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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI 

ZÁPIS 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 17 

konaného dne 1. 11. 2022 

 

 
Začátek zasedání: 15.05 hod. 

Konec zasedání:     17.56 hod. 
 

 

 

Místo konání: Kulturní dům Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, Praha 17 - Řepy 

 

 

Přítomno: 21 členů ZMČ 

Omluven: Mgr. Bořek Černovský 

Příchod:   Ing. David Števík 15:09 hod 

 

Přítomni: 

Mgr. Martin Benkovič 

Mgr. Monika Čermáková 

Ing. Marek Francl 

JUDr. Věra Havlíčková 

Mgr. Kateřina Hradičková 

Martin Jaroš 

MUDr. Antoine Katra 

Mgr. Štefan Klučka 

Mgr. Alena Kopejtková 

Bc. Jiří Krejzar 

Ing. Lenka Malinkovičová 

Martin Marek 

Pavel Maxa 

Peter Mrázek 

Mgr. Lukáš Pokorný 

Mgr. Václav Soukup 
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Mgr. Jitka Synková 

Mgr. Miroslav Šoukal 

Ing. David Števík 

Bc. Martin Štěpař 

Ing. arch. Michal Štěpař 

Mgr. Mahulena Vodárková, DiS. 

 
1. Zahájení  

 

Zasedání zastupitelstva zahájila Mgr. Alena Kopejtková. Konstatovala, že zasedání  

bylo svoláno dne 24. 10. 2022 a informace o konání ustavujícího zasedání byla vyvěšena na 

úřední desce Úřadu Městské části Praha 17 dne 24. 10. 2022, to je nejméně 7 dní před 

ustavujícím zasedáním. Ustavující zasedání tedy bylo svoláno řádně a včas v souladu 

s ustanovením zákona o hlavním městě Praze. Konstatovala, že je přítomno 21 zvolených 

zastupitelů. Mgr. Bořek Černovský se omluvil a Ing. David Števík přišel později. 

 

Upozornila, že z průběhu celého zasedání se pořizuje zvukový záznam. Z průběhu zasedání se 

pořizuje stručný zápis.  

 

2. Ověření a potvrzení platnosti mandátů členů Zastupitelstva MČ Praha 17  

Zastupitelstvo městské části 

1) konstatuje 

platnost mandátů stanovenému počtu členů Zastupitelstva MČ Praha 17, což je 23. 

 

 
3. Složení slibu členů ZMČ Praha 17 

Byl přečten slib. Zastupitelé složili slib podáním ruky Mgr. Aleně Kopejtkové a pronesením 

slova „slibuji“. Následně složila slib Mgr. Alena Kopejtková do rukou pana Petera Mrázka.  

Složení slibu zastupitelé potvrdili svým podpisem.  

 

Všichni přítomní členové zastupitelstva složili zákonem stanovený slib a ujali se svého 

mandátu.  

 

 
4. Schválení programu 

Mgr. Alena Kopejtková seznámila přítomné s programem zasedání ZMČ. 

Ing. arch. Michal Štěpař navrhl změnu pořadí bodů č. 10 a č. 11,  Bod č.11 byl dán jako bod  

č. 10. 

Navržený program: 

Pořadí Věc 
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1 Zahájení 

2 Ověření a potvrzení platnosti mandátů členů Zastupitelstva MČ Praha 17 

3 Složení slibu členů ZMČ Praha 17 

4 Schválení programu 

5 Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele 

6 Schválení volebního řádu ZMČ Praha 17 

7 Volba volebního a mandátového výboru 

8 Volba návrhového výboru 

9 Stanovení počtu členů RMČ 

10 Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění 

11 Určení počtu místostarostů 

12 Volba starosty (starostky) 

13 Volba místostarostů 

14 Volba členů RMČ 

15 Zřízení Kontrolního výboru ZMČ Praha 17 

16 Zřízení Finančního výboru ZMČ Praha 17 

17 Zřízení Výboru pro energetiku, inovace a mimořádné události ZMČ Praha 17 

18 Stanovení měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva 

19 
Návrh na pověření členů ZMČ k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství a 

k užívání závěsného odznaku s velkým státním znakem při občanských obřadech 

20 Diskuse 

21 Závěr 

 

Nové navržení programu: 

