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Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha 22 

konaného dne 14. 11. 2018 

 
Místo konání: Zasedací místnost ve 3. patře budovy ÚMČ v Praze 22 

Zahájení jednání: 14:00 hod. 

Ukončení zasedání: 17:55 hod. 

Přítomni: viz prezenční listina 

Předsedající: Ing. Martin Turnovský, pan Vojtěch Zelenka 

Mandátový výbor: Mgr. Veronika Špalková-Kuželová, Mgr. Jakub Randák 

Návrhový výbor:  Ing. Jiří Pařízek, pan Ondřej Kallasch   

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jitka Rothová, pan Radovan Koutský  

 

 

Zahájení jednání bylo přítomno všech 25 zastupitelů MČ Praha 22 a zasedání řídil do doby 

zvolení nového starosty dosavadní starosta Ing. Martin Turnovský. 

 

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

členem Zastupitelstva městské části Praha 22 podle § 53 Zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. 

 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání zastupitelstva MČ Praha 22 zahájil v 14:00 hodin pan starosta Ing. Martin Turnovský (dále 

jako „předsedající“). Pronesl úvodní slovo, ve kterém zhodnotil průběh svého působení na úřadě ve 

funkci starosty, zhodnotil práci samosprávy za uplynulé VO a přednesl výčet všech důležitých 

projektů, které předávají nové radě včetně stavu jejich realizace. 

Konstatoval, že jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno v souladu s § 61 odst. 1 Zákona č. 131/2000 

Sb, o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů a dne 7. 11. 2018 bylo zveřejněno na Úřední desce 

ÚMČ Praha 22. 

Na zasedání je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, takže ZMČ je usnášení schopné. 

Předsedající přivítal všechny přítomné zastupitele v celkovém počtu 25. Přivítal Mgr. Martina Šlosara, 

právního zástupce MČ Praha 22, zaměstnance/kyně Úřadu MČ Praha 22 a občany a majitelé 

nemovitostí MČ Praha 22 

Předsedající všechny přítomné zastupitele a občany upozornil, že na zasedání je pořizován audio-video 

záznam. Dále informoval, že občané mohou se svými stanovisky vystoupit hned po úvodním slovu 

předkladatele a maximální doba jejich vystoupení je, v souladu s JŘ ZMČ, 5 minut. Dále pak mohou 

se svými dotazy vystoupit i na konci zasedání v bodě Různé.  

Předsedající informoval, že audio-video záznam bude zveřejněn na webových stránkách 

www.praha22.cz. 

 

2. Složení slibu zvolených členů Zastupitelstva MČ Praha 22 

Předsedající přečetl seznam zvolených zastupitelů v abecedním pořadí a v souladu s § 50 Zákona                

č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před 

složením slibu upozornil přítomné členy ZMČ, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou 

má za následek zánik mandátu podle § 50, Zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Je-li 

přítomen náhradník za dotyčnou stranu, skládá slib on. 

Složení slibu proběhlo tak, že paní Monika Kubšová (odbor kancelář volených orgánů) 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 a jejích 

občanů, řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a vyzvala členy zastupitelstva ke složení slibu 

pronesením slova „slibuji“ a stvrzení podpisem na samostatné listině.  

 

Po složení slibu posledního člena zastupitelstva (pan Zmátlo), vyzvala paní Kubšová předsedajícího 

Ing. Martina Turnovského ke složení slibu do rukou prvního nejstaršího člena ZMČ - pana RNDr. 

Petra Krále, a toho požádala, zdali může předstoupit. Ing. Martin Turnovský pronesl „slibuji“ a stvrdil 

slib podpisem. RNDr. Petr Král se vrátil na své místo. 

 

Předsedající prohlásil, že všichni přítomní členové ZMČ složili řádně zákonem předepsaný slib. Žádný 

z členů ZMČ neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 

http://www.praha22.cz/
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 3. Zvolení mandátového a návrhového výboru, ověřovatelů zápisu  
Předsedající určil mandátový a návrhový výboru a ověřovatele zápisu (s jejich souhlasem) podle 

platného JŘ ZMČ Praha 22. 

Mandátový výbor: Mgr. Veronika Špalková-Kuželová, Mgr. Jakub Randák 

Návrhový výbor:  Ing. Jiří Pařízek, pan Ondřej Kallasch   

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jitka Rothová, pan Radovan Koutský  

Hlasování: PRO: 25 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
 

4. Schválení programu 

Předsedající nechal schválit návrh programu, který byl doporučen Radou MČ Praha 22. 

