
ZMČ19 – 2. 6. 2014
Interpelace občanů a členů zastupitelstva

Seznam interpelací občanů: 
1. Ing. Jiří Lameš – NTH, odpověď na dotaz  –  interpelace směřována na pana Slezáka,

pana Mergla a pana starostu, který ústně odpověděl; 
doplňující otázka:

na pana Mergla -  proč jste se nepřipojil k nulové toleranci hazardu, proč jste
zvolil za svojí osobu souhlas s výherními automaty - odpoví písemně.

2. Soňa Štroufová – opravy místních komunikací – kde najdeme informaci o plánu oprav
místních komunikací na rok 2014? Je červen a občané moc oprav nezaregistrovali,
zejména se jedná o ulici Chmelickou (komunikace u LIDL – objížďka) – odpověděl
Ing. Roušal a pan starosta.

3. Veronika Bulířová – Rekonstrukce skautské klubovny – interpelace nesměřována na
konkrétního zastupitele - odpověděl pan starosta a pan Vlach.

4. Soňa Štroufová – výzdoba knihovny – proč jsou zde prezentovány výkresy PORG a
ZŠ Koloděje a nikoliv naší ZŠ – interpelace směřována na paní Jakob Čechovou –
bude předána.

5. Ing. Jiří Lameš - RMČ P21 – v poslední době mě pí Čechová překvapila expresivita
Vašich výrazů, kterou prezentujete jak na jednáních ZMČ, kdy dáváte rovnítko mezi
blbce a absolventy VŠ, tak na stránkách ÚZ, kde pro změnu píšete,  že „sedíte  za
jedním  stolem  s velkým  hajzlem“.  Myslím  si,  že  funkce  místostarostky  se  dá
vykonávat slušně a bez zbytečných vulgarismů. Také mi není jasné, že na jedné straně
tvrdíte, že vysokoškolské vzdělání má každý blbec a přitom Vy osobně VŠ nemáte.
Domnívám se, že absolventům VŠ přinejmenším za toto přirovnání dlužíte omluvu. Já
osobně jsem absolvoval ČVUT v Praze, FEL a studium jsem zakončil státní zkouškou.
Na základě toho jsem oprávněn užívat titul ing. 
1) když tedy máte takový zajímavý náhled na absolventy VŠ, můžete mi říci,  jaké
nejvyšší vzdělání jste dosáhla Vy osobně a na jaké škole?
2)  můžete  mi  sdělit,  kdo  měl  být  tím  velkým  hajzlem,  kterého  jste  zmiňovala
v květnovém ÚZ - interpelace směřována na paní Jakob Čechovou - bude předána.

Seznam interpelací zastupitelů: 
1. Petr Duchek – Trvale udržitelný rozvoj hazardních automatů v Újezdě – interpelace

směřována na pana Mergla – souhlasíte s názorem veřejného ochránce práv ústavního
soudu a bezpečnostní informační služby, že Ministerstvo financí pod vládou ministra
Kalouska z TOP 09 porušilo opakovaně loterijní zákon? – souhlasíte s tím, že to byly
VV,  které  v poslanecké  sněmovně  v roce  2012  prosadily  poplatek  ve  výši  20%
z hazardu  místo  původních  6,  8,  10,  15,  20  %? –  interpelace  směřována  na  pana
Mergla - odpoví písemně.

2. Petr  Duchek  –  Porušování  loterijního  zákona  –  interpelace  směřována  na  pana
starostu, který ústně odpověděl.

3. Petr Duchek – Hlasování a veřejné projevy o hazardu – interpelace na pana Slezáka –
stažena.

4. Petr Duchek – Počty VLT a VHP – interpelace směřována na paní Jakob Čechovou -
jaký počet VLT automatů v naší městské části považujete ještě za přínosný a přijatelný
- kolik sebevražd, případně i vražd v Újezdě v jakékoli souvislosti s hernami by Vás
odradilo od Vašich početních úvah? – bude předána.
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Odpovědi na interpelace občanů ze ZMČ19, konaného dne 2.6.2014
1. Odpověď: V demokratickém státě je každý občan odpovědný za své jednání. 

4.   Odpověď:  Výtvarné  práce  dětí  z místní  základní  školy  jsou  v knihovně  vystavovány
v dětském oddělení,  společně s obrázky z mateřských škol.  Práce jiných škol  a  kroužků jsou
v knihovně k výzdobě nabídnuty. Lektoři nebo studenti jsou čtenáři knihovny. Výzdoba v celé
knihovně je průběžně tematicky obměňována (např. dle ročního období). Na základě interpelace
dojde postupně k výměně za práce místních dětí.

5.     Odpověď: 1. Byl jste to vy, kdo mě v politice donutil používat slova, která jsem před tím
v životě nepoužívala. Omlouvám se všem, koho by se mé výroky mohly dotknout vyjma Vás a
pana zastupitele  Duchka,  kde  očekávám omluvu nejdříve  z Vaší  strany za  přístup,  který  jste
nejprve jako koaliční partneři a později jako opozice při prosazování své (ne)politiky zvolili. 2.
Jak jistě pochopíte, na zbytek interpelace odpovídat nebudu. 

Odpovědi na interpelace zastupitelů ze ZMČ19, konaného dne 2.6.2014
1. Odpověď: - nesouhlasím s názorem ochránce práv. 

     - nevím.

4. Odpověď: Pane zastupiteli, nesdílím Váš názor, kdy dáváte do souvislosti počty VLT a VHP
v Újezdě nad Lesy s množstvím vražd a sebevražd.  Nemám informace, že v Újezdě nad Lesy
byla vražda nebo sebevražda v přímé souvislosti s hracími automaty v Újezdě nad Lesy. 
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