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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI 

ZÁPIS 
z 11. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 

konaného dne 15.1.20120 

 

 
 

Zasedání ZMČ zahájila starostka MČ PhDr. Jitka Synková, přivítala přítomné a konstatovala,  

že zasedání ZMČ bylo svoláno řádně a včas. 

 
 

 

Upozornila, že celý průběh zasedání je audiovizuálně zaznamenáván, je on-line přenášen 

prostřednictvím internetu, a jeho záznam je uchován na webu ÚMČ Praha 17. 

 

 

 
Začátek zasedání: 15:02  hod 

Konec zasedání :   15:58  hod 
 

 

 

Místo konání: zasedací místnost Úřadu městské části Praha 17, Žalanského 291/12b,  

Praha 17 - Řepy  

 

 

Přítomno: 17 členů ZMČ 

Omluveni: Ing. David Števík, Martin Marek, Ing. arch. Michal Štěpař, Mgr. Bořek 

Černovský, Ing. Marek Francl, Mgr. Alena Kopejtková 

 

Ověřovatelé: Jiří Masopust, Ing. Jaroslava Šimonová 

Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 3, 

 
 

 

Návrhový výbor: Doc. PaedDr. Farkač Jan, CSc., MUDr. Katra Antoine, PhDr. Jindřich 

Kadlec 

Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 1, 
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Program jednání: 

Pořadí Věc 
Kód 

kontroly 

Číslo 

materiálu 

1 Kontrola zápisu/ Schválení programu  BJ 

000011/2020 

2 
Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - Návrh 

Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo č. 2017/0020 
 BJ 

000640/2019 

3 
Stanovení měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným 

členům zastupitelstva 
 BJ 

000008/2020 

 

 

Hlasování o programu: 

Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0 

1. Kontrola zápisu/ Schválení programu 

ZMČ souhlasí s kontrolou zápisu ze zasedání ZMČ č. 10 dne 18.12.2019 bez připomínek. 

 

Usnesení - (Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
2. Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - Návrh Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo  

č. 2017/0020 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000001/2020Zastupitelstvo městské části 

 

1) projednalo 

přijetí návrhu Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo č. 2017/0020 "Víceúčelové sportovní 

centrum Na Chobotě", kterým se doplňují a mění články : 

 III. Předmět smlouvy a rozsah plnění 

VII. Doba provedení díla 

VIII. Celková cena za dílo a její splatnost 

  

2) rozhodlo 

o přijetí Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo č. 2017/0020 na  stavbu "Víceúčelové sportovní 

centrum Na Chobotě" 

Zhotovitel : GEOSAN GROUP a. s. + PKS stavby a.s. - Centrum Na Chobotě 

GEOSAN GROUP a. s., U nemocnice 420, 280 02   Kolín III, IČO: 281 69 522 

(vedoucí společník) 
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PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 469 80 059 

(společník) 

Cena Dodatku č. 6: 13 470 904,27 Kč bez DPH, 16 299 794,17 Kč s DPH 

Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení víceprací se započtením méněprací 

nezbytných k pokračování v provádění díla. 

Termín  dokončení rozsahu díla se prodlužuje na 30 měsíců a 7 dnů od zahájení 

provádění díla. 

Dodatek č. 6 byl doplněn o následující znění: 

Zhotovitel se zavazuje, že do 10 pracovních dnů od podpisu tohoto dodatku předloží 

objednateli platnou pojistnou smlouvu v souladu s Článkem IV smlouvy o dílo a 

bankovní záruku vystavenou ve prospěch objednatele, která slouží pro úhrady 

smluvních pokut dle Čl. XX. odst. 20.9 smlouvy o dílo. 

  

3) zmocňuje 

starostku MČ Praha 17 k podpisu Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo č. 2017/0020, 

schválené kompetentními osobami   

Zodpovídá  

1. Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic  

    

2. Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky  

   seznámit s usnesením 

3. Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického  

   seznámit s usnesením 

Usnesení - (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 5) 

 
3. Stanovení měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000002/2020 

 

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 
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s účinností od 16.1.2020 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. 

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  

16. ledna 2020. 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 
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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 000075/2018 ze dne 

10. prosince 2018, 

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. 

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: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
 

PhDr. Jitka Synková ukončila zasedání a poděkovala všem přítomným zastupitelům  

a občanům za účast na jednání ZMČ. 

 

 

Schválil a ověřil:  

 

                                    PhDr. Jitka Synková               ................................................... 

 

 

 

                                   Ing. Jaroslava Šimonová         .................................................. 

 

 

 

                                    Jiří Masopust                       ..................................................... 

 

 

 

 

V Praze 21.1.2020 

Zapsala: Ivana Dubcová 
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