
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ZÁPIS  

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
jednání č. ZMČ12

konané dne 04. 02. 2013

Přítomni: dle prezenční listiny 

Ověřovatel: radní - Karla Jakob Čechová
zastupitelka – MUDr. Barbora Diepoltová

Podkladové  materiály  byly  řádně  rozeslány  všem  zastupitelům  ve  stanovené  lhůtě  před
konáním  zastupitelstva,  současně  byly  dostupné  na  stránkách  samosprávy  Praha21.

1. Zahájení jednání
Pan  starosta  v 17:05  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. 

Uvedl možnosti vystupování občanů a zastupitelů na dnešním zasedání tak, jak je to
zakotveno v Jednacím řádu Zastupitelstva MČ Praha 21, který přečetl. Dále uvedl, že věří, že
tato krátká rekapitulace pomůže hladkému průběhu zasedání. 

Konstatoval, že 12. zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Sdělil,  že  ze  začátku  jednání  byli  omluveni:  pan  zastupitel  Hod  a  paní  zastupitelka
Vlásenková.

Pan  starosta  učinil  veřejnou  omluvu  za  nepřesné  a  špatně  chápané  vystoupení
z minulého zasedání zastupitelstva, kterým se mohl dotknout učitelů mateřských a základních
škol. Omluvil se p. učitelkám za formulaci týkající se feminizace školství. Vyjádření se týkalo
besed se školáky, zapojení mužského elementu a pohledu jiného, než jsou školské autority.
Nechce besedami ve škole suplovat roli vyučujícího. Práce učitelek a učitelů obecně si váží a
domnívá se, že z jeho dosavadních kroků je to zřejmé.

17:06 se dostavila paní zastupitelka Vlásenková.

2. Stanovení ověřovatelů zápisu, volba mandátového výboru, volba návrhového výboru
Pan  starosta  otevřel  tento  bod,  navrhl  ověřováním  zápisu  a  výsledku  hlasování  paní
zastupitelku Jakob Čechová a paní zastupitelku Diepoltovou, požádal o jejich souhlas, obě
souhlasily. 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, kolik zastupitelů se zdrželo hlasování, při požadavku na jmenovité hlasování byl uveden
jmenný seznam s výsledky hlasování.

Následovala volba mandátového výboru, který ověřuje a konstatuje přítomnost nadpoloviční
většiny  členů,  počet  členů  omluvených  a  neomluvených.  Pan  starosta  navrhl  tříčlenný
mandátový výbor ve složení: předseda pan zastupitel Šponer, paní zastupitelka Dastychová a



paní zastupitelka Vlásenková. Požádal o vyjádření členů, souhlasili. Byl konstatován počet
přítomných  16  zastupitelů  z celkového  počtu  17  zastupitelů,  zastupitelstvo  je
usnášeníschopné.  
Došlo k hlasování o složení mandátového výboru: Pro: 16, Pro: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl
přijat, byl zvolen mandátový výbor.

Dále navrhl tříčlenný návrhový výbor ve složení: předseda pan zastupitel Hartman, členové
pan zastupitel  Štrouf a  pan zastupitel  Janda;  požádal  o vyjádření  souhlasu,  pan zastupitel
Štrouf  souhlasil,  pan  zastupitel  Janda  nesouhlasil,  navrhl  paní  zastupitelku  Juřenovou  –
nesouhlasila, pana zastupitele Duchka – nesouhlasil, pana zastupitele Vlacha – souhlasil. 
Došlo k hlasování o složení návrhového výboru: Pro 16, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl
přijat, byl zvolen návrhový výbor.

Pan starosta konstatoval, že 12. zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno na úřední desce,
včetně její elektronické podoby. Upozornil občany, že na webových stránkách úřadu mohou
vždy před jednáním ZMČ nalézt veškeré detailní informace ke všem projednávaným bodům
v digitální  podobě.  Z materiálů  jsou  vynechány  pouze  údaje  osobní  povahy,  které  nám
znemožňuje zveřejňovat zákon.

