Zápis z 20. řádného zasedání ZMČ Praha Klánovice dne 17.3.2010
Přítomno 9 zastupitelů: Ing. Hrabal, CSc, JUDr. Dušek, Ing. Ruda, p. Lukáš, Ing. Losert,
p. Karban, p. Švec, Ing. Soukup, MUDr. Jágrová
Dále přítomno cca 20 občanů
Čas zahájení: 18:05– zahájeno starostou Losertem
Ověřovatelé zápisu: JUDr. Dušek, ing. Soukup

1. Zahájení

Starosta zahájil 20. řádné zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Klánovice prohlášením,
že zastupitelstvo bylo řádně svoláno, vyhlášeno a že se dle listiny přítomných zasedání
zastupitelstva účastní nadpoloviční většina členů zastupitelstva. Uvítal zastupitele a přítomné
občany, jednání bylo zahájeno v 18.05 hodin.
2.Schválení programu jednání, zpráva ověřovatelů z minulého zasedání ZMČ. Kontrola
a schválení zápisu z minulého zasedání
Starosta jmenoval ověřovatele zápisu : JUDr. Duška a Ing. Soukupa – oba souhlasí
Zapisovatelka: Ing. Hermanová
Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ing. Hrabal a pan Švec nemají k zápisu připomínky.

Schválení programu jednání
Navržený program:
1. Zahájení.
2. Schválení programu jednání, zpráva ověřovatelů z minulého zasedání ZMČ.
Kontrola a schválení zápisu.Zpráva o plnění usnesení z minulých jednání
ZMČ.Jmenování ověřovatelů.
3. Rozpočet MČ Praha-Klánovice na r. 2010.
4. Udělení grantů na rok 2010 v MČ Praha-Klánovice.
5. Volba předsedy KV a doplnění kontrolního výboru.
6. Prodej domu č.p.211 (Švestkova vila).
7. Multifunkční areál Beseda.
8. Dotace z OPŽP na zateplení staré budovy MŠ
9. Přešetření odměn na ÚMČ v roce 2008.
10. Informace (správní řízení na ÚMČ).
11. Stanoviska občanů městské části.
12. Závěr.
Doplnění programu:
ing. Ruda navrhuje jako bod zařadit zhodnocení výsledků referenda.
Ing. Hrabal navrhuje projednat záležitost povolení kácení 22 stromů v bodě 10)
Dále strana zelených prostřednictvím svého zastupitele ing. L. Hrabala podává návrh na
odvolání starosty.
Ing. Soukup navrhuje, aby před bodem odvolání starosty byl zařazen bod – návrh řešení při
odvolání starosty, návrh na nového starostu. Tento svůj návrh zdůvodnil tím, že před
samotným hlasováním o důvěře je žádoucí se seznámit s případnými důsledky na chod úřadu
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a navrženému kandidátu umožnit seznámit zastupitelstvo se svým úmyslem a vizemi, jak
řídit úřad MČ.
Ing Ruda nesouhlasí se Soukupem
Bod 8a) Dohoda o zřízení věcného břemene s T-Systems Czech Republic
Zastupitel Karban navrhuje tyto body za bod 10)
10a) vyhodnocení referenda
10b) seznámení strany zelených s návrhem na nového starostu
10c) návrh pana Hrabala na odvolání starosty
Zastupitel Hrabal navrhuje další bod: Statut Klánovického zpravodaje jako bod 10 d)
Hlasování o zařazení jednotlivých bodů na program jednání:
8a) Dohoda o zřízení věcného břemene s T-Systems Czech Republic souhlasí všichni
10 a) vyhodnocení referenda 7 pro, 2 proti
10 b) návrh na nového starostu 8 pro, 1 proti
10 c) vyslovení nedůvěry starostovi 6 souhlasí, 2 proti, zdržel 1
10 d) úprava statutu KZ souhlasí 7, proti 1, zdržel se 1
Hlasování o programu jako celku
7 souhlasí
1 proti
1 se zdržel
Hlasování o ověřovatelích 7 pro, 2 se zdrželi (Dušek, Soukup)
Zpráva ověřovatelů k zápisu z minulého zasedání:
Zastupitelé Švec i Hrabal souhlasí a nemají připomínky k zápisu z minulého zasedání
K plnění usnesení z minulých zasedání
Připomínky k územnímu plánu odeslány
Usn 46/2009 hluk na severní části Klánovice sever – neprojde-li společná akce MČ a obcí je
nutno ještě v březnu tr. zahájit jednání s ŘSD.
Rybníky Placina - byla podána žádost o odsvěření na OSM MHMP dle usnesení a byl
ověřen pasport, který nahrazuje kolaudační rozhodnutí v prosinci 2009 a byl předložen na
OŽP MHMP. OŽP si vyhotoví vlastní geometrické zaměření, na jeho podkladě bude
připravena rekultivace na roky 2011-12. Starosta uvedl, že zmíněný odbor byl ústně
upozorněn na havarijní stav hrází.
Ing Soukup – dotaz na bezpečnost v ulici Axmanova. Žáci nesmí opouštět areál do 11.45 hod.
a požádal o opakovanou kontrolu MP HMP
- personální změny na úřadě – budou projednány v bodě 10.
- smlouva s PVK – bude se podepisovat zítra
Bod 3. Rozpočet MČ Praha Klánovice na rok 2010
Starosta přednesl návrh a udělil slovo zastupiteli Soukupovi, který potvrdil, že rozpočet byl
projednán finančním výborem a navrhl rozpočet schválit.
Zastupitel Karban navrhuje (vzhledem k plnění rozpočtu 2009) dílčí úpravy. V kapitole
věnované Klánovickému zpravodaji snížení o 50 tisíc a přesun do rezervy, dále navrhuje u
položky "mzdy úřad" snížení o 200 tisíc a také přesun do rezervy. Rezerva se tak navyšuje na
350 tisíc.
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Občan Klánovic JUDr. Křížek se dotazuje, zda rozpočet - oprava komunikací částka 181 tis je
dostatečná na opravu komunikací. Odpověď tajemníka: žádali jsme o neinvestiční dotaci na
opravu místních komunikací.
Hlasování o návrhu pana Karbana: zvýšení rezervy na 350 tis Kč dle jeho návrhu.
Hlasování: souhlasí 8, zdržel se 1
Zastupitelstvo MČ Praha – Klánovice
I.
schvaluje
předložený návrh rozpočtu na rok 2010
1.1 objem příjmů ve výši 16 503,00 tis. Kč
1.2 objem výdajů ve výši 17 081,00 tis. Kč
1.3 rozdíl ve výši
578,00 tis. Kč bude kryt z finančních prostředků
vytvořených v min.letech
II.
schvaluje
předložený návrh rozpočtu VHČ
1.1 výnosy
3 075 tis. Kč
1.2 náklady
3 075 tis. Kč
hospodářský výsledek
0 tis.Kč