Předsedající vznesl dotaz, zda mají přítomní zastupitelé k navrženému programu jednání, připomínku, 

dotaz, či protinávrh. Nikdo z řad zastupitelů se nepřihlásil, a tak dal hlasovat o návrhu programu. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Praha 22 schválilo následující program:  

1. Zahájení 

2. Složení slibu zvolených členů Zastupitelstva MČ Praha 22 

3. Zvolení mandátového a návrhového výboru, ověřovatelů zápisu 

4. Schválení programu 

5. Schválení Volebního řádu Zastupitelstva MČ Praha 22 

6. Stanovení počtu uvolněných a neuvolněných členů Rady MČ Praha 22 a určení 

způsobu jejich volby  

7. Volba starosty MČ Praha 22 

8. Volba místostarosty MČ Praha 22 

9. Volba dalších členů Rady MČ Praha 22 

10. Zřízení Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 22, stanovení počtu 

jejich členů, volba předsedů a jejich členů  

11. Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha 22 a 

dalších náhrad členům Zastupitelstva MČ Praha 22 

12. Pověření členů Zastupitelstva MČ Praha 22 přijímáním prohlášení snoubenců o 

projevu vůle vstoupit spolu do manželství 

13. Pověření členů Zastupitelstva MČ Praha 22 podepisováním doložek platnosti právního 

jednání dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů 

14. Různé 

Hlasování: PRO: 25 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0  

 

5. Schválení Volebního řádu Zastupitelstva MČ Praha 22 

Materiál byl předložen písemně a objasněn předkladatelem panem starostou 

V § 89 odst. 1 a) Zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, se uvádí, že 

zastupitelstvu je vyhrazeno volit starostu městské části, místostarostu (místostarosty) městské části a 

další členy rady městské části. K volbě byl v souladu s uvedeným zákonem připraven volební řád, 

který upravuje veřejné i tajné hlasování v rámci ustavujícího zasedání ZMČ Praha 22. Dále je nutné 

zvolit volební komisi - předsedu a 2 členy, kteří budou volby do volených orgánů MČ Praha 22 řídit a 

organizovat. Jejími členy nemohou být kandidáti do volených orgánů MČ Praha 22. 

 

Předsedající vznesl dotaz, zda mají přítomní zastupitelé připomínku, dotaz či pozměňující návrh 

k navrženému volebnímu řádu, nikdo se nepřihlásil, a tak předseda dal hlasovat. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Praha 22 schválilo Volební řád Zastupitelstva MČ Praha 22 podle přiloženého 

návrhu 

Hlasování: PRO: 25 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0  
 

Starosta oznámil, že volby do orgánů MČ Praha budou probíhat postupně pro jednotlivé funkce 

veřejně (aklamací) nebo tajně. O způsobu se bude hlasovat v bodě 6. programu. Volby řídila a 

organizovala tříčlenná komise. Podle volebního řádu je volena jedním hlasováním: předseda a              

2 členové.  
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Předsedající předložil návrh na její složení a vyzval zastupitele k podání návrhů na předsedu a na         

2 členy. Nikdo se nepřihlásil, a tak předseda dal hlasovat. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Praha 22 zvolilo volební komisi pro 1. ustavující Zastupitelstvo MČ Praha 22 ve 

složení: 

předseda: Mgr. Jakub Randák 

členové: Mgr. Veronika Špalková-Kuželová, pan Ondřej Čermák, MBA 

Hlasování: PRO: 25 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

6. Stanovení počtu uvolněných a neuvolněných členů Rady MČ Praha 22 a určení způsobu 

jejich volby  

V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 Zákona 131/2000 Sb., o hl. m. Praze činí počet členů rady 

městské části nejméně 5 a nejvýše 9 členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů 

zastupitelstva městské části, tj. 8 členů. 

 

Předsedající předložil návrh na stanovení sedmičlenné RMČ a počet uvolněných a neuvolněných 

členů Rady MČ Praha 22 ve složení: 

 5 členů rady uvolněných pro výkon veřejné funkce (včetně starosty) 

 2 členové rady neuvolnění pro výkon veřejné funkce 

 

Předsedající vyzval zastupitele k podání protinávrhů. 

 

Ing. Langmajer předložil 1. protinávrh na stanovení pětičlenné RMČ, svůj návrh zdůvodnil tím, že 

v době kdy on byl radním, toto složení stačilo. 

