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Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se 

konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře 

 
Přítomni: viz prezenční listina 

Návrhový výbor:  Mgr. Jitka Rothová, Mgr. Ivana Vodičková  

Mandátový výbor: pan Michal Doležal, Mgr. Jiří Matyášek    

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Semeniuk, Bc. Michal Selinger  

 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání ustavujícího Zastupitelstva MČ Praha 22 zahájil v 14,00 hodin dosavadní starosta pan Milan 

Coller (dále jako „předsedající“) přivítáním všech přítomných zastupitelů v celkovém počtu 24 a 

velkého počtu občanů MČ Praha 22. Z prezenční listiny přečetl jména všech zvolených zastupitelů. 

  

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení 

členem zastupitelstva městské části podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 

obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. 

 

Paní tajemnice Ing. Jandová informovala všechny přítomné zastupitele i občany o doručeném emailu 

zastupitele pana Zelenky, že v době zasedání zastupitelstva bude probíhat audiovizuální záznam. 

Připomínky k pořizování vznesli zastupitelé Ing. Pařízek, Mgr. Matyášek, Mgr. Vodičková a Mgr. 

Rothová s tím, že pořizování záznamu mělo být dohodnuto se všemi zastupiteli dostatečně předem, 

pořizování záznamu by měl zajistit přímo ÚMČ Praha 22, při zveřejňování by mělo být dbáno na 

dodržování ochrany osobní údajů a záznam by měl být zveřejněn pouze na webu MČ Praha 22. Bylo 

dohodnuto, že o věci se bude diskutovat, pokud se dořeší způsob financování pořizování záznamu 

  

Složení slibu členů zastupitelstva 

Předsedající v souladu s § 50 zákona č. 131/2000 Sb., zákona o hlavním městě Praze vyzval přítomné 

členy zastupitelstva ke složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že paní Kubšová (odbor kanceláře 

úřadu) přečetla slib stanovený v § 50 odst. 3 zákona o hlavním městě Praze „Slibuji věrnost České 

republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu městské 

části Praha 22, řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzvala přítomné členy 

zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu. Žádný 

člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 

Členové Zastupitelstva složili slib člena Zastupitelstva MČ Praha 22 do rukou předsedajícího. 

Předsedající pan Milan Coller složil slib do rukou prvního nejstaršího člena Zastupitelstva MČ Praha 

22 - pana RNDr. Ing. Bohumila Louly, CSc. 

 

2. Určení mandátového, návrhového výboru a ověřovatelů zápisu  
Předsedající určil výše uvedené členy mandátového, návrhového výboru a ověřovatele zápisu s jejich 

souhlasem. 

 

3. Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s doplněným programem ZMČ, jehož návrh měli všichni zastupitelé 

k dispozici. 

K návrhu programu byl vznesen členem zastupitelstva panem Koutským návrh na doplnění a zařazení 

bodu 13. Různé - Připomínky, podněty členů ZMČ a občanů MČ Praha 22. Pan předsedající nechal o 

návrhu hlasovat. Hlasováním 9:0:15 nebyl návrh přijat. 

 

ZMČ schválilo následující program hlasováním 17:0:7. 

1. Zahájení, slib zvolených členů ZMČ 

2. Určení mandátového, návrhového výboru a ověřovatelů zápisu 

3. Schválení programu 

4. Určení způsobu volby starosty, zástupců starosty, členů rady a členů výborů 

5. Volba starosty 

6. Stanovení počtu členů RMČ pro období 2014-2018 

7. Volba zástupců starosty 

8. Volba dalších členů Rady MČ 

9. Volba předsedů a členů kontrolního a finančního výborů ZMČ 
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10. Odměňování členů ZMČ 

11. Pověření členů ZMČ Praha 22 k přijímání prohlášení o uzavření manželství 

12. Usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22 

 

4. Určení způsobu volby starosty, zástupců starosty, členů rady a členů výborů 

Předsedající určil způsob volby starosty, zástupců starosty, členů rady a členů výborů veřejným 

hlasováním. 

Členové zastupitelstva Mgr. Pavel Kosař a pan Radovan Koutský podali protinávrh na tajné hlasování. 

Předsedající dal o tomto protinávrhu hlasovat. Hlasováním 8:0:16 nebyl protinávrh na tajné hlasování 

přijat. 