III.

schvaluje
návrh rozpočtového výhledu vlastního MČ Praha-Klánovice na rok 2011 a rok 2012
Návrh rozpočtu Městské části, rozpočet VHČ pro rok 2010 a rozpočtové výhledy na
roky 2011, 2012 jsou přílohou k tomuto usnesení.

Zastupitelstvo MČ Praha – Klánovice

I souhlasí

s neinvestičním příspěvkem z těchto kapitol dle schváleného rozpočtu neziskovým a obecně
prospěšným organizací a občanským sdružením:
Kapitola 05 - Sociální péče
280 tis. Kč pro Charitu Neratovice
Kapitola 05- Sociální péče
30 tis. Kč pro Svaz tělesně postižených
- ostatní záležitosti soc.věcí
10 tis.Kč pro MZŠ –protidrogová prevence
- zajmová činnost MC
20 tis.Kč pro Mateřské centrum dot. provoz
Kapitola 06 - Záležitosti kultury
200 tis.Kč pro nadační fond „Klánovické
fórum“

II. pověřuje

starostu podpisem příslušných darovacích (dotačních) smluv.

Bod 4. Udělení grantů na rok 2010 v MČ Praha-Klánovice.
Starosta přednesl návrh a byla zahájena diskuse.
Zastupitel Hrabal se ptá, zda spolky dostanou peníze od společnosti FGRP. Chce to jasně
slyšet.
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Vše je platné co je uvedené v dopisu od pana Drbala: společnost FGRP řeší poskytnutí daru
s jednotlivými spolky, tak aby nebylo zatěžováno zastupitelstvo a úřad.
Dar nelze slučovat s grantovým programem městské části.
Oficiální vyjádření k tomuto bylo zasláno na MČ.
Ing. Hrabal požaduje revokaci usnesení o příjmu finančního daru od společnosti FGRP.
Dále bylo hlasováno o navrženém usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha-Klánovice
I. souhlasí
s předloženým materiálem a s rozdělením finančních prostředků ve výši 250 000,- Kč
z prostředků MČ Praha-Klánovice jednotlivým žadatelům v souladu s tabulkou „Žádosti o
granty na rok 2010“.
II. ukládá
I.
tajemníkovi ve spolupráci s ekonomickým odborem vypracování potřebných
smluv tak, aby prostředky mohly být čerpány v souladu s termínováním
konkrétních akcí.
II.
tajemníkovi zapracovat do textu smlouvy klausuli o nutnosti dodržet podmínky za
které byl grant přidělen a zapracovat dodatek stanovující postup, při změně užití
(např. pořízení jiného předmětu, služby) při sdruženém financování.
III.
Příjemce grantu oznámí garanta z řad zastupitelů, který bude uveden v grantové
smlouvě, a bez kterého nemůže být uzavřena. Povinnosti garanta je kontrola
věcných podmínek grantové smlouvy vč. spoluúčasti na finanční kontrole.
III.Pověřuje
starostu MČ podpisem smluv vypracovaných v souladu s projednanými materiály.
Hlasování o navrženém usnesení
Souhlasí 9 zastupitelů
Zastupitel Soukup navrhl do zápisu vyslovit poděkování předsedům školské, kulturní a
sportovní komise, nikdo nevznesl námitku.
Zastupitelé děkují paní Janě Martinové, slečně Pavle Fischerové a panu Michalu
Kutzendorferovi za přípravu podkladů k jednání grantové komise.
Bod 5.Volba předsedy KV a doplnění kontrolního výboru.
Starosta přednesl návrh, byla zahájena diskuse a následně bylo navrženo doplnění KV:
předsedou kontrolního výboru navržen ing. Ruda, členkou JUDr. Papežová
Usnesení č.1