 3 členové rady uvolnění pro výkon veřejné funkce  

 2 členové rady neuvolnění pro výkon veřejné funkce 

 

Pan Zelenka předložil 2. protinávrh na stanovení sedmičlenné RMČ, svůj návrh zdůvodnil tím, že     

7 uvolněných radních se do budoucna jeví ekonomicky výhodné, po roce práce bude předloženo její 

shrnutí.  

 7 členů rady uvolněných pro výkon veřejné funkce 

Hlasování: PRO: 14 PROTI: 11  ZDRŽEL SE: 0 Protinávrh byl přijat. 
 

Mgr. Matyášek předložil 3. protinávrh na stanovení sedmičlenné RMČ, svůj návrh zdůvodnil tím, že 

model v minulém volebním období vyhovoval a vyčíslil jaké ekonomické důsledky bude mít                  

7 uvolněných radních. 

 4 členové rady uvolnění pro výkon veřejné funkce  

 3 členové rady neuvolnění pro výkon veřejné funkce 

Hlasování: PRO: 9  PROTI: 11 ZDRŽEL SE: 5 Protinávrh nebyl přijat. 

 

 

V široké rozpravě k předloženým návrhům na počty radních a obsahu jejich práce vystoupili:           

Ing. Turnovský, Mgr. Kosař, pan Knotek, Ing. Langmajer, pan Zelenka, Mgr. Erbsová,                    

Mgr. Matyášek, Mgr.. Vodičková, Ing. Semecký 

 

Po ukončení rozpravy dal předsedající hlasovat o předložených protinávrzích od posledního 

předneseného. 

Hlasováním: 14:11:0 byl 2. protinávrh pana Zelenky přijat. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Praha 22 stanovilo 7 členů Rady MČ Praha 22, z toho 7 členů rady uvolněných 

pro výkon veřejné funkce 

 

Určení způsobu volby  

Předsedající požádal zastupitele o předložení návrhu způsobu volby - tajné hlasování nebo veřejné 

hlasování. 

Pan Čermák navrhl tajné hlasování. 
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Mgr. Kosař předložil protinávrh na veřejné hlasování. 

Hlasování: PRO: 17 PROTI: 4 ZDRŽEL SE: 4 Protinávrh byl přijat. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Praha 22 stanovilo veřejné hlasování pro volbu všech členů Rady MČ Praha 22.  

 

7. Volba starosty  
Předsedající Ing. Martin Turnovský, vyzval zvolenou volební komisi, aby usedla za předsednický stůl 

a její předseda řídil volby do orgánů MČ Praha 22.    

Předseda volební komise vyzval zastupitele k přednesení návrhů na volbu starosty veřejným 

hlasováním. 

 

Mgr. Erbsová navrhla na funkci starosty pana Zelenku, který s kandidaturou souhlasil a krátce se 

zastupitelům představil. 

JUDr. Štorkán navrhl na funkci starosty pana Mgr. Kosaře, který poděkoval, ale s kandidaturou 

nesouhlasil. 

 

Předseda volební komise vyzval zastupitele k hlasování. 

Usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Praha 22 zvolilo do uvolněné funkce starosty MČ Praha 22 pana Vojtěcha 

Zelenku. 

Hlasování: PRO: 16 PROTI: 5 ZDRŽEL SE: 4 

 

Nově zvolený starosta pan Vojtěch Zelenka poděkoval za zvolení a přednesl úvodní slovo. Poděkoval 

Ing. Martinu Turnovskému za vykonávanou funkci starosty MČ Praha 22 a všem jeho kolegům za 

minulé volební období. Následně pokračoval ve vedení zasedání ZMČ za předsednickým stolem. 

 

8. Volba místostarosty MČ Praha 22 

Volby místostarostů řídí předseda volební komise podle volebního řádu. Hlasování pro každou 

z navržených funkcí samostatně veřejným hlasováním. 

Starosta vyzval zastupitele k podání návrhů na počet místostarostů. 

 

Mgr. Ing. Lagner stanovuje 1. místostarostu a místostarostu, celkem 2. 

Hlasování: PRO: 16 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 9 Návrh byl přijat. 

 

Mgr. Matyášek předložil protinávrh na stanovení pouze 1. místostarosty. 

Hlasování: PRO: 8  PROTI: 14 ZDRŽEL SE: 3 Protinávrh nebyl přijat. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Praha 22 stanovuje počet místostarostů v počtu 2. 