ZMČ určilo hlasováním 16:8:0 způsob volby starosty, zástupců starosty, členů rady a členů výborů 

veřejným hlasováním. 

 

5. Volba starosty 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Členka zastupitelstva 

Mgr. Ivana Vodičková navrhla zvolit do funkce starosty pana Milana Collera. Předsedající Milan 

Coller ve svém krátkém projevu poděkoval za důvěru, ale funkci starosty odmítl. Do funkce navrhl 

současného zástupce starosty pana Ing. Martina Turnovského. Předsedající se dotázal pana Ing. 

Turnovského, zda v případě, když bude zvolen starostou, funkci přijme. Pan Ing. Turnovský sdělil, že 

ano. Poté vyzval ostatní členy zastupitelstva k protinávrhům 

Člen zastupitelstva Mgr. Pavel Kosař podal protinávrh a na funkci starosty navrhnul pana Zelenku. 

Ten návrh přijal. 

 

Diskutovalo se o pořadí volby kandidátů. Člen zastupitelstva RNDr. Petr Král informoval o tom, že by 

se nejdříve mělo hlasovat o protinávrhu, tedy o zvolení pana Vojtěcha Zelenky a poté o zvolení pana 

Ing. Martina Turnovského.  

Člen zastupitelstva pan Ing. Jiří Pařízek oznámil, že se nejedná o protinávrhy, ale o další návrhy.  

Hlasovalo se tedy o kandidátech v pořadí, v jakém byli zvoleni.  

Proběhlo hlasování na nominaci pana Ing. Martina Turnovského.  

Hlasování o návrhu 15:8:1. 

Po zvolení starosty převzal starosta Ing. Martin Turnovský vedení zasedání (dále veden jako 

„předsedající“). Pan starosta ve svém projevu poděkoval za důvěru a za zvolení do své funkce a předal 

bývalému starostovi panu Milanu Collerovi klíč od města Uhříněvsi, jako poděkování za dlouholeté 

působení ve funkci starosty. 

 

Paní tajemnice Ing. Olga Jandová potvrdila, že hlasování musí proběhnout podle platného jednacího 

rádu, nejdříve tedy hlasovat o protinávrhu a poté o návrhu. 

Původní volba starosty nebyla v souladu s jednacím řádem a proběhlo nové hlasování. 

 

Předsedající dal hlasovat o protinávrhu /pan Vojtěch Zelenka/. Hlasováním 8:15:1 nebyl návrh přijat. 

ZMČ zvolilo hlasováním 15:8:1 starostou MČ Praha 22 pana Ing. Martina Turnovského.  

 

6. Stanovení počtu členů RMČ pro období 2014-2018 

Předsedající přednesl návrh na osmičlennou Radu MČ Praha 22 v souladu s § 95, zákona č. 131/2000 

Sb., o hlavním městě Praze, z nichž pět bude uvolněných členů a tři neuvolnění členové proti 

minulému volebnímu období, s odůvodněním, že navýšení radních vychází z detailnějšího rozdělení 

kompetencí. Poté vyzval ostatní členy zastupitelstva k protinávrhům. 

 Členové zastupitelstva RNDr. Král, pan Zelenka, pan Koutský podali protinávrh a navrhli ponechat 

sedmičlennou radu v počtu 4:3.  

Předsedající dal o tomto protinávrhu hlasovat. Hlasováním 9:14:1 nebyl návrh přijat. 

 ZMČ zvolilo hlasováním 14:9:1 osmičlennou Radu MČ Praha 22, z nichž pět bude uvolněných členů a 

tři neuvolnění členové. 

 

7. Volba zástupců starosty 

Předsedající přednesl návrhy na dva uvolněné zástupce starosty pana Ing. Jiřího Pařízka a pana Jiřího 

Knotka. Předsedající se dotázal obou navržených, zda v případě, když budou zvoleni do funkce 

zástupce starosty, funkci přijmou. Oba navržení sdělili, že ano. O jednotlivých návrzích se hlasovalo 

samostatně. 
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Člen zastupitelstva Mgr. Pavel Kosař podal protinávrh a na funkci prvního zástupce starosty a 

navrhnul pana Vojtěcha Zelenku. Ten návrh přijal. 

Předsedající dal o tomto protinávrhu hlasovat. Hlasováním 8:14:2 nebyl návrh přijat. 