Zastupitelstvo MČ Praha-Klánovice
volí

novou členku kontrolního výboru JUDr. Ivanu Papežovou a předsedou kontrolního výboru
pana Ing. Tomáše Rudu.

Hlasování souhlasí 8, zdržel se 1
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo městské části Praha - Klánovice
Projednalo a souhlasí
S předloženým návrhem na složení Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha –
Klánovice. Bylo seznámeno s dosavadní činností KV
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Ukládá
Starostovi MČ Praha Klánovice neprodleně po ověření zápisu z jednání 17.3.2010 vystavit
pověření zvoleným členům a sezvat, po konzultaci s předsedou KV, schůzi KV. Na této
schůzce předat materiály z činnosti KV a další podání
Pověřuje
Starostu MČ ověřit podpisem ustavení jednotlivých členů KV
Souhlasí 8, zdržel se 1 (Hrabal)
Bod 6. Prodej domu č.p.211 (Švestkova vila)
Starosta přednesl návrh:
Zastupitelstvo městské části Praha - Klánovice
I.Souhlasí s poskytnutí odstupného manželům Královým ve výši ….. za odstoupení
nájemního vztahu k bytu a garsonce v domě čp 211
II. Souhlasí s podáním žádosti na MHMP o přidělení nájemního bytu pro manžele Haškovi
s dcerou s tím, že byt v domě 211 bude uvolněn.
Byla zahájena diskuse.
Zastupitelstvo se zabývalo možností odstupného pro rodinu Králových, kteří v objektu bydlí.
V případě odstupného by do podzimu byty ve vile uvolnili.
Pan Karban označil tento návrh za nepřipravený, postrádá v něm konkrétnější ekonomické
údaje, v návrhu usnesení chybí například částka, kterou požaduje rodina Králova. Dále
poukázal na etický rozměr případného hlasování o výši odstupného: paní Králová byla na
podzim 2006 na společné kandidátce (Volba pro Klánovice) s panem ing. Losertem, panem
ing. Hrabalem, dr, Duškem a dr. Jágrovou.
Pan Soukup požaduje objektivizaci výše odstupného například expertním odhadem tržního
ocenění od více realitních kanceláří, které budou na základě tržních cen objektivizovat o kolik
stoupne cena nemovitosti když nebude zatížena nájemními vztahy. Podává protinávrh
usnesení v tomto znění :
Zastupitelstvo městské části Praha - Klánovice
I. souhlasí
S podáním žádosti na MHMP o přidělení nájemního bytu pro manžele Haškovi s
dcerou s tím, že byt v domě č.p. 211 bude uvolněn a ukládá starostovi, aby zahájil
toto jednání
II. Zařadit tento bod na příští jednání zastupitelstva a pověřuje starostu k úkonům, které
povedou k objektivizaci výše odstupného.
Hlasování – všichni souhlasí.
Protinávrh byl přijat.
Bod 7. Multifunkční areál Beseda.
Starosta udělil slovo zastupiteli Švecovi, který přednesl svůj návrh. Byla zahájena diskuse. Po
diskusi na žádost zastupitele Soukupa předkladatel doplnil svůj návrh o bod V. – ekonomický
dopad na rozpočet MČ.
Zastupitel Švec doplnil svůj návrh o odhad nákladů spojených s realizací tohoto usnesení o
požadavek, aby bylo z rozpočtu na realizaci tohoto usnesení vyčleněno 30 tisíc Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha-Klánovice
I.
bere na vědomí
předložený návrh
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II.