 

Předseda volební komise vyzval zastupitele k přednesení návrhů na volbu 1. místostarosty.  

Starosta navrhl do funkce 1. místostarostky Mgr. Erbsovou, která s kandidaturou souhlasila a krátce 

se zastupitelům představila. 

Hlasování: PRO: 14 PROTI: 2 ZDRŽEL SE: 9 Návrh byl přijat. 

 

Mgr. Vodičková předložila návrh do funkce 1. místostarosty Mgr. Kosaře, který s kandidaturou 

souhlasil a krátce se zastupitelům představil. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Praha 22 zvolilo do uvolněné funkce 1. místostarostky MČ Praha 22                 

paní Mgr. Kateřinu Erbsovou. 

 

Předseda volební komise vyzval zastupitele k přednesení návrhů na volbu místostarosty.  

Starosta navrhl do funkce místostarosty Mgr. Kosaře, který s kandidaturou souhlasil. 

Hlasování: PRO: 22 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3 Návrh byl přijat. 
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Usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Praha 22 zvolilo do uvolněné funkce místostarosty MČ Praha 22 pana           

Mgr. Pavla Kosaře. 

 

 

9. Volba dalších členů Rady MČ Praha 22 

Volby stanoveného počtu 4 členů rady řídí předseda volební komise podle volebního řádu. Hlasování 

pro každou z navržených funkcí proběhne samostatně veřejným hlasováním. 

Předseda volební komise vyzval zastupitele k přednesení návrhů na členy rady MČ Praha 22. 

 

Starosta navrhl do funkce prvního uvolněného člena rady pana Koutského, který s kandidaturou 

souhlasil a krátce se zastupitelům představil. 

Hlasování: PRO: 15 PROTI: 4 ZDRŽEL SE: 6 Návrh byl přijat. 

 

Ing. Turnovský předložil návrh a do funkce navrhl Mgr. Štěpánkovou, která poděkovala, ale 

s kandidaturou nesouhlasila. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Praha 22 zvolilo do uvolněné funkce člena Rady MČ Praha 22 pana Radovana 

Koutského. 

 

Starosta navrhl do funkce druhého uvolněného člena rady Ing. Krátkého, který s kandidaturou 

souhlasil a krátce se zastupitelům představil. 

Hlasování: PRO: 16 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 8 Návrh byl přijat. 

 

Mgr. Vodičková předložila návrh a do funkce navrhla Mgr. Ing. Lagnera, který s kandidaturou 

souhlasil a krátce se zastupitelům představil. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Praha 22 zvolilo do uvolněné funkce člena Rady MČ Praha 22 pana Ing. Iva 

Krátkého. 

 

Starosta navrhl do funkce třetího uvolněného člena rady Mgr. Ing. Lagnera, který s kandidaturou 

souhlasil. 

Hlasování: PRO: 23 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 Návrh byl přijat. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Praha 22 zvolilo do uvolněné funkce člena Rady MČ Praha 22 pana                

Mgr. Ing. Ondřeje Lagnera. 

 

Starosta navrhl do funkce čtvrtého uvolněného člena rady pana Štěpána Zmátla, který 

s kandidaturou souhlasil a krátce se zastupitelům představil. 

Hlasování: PRO: 15 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 9 Návrh byl přijat. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Praha 22 zvolilo do uvolněné funkce člena Rady MČ Praha 22 pana Štěpána 

Zmátla. 

 

Pan starosta v 15:40 hod. navrhl 10 minutovou přestávku.  

Pokračování zasedání pan starosta stanovil na 15:50 hod. 

 

10. Zřízení Kontrolního výboru (KV) a Finančního výboru (FV) Zastupitelstva MČ Praha 22, 

stanovení počtu jejich členů, volba předsedů a jejich členů  

Počet členů výborů musí být lichý, minimální počet 5 členů. Předsedou musí být člen ZMČ. Členem 

nesmí být starosta, místostarosta, tajemník, vedoucí OE a účetní. Tajemníkem je zaměstnanec úřadu.   

 

Starosta informoval o postupu volby. Nejdříve bude hlasováno o počtu členů obou výborů. Hlasování 

proběhne podle volebního řádu veřejným hlasováním. Dále bude hlasováno o předsedovi KV a FV 

samostatně, a hlasování o členech KV a členech FV bude probíhat jednotlivě po jménech.  
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Starosta navrhl, aby počet členů v KV a FV byl stejný jako v minulém volebním období, což znamená 

5 členů. 