Pořadí Věc 

1 Zahájení 

2 Ověření a potvrzení platnosti mandátů členů Zastupitelstva MČ Praha 17 

3 Složení slibu členů ZMČ Praha 17 

4 Schválení programu 

5 Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele 

6 Schválení volebního řádu ZMČ Praha 17 

7 Volba volebního a mandátového výboru 

8 Volba návrhového výboru 

9 Stanovení počtu členů RMČ 

10 Určení počtu místostarostů 

11 Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění 

12 Volba starosty (starostky) 

13 Volba místostarostů 

14 Volba členů RMČ 

15 Zřízení Kontrolního výboru ZMČ Praha 17 

16 Zřízení Finančního výboru ZMČ Praha 17 

17 Zřízení Výboru pro energetiku, inovace a mimořádné události ZMČ Praha 17 

18 Stanovení měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva 

19 Návrh na pověření členů ZMČ k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství a 

k užívání závěsného odznaku s velkým státním znakem při občanských obřadech 

20 Diskuse 

21 Závěr 

 

Hlasování o konečné podobě programu: 
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Usnesení - (Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
5. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele 

 

Jako ověřovatelé zápisu z ustavujícího zasedání ZMČ byli navrženi:  

 

• Mgr. Monika Čermáková 

• Mgr. Lukáš Pokorný 

 

Zapisovatelem byla pověřena pracovnice Odboru Kanceláře starostky – paní Ivana 

Dubcová. 

 

Pro 22, Proti 0, Zdržel se 0 

 

Navržení ověřovatelé zápisu byli schváleni.  

 

 
6. Schválení volebního řádu ZMČ Praha 17 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000054/2022 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) schvaluje 

předložené znění VOLEBNÍHO ŘÁDU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI 

PRAHA 17. 

Usnesení - (Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
7. Volba volebního a mandátového výboru 

Do volebního a mandátového výboru byli navrženi 

 

• Bc. Jiří Krejzar za Řepské sousedy 

• Mgr. Mahulena Vodárková, DiS. za Řepské sousedy 

• Ing. David Števík za ODS 

• MUDr. Antoine Katra za KDU+ČSL+PLUS 

• Ing. Marek Francl za ANO 2011 

 

Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Navržení členové volebního a mandátového výboru byli schváleni. 

 

Předsedou byl v rámci tohoto výboru jeho členy zvolen Ing. David Števík. 
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Na základě zápisu o výsledku voleb ze dne 25. 10. 2022, podepsaného zástupcem 

registračního úřadu a Českého statistického úřadu a osvědčení o zvolení vydaných 

registračním úřadem volební a mandátový výbor potvrdil mandát stanovenému počtu členů 

Zastupitelstva MČ Praha 17, což je 23.  

 

 

 
8. Volba návrhového výboru 

Do návrhového výboru byli navrženi:  

 

• Ing. arch. Michal Štěpař 

• Mgr. Václav Soukup 

• Peter Mrázek 

 

Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 2 

 

Navržení členové návrhového výboru byli schváleni. 

 

 
9. Stanovení počtu členů RMČ 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000055/2022 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) stanoví 

7 členů rady MČ Praha 17 pro volební období let 2022 - 2026. 

Usnesení - (Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
10. Určení počtu místostarostů 

Mgr. Alenou Kopejtkovou byl předložen návrh na 3 dlouhodobě uvolněné místostarosty. 

 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000056/2022 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) schvaluje 

návrh na počet 2. dlouhodobě uvolněných místostarostů a 1. dlouhodobě uvolněného 

statutárního místostarosty. 

Usnesení - (Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
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11. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000057/2022 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) schvaluje 

ze stanoveného počtu 7 členů Rady MČ Praha 17 bude pro výkon funkce uvolněn 

starosta,  místostarostové a statutární místostarosta. 

Usnesení - (Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0 ) 

 
12. Volba starosty (starostky) 

U tohoto bodu proběhlo hlasování o možnosti diskuze u bodů volba starosty a místostarostů. 

(Pro: 21, Proti: 1, Zdržel se: 0) 

 

Předseda volebního a mandátového výboru požádal jednotlivé volební strany,  

aby oznámily a poté předaly písemně jméno svého kandidáta na funkci starosty  

MČ Praha 17.  

