
ZÁP|S Z 1. USTAVUJícíHo ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA

uĚsrsrÉ ČÁsrI PRAHA.SUcHDoL

DNE 9. LISTOPADU 2O1O

Ustavujícímu zasedání Zastupite|stva MČ Praha-Suchd o| aŽ do zvo|ení starosty predsedá
pan lng. Jan Šefránek, nejstarší člen zastupitelstva.

Účast pri zahájení zasedání: 14 zastupite!ťr

om|uven: Doc. |ng. Pave| Beneš, CSc.

Určení zapisovatele: Ing. J.  Kru|íková

Predsedající predstaviI zvo|ené zastupiteIe.

Predsed aJící konstatova|, Že všichni prítomní zastupite|é by|i rádně zvoleni a mohou
pristoupit ke s|oŽení s| ibu.

1) SloŽení slibu zastupitel městské části

Prítomní zvolení zastupite|é postupně s|oŽi|i s|ib č|ena Zastupite|stva MČ Praha-Suchdo| do
rukou predsedajícího a potvrdil i sloŽení s|ibu podpisem. Predsedající jako pos|ední sloŽi| sl ib
do rukou paní Mgr. Marce|y B|ahnové.

Seznámení s programem ustavujícího zasedání ZMČ:
návrhy na dop|nění programu. lng. Petr Hejl navrhl změnu programuz dťtvodu potreby
projednání odvo|ání predsed a člen vfbor - změna bodu B) a 9).
Hlasování o upraveném programu zasedání: pro: 14 proti: 0 zdrŽe| se:O

Program zasedání.

2) Volba tňíč|enného voIebního vfboru; volba pÍedsedy volebního vfboru. NavrŽeni
by| i :  RNDr.  Knappová,  Mgr 'Kuna,  Mgr .Mi lo tová .  H lasování o návrhu:  vo lba RNDr.
Knappové: pro: 13 prot i:  0 zdrŽe| se. 1, RNDr. Ludmi|a Knappová by|a zvo|ena 13 h|asy
č|enkou vo|ebního vyboru.  Vo|ba Mgr .Kuny:  pro:  13 prot i :  0  zdrŽe|  se:  1 ,Mgr .Kare|  Kuna
byl zvolen 13 h|asy č|enem vo|ebního vfboru. Vo|ba Mgr' Milotové: pro: 13 proti: 0 zdrŽe|
se: 1, Mgr. Dagmar Mi lotová by|a zvolena 13 h|asy č|enkou vo|ebního vyboru.

VoIba predsedy vo|ebního vyiboru: č|enové vo|ebního v1f boru zvoliIi predsedkyní
RNDr. Ludmilu Knappovou.

3) Volba návrhového vyboru. NavrŽeni by|i: |ng. Skála, Mgr. Blahnová. Hlasování o návrhu:
vo|ba Mgr. B|ahnové: pro 13, proti: 0 zdrŽe| se 1, Mgr. Blahnová by|a zvo|ena č|enkou
návrhového vyboru. Volba lng' Ská|y: pro: 13 proti: 0 zdrŽel se: 1, lng. Ská|a by| zvolen
č|enem návrhového vyboru.

4) Volba ověÍovatele. NavrŽen byl: p. Ptáček. Hlasování o návrhu. pro: 13 proti: 0 zdrŽe|
se:1. Antonín Ptáček by| zvolen ověrovate|em zápisu.

