
  

Zápis z  3. mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo            

dne 2. 10. 2018 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře 

 
 

Přítomni: viz prezenční listina 

Omluveni: pan Aleš Benda, pan Milan Coller, pan Libor Čermák, pan Michal 

Doležal, pan Jiří Knotek, Ing. Ondřej Semecký, Ing. Martin Turnovský 

Mandátový výbor:  Ing. Michal Klich a Mgr. Pavel Kosař 

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

Ověřovatelé zápisu: Ing. Ondřej Lagner aRNDr. Ing. Bohumil Loula, CS. 

  

 

1. Zahájení mimořádného zasedání zastupitelstva 

Mimořádné zasedání zastupitelstva MČ Praha 22 zahájil v 16:05 hodin pan zastupitel Ing. Petr 

Semeniuk (dále jen Ing. Semeniuk) na základě pověření. Konstatoval, že jednání mimořádného 

zastupitelstva bylo svoláno na základě písemného požadavku ze dne 17. září 2018 části zastupitelů 

městské části Praha 22 jmenovitě těmito zastupiteli: KOUTSKÝ Radovan, Ing. LAGNER Ondřej, 

RNDr. KRÁL Petr, Mgr. ŠTĚPÁNKOVÁ Silvie, Mgr. KOSAŘ Pavel, Mgr. RANDÁK Jakub, 

ZELENKA Vojtěch, KALLASCH Ondřej, Ing. PAŘÍZEK Jiří a Mgr. ERBSOVÁ Kateřina. 

 

Konstatoval, že jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno, na zasedání je přítomna 

nadpoloviční většina členů zastupitelstva, takže ZMČ je usnášení schopné. Přivítal všechny přítomné 

zastupitele v celkovém počtu 18, omluveni jsou starosta Ing. Turnovský, místostarosta Jiří Knotek, 

pan Aleš Benda, Ing. Ondřej Semecký, pan Milan Coller, pan Michal Doležal a pan Libor Čermák. 

Přivítal Mgr. Martina Šlosara, právního zástupce MČ Praha 22. Přivítal zaměstnance/kyně Úřadu MČ 

Praha 22 a občany a majitelé nemovitostí MČ Praha 22 

Ing. Semeniuk všechny přítomné zastupitele a občany upozornil, že na zasedání je pořizován audio-

video záznam, který bude zveřejněn na webových stránkách www.praha22.cz. 

 

Krátce po přednesení úvodní řeči zastupitel Radovan Koutský napadl pověření pana Ing. Semeniuka 

k vedení mimořádného zasedání. Pan Ing. Semeniuk již před tím abdikoval na dosavadní funkci 

radního MČ. Pan zastupitel Koutský argumentoval tím, že zastupitelstvo může vést kdokoli z rady, 

případně místostarosta, případně starosta, nikoli však zastupitel MČ. Po dlouhé emotivní diskuzi byla 

vyhlášena přestávka. Opoziční zastupitelé pod tlakem možného přerušení schůze souhlasili s vedením 

schůze panem Ing. Semeniukem. 

 

 2. Volba mandátového výboru, návrhového výboru a ověřovatelů zápisu  

Ing. Semeniuk navrhl výše uvedené členy mandátového výboru, návrhového výboru a ověřovatele 

zápisu s jejich souhlasem. 

Hlasování členů hnutí STAN bylo zaznamenáváno jmenovitě. 

 

Hlasováním 17:0:1 zvolen mandátový výbor. 

Randák  Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  Zelenka 

+ z + + + + + 

 

Hlasováním 18:0:0 byl zvolen návrhový výbor. 

 

Hlasováním 18:0: byli zvoleni ověřovatelé zápisu. 

 

Před schválením programu Ing. Semeniuk přednesl svoji prolongaci k bodům 3 a 4 navrženého 

programu. Vysvětlil, že bod č. 3 programu je bezpředmětný, neboť ke dni 27. 9. 2018 odstoupil 

z funkce uvolněného radního MČ Praha 22. Dále informoval, že na 90. zasedání dne 26. 9. 2018 Rada 

MČ Praha 22 souhlasila s auditem vybraných veřejných zakázek, jejichž seznam bude projednávat na 

radě dne 10. 10. 2018 

 

V rámci návrhu bodu programu Ing. Langmajer vystoupil proti redakční radě časopisu Hlava 22, který 

publikuje část zastupitelů a kandidátů za STAN a PRAHA 22 - Naše město. Pan Ing. Langmajer 

http://www.praha22.cz/


  

okomentoval článek o jeho dopravní nehodě před 11 lety. Kritika míří hlavně na zastupitele Zelenku a 

paní Mgr. Erbsovou. Údajné nepravdy článků dokládá údajným rozsudek nejvyššího soudu, který však 

na výzvu paní Mgr. Erbsové neposkytuje k nahlédnutí. V diskuzi je napomenut i pan zastupitel     

RNDr. Král. Ten se však brání slovy, že pana Ing. Langmajera nikdy jakkoli nenapadl. Emotivní 

výstup není zakončený návrhem bodu programu. Kvůli této skutečnosti je opozičními zastupiteli 

napadnuta možnost vystoupení pana Ing. Langmajera. Pan Ing. Langmajer formuluje nerelevantní bod 

programu, který je opět opozičními zastupiteli odmítán. 

