
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ZÁPIS  

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
jednání č. ZMČ15

konané dne 24. 06. 2013

Přítomni: dle prezenční listiny 

Ověřovatel: místostarosta - Jan Slezák
radní - Ing. Miloš Mergl

1. Zahájení jednání
Pan  starosta  v 16:00  hodin  zahájil  jednání  Zastupitelstva  Městské  části  Praha  21.

Informoval přítomné v sále, že jednání je úřední povahy, že se z něho pořizuje audiozáznam a
videozáznam, který se současně přenáší on-line na internetu. Požádal přítomné, aby po dobu
jednání  zastupitelstva vypnuli  vyzvánění  svých mobilních telefonů a zachovávali  klid  pro
důstojný průběh dnešního jednání Zastupitelstva MČ Praha 21. Požádal o minutu ticha za
zesnulou prof. Jiráskovou.

Omluvil se za přesunutí termínu konání zastupitelstva o týden později, důvodem této
změny  byla  kolize  několikrát  odkládané  porady  Ministerstva  vnitra,  které  se  zúčastnil;
z důvodu povodní nakonec termín padl na den původně plánovaného jednání ZMČ.

Konstatoval, že 15. zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

2. Stanovení ověřovatelů zápisu, volba mandátového výboru, volba návrhového výboru
Pan starosta otevřel tento bod, navrhl ověřováním zápisu a výsledku hlasování pana

zastupitele Mergla a pana místostarostu Slezáka a požádal o jejich vyjádření souhlasu, oba
souhlasili. Upozornil, že ověřovatel zápisu odpovídá za správnost a úplnost zápisu o jednání
zastupitelstva, dozírá též na sčítání hlasů a zjišťování výsledků hlasování. Požádal, aby bylo
při  jednotlivých hlasováních do záznamu hlasitě uvedeno, kolik zastupitelů hlasovalo pro,
proti a kolik zastupitelů se hlasování zdrželo.

Následovala  volba  mandátového  výboru,  který  ověřuje  a  konstatuje  přítomnost
nadpoloviční  většiny  členů,  počet  členů  omluvených  a  neomluvených.  Navrhl  tříčlenný
mandátový  výbor  ve  složení:  Předseda:  pan  zastupitel  Hartman;  členové:  pan  zastupitel
Šponer a paní zastupitelka Juřenová. Požádal o vyjádření souhlasu navržených členů /všichni
souhlasili/. 

Došlo  k hlasování:  Pro:  12,  Proti:  0  Zdržel  se:  0.  Návrh  byl  přijat,  byl  zvolen
mandátový výbor.

Přítomno  na  jednání  -  12  zastupitelů  z celkového  počtu  17,  zastupitelstvo  je
usnášeníschopné.  

Dále  navrhl  tříčlenný  návrhový  výbor  ve  složení:  předseda:  pan  zastupitel  Sikač,
členové: pan zastupitel Štrouf a pan zastupitel Taitl,  zároveň požádal o vyjádření souhlasu
členů s návrhem; souhlasili. 



Došlo k hlasování o složení návrhového výboru: Pro 12, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh
byl přijat, byl zvolen návrhový výbor.

Konstatoval, že 15. zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno na úřední desce včetně
její elektronické podoby. Upozornil občany, že na webových stránkách úřadu mohou před
jednáním ZMČ nalézt veškeré detailní informace ke všem projednávaným bodům v digitální
podobě. Z materiálu jsou vynechány údaje osobní povahy, které nám znemožňuje zveřejňovat
zákon.
    Z dnešního zasedání byli řádně omluveni: písemně pan zastupitel Janda, pan zastupitel
Hod,  z první  části  paní  zastupitelka  Dastychová  a  z konce  jednání  paní  místostarostka
Čechová. Paní zastupitelka Vlásenková se omluvila telefonicky.

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva byl řádně ověřen a podepsán. K minulému zápisu
nikdo nevznesl námitku. 

