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M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   1 3 

Zastupitelstvo městské části 

 
 
 

Zápis  

z ustavujícího zasedání zastupitelstva konaného  
 dne 12. 11. 2014 

 

od 10.00 hodin v zasedací síni radnice MČ Praha 13 

 
 

Přítomni : 

 
dle prezenční listiny, která je uložena u originálu zápisu v organizačně-administrativním 
oddělení  
 

 

 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  

 

RNDr. Marcela Plesníková 
Zbyněk Pastrňák 
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 Zahájení 

Zasedání ustavujícího zastupitelstva zahájil Ing. David Vodrážka, dosavadní starosta. Přivítal 
všechny členky a členy nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 13, tajemnici Úřadu MČ 
Praha 13 JUDr. Kateřinu Černou, vedoucí odborů tohoto úřadu a všechny další hosty. 
Poblahopřál všem členkám a členům Zastupitelstva MČ Praha 13 k jejich zvolení a popřál jim 
mnoho sil do zastupitelské práce.  

Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, neboť je přítomno 33 členů a k přijetí 
usnesení je třeba souhlas nadpoloviční většiny všech členů. 

 

 Složení slibu členů zastupitelstva 

Slib člena zastupitelstva proběhl podle § 50 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění. Text slibu přečetl Ing. Vodrážka, dosavadní starosta. 

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 
vykonávat svědomitě, v zájmu městské části Praha 13 a jejích občanů, řídit se Ústavou 
a zákony České republiky“. 

Slib složil každý člen ZMČ do rukou dosavadního starosty (který složil slib do rukou 
p. Pastrňáka) a jeho složení potvrdil podpisem.  Tím všichni přítomní členové Zastupitelstva 
městské části Praha 13 splnili zákonnou podmínku a mohli začít vykonávat svůj mandát. 

 

 Stanovení ověřovatelů zápisu 

Podle stávajícího jednacího řádu je nutné určit dva zastupitele jako ověřovatele zápisu, 
p. starosta navrhl Zbyňka Pastrňáka a Marcelu Plesníkovou. 

O tomto návrhu bylo hlasováno 

Hlasování č. 1 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 

1. Schválení programu 

  1. Schválení programu 
  2. Navržení a volba členů mandátového výboru ZMČ 
  3. Navržení a volba členů návrhového a volebního výboru ZMČ 
  4. Ověření a potvrzení platnosti mandátů členů zastupitelstva 
  5. Schválení volebního řádu ZMČ 
  6. Volba starosty městské části Praha 13 
  7. Stanovení počtu a volba zástupců starosty 
  8. Volba členů Rady městské části Praha 13  
  9. Výbory ZMČ Praha 13 
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 10. Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva 
 11. Ustavení politických klubů 
 12. Pověření členů zastupitelstva podpisem doložek k právním úkonům   
 13. Stanovení měsíčních odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva MČ Praha 13 podle 

výkonů funkcí 
 14. Závěr 
 

 

Pí Drhová požádala o doslovný záznam svého příspěvku: 

všichni my, kteří tady dneska jsme, tak máme za sebou každý z nás nemalý počet voličů, který 
vlastně nám dal hlas, dal nám vlastně tu důvěru v to, že budeme tady obhajovat to, co od nás 
očekávají. My jsme to teď také vlastně slíbili v tom slibu zastupitele a já bych si moc přála, 
aby vlastně ty následující čtyři roky tady probíhaly tak, aby tu měla vlastně prostor pro 
fungování jak koalice, tak ale aby tady byly vytvořeny také důstojné podmínky pro opoziční 
práci. A já musím říct, že vlastně jak ty samotné přípravy tohoto zastupitelstva i to, jak to 
probíhá, já upozorním tedy na některé body i právě v tom programu, tak mám obavy, že tady 
jaksi ty podmínky zatím vytvářeny nejsou a pro nás, kteří jsme připraveni vlastně opoziční roli 
hrát. Je to vlastně dost nedůstojná pozice. My tady máme hlasovat dneska o řadě věcí, které 
jsou opravdu podstatné, které vychází ze zákona o hlavním městě Praze, nemáme k tomu 
žádné informace, nemáme k tomu žádné podklady. Já se přiznám, že jsem očekávala, jsem 
sem dneska přišla na devátou hodinu, že si tady najdu některé věci aspoň na stole, ale já mám 
hlasovat o výborech zastupitelstva městské části. Svým způsobem pro opozici je to ta základní 
platforma, kdy můžeme realizovat nějakým způsobem svůj program. Já jsem tady nenašla jaké 
volební ty výbory vůbec budou ustaveny, natož neočekává se, že my tam budeme mít své 
zástupce. Podobně si myslím, že bude zajímat opozici, ale myslím si, že to bude zajímat i 
občany městské části Prahy 13, kolik se tady vlastně chystá počtu dlouhodobě uvolněných 
členů zastupitelstva a proč. Já bych se na to chtěla připravit, já bych se chtěla podívat vlastně 
jaká ta dohoda je a tento pro mě tedy důležitý materiál jsem na stole také nenašla. Takže to 
jsou jenom ty první dva, první dvě připomínky a z toho vyplývá potom samotná nesmyslnost 
vlastně toho jednacího řádu toho současného dnešního zastupitelstva, protože tam jsou 
některé body, které jsou z důvodu toho, že ty informace nemáme, nesplnitelné, ano, že 
například hnedka bod tři, písemné návrhy kandidátu předkládají zástupci politických stran 
a tak dále. Já nemám k čemu, nikdo mě nevyzval, nikdo ode mě ani nic neočekává. Takže já 
jenom to tady vznáším, je to první zastupitelstvo a samozřejmě jsem si vědoma toho, že nic 
jiného, než řečnit tady teďkon momentálně nemůžu. Ale byla bych ráda, aby si to uvědomili 
vlastně všichni, kdo tady sedíme, že ty karty jsou nějak rozehrané a že tady je opozice a že ta 
opozice také chce mít nějaký vliv a nějaké důstojné podmínky pro působení, pro svoji činnost 
dle vlastně toho slibu zastupitele, zastupitelky a který jsme teď splnili. A já bych si 
představovala, aby tady byly takové parametry nebo takové podmínky, jako jsou v jiných 
městských částech v Praze, případně v Zastupitelstvu hlavního města Prahy. Jako příklad 
můžeme uvádět Prahu 5, 6, 2, 3. Podívejme se na to a řekněme si, že vytvoříme tady takový 
standard pro práci opozičních zastupitelů, jako je na těchto městských částech, pokud se to 
podaří, tak já musím říct, že budu spokojená. Děkuji. 
 

