
ZMČ12 – 20. 6. 2016 

Interpelace občanů a členů zastupitelstva 

 

 

 

Seznam interpelací občanů:  

 

1. pan Jan Veselý – Grantové řízení – stanoviska – interpelace směřována na paní Jakob 

Čechovou – ústně odpověděla. 

2. pan Jiří Lameš – Článek v ÚZ – interpelace směřována na pana Roušara – ústně 

odpověděl. 

3. paní Ryantová – Příspěvek p. Slezáka v ÚZ 6/2016 (listárna) nákup zařízení na sekání 

trávy – interpelace směřována na pana Slezáka (kolik to stálo) – odpoví písemně.  

4. pan Jan Veselý – Hodkovská - rozpočet, kolaudace – interpelace směřována na pana 

Slezáka - ústně odpověděl.  

5. pan Jiří Lameš – Článek v ÚZ – interpelace směřována na pana Slezáka - ústně 

odpověděl. 

6. paní Ryantová – Granty (pro seniory) – interpelace směřována na pana Jeníčka – ústně 

odpověděl. 

  

 

Seznam interpelací zastupitelů:  

 

1. pan Petr Duchek - Vysvětlení webové stránky ÚMČ s názvem „Uvádíme na pravou 

míru“ – interpelace směřována na paní Jakob Čechovou - odpoví písemně. 

2. paní Zuzana Dastychová – Dům pro seniory – interpelace směřována na pana Jeníčka 

– ústně odpověděl. 

3. pan Pavel Roušar – Gangster 4 – interpelace směřována na pana Duchka – ústně 

odpověděl. 

4. pan Zdeněk Růžička – proč po 2 letech po volbách nejsou odstraněny nálepky „Pro 

Prahu“ ze sloupů, košů, aj. Jako radní za životní prostředí by na to měla dohlédnout a 

jít příkladem ostatním – interpelace směřována na paní Jenšovskou – ústně 

odpověděla. 

5. pan Jaroslav Jeníček – Podpora Kolektory Praha a.s. – Prosím vyjmenovat konkrétní 

částky podpory spolků v roce 2015 a jak byly vybrány podle jakých kritérií – 

interpelace směřována na pana Růžičku – ústně odpověděl. 

6. paní Šárka Zátková – Spoluúčast projektu MAP – interpelace směřována na paní 

Jakob Čechovou – ústně odpověděla; doplňující otázka: jakou částkou nám přispějí 

Běchovice, Klánovice a Koloděje k 5% resp. max. 200 000,- Kč, které se schvalovaly 

na minulém ZMČ - na doplňující otázku odpoví písemně. 

7. paní Karla Jakob Čechová – Kdy a jaký služební vůz jsem si pořídila? - interpelace 

směřována na pana Duchka – ústně odpověděl. 

8. paní Karla Jakob Čechová - Soukromý mail – myslíte si, že e-mail zastupitele je 

služební, nebo soukromý mail? – interpelace směřována na paní Zátkovou - ústně 

odpověděla. 

9. pan Jaroslav Jeníček – Korupční rada MČ – konkrétně mě vysvětli, pro dle Tvého 

názoru nezajistí RMČ nekorupční prostředí – interpelace směřována na pana Duchka - 

interpelace byla stažena. 
10. pan Petr Duchek – Dodržování JŘ ZMČ Praha 21 – interpelace směřována na paní 

Jakob Čechovou – 1. jsou interpelace součástí jednání ZMČ; 2. je pravda, že podle JŘ 



musí být námitka k zápisu z posledního zasedání ZMČ sdělena nejpozději v prvním 

bodu programu jednání ZMČ? 3. je pravda, že vznesená námitka má podle JŘ ZMČ 

má být zařazena do programu jednání ZMČ - odpoví písemně. 

11. paní Zuzana Dastychová – Polyfunkční dům - stav jednání – viz zpravodaj – 

interpelace směřována na paní starostku, nebo na pana Slezáka – ústně odpověděl. 

12. paní Šárka Zátková – Komunikace šéfredaktora – interpelace směřována na pana 

Jeníčka – ústně odpověděl.  

13. pan Zdeněk Růžička – Proč jako radní MČ Prahy 21 nezajistila sekání trávy v ulicích a 

veřejných plochách. K dnešnímu dni ještě není tráva posekaná. Proč na to nedohlédla?  

interpelace směřována na paní Jenšovskou – ústně odpověděla. 

14. pan Petr Duchek – Finanční podpora spolku OKO – interpelace směřována na paní 

Jenšovskou- odpoví písemně. 

15. pan Petr Duchek – Odměňování bývalého šéfredaktora p. Jeníčka – interpelace 

směřována na pana Jeníčka – ústně odpověděl. 

 

 Odpovědi na interpelace občanů: 

3. paní Ryantová - Příspěvek p. Slezáka v ÚZ 6/2016 (listárna) nákup zařízení na sekání trávy 

– interpelace směřována na pana Slezáka (kolik to stálo).  

Odpověď: Vyžínací rameno stálo 310 002,- Kč vč. DPH. Nákup navrhoval vedoucí OŽPD a 

RMČ Praha 21 nákup schválila. 

 

Odpovědi na interpelace zastupitelů: 

1. pan Petr Duchek - Vysvětlení webové stránky ÚMČ s názvem „Uvádíme na pravou míru“  

Která skupina lidí tzv. uvádí věci na pravou míru (zajímají mě konkrétní jména), kdo je 

autorem obou článků, z jakého důvodu nemohu jako zastupitel vložit k článkům své 

stanovisko, na základě jakého příkazu, či pokynu zřejmě oddělení informatiky vytvořilo tuto 

stránku, proč jsou oba články bez podpisu autorů a kdo se skrývá pod označením správce? 