Starosta vyzval zastupitele k přednesení návrhů. Nikdo ze zastupitelů se nepřihlásil. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Praha 22 zřídilo: 

5 členný Kontrolní výbor Zastupitelstva MČ Praha 22 

5 členný Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 22 

Hlasování: PRO: 25 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

Předseda volební komise vyzval zastupitele k hlasování. 

 

Technická poznámka - Ing. Turnovský - způsob volby předsedů a členů KV a FV nebyl dosud 

stanoven. Hlasovalo se pouze o způsobu volby členů rady. 

Ing. Petr - podle schváleného Volebního řádu je volba veřejná. 

 

Ing. Turnovský přednesl protinávrh na tajnou volbu předsedy KV a FV. 

Usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Praha 22 stanovilo tajné hlasování předsedů KV a FV ZMČ Praha 22. 

Hlasování: PRO: 5  PROTI: 10  ZDRŽEL SE: 10 Návrh nebyl přijat. 

 

Starosta konstatoval, že hlasování proběhne aklamací/veřejně. 

 

Předseda volební komise vyzval zastupitele k přednesení návrhů na volbu předsedy KV ZMČ Praha 

22. 

Ing. Turnovský navrhl za předsedu KV ZMČ Praha 22 Mgr. Matyáška, který s kandidaturou souhlasil 

a krátce se zastupitelům představil. 

Hlasování: PRO: 9  PROTI: 6  ZDRŽEL SE: 10 Návrh nebyl přijat. 

 

Pan Kaněra přednesl návrh zvolit za předsedu KV ZMČ Praha 22 Bc. Rotha, který s kandidaturou 

souhlasil a krátce se zastupitelům představil. 

Hlasování: PRO: 20  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 5 Návrh byl přijat. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Praha 22 zvolilo do funkce předsedy KV MČ Praha 22 pana Bc. Miroslava 

Rotha. 

 

Předseda volební komise vyzval zastupitele k přednesení návrhů na volbu jednotlivých členů KV 

ZMČ Praha 22. Volba proběhla jednotlivě po jménech. 

Starosta požádal, aby každá politická strana nominovala svého zástupce. 

Starosta za STAN+Svobodní navrhl pana Koutského, který s nominací souhlasil. 

Ing. Langmajer za ODS navrhl JUDr. Štorkana, který s nominací souhlasil. 

Pan Knotek za Pro Prahu navrhl Mgr. Matyáška, který s nominací souhlasil. 

Mgr. Erbsová Praha 22. Naše město navrhla pana Kallasche, který s nominací souhlasil. 

Mgr. Kosař navrhl Ing. Semeckého, který s nominací nesouhlasil. 

Ing. Semecký navrhl pana Knotka, který s nominací nesouhlasil. 

 

Předseda volební komise vyzval zastupitele k volbě člena KV ZMČ Praha 22 pana Koutského. 

Hlasování: PRO: 22  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 3 Návrh byl přijat. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Praha 22 zvolilo do funkce člena KV MČ Praha 22 pana Radovana Koutského. 

 

Předseda volební komise vyzval zastupitel k volbě druhého člena KV ZMČ Praha 22. 

Ing. Langmajer navrhl JUDr. Štorkana, který s nominací souhlasil. 

Hlasování: PRO: 21  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 4 Návrh byl přijat. 

 

Mgr. Erbsová Praha navrhla pana Kallasche, který s nominací souhlasil. 
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Usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Praha 22 zvolilo do funkce člena KV MČ Praha 22 pana JUDr. Miroslava 

Štorkana. 

 

 

Předseda volební komise vyzval zastupitel k volbě třetího člena KV ZMČ Praha 22. 

Ing. Turnovský navrhl Mgr. Matyáška, který s nominací souhlasil. 

Hlasování: PRO: 24  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 1 Návrh byl přijat. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Praha 22 zvolilo do funkce člena KV MČ Praha 22 pana Mgr. Jiřího Matyáška. 

 

Předseda volební komise vyzval zastupitel k volbě čtvrtého člena KV ZMČ Praha 22. 

Mgr. Erbsová Praha navrhla pana Kallasche, který s nominací souhlasil. 

Hlasování: PRO: 23  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 2 Návrh byl přijat. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Praha 22 zvolilo do funkce člena KV MČ Praha 22 pana Ondřeje Kallasche. 

