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ZÁPIS  Z  USTANOVUJÍCÍHO  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MČ  PRAHA 17 

 

 
 

konaného dne 22.11.2006 ve společenské místnosti ZŠ genpor. F.Peřiny, Socháňova 1139  

 

 

 

Přítomni: M.Bartoš, M.Bušková, Prof.Čepek, Bc. Černovský, P.Čermák, T.Fanta, V.Fencl, J.Hájek, 

Ing. Havlíček, MUDr. Katra, Mgr. Kolínová, A.Kopecký, V.Krása, J.Masopust, P.Maxa, MUDr. 

Neužilová, JUDr. Richter, J.Stolina, J.Svoboda, J.Synková, MUDr. Šnajdr, Ing. Woleský  

 

Omluven: MUDr. Nedělka  

 

 

Zasedání zastupitelstva MČ Praha 17 bylo zahájeno 22.11.2006 v 16:00 

 

 

 

1. Zahájení 

Zasedání zastupitelstva zahájila MUDr. Zdeňka Neužilová. Konstatovala, že zasedání bylo svoláno  

starostou MČ Praha 17  dne 14.11.2006 a informace o konání ustavujícího zasedání byla vyvěšena na 

úřední desce Úřadu městské části Praha 17 dne 14.11.2006 , 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 22 z 23 zvolených zastupitelů.  

Seznámila přítomné s navrženým programem jednání:  

1. Zahájení  

2. Ověření a potvrzení platnosti mandátů členů Zastupitelstva městské části Praha 17 

3.    Složení slibu členů Zastupitelstva městské části Praha 17 

4.    Volba ověřovatelů zápisu  

5.    Volba návrhové a volební komise 

6.    Návrh na stanovení počtu členů rady včetně počtu dlouhodobě uvolněných členů    

       Zastupitelstva městské části Praha 17 pro výkon funkce starosty a zástupců starosty,    

       případně dalších uvolněných funkcionářů  

7.   Volba starosty  

8.   Volba zástupců starosty 

9.   Volba členů rady  

10. Zřízení kontrolního a finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 17  a volba   

      jejich předsedů  

11. Návrh na pověření členů ZMČ prováděním občanských svatebních obřadů  

12. Návrh na pověření členů ZMČ na opatřování listin Městské části Praha 17 doložkou ve   

      smyslu § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl.m. Praze v platném znění 

13. Zmocnění starosty k nakládání s účtem státního rozpočtu předčíslí 86 – Státní sociální    

      podpora 

14. Usnesení a  závěr 

 

 

Návrh na doplnění programu:   

P. Maxa  - navrhuje  zařazení dalšího bodu Volební řád a ten zařadit mezi body 5, 6.  

Další body budou přečíslovány.  

Hlasování o doplnění bodu „Volební řád“ : 22, 0, 0 

Hlasování o celém programu: 22, 0, 0 
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2. Ověření a platnost mandátu zastupitelstva: 

 

Bylo konstatováno, že mandáty byly ověřeny a byla potvrzena jejich platnost. 

 

 

 

3. Složení slibu členů Zastupitelstva městské části Praha 17 

Byl přečten slib  a dr. Neužilová složila  slib do rukou  Ing. Havlíčka.  

Následně  složili slib  všichni zastupitelé do rukou MUDr. Neužilové. Omluvený  MUDr. Nedělka 

bude skládat slib na příštím zasedání.   

 

 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu: 

Jako ověřovatelé zápisu z ustavujícího zasedání ZMČ byli navrženi : J.Hájek a  J.Svoboda 

Hlasování : 19, 0, 3 

Navržení ověřovatelé zápisu byli schváleni.  

 

 

 

5. Volba návrhové a volební komise  

Do volební a návrhové komise byli za jednotlivé politické kluby navrženi:  

J.Masopust, Prof. Čepek , Bc. Černovský , JUDr. Richter a MUDr. Katra.  

Jako předseda komise byl navržen MUDr. Katra. 

Navržení členové návrhové a volební komise byli schváleni. 

Hlasování: 21, 0, 1 

 

 

 

6. Volební řád 

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem volebního  řádu.  

Návrh na doplnění: 

prof. Čepek -   doplnit o bod:  Zastupitelé  upravují volební lístky za plentou .  

zařazen jako bod II  

Hlasování:  20, 0, 2 

Hlasování o vol. řádu jako celku: 22, 0, 0 .  

Volební řád byl přijat 

 

 

 

7. Návrh na stanovení počtu členů rady včetně počtu dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva 

městské části Praha 17 pro výkon funkce starosty a zástupců starosty, případně dalších uvolněných 

funkcionářů 

Počet členů rady městské části Praha 17 nesmí být vyšší než je 1/3 počtu členů Zastupitelstva. 