 

Navržení kandidáti:  

• ODS navrhla Mgr. Alenu Kopejtkovou 

 

Mgr. Alena Kopejtková se krátce představila a vyjádřila souhlas se svou kandidaturou.  

 

V diskuzi byly vzneseny dotazy od Ing.arch. Michala Štěpaře a Mgr. Lukáše Pokorného. 

 

Hlasování začalo v 15:46 a bylo ukončeno v 15:58 hod. 
 

 

 

Výsledek volby: 

Předseda volebního a mandátového výboru Ing. David Števík seznámil přítomné s výsledkem:   

počet vydaných hlasovacích lístků: 22 

počet odevzdaných hlasovacích lístků: 22   

počet platných hlasovacích lístků: 13 

počet neplatných hlasovacích lístků: 9 

Mgr. Alena Kopejtková - 13 hlasů  

 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000058/2022 
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Zastupitelstvo městské části 

 

1) volí 

do funkce starostky Městské části Praha 17 pro volební období 2022 - 2026. 

Mgr. Alenu Kopejtkovou 

Usnesení - Schváleno 

 
13. Volba místostarostů 

 

 Předseda volebního a mandátového výboru požádal jednotlivé volební strany,  

aby oznámily a poté předaly písemně jména svých kandidátů na funkci místostarostů a 

statutárního místostarosty MČ Praha 17.  
 

 

Navržení kandidáti na funkci statutárního místostarosty: 

Mgr. Miroslav Šoukal za ANO 2011 navrhl Mgr. Martina Benkoviče. 

 

Došlo ke krátkému představení kandidáta a vyslovení jeho souhlasu s kandidaturou.   

 

Hlasování zahájeno v 16:04 hod , ukončeno v 16:41 hod.  

 

Výsledek volby: 

Předseda volebního a mandátového výboru Ing. David Števík seznámil přítomné s výsledkem:   

Volba statutárního místostarosty  - kandidát Mgr. Martin Benkovič 

počet vydaných hlasovacích lístků: 22 

počet odevzdaných hlasovacích lístků: 22   

počet platných hlasovacích lístků: 13  

počet neplatných hlasovacích lístků: 9 

 

Statutárním místostarostou Městské části Praha 17 byl zvolen Mgr. Martin Benkovič. 

 

 

Navržení kandidáti na funkci místostarosta: 

 

Pavel Maxa za ODS navrhl Martina Marka.  

Mgr. Martin Benkovič za ANO 2011 navrhl Miroslava Šoukala. 

 

 

Došlo ke krátkému představení jednotlivých kandidátů a vyslovení jejich souhlasu  

s kandidaturou.   

Hlasování zahájeno v 16:13 hod , ukončeno v 16:41 hod.  
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Výsledek volby: 

počet vydaných hlasovacích lístků: 22 

počet odevzdaných hlasovacích lístků: 22   

počet platných hlasovacích lístků pro Martina Marka: 11  

počet platných hlasovacích lístků pro Mgr. Miroslava Šoukala: 12  

počet neplatných hlasovacích lístků: 0 

 

 

 Mgr. Miroslav Šoukal byl zvolen  místostarostou  Městské části Praha 17. 

 

Martin Marek nebyl v prvním kole voleb zvolen do  funkce místostarosty Prahy 17. 

 

Proběhlo druhé kolo voleb kandidáta Martina Marka na funkci místostarosty. 

 

počet vydaných hlasovacích lístků: 22 

počet odevzdaných hlasovacích lístků: 22   

počet platných hlasovacích lístků: 12  

počet neplatných hlasovacích lístků: 10 

 

Martin Marek  byl zvolen  místostarostou  Městské části Praha 17. 

 

 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000059/2022 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

 

1) volí 

do funkce místostarosty Městské části Praha 17 pro volební období 2022 - 2026 

Martina Marka 

Usnesení - Schváleno 

  

Mgr. Miroslava Šoukala 

Usnesení - Schváleno 
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a do funkce statutárního místostarosty 

Mgr. Martina Benkoviče 

Usnesení – Schváleno 

 
14. Volba členů RMČ 

 

Předseda volebního a mandátového výboru požádal jednotlivé volební strany o oznámení  

a předání písemných návrhů svých kandidátů na funkci radních MČ Praha 17. 