ZMČ zvolilo hlasováním 15:8:1 zástupcem starosty MČ Praha 22 pana Ing. Jiřího Pařízka. 

 

Zvolený Ing. Jiří Pařízek sdělil všem přítomným, že po dobu výkonu funkce člena rady hlavního 

města Prahy podle ustanovení § 69a odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 

ve znění zákona č. 298/2008 Sb., bude vykonávat funkci zástupce starosty jako neuvolněný 

člen zastupitelstva MČ Praha 22. 
 

Člen zastupitelstva pan Radovan Koutský podal protinávrh na funkci druhého zástupce starosty a 

navrhnul pana Mgr. Pavla Kosaře. Ten návrh přijal. 

Předsedající dal o tomto protinávrhu hlasovat. Hlasováním 8:14:2 nebyl návrh přijat. 

ZMČ zvolilo hlasováním 14:8:2 zástupcem starosty MČ Praha 22 pana Jiřího Knotka. 

 

8. Volba dalších členů Rady MČ 

Předsedající přednesl návrhy na další členy Rady MČ Praha 22: 

 

Jako třetího uvolněného člena Rady navrhl předsedající pana Milana Collera. Pan  Coler návrh přijal. 

Člen zastupitelstva Mgr. Pavel Kosař podal protinávrh a na funkci uvolněného člena Rady navrhnul 

pana Vojtěcha Zelenku. Ten návrh přijal. 

Předsedající dal o tomto protinávrhu hlasovat. Hlasováním 8:14:2 nebyl návrh přijat. 

ZMČ zvolilo hlasováním 14:8:2 třetím uvolněným členem Rady pan Milan Coller. 

 

Jako čtvrtého uvolněného člena Rady navrhl předsedající pana Bc. Michala Selingera. Pan                

Bc. Selinger návrh přijal.  

Členka zastupitelstva paní Mgr. Štěpánková podala protinávrh a na funkci uvolněného člena Rady 

navrhla pana Mgr. Pavla Kosaře. Ten návrh přijal. 

Předsedající dal o tomto protinávrhu hlasovat. Hlasováním 9:14:1 nebyl návrh přijat. 

ZMČ zvolilo hlasováním 14:8:2 čtvrtým uvolněným členem Rady pana Bc. Michala Selingera. 

 

Jako pátou neuvolněnou členkou Rady navrhl předsedající paní Mgr. Kateřinu Erbsovou. Paní Mgr. 

Erbsová návrh přijala. 

Člen zastupitelstva pan Ing. Ondřej Lagner podal protinávrh a na funkci neuvolněného člena Rady 

navrhl pana RNDr. Petra Krále. Ten návrh přijal. 

Předsedající dal o tomto protinávrhu hlasovat. Hlasováním 9:14:1 nebyl návrh přijat. 

ZMČ zvolilo hlasováním 15:9:0 pátou neuvolněnou členkou Rady paní Mgr. Kateřinu Erbsovou. 

   

Jako šestého neuvolněného člena Rady navrhl předsedající pana RNDr. Ing. Bohumila Loulu, CSc. 

Pan RNDr. Loula návrh přijal.  

Členka zastupitelstva paní Bc. Daniela Francová podala protinávrh a na funkci neuvolněného člena 

Rady navrhla pana Radovana Koutského. Ten návrh přijal. 

Předsedající dal o tomto protinávrhu hlasovat. Hlasováním 9:14:1 nebyl návrh přijat. 

ZMČ zvolilo hlasováním 15:5:4 šestým neuvolněným členem Rady pana RNDr. Ing. Bohumila Loulu, 

CSc. 

 

Jako sedmého neuvolněného člena Rady navrhl předsedající pana Ing. Petra Semeniuka. Pan Ing. 

Semeniuk návrh přijal.  

Členka zastupitelstva paní Mgr. Silvie Štěpánková podala protinávrh a na funkci neuvolněné členky 

Rady navrhla paní Bc. Danielu Francovou. Ta návrh přijala. 

Předsedající dal o tomto protinávrhu hlasovat. Hlasováním 9:14:1 nebyl návrh přijat. 

ZMČ zvolilo hlasováním 15:5:4 sedmým neuvolněným členem Rady pana Ing. Petra Semeniuka. 

