
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 

 

ZÁPIS 

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20 

ustavující zasedání č. ZMC/1 

konané dne 05.11.2018 

 

 

Přítomni: Mgr. Beneda Jiří, Mgr. Cibochová Alžběta, Ing. Čáp Vilém, Češpivová Daria, 

Hájková Jana, BBA; Ing. Herian Milan, Hošek Vladimír, Ing. Jukl Jindřich, Ing. 

arch. Karhanová Kristine, Kočí Jaroslav st., Bc. Kočí Jaroslav, Bc. Liška Ivan, 

Mgr. Měšťan Petr, Moravcová Hana, Mucha Zbyněk, Polydorová Karla, Bc. 

Růžička Petr Dis., Ing. Římal Zbyněk, Mgr. Skalický Pavel, Stára Richard, 

Šebek Jiří, Mgr. Štrobová Alena, Tůmová Eva, Ing. Vacek Miloš, Ing. Wágner 

Pavel 

 

Starostka, paní Hana Moravcová přivítala všechny přítomné na prvním ustavujícím zasedání 

Zastupitelstva MČ Praha 20, které se konalo od 17:00 hod. v obřadní síni Chvalského zámku. 

Paní starostka upozornila, že ze zasedání je pořizován audiovizuální záznam. Konstatovala, že 

zasedání bylo svoláno řádně tak, aby se v souladu s § 61 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o 

hlavním městě Praze, v platném znění, konalo do 15- ti dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání 

návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Lhůta uplynula dne 19.10.2018 a žádný 

návrh nebyl podán. Informace o konání zastupitelstva byla zveřejněna na elektronické úřední 

desce od 26.10.2018. Podle prezenční listiny je přítomno všech 25 nově zvolených členů 

zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.  

 

Paní starostka poděkovala všem již nezvoleným zastupitelům za jejich práci pro Horní 

Počernice. 

 

Paní starostka předložila procedurální návrh, aby dnešnímu zasedání zastupitelstva do zvolení 

nového starosty/starostky předsedal a jednání řídil nejstarší zvolený člen zastupitelstva MČ 

Praha 20, kterým je Bc. Ivan Liška. 

O procedurálním návrhu nechala hlasovat: PRO: 24; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 1 

Procedurální návrh byl přijat. 

 

Paní starostka předala slovo panu Liškovi a požádala ho, aby se ujal řízení ustavujícího 

zastupitelstva. 

 

Bc. Ivan Liška poděkoval paní Haně Moravcové za 8 let usilovné práce pro Horní Počernice. 

 

Bc. Liška všem poděkoval za důvěru k postu řízení tak významného zasedání, které se koná 

jen pár dnů poté, co jsme oslavili 100 let založení naší republiky. 



 

Pan předsedající zmínil: „Už méně důstojné i patřičné je všechno to kalné, co provázelo 

letošní komunální volby v Horních Počernicích. Nemám chuť ani právo tady z tohoto místa 

dělat rozhodčího na staré střelbě mezi dvěma volebními stranami, která zatím končí u orgánů 

činných s trestním řízením. Naopak budu věřit tomu, že další vývoj a správu naší městské části 

si ponecháme ve vlastních rukách, že k tomu nebudeme potřebovat policejní protokoly. Že tato 

nedůstojná a nepatřičná věc brzy zapadne, že i obecní kronikář se tomu při své práci nebude 

muset věnovat.“ 

 

Požádal všechny členy zastupitelstva o ukázněnost, aby zbytečně neodcházeli ze sálu a 

neznehodnocovali tak jednotlivá hlasování, ztlumili své mobilní telefony a zasedání věnovali 

maximální pozornost. 

 

Požádal tajemníka úřadu pana Mgr. Vítězslava Kalibu, aby přednesl zprávu o výsledku 

hlasování ve volbách do Zastupitelstva městské části Praha 20, které se konaly ve dnech 5. a 

6. října 2018 

 

Mgr. Kaliba poděkoval všem členům volebních komisí za úspěšný a bezkonfliktní průběh 

voleb. Konstatoval, že nebyl podán žádný návrh na neplatnost voleb 

nebo hlasování a bylo možné ověřit mandáty všech zvolených členů 

zastupitelstva MČ Praha 20 jako právoplatné. 

Informoval o rezignaci na mandát zastupitele pana doc. Martina Velíška, volený subjekt 

Počernice jinak, a to ke dni 31.10.2018. Následující den, tj. 1.11.2018 vznikl mandát prvnímu 

náhradníkovi, kterým je pan Vladimír Hošek. 

Detailní výsledky jsou k dohledání na webových stránkách úřadu a stránkách státní volební 

komise. 

 

Předsedající, pan Bc. Liška v souladu s § 50, odst. 2., odst. 3 a odst. 4., zákona o hlavním 

městě Praze vyzval zvolené zastupitele ke složení slibu člena ZMČ Praha 20. Upozornil, že 

odmítnutí složení slibu či složení slibu s výhradou má za následek okamžitý zánik mandátu 

zastupitele (§ 55, odst. 2., písm. a) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a 

o změně některých zákonů, v platném znění).  

Slib složí člen zastupitelstva městské části do rukou předsedajícího zasedání zastupitelstva a 

pronese slovo "slibuji". Složení slibu stvrdí člen zastupitelstva městské části svým podpisem. 