Odpověď: Za obsah internetových stránek zcela odpovídá jejich provozovatel, tedy MČ Praha 

21. Nad rámec povinně zveřejňovaných informací internetové stránky obsahují ještě další 

informace vztahující se k samostatné působnosti MČ Praha 21. Rubrika „Uvádíme na pravou 

míru“ je určena výhradně pro stanoviska Rady MČ Praha 21 jako celku. Byla zřízena v rámci 

struktury informačního prostředí internetových stránek. Internetové stránky jsou realizovány 

IT pracovníky ÚMČ Praha 21 z pověření Rady MČ Praha 21. Správcem webových stránek 

ÚMČ Praha 21 jsou pracovníci IT ÚMČ Praha 21. Do této rubriky nemohou přispívat osoby, 

které nejsou pověřeni kompetencí vyjadřovat oficiální stanoviska Rady Městské části Praha 

21. Tato rubrika není diskusního, ale informačního charakteru. Zastupitelům je určen 

k vyjadřování názoru Sloupek zastupitelů v Újezdském zpravodaji. 

Doplňující otázka: Občané mají podle zákona o hl. m. Praze právo na uspokojování potřeb 

informací. Paní Čechová, jste si vědoma toho, že na stránkách ÚMČ informujete veřejnost 

anonymně jednostranným pohledem na věc a neumožňujete zveřejnit informace, které by 

naopak vaše polopravdy uvedly na pravou míru, čímž zneužíváte „obecní“ web k volebním 

účelům a jste minimálně v kolizi se zákonem o hl. m. Praze a volnou soutěží politických stran 

a kandidátek? 

Odpověď na doplňující otázku: Informace veřejnosti na webových stránkách úřadu nejsou 

anonymní, vyjadřují názor Rady Městské části Praha 21. Jednotlivé příspěvky v této rubrice je 

možné prezentovat i bez jakéhokoli označení jeho autora (za obsah odpovídá provozovatel 

internetových stránek). Rubriku „Uvádíme na pravou míru“ využívá na  webových stránkách i 

Rada Hlavního města Prahy. Ze strany provozovatele internetových stránek zřízením a 

provozováním rubriky „Uvádíme na pravou míru“ nedochází k porušování zákona č. 131/200 

Sb. o hlavním městě Praze, ani žádného jiného právního předpisu.  



6. paní Šárka Zátková – Spoluúčast projektu MAP – interpelace směřována na paní Jakob 

Čechovou – ústně odpověděla; doplňující otázka: jakou částkou nám přispějí Běchovice, 

Klánovice a Koloděje k 5% resp. max. 200 000,- Kč, které se schvalovaly na minulém ZMČ 

Odpověď na doplňující otázku: Cena díla zhotoviteli za provedení díla (Zpracování a podání 

žádosti o získání dotace z operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání 2014-2020, 

výzva č. 02-15-005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3OP VVV) byla 

smluvními stranami dohodnuta na pevnou částku ve výši 48 750,-Kč + DPH a odměnu ve 

výši 2% + DPH z výše schválené dotace. Částka 48 750,-Kč byla vyplacena zhotoviteli dne 

14. 6. 2016 z kapitoly 06 – Kultura a cestovní ruch z MA21. Běchovice, Klánovice a 

Koloděje se na této částce nijak nepodílely. 

 

10. pan Petr Duchek – Dodržování JŘ ZMČ Praha 21  

Jsou podle Vás interpelace součástí jednání zastupitelstva MČ? Je pravda, že podle JŘ musí 

být námitka k zápisu z posledního zasedání ZMČ sdělena nejpozději v prvním bodu programu 

jednání ZMČ? Je pravda, že vznesená námitka má podle JŘ ZMČ být zařazena do programu 

jednání zastupitelstva? 

Odpověď: Mechanismus interpelací člena Zastupitelstva je upraven v § 22 a násl. aktuálního 

jednacího řádu zastupitelstva městské části Praha 21 (dále jen „JŘ“), přičemž tyto jsou 

pevným bodem jednání zastupitelstva v době 18:45-19:30 (podle nového JŘ od 19:45-20:30). 

Lhůty pro písemné vyřízení interpelace činí 30 dnů. 

Dle § 7 odst. 2 JŘ platí „Při zahájení zasedání předsedající prohlásí, že zasedání bylo řádně 

svoláno a vyhlášeno, dotáže se, zda jsou námitky k zápisu z posledního zasedání 

Zastupitelstva, nejsou-li, ukončí lhůtu pro podání námitek, jsou-li, zařadí námitku do 

programu jednání, pověří dva členy Zastupitelstva ověřením zápisu ze zasedání a předloží 

návrh programu jednání“. 

Dle § 20 odst. 4 JŘ platí „Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za 

schválený. Pokud byly uplatněny, rozhodne o nich nejbližší Zastupitelstvo po vyjádření 

ověřovatelů.“ 

 

 

 

14. pan Petr Duchek – Finanční podpora spolku   

Zdravím Tě, Petře. Nepočítala jsem s tím, že budu písemně odpovídat na Tvou interpelaci - 

jakou částkou přispěla MČ Praha 21 na kulturní akce spolku OKO - odpověděl sis vlastně 

hned nato sám, ale když jsem byla oslovená, tak něco málo napíšu.  

Opice 

Smluvily se opice, že se dají k muzice. Od soboty do soboty učily se držet noty. Vůbec jim to 

nešlo, takže z toho sešlo. S pozdravem Jitka Jenšovská 

 


