paní Voříšková; předkladatel materiálu pan Slezák žádal vyškrtnout
z usnesení slovo „návrh“.

Následovalo hlasování o návrzích:
paní zastupitelky Zátkové:

1. ZMČ MČ Praha  21  přesouvá  položku  měření  kvality  úřadu  ve  výši  50 000,-  Kč
z kapitoly MA21, do kapitoly školství - ocenění mimořádných výsledků pedagogů ve
výši 10 000,- Kč na MŠ a 40 000,- Kč na ZŠ.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 5, Zdržel se: 4. Návrh nebyl přijat.

Následovalo hlasování o: 
2. Původním znění usnesení bez slova „návrh“ 

Hlasování: Pro: 11, Proti: 2, Zdržel se: 1. Návrh byl přijat. 

Usnesení číslo: ZMČ14/0209/16
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
"Rozpočet MČ Praha 21 na rok 2017" - po upřesnění finančních vztahů k MČ Praha 21 z
rozpočtu MHMP na rok 2017, který je vyrovnaný, v objemu rozpočtu příjmů a výdajů ve výši
75 493,30 tis. Kč v podobě závazných ukazatelů v příloze č. 1, která je nedílnou součástí
usnesení

2) schvaluje
plán vedlejší hospodářské činnosti a bytového hospodářství v objemu nákladů ve výši 8 940,-
tis. Kč, výnosů ve výši 9 215,- tis. Kč a výsledku hospodaření ve výši 275,- tis. Kč, v souladu
s přiloženou tabulkou

Usnesení - (Pro: 11, Proti: 2, Zdržel se: 1)

8. Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2022 - po upřesnění finančních
vztahů k MČ Praha 21 z rozpočtu MHMP na rok 2017
Paní  starostka  bod  otevřela,  předala  slovo  předkladateli  materiálu  panu  Slezákovi,  který
uvedl: výhled MČ vychází z posledně známých skutečností, předpokladů a posledně platných
pokynů z MHMP.
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů s tématem rozdílů v rozpočtech
z předchozích let pan zastupitel Duchek, vedoucí FO paní Berková.

Usnesení číslo: ZMČ14/0210/16
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
"Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2022" - po upřesnění finančních vztahů k
MČ Praha 21 z rozpočtu MHMP na rok 2017, v souladu s přiloženou tabulkou, přílohou č. 1 k
usnesení včetně komentáře, která je nedílnou součástí usnesení



Usnesení - (Pro: 11, Proti: 2, Zdržel se: 1)

9. Rozpočtová opatření č. 76, 79 - 83, 87 - 89, 94, 98, 100 - 102, 111 - 114, 116: změny
rozpočtu v roce 2016
Paní  starostka  bod  otevřela,  předala  slovo  předkladateli  materiálu  panu  místostarostovi
Slezákovi, který uvedl:
Rozpočtové opatření č. 76: změna rozpočtu v roce 2016 - vratka účelové neinvestiční dotace
ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR.
Rozpočtové opatření č. 79 - varianta B: změna rozpočtu v roce 2016- financování počátečních
výdajů projektu MAP P21 rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Praha 21.
Rozpočtové opatření č. 80: změna rozpočtu v roce 2016 - přijetí investiční účelové dotace z
MHMP ve výši  5 000 tis.  Kč na akci  Rek.  chodníků Čentická,  obnova kon. vrstev v ul.
Onšovecká, Druhanická.
Rozpočtové opatření č. 81: změna rozpočtu v roce 2016 - přijetí neinvestiční účelové dotace
ze státního rozpočtu z MPSV.
Rozpočtové  opatření  č.  82:  změna  rozpočtu  v  roce  2016  -  přijetí  účelové  investiční  a
neinvestiční dotace z MHMP.
Rozpočtové opatření č. 83: změna rozpočtu v roce 2016 - navýšení finančních prostředků k
účelové investiční dotaci z MHMP.
Rozpočtové opatření č. 87: změna rozpočtu v roce 2016 - poskytnutí neinvestičních příspěvků
zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ a ZŠ) v celkové výši 230,0 tis.  Kč na vánoční
besídku.
Rozpočtové opatření č. 88: změna rozpočtu v roce 2016 - navýšení příjmů i výdajů na stravné
pro důchodce ve výši 120,0 tis. Kč. 
Rozpočtové opatření č. 89: změna rozpočtu v roce 2016 - financování počátečních výdajů
projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Praha 21. 
Rozpočtové opatření č. 94: změna rozpočtu v roce 2016 - profinancování 15% spoluúčasti z
celkových nákladů projektu k vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti objektů na území
MČ Praha 21.
Rozpočtové opatření č. 98: změna rozpočtu v roce 2016 - pořízení modulu do spisové služby
na odesílání smluv do centrálního registru smluv. 
Rozpočtové opatření č. 100: změna rozpočtu v roce 2016 - přijetí neinvestiční účelové dotace
ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR.
Rozpočtové opatření č. 101: změna rozpočtu v roce 2016 - přijetí neinvestiční účelové dotace
z MHMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních
zařízení.
Rozpočtové opatření č. 102: změna rozpočtu v roce 2016 - přijetí účelové neinvestiční dotace
z MHMP na dokrytí integrace žáků. 
Rozpočtové opatření č. 111: změna rozpočtu v roce 2016 - přijetí účelové neinvestiční dotace
ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra ČR.
Rozpočtové opatření č. 112: změna rozpočtu v roce 2016 - převedení finančních prostředků z
účelové neinvestiční dotace z MHMP na dokrytí integrace žáků.  
Rozpočtové opatření č. 113: změna rozpočtu v roce 2016 - převedení finančních prostředků z
účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra ČR.
Rozpočtové  opatření  č.  114:  změna  rozpočtu  v  roce  2016  -  navýšení  investiční  položky
"Oplocení stanovišť na tříděný odpad". 
Rozpočtové opatření č. 116: změna rozpočtu v roce 2016 - změna účelu části ponechaných
fin.prostř.na r. 2016 z inv. akce č. 80020-Přístavba MZŠ Polesná. 