 

9. Volba předsedů a členů kontrolního a finančního výborů ZMČ 

Předsedající přednesl návrh na zřízení pětičlenného kontrolní a pětičlenného finančního výboru, který 

je v souladu s § 100 zákona č. 131/2000 Sb., zákona o hlavním městě. 

Protinávrh nebyl přednesen. 
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ZMČ schválilo hlasováním 21:0:2 zřízení pětičlenného kontrolní a pětičlenného finančního výboru 

/během hlasování nepřítomen pan Mgr. Matyášek/. 

 

Člen zastupitelstva pan RNDr. Petr Král přednesl návrh na rozšíření tohoto bodu o vytvoření výboru 

pro otevřenou radnici. 

Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat. Hlasováním 9:12:2 nebyl návrh přijat /hlasování proběhlo 

bez přítomnosti Mgr. Matyáška/. 

 

Předsedající požádal o návrhy na funkci předsedy kontrolního výboru a členy kontrolního výboru. O 

jednotlivých návrzích se hlasovalo samostatně. 

 

Kontrolní výbor 

Člen zastupitelstva pan Mgr. Pavel Kosař navrhl na předsedu kontrolního výboru pana Vojtěcha 

Zelenku. Pan Zelenka návrh přijal. 

Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat. Hlasováním 9:13:2 nebyl návrh přijat. 

 

Jako druhý byl na předsedu kontrolního výboru navržen pan Mgr. Pavel Kosař. Pan Mgr. Kosař návrh 

přijal. Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat.  

ZMČ zvolilo hlasováním 24:0:0 předsedou kontrolního výboru pana Mgr. Pavla Kosaře. 

 

Předseda kontrolního výboru pan Mgr. Pavel Kosař navrhl jako dalšího člena kontrolního výboru pana 

Vojtěcha Zelenku. Pan Zelenka návrh přijal. 

Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat. Hlasováním 9:3:12 nebyl návrh přijat. 

Předseda kontrolního výboru pan Mgr. Pavel Kosař navrhl dalšího člena kontrolního výboru pana 

Radovana Koutského. Pan Koutský návrh přijal. Předsedající dal o návrhu hlasovat. 

ZMČ zvolilo hlasováním 23:0:1 dalším členem kontrolního výboru pana Radovana Koutského. 

 

Jako další člen kontrolního výboru byl navržen pan Svatopluk Linhart. Pan Linhart návrh přijal. 

Předsedající dal o návrhu hlasovat. 

ZMČ zvolilo hlasováním 23:0:1 dalším členem kontrolního výboru pana Svatopluka Linharta. 

 

Jako další člen kontrolního výboru byl navržen pan RNDr. Ing. Bohumil Loula, CSc. Pan RNDr. 

Loula návrh přijal.  

Člen zastupitelstva Mgr. Pavel Kosař podal protinávrh a na funkci člena kontrolního výboru navrhnul 

pana RNDr. Petra Krále. Ten návrh přijal. 

Předsedající dal o tomto protinávrhu hlasovat. Hlasováním 9:12:3 nebyl návrh přijat. 

ZMČ zvolilo hlasováním 16:7:1 další členem kontrolního výboru pana RNDr. Ing. Bohumila Loulu, CSc. 

 

Jako další členkou kontrolního výboru byla navržena paní Mgr. Ivana Vodičková. Paní Mgr. 

Vodičková návrh přijala. Předsedající dal o návrhu hlasovat. 

ZMČ zvolilo hlasováním 16:2:6 další členkou kontrolního výboru paní Mgr. Ivanu Vodičkovou. 

 

Paní tajemnice podala návrh na tajemníka kontrolního výboru pana Mgr. Martina Frische. Pan Mgr. 

Frisch návrh přijal. Předsedající dal o návrhu hlasovat. 

ZMČ zvolilo hlasováním 23:1:0 tajemníkem kontrolního výboru pana Mgr. Martina Frische. 

 

Finanční výbor 

Na předsedu finančního výboru byl navržen pan Mgr. Jiří Matyášek. Pan Mgr. Matyášek návrh přijal. 

Člen zastupitelstva pan Vojtěch Zelenka podal protinávrh a na funkci předsedy finančního výboru 

navrhnul pana RNDr. Petra Krále. Ten návrh přijal. 

Předsedající dal o tomto protinávrhu hlasovat. Hlasováním 9:14:1 nebyl návrh přijat. 