ukládá
KVÚR a stavebnímu odboru MČ Praha Klánovice vypracovat podklady pro příští
zasedání místního Zastupitelstva v rozsahu: stavebně-technické dokumentace a
majetko-právních podkladů (soupis uživatelů)

III.

ukládá
rozeslat zpracované podklady v elektronické formě zastupitelům k prostudování

IV.

pověřuje
starostu zařadit projednání této problematiky na příští jednání Zastupitelstva MČ
Praha-Klánovice

V.

ukládá
starostovi, aby vyzval občany Klánovic k veřejné diskusi o budoucnosti tohoto centra
Klánovic

Hlasování o usnesení: souhlasí 9 zastupitelů
Bod 8. Dotace z OPŽP na zateplení staré budovy MŠ
Starosta přednesl návrh.
Zastupitelstvo městské části Praha - Klánovice
I.souhlasí
s akcí „Zateplení objektu Mateřské školy Klánovice“ ve finančním rámci:
celkové náklady na projekt – 1.706.866,-Kč,
celkové nezpůsobilé výdaje – 607.453,-Kč,
celkové způsobilé výdaje – 1.099.411,-Kč
z toho zdroj MČ 109.942,-Kč,
dotace z FS 934.500,-Kč
dotace z SFŽP ČR 54.969,-Kč.
II.
doporučuje
pracovat na plnění příslušných podmínek pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a
uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP.
III.
Pověřuje
starostu podepsat smlouvu dle bodu II. tohoto usnesení
Hlasování 8 souhlasí 1 se zdržel (Soukup)
Bod 8a věcné břemeno
Starosta přednesl návrh. Byla zahájena diskuse. Po diskusi bylo hlasováno o přijetí usnesení :
Zastupitelstvo městské části Praha - Klánovice
I. souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení úplatného věcného břemene na
pozemcích parc.č. 1173 a parc.č. 334/1, parc.č. 1236/1 s . T-Systems Czech Republic a.s se
sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17,19, PSČ 140 21, zastoupenou členkou představenstva
společnosti a Ondřejem Zeminou ředitelem právního a reklamačního oddělení.
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II. souhlasí

s uzavřením následné smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene na pozemcích parc.č.
1173 a parc.č. 334/1, parc.č. 1236/1 s . T-Systems Czech Republic a.s se sídlem Praha 4, Na
Pankráci 1685/17,19, PSČ 140 21, zastoupenou členkou představenstva společnosti a
Ondřejem Zeminou ředitelem právního a reklamačního oddělení.
II. pověřuje
starostu podpisem smlouvy dle bodu I a II tohoto usnesení.
Hlasování 9 souhlasí