V rozpravě občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů s dotazem na RO 116 vystoupila
paní Zátková, pan Duchek s dotazem na RO 89; odpověděla zastupující vedoucí OŽPD paní
Gurovičová, vedoucí FO paní Berková a předkladatel pan místostarosta Slezák.

Usnesení číslo: ZMČ14/0211/16
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 76, 79 - 83, 87 - 89, 94, 98, 100 - 102, 111 - 114, 116: změny rozpočtu
v roce 2016 dle přiložené tabulky, která je součástí tohoto usnesení

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

10. Zápis č. 13 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 19. 10.
2016 a zápis č. 14 z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 21 ze dne 9. 11. 2016
Pan místostarosta  Slezák předal  vedení  jednání  ZMČ paní  starostce,  která  bod otevřela  a
předala  slovo  předkladateli  panu  Hartmanovi,  který  uvedl,  že  skutečnosti  jsou  uvedeny
v jednotlivých zápisech.
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ14/0212/16
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zápis č. 13 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 19. 10. 2016 a
zápis č. 14 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 9. 11. 2016

Usnesení - (Pro: 10, Proti: 2, Zdržel se: 1)

11. Veřejné fórum 2016
Bod otevřela paní starostka, předala slovo předkladateli panu místostarostovi Roušarovi, který
uvedl:  MČ Praha 21 je zařazena v databázi místní Agendy v kategorii "C". K tomu se váže
povinnost  plnění  předepsaných  kritérií.  Během roku 2016 došlo  ke  změně podmínek pro
obhájení  této  kategorie  a  výsledky Veřejného  fóra  je  potřeba  předkládat  k  projednání  na
jednání zastupitelstva. Z těchto důvodů předkládáme formálně k projednání na zastupitelstvu
(zastupitelstvo  bere  na  vědomí),  od  příštího  roku  bude  materiál  projednáván  na  prvním
zasedání  zastupitelstva bezprostředně po konání  Veřejného fóra občanů.  Schváleno Radou
MČ Praha 21 č. 48 dne 6. 12. 2016.
V rozpravě  občanů  nikdo  nevystoupil,  v rozpravě  zastupitelů  s tématem  obsah  výsledů
Veřejného fóra zastupitelů pan Růžička, odpověděl pan místostarosta Roušar.