Vystoupení pí Drhové podpořili zastupitelé Šeferna a Nejedlý. 
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O navrženém programu bylo hlasováno: 

Hlasování č. 2 - pro: 23, proti: 4, zdržel se: 6 
Návrh byl přijat.  
 

2. Navržení a volba členů mandátového výboru 

Mandátový výbor provede ověření platnosti mandátů přítomných zastupitelů. 

Navrženi byli tito členové: 

Jakub Lapáček – předseda výboru 
František Nejedlý – člen 
Jan Mathy – člen 
 
Hlasování č. 3 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 1 
Návrh byl přijat.  
 
Tajemníkem mandátového výboru byl zvolen Michal Prošek, vedoucí legislativně-právního 
odboru. 

Hlasování č. 5 - pro: 30, proti: 3, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 

3. Navržení a volba členů návrhového a volebního výboru 

Během jednání bude pracovat návrhový a volební výbor, který zpracuje a vyhlásí výsledky 
voleb. Za členy byli navrženi: 

Petr Zeman – předseda výboru 
Yveta Kvapilová - členka 
Štěpán Hošna - člen 

Hlasování č. 4 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
Tajemníkem návrhového a volebního výboru byl zvolen Michal Prošek, vedoucí legislativně-
právního odboru. 

Hlasování č. 6 - pro: 28, proti: 3, zdržel se: 1 
Návrh byl přijat.  
 

4. Ověření a potvrzení platnosti mandátů členů zastupitelstva 

Ověření bylo provedeno na základě § 46 a § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí, v platném znění, mandátovým výborem na základě těchto dokumentů: 
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- Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce ze dne 12. 10. 2014 podepsaný 
zástupcem registračního úřadu a Českého statistického úřadu 

- Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva vydané registračním úřadem. 

Mandátový výbor neověřil mandát Petra Prause a Marka Ždánského, kteří se ze zasedání 
omluvili. 

 

5. Schválení volebního řádu Zastupitelstva MČ Praha 13 
 

K volbě starosty, zástupců starosty, členů rady, předsedů, členů a tajemníků výboru je třeba 
schválit volební řád. 
 
P. Nejedlý předložil k volebnímu řádu pozměňovací návrhy, o kterých bylo hlasováno.  
 
S připomínkami k předloženému volebnímu řádu se přihlásili do rozpravy zastupitelé Drhová, 
Mareček a Helikarová.  
P. starosta odpověděl, že volební řád byl zpracován na základě metodických pokynů 
Ministerstva vnitra podle právního stavu k 20.červnu 2014. 
 
O protinávrzích p. Nejedlého bylo hlasováno: 
 

K bodu 1 volebního řádu odstavec 2 se mění na „volby se provádějí tajným hlasováním“. 
K bodu 1 volebního řádu doplňuje se odstavec 5: „ K volbě starosty, k volbě zástupců 
starosty, k volbě členů rady a k volbě výborů zastupitelstva městské části proběhne 
rozprava“. 
K bodu 3 Volba zástupců starosty změna v odstavci 2: „v časovém limitu do 3 minut“ 
K bodu 4 Volba členů Rady v odstavci 2: „v časovém limitu do 3 minut“ 
 
Hlasování č. 7 - pro: 13, proti: 20, zdržel se: 0 
Návrh nebyl přijat.  
 
Hlasování o původně předloženém volebním řádu: 

 
Hlasování č. 8 - pro: 20, proti: 4, zdržel se: 9 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0001/2014 

 

P. starosta požádal, aby každý politický subjekt navrhl ze svého středu mluvčího, který bude 
jeho jménem vystupovat. Na základě návrhů byli stanoveni následující zástupci: 

za ANO 2011 – Marcela Plesníková 
za ČSSD – Štěpán Hošna 
za KSČM – Jan Zeman 
za ODS – Ludmila Tichá 
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za TOP 09 – Vojtěch Šeferna 
za Zelení a Piráti pro 13 – Zuzana Drhová 
 

6. Volba starosty městské části Praha 13 

Volba starosty městské části Praha 13 proběhla v souladu s volebním řádem veřejně, a to 
aklamací (zdvižení ruky) a zároveň pomocí hlasovacího zařízení. 
 
Návrhy kandidátů: 
 
ODS ................... David Vodrážka 
KSČM ............... bez návrhu 
ANO 2011 ......... David Vodrážka 
TOP 09 .............. bez návrhu 
 
P. Vodrážka vystoupil s krátkým projevem. 
 
Proběhlo hlasování o navrženém kandidátovi. 

 
Hlasování č. 9 - pro: 22, proti: 10, zdržel se: 1 
Návrh byl přijat.  

Starostou městské části Praha 13 pro volební období 2014 – 2018 byl zvolen 
Ing. David Vodrážka. 
 
USNESENÍ č. UZ 0002/2014 

 
 

7. Stanovení počtu a volba zástupců starosty 

P. starosta navrhl, aby pro volební období 2014 – 2018 byli zvoleni 3 zástupci starosty. 
O tomto návrhu bylo hlasováno: 
 

Hlasování č. 10 - pro: 26, proti: 0, zdržel se: 7 
Návrh byl přijat.  