S ohledem na tuto právní úpravu je navrženo  stanovit počet členů rady na 7. Dále pak je předkládán 

návrh,  aby funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva MČ Praha 17 byla funkcí uvolněnou. 

Diskuse:  

Z.Bartoš – proč je stanovena funkce uvolněného člena – předsedy KV? 

V.Krása - uvolněný člen  neprodleně plní úkoly,  očekává se mnoho změn ve st. správě, změna 

zákonů atd., proto je důležité  aby nedocházelo k pochybení, je třeba provést důkladnou revizi 

dokumentů a hospodaření obce.  

T. Fanta - funkce je naprosto zbytečná. Přikláním se  k auditu, za účasti  členů všech stran a hnutí, 

jedná se o zbytečně placenou funkci. 
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V.Fencl - kontrolní výbor nekontroluje státní správu – přenesená  působnost. Audit je součástí 

každoroční kontroly a bude řádně objednán. 

Ing.Havlíček - nesouhlasí s p. Krásou, pokud bude potřeba reagovat na změnu zákona – měli by to 

dělat právníci. Externí forma spolupráce  je lepší než platit 4 roky jednoho člověka. Rozšiřuje se tím 

byrokracie a funkce je zbytečná. Čas ukáže, zda je funkce  potřebná.  

J.Masopust -  jsem přesvědčen, že rozdělovat trafiky je nemravné. Voliči by měli vědět pravdu, že se 

zde vytvářejí loby atd. Všichni tady slibovali a za 35 minut už se zapomíná. 

V. Krása -  vždy jsem od Vás slyšel nejvíce stesků na problémy hospodaření obce. Pokud chceme  

situaci změnit , bylo by dobré mít jednoho  člověka, který by se tomu věnoval na plný úvazek. 

Všechny frakce budou dávat návrhy. Může nastat situace, že byrokracie by mohlo být méně. Je 

zapotřebí mít zastupitele, který se tomu bude věnovat stále. 

P. Čermák-   Hned od začátku se zde začíná politicky bojovat. Za klub ODS navrhuji  pana Jiřího 

Svobodu. 

V. Fencl -   zapomněli jsme na počet členů zástupců starosty.  

MUDr. Neužilová  - 1 starosta,  2 zástupci, 4 rada a 1 uvolněný člen ZMČ. 

T. Fanta -  volby, které proběhly ukázaly, že není třeba dělat uvolněnou funkci kontrolního výboru. Je 

třeba zřídit  komisi privatizační. Klub SNK – ED je zásadně  je proti. 

Ing. Havlíček -  obdivuji p. Krásu, když obhajuje uvolněného člena. 

Z. Bartoš –  podpořím, co bylo řečeno. 

 

Hlasování: 18, 3, 1 

Proti 3 – J.Masopust, Ing.Havlíček, T.Fanta 

Zdržel se : MUDr. Katra 

 

ZMČ odsouhlasilo, že počet členů rady MČ Praha 17 bude 7 a funkce předsedy KV bude funkcí 

uvolněnou.  

 

 

8. Volba starosty: 

Předseda návrhové a volební komise (dále jen NVK) požádal jednotlivé volební strany, aby oznámily 

a poté předaly písemně jméno svého kandidáta na funkci starosty MČ Praha 17.  

P. Čermák (ODS) – navrhuje Jitku Synkovou 

J.Masopust (SNK-ED) -  navrhuje Ing. Antonína Havlíčka, Csc.  

Navržení kandidáti na funkci starosty s kandidaturou souhlasí. Poté se všem  přítomným zastupitelům 

a občanům krátce představili.  

 

Způsob volby – zakroužkovat jedno jméno či číslo,  jinak je hlas neplatný.  

Hlasování začalo 16:45  a bylo ukončeno 16:51. 

Přestávka  10 minut na volbu.  

 

Výsledek volby: 

Předseda NVK MUDr. Katra  seznámil přítomné s výsledkem:   

počet vydaných  hlas. lístků 22  

počet odevzdaných  hlas. lístků  22  

počet platných hlas. lístků 19 

Ing. Havlíček  3 hlasy  

Jitka Synková 16 hlasů  

 

Starostkou MČ Praha 17 se pro volební období 2006 – 2010  stává  Jitka Synková. 