Usnesení číslo: ZMČ14/0213/16
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
výsledky Veřejného fóra 2016



Usnesení - (Pro: 9, Proti: 5, Zdržel se: 0)

12. Petice občanů proti prodeji pozemků firmě Ideal Lux
Paní starostka Jakob Čechová předala vedení schůze panu místostarostovi Slezákovi, následně
jako předkladatelka bodu uvedla: předložena je Petice občanů proti prodeji pozemků firmě
Ideal Lux. O faktu, že prodej pozemků nebude na žádost zástupce firmy Ideal Lux Mgr. Petra
Lojína na prosincovém jednání ZMČ Praha 21 projednáván, byli všichni zastupitelé i členové
petičního výboru informováni.
V rozpravě občanů vystoupil pan Klepetko – předseda petičního výboru s informací, že záměr
na výstavbu Alzheimer centra a Senior house je vnímán pozitivně.
V rozpravě zastupitelů paní Zátková – jak probíhají jednání s panem Lojínem; pan Duchek –
jaké jsou nové informace a návrhem dalšího vystoupení pana Klepetka.

V 17:22 přišel pan zastupitel Čížek, změna počtu hlasujících na 15.

Následovalo hlasování o:
- návrhu pana Duchka:

1. o možnosti dalšího vystoupení pana Klepetka
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 8. Návrh nebyl přijat.    

Dále vystoupili: paní zastupitelka Zátková s informací o možnosti hlášení se do rozpravy pro
občany, paní Dastychová - ztotožňuje se s panem Duchkem; pan Růžička – s návrhem, aby
znovu mohl vystoupit pan Klepetko a paní Pelčáková.

Následovalo hlasování o:
- návrhu pana Růžičky:

1. možnosti vystoupení paní Pelčákové 
Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 4. Návrh byl přijat.

S informací o jednání s panem Lojínem a dotazem, zda byl již projekt předložen, vystoupila
paní Pelčáková; dále vystoupila s informací o jednání s panem Lojínem paní starostka Jakob
Čechová.

Usnesení číslo: ZMČ14/0214/16
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
Petici občanů proti prodeji pozemků č. 932/1, č. 932/2, č. 932/4 firmě Ideal Lux

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

13. Aktualizace Zřizovacích listin příspěvkových organizací MČ Praha 21
Bod otevřel pan místostarosta Slezák, předal slovo předkladatelce materiálu paní starostce
Jakob Čechové, která uvedla: vzhledem k tomu, že všechny zřizovací listiny příspěvkových
organizací zřízených MČ Praha 21 jsou dle aktuálně platných právních předpisů nepřesné,
bylo nutné je aktualizovat. Současně po digitalizaci katastru nemovitostí byla doplněna do
zřizovacích listin aktuální parcelní čísla užívaných pozemků.



Ve zřizovacích listinách byl chybně označen nemovitý majetek,  který byl  MZŠ Polesná a
mateřským školám MČ Praha 21 svěřen k hospodaření, ale účetně jim byl pouze vypůjčen.
Došlo tedy k nesouladu mezi zřizovacími listinami a léty zavedenou skutečností v účetnictví.
Současně  s  úpravou  zřizovacích  listin  dochází  i  k  akceptování  požadavku  odboru  auditu
MHMP  na  přílohu  každé  jednotlivé  zřizovací  listiny,  která  obsahuje  soupis  svěřeného
majetku.  Tento  soupis  bude  vždy  podle  potřeby  aktualizován.  Součástí  jednotlivých
zřizovacích listin jsou proto přílohy s tímto soupisem.
Do  textu  zřizovací  listiny  MZŠ  Polesná  byl  rovněž  promítnut  požadavek  odboru  auditu
MHMP na přesné rozdělení  nákladů a výnosů hlavní  a vedlejší  hospodářské činnosti  MČ
Praha 21, které bude umožněno přefakturací nákladů MZŠ Polesná na tělocvičnu a sál dle
nových pokynů ve zřizovací listině.
Dále  jsou  ve  zřizovacích  listinách  zohledněny  aktuální  potřeby  na  metodické  řízení
příspěvkových  organizací,  zajištění  statutárního  zástupce  příspěvkových  organizací,
specifikace hlavní a doplňkové činnosti či zohlednění nutnosti vynakládat finanční prostředky
hospodárně a účelně.
K úpravě zřizovacích listin MZŠ Polesná a MŠ Sluníčko dochází i z důvodu nového nastavení
vztahů mezi těmito subjekty v oblasti přeúčtování nákladů.
V rozpravě  občanů  vystoupila  paní  Carbolová  s dotazem  na  jednací  řád;  v rozpravě
zastupitelů nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ14/0215/16
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
nové znění  zřizovací  listiny Masarykovy základní  školy,  Polesná 1690,  190 16 Praha 9 -
Újezd nad Lesy