Zápis  z 11.  zasedání  Zastupitelstva  byl  řádně  ověřen  a  podepsán,  následně  rozeslán
zastupitelům. Pan zastupitel  Duchek měl námitku k bodu č.  5 z minulého zápisu,  kde byl
uveden jako dotazující se na zastavení diskusního fóra na webových stránkách pan Lameš.
Tento  dotaz  byl  položen  panem  Flaškou  a  dnešní  zastupitelstvo  námitku  uznalo  jako
oprávněnou. 

Usnesení číslo: ZMČ12/0152/13
Zastupitelstvo městské části
1) volí
ověřovatele zápisu: paní zastupitelka Jakob Čechová, paní zastupitelka Diepoltová  
2) volí
mandátový  výbor  ve  složení:  předseda  pan  zastupitel  Šponer,  členové  paní  zastupitelka
Dastychová a paní zastupitelka Vlásenková /hlasování Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0/
3) volí
návrhový výbor ve složení: předseda pan zastupitel Hartman, členové pan zastupitel Štrouf a
pan zastupitel Vlach /hlasování Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0/

Usnesení - (Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0)

3. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Pan starosta uvedl, že návrh programu byl pro veřejnost vyvěšen na úřední a elektronické
desce a kompletní materiály k projednávaným bodům jsou umístěné na webových stránkách.
Do rozpravy se přihlásila paní zastupitelka Vlásenková s návrhem na doplnění programu o
bod  č.  6:  Informaci  starosty  k aktuálním  dopravnímu  značení  v Praze  21;  Informace  o
ukončení docházky pana starosty do ZŠ Polesná  
S doplněním bodu se přihlásil  i  pan  zastupitel  Janda:  bod č.  8  Plnění  úkolu  o prošetření
projektu výstavby a provozování Polyfunkčního domu /prodloužení lhůty tohoto úkolu/.



Návrhová komise dala hlasovat o doplnění programu o body navržené panem zastupitelem
Jandou a paní zastupitelkou Vlásenkovou:

Bod č. 8 Plnění úkolu prošetření Polyfunkčního domu ze strany Kontrolního výboru
zastupitelstva  

Hlasování: Pro: 8  Proti: 2  Zdržel se: 6
Návrh nebyl přijat.

Bod   č.  7  Informace o ukončení  docházky  pana starosty do ZŠ Polesná  
Hlasování: Pro: 7  Proti: 5  Zdržel se: 4
Návrh nebyl přijat.

Bod  č.   6  Informace k aktuálnímu dopravnímu značení v Praze 21
Hlasování: Pro: 7  Proti: 4  Zdržel se: 5
Návrh nebyl přijat.  

Schválený program jednání:

1.Zahájení jednání
2.Stanovení ověřovatelů zápisu, volba mandátového výboru, volba návrhového výboru
3.Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
4.Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2013
5.Rozpočtová opatření č.: 72, 74, 75, 76 a 86

6.
Podání projektové žádosti v rámci vyhlášené výzvy v Operačním programu Praha - 
Konkurenceschopnost

Usnesení číslo: ZMČ12/0153/13
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
program 12. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

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

4. Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2013
Pan Slezák otevřel tento bod, předal slovo panu starostovi, který přednesl důvodovou zprávu 
k návrhu rozpočtu.

Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2013 je předkládán jako vyrovnaný v celkové
výši  příjmů i  výdajů ve výši  71 496 tis.  Kč a  vychází  z  posledně známých stanovených
ukazatelů  z  Magistrátu  hl.  města  Prahy.  Součástí  návrhu  rozpočtu  je  komentář,  závazné
ukazatele  (předkládány  k  odsouhlasení),  bilance  návrhu  rozpočtu,  položkový  rozpis  v
kapitolách upravený o vybrané položky schváleného Akčního plánu MČ Praha 21 na rok 2013
- 2014, rozpočet fondu zaměstnavatele a plán bytového hospodářství a vedlejší hospodářské
činnosti (předkládán k odsouhlasení).