ZMČ zvolilo hlasováním 14:0:10 předsedou finančního výboru pana Mgr. Jiřího Matyáška. 

 

Jako další člen finančního výboru byl navržen pan Michal Doležal. Pan Doležal návrh přijal.  

Člen zastupitelstva pan Vojtěch Zelenka podal protinávrh a na funkci člena finančního výboru 

navrhnul pana RNDr. Petra Krále. Ten návrh přijal. 
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Předsedající dal o tomto protinávrhu hlasovat. Hlasováním 9:13:2 nebyl návrh přijat. 

ZMČ zvolilo hlasováním 16:0:8 dalším členem finančního výboru pana Michala Doležala. 

 

Jako další člen finančního výboru byl navržen pan Ing. Petr Semeniuk. Pan Ing. Semeniuk návrh 

přijal.  

Členka zastupitelstva paní Mgr. Silvie Štěpánková podala protinávrh a na funkci členky finančního 

výboru navrhla paní Bc. Danielu Francovou. Ta návrh přijala. 

Předsedající dal o tomto protinávrhu hlasovat. Hlasováním 8:2:14 nebyl návrh přijat. 

ZMČ zvolilo hlasováním 15:5:4 dalším členem finančního výboru pana Ing. Petra Semeniuka. 

 

Jako další člen finančního výboru byl navržen pan Petr Tamele. Pan Tamele návrh přijal.  

Předsedající dal o návrhu hlasovat.  

ZMČ zvolilo hlasováním 17:2:5 dalším členem finančního výboru pana Petra Tameleho. 

 

Jako další člen finančního výboru byl navržen pan Ondřej Čermák, MBA . Pan Čermák návrh přijal.  

Člen zastupitelstva pan Mgr. Pavel Kosař podal protinávrh a na funkci člena finančního výboru 

navrhnul paní Mgr. Silvii Štěpánkovou. Ta návrh přijala. 

Předsedající dal o tomto protinávrhu hlasovat. Hlasováním 10:0:14 nebyl návrh přijat. 

ZMČ zvolilo hlasováním 15:0:9 dalším členem finančního výboru pana Ondřeje Čermáka, MBA. 

 

10. Odměňování členů ZMČ 

Materiál byl jednotlivým zastupitelům předložen písemně. V souvislosti s volbami do Zastupitelstva 

MČ Praha 22 je třeba dle nařízení vlády schválit odměňování členům ZMČ.  

ZMČ souhlasí hlasováním 21:1:2 s výší odměn členům ZMČ Praha 22 

 

11. Pověření členů ZMČ Praha 22 k přijímání prohlášení o uzavření manželství 

Materiál byl jednotlivým zastupitelům předložen písemně. 

Předsedající podal návrh, aby oddávali všichni zastupitelé.  

Člen zastupitelstva pan RNDr. Petr Král po odůvodnění se této možnosti vzdává. 

ZMČ pověřilo hlasováním 23:1:0. k přijímání prohlášení o uzavření manželství všechny zastupitele, 

kromě pana RNDr. Petra Krále. 

 

12.  Usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22 

Předsedající požádal členky návrhového výboru k přečtení usnesení. 

ZMČ schválilo hlasováním 24:0:0 usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22. 

 

13. Různé 

Ze strany některých členů Zastupitelstva byla vznesena námitka proti času zasedání - pan starosta 

zodpověděl, že další zasedání ZMČ se budou konat vždy ve standartním čase, tzn. od 17:00 hodin. 

 

Paní Mgr. Vodičková se dotázala na dny zasedání ZMČ - pan starosta odpověděl, že zasedání se 

budou konat vždy ve středu. 

 

Pan Koutský se dotázal, zda zasedání budou probíhat vždy v zasedací místnosti úřadu ve 3. patře - pan 

starosta zodpověděl, že v úvahu připadají ještě další možnosti např. školní jídelna nebo Divadlo U22. 

 

Jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22 ukončil pana starosta poděkováním všem 

přítomným a přáním dobré spolupráce v 16:05 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Monika Kubšová 
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Ověřovatelé zápisu: 

     

 

   Ing. Petr Semeniuk  ……………….……………….. 

 

 

   Bc. Michal Selinger  ………………………………... 

 

 

 

……………………………..………..................... 

Ing. Martin Turnovský, starosta MČ Praha 22 

 

 

 