2) schvaluje
nové znění zřizovací listiny 1. Mateřské školy, Čentická 2222, 190 16 Praha 9 - Újezd nad
Lesy

3) schvaluje
nové znění zřizovací listiny Mateřské školy Sedmikráska,  Lišická 1502, 190 16 Praha 9 -
Újezd nad Lesy

4) schvaluje
nové znění zřizovací listiny Mateřské školy Rohožník,  Žárovická 1653, 190 16 Praha 9 -
Újezd nad Lesy

5) schvaluje
nové znění zřizovací listiny Mateřské školy Sluníčko, Polesná 1690, 190 16 Praha 9 - Újezd
nad Lesy

6) pověřuje
starostku MČ Praha 21 podpisem zřizovací listiny  Masarykovy základní školy, Polesná 1690,
190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy

Zodpovídá 



1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21 
   
Termín: 30.12.2016    

7) pověřuje
starostku MČ Praha 21 podpisem zřizovací listiny 1. Mateřské školy, Čentická 2222, 190 16
Praha 9 - Újezd nad Lesy

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21 
   
Termín: 30.12.2016    

8) pověřuje
starostku MČ Praha 21 podpisem zřizovací listiny Mateřské školy Sedmikráska, Lišická 1502,
190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21 
   
Termín: 30.12.2016    

9) pověřuje
starostku MČ Praha 21 podpisem zřizovací listiny Mateřské školy Rohožník, Žárovická 1653,
190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy

Zodpovídá 

1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21 
   
Termín: 30.12.2016    

10) pověřuje
starostku MČ Praha 21 podpisem zřizovací listiny Mateřské školy Sluníčko, Polesná 1690,
190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy

Zodpovídá 



1. Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21 
   
Termín: 30.12.2016    

Usnesení - (Pro: 10, Proti: 1, Zdržel se: 4)

14. Odprodej pozemku č.parc. 577/144 v k.ú. Újezd nad Lesy
Bod otevřel pan místostarosta Slezák, předal vedení schůze paní starostce Jakob Čechové a
slovo  dostal  předkladatel  materiálu  panu  Roušar,  který  uvedl:  Materiál  je  předkládán  z
důvodů  projeveného  zájmu o  odkoupení  části  pozemku č.  parc.  577/4,  který  je  veden  v
katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace. Jedná se o pěší cestu ze slepého
konce ulice Ctiněveská. Komise koncepce a rozvoje (dále jen KUR) projednávala na své 15.
jednání v červnu 2016 žádost pí Kučerové a p. Kačmáře, kteří projevili zájem o odkoupení
téměř shodné části pozemku 577/4. Oba žadatelé byli o této situaci informováni a zároveň jim
bylo sděleno, že v případě odprodeje, bude KUR  doporučovat odprodej za cenu dle cenové
mapy pozemků (dále též CMP), vzhledem k tomu, že pozemek není zatížen vedením inž. sítí
a jedná se o lukrativní lokalitu. Paní Kučerová požádala o odkoupení části tohoto pozemku již
v roce 2007, tehdy HMP, neboť pozemek nebyl ve svěřené správě MČP21. Při rozhodování o
dělení  pozemku,  vydal  zdejší  stavební  úřad v souladu s výše uvedeným rozhodnutí  OUR
HMP rozhodnutí o dělení pozemku, které stanoví podmínky pro dělení a to: Nově vznikající
pozemek  bude  volně  průchozí  pro  veřejnost.  Odprodej  s  té  době  nebyl  zrealizován.  Oba
žadatelé  byli  dodatečně  informování  o  nově zjištěné  skutečnosti,  že  pozemek musí  zůstat
volně průchozí.  Pan Kačmář telefonicky sdělil,  že  nemá o odkoupení  zájem. Pí  Kučerová
projevila zájem o část, která nebude bránit průchodnosti území a souhlasila s cenou za CMP,
která je pro letošní rok 5.100Kč/m². Oddělená část je označena č. parc. 577/144 o výměře 49
m² (viz příloha č. 5). KUR doporučil odprodej za cenu dle CMP a po dodržení podmínek
stanovených  v  rozhodnutí.  Rada  MČ  Praha  21  přijala  usnesení  RMČ43/0721/16  dne
27.9.2016. Záměr byl zveřejněn v souladu s platnou legislativou od 3.11.2016 do 21.11.2016.
V rozpravě  občanů  nikdo  nevystoupil,  v rozpravě  zastupitelů  vystoupila:  paní  Zátková
s návrhem  na  usnesení:  1.  ZMČ  bere  na  vědomí  žádost  o  odprodej  pozemku  2.  ukládá
předložit  ZMČ  návrh  kupní  smlouvy  na  příštím  řádném  jednání  ZMČ;  pan  Hartman
s tématem  koncepce  komise  územního  rozvoje  a  pozemky,  odpověděl  pan  Mergl;  paní
Zátková podruhé s tématem prodeje pozemku; pan Duchek – prodej nelze odsouhlasit; pan
Slezák na téma pozemky a smlouva; 

