
ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MČ Praha - Suchdol
dne 27.11. 2002

Ustavujícímu zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Suchdol až do zvolení starosty předsedá pan Antonín
Ptáček.
Účast při zahájení zasedání: 14 zastupitelů
Omluven: p. Pytlíček
Určení zapisovatele: Ing. J. Krulíková
P. Ptáček přivítal zastupitele i hosty na ustavujícím zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Suchdol. Předsedající
navrhl, aby zastupitelé osvědčili své zvolení předložením osvědčení o zvolení zastupitelem MČ Praha -
Suchdol nebo občanským průkazem před složením slibu. Proti návrhu nebylo ze strany přítomných zastupitelů
námitek.

Složení slibu zastupitele.1.

Přítomní zvolení zastupitelé složili slib člena Zastupitelstva MČ Praha - Suchdol. Zastupitelé složili slib
zastupitele do rukou předsedajícího. Předsedající složil slib do rukou Mgr. Borové.
Seznámení s programem zasedání.
Předsedající seznámil přítomné s navrženým programem zasedání.
Mgr. Matula navrhl doplnit program o body:
   - V bodě č. 2 změna názvu komise na volební výbor Hlasování o změně:pro: 14 proti: 0 zdržel se:0
   - Schválení jednacího řádu a volebního řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva jako bod č. 5.
Hlasování o zařazení bodu: pro: 14 proti:0 zdržel se: 0
   - Určení počtu zástupců starosty jako bod č. 6. Hlasování o zařazení bodu do programu: pro: 14
proti:0 zdržel se:0

Mgr. Borová navrhla zařadit bod Rozprava jako bod č. 7. Hlasování o zařazení bodu do programu: pro:
14 proti:0 zdržel se:0
Po hlasování o zařazení jednotlivých bodů do programu se na zasedání dostavil p. Pytlíček, který složil
slib zastupitele do rukou předsedajícího.
Hlasování o doplněném programu zasedání: pro 15, proti: 0 zdržel se: 0
Volba volebního výboru.
Navrženi byli: p. Pytlíček, Mgr. Borová, Ing. Müllerová. Hlasování o volbě: pro: 15., proti: 0, zdržel se:
0 Volba předsedy volebního výboru: členové volebního výboru zvolili předsedou p. Pytlíčka.

2.

Volba návrhového výboru.
Navrženi byli: Ing. Hejl, Mgr. Halová, pí. Víšková Hlasování o návrhu: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0.

3.

Volba ověřovatelů.
Navrženi byli: p. Lacinová p. Turchichová. Hlasování o návrhu: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0

4.

Schválení jednacího a volebního řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva.
P. Víšková navrhla změny ve volebním řádu. Diskuze: Ing. Hejl, p. Čížek, Mgr. Matula, Mgr. Halová.
Hlasování o schválení navržených změn ve volebním řádu: pro 15 proti 0 zdržel se: 0. Hlasování o
schválení jednacího řádu v původně navržené podobě: pro 15 proti 0 zdržel se 0

5.

Určení počtu zástupců starosty.
Návrh: Mgr. Borová navrhuje 2 zástupce starosty: Hlasování o schválení 2 zástupců starosty: pro : 15,
proti: 0 zdržel se: 0

6.

Rozprava7.

Mgr. Borová - předložila informaci o poměrnému zastoupení stran v Radě a vyzvala k respektování



poměrného zastoupení.
P. Čížek - připomenul tzv. Mikulášskou výzvu, kde ODS navrhuje Radu složenou ze zástupců všech
stran, z čehož vychází návrh KDU-ČSL. Mgr. Borová vysvětlila tehdejší důvody.
Mgr. Lacinová - Rada složená ze všech zástupců Rady byla funkční a zklidnila situaci.
Mgr. Borová - znovu připomněla váhu výsledků voleb.
P. Ptáček - ODS má právo na 2 místa v radě s ohledem na výsledky voleb.
Hlasování o vystoupení přítomných občanů: pro: 15, proti: 0 zdržel se: 0
pí. Ptáčková: Uvádí že jde o zastoupení paritní nikoli poměrné.
Ing. Müllerová: uvedla, že oba typy zastoupení jsou přípustné.
Volba starosty Městské části Praha - Suchdol.8.

Navržení kandidátů:
Navrženi byli (v uvedeném pořadí) p. Václav Čížek a pan Mgr. Jiří Matula.
p. Václav Čížek souhlasí se svou kandidaturou
Mgr. Jiří Matula souhlasí se svou kandidaturou
Určení pořadí pro volbu kandidátů: 1. p. Matula, 2. p. Čížek
Hlasování pro Mgr. Matulu - bylo odevzdáno 15 volebních lístků z toho 15 platných. Pro tohoto
kandidáta hlasovalo 7 zastupitelů - nebyl zvolen.
Hlasování pro pana Čížka - bylo odevzdáno 15 volebních lístků z toho 15 platných, pro tohoto
kandidáta hlasovalo 8 zastupitelů.
Starostou MČ Praha - Suchdol byl zvolen pan Václav Čížek, který se svou volbou souhlasí.
Volba zástupců starosty.9.