Dotační  vztahy k  městským částem Praha  1  -22  (meziroční  index  2013/2012  činí
96,99%)  jsou  stanoveny  podle  těchto  kritérií:  30%  z  průměrného  inkasa  daně  z  příjmů
fyzických osob z podnikání v letech 2009 – 2011 z území příslušné MČ, počet obyvatel MČ
(váha 30%), rozloha území MČ (váha 10%), počet žáků základních a mateřských škol, jejichž



zřizovatelem je MČ (váha 30%), výměry zeleně v péči MČ (váha 20%) a plochy vozovek na
území MČ, které nejsou ve správě TSK (váha 10%).

Dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy pro hl. m. Praha v působnosti obce,
v  závislosti  na  počtu  obyvatel  (2  492  Kč/100  obyvatel)  a  vykazuje  meziroční  index
(2013/2012) 89,99%. 

Příspěvek  ze  státního  rozpočtu  na  školství  byl  v  důsledku  novely  Zákona  o
rozpočtovém  určení  daní  zrušen.  Přesto  Městská  část  Praha  21  jako  zřizovatel  bude
poskytovat zřízeným příspěvkovým organizacím provozní příspěvek na úrovni schváleného
rozpočtu roku 2012 poníženého o 1/3 příspěvku ze státního rozpočtu v roce 2012.
Vlastní  příjmy v  hlavní  činnosti  tvoří  pouze  malou  část  příjmové  stránky rozpočtu,  a  to
13,30%.  Jedná  se  o  příjmy  daňové  a  nedaňové.  Mezi  daňovými  příjmy  je  nejvýraznější
položkou daň z nemovitosti, neboť je daň vyměřena i z novostaveb. Daňové příjmy vykazují
meziroční index (2013/2012) 92,95% z důvodu poklesu místních poplatků za provozování
výherních hracích přístrojů o 600 tis. Kč.

Výdajová stránka návrhu rozpočtu na rok 2013 vychází ze schváleného rozpočtu na rok
2012,  s  přihlédnutím  ke  skutečnému  čerpání  rozpočtu  k  30.  11.  2012,  v  návaznosti  na
rozpočtová opatření v průběhu roku 2012, k předpokládanému vývoji v následujícím období a
schválení  Akčního  plánu  na  minulém  zasedání  zastupitelstva.  K  tomu  máte  ve  svých
podkladech přehled financování Akčního plánu, rozdělen do tří částí - položky, které jsou již v
tomto návrhu v jednotlivých kapitolách rozpočtu, položky, které jsou plánované profinancovat
z  rezerv,  který  je  také  součástí  těchto  položek  a  položek,  jejichž  plnění  je  podmíněno
převodem finančních  prostředků z  Fondu rezerv  a  rozvoje.  Obě dvě  posledně jmenované
kapitoly jsou změnou rozpočtu a budou projednávány samostatně jako rozpočtová opatření v
dalších jednáních zastupitelstva.  
V rozpravě  občanů  nevystoupil  nikdo,  v rozpravě  zastupitelů  vystoupili  paní  zastupitelka
Vlásenková, paní zastupitelka Dastychová, pan zastupitel Štrouf, pan radní Slezák, paní radní
Čechová.

V 18:00  hodin  pan  místostarosta  Slezák  přerušil  projednávání  tohoto  bodu,  vzhledem
k nutnosti  projednat  interpelace  občanů  a  interpelace  zastupitelů.  Znění  interpelací  jsou
samostatnou přílohou tohoto zápisu.

V 18:14 hodin přichází pan zastupitel Hod. Změna počtu zastupitelů na 17.
V 18:35 pan místostarosta Slezáka přerušil projednávání interpelací a vyhlásil pauzu do 19:00
hodin, kdy pokračovalo projednávání interpelací občanů.
18:37 hodin odchází pan zastupitel Hod. Změna počtu zastupitelů na 16.