Následovalo hlasování o:
1. třetím vystoupení paní Zátkové

Hlasování: Pro: 11, Proti: 1, Zdržel se: 1. Návrh byl přijat.
Dále vystoupili paní Zátková – žádá materiál vzít na vědomí a po předložení smlouvy na
příštím jednání ZMČ odsouhlasit; pan Mergl – stanoviska KÚR, pan Roušal – informace o
smlouvě, paní Dastychová – s dotazem o odstoupení pana Kačmáře; pan Roušar s návrhy na
usnesení:  1.  schvaluje  odprodej  pozemku  2.  ZMČ  ukládá  RMČ  předložit  návrh  kupní
smlouvy.

Hlasování o:
- návrhu pana Roušara:

1. schvaluje odprodej pozemku 
2. ZMČ ukládá RMČ Praha 21 předložit  návrh Kupní  smlouvy na odprodej  výše

uvedeného pozemku na příští jednání ZMČ 



Hlasování: Pro: 8, Proti: 4, Zdržel se: 1. Návrh nebyl přijat. 
- návrhu paní Zátkové:

1. bere na vědomí žádost paní Kučerové
2. ukládá RMČ předložit návrh Kupní smlouvy na příští jednání ZMČ

Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 4. Návrh nebyl přijat.

Hlasování o původním návrhu:
1. schvaluje odprodej pozemku
2. ukládá RMČ uzavřít kupní smlouvu

Hlasování: Pro: 9, Proti: 4, Zdržel se: 1. Návrh byl přijat.

18:12 – 18:20 hodin byla vyhlášena přestávka. 

Usnesení číslo: ZMČ14/0216/16
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
odprodej pozemku č. parc. 577/144 o výměře 49 m², který byl oddělen z pozemku č. parc.
577/4  v  k.ú.  Újezd  nad  Lesy,  pí  Marii  Kučerové  za  cenu  dle cenové  mapy
stavebních  pozemků pro rok 2016, tj. za 5.100Kč/m²

2) ukládá
radě MČ Praha 21 uzavřít kupní smlouvu na odprodej výše uvedeného pozemku

Zodpovídá 

1. RNDr. Pavel Roušar, místostarosta MČ Praha 21 
   
Termín: 06.02.2017    

Usnesení - (Pro: 9, Proti: 4, Zdržel se: 1)

15. Odejmutí majetku ze správy MČ Praha 21 - přisvícení přechodu v ulici Čentické

Bod otevřela paní starostka Jakob Čechová, předala slovo předkladateli místostarostovi panu
Roušarovi, který uvedl: koncem roku 2008 realizovala MČ Praha 21 z vlastních finančních
prostředků přisvícení přechodu u Mateřské školy v ulici Čentické. Pořizovací náklady díla
činily 178.106,-Kč. Na stavbu byl vydán Územní souhlas. Za provozování tohoto zařízení
vynakládá  naše  MČ 511,-Kč/měs.,  což  ročně  činí  6.132,-Kč.  V zájmu  úspory  nákladů  z
rozpočtu MČ navrhujeme předání tohoto zařízení - 1ks světelného místa 591418 MHMP -



odboru evidence,  využití  a  správy majetku,  který  je  po  převzetí  předá  do  správy Eltodo.
Přisvětlení je umístěno na pozemcích HMP se svěřenou správou MČ Praha 21.