 

 

Navrženi do funkce radních Městské části Praha 17 byli: 

1. Pavel Maxa - ODS 

2. JUDr. Věra Havlíčková – ANO 2011 

 

Došlo ke krátkému představení jednotlivých kandidátů a vyslovení jejich souhlasu  

s kandidaturou.   

 

Hlasování zahájeno v 16:48 , ukončeno v 16:55 hod.  

 

Výsledek volby: 

Předseda volebního a mandátového výboru Ing. David Števík seznámil přítomné s výsledkem:   

počet vydaných hlasovacích lístků: 22  

počet odevzdaných hlasovacích lístků: 22  

počet platných hlasovacích lístků: 13           

počet neplatných hlasovacích lístků: 9 

 

Jména obou kandidátů byly na jednom hlasovacím lístku. 

 

JUDr. Věra Havlíčková   -  12 hlasů  

Pavel Maxa         - 13 hlasů  

   

 

Členy rady Městské části Praha 17 byli zvoleni:   

JUDr. Věra Havlíčková a Pavel Maxa. 

 

 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000060/2022 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) volí 

do funkce neuvolněných členů Rady Městské části Praha 17 pro volební období 2022 - 

2026. 
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 Pavla Maxu 

Usnesení - Schváleno 

  

JUDr. Věru Havlíčkovou 

Usnesení - Schváleno 

 

 
15. Zřízení Kontrolního výboru ZMČ Praha 17 

Starostka Mgr. Alena Kopejtková konstatovala, že zákon o hl. m. Praze stanoví v § 100,  

odst. 2, že zastupitelstvo městské části zřizuje vždy Finanční výbor a Kontrolní výbor  

a navrhla počet členů obou výborů na 5. 

 

Předsedové výborů se volí z řad členů zastupitelstva (§ 77. odst. 2) s tím, že to nemůže  

být starosta ani místostarostové (§78. odst. 3).  

 

Protinávrh Ing. arch. Michala Štěpaře na znění usnesení: 

Zastupitelstvo stanoví počet členů Kontrolního výboru na 5, přičemž v něm umožní 

zastoupení každému uskupení zvolenému do zastupitelstva městské části Praha 17, které 

nemá zastoupení v radě městské části Praha 17, 

O protinávrhu Ing. arch. Michala Štěpaře bylo hlasováno : 

 

Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Návrh byl přijat. 

 

Předseda volebního a mandátového výboru požádal jednotlivé volební strany o oznámení  

a předání písemných návrhů svých kandidátů na funkci předsedy Kontrolního výboru. 

 

Navržení kandidáti na funkci předsedy Kontrolního výboru: 

• Ing.arch.Michal Štěpař za Řepské sousedy navrhl na funkci předsedy Kontrolního 

výboru Mgr. Kateřinu Hradičkovou. 

 

Došlo ke krátkému představení kandidáta a vyslovení jeho souhlasu s kandidaturou. 

 

Hlasování zahájeno v 17:09 hod , ukončeno v 17:16 hod.  

 

Výsledek volby: 

Předseda volebního a mandátového výboru Ing. David Števík seznámil přítomné s výsledkem 

volby předsedy Kontrolního výboru:   
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počet vydaných hlasovacích lístků: 22 

počet odevzdaných hlasovacích lístků: 22   

počet platných hlasovacích lístků: 19  

počet neplatných hlasovacích lístků: 3 

 

Předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva Městské části Praha 17 byla zvolena Mgr. 

Kateřina Hradičková. 

Navržení kandidáti na funkci tajemníka Kontrolního výboru: 

Tajemník úřadu Bc. Petr Loučka navrhl na funkci tajemníka Ing. Michaelu Konopaskovou. 

 

(Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

Ing. Michaela Konopaskova byla zvolena tajemnicí Kontrolního výboru. 