Volba zástupců starosty městské části Praha 13 proběhla v souladu s volebním řádem 
veřejně, a to aklamací (zdvižení ruky) a zároveň pomocí hlasovacího zařízení. 
 
Návrhy kandidátů: 

ODS ............................. Petr Zeman 
KSČM ......................... bez návrhu 
ČSSD ........................... Pavel Jaroš 
ANO 2011 ................... Marcela Plesníková 
Zelení a Piráti pro 13... bez návrhu 
TOP 09 ........................bez návrhu 
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Navržení kandidáti se krátce představili a vyslovili souhlas s kandidaturou. 

O navržených kandidátech bylo hlasováno jednotlivě: 

Pavel Jaroš 
Hlasování č. 11 - pro: 22, proti: 5, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
Marcela Plesníková 
Hlasování č. 12 - pro: 22, proti: 8, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
Petr Zeman 
Hlasování č. 13 - pro: 21, proti: 6, zdržel se: 1 
Návrh byl přijat.  
 
Předseda návrhového a volebního výboru oznámil, že navržení kandidáti Pavel Jaroš, 
Marcela Plesníková a Petr Zeman byli zvoleni do funkce zástupce starosty.  

USNESENÍ č. UZ 0003/2014 

 

8. Volba členů Rady městské části Praha 13 

Na základě § 95 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a na 
základě usnesení ZMČ č. UZ 365/2014 ze dne 4.6.2014 byl stanoven počet členů rady 9. 

 
Proběhla volba 5. – 9. člena rady v souladu s volebním řádem veřejně, a to aklamací 
(zdvižení ruky) a zároveň pomocí hlasovacího zařízení. 
 
Návrhy kandidátů: 

ODS ................................ Šárka Skopalíková, Zbyněk Pastrňák 
ČSSD .............................. Miloslav Ludvík 
ANO 2011 ....................... Libor Hadrava, Michal Drábek 
KSČM ............................. bez návrhu 

Jednotliví kandidáti se krátce představili a vyslovili souhlas s kandidaturou. 
 
O navržených kandidátech bylo hlasováno jednotlivě: 

Michal Drábek 
Hlasování č. 14 - pro: 20, proti: 2, zdržel se: 9 
Návrh byl přijat.  
 
Libor Hadrava 
Hlasování č. 15 - pro: 20, proti: 2, zdržel se: 11 
Návrh byl přijat.  
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Miloslav Ludvík 
Hlasování č. 16 - pro: 21, proti: 4, zdržel se: 6 
Návrh byl přijat.  
 
Zbyněk Pastrňák 
Hlasování č. 17 - pro: 22, proti: 3, zdržel se: 7 
Návrh byl přijat.  
 
Šárka Skopalíková 
Hlasování č. 18 - pro: 19, proti: 4, zdržel se: 9 
Návrh byl přijat. 
P. Ludvík prohlásil, že hlasoval pro.  
 
Předseda návrhového a volebního výboru oznámil, že navržení kandidáti Michal Drábek, 
Libor Hadrava, Miloslav Ludvík, Zbyněk Pastrňák a Šárka Skopalíková byli zvoleni 
členy rady.  

 
USNESENÍ č. UZ 0004/2014 

 

 

9. Výbory Zastupitelstva MČ Praha 13  

Na základě § 100 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, 
zastupitelstvo zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Členové výboru se volí z řad členů 
zastupitelstva s tím, že členem nesmí být starosta, zástupce starosty, tajemník ani zaměstnanec 
úřadu zabývající se rozpočtem a účetnictvím. Počet členů výboru musí být vždy lichý. 
Tajemník je volen z řad zaměstnanců úřadu MČ. 

P. starosta navrhl zřízení dalších výborů, a to: 

Výbor pro výchovu a vzdělávání 
Výbor pro životní prostředí 
Sociální výbor 
Výbor pro agendu 21 
Majetkový výbor 
Výbor pro evropské fondy 
Výbor pro dopravu a bezpečnost 

Pí Drhová navrhla zřídit Výbor pro územní rozvoj a uvedla důvody pro jeho zřízení. 
K tomuto návrhu se vyjádřili zastupitelé J. Zeman, Ludvík, Helikarová a Nejedlý. 

Proběhlo hlasování o jednotlivých výborech: 

zřízení Výboru pro výchovu a vzdělávání 
Hlasování č. 19 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 1 
Návrh byl přijat.  
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zřízení Výboru pro životní prostředí 
Hlasování č. 20 - pro: 29, proti: 0, zdržel se: 4 
Návrh byl přijat. 
 
zřízení Sociálního výboru 
Hlasování č. 21 - pro: 28, proti: 0, zdržel se: 4 
Návrh byl přijat. 
 
zřízení Výboru pro Agendu 21 
Hlasování č. 22 - pro: 26, proti: 1, zdržel se: 6 
Návrh byl přijat. 
 
zřízení Majetkového výboru 
Hlasování č. 23 - pro: 30, proti: 0, zdržel se: 2 
Návrh byl přijat. 
 
zřízení Výboru pro evropské fondy 
Hlasování č. 24 - pro: 27, proti: 0, zdržel se: 4 
Návrh byl přijat. 
 
zřízení Výboru pro dopravu a bezpečnost 
Hlasování č. 25 - pro: 29, proti: 0, zdržel se: 3 
Návrh byl přijat. 
Pí Kvapilová prohlásila, že hlasovala pro. 
 
zřízení Výboru pro územní rozvoj 
Hlasování č. 26 - pro: 14, proti: 18, zdržel se: 1 
Návrh nebyl přijat.  
Pí Kvapilová prohlásila, že hlasovala proti. 
 