Rada městské části přijala v této věci souhlasné usnesení RMČ47/0795/16 dne 22. 11. 2016.
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ14/0217/16
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
odejmutí  stavby  Přisvícení  přechodu  v  ul.  Čentické  -  1  ks  světelného  místa  591418  v
pořizovací hodnotě 178.106 Kč, ze správy MČ Praha 21 a  předání hlavnímu městu Praha -
odboru evidence, využití a správy majetku

2) ukládá
ÚMČ Praha 21 (OMI) zaslat žádost včetně usnesení hlavnímu městu Praze

Zodpovídá 

1. Ing. Josef Roušal, vedoucí odboru majetku a investic 
   
Termín: 28.02.2017    

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

16. Audit udržitelného rozvoje MČ Praha 21 pro rok 2016

Bod  otevřela  paní  starostka  Jakob  Čechová,  předala  slovo  předkladateli  materiálu  panu
místostarostovi Roušarovi, který uvedl: v souvislosti se zapojením MČ Praha 21 - Újezd nad
Lesy do projektu integrace systému řízení kvality v obcích, předkládám Audit udržitelného
rozvoje  MČ  Praha  21  pro  rok  2016,  se  kterým  bude  dále  ve  výše  zmíněném  projektu
pracováno. Jedná se o zpracování odpovědí na 202 návodných otázek, které jsou zpracovány
v informačním systému úřadu: https://kb.praha21.cz/project/41.

V rozpravě  občanů  nikdo  nevystoupil,  v rozpravě  zastupitelů  na  téma  průběh  auditu
udržitelného  rozvoje  vystoupil  pan  Duchek,  paní  Zátková  s návrhem  usnesení  ZMČ
neschvaluje  audit  udržitelného  rozvoje  MČ  Praha  21  pro  rok  2016;  o  smyslu  auditu
udržitelného rozvoje hovořili: pan Hartman, paní Zátková, pan Růžička, paní Jakob Čechová,
pan Kopecký a paní Dastychová. 

Následovalo hlasování o:
- návrhu paní Zátkové

1. ZMČ neschvaluje Audit MČ Praha 21 
Hlasování: Pro: 6, Proti: 4 Zdržel se: 5. Návrh nebyl přijat. 

Hlasování o původním návrhu:
1. bere na vědomí Audit udržitelného rozvoje

https://kb.praha21.cz/project/41


Hlasování: Pro: 9, Proti: 6, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat.  

Usnesení číslo: ZMČ14/0218/16
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
Audit udržitelného rozvoje MČ Praha 21 pro rok 2016

Usnesení - (Pro: 9, Proti: 6, Zdržel se: 0)

V 19:00 hodiny bylo přerušeno projednávání tohoto bodu a byly projednávány interpelace.
V 19:15 přišel pan zastupitel Koutský, změna počtu hlasujících na 16.

17. Informace o Rozhodnutí Komise k projednávání přestupků MČ Praha – Běchovice

Paní  starostka  Jakob  Čechová  bod  otevřela  a  předala  slovo  předkladateli  materiálu  panu
místostarostovi  Roušarovi,  který  uvedl:  členové  Rady  MČ  Praha  21  včetně  asistentky
starostky  se  podle  zastupitele  Petra  Duchka  měli  dopustit  přestupku  tím,  že  zveřejnili
nepravdivé  informace,  na  základě  kterých  se  cítí  navrhovatel  Petr  Duchek dotčen  na  cti.
Obvinění  se  tak  měli  dopustit ublížení  na  cti tím,  že  jiného  urazili  nebo  vydali  v
posměch. Materiál seznamuje s rozhodnutím Přestupkové komise.

V rozpravě  občanů  na  téma  rozhodnutí  přestupkové  komise  vystoupil  pan  Lameš,  pan
Kopecký, pan Hartman a pan Duchek.