 

Nově zvolení členové Zastupitelstva m. č. Praha 20, po přečtení textu slibu tajemníkem ÚMČ, 

složili slib do rukou nejstaršího přítomného člena Zastupitelstva m. č. Bc. Ivana Lišky.  

Bc. Liška složil slib jako poslední do rukou druhého nejstaršího přítomného člena 

zastupitelstva městské části paní Mgr. Alžběty Cibochové.  

 

Předsedající konstatoval, že žádný člen zastupitelstva městské části Praha 20 neodmítl složit 

slib, ani nesložil slib s výhradou. 

 

Konstatoval, že zastupitelstvo MČ Praha 20 bere na vědomí výsledek hlasování 

v komunálních volbách do zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 5. a 6. října 2018 a ověřuje 

platnost mandátů nově zvolených členů zastupitelstva MČ Praha 20 pro volební období 2018 

– 2022. 

 

 

 



1) Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a skrutátorů 

Předsedající určil zapisovatelkou ustavujícího zasedání paní Andreu Jandovou, skrutátorky 

paní Miluši Prchalovou a Kateřinu Tremlovou, ověřovateli zápisu paní Karlu Polydorovou a 

pana Richarda Stáru. 

 

2) Schválení programu 

Předsedající předložil návrh programu tak, jak byl zveřejněn na úřední desce: 

Návrh programu jednání: 

 

1) Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a skrutátorů  

2) Schválení programu 

3) Volba návrhové a volební komise ustavujícího zasedání 

4) Volba Rady městské části Praha 20 

a) Určení počtu členů Rady a počtu místostarostů 

b) Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni 

c) Rozhodnutí o způsobu volby 

d) Volba starosty  

e) Volba místostarosty/ů 

f) Volba členů Rady  

5) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

b) volba předsedy finančního výboru 

c) volba předsedy kontrolního výboru 

d) volba členů finančního výboru 

e) volba členů kontrolního výboru 

6) Zřízení ostatních výborů Zastupitelstva městské části Praha 20 

a) Určení počtu členů výborů zastupitelstva 

b) Volba předsedů výborů zastupitelstva 

c) Volba členů výborů zastupitelstva 

7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva 

městské části Praha 20 

8) Různé 

9) Závěr 

 

Navrhl doplnit program o bod 6) a) Určení ostatních výborů ZMČ Praha 20 a posunutí dalších 

bodů v bodě 6)  - a) na b), b) na c), c) na d).  

Předsedající požádal přítomné zastupitele o případné doplnění nebo změnu programu. Žádné 

návrhy nebyly předloženy. 

 

Předsedající nechal hlasovat o návrhu programu s doplněním bodu 6) a) Určení ostatních 

výborů ZMČ Praha 20. 

PRO: 25; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 0 

Návrh programu ustavujícího ZMČ Praha 20 byl přijat. 

 

      Usnesení číslo: ZMC/1/24/0007/18 
      Zastupitelstvo městské části Praha 20 

 

      1) schvaluje program ustavujícího zasedání: 



1) Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a skrutátorů 

2) Schválení programu 

3) Volba návrhové a volební komise ustavujícího zasedání 

4) Volba Rady městské části Praha 20 

a) Určení počtu členů Rady a počtu místostarostů 

b) Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni 

c) Rozhodnutí o způsobu volby 

d) Volba starosty 

e) Volba místostarosty/ů 

f) Volba členů Rady 

5) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

b) volba předsedy finančního výboru 

c) volba předsedy kontrolního výboru 

d) volba členů finančního výboru 

e) volba členů kontrolního výboru 

6) Zřízení ostatních výborů Zastupitelstva městské části Praha 20 

a) Určení ostatních výborů zastupitelstva 

b) Určení počtu členů výborů zastupitelstva 

c) Volba předsedů výborů zastupitelstva 

d) Volba členů výborů zastupitelstva 

7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva 

městské části Praha 20 

8) Různé 

9) Závěr 

 

3) Volba návrhové a volební komise ustavujícího zasedání 

 

Předsedající navrhl, aby obě komise byly navrženy jako tříčlenné. 

 

Volba tříčlenné návrhové komise ustavujícího zasedání 

Volební strana ODS a NHP předložili písemný návrh na člena návrhové komise ustavujícího 

zasedání pana Mgr. Petra Měšťana. 

Dle písemných podkladů byli dále navržení na členy návrhové komise ustavujícího zasedání 

pan Ing. Vilém Čáp a pan Jiří Šebek. 

Paní Eva Tůmová za Šanci pro Počernice navrhla pana Ing. Pavla Wágnera. 

 

Předsedající nechal hlasovat o návrhu na člena návrhové komise ustavujícího zasedání, panu 

Mgr. Petru Měšťanovi: 

Pro: 24 

Návrh byl přijat. 

 

      Usnesení číslo: ZMC/1/18/0008/18 
      Zastupitelstvo městské části Praha 20 

 

      1) volí 

      členem návrhové komise ustavujícího zasedání pana Mgr. Petra Měšťana 



 
Volba tříčlenné návrhové komise ustavujícího zasedání 

Předsedající nechal hlasovat o návrhu na člena návrhové komise ustavujícího zasedání, panu 

Ing. Vilému Čápovi: 

Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 11 

Návrh byl přijat. 