USNESENÍ č. UZ 0005/2014 

 

P. Šeferna požádal o přestávku pro poradu klubu TOP 09. 

P. starosta vyhlásil krátkou přestávku. 

 

 Stanovení počtu členů výborů Zastupitelstva MČ Praha 13 

 
P. starosta přednesl návrhy na stanovení počtu členů jednotlivých výborů. 
 
Finanční výbor     počet členů 5 
Kontrolní výbor     počet členů 5                           
Výbor pro výchovu a vzdělávání   počet členů 5 
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Výbor pro životní prostředí   počet členů 5  
Sociální výbor     počet členů 5 
Výbor pro Agendu 21    počet členů 3 
Majetkový výbor    počet členů 3 
Výbor pro evropské fondy   počet členů 3 
Výbor pro dopravu a bezpečnost   počet členů 5 

P. Šeferna podal za klub TOP 09 protinávrh na stanovení počtu 7 členů Finančního výboru 
a 7 členů Kontrolního výboru. 

Proběhlo hlasování k jednotlivým výborům. 

Hlasování o protinávrhu p. Šeferny na počet 7 členů Finančního výboru:  
Hlasování č. 27 - pro: 13, proti: 20, zdržel se: 0 
Návrh nebyl přijat. 
 
Hlasování o počtu 5 členů Finančního výboru: 
Hlasování č. 28 - pro: 20, proti: 6, zdržel se: 6 
Návrh byl přijat. 
 
Hlasování o protinávrhu p. Šeferny na počet 7 členů Kontrolního výboru: 
Hlasování č. 29 - pro: 13, proti: 20, zdržel se: 0 
Návrh nebyl přijat. 
 
Hlasování o počtu 5 členů Kontrolního výboru: 
Hlasování č. 30 - pro: 20, proti: 9, zdržel se: 4 
Návrh byl přijat. 
 
Hlasování o počtu 5 členů Výboru pro výchovu a vzdělávání: 
Hlasování č. 31 - pro: 23, proti: 0, zdržel se: 8 
Návrh byl přijat. 
 
Hlasování o počtu 5 členů Výboru pro životní prostředí: 
Hlasování č. 32 - pro: 22, proti: 0, zdržel se: 11 
Návrh byl přijat. 
 
Hlasování o počtu 5 členů Sociálního výboru: 
Hlasování č. 33 - pro: 22, proti: 0, zdržel se: 11 
Návrh byl přijat. 
 
Hlasování o počtu 3 členů Výboru pro Agendu 21: 
Hlasování č. 34 - pro: 20, proti: 4, zdržel se: 9 
Návrh byl přijat. 
 
Hlasování o počtu 3 členů Majetkového výboru: 
Hlasování č. 35 - pro: 20, proti: 2, zdržel se: 11 
Návrh byl přijat. 
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Hlasování o počtu 3 členů Výboru pro evropské fondy: 
Hlasování č. 36 - pro: 20, proti: 1, zdržel se: 12 
Návrh byl přijat. 
 
Hlasování o počtu 5 členů Výboru pro dopravu a bezpečnost: 
Hlasování č. 37 - pro: 22, proti: 0, zdržel se: 10 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ č. UZ 0006/2014 

 

Volby předsedů, členů a tajemníků výborů proběhly procedurálně v těchto etapách: 

 volba předsedy, členů a tajemníka Finančního výboru 
 volba předsedy, členů a tajemníka Kontrolního výboru 
 volba předsedy, členů a tajemníka Výboru pro výchovu a vzdělávání 
 volba předsedy, členů a tajemníka Výboru pro životní prostředí 
 volba předsedy, členů a tajemníka Sociálního výboru 
 volba předsedy, členů a tajemníka Výboru pro Agendu 21 
 volba předsedy, členů a tajemníka Majetkového výboru 
 volba předsedy, členů a tajemníka Výboru pro evropské fondy 
 volba předsedy, členů a tajemníka Výboru pro dopravu a bezpečnost 

 

 Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 13 

 
Návrhy kandidátů na funkci předsedy výboru: 
 
TOP 09 ............................ Kateřina Helikarová 
ODS ................................ David Zelený 
ANO 2011 ...................... bez návrhu 
  
O navržených kandidátech bylo hlasováno jednotlivě: 

Kateřina Helikarová 
Hlasování č. 38 - pro: 11, proti: 20, zdržel se: 2 
Návrh nebyl přijat. 

David Zelený 
Hlasování č. 39 - pro: 22, proti: 11, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 

Předseda návrhového a volebního výboru oznámil, že předsedou Finančního výboru byl 
zvolen David Zelený.  
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Návrhy kandidátů na člena výboru: 

ANO 2011 .............................. Michal Drábek 
TOP 09 ................................... Kateřina Helikarová 
ODS ....................................... Jan Mathy, Šárka Skopalíková 
KSČM .................................... Jan Zeman 
ČSSD ...................................... Miloslav Ludvík 
Zelení a Piráti pro 13 ............. Tomáš Murňák 

O navržených kandidátech bylo hlasováno jednotlivě: 

Michal Drábek 
Hlasování č. 40 - pro: 20, proti: 2, zdržel se: 10 
Návrh byl přijat. 
 
Kateřina Helikarová 
Hlasování č. 41 - pro: 11, proti: 20, zdržel se: 2 
Návrh nebyl přijat. 
 
Miloslav Ludvík 
Hlasování č. 42 - pro: 22, proti: 2, zdržel se: 6 
Návrh byl přijat. 
 
Jan Mathy 
Hlasování č. 43 - pro: 20, proti: 3, zdržel se: 8 
Návrh byl přijat. 
 
Tomáš Murňák 
Hlasování č. 44 - pro: 12, proti: 19, zdržel se: 2 
Návrh nebyl přijat. 
 
Šárka Skopalíková 
Hlasování č. 45 - pro: 20, proti: 2, zdržel se: 8 
Návrh byl přijat. 
 