Nově zvolená starostka se poté ujala řízení  zasedání. Poděkovala MUDr. Neužilové za dosavadní 

vedení jednání ZMČ . Dále pak poděkovala předchozímu starostovi za odvedenou práci. Ujistila 

přítomné , že její práce bude směřovat pro dobro a rozvoj  obce  a ve prospěch jejích občanů.  
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9. Volba zástupců starostky 

Předseda  NVK požádal jednotlivé volební strany, aby oznámily a poté předaly písemně jména svých  

kandidátů na funkci zástupců starostky MČ Praha 17.  

P. Čermák (ODS)  -  navrhuje Antonína Kopeckého 

V. Krása (HLŘ) – navrhuje Bc. Bořka Černovského  

J. Masopust (SNK –ED)  – navrhuje Tomáše Fantu a  MUDr. Jiřího Nedělku  

(MUDr. Nedělka nemůže být kandidátem z důvodu, nesložení slibu člena ZMČ) 

Ing. Havlíček (SNK –ED) -  navrhuje Jiřího Masopusta 

 

prof. Čepek – J. Masopust nemůže kandidovat, je členem volební komise.  

V. Krása – neplatí pravidla běžné volby, Masopust  může kandidovat 

prof. Čepek – rozumný názor, návrh na odsouhlasení návrhu zda ano či ne 

V. Krása – v případě, že bude volen kandidát, který je členem volební komise, nezúčastní se sčítání 

hlasů, které budou v jeho prospěch.  

J. Masopust -  netrvá na své kandidatuře.  

 

Navržení kandidáti na funkci zástupce starosty Antonín Kopecký, Bořek Černovský a Tomáš 

Fanta souhlasí s kandidaturou a přítomným se krátce představili.  

 

Hlasování zahájeno: 17:18, ukončeno:  17:24 

Přestávka 10 min. 

 

Výsledek volby: 

Předseda NVK MUDr. Katra  seznámil přítomné s výsledkem:   

počet vydaných hl. lístků 22  

počet odevzdaných  hl. lístků 22  

počet platných  hlas. lístků 21 

A. Kopecký 19 hlasů 

Bc. Černovský 15 hlasů 

T. Fanta 4 hlasy 

 

Zástupci starostky MČ Praha 17 se pro volební období 2006 – 2010 stávají Antonín Kopecký a 

Bc. Bořek Černovský.  

 

 

 

10. Volba členů rady 

Předseda  NVK požádal jednotlivé volební strany, o oznámení a předání písemných návrhů  svých  

kandidátů na funkci radních MČ Praha 17. Volí se 4 členové rady. 

Návrhy: 

P. Čermák (ODS)  –                MUDr. Jan Šnajdr  

                                                   Pavel Maxa 

Bc. Černovský (HLŘ)              Mgr. Blanka Kolínová  

                                                   Václav Krása  

T. Fanta (SNK-ED)                  Ing. Antonín Havlíček Csc.  

                                                   Jiří Masopust 

 

Hlas. zahájeno 17:43, ukončeno:  17 :50 

 

Výsledek volby: 

Předseda NVK MUDr. Katra  seznámil přítomné s výsledkem:   

počet vydaných  hlas. lístků: 22  

počet odevzdaných  hlas. lístků: 22   

počet platných hlas. lístků: 20 

Ing. Antonín Havlíček, Csc.  - 4 hlasy 
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Mgr. Blanka Kolínová  - 15 hlasů 

Václav Krása  - 14 hlasů 

Jiří Masopust -  4 hlasy 

Pavel Maxa  - 17 hlasů 

MUDr. Jan Šnajdr  - 17 hlasů  

Členy rady MČ Praha 17 se pro volební období 2006 – 2010 stávají Mgr. Blanka Kolínová, 

Václav Krása, Pavel Maxa a MUDr. Jan Šnajdr.  

 

 

 

11. Kontrolní a finanční. výbor 

 

Předseda kontrolního výboru – uvolněný člen 

Předseda  NVK požádal jednotlivé volební strany, aby oznámily a poté předaly písemně jméno svého  

kandidáta na funkci předsedy KV MČ Praha 17.  

 

P. Čermák (ODS) – Jiří Svoboda 

 

T. Fanta (SNK– ED) – neodevzdané hlasovací lístky vyjadřují nesouhlas s návrhem 

Začátek hlasování: 18:14 ukončení hlasování: 18:19 

 

Výsledek volby: 

Předseda NVK MUDr. Katra  seznámil přítomné s výsledkem:   

počet vydaných hlas. lístků:   22  

počet odevzdaných hlas. lístků:   19  

počet platných hlas. lístků: 19 

Jiří Svoboda  - 19 hlasů 

Předsedou KV ZMČ Praha 17 se pro volební období 2006 – 2010 stává Jiří Svoboda.  
 