 

     Usnesení číslo: ZMC/1/19/0009/18 
     Zastupitelstvo městské části Praha 20 

 

     1) volí 

     členem návrhové komise ustavujícího zasedání pana Ing. Viléma Čápa 

 
Volba tříčlenné návrhové komise ustavujícího zasedání 

Předsedající nechal hlasovat o návrhu na člena návrhové komise ustavujícího zasedání, pana 

Jiřím Šebkovi: 

Pro: 15 

Návrh byl přijat. 

 

      Usnesení číslo: ZMC/1/20/0010/18 
      Zastupitelstvo městské části Praha 20 

 

      1) volí 

      členem návrhové komise ustavujícího zasedání pana Jiřího Šebka 

 

Předsedající konstatoval, že návrhová komise ustavujícího zasedání ZMČ bude pracovat ve 

složení: Mgr. Petr Měšťan, Ing. Vilém Čáp a pan Jiří Šebek. 

 

 
Volba tříčlenné volební komise ustavujícího zasedání 

Volební strana ODS a NHP předložili písemný návrh na člena volební komise ustavujícího 

zasedání pana Ing. Jindřicha Jukla. 

Dle písemných podkladů byli dále navržení na členy volební komise ustavujícího zasedání 

pan Ing. Miloš Vacek, Ing. Zbyněk Římal a paní Hana Moravcová. 

 

Předsedající nechal hlasovat o návrhu na člena volební komise ustavujícího zasedání, panu 

Ing. Jindřichu Juklovi: 

PRO: 10 

Návrh nebyl přijat. 

 

Předsedající nechal hlasovat o návrhu na člena návrhové komise ustavujícího zasedání, panu 

Ing. Miloši Vackovi: 

PRO: 14 

Návrh byl přijat. 

 



     Usnesení číslo: ZMC/1/21/0011/18 
     Zastupitelstvo městské části Praha 20 

 

     1) volí 

     členem volební komise ustavujícího zasedání pana Ing. Miloše Vacka 

 
Volba tříčlenné volební komise ustavujícího zasedání 

Předsedající nechal hlasovat o návrhu na člena návrhové komise ustavujícího zasedání, panu 

Ing. Zbyňku Římalovi: 

Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 11 

Návrh byl přijat. 

 

     Usnesení číslo: ZMC/1/22/0012/18 
     Zastupitelstvo městské části Praha 20 

 

     1) volí 

      členem volební komise ustavujícího zasedání pana Ing. Zbyňka Římala 

 
Volba tříčlenné volební komise ustavujícího zasedání 

Předsedající nechal hlasovat o návrhu na člena návrhové komise ustavujícího zasedání, paní 

Hané Moravcové: 

Pro: 22, Proti: 1, Zdržel se: 2 

Návrh byl přijat. 

      Usnesení číslo: ZMC/1/23/0013/18 
      Zastupitelstvo městské části Praha 20 

 

      1) volí 

      členem volební komise ustavujícího zasedání paní Hanu Moravcovou 

 

Předsedající konstatoval, že volební komise ustavujícího zasedání ZMČ bude pracovat ve 

složení: Ing. Miloš Vacek, Ing. Zbyněk Římal a Hana Moravcová. 

 

Předsedající požádal, aby si zvolení členové obou komisí zvolili své předsedy. 

Zvoleným předsedou návrhové komise je Ing. Vilém Čáp. 

Zvoleným předsedou volební komise je Ing. Zbyněk Římal. 

 

 

 

4) Volba Rady městské části Praha 20 

a) Určení počtu členů Rady a počtu místostarostů 

Hnutí občanů Počernic předložilo písemný návrh, aby RMČ Praha 20 měla pro nadcházející 

volební období 7 členů, z toho 2 místostarosty. 

Ing. Čáp se přihlásil s technickou poznámkou a požádal o možnost přečtení návrhu usnesení. 

Ing. Čáp přečetl návrh na usnesení a předsedající nechal o předloženém návrhu hlasovat: 



Pro: 25; Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

 

Usnesení číslo: ZMC/1/1/0004/18 
Zastupitelstvo městské části Praha 20 

 

1) stanovuje 

pro volební období 2018 - 2022 

1) počet zástupců starostky na 2; 

2) počet členů Rady městské části Praha 20 na 7 členů 

 
 

b) Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolnění 

Dle písemných podkladů byl předložen návrh na 2 uvolněné členy Rady, a to 1 uvolněný 

starosta a 1 uvolněný člen Rady. 

Další návrhy nebyly předloženy. 

Předsedající nechal o návrhu hlasovat: 

Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 10 

Návrh byl přijat. 

 

Usnesení číslo: ZMC/1/4/0005/18 
Zastupitelstvo městské části Praha 20 

 

1) stanovuje 

pro volební období 2018 - 2022 v souladu s ust. § 89, odst. 1, písm. b) zákona o hl. m. 

Praze počet uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 20 na 2 členy - 

starosta a 1 člen rady 

 
 

c) Rozhodnutí o způsobu volby 

 

Předsedající navrhl, aby volba starosty a dalších členů Rady byla volba veřejná. 

Další návrhy nebyly předloženy. 

Předsedající nechal o návrhu hlasovat: 

Pro: 25; Proti: 0; Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen. 

 

Usnesení číslo: ZMC/1/5/0006/18 
Zastupitelstvo městské části Praha 20 

 

1) schvaluje, 

aby volba starosty, členů rady, předsedů a členů výborů pro volební období 2018 - 

2022 proběhla volbou veřejnou 

 



 

d) Volba starosty 

Paní Daria Češpivová navrhla, aby starostkou MČ Praha 20 pro volební období 2018 – 2022 

byla paní Mgr. Alena Štrobová. 

