Zápis z 6. mimořádného zasedání RMČ, které se konalo dne 8. 9. 2015
od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice
Přítomni:
Ověřovatelé zápisu:

Viz Prezenční listina
Bc. Michal Selinger, Ing. Petr Semeniuk

Jednání zahájil pan starosta v 9:00 hodin přivítáním přítomných. Byli zvoleni výše uvedení
ověřovatelé zápisu.
Mimořádné zasedání bylo svoláno z důvodu schválení návrhu programu 6. zasedání ZMČ (viz
níže program).
Hlasováním 8:0:0 byl schválen PROGRAM:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Návrh programu 6. zasedání ZMČ, které se uskuteční dne 23. 9. 2015
2. Návrh programu 6. zasedání ZMČ, které se uskuteční dne 23. 9. 2015
Návrh programu byl předložen písemně včetně plnění úkolů ze ZMČ. Radní byli seznámeni
s písemnými materiály včetně jejich příloh, připravenými pro 6. ZMČ.
Dne 3. 9. 2015 doručil na Úřad svůj materiál zastupitel MUDr. Klemenc - o celé záležitosti s ním
hovořil pan starosta a pan ZS Knotek. Pan zastupitel požaduje „deklarovat prioritu zachování
stávajícího vztahu s možností svobodného výběru lékařů a jejich praxí. Nepřeje si vstup
zdravotnických řetězců ani jiných právních subjektů“. Bylo konstatováno, že celou záležitostí se
zabývala 6. RMČ dne 21. 1. 2015, která projednala pod bodem 17.) Zápis z 1. jednání KSV,ZaKP
ze 13. 1. 2015. Na tuto komisi pan MUDr. Klemenc předložil svůj podnět. RMČ vzala na vědomí
Zápis z 1.jednání komise. Pan zastupitel byl na 2. jednání KSV,ZaKP se stanoviskem vedení MČ
seznámen, což vzala RMČ na vědomí na svém 13. zasedání dne 29. 4. 2015.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zařazením materiálu pana zastupitele MUDr. Klemence „Deklarace
vztahu k vlastnictví lékařského domu“ pod bod návrhu programu č. 8
2. RMČ schvaluje návrh programu 6. zasedání ZMČ, které se bude konat ve středu
23. 9. 2015 od 16 hodin ve velké zasedací místnosti ve 3. patře. Oznámení o konání
6. zasedání ZMČ a distribuce materiálů - zajistí OKÚ a OHS v souladu se zákony
v pondělí 14. 9. 2015. Zveřejnění materiálů na webu MČ zajistí OKÚ v úterý 15. 9.2015.
/8:0:0/
Zasedání bylo ukončeno v 10:20 hodin.
Zapsala: Monika Kubšová
Ověřovatelé zápisu:
Bc. Michal Selinger

……………………………….

Ing. Petr Semeniuk

……………………………….

Ing. Martin Turnovský, starosta MČ Praha 22

……………………………….