9. Přešetření odměn na ÚMČ v roce 2008.

Starosta udělil slovo zastupiteli Hrabalovi, který přednesl svůj návrh:
ZMČ Praha Klánovice ukládá finančnímu výboru prověřit proplacení v roce 2008 neúměrně
vysokých odměn panu tajemníkovi ing. Stanislavu Duškovi, zároveň ukládá prověření stavu
platných interních souvisejících směrnic a žádá o podání k tomuto podrobnou zprávu na
příštím zasedání zastupitelstva s návrhy na opatření.
Byla zahájena diskuse.
Zastupitel Soukup poukazuje, že není možné žádat finanční výbor, aby se touto otázkou
zabýval, pokud nedisponuje a nebyly mu poskytnuty relevantní dokumenty. Poukazuje, že již
pana zastupitele Hrabala o poskytnutí těchto materiálů marně žádal. Dále se ohrazuje proti
tvrzení, že za jeho působení v zastupitelstvu došlo k hlasování, zda pan zastupitel Hrabal má
právo nahlížet do evidence úřadu.
Ing. Hrabal žádá zastupitelstvo o souhlas, zda může zastupitelům vydat listiny, na kterých
jsou osobní údaje jednotlivých zaměstnanců úřadu.
Zastupitel Dušek poukazuje na to, že zákony jsou platné a že případné hlasování
zastupitelstva nemá způsobilost dotčené právní normy měnit.
Ing. Hrabal navrhuje, že zastupitelům předá doklady, na kterých začerní sumy u jednotlivých
zaměstnanců.
Zastupitel Soukup vyzývá zastupitelstvo, aby bedlivě při hlasování o návrhu pana zastupitele
Hrabala o uložení povinnosti FV zvažovalo, zda stejného cíle nelze dosáhnout lepší,
jednodušší a ekonomičtější cestou, například, že pan zastupitel Hrabal si jím požadované
dokumenty obstará ze své funkce zastupitele sám. Dále panu zastupiteli Hrabalovi nabízí
funkci předsedy FV, pokud si myslí, že tím by mohl být jeho požadavek na prošetření odměn
v období roku 2008 vyřešen.
Zastupitel Ruda podává protinávrh a vyzývá zastupitele Hrabala k předání relevantních
podkladů k jeho žádosti - zprávu, kterou má z vyšetřování kontrolnímu výboru a kontrolní
výbor bude kontaktovat MHMP, kde se poradí, co s tím může udělat.
Starosta dává hlasovat o protinávrhu zastupitele Rudy:
Zastupitelstvo městské části Praha - Klánovice
Pověřuje
KV, aby se zabýval podáním zastupitele Hrabala, pokud mu předloží veškerou korespondenci
a usnesení orgánů, které toto vyšetřovaly
Souhlasí 6
Proti nikdo
Zdželi se 3
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Zastupitel Ing. Hrabal uvedl, že se v naší městské části nehospodaří podle platných směrnic.
10. Informace
Starosta udělil slovo zastupiteli Hrabalovi, který přednesl svůj návrh usnesení:
Zastupitelé nesouhlasí s vykácením 22 stromů na pozemku FRGP.
Zastupitel Hrabal označil povolení k pokácení 22 stromů za precedens, který bude mít za
následek „živelné kácení v celých našich zelených Klánovicích“.
Zastupitel JUDr. Dušek upozorňuje, že se v této věci jedná o výkon přenesené působnosti
MČ, tedy o záležitost státní správy. Podle zákona ZMČ není oprávněno do takovýchto
správních řízení jakkoliv zasahovat.
V diskusi měl možnost vystoupit pan Roušar, o.s. Újezdský strom, který označil uvedenou
diskusi i návrh zast. Hrabala na usnesení ZMČ ke správnímu řízení , do kterého zastupitelstvo
nemůže ze zákona nijak zasahovat, za naprosto nevhodné a dle jeho názoru se jedná o
pohrdání právem.
Zastupitel Hrabal i přes tyto zásadní připomínky o legálnosti tohoto návrhu upravuje svůj
návrh usnesení takto:
ZMČ
má názor, že nesouhlasí s vykácením 22 zdravých stromů na pozemku FGRP.
Zastupitel Ruda podává protinávrh: ZMČ nepřísluší se vyjadřovat ke správním řízením.
Hlasování 6 souhlasí
Zdrželi se 3
Protinávrh byl přijat.
Zastupitel Soukup poukazuje na to, že ZMČ deklaruje svým usnesením, že zákon platí i
v Klánovicích.
Další informace:
Starosta podává informaci k odvolání tajemníka – informace z magistrátu – návrh podává
starosta řediteli magistrátu a ten rozhodne, zda je žádost oprávněná a žádá zastupitele, aby