Mgr. Štrobová souhlasí s navržením. 

Další návrhy nebyly předloženy. 

Předsedající nechal hlasovat o návrhu:  

Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 6 

Návrh byl přijat. 

Usnesení číslo: ZMC/1/7/0002/18 
Zastupitelstvo městské části Praha 20 

 

1) volí 

pro volební období 2018 - 2022 starostkou MČ Praha 20 paní Mgr. Alenu Štrobovou 

Předsedající poblahopřál paní starostce ke zvolení a předal řízení ustavujícího zastupitelstva 

nově zvolené starostce, paní Mgr. Aleně Štrobové. Mgr. Štrobová poděkovala všem 

zastupitelům za důvěru, poděkovala Bc. Liškovi za brilantní vedení ustavujícího 

zastupitelstva. 

 
e) Volba místostarostů 

Paní Jana Hájková navrhla pro volební období 2018 – 2022 jako 1. zástupce starostky pana 

Mgr. Jiřího Benedu a 2. zástupce starosty paní Dariu Češpivovou. 

Další návrhy nebyly předloženy. 

Oba navržení zastupitelé souhlasí.  

Předsedající nechala hlasovat o návrhu, zda bude hlasováno o obou navržených 

místostarostech dohromady: 

Pro: 13; Proti: 4; Zdržel se: 8 

Návrh byl schválen. 

Předsedající nechala hlasovat o návrhu usnesení, které Ing. Čáp přečetl: 

Pro: 14, Proti: 10, Zdržel se: 1 

Návrh byl přijat. 

 

Usnesení číslo: ZMC/1/8/0003/18 
Zastupitelstvo městské části Praha 20 

 

1) volí 

pro volební období 2018 - 2022 

1. neuvolněným zástupcem starostky MČ Praha 20 pana Mgr. Jiřího Benedu; 

2. neuvolněnou zástupkyní starostky MČ Praha 20 paní Dariu Češpivovou. 

Paní starostka konstatovala, že zvolenými místostarosty jsou Mgr. Jiří Beneda a paní Daria 

Češpivová a oběma poblahopřála ke zvolení. Oba místostarostové poděkovali za zvolení a 

důvěru. 

 



 

f) Volba členů Rady 

Ing. Miloš Vacek navrhl pro volební období 2018 – 2022 na pozici uvolněné radní paní Karlu 

Polydorovou a na pozici neuvolněných členů Rady paní Janu Hájkovou, pana Zbyňka Muchu 

a pana Pavla Skalického. 

Další návrhy nebyly předloženy. 

Paní starostka nechala na žádost zastupitelky, paní Hany Moravcové hlasovat o navržených 

členech Rady jednotlivě. Předseda návrhové komise přečetl návrh na usnesení k volbě pana 

Mgr. Pavla Skalického na pozici neuvolněného člena Rady a předsedající nechala o návrhu 

hlasovat: 

Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 4 

Návrh byl schválen. 

Usnesení číslo: ZMC/1/7/0014/18 
Zastupitelstvo městské části Praha 20 

 

1) volí 

členem Rady MČ Praha 20 pro volební období 2018 - 2022 pana Mgr. Pavla 

Skalického na pozici neuvolněného člena rady 

 

 

Předseda návrhové komise přečetl návrh na usnesení k volbě pana Zbyňka Muchy na pozici 

neuvolněného člena Rady a předsedající nechala o návrhu hlasovat: 

Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 11 

Návrh byl schválen. 

     Usnesení číslo: ZMC/1/23/0015/18 
     Zastupitelstvo městské části Praha 20 

 

     1) volí 

            členem Rady MČ Praha 20 pro volební období 2018 - 2022 pana Zbyňka Muchu na 

pozici neuvolněného člena rady 

 

 

 

Předseda návrhové komise přečetl návrh na usnesení k volbě paní Jany Hájkové BBA na 

pozici neuvolněného člena Rady a předsedající nechala o návrhu hlasovat: 

Pro: 14; Proti: 6, Zdržel se: 5 

Návrh byl schválen. 

     Usnesení číslo: ZMC/1/24/0016/18 
     Zastupitelstvo městské části Praha 20 

 

     1) volí 

            členem Rady MČ Praha 20 pro volební období 2018 - 2022 paní Janu Hájkovou 

BBA na pozici neuvolněné členky rady 



 

Předseda návrhové komise přečetl návrh na usnesení k volbě paní Karly Polydorové na pozici 

uvolněné členky Rady a předsedající nechala o návrhu hlasovat: 

Pro: 14, Proti: 11, Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen. 

     Usnesení číslo: ZMC/1/25/0017/18 
     Zastupitelstvo městské části Praha 20 

 

     1) volí 

            členem Rady MČ Praha 20 pro volební období 2018 - 2022 paní Karlu Polydorovou 

na pozici uvolněné členky rady 

Předsedající konstatovala, že na pozici uvolněné členky Rady byla zvolena paní Karla 

Polydorová a na pozici neuvolněných členů Rady byli zvoleni paní Jana Hájková BBA, pan 

Zbyněk Mucha a Mgr. Pavel Skalický a všem ke zvolení poblahopřála. 

 
5) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

 

a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

Předseda návrhové komise, Ing. Čáp přečetl návrh na usnesení: ZMČ Praha 20 zřizuje pro 

volební období 2018 – 2022 a v souladu s ust. § 100, odst. 2 zákona o hl. m. Praze Finanční 

Výbor ZMČ Praha 20 a Kontrolní výbor ZMČ s celkovým počtem 7 členů v každém výboru. 