Následně  pokračovala  rozprava  zastupitelů  k bodu  č.  4;  přihlásila  se  paní  zastupitelka
Vlásenková  /hlasování  Pro:13,  Proti:  0,  Zdržel  se:  3;  Návrh  byl  přijat/  a  pan  zastupitel
Hartman.  Poté  převzal  řízení  jednání  pan  starosta,  do  diskuze  se  přihlásil  pan  zastupitel
Slezák;  závěrečné  slovo  dostal  pan  starosta.  Následně  paní  zastupitelka  Vlásenková  žádá
zaznamenat do zápisu informaci pana starosty, kterou uvedl: „z rozpočtu MHMP 20 mil. na
kanalizaci jsme nakonec čerpali 60 mil.Kč, které se nám podařilo získat pro naši MČ“

Usnesení číslo: ZMČ12/0154/13
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje



"Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2013" - příloha č. 1 - Závazné ukazatele rozpočtu MČ
Praha 21 na rok 2013 -  která  je nedílnou součástí  originálu tohoto usnesení  a  s  "Plánem
bytového hospodářství a vedlejší hospodářské činnosti" - který je součástí originálu usnesení

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

5. Rozpočtová opatření č.: 72, 74, 75, 76 a 86
Pan Slezák otevřel tento bod, předal slovo panu starostovi, který přednesl důvodovou zprávu. 
Rozpočtové opatření č. 72: změna rozpočtu v roce 2012 - převedení finančních prostředků v
kapitole 09 - Vnitřní správa - snížení investičních nákladů na akci "Přístavba budovy ÚMČ
Praha  21"  o  87  700,-  Kč  a  převedení  na  položku  drobný  hmotný  dlouhodobý  majetek
(vybavení kuchyní). RO bylo schváleno RMČ61/1057/12.  Rozpočtové opatření č. 74: změna
rozpočtu v roce 2012 - přijetí dotace z MHMP ve výši 50% z obdrženého odvodu z výherních
hracích přístrojů a jiných tech. herních zařízení za III. Q 2012, v celkové výši 264 188 Kč
(pro rozpočtové opatření zaokrouhleno na 264 200 Kč), z toho: účelová neinvestiční dotace na
podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ, které zajišťují
dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže 132 100 Kč a účelová neinvestiční
dotace na kulturu, školství, zdravotnictví a soc. oblast ve výši 132 100 Kč. Celá částka se
rozpočtově i účetně převedla z již proplacených Grantů pro neziskové a podobné organizace v
kapitole  06  -  Kultura,  sport  a  cestovní  ruch.  Toto  RO  bylo  schváleno  usnesením
RMČ61/1061/12.   Rozpočtové  opatření  č.  75:  změna  rozpočtu  v  roce  2012  -  převedení
nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu v roce 2012 ve výši  3 910 300,-  Kč do
Fondu  rezerv  a  rozvoje  pro  využití  v  roce  2013-  rozpočtové  opatření  bylo  schváleno
usnesením  RMČ61/1063/12.   Rozpočtové  opatření  č,  76:  změna  rozpočtu  v  roce  2012  -
převedení  finančních prostředků ve výši  171 700,-  Kč v kapitole 04 -  Školství,  mládež a
samospráva  z  investiční  položky  na  projektovou  dokumentaci  k  akci  Zateplení  MŠ
Sedmikráska na investiční akci s ORG 41751 Zateplení MŠ Sedmikráska a rek. přilehlého
objektu  na  MŠ.  Rozpočtové  opatření  bylo  schváleno  usnesením  RMČ61/1064/12.
 Rozpočtové  opatření  č.  86:  změna  rozpočtu  v  roce  2012  -  vytvoření  investiční  položky
"Rozšíření  kapacity  MŠ Sluníčko,  Polesná  1690 s  vybudováním jídelny"  v  kapitole  04  -
Školství, mládež a samospráva, převedením částky 52 700,- Kč na projektovou dokumentaci z
položky nákup služeb v kapitole  08  -  Hospodářství.  Rozpočtové  opatření  bylo  schváleno
usnesením RMČ62/1080/13. 
V rozpravě občanů nevystoupil nikdo, v rozpravě zastupitelů vystoupila paní zastupitelka 
Vlásenková, závěrečné slovo dostal pan starosta.

