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Zápis z  1. mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo            

dne 25. 4. 2016 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře 

 
 

Přítomni: viz prezenční listina 

Omluveni: pan Libor Čermák, pan Michal Doležal, pan Svatopluk Linhart,             

Mgr. Jiří Matyášek, Ing. Ondřej Semecký a pan Jiří Vrubl 

Mandátový výbor:  Mgr. Kateřina Erbsová, Ing. Michal Klich 

Návrhový výbor:  Mgr. Jitka Rothová Mgr. Ivana Vodičková 

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

  

 

1. Zahájení mimořádného zasedání zastupitelstva 
Mimořádné zasedání zastupitelstva MČ Praha 22 zahájil v 15:00 hodin starosta Ing. Martin Turnovský 

(dále jako „starosta“). Konstatoval, že jednání mimořádného zastupitelstva bylo svoláno na základě 

písemného požadavku ze dne 11. dubna 2016 jedné třetiny všech členů Zastupitelstva městské části 

Praha 22, jmenovitě těmito zastupiteli: pan Zelenka Vojtěch, Mgr. Štěpánková Silvie, DiS,              

Ing. Lagner Ondřej, RNDr. Král Petr, pan Koutský Radovan, Mgr. Kosař Pavel, Bc. Francová Daniela, 

pan Vrubel Jiří a MUDr. Klemenc Vladislav).  

 

Pan starosta v úvodním slově rozvedl účel mimořádného zastupitelstva, kterému předcházela 

informativní schůzka se členy zastupitelstva, panem Koutským a panem Zelenkou, kde mu byly 

tlumočeny požadavky opozice k vytvoření nového výboru pro územní plán. Informoval, že nabídl 

opozici vytvoření pracovní skupiny, která by připravila připomínky MČ k metropolitnímu plánu, v níž 

by byla, kromě odborníků, zastoupena opozice. Tento starostův návrh nebyl opozicí přijat. 

 

Dále konstatoval, že na zasedání je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, takže ZMČ je 

usnášení schopné. Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele v celkovém počtu 19, omluvil pana 

Libora Čermáka, pana Michala Doležala, pana Svatopluka Linharta, Mgr. Jiřího Matyáška,               

Ing. Ondřeje Semeckého a pana Jiřího Vrubla. Dále přivítal občana MČ Praha 22 a zaměstnance/kyně       

Úřadu MČ Praha 22. 

Starosta upozornil všechny přítomné zastupitele a občany, 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.  

Starosta informoval, že audio-video záznam bude zveřejněn na webových stránkách www.praha22.cz. 

 

 

 2. Volba mandátového výboru, návrhového výboru a ověřovatelů zápisu  
Starosta navrhl výše uvedené členy mandátového výboru, návrhového výboru a ověřovatele zápisu 

s jejich souhlasem. 

Hlasování členů hnutí STAN bude zaznamenáváno jmenovitě. 

 

Hlasováním 17:0:2 zvolen mandátový výbor. 

 

Francová  Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  Zelenka 

+ + + + + + + 

 

Hlasováním 19:0:0 byl zvolen návrhový výbor. 

 

Hlasováním 17:1:1 byli zvoleni ověřovatelé zápisu. 

 

Francová  Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  Zelenka 

+ + - + + z + 

 

 

 

http://www.praha22.cz/
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Schválení programu 
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu 1. mimořádného zasedání ZMČ, který měli všichni 

zastupitelé k dispozici.  

 

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu programu: 

1. Zahájení 

2. Volba mandátového a návrhového výboru a ověřovatelů zápisu, schválení programu 

3. Opětovný požadavek od IPR na konzultace a připomínkování budoucí podoby Metropolitního 

plánu (dopisu z IPR datovaného 23. 3. 2016 pod č. j. 03017/2016), shoda koalice a opozice nad 

podobou budoucího Metropolitního plánu 

4. Vytvoření vyváženého a dočasného Výboru pro připomínkování Metropolitního plánu ze strany 

MČ Praha 22 

5. Různé a další dotazy ze strany veřejnosti a zastupitelů 

ZMČ neschválilo program 1. mimořádného zasedání, hlasováním 8:0:11. 

 

Francová  Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  Zelenka 

+ + + + + + + 

 

 

Pan starosta poděkoval všem přítomným v jednacím sále a ukončil 1. mimořádné zasedání              

ZMČ Praha 22 v 15:10 hodin. 

 

 
Zapsala: Monika Kubšová 

Vyhotoveno dne: 26. 4. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

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

 

    

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

 

 

 

 

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

Ing. Martin Turnovský, starosta MČ Praha 22 

 

 

 

 

 

 

 

 
*/ Vysvětlivky k hlasování v tabulce: 

+ pro 

- proti 

z zdržel/la se 
 