Usnesení číslo: ZMČ15/0176/13
Zastupitelstvo městské části
1) volí
ověřovatele zápisu: pan zastupitel Mergl a pan místostarosta Slezák
2) volí
mandátový výbor ve složení: předseda pan zastupitel Hartman, členové pan zastupitel Šponer
a paní zastupitelka Juřenová /hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0/
3) volí
návrhový výbor ve složení: předseda pan zastupitel Sikač, členové pan zastupitel Štrouf a pan
zastupitel Taitl /hlasování Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0/

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

3. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Pan starosta otevřel tento bod, stáhl z jednání bod č. 15 Náklady na akci "Zateplení

MŠ Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 9" z důvodu odložení této investiční akce na prázdniny
roku 2014 – toto vzešlo z jednání poslední RMČ74, konané dne 18. 6. 2013 vzhledem k tomu,
že  na  výběrovém  řízení  nikdo  z účastníků,  kteří  předložili  svoji  nabídku,  nesplnili  dané
podmínky a postupně byli všichni vyřazeni. Podmínky v rámci dotace budou splněny.   
           Upozornil, že s tím souvisí rozpočtové opatření č. 21, které pozbývá smyslu a které
rovněž  RMČ revokovala  na svém posledním jednání  a  to  se  týká  bodu č.  9  Rozpočtová
opatření č. 1, 3, 4, 5, 7, 8 - 23: změny rozpočtu v roce 2013, takže v tomto případě budeme
zastupitelstvu  navrhovat  uvolnění  z rezervy peněz,  které  byly  připraveny  na  zateplení  na
přerozdělení  2  mil.  Kč  z fondu  rezerv  na  „opravy  a  komunikace“.  Do  svých  materiálů
zastupitelé dostali nový bod č. 9, který je kompletně zpracován, včetně rozpisu ulic.

Následně upozornil,  že  bod č.  13  Průběžná zpráva  o  činnosti  KV ZMČ Praha  21
předloží sám, vzhledem k tomu, že předkladatel pan Janda je omluven z jednání ZMČ.

 V rozpravě k tomuto bodu se nikdo nepřihlásil.

Program jednání:

1. Zahájení jednání
2. Stanovení ověřovatelů zápisu, volba mandátového výboru, volba návrhového výboru
3. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21



4. Kontrola plnění usnesení

5.
Zápisy z jednání FV ZMČ Praha 21 č. 7/2013 ze dne 14. 3. 2013 a č. 8/2013 ze dne 6. 5. 
2013

6. Závěrečný účet MČ Praha 21 za rok 2012
7. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2012
8. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za I. čtvrtletí 2013
9. Rozpočtová opatření č. 1, 3, 4, 5, 7, 8 - 23: změny rozpočtu v roce 2013
10.Odstoupení od kupní smlouvy se Správou železniční dopravní cesty, s.o.
11.Vnitřní směrnice "O schvalování účetní závěrky"
12.Schválení účetní závěrky Městské části Praha 21 za rok 2012
13.Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21
14.Koncepce školství MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy 2013-2019 
15.Náklady na akci "Zateplení MŠ Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 9" – Stažen z jednání
16.Revokace usnesení č. 301 ze dne 18. 9. 2006 o převzetí komunikace

Usnesení číslo: ZMČ15/0177/13
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
program 15. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Usnesení - (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)

4. Kontrola plnění usnesení
Pan místostarosta Slezák otevřel tento bod a předal slovo panu starostovi; který informoval o
úkolech, které vzešly z minulého jednání ZMČ a konstatoval trvání jednoho úkolu. 
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ15/0178/13
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení z minulého jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 