 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000061/2022 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) rozhodlo 

v souladu se zákonem 131/2000 Sb. o zřízení: 

Kontrolního výboru ZMČ Praha 17, 

Usnesení - (Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0 ) 

2) stanoví 

počet členů Kontrolního výboru na 5, přičemž v něm umožní zastoupení každému 

uskupení zvolenému do zastupitelstva městské části Praha 17, které nemá zastoupení 

v radě městské části Praha 17, 

Usnesení - (Pro: 22, Proti:0, Zdržel se: 0) 

3) volí 

do funkce předsedy Kontrolního výboru Mgr. Kateřinu Hradičkovou 

Usnesení - schváleno 

4) jmenuje 

do funkce tajemníka Kontrolního výboru  Ing. Michaelu Konopaskovou 
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Usnesení - (Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

16. Zřízení Finančního výboru ZMČ Praha 17 

Návrh  na znění usnesení: 

Zastupitelstvo stanoví počet členů Finančního výboru na 5, přičemž v něm umožní zastoupení 

každému uskupení zvolenému do zastupitelstva městské části Praha 17, které nemá 

zastoupení v radě městské části Praha 17, 

O návrhu  bylo hlasováno : 

 

Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

 

Návrh byl přijat. 

 

Předseda volebního a mandátového výboru požádal jednotlivé volební strany o oznámení  

a předání písemných návrhů svých kandidátů na funkci předsedy Finančního výboru. 

 

Navržení kandidáti na funkci předsedy Finančního výboru: 

• Ing. Lenka Malinkovičová za STAN pro Řepy navrhla na funkci předsedy Finančního 

výboru PhDr. Jitku Synkovou 

 

Došlo ke krátkému představení kandidáta a vyslovení jeho souhlasu s kandidaturou. 

 

Hlasování zahájeno v 17:21 hod, ukončeno v 17:29 hod.  

 

 

Výsledek volby: 

Předseda volebního a mandátového výboru Ing. David Števík seznámil přítomné s výsledkem 

volby předsedy Finančního výboru:   

 

počet vydaných hlasovacích lístků: 22 

počet odevzdaných hlasovacích lístků: 22   

počet platných hlasovacích lístků: 10  

počet neplatných hlasovacích lístků: 12 

 

PhDr. Jitka Synková nebyla zvolena do funkce předsedy Finančního výboru a své 

kandidatury se vzdala. 

Navržení kandidáti na funkci tajemníka Finančního výboru: 

Tajemník úřadu Bc. Petr Loučka navrhl na funkci tajemníka Ing. Petru Kiliánovou. 
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(Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

Ing. Petra Kiliánová byla zvolena tajemnicí Finančního výboru. 

 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000062/2022 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

 

1) rozhodlo 

v souladu se zákonem 131/2000 Sb. o zřízení: 

Finančního výboru ZMČ Praha 17, 

Usnesení - (Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

2) stanoví 

počet členů Finančního výboru na 5, přičemž v něm umožní zastoupení každému 

uskupení zvolenému do zastupitelstva městské části Praha 17, které nemá zastoupení 

v radě městské části Praha 17, 

Usnesení - (Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1) 

3) jmenuje 

do funkce tajemníka Finančního výboru Ing. Petru Kiliánovou 

Usnesení - (Pro:22, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

 
17. Zřízení Výboru pro energetiku, inovace a mimořádné události ZMČ Praha 17 

Předseda volebního a mandátového výboru požádal jednotlivé volební strany o oznámení  

a předání písemných návrhů svých kandidátů na funkci předsedy  Výboru pro energetiku, 

inovace a mimořádné události ZMČ Praha 17. 

 

Navržení kandidáti na funkci předsedy  Výboru pro energetiku, inovace a mimořádné události 

ZMČ Praha 17 

• Mgr. Martin Benkovič navrhuje kandidáta Mgr. Štefana Klučku  za ANO 2011  

• Ing.arch. Michal Štěpař navrhuje kandidáta Mgr. Lukáše Pokorného za Řepské sousedy 
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Došlo ke krátkému představení kandidátů a vyslovení jejich souhlasu s kandidaturou. 

 

Hlasování zahájeno v 17:38 hod ,ukončeno v 17:46 hod.  

 

 

Výsledek volby: 

Předseda volebního a mandátového výboru Ing. David Števík seznámil přítomné 

s výsledkem volby předsedy Výboru pro energetiku, inovace a mimořádné události ZMČ 

Praha 17.  

 

počet vydaných hlasovacích lístků: 22 

počet odevzdaných hlasovacích lístků: 22   

počet platných hlasovacích lístků pro Ing. Štefana Klučku:  12 

počet platných hlasovacích lístků pro Mgr. Lukáše Pokorného:  10 

počet neplatných hlasovacích lístků: 0 

 

 

Předsedou  Výboru pro energetiku, inovace a mimořádné události ZMČ Praha 17  byl 

zvolen  Mgr. Štefan Klučka. 