 

Předseda volební komise vyzval zastupitele k přednesení návrhů na volbu předsedy FV ZMČ Praha 22 

Starosta navrhl za předsedu FV ZMČ Praha 22 Ing. Pařízka, který s kandidaturou souhlasil a krátce se 

zastupitelům představil. 

Hlasování: PRO: 22  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 3 Návrh byl přijat. 

 

JUDr. Štorkán za předsedu FV ZMČ Praha 22 Ing. Semeckého, který poděkoval, ale s kandidaturou 

nesouhlasil. 

Mgr. Matyášek navrhl za předsedu FV ZMČ Praha 22 pana Zmátla, který poděkoval, ale 

s kandidaturou nesouhlasil. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Praha 22 zvolilo do funkce předsedy FV MČ Praha 22 pana Ing. Jiřího Pařízka. 

 

Předseda volební komise vyzval zastupitel k volbě prvního člena FV ZMČ Praha 22. 

Ing. Langmajer navrhl Ing. Semeckého, který s nominací souhlasil. 

Hlasování: PRO: 24  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 1 Návrh byl přijat. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Praha 22 zvolilo do funkce člena FV MČ Praha 22 pana Ing. Ondřeje 

Semeckého. 

 

Předseda volební komise vyzval zastupitel k volbě druhého člena FV ZMČ Praha 22. 

Ing. Turnovský navrhl Ing. D., který s nominací souhlasil a krátce se zastupitelům představil. 

Hlasování: PRO: 11  PROTI: 1  ZDRŽEL SE: 13 Návrh nebyl přijat 

 

Mgr. Erbsová navrhla Bc. K., která s nominací souhlasila a krátce se zastupitelům představila. 

Hlasování: PRO: 15  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 10 Návrh byl přijat. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Praha 22 zvolilo do funkce členky FV MČ Praha 22 paní Bc. J. K.. 

 

Předseda volební komise vyzval zastupitel k volbě třetího člena FV ZMČ Praha 22. 

Ing. Turnovský navrhl Ing. D., který s nominací souhlasil. 

Hlasování: PRO: 22  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3 Návrh byl přijat 

 

Pan Zmátlo navrhl pana P. F., který bohužel z důvodu nemoci nebyl přítomen, ale jeho písemný 

souhlas s nominací měl Ing. Pařízek k dispozici. 
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V rozpravě k nominaci nepřítomného navrženého pana F. a k platnosti jeho prohlášení vystoupili: 

Mgr. Šlosar, Ing. Turnovský, Mgr. Matyášek, JUDr. Štorkan, Ing. Pařízek, Mgr. Kosař, Ing. Semecký, 

pan Kallasch. 

Z důvodu nepřítomnosti navrženého se o něm dále nehlasovalo. 

 

Ing. Semecký navrhl pana Zmátla, který poděkoval, ale s nominací nesouhlasil. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Praha 22 zvolilo do funkce člena FV MČ Praha 22 pana Ing. M. D.. 

 

Předseda volební komise vyzval zastupitel k volbě čtvrtého člena FV ZMČ Praha 22. 

Ondřej Kallas navrhl procedurální návrh. 

Zastupitelstvo MČ Praha 22 odkládá volbu čtvrtého člena FV ZMČ Praha 22 na příští zasedání 

ZMČ Praha 22. 

Hlasování: PRO: 10 PROTI: 8 ZDRŽEL SE: 7 Návrh nebyl přijat 

 

Starosta navrhl Ing. N., který s nominací souhlasil a krátce se zastupitelům představil. 

Hlasování: PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 8 Návrh byl přijat 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Praha 22 zvolilo do funkce člena FV MČ Praha 22 pana Ing. R. N.. 

 

Po zvolení předsedů a členů obou výborů byla činnost volební komise ukončena.  

 

Volba tajemníků KV a FV ZMČ Praha 22 

Starosta navrhl na tajemníka KV ZMČ Praha 22 Ing. Radka Ptáčka - vedoucího odboru kancelář 

volených orgánů. 

Starosta navrhl na tajemníka FV ZMČ Ing. Františka Wettera - vedoucího ekonomického odboru. 

 

Starosta se dotázal, zda někdo nemá protinávrh. Nikdo se nepřihlásil, nechal tedy hlasovat o návrhu. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Praha 22 volí tajemníkem KV MČ Praha 22 pana Ing. Radka Ptáčka  

Hlasování: PRO: 25 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Praha 22 volí tajemníkem FV MČ Praha 22 pana Ing. Františka Wettera  

Hlasování: PRO: 25 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

 

11. Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha 22 a dalších 

náhrad členům Zastupitelstva MČ Praha 22 

Materiál byl předložen písemně a objasněn starostou. 