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

5. Zápisy z jednání FV ZMČ Praha 21 č. 7/2013 ze dne 14. 3. 2013 a č. 8/2013 ze dne 6. 5.
2013
Pan místostarosta Slezák otevřel tento bod, předal slovo panu starostovi, který bod uvedl.
Předkládaný zápis z jednání Finančního výboru č. 7/2013, ze dne 14. 3. 2013, obsahuje 2
body  s  návrhy  na  usnesení.  Rada  MČ  vzala  tento  materiál  na  vědomí  usnesením
RMČ67/1175/13. Předkládaný zápis z jednání Finančního výboru č. 8/2013 ze dne 6. 5. 2013,
obsahuje 5 bodů s návrhy na usnesení u 4 bodů.   Rada MČ vzala tento materiál na vědomí
usnesením RMČ71/1235/13.
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ15/0179/13
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zápis č.7/2013 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 14. 3. 2013 a
zápis č. 8/2013 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 6. 5. 2013



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

6. Závěrečný účet MČ Praha 21 za rok 2012
Pan místostarosta Slezák otevřel tento bod, předal slovo panu starostovi, který bod přednesl.
V souvislosti s obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřní směrnicí MČ
Praha 21 č. 5/09 o rozpočtových pravidlech MČ Praha 21, je vypracován závěrečný účet MČ
Praha 21 za rok 2012. Finanční výbor jako kontrolní orgán Zastupitelstva MČ Praha 21, v
souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., pověřený schváleným jednacím řádem Zastupitelstvem
MČ Praha 21, se pro potřeby posouzení celkového hospodaření MČ Praha 21 za rok 2012
shodl na výroku:  bez výhrad. Rada MČ Praha 21 odsouhlasila návrh na uzavření závěrečného
účtu MČ Praha 21 za rok 2012 bez výhrad usnesením RMČ71/1236/13, ze dne 21. 5. 2013. 
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ15/0180/13
Zastupitelstvo městské části
1) souhlasí
s návrhem na uzavření závěrečného účtu, to znamená celoročního hospodaření Městské části
Praha 21 za rok 2012,    b e z    v ý h r a d   -   v souladu s přiloženým materiálem, který je
součástí originálu usnesení

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

7. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2012
Pan místostarosta Slezák otevřel tento bod, předal slovo panu starostovi, který bod přednesl.
Materiál byl odsouhlasen usnesením RMČ67/1176/13, ze dne 26. 3. 2013. K 31. 12. 2012
byly vykázány příjmy ve výši 81 371,78 tis. Kč (tj. plnění k upravenému rozpočtu 100,31 %,
z toho daňové příjmy na 98,27 % (vlivem  nenaplnění místních poplatků z výherních hracích
přístrojů),  nedaňové  příjmy  na  130,30  % (vlivem přijatých  pojistných  náhrad,  sankčních
plateb a úroků)  a přijaté dotace na 100 %. Celkové výdaje byly vykázány ve výši 84 777,25
tis. Kč. (tj. plnění vůči upravenému rozpočtu na 95,61 %, z toho běžné výdaje 60 483,13 tis.
(plnění na 94,43 %) a kapitálové výdaje 24 294,12 tis Kč (plnění na 98,68 %). Saldo příjmů a
výdajů po konsolidaci bylo vykázáno ve výši -3 405,47 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu ve
výši  -7 552,90 tis. Kč. Výsledek hospodaření byl vykázán ve výši 13 517,17 tis. Kč  vlivem
výnosů ve výši 86 491,85 tis. Kč (vlivem výnosů z transferů) a nákladů ve výši 72 974,68 tis.
Kč (vlivem nákladů  na  transfery).  Informoval,  že  MČ přecházejí  na  tzv.  „podnikatelské“
účetnictví, proto jsou vykazovány náklady, výnosy a výsledek hospodaření. 
V rozpravě k tomuto bodu vystoupil pan zastupitel Sikač.