 

Ing. Pařízek dostává slovo od vedoucího schůze pana Ing. Semeniuka. Řeč se vztahuje k jednání a 

následnému hlasování rady, která měla vydat jasnou a srozumitelnou informaci k soudní kauze pana 

Ing. Semeniuka. Pan Ing. Pařízek je napadnut za délku svého projevu. Ing. Pařízek argumentuje 

urychlenou stručností a dodává, že určitou odpovědnost za své konání má i úřad MČ Praha 22. 

 

Ing. Langmajer stahuje svůj návrh bodu programu. 
V rámci návrhu programu zastupitelstva jsem jsem byl nucen komentovat lži publikované částí zastupitelů a 

kandidátů STAN a PRAHA 22-Naše město v plátku Hlava 22 a doložil jsem tuto velmi nevkusnou lež o mé 

dopravní nehodě, která se stala před 11-ti lety rozsudkem nejvyššího soudu. Jednalo se již o třetí lež, za dvě se už 

aktéři omluvili, prostě se spletli. Místo omluvy, která však na vrcholu volební kampaně nic neznamená jsem 

jsem se dostal pod hysterickou palbu výlevů schizofreničky Erbsové (Praha 22-Naše město). Myslíte si, že to 

jsou silná slova, můžete se podívat 

Schválení programu 

Ing. Semeniuk vyzval ostatní zastupitele před vlastním schválením programu, který měli k dispozici, 

aby předložili své návrhy k doplnění programu 3. mimořádného zasedání ZMČ. 

 

Pan Zelenka navrhl zařadit do programu bod „Projednání úpravy územního plánu U1110 (dále jen  

ÚP U1110) na pozemku společnosti Ekospol a. s.“ 

Ing. Semeniuk informoval, že příští týden 9. 10. 2018 se zasedá Komise VaÚP, která bude mít tento 

bod na programu svého zasedání. 

Hlasováním 10:1:7 nebyl protinávrh přijat. 

 

Randák  Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  Zelenka 

+ + + + + + + 

 

RNDr. Král navrhl zařadit do programu bod „Různé“. 

Hlasováním 10:0:8 nebyl protinávrh přijat. 

 

Randák  Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  Zelenka 

+ + + + + + + 

 

Pan Kallasch navrhl stáhnout bod č. 3 „Odvolání radního Ing. Petra Semeniuka z funkce uvolněného 

radního MČ Praha 22 v souvislosti s jeho obžalobou v kauze rekonstrukce zámku Kuks a obžalobou za 

padělání platebního prostředku, tento bod je na programu již bezpředmětný. 

Hlasováním 11:0:7, nebyl protinávrh přijat (Ing. Pařízek - pro). 

 

Randák  Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  Zelenka 

+ + + + + + + 

 

Ing. Semeniuk nechal hlasovat o původním návrhu programu: 

1. Zahájení 

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

3. Odvolání radního Ing. Petra Semeniuka z funkce uvolněného radního MČ Praha 22 

v souvislosti s jeho obžalobou v kauze rekonstrukce zámku Kuks a obžalobou za padělání 

platebního prostředku. 

4. Zajištění auditů na zakázky MČ za období 2015 - 2018, jejichž plněním bylo provádění 

jakýchkoliv stavebních prací. 

ZMČ neschválilo program 3. mimořádného zasedání, hlasováním 10:1:6. (Ing. Pařízek - pro) 

 



  

Počet členů v zasedací místnosti při hlasování - 17 přítomných (bez Mgr. Rothové)             

Randák  Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  Zelenka 

+ + + + + + + 

 

Výsledek hlasování pobouřil část opozičních zastupitelů, kteří se hlasitě vyjádřili směrem k radě 

města. V reakci na nesouhlas opozičních zastupitelů odchází paní zastupitelka Mgr. Rothová. 

 

Ing. Semeniuk poděkoval všem přítomným v jednacím sále, popřál jim mnoho štěstí v nadcházejících 

komunálních volbách a ukončil 3. mimořádné zasedání ZMČ Praha 22 v 16:38 hodin. 

 
Zapsala: Monika Kubšová 

Vyhotoveno dne: 8. 10. 2018 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

   RNDr. Ing. Bohumil Loula, CSc. ………………………………... 

    

 

   Ing. Ondřej Lagner   ……………….……………….. 

 

 

 

 

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

Ing. Petr Semeniuk, zastupitel MČ Praha 22 

 

 

 

 

 

 
 Vysvětlivky k hlasování v tabulce: 

+ - z 

pro proti zdržel/la se 

 