 

Předseda finanční výboru 

Předseda  NVK požádal jednotlivé volební strany, aby oznámily a poté předaly písemně jméno svého  

kandidáta na funkci předsedy FV MČ Praha 17.  

V. Krása (HLŘ)  -                    Jaroslav Hájek 

Ing. Havlíček (SNK-ED)  –    Tomáš Fanta (navrhuje uvolněného člena do funkce) 

J. Synková – nelze, odhlasován byl pouze jeden uvolněný člen již dříve 

 

 

Vyhlášena 15 min. přestávka 

 

 

J. Hájek – prohlásil, že odstupuje z kandidatury.  Tuto funkci by měla mít opozice. Pokud by jej 

někdo volil,  bude hlas neplatný.  

 

Hlasování zahájeno: 18:47, ukončeno: 18:50 

 

 

Výsledek hlasování:   

Předseda NVK MUDr. Katra  seznámil přítomné s výsledkem:   

počet vydaných  hlas. lístků:   22  

počet odevzdané hlas. lístků:  22   

počet platných hlas. lístků:  20 

Tomáš Fanta  –  20 hlasů 

Předsedou FV ZMČ Praha 17 se pro volební období 2006 – 2010 stává Tomáš Fanta.  
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12. Návrh na pověření členů ZMČ prováděním občanských svatebních obřadů 

ZMČ projednalo návrh OOS  na pověření členů ZMČ p. Jiřího Svobody a Jaroslava Hájka  

prováděním občanských svatebních obřadů. Současně stanovilo, že výše jmenovaní jsou oprávněni 

z titulu funkce oddávajícího užívat závěsný znak.  

ZMČ schvaluje - podle § 4 odst. 1, zákona č. 94/1963 Sb. o rodině, ve znění pozdějších přijatých 

zákonů  pověřit oddáváním p. Jiřího Svobodu a p. Jaroslava Hájka 

ZMČ ukládá OOS postupovat ve smyslu tohoto usnesení. 

Hlasování: 19, 3, 0 

 

 

 

13. Návrh na pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 17 k podepisování  doložky k právním 

úkonům 

ZMČ projednalo návrh na pověření členů zastupitelstva k podepisování doložky dle § 43 zákona č. 

131/2000 Sb. osvědčující právní úkony za MČ Praha 17 v novém volebním období 2006 – 2010. 

ZMČ schvaluje pověření členů ZMČ A.Kopecký, Bc. Černovský, Mgr. Kolínová, V. Krása, 

P.Maxa, MUDr.Šnajdr. 

ZMČ ukládá pověřeným členům zastupitelstva podepisovat doložku dle potřeb městské části. 

Hlasování 18, 3, 1 

 

 

 

14. Zmocnění starostky městské části Praha 17 k právním úkonům k zabezpečení provozu odboru 

státní sociální podpory Úřadu městské části Praha 17                  

ZMČ projednalo návrh na zmocnění starostky městské části Praha 17 Jitky Synkové  k právním 

úkonům: 

   - podpisu smlouvy o účtu státního rozpočtu k zabezpečení provozu odboru státní  

     sociální podpory Úřadu městské části Praha 17, tj. nové smlouvy vč. dodatků 

   - nakládání s tímto účtem 

   - potvrzování podpisových vzorů osob oprávněných nakládat s peněžními prostředky 

      účtu 

ZMČ schvaluje zmocnění starostky městské části Praha 17 s účinností od 22.11. 2006. 

ZMČ ukládá starostce městské části Praha 17 neprodleně učinit veškeré právní úkony 

k zabezpečení provozu odboru státní sociální podpory Úřadu městské části Praha 17. 

Hlasování: 22, 0, 0 

 

      

 

15. Usnesení 

MUDr. Katra, předseda NVK, přečetl návrh všech usnesení  z dnešního jednání.  

Hlasování o usnesení: 22, 0, 0 

Usnesení z ustavujícího zasedání ZMČ Praha 17, konaného dne 22.11.2006 byla přijata.  

 

 

 

Diskuse:  

T. Fanta – požádal, aby pro příští jednání ZMČ byly zajištěny  větší prostory. Očekává se větší účast 

občanů. Dále  zeptal se Bc. Černovského, zda materiál napsal.  

J. Synková – na toto se nebude reagovat. 

 

Starostka MČ ukončila jednání ZMČ a poděkovala přítomným členům i občanům za účast.  

 

Ukončeno 19:12 
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V Praze dne 22.11.2006  

 

 

 

Schválil a ověřil:                 Jitka Synková  

 

                                             Jaroslav Hájek  

 

                                             Jiří Svoboda  

 

 

 