Usnesení číslo: ZMČ15/0181/13
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
"Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2012" v souladu s přiloženým materiálem (komentář,
tabulky, výkaz a sestavy), který je součástí originálu usnesení  



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

8. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za I. čtvrtletí 2013
Pan místostarosta Slezák otevřel tento bod, předal slovo panu starostovi, který bod přednesl –
uvedl, že k 31. 3. 2013 byly vykázány příjmy ve výši 16 908 tis. Kč, celkové výdaje 11 892
tis. Kč.
V rozpravě k tomuto bodu vystoupil pan zastupitel Štrouf a pan zastupitel Sikač.

V 16:32 hodin přišla paní zastupitelka Dastychová.  Změna počtu hlasujících na 13.

Usnesení číslo: ZMČ15/0182/13
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
"Plnění  rozpočtu  MČ Praha  21  za  I.  čtvrtletí  2013"  v  souladu  s  přiloženým materiálem
(komentář, tabulky, výkaz a sestavy), který je součástí originálu usnesení

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

9. Rozpočtová opatření č. 1, 3, 4, 5, 7, 8 - 23: změny rozpočtu v roce 2013
Pan místostarosta Slezák otevřel tento bod, předal slovo panu starostovi, který bod přednesl;
vysvětlil změnu v opatření č. 21 – převod finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje ve
výši 2 000 000,-Kč v kapitole 10 – Pokladní správa na opravy a údržbu komunikací v kapitole
03 – Doprava.
V rozpravě k tomuto bodu vystoupil p. Sikač.
Usnesení číslo: ZMČ15/0183/13
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 1, 3, 4, 5, 7, 8 - 20 a 23: změny rozpočtu v roce 2013 dle přiložených
tabulek, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení
2) schvaluje
rozpočtová opatření č. 21 a 22: změny rozpočtu v roce 2013 dle přiložených tabulek, které
jsou nedílnou součástí tohoto usnesení

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

10. Odstoupení od kupní smlouvy se Správou železniční dopravní cesty, s.o.
Pan místostarosta Slezák otevřel tento bod, předal slovo panu starostovi, který bod přednesl.
V rámci plánované přestavby železniční trati a budování protihlukových stěn byla v minulosti
dojednána  kupní  smlouva,  která  by  SŽDC  odprodala  části  pozemků,  které  byly  nutné
k výstavbě protihlukových stěn. S ohledem na to, že v rámci projektu tyto pozemky nejsou
zasaženy; dostali jsme přípis od SŽDC odstoupení od smlouvy; technické řešení je nalezeno;
tzn. pozemek zůstává náš, nebude zasažen výstavbou protihlukových stěn.
V rozpravě k tomuto bodu vystoupila paní zastupitelka Dastychová.

Usnesení číslo: ZMČ15/0184/13
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
odstoupení od kupní smlouvy č. 117/08 ze dne 20. 10. 2008  



2) pověřuje
starostu MČ Praha 21 podpisem příslušné listiny  
Zodpovídá 

1. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   Podpis listiny na odstoupení od KS
Termín: 06. 09. 2013    

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

11. Vnitřní směrnice "O schvalování účetní závěrky"
Pan místostarosta Slezák otevřel tento bod, předal slovo panu starostovi, který bod přednesl.
Na základě změny zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze bylo nově svěřeno zastupitelstvu
MČ do pravomoci  s  účinností  od 1.  8.  2012 schvalovat  účetní  závěrku MČ. Schvalování
účetní závěrky se poprvé provede za účetní období roku 2012. Ke splnění této povinnosti byla
vypracována  vnitřní  směrnice  "O  schvalování  účetní  závěrky",  ve  které  jsou  popsány
podklady ke schválení a postup schvalování v orgánu MČ.
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.
Usnesení číslo: ZMČ15/0185/13
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
vnitřní směrnici "o schvalování účetní závěrky" s účinností od 1. 7. 2013, která je nedílnou
součástí originálu usnesení
2) ukládá
tajemníkovi ÚMČ Praha 21 podepsat vnitřní směrnici a uveřejnit ji na síťové jednotce "S"
Zodpovídá 