Usnesení číslo: ZMČ14/0219/16
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
Rozhodnutí RP 20/16/11/R uvedené v příloze č. 1 o zastavení řízení a informaci, že skutek, o
němž se řízení vedlo, nebyl přestupkem 

Usnesení - (Pro: 9, Proti: 5, Zdržel se: 0)

18. Akční plán 2017 – 2018

Bod otevřela paní starostka Jakob Čechová, předala slovo předkladateli panu Roušarovi, který
uvedl:  Rada  MČ  Praha  21  připravuje  každý  rok  Akční  plán,  který  je  pak  předložen
zastupitelstvu ke schválení. Akční plán obsahuje seznam prioritních aktivit a projektů, které
budou realizovány nebo rozpracovány v letech 2017 a 2018. MČ Praha 21 bude financovat
projekty akčního plánu z  doposud nezapojených finančních  prostředků v  rozpočtu  a  to  z
přebytků z minulých období. Do rozpočtu budou tyto finanční prostředky zapojeny v průběhu
roku rozpočtovými opatřeními, ať už schválenými v kompetenci rady nebo Zastupitelstva MČ



Praha  21.  Uvedené  finanční  prostředky  jsou  orientační  a  budou  upřesněny  v  rámci
připravovaných projektů.

V rozpravě  občanů  na  téma  položek  AP  vystoupili  pan  Lameš;  v rozpravě  zastupitelů
vystoupili: paní Zátková s návrhem na usnesení: 1. ZMČ neschvaluje Akční plán 2017 – 2018
2. ZMČ ukládá místostarostovi Roušarovi a) vypracovat nový akční plán pro rok 2017 – 2018
a to zároveň s aktualizací strategického plánu, termín pro předložení aktualizace strategického
plánu a  akčního plánu 2017 –  2018 ZMČ je březen 2017;  b)  dát  akční  plán  do souladu
s navrženým rozpočtem pro rok 2017, který zastupitelstvo schválilo c) zařadit  do akčního
plánu  pokračování  v přípravě  projektu  parkoviště  P+R v Klánovicích  (tento  bod  hlasovat
odděleně); 

Na téma jednotlivých bodů AP dále vystoupili: paní Dastychová, pan Duchek, pan Hartman,
pan Koutský, pan Růžička, paní Zátková a pan Hartman.

Následovalo hlasování o:

1.  třetím vystoupení paní Zátkové

Hlasování: Pro: 7, Proti: 1, Zdržel se: 7. Návrh nebyl přijat. 

 

Dále na téma rozesílání materiálů hovořili:  pan Kopecký a pan Koutský, závěrečné slovo
dostal pan Roušar.

Ve 20:40 hodin odešel pan Koutský, změna počtu hlasujících na 15.
Ve 20:43 hodin odešli zastupitelé: paní Zátková, paní Dastychová, pan Duchek, pan Růžička a
pan Čížek, změna počtu hlasujících na 10. 

Následovalo hlasování o:
návrhu paní Zátkové:

1. ZMČ neschvaluje Akční plán 2017 – 2018 
2. ZMČ ukládá místostarostovi  Roušarovi  a)  vypracovat  nový akční  plán pro rok

2017 – 2018 a to zároveň s aktualizací strategického plánu, termín pro předložení
aktualizace strategického plánu a akčního plánu 2017 – 2018 ZMČ je březen 2017;
b) dát akční plán do souladu s navrženým rozpočtem pro rok 2017.
Hlasování: Pro: 0, Proti: 4, Zdržel se: 3. Návrh nebyl přijat.

3. zařadit  do  akčního  plánu  pokračování  v přípravě  projektu  parkoviště  P+R
v Klánovicích
Hlasování: Pro: 0, Proti: 3, Zdržel se: 4. Návrh nebyl přijat.

původním návrhu usnesení:
1. schvaluje Akční plán

Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat. 



Usnesení číslo: ZMČ14/0220/16
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
Akční plán 2017 - 2018

Usnesení - (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)

19. Informace - Platnost složení slibu zastupitele
Bod otevřela paní starostka Jakob Čechová, předala vedení schůze i slovo panu Slezákovi,
který předal slovo předkladatelce materiálu paní starostce Jakob Čechové, která uvedla: na
základě dotazu Mgr. Ing. Kopeckého na 13. jednání ZMČ Praha 21 konaného dne 26. 9. a
10. 10. 2016 ohledně platnosti složeného slibu zastupitelů MČ Praha 21 dokládáme, že slib
zastupitelů MČ Praha 21 je podle zákona 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze,  § 87, odst. 2,
po schválené novele ze dne 16. 3. 2016, účinné od 1. 6. 2016, platný.
V rozpravě občanů nikdo nevystoupil,  v rozpravě s názorem na slib zastupitelů vystoupili:
pan Hartman a pan Roušar. 