Jan Zeman 
Hlasování č. 46 - pro: 2, proti: 25, zdržel se: 4 
Návrh nebyl přijat. 
 

Předseda návrhového a volebního výboru oznámil, že členy Finančního výboru byli 
zvoleni Michal Drábek, Miloslav Ludvík, Jan Mathy, Šárka Skopalíková. 

 

Návrhy kandidátů na tajemníka výboru: 

ODS ..................... Jaroslav Mareš 

O navrženém kandidátu bylo hlasováno: 
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Jaroslav Mareš 
Hlasování č. 47 - pro: 28, proti: 0, zdržel se: 3 
Návrh byl přijat. 
 

Předseda návrhového a volebního výboru oznámil, že tajemníkem Finančního výboru byl 
zvolen Jaroslav Mareš. 

 
USNESENÍ č. UZ 0007/2014 

 

 Kontrolní výbor Zastupitelstva MČ Praha 13 

 
Návrhy kandidátů na funkci předsedy výboru: 
 
KSČM .................................... Jan Zeman 
ODS ........................................ bez návrhu 
TOP 09 ................................... Vojtěch Šeferna 
ANO 2011 .............................. bez návrhu 
 
O navržených kandidátech bylo hlasováno jednotlivě: 

Vojtěch Šeferna 
Hlasování č. 48 - pro: 11, proti: 22, zdržel se: 0 
Návrh nebyl přijat. 
 
Jan Zeman 
Hlasování č. 49 - pro: 22, proti: 10, zdržel se: 1 
Návrh byl přijat. 
Pí Drhová prohlásila, že hlasovala proti. 
 

Předseda návrhového a volebního výboru oznámil, že předsedou Kontrolního výboru byl 
zvolen Jan Zeman. 

 
Návrhy kandidátů na člena výboru: 

ANO 2011 .......................... Josef Zobal 
ODS ................................... Ludmila Tichá 
TOP 09 .............................. Jakub Lapáček 
Zelení a Piráti pro 13 ......... František Nejedlý 

O navržených kandidátech bylo hlasováno jednotlivě: 
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Jakub Lapáček 
Hlasování č. 50 - pro: 9, proti: 20, zdržel se: 1 
Návrh nebyl přijat. 
 
František Nejedlý 
Hlasování č. 51 - pro: 11, proti: 20, zdržel se: 2 
Návrh nebyl přijat. 
 
Ludmila Tichá 
Hlasování č. 52 - pro: 22, proti: 2, zdržel se: 6 
Návrh byl přijat. 
 
Josef Zobal 
Hlasování č. 53 - pro: 22, proti: 1, zdržel se: 6 
Návrh byl přijat. 
 
Předseda návrhového a volebního výboru oznámil, že členy Kontrolního výboru byli 
zvoleni Ludmila Tichá, Josef Zobal. 
 
 
Návrhy kandidátů na tajemníka výboru: 

ODS ............................................. Michal Prošek 
TOP 09 ........................................ Kateřina Černá 

Tajemnice úřadu JUDr. Černá se z časových důvodů nominace vzdala. 

O navrženém kandidátu bylo hlasováno. 

Michal Prošek 
Hlasování č. 54 - pro: 22, proti: 8, zdržel se: 3 
Návrh byl přijat. 
 
Předseda návrhového a volebního výboru oznámil, že tajemníkem Kontrolního výboru byl 
zvolen Michal Prošek. 
 
USNESENÍ č. UZ 0008/2014 

 
 

 Výbor pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva MČ Praha 13 

 
Návrhy kandidátů na funkci předsedy výboru: 
 
ODS .................................... Vít Bobysud 
ANO 2011 .......................... Vít Bobysud 
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O navrženém kandidátu bylo hlasováno: 

Vít Bobysud 
Hlasování č. 55 - pro: 21, proti: 0, zdržel se: 4 
Návrh byl přijat. 
 
Předseda návrhového a volebního výboru oznámil, že předsedou Výboru pro výchovu 
a vzdělávání byl zvolen Vít Bobysud. 
 

Návrhy kandidátů na člena výboru: 

ANO 2011 .................................... Yveta Kvapilová 
ODS .............................................. Ludmila Tichá 
ČSSD ............................................ Pavel Jaroš 

P. Zelený navrhl, aby o předložených kandidátech bylo hlasováno en bloc. 

O tomto návrhu bylo hlasováno: 

Hlasování č. 56 - pro: 21, proti: 0, zdržel se: 6 
Návrh byl přijat. 

Hlasování o navržených kandidátech en bloc: 

Hlasování č. 57 - pro: 22, proti: 1, zdržel se: 3 
Návrh byl přijat. 

Předseda návrhového a volebního výboru oznámil, že členy Výboru pro výchovu 
a vzdělávání byli zvoleni Yveta Kvapilová, Ludmila Tichá a Pavel Jaroš. 
 
 
 
Návrhy kandidátů na tajemníka výboru: 
ODS ....................................... Evžen Mošovský 

O navrženém kandidátu bylo hlasováno: 

Evžen Mošovský 
Hlasování č. 58 - pro: 22, proti: 3, zdržel se: 1 
Návrh byl přijat. 

Předseda návrhového a volebního výboru oznámil, že tajemníkem Výboru pro výchovu 
a vzdělávání byl zvolen Evžen Mošovský. 
 
USNESENÍ č. UZ 0009/2014 
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 Výbor pro životní prostředí Zastupitelstva MČ Praha 13 

 
Návrhy kandidátů na funkci předsedy výboru: 
 
ODS .............................. Ludmila Tichá 
 
O navrženém kandidátu bylo hlasováno: 

Ludmila Tichá 
Hlasování č. 59 - pro: 22, proti: 2, zdržel se: 2 
Návrh byl přijat. 