Usnesení číslo: ZMČ12/0155/13
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
rozpočtová  opatření  č.  72,  74,  75,  76  a  86  -  změny  rozpočtu  v  roce  2012  v  souladu  s
přiloženými tabulkami, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení

Usnesení - (Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0)

6. Podání projektové žádosti v rámci vyhlášené výzvy v Operačním programu Praha – 
Konkurenceschopnost



Pan Slezák otevřel tento bod, předal slovo panu starostovi, který přednesl důvodovou zprávu. 
MČ Praha 21 podala dne 29. 1. 2013 projektovou žádost s přílohami do výzvy v Operačním
programu Praha - Konkurenceschopnost, prioritní osa 1 - Dopravní dostupnost a rozvoj ICT,
oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb, č. výzvy 11 do stanoveného termínu.
Podle  pravidel  OPPK   lze  žádat  nejméně  o  0,5  mil.  Kč,  nejvíce  o  15  mil.  Kč.  Povinná
spoluúčast žadatele je 7,5 % podílu způsobilých výdajů. Realizace projektu musí být zahájena
nejpozději  do  6  měsíců  od  schválení  podpory  Zastupitelstvem hl.  m.  Prahy  a  ukončena
nejpozději do 31. 12. 2015. Projekt nesmí být ukončen před podpisem smlouvy.
V rozpravě občanů vystoupil pan Lameš; v rozpravě zastupitelů vystoupila paní zastupitelka
Vlásenková, paní zastupitelka Dastychová, pan zastupitel Kyzlink, pan zastupitel Duchek, pan
zastupitel Hartman, pan zastupitel Janda; závěrečné slovo dostal pan starosta.

Usnesení číslo: ZMČ12/0156/13
Zastupitelstvo městské části
1) souhlasí
s předložením projektové žádosti MČ Praha 21 pod názvem "eÚjezd" s celkovým rozpočtem
2 431 060 Kč v rámci  vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí  v Operačním
programu Praha - Konkurenceschopnost
2) schvaluje
poskytnutí 7,5 % podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu MČ Praha 21, t.j. 182 330
Kč 
3) schvaluje
financování nezpůsobilých výdajů projektu

4) ukládá
starostovi MČ Praha 21 podat projektovou žádost v rámci vyhlášené výzvy k předkládání
projektových žádostí v Operačním programu Praha - Konkurenceschopnost
Zodpovídá 

1. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   
Termín: 29. 01. 2013    

Usnesení - (Pro: 9, Proti: 5, Zdržel se: 2)

Ve 21:05 hodin pan místostarosta Slezák jednání zastupitelstva ukončil.

Zvukový záznam z jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 12 ze dne 4. 2. 2013 je uveřejněn 
na www.praha21.cz

http://www.praha21.cz/


Karla Jakob Čechová
radní

MUDr. Barbora Diepoltová
zastupitelka

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

Zapsal: asistentka - Dana Kartousová

Příloha zápisu jednání ZMČ 12 dne 4. 2. 2013
   Interpelace občanů a členů zastupitelstva

Seznam interpelací občanů:

1.    p. Jaroslav Jeníček – Změny v újezdském zpravodaji; složení redakční rady –
zvolený  postup  a  větší  otevřenost  –  interpelace  směřována  na  p.  starostu,  který  ústně
odpověděl. 

2.      p. Hana Hájková – Kdo je zodpovědný za současnou objížďku Chmelickou ulicí
a nechci slyšet, že nebyla jiná objízdná trasa schválena hl. m Prahou, protože obec by měla
vědět, v jakém stavu zdejší komunikace jsou. Odpovědná osoba by na Magistrátu předložila
dokumentaci a obhájila max. kapacitu těchto komunikací. S tím souvisí i chodník, který je
nyní veden bahnem a loužemi – interpelace směrována na kompetentního zastupitele - ústně
odpověděli pan místostarosta Slezák a p. starosta.

