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7. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva
•

Mgr. Blesková zpochybnila dopravní řešení v ulici Jívanská inzerované v HPZ.
Diskuze: V. Čáp, J. Kotouč, JUDr. Blahovec.

•

PhDr. Foglarová apeluje na setkání zastupitelů ve věci územního plánu obce.
Odpověděla starostka, v plánu je měsíc leden 2012.

•

Bc. Liška poděkoval za promptní likvidaci náletové zeleně na severní straně
tenisového areálu

•

Bc. Liška vyslovil politování nad neúčastí zastupitelů MČ Praha 20 na říjnovém
Pražském sportovním summitu. Odpověděla starostka (došlo k nedorozumění - MČ
Praha 20 společně např. s Prahou 9 nebyla v databázi pozvaných, náprava pro další
ročníky byla projednána s úředníkem MHMP)

•

Bc. Liška se ohradil na úvodník paní starostky v HPZ, kde použila termíny jako např.
"kostlivci" a "šuplíky". Žádá o konkrétní vysvětlení. Odpověděla starostka vysvětleno bude vše, ve vydání HPZ, který bude obsahovat celkovou rekapitulaci
roční práce nového vedení po volbách 2010 na Úřadě MČ Praha 20.

•

PhDr. Foglarová upozornila na to, že nejsou uveřejněna 2 poslední vydání HPZ na
webových stránkách Horních Počernic
Úkol pro KÚMČ, informatiky - uveřejnit říjnové a listopadové vydání HPZ na webu
Termín: ihned

•

J. Kočí navrhuje do budoucna rozdělit Komisi kultury a sportu na komise dvě.
Vyslovil politování nad tím, že v Horních Počernicích chybí prostor např. pro
sportovní klání, chybí víceúčelová sportovní hala, dopravní hřiště apod. Odpověděl
místostarosta, v rozpočtu se se studií, případně projektem na víceúčelovou sportovní
halou počítá. K diskuzi se připojila Mgr. Štrobová.

•

Mgr. Beneda konstatoval, že mu odpověď pana Bc. Lišky na jeho interpelaci ohledně
prodeje MŠ Lhotská nestačila. Odpověděl Bc. Liška (trvá na tom, že prodej nebyl
pod cenou).

•

Mgr. Beneda požadoval po Bc. Liškovi vysvětlení na obsah citovaného e-mailu.
Odpověděl Bc. Liška. K následné diskuzi se připojila MUDr. Barešová, J. Konhefr, T.
Kádner. Bude projednáno na dalším jednání ZMČ Praha 20.

•

T. Kádner apeloval na svůj dotaz podaný před půl rokem na věci neoprávněného
navážení Hummer centra na pozemky MČ a soukromé pozemky.
Úkol pro starostku - písemně odpovědět na interpelaci pana T. Kádnera ve věci
Hummer centra
Termín: 7.12.2011
•

T. Kádner se zeptal, v jaké fázi se nachází Studie využití území kolem biologických
rybníků, která byla zadána asi před rokem a půl. Mělo jít o víceúčelové využití pro
společenské akce. Odpověděla starostka, podrobnou zprávu podá písemně.

•

T. Kádner požádal o aktuální informace ve věci pronájmu Špejcharu. Odpověděl
místostarosta.

•

Mgr. Beneda se zeptal minulého vedení obce, jak mohl dosáhnout dluh nájemce
bývalé restaurace Legendy takové výše?
Úkol pro místostarostu - písemně odpovědět na interpelaci Mgr. Benedy ve věci
výše dluhu bývalého nájemce Legendy
Termín: 7.12.2011
•

Přítomní členové ZMČ diskutovali ve věci možnosti upravení hodiny začátků
zahájení jednání příštích zastupitelstev. Po diskuzi se dohodli na stávajícím termínu,
tj. 17 hod.