Usnesení číslo: ZMČ14/0221/16
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
informaci o platnosti složení slibu zastupitele

Usnesení - (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)

20. Námitky k minulému zápisu ZMČ13
Bod otevřel pan místostarosta Slezák, který konstatoval, že předkladatelkou materiálu je paní
Zátková, která ovšem jednání ZMČ opustila před projednáváním tohoto bodu, následně podal
návrh na odhlasování zápisu z 13. jednání ZMČ bez změn.
V rozpravě  občanů  nikdo  nevystoupil.  V rozpravě  zastupitelů  vystoupil  pan  Hartman
s konstatováním,  že  ověřovatelé  minulého  zápisu  nemají  informace  od  nepřítomné
předkladatelky paní Zátkové.

Usnesení číslo: ZMČ14/0222/16
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
zápis z jednání ZMČ13

Usnesení - (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)

Ve 20:55 hodin pan Slezák popřál krásné svátky a jednání ZMČ Praha 21 řádně ukončil. 



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

MUDr. Barbora Diepoltová
zastupitelka MČ Praha 21

Tomáš Fábera
zastupitel MČ Praha 21

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

Zapsal: asistentka - Dana Kartousová

ZMČ 14 – 19. 12. 2016
Interpelace občanů a členů zastupitelstva

Seznam interpelací občanů:

1. pan Jiří Lameš – tajemník – interpelace směřována na pana Hartmana – odpověděl
ústně.

2. pan Jiří Lameš – prameniště – interpelace směřována na pana Hartmana – odpověděl
ústně. 

Seznam interpelací zastupitelů:



1. paní  Zuzana  Dastychová  –  granty  –  interpelace  směřována  na  paní  Jenšovskou  –
odpověděla ústně. 

2. pan  Michael  Hartman  –  podnět  předsedovi  KV –  interpelace  směřována  na  pana
Kopeckého – odpověděl ústně.

3. pan Martin Kopecký – kontrolní výbor – interpelace směřována na pana Mergla –
odpověděl ústně.

4. paní Šárka Zátková – procesy samosprávy (přílohy k zápisu, komise RMČ, čas ZMČ)
– interpelace směřována na pana Roušara – odpověděl ústně. 

5. pan Zdeněk Růžička – Projekty Újezdského stromu – interpelace směřována na pana
Roušara – odpověděl ústně. 

6. pan Martin Kopecký – kontrolní výbor – interpelace směřována na pana Jeníčka –
odpověděl ústně. 

7. paní Zuzana Dastychová – zápisy z KV – interpelace směřována na paní starostku
Jakob Čechovou – odpověděla ústně. 

8. paní Šárka Zátková – P+R Klánovice – interpelace směřována na pana Roušara – paní
Zátková interpelaci stáhla.

9. pan Zdeněk Růžička – naplňování cílů Svobodných – interpelace směřována na pana
Jeníčka – odpověděl ústně. 

10. pan Martin Kopecký – kontrolní výbor – interpelace směřována na paní Jenšovskou –
pan Kopecký interpelaci stáhl.

11. paní  Šárka Zátková – granty – interpelace směřována na paní  Jenšovskou – ústně
odpověděla. 

12. pan Martin Kopecký – kontrolní výbor – interpelace směřována na paní Diepoltovou -
pan Kopecký interpelaci stáhl.

13. pan Martin Kopecký – kontrolní výbor – interpelace směřována na pana Fáberu - pan
Kopecký interpelaci stáhl.

14. pan Martin Kopecký – kontrolní výbor – interpelace směřována na pana Roušara - pan
Kopecký interpelaci stáhl.

15. pan Martin Kopecký – kontrolní výbor – interpelace směřována na pana Hartmana -
pan Kopecký interpelaci stáhl.

16. pan Martin  Kopecký – kontrolní  výbor – interpelace  směřována na  paní  starostku
Jakob Čechovou - pan Kopecký interpelaci stáhl.

17. pan Martin Kopecký – kontrolní výbor – interpelace směřována na pana Slezáka - pan
Kopecký interpelaci stáhl.

18. pan Martin Kopecký – rozprava občanů – interpelace směřována na pana Slezáka –
pan Kopecký interpelaci stáhl. 
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