5) Stanovení počtu zástupcti starosty a počtu uvolněnfch zastupitelrj. Návrh: |ng. Ská|a
navrhuje 2 zástupce staro'ty 
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starosty' Protinávrh pana Ptáčka. p. Ptáček navrhuje 2 zástupce starosty a 1 neuvo|něného
zastupite|e Ve funkci starosty a to z dťrvodu zabránění navfšení vfdaju rozpočtu o cca
500.000,- Kč ročně. RNDr. Knappová uved|a ,  Že v minulém období s ice by| i  2 neuvo|nění
zástupci starosty, avšak za osobních obětí zástupkyně starosty. Dále uvedla, že v obcích s
adekvátním počtem obyvate| jsou obvyklí 2 uvo|nění zastupite|é. lng. Hejl uved| , Že V
minu|ém období, kdy vykonáva| funkci uvolněného starosty, by rád stihl více práce, avšak
časově to neby|o moŽné' Je presvědčen Že se navrŽené usporádání městské části vrátí'
Ing. Šefránek podpoĚil návrh lng' Ská|y. H|asování o protinávrhu p. Ptáčka: pro: 4 proti: 10
zdrŽe| se: 0. Hlasování o návrhu !ng. Ská!y: pro: 9 proti 4 zdrŽe] se. 1. Zastupíte|stvo
schvá|i|o návrh lng. Ská|y.2zástupci starosty a 2 uvolnění zastupitelé a to ve funkci starosty
a zástupce starosty.

6) Volba starosty městské části Praha - Suchdol.

NavrŽení kandidátu.

NavrŽeni by|i (v uvedeném poradí). Ing. Petr Hej|, kandidát souh|así s kandidaturou.

Da|ší kandidát navrŽen neby|.

Volba starosty:

By|o odevzdáno 14 p|atnych h|asovacích |ístku, 9 hlasu pro !ng. Hej|a.

Starostou městské části Praha-Suchdol byl zvo|en lng'Petr Hejl, ktery Se svou vo|bou
souh|así '

Starosta MČ Praha Suchdo| |ng. Petr Hej! se ujat rízení zasedání zastupite|stva a
poděkova| za zvolení do funkce starosty'

7) Vo|ba zástupc starosty.

Vo|ba uvo|něného zástupce starosty:

Zakandidáta na uvo|něného zástupce starosty by| navrŽen: |ng. Václav Vik

Vo|ba |ng' Vác|ava Vika: by|o odevzdáno 14 platnych hlasovacích lístkťt, 10 pro lng. Václava
Vika. Uvo|něnym zástupcem starosty by| zvolen lng. Vác|av Vik.

Volba neuvo|něného zástupce starosty:

NavrŽení kandidáta: NavrŽen by| |ng. Petr Horejš.

Vo|ba lng'Horejše neuvo|něnym zástupcem starosty by|o odevzdáno 14 p|atnych
hlasovacích |ístku, 9 pro lng. Horejše

lng. Petr Horejš by| zvo|en neuvo|něnfm zástupcem starosty'

8) Volba členrj Rady městské části Praha - Suchdo|.

Starosta konstatoval, Že pŤi 15 č|enném zastupite|stvu je pětič|enná rada, a tedy je treba
zvo|it 2 č|eny rady.

Zakandidáty na č|eny Rady MČ Praha - Suchdol by|i navrŽeni:

Mgr. Karel  Kuna

RNDr. Ludmila Knappová

oba kandidáti souh|así se svou kandidaturou.

Vo|ba č|enu Rady. By|o
bylo odevzdáno 9 h|asu,
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Čteny rady by| i  zvo|eni RNDr. Ludmi|a Knappová a Mgr. Karel  Kuna.

9) odvo|ání predsedrj a č|enrj finančního a kontro|ního vf boru.

Diskuse: 0 Hlasování o návrhu: pro:14 proti: 0 zdrŽe| se:O

Zastupitelstvo jednomys|ně odvo|alo predsedu a č|eny finančního vyboru, predsedu, členy a
tajemnici kontrolního vyboru'

10) VoIba pĚedsed , č|enri  f inančního a kontrolního vfboru.

Kontro|n í vybor:

Na funkci predsedkyně kontro|ního vyboru by|a navrŽena lng. Eva Stolarová

VoIba Ing StoIarové predsedkyní kontroIního vfboru' odevzdáno bylo 14 pIatn1/ch
h|asovacích |ístku, z toho 13 pro lng. Sto|aĚovou'

Predsedkyní kontro|ního vyboru byla zvo|ena lng. Sto|arová.