Bc. Růžička předložil protinávrh navýšení počtu členů v každém výboru na 9. Další 

protinávrhy nebyly předloženy. 

Paní starostka nechala o protinávrhu Bc. Růžičky hlasovat: Pro: 11; Proti: 6; Zdržel se: 8 

Protinávrh nebyl přijat. 

 

Paní starostka nechala hlasovat o původním návrhu usnesení, že FV a KV budou mít počet 

členů 7: 

Pro: 18; Proti: 0; Zdržel se: 7 

Návrh byl přijat. 

 

Usnesení číslo: ZMC/1/8/0018/18 
Zastupitelstvo městské části Praha 20 

 

1) zřizuje 

pro volební období 2018 - 2022 a v souladu s ust. § 100, odst. 2 zákona o hl. m. Praze 

1) Finanční výbor ZMČ Praha 20, s celkovým počtem členů 7; 

2) Kontrolní výbor ZMČ Praha 20, s celkovým počtem členů 7. 

 
b) Volba předsedy finančního výboru 

 

Ing. Jukl navrhl na předsedu finančního výboru pana Richarda Stáru. 

Další návrhy nebyly předloženy. 

Pan Stára souhlasí s navržením.  

Ing. Čáp přečetl návrh na usnesení a paní starostka nechala o návrhu hlasovat: 



Pro: 24; Proti: 0; Zdržel se: 1 

Návrh byl přijat. 

 

Usnesení číslo: ZMC/1/9/0019/18 
Zastupitelstvo městské části Praha 20 

 

1) volí 

pro volební období 2018 - 2022 předsedou Finančního výboru ZMČ Praha 20 pana 

Richarda Stáru. 

 
c) Volba předsedy kontrolního výboru 

Ing. Čáp navrhl na předsedu kontrolního výboru paní Hanu Moravcovou. 

Další návrhy nebyly předloženy. 

Ing. Čáp přečetl návrh na usnesení a paní starostka nechala o návrhu hlasovat: 

Pro: 24; Proti: 0; Zdržel se: 1 

Návrh byl přijat. 

 

Usnesení číslo: ZMC/1/10/0020/18 
Zastupitelstvo městské části Praha 20 

 

1) volí 

pro volební období 2018 - 2022 předsedkyní Kontrolního výboru ZMČ Praha 20 paní 

Hanu Moravcovou 

 

Paní starostka poblahopřála zvoleným předsedů Finančního a Kontrolního výboru. 

 
 

d) Volba členů finančního výboru 

Pan Stára navrhl na člena finančního výboru pana Ing. Otakara Horu. 

Paní Češpivová navrhla na člena Finančního výboru pana Jiřího Šebka. 

Paní Karhanová navrhla na členy Finančního výboru paní Evu Tůmovou a pana Ing. Petra 

Růžičky. 

Paní Hájková navrhla jako člena Finančního výboru pana Ing. Zbyňka Římala. 

Pan Kočí st. Navrhl jako člena Finančního výboru pana Václava Exnera. 

Pan Beneda navrhl jako člena Finančního výboru paní Ing. Tamaru Spilkovou. 

Pan Čáp navrhl jako člena Finančního výboru pana Ing. Radima Třešňáka. 

 

S technickou poznámkou se přihlásil pan Richard Stára a v krátkosti pana Ing. Horu 

představil. 

Paní starostka nechala hlasovat o zvolení pana Ing. Otakara Hory navrženého na pozici člena 

Finančního výboru. 

 

Pro: 11; Proti: 1; Zdržel se: 13 

Návrh nebyl přijat. 

 



Paní starostka nechala hlasovat o zvolení pana Jiřího Šebka na pozici člena Finančního 

výboru. 

 

Pro: 20; Proti: 0; Zdržel se: 5 

Návrh byl přijat. 

 

Paní starostka nechala hlasovat o zvolení paní Evy Tůmové navrženou na pozici členky 

Finančního výboru. 

 

Pro: 11; Proti: 5; Zdržel se: 9 

Návrh nebyl přijat. 

 

Paní starostka nechala hlasovat o zvolení pana Bc. Petra Růžičky navrženého na pozici člena 

Finančního výboru. 

 

Pro: 25; Proti: 0; Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

 

Paní starostka nechala hlasovat o zvolení pana Ing. Zbyňka Římala navrženého na pozici 

člena Finančního výboru. 

 

Pro: 17; Proti: 0; Zdržel se: 7 

Návrh byl přijat. 

 

Paní starostka nechala hlasovat o zvolení pana Václava Exnera navrženého na pozici člena 

Finančního výboru. 

 

Pro: 20; Proti: 0; Zdržel se: 4 

Návrh byl přijat. 

 

Paní starostka nechala hlasovat o zvolení paní Ing. Tamary Spilkové navrženou na pozici 

členky Finančního výboru. 

 

Pro: 23; Proti: 0; Zdržel se: 2 

Návrh byl přijat. 

 

Paní starostka nechala hlasovat o zvolení pana Ing. Radima Třešňáka navrženého na pozici 

člena Finančního výboru. 

 

Pro: 19; Proti: 0; Zdržel se: 6 

Návrh byl přijat. 

 

Po hlasování představil Ing. Čáp navrženého kandidáta na člena finančního výboru pana Ing. 