 

Navržení kandidáti na funkci tajemníka Výboru pro energetiku, inovace a mimořádné 

události ZMČ Praha 17. 

Tajemník úřadu Bc. Petr Loučka navrhl na funkci tajemníka Mgr. Kateřinu Gačovou. 

 

(Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

Mgr. Kateřina Gačová byla zvolena tajemnicí Výboru pro energetiku, inovace a 

mimořádné události ZMČ Praha 17. 

 

 

 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000063/2022 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) rozhodlo 

v souladu se zákonem 131/2000 Sb. o zřízení: 

 Výboru pro energetiku, inovace a mimořádné události  ZMČ Praha 17, 

Usnesení - (Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

2) stanoví 
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počet členů Výboru pro energetiku, inovace a mimořádné události ZMČ Praha 17 na 

5, 

Usnesení - (Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

3) volí 

do funkce předsedy Výboru pro energetiku, inovace a mimořádné události ZMČ Praha 

17 Mgr. Štefana Klučku, 

Usnesení - Schváleno 

4) jmenuje 

do funkce tajemníka Výboru pro energetiku, inovace a mimořádné události ZMČ 

Praha 17 

Mgr. Kateřinu Gačovou, 

Usnesení - (Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
18. Stanovení měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000064/2022 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) projednalo 

výši odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Městské části Praha 17 podle nařízení 

vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných 

celků, ve znění nařízení vlády č. 338/2019 Sb., 

2) schvaluje 

výši měsíčních odměn a souhrnů odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Městské 

části Praha 17 podle § 53 odst. 2 a a § 55 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., a navazujícího 

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

samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 338/2019 Sb., takto: 

1. Neuvolněným členům Zastupitelstva Městské části Praha 17, kteří vykonávají 

pouze jednu funkci, za výkon této funkce odměnu za měsíc v následujících částkách: 

• Člen Rady Městské části Praha 17: 10.274 Kč. 

• Předseda výboru Zastupitelstva Městské části Praha 17 nebo komise Rady 

Městské části Praha 17: 5.137 Kč. 

• Člen výboru Zastupitelstva Městské části Praha 17 nebo komise Rady Městské 

části Praha 17: 4.281 Kč. 

• Člen Zastupitelstva Městské části Praha 17: 2.569 Kč. 
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2. Neuvolněným členům Zastupitelstva Městské části Praha 17, kteří vykonávají více 

než jednu funkci, za výkon těchto funkcí souhrn odměn za měsíc v následujících 

částkách: 

• Člen rady, který je současně předsedou výboru a předsedou komise nebo 

předsedou dvou výborů nebo komisí: 14.124 Kč. 

• Člen rady, který je současně předsedou výboru nebo komise a členem výboru 

nebo komise: 14.124 Kč. Člen rady, který je současně členem výboru a členem 

dvou komisí nebo členem dvou výborů nebo členem výboru a komise: 14.124 

Kč. 

• Člen rady, který je současně předsedou výboru nebo komise: 14.124 Kč. Člen 

rady, který je současně členem výboru nebo komise: 14.124 Kč. 

• Předseda výboru nebo komise, který je současně předsedou výboru nebo 

komise, který je současně předsedou výboru nebo komise: 14.124 Kč. 

• Předseda výboru, který je současně předsedou komise a členem výboru nebo 

komise: 14.124 Kč. Předseda výboru nebo komise, který je současně členem 

dvou výborů nebo dvou komisí nebo výboru a komise: 13.699 Kč. 

• Předseda výboru, který je současně předsedou komise: 10.274 Kč. 

• Předseda výboru nebo komise, který je současně členem výboru nebo komise: 

9.418 Kč. 

• Člen dvou výborů, který je současně členem komise nebo člen výboru, který  

je současně členem dvou komisí nebo člen tří komisí: 12.843 Kč. 

• Člen dvou výborů nebo člen výboru a člen komise nebo člen dvou komisí: 

8.562 Kč. 

Odměny a souhrny odměn ve shora uvedené výši budou poskytovány ode dne 

následujícího po dni přijetí tohoto usnesení. V případě nástupu náhradníka  

na uprázdněný mandát člena Zastupitelstva Městské části Praha 17 bude odměna 

poskytována ode dne složení slibu ve shora uvedené výši. V případě budoucích změn  

v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ve shora uvedené výši ode 

dne zvolení do příslušné funkce. 