Předseda návrhového a volebního výboru oznámil, že předsedkyní Výboru pro životní 
prostředí byla zvolena Ludmila Tichá. 
 

Návrhy kandidátů na člena výboru: 

ODS .............................................. Zbyněk Pastrňák 
ANO 2011 ....................................  bez návrhu 
KSČM ............................................ Jan Zeman 
ČSSD ............................................. Aleš Mareček, Štěpán Hošna 

(ANO 2011 navrhovalo za člena Marka Ždánského. Vzhledem k tomu, že se omluvil 
z účasti na zasedání, nebyl mu ověřen mandát a nesložil slib, bude jeho volba provedena 
na příštím zasedání). 

O navržených kandidátech bylo hlasováno jednotlivě: 

Štěpán Hošna 
Hlasování č. 60 - pro: 19, proti: 0, zdržel se: 1 
Návrh byl přijat. 
 
Aleš Mareček 
Hlasování č. 61 - pro: 22, proti: 0, zdržel se: 4 
Návrh byl přijat. 
 
Zbyněk Pastrňák 
Hlasování č. 62 - pro: 22, proti: 1, zdržel se: 3 
Návrh byl přijat. 
 
Jan Zeman 
Hlasování č. 63 - pro: 2, proti: 21, zdržel se: 2 
Návrh nebyl přijat. 
 
Předseda návrhového a volebního výboru oznámil, že členy Výboru pro životní prostředí 
byli zvoleni Štěpán Hošna, Aleš Mareček, Zbyněk Pastrňák. 
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Návrhy kandidátů na tajemníka výboru: 

ODS ................................. Jana Gilíková 

O navrženém kandidátu bylo hlasováno: 

Jana Gilíková 
Hlasování č. 64 - pro: 22, proti: 0, zdržel se: 3 
Návrh byl přijat. 
 
Předseda návrhového a volebního výboru oznámil, že tajemnicí Výboru pro životní 
prostředí byla zvolena Jana Gilíková. 
 
USNESENÍ č. UZ 0010/2014 

 
 

 Sociální výbor Zastupitelstva MČ Praha 13 

 
Návrhy kandidátů na funkci předsedy výboru: 
 
ČSSD .................................... Aleš Mareček 
ODS ...................................... bez návrhu 
KSČM .................................. bez návrhu 
 
O navržených kandidátech bylo hlasováno jednotlivě: 

Aleš Mareček 
Hlasování č. 65 - pro: 22, proti: 2, zdržel se: 3 
Návrh byl přijat. 

Předseda návrhového a volebního výboru oznámil, že předsedou Sociálního výboru byl 
zvolen Aleš Mareček. 

Návrhy kandidátů na člena výboru: 

ANO 2011 ................................... Pavel Vondrovic, Miloš Drha 
ODS ............................................. Ludmila Tichá 
ČSSD ........................................... Štěpán Hošna 

Předseda návrhového a volebního výboru p. Zeman navrhl hlasovat o kandidátech en bloc. 
O tomto návrhu bylo hlasováno: 

Hlasování č. 66 - pro: 21, proti: 0, zdržel se: 2 
Návrh byl přijat. 
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O navržených kandidátech bylo hlasováno en bloc: 

Hlasování č. 67 - pro: 22, proti: 1, zdržel se: 1 
Návrh byl přijat. 

Předseda návrhového a volebního výboru oznámil, že členy Sociálního výboru byli zvoleni 
Pavel Vondrovic, Miloš Drha, Ludmila Tichá, Štěpán Hošna. 

 

Návrhy kandidátů na tajemníka výboru: 

ODS ......................................... Helena Hájková 

O navrženém kandidátu bylo hlasováno: 

Helena Hájková 
Hlasování č. 68 - pro: 22, proti: 0, zdržel se: 4 
Návrh byl přijat. 

Předseda návrhového a volebního výboru oznámil, že tajemnicí Sociálního výboru byla 
zvolena Helena Hájková. 
 
USNESENÍ č. UZ 0011/2014 

 

 

12. Výbor pro Agendu 21 Zastupitelstva MČ Praha 13 

 
Návrhy kandidátů na funkci předsedy výboru: 
 
ČSSD .................................... Štěpán Hošna 
ODS ...................................... bez návrhu 
 
O navrženém kandidátu bylo hlasováno: 

Štěpán Hošna 
Hlasování č. 69 - pro: 22, proti: 0, zdržel se: 2 
Návrh byl přijat. 

Předseda návrhového a volebního výboru oznámil, že předsedou Výboru pro Agendu 21 
byl zvolen Štěpán Hošna. 
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Návrhy kandidátů na člena výboru: 

ODS ......................................... Vít Bobysud 
KSČM ..................................... Luboš Petříček 
ANO 2011 ............................... Josef Zobal 

O navržených kandidátech bylo hlasováno jednotlivě: 

Vít Bobysud 
Hlasování č. 70 - pro: 22, proti: 0, zdržel se: 2 
Návrh byl přijat. 
 
Luboš Petříček 
Hlasování č. 71 - pro: 2, proti: 21, zdržel se: 2 
Návrh nebyl přijat. 
 
Josef Zobal 
Hlasování č. 72 - pro: 21, proti: 0, zdržel se: 2 
Návrh byl přijat. 
P. Mareček prohlásil, že hlasoval pro. 
 
Předseda návrhového a volebního výboru oznámil, že členy Výboru pro Agendu 21 byli 
zvoleni Vít Bobysud, Josef Zobal. 

 

Návrhy kandidátů na tajemníka výboru: 

ODS ................................... Dana Céová 

O navrženém kandidátu bylo hlasováno. 

Dana Céová 
Hlasování č. 73 - pro: 22, proti: 1, zdržel se: 3 
Návrh byl přijat. 