Navržení kandidátů. Za kandidáty na zástupce starosty MČ Praha - Suchdol byli navrženi: Ing. Petr
Hejl, Mgr. Matula, p. Holý
   Ing. Petr Hejl souhlasí s kandidaturou
   Mgr. Matula souhlasí s kandidaturou
   p. Holý nesouhlasí s kandidaturou.
Určení pořadí pro hlasování: 1. Mgr. Matula, 2. Ing. Hejl
hlasování pro pana Matulu - bylo odevzdáno 15 hlasovacích lístků, 15 platných
pro Mgr. Matulu hlasovalo 7 zastupitelů - nebyl zvolen
Hlasování pro Ing. Hejla - bylo odevzdáno 15 hlasovacích lístků, 15 platných
pro p. Hejla hlasovalo 8 zastupitelů. Ing. Petr Hejl byl zvolen zástupcem starosty MČ Praha - Suchdol a
se svou volbou souhlasí.
Pro 2. kolo volby zástupce starosty byli navrženi: Mgr. Matula, pí. Yvona Koutníková
Určení pořadí hlasování: 1. pí Koutníková, 2. p. Matula
hlasování pro pí Koutníkovou- bylo odevzdáno 15 hlasovacích lístků z toho 15 platných
pro pí Koutníkovou hlasovalo 8 zastupitelů
pí. Yvona Koutníková byla zvolena zástupkyní starosty MČ Praha - Suchdol a se svou volbou souhlasí
Volba členů Rady MČ Praha - Suchdol10.

p.Pytlíček se vzdal členství ve volebním výboru.
Hlasování o volbě pí. Lacinové členkou volebního výboru: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 7
Předsedkyní volebního výboru byla členy volebního výboru zvolena Mgr. Borová
Navržení kandidátů: p. Pytlíček, p. Holý, Mgr. Matula, Mgr. Halová
Všichni kandidáti souhlasí se svou kandidaturou.
Bylo odevzdáno 15 hlasovacích lístků, 15 platných
p. Pytlíček získal 8 hlasů - zvolen
p. Matula získal 5 hlasů - nezvolen
p. Holý získal 15 hlasů - zvolen
p. Halová 2 hlasy - nezvolena



Členy Rady MČ Praha - Suchdol byli zvoleni p. Luděk Pytlíček a pan Jaroslav Holý. P. Pytlíček se
svou volbou souhlasí
Pan Holý se vzdal své funkce v Radě MČ Praha - Suchdol.
Diskuse11.

V diskusi vystoupil: Mgr. Chalupa - uvedl citaci ze zákonných ustanovení
Ing. Müllerová diskutovala k těmto ustanovením.
Mgr. Halová: Návrh Mgr. Halové na doplnění programu o volbu člena Rady na místo uvolněné panem
Holým. Hlasování o doplnění programu o bod volba člena Rady: pro 14, proti: 0 zdržel se 0.
Bod byl zařazen do programu.
Volba člena Rady MČ Praha - Suchdol12.

Návrh kandidátů na člena Rady: Mgr. Borůvka, Mgr. Matula.
Mgr. Borůvka souhlasí s kandidaturou
Mgr. Matula nesouhlasí s kandidaturou.
Hlasování pro Mgr. Borůvku: Odevzdáno bylo 15 hlasovacích lístků, z toho 15 platných
Pro Mgr. Borůvku hlasovalo 15 zastupitelů
Mgr. Borůvka byl zvolen členem Rady MČ Praha - Suchdol
Mgr. Borůvka se vzdal své funkce v Radě MČ Praha - Suchdol
Volba člena Rady MČ Praha - Suchdol 2. kolo:
Navrh: Ing. Müllerová - kandidátka souhlasí s kandidaturou
Ing. Müllerová se vzdala členství ve volebním výboru. Členem volebního výboru byl zvolen p. Pytlíček.
Bylo odevzdáno 15 hlasů, z toho 15 platných.
Pro Ing. Müllerovou hlasovalo 8 zastupitelů.
Paní Ing. Jana Müllerová byla zvolena členkou Rady MČ Praha - Suchdol a s touto volbou souhlasí.
Diskuse:13.