Radima Třešňáka. 

Paní Hana Moravcová požádala, aby byli navrhovaní kandidáti představeni, aby bylo možno o 

nich hlasovat. 

 

Předseda návrhové komise Ing. Čáp přečetl návrh usnesení jako celku k návrhu volby členů 

finančního výboru pro volební období 2018 – 2022 tak jak byli jednotlivě odhlasováni a paní 

starostka nechala o návrhu hlasovat: 



Pro: 25; Proti: 0; Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

 

Usnesení číslo: ZMC/1/11/0021/18 
Zastupitelstvo městské části Praha 20 

 

1) volí 

pro volební období 2018-2022 členy Finančního výboru ZMČ Praha 20 

1) pana Jiřího Šebka; 

2) pana Ing. Zbyňka Římala; 

3) paní Ing. Tamaru Spilkovou; 

4) pana Ing. Radima Třešňáka; 

5) pana RNDr. Václava Exnera, CSc. 

6) pana Bc. Petra Růžičku, DiS. 

2) ukládá 

Radě městské části Praha 20 

informovat členy finančního výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva, o jmenování do 

funkcí ve finančním výboru. 

Zodpovídá  

1. Mgr. Alena Štrobová, Starostka     

Termín: 12.11.2018     

 

 

Paní starostka poblahopřála zvoleným členům Finančního výboru. 

 
e) Volba členů kontrolního výboru 

 

Paní Karla Polydorová navrhla Ing. Milana Heriana. 

Pan Richard Stára pana Ing. Jindřicha Jukla a pana Bc. Ivana Lišku. 

Pan Ing. Vilém Čáp navrhl JUDr. Milana Ďuricu a v krátkosti ho představil. 

Paní Eva Tůmová navrhla paní Kristine Grigorian Karhanovou. 

Pan Jaroslav Kočí st. Navrhl pana Jana Brunnera. 

Paní Jana Hájková navrhla pana Ing. Davida Formana a v krátkosti ho představila. 

Pan Mgr. Pavel Skalický navrhl Ing. Miloše Vacka. 

 

Paní starostka nechala hlasovat o zvolení pana Ing. Milana Heriana navrženého na pozici 

člena Kontrolního výboru 

Pro: 25; Proti: 0; Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

 

Paní starostka nechala hlasovat o zvolení pana Ing. Jindřicha Jukla navrženého na pozici člena 

Kontrolního výboru 

Pro: 11; Proti: 0; Zdržel se: 14 

Návrh nebyl přijat. 

 

Paní starostka nechala hlasovat o zvolení pana Bc. Ivana Lišky navrženého na pozici člena 

Kontrolního výboru 



Pro: 25; Proti: 0; Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

 

Paní starostka nechala hlasovat o zvolení pana JUDr. Milana Ďuricy navrženého na pozici 

člena Kontrolního výboru 

Pro: 19; Proti: 0; Zdržel se: 6 

Návrh byl přijat. 

 

Paní starostka nechala hlasovat o zvolení paní Kristine Grigorian Karhanové navrženou na 

pozici členky Kontrolního výboru 

Pro: 11; Proti: 2; Zdržel se: 12 

Návrh nebyl přijat. 

 

Paní starostka nechala hlasovat o zvolení pana Jana Brunnera navrženého na pozici člena 

Kontrolního výboru 

Pro: 25; Proti: 0; Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

 

Paní starostka nechala hlasovat o zvolení pana Ing. Davida Formana navrženého na pozici 

člena Kontrolního výboru 

Pro: 14; Proti: 0; Zdržel se: 11 

Návrh byl přijat. 

 

Paní starostka nechala hlasovat o zvolení pana Ing. Miloše Vacka navrženého na pozici člena 

Kontrolního výboru 

Pro: 14; Proti: 6; Zdržel se: 5 

Návrh byl přijat. 

 

Předseda návrhové komise Ing. Čáp přečetl návrh usnesení jako celku k návrhu volby členů 

kontrolního výboru pro volební období 2018 – 2022 tak jak byli jednotlivě odhlasováni a paní 

starostka nechala o návrhu hlasovat: 

Pro: 25; Proti: 0; Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

 

Usnesení číslo: ZMC/1/12/0022/18 
Zastupitelstvo městské části Praha 20 

 

1) volí 

pro volební období 2018 - 2022 členy Kontrolního výboru ZMČ Praha 20 

1) pana JUDr. Milana Ďuricu; 

2) pana Ing. Milana Heriana; 

3) pana Ing. Miloše Vacka; 

4) pana Jan Brunnera; 

5) pana Ing. Davida Formana; 

6) pana Bc. Ivana Lišku 

2) ukládá 

Radě městské části Praha 20 

informovat členy kontrolního výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva, o jmenování 

do funkcí v kontrolním výboru 



Zodpovídá  

1. Mgr. Alena Štrobová, Starostka     

Termín: 12.11.2018     

 

Paní starostka poblahopřála zvoleným členům Kontrolního výboru. 

 
6) Zřízení ostatních výborů zastupitelstva 

 

a) Určení ostatních výborů zastupitelstva 

Ing. Vilém Čáp navrhl zřízení Návrhového výboru s počtem členů 5 a přečetl návrh na 

usnesení. 

Diskuse: H. Moravcová, R. Stára navrhl zřízení Výboru pro partnerství a návrh zdůvodnil. 