Předseda návrhového a volebního výboru oznámil, že tajemnicí Výboru pro Agendu 21 
byla zvolena Dana Céová. 

 
USNESENÍ č. UZ 0012/2014 

 

 Majetkový výbor Zastupitelstva MČ Praha 13 

 
Návrhy kandidátů na funkci předsedy výboru: 
 
ANO 2011 ......................................... Yveta Kvapilová 
ODS ................................................... bez návrhu 
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O navrženém kandidátu bylo hlasováno: 

Yveta Kvapilová 
Hlasování č. 74 - pro: 22, proti: 0, zdržel se: 3 
Návrh byl přijat. 

Předseda návrhového a volebního výboru oznámil, že předsedkyní Majetkového výboru 
byla zvolena Yveta Kvapilová. 

 

Návrhy kandidátů na člena výboru: 

ČSSD .................................. Aleš Mareček 
ODS .................................... Vít Bobysud 
KSČM ................................. Luboš Petříček 

O navržených kandidátech bylo hlasováno jednotlivě: 

Vít Bobysud 
Hlasování č. 75 - pro: 22, proti: 1, zdržel se: 2 
Návrh byl přijat. 
 
Aleš Mareček 
Hlasování č. 76 - pro: 22, proti: 1, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
 
Luboš Petříček 
Hlasování č. 77 - pro: 2, proti: 21, zdržel se: 1 
Návrh nebyl přijat. 
 
Předseda návrhového a volebního výboru oznámil, že členy Majetkového výboru byli 
zvoleni Vít Bobysud, Aleš Mareček. 

 

Návrhy kandidátů na tajemníka výboru: 

ODS ....................................... Renáta Uramová 

O navrženém kandidátu bylo hlasováno: 

Renáta Uramová 
Hlasování č. 78 - pro: 20, proti: 0, zdržel se: 1 
Návrh byl přijat. 

Předseda návrhového a volebního výboru oznámil, že tajemnicí Majetkového výboru byla 
zvolena Renáta Uramová. 
 
USNESENÍ č. UZ 0013/2014 
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 Výbor pro evropské fondy Zastupitelstva MČ Praha 13 

 
Návrhy kandidátů na funkci předsedy výboru: 
 
ANO 2011 ................................... Michal Drábek 
 
O navrženém kandidátu bylo hlasováno: 

Michal Drábek 
Hlasování č. 79 - pro: 20, proti: 0, zdržel se: 4 
Návrh byl přijat. 

Předseda návrhového a volebního výboru oznámil, že předsedou Výboru pro evropské 
fondy byl zvolen Michal Drábek. 
 
 
 
Návrhy kandidátů na člena výboru: 

ODS ................................. Jan Mathy 
ANO 2011 ........................ Josef Zobal 

O navržených kandidátech bylo hlasováno jednotlivě: 

Jan Mathy 
Hlasování č. 80 - pro: 20, proti: 0, zdržel se: 3 
Návrh byl přijat. 
 
Josef Zobal 
Hlasování č. 81 - pro: 20, proti: 0, zdržel se: 3 
Návrh byl přijat. 
 
Předseda návrhového a volebního výboru oznámil, že členy Výboru pro evropské fondy 
byli zvoleni Jan Mathy a Josef Zobal. 
 

 

Návrhy kandidátů na tajemníka výboru: 

ODS .............................. Libor Hakl 

O navrženém kandidátu bylo hlasováno: 

Libor Hakl 
Hlasování č. 82 - pro: 21, proti: 0, zdržel se: 3 
Návrh byl přijat. 
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Předseda návrhového a volebního výboru oznámil, že tajemníkem Výboru pro evropské 
fondy byl zvolen Libor Hakl. 
 
USNESENÍ č. UZ 0014/2014 

 

 Výbor pro dopravu a bezpečnost Zastupitelstva MČ Praha 13 

 
Návrhy kandidátů na funkci předsedy výboru: 
 
ANO 2011 ......................................... Josef Zobal 
ODS .................................................. bez návrhu 
 
O navrženém kandidátu bylo hlasováno: 

Josef Zobal 
Hlasování č. 83 - pro: 21, proti: 0, zdržel se: 3 
Návrh byl přijat. 

Předseda návrhového a volebního výboru oznámil, že předsedou Výboru pro dopravu a 
bezpečnost byl zvolen Josef Zobal. 

 

Návrhy kandidátů na člena výboru: 

ODS ........................................... Milan Vávra, Zbyněk Pastrňák 
ANO 2011 ................................. Pavel Vondrovic 
ČSSD ......................................... Aleš Mareček 

Předseda návrhového a volebního výboru p. Zeman navrhl hlasovat o kandidátech en bloc. 
 
O tomto návrhu bylo hlasováno: 

Hlasování č. 84 - pro: 22, proti: 0, zdržel se: 3 
Návrh byl přijat. 

 
O navržených kandidátech bylo hlasováno en bloc: 

Hlasování č. 85 - pro: 22, proti: 0, zdržel se: 2 
Návrh byl přijat. 

Předseda návrhového a volebního výboru oznámil, že členy Výboru pro dopravu 
a bezpečnost byli zvoleni Milan Vávra, Zbyněk Pastrňák, Pavel Vondrovic 
a Aleš Mareček. 
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Návrhy kandidátů na tajemníka výboru: 

ODS ......................................... Miroslav Jíra 

O navrženém kandidátu bylo hlasováno: 

Miroslav Jíra 
Hlasování č. 86 - pro: 22, proti: 0, zdržel se: 2 
Návrh byl přijat. 

Předseda návrhového a volebního výboru oznámil, že tajemníkem Výboru pro dopravu 
a bezpečnost byl zvolen Miroslav Jíra. 