Na funkci č|ena kontro|ního vlboru byli navrŽeni.JUDr' Martin Šíp, Antonín Ptáček, Vác|av
Regner, Doc. Ing. Pavel Beneš, CSc.,  Mgr. Marek Kreis l ,  |ng. Vladimír Hynek.

Vo|ba č|enu kontrolního vyboru: by|o odevzdáno 14 p|atnych hlas z toho pro JUDr. Mart ina
Šipa 14 h|asu, pro Antonína Ptáčka 13 hlasťr, pro Václava Regnera 13 h|asťr, pro Doc' |ng.
Pav|a Beneše 14, pro Mgr. Marka Kreis|a 14 hlasťl a pro lng. V|adimíra Hynka 14 hlas .

Všichni navrŽení kandidáti byti zvoleni do funkce č|ena kontro|ního vlboru ZMČ Praha-
Suchdol.

F inanční vybor:

Na funkci predsedy finančního vyboru by| navrŽen lng. ondrej Imlauf

Vo|ba Ing' Im|aufa predsedou kontro|ního vyboru: odevzdáno by|o 14 p|atnych h|asovacích
lístku, z toho 12 pro lng'  lmIaufa.

Predsedou finančního vyboru by| zvo|en lng. ondrej lm|auf.

Na funkci člena finančního vyiboru by|i navrŽeni: tng' Věra Štěpanrová, lng. Jan Šefránek
Vác|av Čizeu, Jan K|usáček, lng' Eva Sto|arová, Antonín Ptáček, Marek Bor, o|ejník Zdeněk.

Vo|ba č|enu kontro|ního vyboru' by|o odevzdáno 14 p|atn1ych hlasovacích lístkťt z toho pro
|ng' Věru Štepankovou 14 h|asťr, pro !ng. Jana Šefránka 14 h|asťr, pro Vác|ava Čtzxa 14
h|as , pro Jana K|usáčka 14 hlas , pro lng. Evu Stolarovou 12 h|asťr, pro Antonína Ptáčka
10 h|asťr, pro Marka Bora 13 h|as a pro ZdeĎka olejníka 14 h|asťl.

Všichni navrŽení kandidáti by|i zvoleni do funkce člena finančního vlboru zMČ Praha-
Suchdol.

Vo|ba tajemnice kontro|ního vyboru.

Na funkci tajemnice kontro|ního vyboru by|a navrŽena Michaela Rambousková,
zaměstnankyně Mc. MichaeIa Rambousková byla jednomys|ně zvolena tajemnicí
kontro|ního vyboru

Zastupitelstvo bere na vědomí, Že p. Štťrta zťrstává tajemníkem finančního vyboru.

11| PověÍení č|en zastupite|stva podpisem doloŽky osvědčující platnost právního
ukonu dle $ 43 zákona č. 1311200 Sb., ve znění pozdějších pÍedpisri.

NavrŽeny by|y: Ing' Eva Sto|arová, Mgr' Marce|a Blahnová, Hana PivoĎková.
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H|asování o návrhu: pro.13 proti 0 zdrŽe|a se: 1

Podpisem do|oŽky osvědčující platnost právního Úkonu dle $ 43 zákona č. 1311200 Sb., ve
znění pozdějších predpisťt by|y zastupite|stvem pověreny |ng' Eva Sto|arová, Mgr. Marce|a
B|ahnová a Hana Pivonková.

12) Stanovení odměn zastupite|ťr, zástupc starosty, radních a pÍedsedri vfborri a
komisí.

lng. Ská|a navrhuje, aby odměny zastupite|ťl z sta|y Ve vyši, která byla v minulém období.
K prob|ematice diskutova|i Ing' Hej|, p. Ptáček, lng. Kru|íková.

H|asování o návrhu: pro: 14 proti: 0 zdrŽe| se: 0

13)  D iskuse.

Zastupitelé jednomysIně souhlasí se zasíláním dokumentu souvisejících s činností
zastupitele elektronicky.

lng. Štěpánková seznámila zastupitele s p|ánovanymi ku|turními programy v MČ.

Zasedání bylo ukončeno ve20'20 hod.
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