V diskusi vystoupil p. Navrátil, který se vrátil ke způsobu volby Rady a souhlas navrženého a
zvoleného kandidáta na člena v Radě MČ Praha - Suchdol. P. Navrátil vyslovil dotaz zda se v programu
volených orgánů objeví problematika dětského hřiště, oddělená hřiště pro malé a velké děti.a dále
opravy komunikací a problematika odpadů. Odpověděl starosta- uvedené bude součástí programového
prohlášení Rady MČ Praha - Suchdol
V diskusi vystoupila pí. Venzarová s dotazem na rozvoj v Dolním Sedlci, odpověděl starosta. Dále se pí
Venzarová vrátila k povodním a vyjádřila se k výsledkům voleb - v Radě nemá zastoupení Občanská
demokratická strana.
K tématu dále vystoupil p. Holý, Mgr. Lacinová, Mgr. Matula, Mgr. Halová, Mgr. Halová vysvětlila
postoj ČSSD v minulém volebním období, který byl motivován nápravou hospodaření MČ.
p. Čížek citoval volební program ČSSD .
p. Herclová - prostor na stropě dálnice je možno využít pro stavbu sportovišť, hřišť a pro park
Mgr. Matula - vystoupil k problematice dálničního okruhu.
P. Pytlíček - vystoupil k činnosti KSČM v minulém období
Mgr. Chalupa - vystoupil k problematice povodní a komunikací
P. Študent - vystoupil k problematice povodní
p. Ptáček - vystoupil k problematice dálnice

Jednání bylo ukončeno ve 22.30 hod.



Usnesení Zastupitelstva MČ č.j. U/1/2002
ze dne 27.11. 2002

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

z v o l i l o
za členy volebního výboru pro volbu starosty, zástupců starosty a členů Rady Městské
části Praha - Suchdol:
   člen volebního výboru Luděk Pytlíček
   člen volebního výboru Mgr. Borová
   člen volebního výboru Ing. Müllerová

1.

Usnesení Zastupitelstva MČ č.j. U/2/2002
ze dne 27.11. 2002

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

z v o l i l o
za členy návrhového výboru pro přípravu návrhů usnesení:
   Mgr. Hanu Halovou
   Ing. Petra Hejla
   paní Irenu Víškovou

1.

Usnesení Zastupitelstva MČ č.j. U/3/2002
ze dne 27.11. 2002

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

z v o l i l o
ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání:
Mgr. Ivanu Lacinovou
Magdalenu Turchichovou

1.

Usnesení Zastupitelstva MČ č.j. U/4/2002
ze dne 27.11. 2002

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s c h v á l i l o1.
Jednací řád ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Suchdol v původně1.



navržené podobě
Následující změny ve volebním řádu ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ
Praha - Suchdol:

2.

Výraz "volební komise" se v celém volebním řádu zaměňují výrazem
"volební výbor"

I.

§ 4 odst. 4) zní: "Neplatný hlasovací lístek je ten, kde je napsáno více než
jedno jméno nebo byl odevzdán jiný lístek, než vydal volební výbor"

II.

§ 4 odst. 6) zní: "o platnosti hlasovacího lístku rozhoduje volební výbor"III.
§ 5 odst. 2) zní: Neplatný hlasovací lístek je ten, kde je napsáno více než
jedno jméno nebo byl odevzdán jiný lístek, než vydal volební výbor".

IV.

Za § 5 se vkládá nový § 6 následujícího znění:
§ 6

Volba Rady
Pro volby do tohoto orgánu se postupuje podle § 5 odst.1 až 8

V.

§ 6 se označuje jako § 7"Zahájení a ukončení voleb"VI.
§ 6 "Odvolání starosty, zástupce……" se označuje jako § 8"Odvolání
starosty, zástupce……"

VII.

§ 7 "Postup odvolání" § 7 se označuje jako § 9 "Postup odvolání"VIII.
§ 8 "Účinnost" se označuje jako § 10 "Účinnost"IX.

Usnesení Zastupitelstva MČ č.j. U/5/2002
ze dne 27.11. 2002

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s t a n o v u j e
počet zástupců starosty MČ Praha - Suchdol na 2

1.

Usnesení Zastupitelstva MČ č.j. U/6/2002
ze dne 27.11. 2002

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

z v o l i l o
v souladu s § 89, odst. 1, písm. a) zákona č. 131/2000 Sb. v platném znění,
starostou MČ Praha - Suchdol pana Václava Čížka

1.

Usnesení Zastupitelstva MČ č.j. U/7/2002
ze dne 27.11. 2002



Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

z v o l i l o
v souladu s § 89, odst. 1, písm. a) zákona č. 131/2000 Sb. v platném znění,
zástupcem starosty MČ Praha - Suchdol pana Ing. Petra Hejla
zástupkyní starosty MČ Praha - Suchdol paní Yvonu Koutníkovou

1.

Usnesení Zastupitelstva MČ č.j. U/8/2002
ze dne 27.11. 2002

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

z v o l i l o
po odstoupení pana Pytlíčka z volebního výboru za členku volebního výboru pro
volbu členů Rady Městské části Praha - Suchdol:
člen volebního výboru: Mgr. Ivana Lacinová

1.

Usnesení Zastupitelstva MČ č.j. U/9/2002
ze dne 27.11. 2002

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

z v o l i l o
v souladu s § 89, odst. 1, písm. a) zákona č. 131/2000 Sb. v platném znění,
členem Rady MČ Praha - Suchdol pana Luďka Pytlíčka
členem Rady MČ Praha - Suchdol paní Ing. Janu Müllerovou

1.