 
USNESENÍ č. UZ 0015/2014 

 
 

10. Stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Praha 13 uvolněných pro výkon 
funkce 

 
Ze zákona jsou uvolněni pro výkon funkce starosta a jeho zástupci. P. starosta navrhl, aby 
byli uvolněni předsedové následujících výborů: 

Finančního výboru, Výboru pro výchovu a vzdělávání, Výboru pro životní prostředí, 
Sociálního výboru, Majetkového výboru, Výboru pro evropské fondy, Výboru pro dopravu 
a bezpečnost. 

Výhrady k tomuto návrhu přednesly zastupitelky Drhová a Helikarová. Na žádost 
 p. Lapáčka byl příspěvek pí Helikarové zaznamenán doslovně. 

Já bych chtěla jenom připomenout dříve, než se bude hlasovat o tom počtu uvolněných 
zastupitelů, že tady se navrhuje zvýšení počtu uvolněných předsedů výborů o 3. Jeden 
uvolněný předseda výboru stojí naši městskou část během funkčního období zhruba tři a 
půl miliónu korun. To znamená, že za každého jednoho uvolněného předsedu výboru by 
bylo možné třeba pořídit 5 míst v plánovaném domě pro seniory, nebo ve volebních 
programech některých stran tady byla podpora školství, podpora učitelů, někteří tady 
často připomínali, že učitelé by potřebovali posílit jejich motivaci. Máme tady 350 učitelů 
základních škol, takže za jednoho uvolněného předsedu výboru by všichni učitelé 
základních škol v Praze 13 mohli dostat odměnu 10 tisíc korun, nebo kdyby se 
diferencovalo a vybrala by se jenom část těch nejlepších, které chceme motivovat, 
stabilizovat, mohli by takoví učitelé třeba dostat odměnu čtyřicet, padesát tisíc korun, to 
znamená, že tady se od samého počátku, už při vzniku vedení městské části, zakládá na 
zvýšené provozní výdaje. Je mi jasné, že my s tím nic neuděláme, protože pro udržení 
koalice prostě byla zvolena tato cesta. Ale musím konstatovat s lítostí, že nejenom že 
průběh dnešního zastupitelstva byl tedy příkladem snižujícího se podílu, dejme tomu prvku 
demokracie tady ve zdejším rozhodování, ale že se okamžitě zakládá i na zvýšené provozní 
výdaje a budeme se k tomu vracet při sestavování rozpočtu, myslím, že se k tomuhle 
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problému bude dostávat i rada a současná koalice, protože peněz se nebude dostávat, bylo 
by dobré si toho uvědomit, že to je nemravné, že to je nehospodárné, že je to riskantní. 
 

Na vznesené připomínky reagoval p. starosta, m. j. uvedl, že v minulém volebním období 
za dobu působení uvolněné předsedkyně Výboru pro evropské fondy městská část obdržela 
cca 305 mil. Kč z evropských fondů. 

P. Šeferna podal protinávrh na počet uvolněných zastupitelů: 

uvolnění předsedové výborů: kontrolního, finančního, výchovy a vzdělávání, sociální. 

O tomto protinávrhu bylo hlasováno: 
 
Hlasování č. 87 - pro: 12, proti: 20, zdržel se: 1 
Návrh nebyl přijat.  

Hlasování o původně navrženém počtu uvolněných zastupitelů: 
 
Hlasování č. 88 - pro: 20, proti: 11, zdržel se: 2 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0016/2014 

 

11. Ustavení politických klubů 

 
V průběhu volebního období budou svolávána politická grémia, proto na základě výzvy 
p. starosty jmenovaly jednotlivé strany zástupce svých politických klubů: 

za ANO 2011  - Libor Hadrava 
za ČSSD   - Štěpán Hošna 
za KSČM   - Jan Zeman 
za ODS   - Ludmila Tichá 
za TOP 09   - Vojtěch Šeferna 
za Zelení a Piráti pro 13 - Zuzana Drhová 

Zastupitelstvo vzalo tuto skutečnost na vědomí. 
 
Hlasování č. 89 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0017/2014 
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12. Pověření členů Zastupitelstva MČ Praha 13 podpisem doložky k právním 
úkonům 

 
P. starosta navrhl, aby podpisem doložky k právním úkonům byli pověřeni všichni členové 
zastupitelstva. 

O tomto návrhu bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 90 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0018/2014 

 

13. Návrh na stanovení měsíčních odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva 
MČ Praha 13 podle výkonu jednotlivých funkcí  

 
Vypracoval: Jarmila Havelková, vedoucí oddělení personálního a platového 
Předkládá: Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Materiál obdrželi členové zastupitelstva na stůl.  

O navrženém usnesení bylo hlasováno bez rozpravy. 
 
Hlasování č. 91 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 1 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0019/2014 

 
 
 

14. Závěr 

P. starosta prohlásil ustavující zasedání za ukončené, poděkoval všem přítomným za účast 
a vyzval zastupitele ke společnému přípitku. 
 
 

 

 

 

 



ustavující zasedání ZMČ 
12.11.2014 Stránka 26 
 

 

Konec jednání:  14.00 hodin 
 
 

Zápis vyhotovil:  organizačně-administrativní oddělení 
 
 

Ověřil: RNDr. Marcela Plesníková v. r. 
 
 
 
 
Zbyněk Pastrňák v. r. 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

Ing. David Vodrážka v. r.  
starosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1: přijatá usnesení z ustavujícího zasedání ZMČ č. UZ 0001/2014 – UZ 0019/2014. 
Příloha č. 2: zápis mandátového výboru 
Příloha č. 3: protokol o hlasování  
                    (uložen u originálu zápisu v organizačně-administrativním oddělení) 
Příloha č. 4: prezenční listina 
                    (uložena u originálu zápisu v organizačně-administrativním oddělení) 
Příloha č. 5: listina prokazující složení slibu členů Zastupitelstva MČ Praha 13 
                   (uložena u originálu zápisu v organizačně-administrativním oddělení)  