sdělili důvody k odvolání tajemníka.
Zastupitel Soukup upozorňuje, že návrh zastupitele Karbana není obsažen v minulém zápisu.
Zastupitel Karban na svém návrhu z minulého ZMČ netrvá, považuje ho za ukončený tím, že
byl na minulém ZMČ přijat protinávrh zástupce starosty.
Důvody pro odvolání:
Minule je uvedl pan Karban, nebyly v zápisu. Pan Karban připomíná, že jeho prosincový
návrh („vyhlášení výběrového řízení na funkci tajemníka“) byl na návrh pana Švece pouze
odložen. Očekává tedy, že ti, kteří věc odložili, projeví vůli tuto záležitost vyřešit. Dále uvádí,
že považuje za nešťastné, pokud příští tajemník bude vybrán až v závislosti na výsledcích
podzimních voleb. To se pak (podle názoru pana Karbana) může stát, že tajemníci se na
klánovické radnici budou měnit každé čtyři roky.
Zastupitel Ruda opakovaně upozorňuje, že pan tajemník je v důchodovém věku.
Požaduje podat žádost o odvolání tajemníka na magistrát.
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Zastupitel Soukup – s ohledem na absenci návrhu řešení podává návrh, aby byl tento bod
stažen z programu jednání, neboť se jedná o citlivou personální otázku a není vhodné, aby byl
pan tajemník Dušek s ohledem na nečinnost a nepřipravenost zastupitelů tuto problematiku
řešit dále vystavován takto necitlivému a neprofesionálními postupu. Zast. Soukup navrhuje,
aby se zastupitelé za tento svůj necitlivý a neprofesionální přístup při řešení personálních
otázek panu tajemníkovi Duškovi omluvili.
Zastupitel JUDr.Dušek upozorňuje zastupitele na existenci zákona 312/2002 o úřednících
územně správních celků.
Hlasováno o protinávrhu ing. Soukupa:
Zastupitelstvo MČ Praha-Klánovice stahuje tento bod z programu a omlouvá se panu
tajemníkovi ÚMČ za necitlivý přístup v této věci.
Souhlasí 5
Proti Ruda, Hrabal
Zdrželi se Karban, Jágrová.
Bod 10 a referendum
Starosta udělil slovo zastupiteli Rudovi. Ještě před přednesením návrhu zastupitelem Rudou
podal zastupitel Soukup technickou poznámku a návrh, aby byl tento bod stažen z programu
jednání s ohledem na pozdní hodinu a další body programu, které mají řešit odvolání starosty.
Ing. Ruda na to bere svůj návrh zpět.
Bod 10 b návrh na obsazení funkce starosty
Starosta udělil slovo zastupiteli Hrabalovi, aby přednesl svůj návrh. Zastupitel Hrabal sdělil,
že návrh na řešení současné situace v zastupitelstvu MČ nemá připravený.
Vyzván pan Hrabal, aby navrhl nového starostu. Ten konstatoval, že výrazná většina
klánovických občanů kritizuje pana starostu Loserta a chce, aby byl odvolán.
Do diskuse se přihlásil zastupitel Soukup, který uvedl, že toto doplnění programu navrhl on a
opakovaně uvádí, že před samotným odvoláním starosty považuje za zásadní, aby
zastupitelstvo MČ Klánovice bylo seznámeno s návrhem strany zelených na nového starostu a
s hlavními cíly a programem nového starosty. Požádal, aby bylo uděleno slovo panu Giuseppe
Maiellovi, aby přednesl návrh strany zelených na nového starostu - ten však přednesl kritiku
pana starosty Loserta za jeho nečinnost v otázce Klánovice sever, ale konkrétního kandidáta
strany zelených na tuto funkci neuvedl.
Bod 10 c návrh na odvolání starosty ing. Loserta
Starosta udělil slovo zastupiteli Hrabalovi, aby přednesl svůj návrh na odvolání starosty
Loserta z funkce. Zastupitel Hrabal zdůvodňuje svůj návrh tím, že je přesvědčen o tom, že
odvolání starosty Loserta je v zájmu naprosté většiny občanů Klánovic.
JUDr. Dušek navrhuje, vzhledem k tomu, že nebyl představen žádný kandidát na funkci
starosty, hlasovat konstruktivně a zodpovědně tak, že se navrhne nový starosta a zvolením
nového starosty bude automaticky ukončena funkce původního starosty.
Zastupitel Soukup žádá zastupitele Hrabala, aby svůj návrh lépe zdůvodnil a popřípadě
doplnil o dlaší důvody k odvolání pana Loserta.
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