K tomuto návrhu se diskutovalo. Do diskuse se dále přihlásili Ing. Čáp, Bc. Liška, Ing. 

Jindřich Jukl, Mgr. Štrobová, H. Moravcová 

 

H. Moravcová navrhuje zřízení Výboru pro dopravu a návrh zdůvodnila. 

 

18:30 hod. - paní starostka vyhlásila 5-ti minutovou přestávku. 

Po přestávce, v 18:35 hod. se pokračovalo v projednávání bodu 6) na zřízení ostatních výborů 

zastupitelstva a paní starostka ukončila rozpravu. 

Ing. Čáp shrnul, že byly předloženy 3 návrhy na zřízení výborů a přečet l. návrh: 

ZMČ Praha 20 zřizuje pro volební období 2018 – 2022 a v souladu se zákonem o hl. m. Praze 

Návrhový výbor ZMČ Praha 20 s celkovým počtem členů 5. 

Paní starostka nechala o návrhu hlasovat: 

Pro: 20; Proti: 0; Zdržel se: 5 

Návrh byl přijat. 

 

     Usnesení číslo: ZMC/1/26/0023/18 
     Zastupitelstvo městské části Praha 20 

 

     1) zřizuje 

              pro volební období 2018 - 2022 a v souladu se zákonem o hl. m. Praze Návrhový 

výbor ZMČ Praha 20, s celkovým počtem členů 5. 

 

Ing. Čáp přečetl 2. návrh: ZMČ Praha 20 zřizuje pro volební období 2018 – 2022 a v souladu 

se zákonem o hl. m. Praze Výbor pro partnerství ZMČ Praha 20. 

 

S technickou poznámkou se přihlásila H. Moravcová a upozornila, že dle schváleného 

programu se mělo hlasovat pouze o určení ostatních výborů zastupitelstva a ne současně o 

počtu členů výborů. Ing. Čáp odpověděl.   

 

Ing. Čáp znovu přečetl 2. návrh usnesení na zřízení Výboru pro partnerství a paní starostka 

nechala o návrhu hlasovat: 

Pro: 11; Proti: 1; Zdržel se: 13 

Návrh nebyl přijat. 

 



Ing. Čáp přečetl 3. návrh: ZMČ Praha 20 zřizuje pro volební období 2018 – 2022 a v souladu 

se zákonem o hl. m. Praze Výboru pro dopravu. 

Paní starostka nechala o návrhu hlasovat: 

Pro:11; Proti: 0; Zdržel se: 14 

Návrh nebyl přijat. 

 

b) Určení počtu členů výboru zastupitelstva 

Vzhledem k tomu, že návrhy na určení ostatních výborů nebyly schváleny a počet členů 

Návrhového výboru byl schválen společně se zřízením tohoto výboru, nebyl tento bod již 

projednáván. 

 

c) Volba předsedů výborů zastupitelstva 

Pan Vladimír Hošek navrhl na předsedu návrhového výboru pro volební období 2018 - 2022 

pana Ing. Viléma Čápa. 

Další návrhy nebyly předloženy. Ing. Čáp přečetl návrh na usnesení a paní starostka nechala o 

návrhu hlasovat: 

Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 2 

Návrh byl přijat. 

 

Usnesení číslo: ZMC/1/14/0024/18 
Zastupitelstvo městské části Praha 20 

 

1) volí 

pro volební období 2018-2022 předsedou Návrhového výboru ZMČ Praha 20 pana 

Ing. Viléma Čápa. 

 
d)  Volba členů výborů zastupitelstva 

Pan Richard Stára navrhl na člena Návrhového výboru pana Bc. Ivana Lišku. 

Ing. Čáp navrhl na členy návrhového výboru pana Vladimíra Hoška, paní Dariu Češpivovou, 

paní Janu Hájkovou a pana Mgr. Jiřího Benedu. 

Paní starostka nechala hlasovat o zvolení pana Bc. Ivana Lišky navrženého na pozici člena 

Návrhového výboru: 

Pro: 10; Proti: 0; Zdržel se: 15 

Návrh nebyl přijat. 

 

Ing. Čáp předložil procedurální návrh, aby se o dalších 4 navržených kandidátech hlasovalo 

en bloc. Paní starostka nechala o tomto návrhu hlasovat: 

Pro: 15; Proti: 10; Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

 

S technickou poznámkou se přihlásil Ing. Jukl 

 

Ing. Čáp přečetl návrh na usnesení k volbě členů návrhového výboru ZMČ Praha 20 pro 

volební období 2018 – 2022 ve složení Mgr. Jiří Beneda, Daria Češpivová, Jana Hájková, 

Vladimír Hošek: 

Pro: 14; Proti: 8; Zdržel se: 3 

Návrh byl přijat. 



 

Usnesení číslo: ZMC/1/15/0025/18 
Zastupitelstvo městské části Praha 20 

 

1) volí 

pro volební období 2018 - 2022 členy Návrhového výboru ZMČ Praha 20 

1) pana Mgr. Jiřího Benedu; 

2) pana Vladimíra Hoška; 

3) paní Janu Hájkovou, BBA; 

4) paní Dariu Češpivovou. 

Paní starostka poblahopřála zvoleným členům Návrhového výboru. 

 
7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva městské 

části Praha 20 

 

Paní starostka předala slovo panu tajemníkovi, aby předložil tento bod. Pan tajemník oznámil, 

že mu navržení a předložení tohoto materiálu nepřísluší a je v kompetenci zastupitelů. 