Materiál byl zpracován v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

zákona č. 99/2017 Sb. a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků, a s ohledem na rozpočtové možnosti městské části. 

Bylo navrženo poskytování měsíční odměny neuvolněným členům ZMČ v maximální výši. Souhrn 

odměn za více funkcí není navrhován. 

 

Usnesení: 

1. Zastupitelstvo MČ Praha 22 stanovilo svým neuvolněným členům ZMČ za výkon funkce od 

14. 11. 2018 měsíční odměny v následujících částkách v Kč: 

- předseda/předsedkyně výboru/komise/zvláštního orgánu MČ: 3 999,00 

- člen/členka výboru/komise/zvláštního orgánu MČ: 3 332,00 

- člen/členka zastupitelstva MČ bez dalších funkcí: 1 999,00. 

V případě nástupu náhradníka na uvolněný mandát člena ZMČ bude odměna poskytována ode dne 

složení slibu. 

V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení 

do příslušné funkce.  
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Hlasování: PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 6 

 

V rozpravě vystoupil: 

Mgr. Matyášek - do výborů byli zvoleni i nečleni zastupitelstva, jak je tedy pamatováno s odměnami 

na tyto členy výborů. 

Odpověděl starosta - tak jak je materiál navržen, tak se zatím týká jen neuvolněných členů 

zastupitelstva, ale do budoucna se počítá i s jejich odměňováním, bude předloženo na prosincovém 

zasedání. 

 

Usnesení: 

2. Zastupitelstvo MČ Praha 22 zvýšilo odměnu svým neuvolněným členům ZMČ, kteří jsou 

oprávněni k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, a to o 400 Kč za 

každý obřadní den, s přihlédnutím k časové náročnosti a četnosti obřadů až o 2 000 Kč měsíčně od   

14. 11. 2018. 

Hlasování: PRO: 23 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 

 

Usnesení: 

3. Zastupitelstvo MČ Praha 22 stanovilo paušální částky náhrady ušlého výdělku v souvislosti 

s výkonem funkce neuvolněným členům ZMČ, kteří jsou podnikající fyzickou osobou nebo osobou 

provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, které jsou uvedené v příloze 2. tohoto usnesení, od 

1. 12. 2018. 

 

V rozpravě vystoupil: 

Ing. Semecký - ten kdo je zaměstnanec, beží mu mzda, ten kdo je OSVČ tak mu neběží nic, je zde 

navrhováno pouze 150 Kč na hodinu, max. 1000 Kč za měsíc. Otázka byla, zda jestli navržené je  

myšleno vážně. 

Odpověděl pan Zmátlo - na prosincovém zasedání bude toto usnesení revokováno a bude nově 

navrženo. 

 

Hlasování: PRO: 14 PROTI: 3 ZDRŽEL SE: 8 

 

Usnesení: 

4. Zastupitelstvo MČ Praha 22 ukládá tajemníkovi ÚMČ Praha 22 zajistit realizaci tohoto usnesení 

pod č. 1, 2 a 3. 

Hlasování: PRO: 24 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 

 

 

12. Pověření členů Zastupitelstva MČ Praha 22 přijímáním prohlášení snoubenců o projevu 

vůle vstoupit spolu do manželství 

Materiál byl předložen písemně a objasněn starostou. 

Materiál je zpracován podle § 94 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů, kdy si Zastupitelstvo MČ Praha 22 může vyhradit pověření členů Zastupitelstva 

MČ Praha 22 k přijímání prohlášení snoubenců o projevu vůle vstoupit spolu do manželství dle § 11a 

zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Usnesení: 

1. Zastupitelstvo MČ Praha 22 si vyhrazuje podle § 94 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním 

městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, pověřovat členy Zastupitelstva MČ Praha 22 k přijímání 

prohlášení snoubenců o projevu vůle vstoupit spolu do manželství dle § 11a zákona č. 301/2000 Sb.,    

o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů.     

Hlasování: PRO: 25 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

Usnesení: 

2. Zastupitelstvo MČ Praha 22 pověřuje k přijímání prohlášení snoubenců o projevu vůle vstoupit 

spolu do manželství ve správním obvodu matričního úřadu Úřadu městské části Praha 22 všechny 

zvolené členy Zastupitelstva MČ Praha 22  

Hlasování: PRO: 25 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
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13. Pověření členů Zastupitelstva MČ Praha 22 podepisováním doložek platnosti právního 

jednání dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů 

Materiál byl předložen písemně a objasněn starostou. 