1. Vladimír Saitz, Tajemník úřadu 
   
Termín: 28. 06. 2013    

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

12. Schválení účetní závěrky Městské části Praha 21 za rok 2012
Pan místostarosta Slezák otevřel tento bod, předal slovo panu starostovi, který bod přednesl.
Dne 15. 5. 2013 se sešla Komise pro schvalování účetní závěrky a konstatovala, že nezjistila
žádné skutečnosti, které by ji vedly k závěru, že účetní závěrka neposkytuje poctivý obraz
předmětu účetnictví dle § 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, nezjistila žádné skutečnosti,
které by ji vedly k závěru, že účetnictví není úplné a průkazné dle § 8 zákona o účetnictví a
 nezjistila  žádné skutečnosti,  které  by ji  vedly k  závěru,  že  účetnictví  nezachycuje  řádně
finanční situaci MČ k datu účetní závěrky.
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ15/0186/13
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje



účetní závěrku Městské části Praha 21 za rok 2012 a schvaluje převod výsledku hospodaření
za rok 2012 ve výši 15 771 702,82 Kč na účet 432 - nerozdělený zisk minulých let

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

13. Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21
Pan místostarosta Slezák otevřel tento bod, vzhledem k nepřítomnosti předsedy kontrolního
výboru předal slovo panu starostovi, který bod uvedl.
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ15/0187/13
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

zápisy z jednání KV ZMČ Praha 21 č. 23/2013 ze dne 6. 3. 2013, č. 24/2013 ze dne 10. 4. 
2013 a č. 25/2013 ze dne 6. 5. 2013

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

14. Koncepce školství MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy 2013-2019
Pan místostarosta Slezák otevřel tento bod, předal slovo panu starostovi, který bod přednesl.
Uvedl, že zadání koncepce školství vyplynulo ze strategického plánu, na základě toho vznikla
komise, která tento materiál zpracovala včetně několika veřejných projednání. 
V rozpravě k tomuto bodu vystoupila paní  Punová, pan Lameš,  pan zastupitel  Štrouf,  pan
zastupitel  Sikač,  pan  zastupitel  Hartman,  paní  zastupitelka  Dastychová,  paní  zastupitelka
Diepoltová.  Odpovědi podali paní zastupitelka Čechová a pan starosta;  bylo rozhodnuto o
stažení materiálu s tím, že odbor OŠK MA21 zašle zastupitelům k připomínkování a předloží
materiál na další jednání ZMČ dne 16. 9. 2013.

V 17:35 hodin přišel pan zastupitel Duchek.  Změna počtu hlasujících na 14.

 
  Materiál stažen z jednání.

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

15. Náklady na akci "Zateplení MŠ Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 9"

  Materiál stažen z jednání.

16. Revokace usnesení č. 301 ze dne 18. 9. 2006 o převzetí komunikace
Pan místostarosta Slezák otevřel tento bod, předal slovo panu starostovi, který bod přednesl.
ZMČ  schválilo  bezúplatný  převodu  pozemku  parc.  č.   171/1  k.ú.  Újezd  nad  Lesy  do
vlastnictví MČ Praha 21 usnesením ZMČ 301 ze dne 18. 9. 2006. Jedná se o slepý úsek
v Domanovické ulici, dlouhý cca 43 m, který se nachází mezi komplexem obytných domů.



Převzetím předmětného pozemku a komunikace,  která se v něm nachází,  přechází na MČ
Praha  veškerá  práva  a  povinnosti  související  s jeho  vlastnictvím,  zejména  problematika
s celoroční údržbou ve slepé ulici (průjezd a otáčení techniky).
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ15/0188/13
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
revokaci usnesení ZMČ č. 301 ze dne 18. 9. 2006 o bezúplatném převodu pozemku parc. č.
171/1 v k.ú. Újezd nad Lesy do vlastnictví MČ Praha 21

