Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo
dne 8. 11. 2010 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře
Přítomni :

viz prezenční listina

Návrhová komise :
Mandátová komise:
Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Jitka Rothová, Mgr. Ivana Vodičková
Jaroslav Malčánek, Ing. Ondřej Semecký
Ing. Eliška Machačová, Aleš Rubek

1. Zahájení
Zasedání ustavujícího Zastupitelstva MČ Praha 22 zahájil v 17,10 hodin nejstarší člen nově zvoleného
Zastupitelstva MČ pan Jiří Zahradník přivítáním všech přítomných. Dle prezenční listiny přečetl jména všech
zvolených zastupitelů.
Složení slibu zastupitelů
Členové Zastupitelstva složili slib člena Zastupitelstva městské části Praha 22 do rukou pana Jiřího Zahradníka.
Pan Zahradník složil slib do rukou druhého nejstaršího člena Zastupitelstva - paní Hany Hemelíkové.
2. Určení komisí a ověřovatelů zápisu
Předsedající určil výše uvedené členy komisí a ověřovatele zápisu s jejich souhlasem.
3. Určení způsobu volby starosty a zástupců starosty
Předsedající se členů Zastupitelstva dotázal, zda hlasování proběhne tajně či veřejně. Zastupitelé rozhodli
hlasováním 25:0:0, že veřejně.
4. Volba starosty
Jako první přednesl návrh pan Zahradník, do funkce starosty navrhl pana Milana Collera. Poté vyzval ostatní
členy k protinávrhům. Žádný protinávrh nebyl přednesen. Předsedající se dotázal pana Collera, zda v případě,
když bude zvolen starostou, funkci přijme. Pan Coller sdělil, že ano.
Hlasováním 23:0:2 byl starostou MČ Praha 22 zvolen pan Milan Coller. Pan starosta ve svém projevu poděkoval
za důvěru a za zvolení do své funkce.
5. Schválení programu
Pan starosta seznámil přítomné s programem. ZMČ schválilo program hlasováním 25:0:0.
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6. Volba zástupce starosty a dalších členů Rady MČ
Pan starosta hovořil o návrhu na zvýšení počtu uvolněných členů Zastupitelstva pro práci v MČ Praha 22 proti
minulému volebnímu období na 4.
Protinávrh nebyl přednesen. Hlasováním 24:0:1 byl návrh přijat.
Pan starosta navrhl na funkci zástupce starosty Ing. Martina Turnovského. Nebyl přednesen protinávrh. Pan Ing.
Turnovský návrh přijal. Hlasováním 23:0:2 byl do funkce zástupce starosty zvolen Ing. Martin Turnovský.
Jako třetího uvolněného člena Rady navrhl Ing. Turnovský paní Ing. Elišku Machačovou. Nebyl přednesen
protinávrh. Paní Ing. Machačová návrh přijala. Hlasováním 24:0:1 byla třetím uvolněným členem Rady zvolena
Ing. Eliška Machačová, CSc.
Jako čtvrtého uvolněného člena Rady navrhl pan starosta pana Aleše Rubka. Nebyl přednesen protinávrh. Pan
Aleš Rubek návrh přijal. Hlasováním 24:0:1 byl čtvrtým uvolněným členem Rady zvolen pan Aleš Rubek.
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Volba dalších členů RMČ.
Jako 5. člena RMČ navrhl Ing. Turnovský pana Jana Vorlíčka. Nebyl přednesen protinávrh. Pan Vorlíček návrh
přijal.
Hlasování: 24:0:1
Jako 6. člena RMČ navrhl Ing. Turnovský paní Mgr. Marcelu Pröllerovou. Nebyl přednesen protinávrh. Paní
Mgr. Pröllerová návrh přijala.
Hlasování: 24:0:1
Jako 7. člena RMČ navrhl pan starosta pana Ing. Ondřeje Semeckého. Nebyl přednesen protinávrh. Pan Ing.
Semecký návrh přijal.
Hlasování: 24:0:1
Byla zvolena 7 členná Rada městské části Praha 22 pro volební období 2010 – 2014.
7. Návrh jednacího řádu ZMČ
Návrh jednacího řádu byl zastupitelům předložen písemně k prostudování. Pan starosta podal návrh na doplnění
délky vystoupení v rozpravě. Další návrh na doplnění způsobu rozesílání materiálů podal pan Jakubec. Jednací
řád ZMČ byl po doplnění návrhů pana starosty a pana Jakubce schválen hlasováním 25:0:0.
8. Volba předsedů a členů výborů Zastupitelstva MČ, návrh jednacího řádu výborů ZMČ
Pan starosta konstatoval, že se ruší stávající výbory a přednesl návrh na funkci předsedy kontrolního výboru.
Další návrhy na členy kontrolního výboru přednesli Ing. Turnovský a pan Rubek. O jednotlivých návrzích se
hlasovalo samostatně. Hlasováním vždy 24:0:1 byl zvolen 3 členný kontrolní výbor. Návrh na předsedu
finančního výboru podal Ing. Turnovský. Další návrhy na členy FV podali pan starosta a Ing. Turnovský. Další
protinávrhy nebyly předloženy. O jednotlivých návrzích se hlasovalo samostatně. Hlasováním vždy 24:0:1 byl
zvolen 5 členný finanční výbor.
Paní tajemnice podala návrh na tajemníky kontrolního a finančního výboru. Hlasováním 25:0:0 byli zvoleni
tajemníci výborů.
Dále byl v materiálech předložen návrh jednacího řádu výborů ZMČ. K návrhu nebyly žádné připomínky.
Hlasováním 25:0:0 byl Jednací řád výborů ZMČ přijat.
9. Odměňování členů zastupitelstva MČ
Materiál byl jednotlivým zastupitelům předložen písemně. V souvislosti s volbami do ZMČ je třeba dle nařízení
vlády schválit odměňování členům ZMČ. Odměny všem členům ZMČ byla odsouhlasena hlasováním 25:0:0.
10. Ustanovení oddávajících
Pan starosta podal návrh, aby oddávali všichni zastupitelé, nebyl předložen jiný protinávrh. Hlasováním 24:0:1
byl návrh přijat.
12. Různé
Příští zasedání ZMČ se uskuteční dne 20. 12. 2010, oznámení i materiály budou zaslány i elektronicky.
Jednání ustavujícího zasedání ZMČ ukončil pana starosta poděkováním všem přítomným a přáním dobré
spolupráce v 18,10 hodin.
Zapsala : M. Veverková

Ověřovatelé zápisu :

Ing. Eliška Machačová, CSc.

……………………………………….

Aleš Rubek

………………………………………..

……………………………………..

starosta MČ pan M.Coller
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