V případě nesouhlasu neuvolněného člena Zastupitelstva Městské části Praha 17  

s poskytováním souhrnné odměny, deklarovaného vlastní písemnou žádostí podanou 

na zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 17, bude neuvolněnému členovi 

Zastupitelstva Městské části Praha 17 od prvního dne měsíce následujícího  

po deklarování této písemné žádosti, poskytována pouze odměna za výkon funkce  

s nejvyšší odměnou, 

3) ruší 

usnesení Zastupitelstva Městské části Praha 17 č. Us ZMČ 000002/2020 ze dne  

15. ledna 2020, 

4) ukládá 

1. vedoucí personálního a platového oddělení odboru Kanceláře tajemníka  

v součinnosti s Ekonomickým odborem zajistit odměňování neuvolněných 

členů zastupitelstva Městské části Praha 17 podle tohoto usnesení. 
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2. vedoucí odboru Kanceláře starostky neprodleně oznamovat vedoucí 

personálního a platového oddělení 

• nástup náhradníka na uprázdněný mandát člena Zastupitelstva Městské části 

Praha 17, 

• změny v obsazení jednotlivých funkcí vykonávaných členy Zastupitelstva 

Městské části Praha 17. 

Zodpovídá: Milada Srpová, vedoucí oddělení personálního a platového 

Zodpovídá: Ing. Petra Kiliánová, vedoucí odboru ekonomického 

Usnesení - (Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0 ) 

 
19. Návrh na pověření členů ZMČ k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření 

manželství a k užívání závěsného odznaku s velkým státním znakem při občanských 

obřadech 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000065/2022 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) projednalo 

předložený návrh na pověření členů ZMČ k přijímání prohlášení snoubenců  

o uzavření manželství a k užívání závěsného odznaku s velkým státním znakem  

na občanských obřadech, 

2) pověřuje 

dlouhodobě uvolněné členy zastupitelstva, jakožto členy Zastupitelstva MČ Praha 17 

zvolené ve volbách do zastupitelstva ve dnech 23. - 24. 9. 2022, 

1. k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství ve správním obvodu 

matričního úřadu "Úřad Městské části Praha 17" 

2. k užívání závěsného odznaku při občanských obřadech, 

3) ukládá 

OOS postupovat ve smyslu tohoto usnesení. 

Zodpovídá  

1. Odbor občansko-správní  

    

Usnesení - (Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0 ) 

 
20. Diskuse 

1.V bodě diskuze bylo vedoucím odd. informatiky Jakubem Hradilem představeno nové 

Uložiště pro podklady zastupitelům. 
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2. Ing. Lenka Malinkovičová vznesla požadavek, aby v příštím jednání zastupitelstva byl 

projednán bod Žádost o dofinancování projektu na rekonstrukci antukových kurtů TJ 

Sokol Řepy, z.s. 

 
21. Závěr 

Předseda Volebního a mandátového výboru Ing. David Števík přečetl formální souhrnné 

usnesení, které bylo rekapitulací celého dění na ustavujícím zastupitelstvu. 

 

Usnesení z ustavujícího zasedání ZMČ Praha 17 konaného dne 1. 11. 2022 byla přijata.  

     

 

Mgr. Alena Kopejtková ukončila zasedání a poděkovala Návrhovému a rovněž 

Volebnímu a Mandátovému výboru za jejich práci, taktéž poděkovala všem členům 

Zastupitelstva za účast a konstruktivní jednání na tomto zasedání. 

 

 

Poděkovala přítomným občanům i zaměstnancům Úřadu Městské části Praha 17. 

 

 

Oznámila konání dalšího zasedání ZMČ ve středu 16. 11. 2022 v „Kulturním domě 

na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 14, Praha 17 - Řepy. 

 

 

Schválil a ověřil:  

 

Mgr. Alena Kopejtková  .................................................... 

 

 

 

 

                                   Mgr. Monika Čermáková  .................................................... 

 

 

 

 

 

                                    Mgr. Lukáš Pokorný              .................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 7. 11. 2022 

Zapsala: Ivana Dubcová 
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