3.     p. Jiří Frey – Doprava a bezpečnost v ulicích Újezda nad Lesy; alej na hlavní ulici
- neuvedeno, na koho je interpelace směřována – ústně odpověděl p. starosta.

4. Interpelace vyřazena - neuvedeno správné jméno zastupitele 
5.     p. Miroslav Spurný - Parkování před úřadem - neuvedeno, na koho je interpelace

směřována – ústně odpověděl p. starosta.
6.    p.  Hana  Hájková  -  Kdy  začnete  pracovat  na  desateru  správného  starosty?

interpelace směřována na p. starostu – odpověděl p. starosta
7.     p. Miroslav Spurný - Objízdné cesty uzávěrky /neuvedeno, na koho je interpelace

směřována/ - odpověděl p. starosta 
8.    p. Jaroslav Jeníček - Chov koní - estetická hlediska při příjezdu do Újezda –

interpelace směřována na p. starostu - odpověděl p. starosta



9.     p. Jiří Lameš - Školská komise - interpelace směřována na p. Vlacha, ten žádá
o poslání interpelace písemně – odpoví písemně do 30ti dnů.

Seznam interpelací zastupitelů:

1. p.  Diepoltová  –  Besedy ve  škole  -  interpelace  směřována  na  p.  starostu  –  odpověděl  p.
starosta. Paní zastupitelka oznámila, že podá rezignaci na členství ve školské radě.

2. p.  Dastychová  –  Újezdský  zpravodaj  /v jakém  časopisu  pracovala  redaktorka  ÚZ/  -
interpelace směřována na p. Jakob Čechovou – p. Jakob Čechová odpoví písemně do
30ti dnů.

3. p.  Vlásenková  –  ústní  informace  o  ukončení  docházky  do  základní  školy  –  interpelace
směřována na p. starostu – odpověděl p. starosta 

4. p. Duchek – odpověď na minulou interpelaci - směřováno na p. Jakob Čechovou – dodatečně
bylo zjištěno, že interpelace směřovala ke zrušení „pastelkovného“ pro žáky 1. tříd –  pan
zastupitel Duchek a p. zastupitelka Čechová se domluvili o poslání interpelace písemně.

5. p.  Janda  -  MZ /Místní  zpravodaj/  -  dotaz:  zpravodaj  je  rady  nebo  je  zastupitelstva  -
interpelace směřována Radě MČ – odpoví p. starosta písemně do 30ti dnů.

6. p. Diepoltová – Rekonstrukce MŠ Sluníčko – dotaz – směřováno na p. Jakob Čechovou –
odpověděla ústně p. Jakob Čechová

7. p. Janda – Ústní zpráva o plnění úkolu zastupitelstva 10/0120/12 – interpelace směřována na
p. starostu – odpověděl ústně pan starosta

8. p. Vlásenková - Ústní informace pana starosty k aktuálnímu dopravnímu značení na území
MČ Praha 21- interpelace směřována na p. starostu – odpověděl p. starosta, následně paní
Vlásenková žádá o DIR – odpovídá p. Slezák

9. p. Dastychová – Místní komunikace – interpelace směřována na p. Slezáka – odpověděl p.
Slezák 

10. p. Duchek – ČŠI v ZŠ – interpelace směřována na p. starostu – odpověděl p. starosta.
11. p.  Duchek  –  Redakční  rada  Újezdského  zpravodaje  –  zaměstnanec  ÚMČ  –  interpelace

směřována – p. místostarosta Slezák vyzval pana Duchka, aby tuto interpelaci směřoval přímo
na RMČ.  

12. Interpelace vyřazena z důvodu neúplnosti údajů

Pan starosta upozornil na nutnost podepisovat interpelační lístky. 
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