Materiál byl zpracován v souladu s § 43 zák. č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů. Právní úkon městské části, který je podmíněn předchozím zveřejněním, 

schválením nebo souhlasem, je třeba opatřit ověřovací doložku. Doložku podepisují dva pověření 

členové Zastupitelstva MČ, které tímto úkolem pověří Zastupitelstvo MČ Praha 22. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Praha 22 pověřuje podepisováním doložek platnosti právního jednání dle § 43 

zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, všechny řádně zvolené členy 

Rady MČ Praha 22 pro volební období 2018-2022.  

Hlasování: PRO: 24 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 0 

  

14. Různé 

14.1 Dotazy členů ZMČ  

Ing. Turnovský  - Stanovisko k otevřenému dopisu o zrušení VŘ “Tělocvična - víceúčelová 

sportovní hala ZŠ Jandusů” 

Všem zastupitelům a Mgr. Šlosarovi bylo rozdáno stanovisko AK JUDr. Tögela k “otevřenému 

dopisu” ze dne 23. 10. 2018 požadujícím po zadavateli zrušení VŘ Tělocvična - víceúčelová sportovní 

hala ZŠ Jandusů”. Ing. Turnovský objasnil toto stanovisko všem přítomným. 

Ing. Turnovský se dotázal na jméno advokátní kanceláře na základě, které má MČ dělat nezvratné 

kroky a veřejnou zakázku neuzavírat. 

 

V široké rozpravě k tomuto tématu vystoupili: Mgr. Kosař, Mgr. Erbsová, Mgr. Matyášek,               

Mgr. Vodičková, pan Randák, starosta, Ing. Semecký, pan Zmátlo, občan P., občan K.  

 

pan Knotek se dotázal pana starosty, proč neměl připravený úvodní projev starosty, ve kterém by  

krátce představil své plány na příští volební období. 

Ing. Turnovský se dotázal, co se bude dít dále v MČ Praha 22, jak bude pokračováno s přenechanými 

zakázkami, požádal o předložení na prosincovém zasedání. 

Starosta odpověděl na oba dotazy - je připraveno programové prohlášení rady a bude zastupitelům 

předloženo na prosincové zasedání.  

 

Proběhla široká diskuse k nominacím členů do komisí rady. 

Starosta informoval, že byly osloveny všechny politické strany s tím, aby dodali návrhy na členy 

včetně jejich zkušeností, aby si předsedové komisí mohli vybrat správné a vhodné odborníky. 

 

V 17:44 hod. odchází ze zasedání JUDr. Štorkán, Ing. Langmajer a Ing. Semecký - počet 

členů 22 přítomných. 
 

V rozpravě vystoupili: starosta, Ing. Langmajer, pan Knotek, Mgr. Kosař, občanka V., pan starosta, 

Mgr. Matyášek, pan Koutský, občanka N.. 

 

V průběhu rozpravy v 17:46 hod. odchází ze zasedání Mgr. Štěpánková - počet členů          

21 přítomných. 

 
14.2 Dotazy, připomínky a podněty občanů MČ Praha 22 

Občanka J. - vystoupila s názorem na odbornost zaměstnanců na úřadě městské části 

Občanka P. - vystoupila s poděkováním panu Knotkovi, Mgr. Matyášovi a Ing. Turnovskému za 

dohled nad Pitkovicemi a za pomoc při realizaci projektů, včetně „Pitkovického parku“. Bude ráda, 

když bude moci i nadále možná spolupráce s městskou částí. 

 

Občanka V. - poděkovala nejen samosprávě, ale i úředníkům za dohled nad Hájkem, za aktivity které 

se v Hájku uskutečnili 
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Pan starosta poděkoval radě, všem zastupitelům, volební komisi, členům obou výborů, ověřovatelům 

zápisu i úředníkům za účast a v 17:55 hodin ukončil ustavující zasedání zastupitelstva. 

 

Zapsala: Monika Kubšová 

Vyhotoveno dne 18. 11. 2018  

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

   Mgr. Jitka Rothová  ………………………………... 

    

 

   Radovan Koutský  ……………….……………….. 

 

 

 

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

Vojtěch Zelenka, starosta MČ Praha 22 