 

Paní starostka přečetla návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo MČ Praha 20 

a) schvaluje 

s platností od 6. 11. 2018 měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům 

Zastupitelstva městské části Praha 20 v souladu s příslušným nařízením vlády (o výši odměn 

členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů) v 

maximální výši. 

b) ukládá  

Radě městské části Praha 20 zajistit realizaci tohoto usnesení s platností od 6. 11. 2018 

(termín: ihned). 

 

Diskuse: Paní H. Moravcová požádala o vyhlášení přestávky. 

 

V 18:50 hod. – paní starostka vyhlásila 5-ti minutovou přestávku. 

 

Po ukončení přestávky v 18:55 hod. se pokračovalo v projednávání bodu 7. 

Diskuse: Bc. Ivan Liška, H. Moravcová přečetla přílohu nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši 

odměn neuvolněných členů zastupitelstev, a to v jejich maximální výši včetně odvodů. 

Mgr. Štrobová, J. Šebek, H. Moravcová, Bc. Kočí, Ing. Čáp, Ing. Wágner, R. Stára navrhuje, 

aby byl tento bod projednán prioritně ve Finančním výboru ZMČ Praha 20. 

Paní starostka ukončila rozpravu a požádala Ing. Čápa, aby přečetl návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo MČ Praha 20  

a) schvaluje s platností od 6. 11. 2018 měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným 

členům Zastupitelstva městské části Praha 20 v souladu s příslušným nařízením vlády (o výši 

odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů) v 

maximální výši. 

b) ukládá Radě městské části Praha 20 zajistit realizaci tohoto usnesení s platností od 6. 11. 

2018 (termín: ihned). 

 



Paní starostka nechala o návrhu hlasovat: 

Pro: 9; Proti: 7; Zdržel se: 9 

Návrh nebyl přijat. 

 

8) Různé 

Pověření členů ZMČ Praha 20 k přijímání prohlášení o uzavření manželství 

Návrh předložila Mgr. Alena Štrobová, starostka 

 

Jedná se o návrh, aby všichni zastupitelé měli možnost oddávat.  

Diskuse: Bc. Kočí, H. Moravcová 

Ing. Čáp přečetl návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Praha 20 

a) pověřuje všechny členy Zastupitelstva městské části Praha 20 přijímáním prohlášení o 

uzavření manželství v souladu s ustanovením § 658 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku. 

b) ukládá Radě městské části Praha 20 zajistit realizaci tohoto usnesení (termín: průběžně). 

 

H. Moravcová se zeptala, zdali by se nemělo schválit nošení insignie (závěsného odznaku)? 

Vedoucí odboru živnostenského a občanskosprávních agend Ing. Janáčková doplnila, že je 

nutné schválit nošení závěsného odznaku se státním znakem. Podle zákona o hl. m. Praze 

může nosit závěsný odznak jen starosta nebo jeho zástupce a ostatní pouze po schválení 

orgánem obce. 

Ing. Čáp se k tomuto doplnění vyjádřil a není problém takto doplnit. 

Paní starostka nechala o předloženém návrhu s doplněním bodu 2) schvaluje právo užívat 

závěsný odznak hlasovat: 

Pro: 25, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

  

Usnesení číslo: ZMC/1/27/0026/18 
Zastupitelstvo městské části Praha 20 

 

1) pověřuje 

všechny členy Zastupitelstva městské části Praha 20 přijímáním prohlášení o uzavření 

manželství v souladu s ustanovením § 658 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku. 

2) schvaluje 

        nošení závěsného odznaku s velkým státním znakem České republiky pro zastupitele 

pověřené oddáváním 

 

3) ukládá 

Radě městské části Praha 20 zajistit realizaci tohoto usnesení 

Zodpovídá  

1. Mgr. Alena Štrobová, Starostka  

Kontrolní termín: 31.12.2018 

 



 

 

Návrh k pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 20 podepisováním doložek 

platnosti právního úkonu dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze ve znění 

pozdějších předpisů 

Předložila Mgr. Alena Štrobová, starostka 

 

JUDr. Lukšová, právník ÚMČ vysvětlila, že podle platného účinného zákona o hl. m. Praze se 

již doložky připojované ke smlouvám nepodepisují žádným členem zastupitelstva potažmo 

rady. Připojují se en bloc k vyhotovení smlouvy. Není zapotřebí schvalovat podpisovou 

doložku pro členy zastupitelstva. 

 

 

Paní Moravcová se zeptala, kdy budou známy gesce jednotlivých radních a programové 

prohlášení Rady. 

Paní starostka informovala, že první jednání Rady je plánováno předběžně na 15.11.2018 a 

Programové prohlášení Rady bude do konce listopadu.  

 

9) Závěr  

 

V 19:15 hod. paní starostka všem poděkovala za účast na ustavujícím zasedání ZMČ, popřála 

příjemný večer a zasedání ukončila.  

Zápis byl vyhotoven dne 14.11.2018. 

 

 

 

 

 

........................................ ........................................ 

Karla Polydorová v.r. 

radní 
Richard Stára v.r. 

zastupitel 

 

………………………… 

Mgr. Alena Štrobová v.r. 

starostka 

  

  

 

Ověřovatelé: Karla Polydorová, radní 

Richard Stára, zastupitel 

Zapsala : Andrea Jandová, asistentka OKÚ 

 

 