2) pověřuje
ÚMČ Praha 21 /vedoucího OMI/ informovat vlastníka nemovitosti o usnesení ZMČ Praha 21
Zodpovídá 

1. Ing. Luděk Jelínek, vedoucí odboru majetku a investic 
   
Termín: 19. 07. 2013    

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

V době od 18:00 do 18:50 hodin byly projednávány interpelace občanů a zastupitelů, jejichž
znění je přílohou tohoto zápisu. 
V 18:19 hodin odchází paní zastupitelka Čechová.
Na závěr popřál pan starosta všem klidné léto a upozornil na připomínkování Dopravního 
generelu a cyklogenerelu. 
V 18:57 hodin pan místostarosta jednání zastupitelstva ukončil.
Celý záznam tohoto jednání je uveřejněn na www.praha21.cz

Jan Slezák
místostarosta

Ing. Miloš Mergl
radní

http://www.praha21.cz/


RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

Zapsal: asistentka - Dana Kartousová

Příloha zápisu jednání ZMČ 15 dne 24. 6. 2013 
            Interpelace občanů a členů zastupitelstva 

Seznam interpelací občanů:

1. p.  Jaroslava  Punová –  Stav  vyřízení  odvolání  občanů  (zastávky  MHD  na  ulici
Starokolínská - interpelace směřována na pana starostu, který ústně odpověděl.

2. p.  Jiří  Lameš –  Školství  v Újezdě  nad Lesy (proč jste  nevzal  vy osobně školství
v Újezdě nad Lesy) - interpelace směřována na pana Slezáka, který ústně odpověděl.

3. p.  Jaroslav  Jeníček –  Výuka  starosty  ve  škole  –  interpelace  směřována  na  pana
starostu, který ústně odpověděl.

4. p. Jaroslav Punová – Vysvětlit usnesení RMČ72/1275/13 – interpelace směřována na
pana starostu, který ústně odpověděl.

5. p. Jiří Lameš – Školství v Újezdě nad Lesy – interpelace směřována na pana starostu,
který ústně odpověděl.

6. p. Jaroslav Jeníček – Téma otevřeného úřadu – 1/ jaká byla skutečná příčina přesunu
jednání ZMČ; 2/ z jakého důvodu jste zakázal distribuovat na úřadu náš zpravodaj –
interpelace směřována na pana starostu, který ústně odpověděl. 

Seznam interpelací zastupitelů:

1. p. Michael Hartman – Článek Opozice a koalice – interpelace směřována na paní
Juřenovou, která ústně odpověděla. 

2. p.  Petr  Duchek –  Audit  v MZŠ  (18.  9.  loňského  roku  jsem  se  ptal,  jak  je  to
s posledním auditem v ZŠ, zda v něm bylo všechno v pořádku a pokud ne, tak v čem
byly nesrovnalosti; a odpověď mi přišla – který audit mám na mysli, tak na dalším
zastupitelstvu jsme si to vysvětlovali, že když poslední tak asi ten poslední k 18.9.; p.
Čechová mi poslala zprávu ČŠI k besedám pana starosty, nejen že to je mimo dotaz,
ale zábavné je to, že ta událost ve škole se odehrála až v prosinci, tzn. až po třech
měsících, takže ji kladu znovu) – interpelace směřována na paní Jakob Čechovou -
odpoví písemně do 30-ti dnů.  

3. p.  Zuzana  Dastychová –  Významné  události  -  interpelace  směřována  na  pana
starostu, který ústně odpověděl.

4. p. Jan Slezák – Dodržování zákona o hl. m. Praze (budete chodit na ZMČ jen na
interpelace) - interpelace směřována na pana Duchka - odpoví písemně do 30-ti
dnů.  

5. p. Petr Duchek – Svolávání zastupitelstva - interpelace směřována na pana starostu,
který ústně odpověděl.

6. p. Petr Duchek – Odklánění peněz - interpelace směřována na pana Mergla, který
ústně odpověděl.  
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