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Z á p i s

z 1. ustavujícího  zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 
14. 11. 2006 
od 17.00 hod. v „Galerii 14“  nám. Plk. Vlčka, čp. 686, Praha 9
___________________________________________________________________________


Přítomni:             31 -dle prezenční listiny

Ověřovatelé:         Ing. Miroslav Skala, pan Miroslav Dvořák

Zapisovatelka:      Kateřina Hladíková


1. Zahájení

Tajemník Úřadu městské části Praha 14 Ing. Lisý  zahájil 1. ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 pro volební období 2006 – 2010, na kterém přivítal:

	- nové členy Zastupitelstva

	- zaměstnance Úřadu městské části Praha 14

- a všechny další přítomné hosty.

Ing. Luděk Lisý oznámil, že dle ust. § 61 zákona o hl.m.Praze  předsedá ustavujícímu zasedání nejstarší člen zastupitelstva a to do doby zvolení nového starosty, příp. zástupce starosty městské části a posléze vyzval paní Evu Dokonalovou, aby se ujala funkce předsedající.

Paní Eva Dokonalová se ujala řízení ustavujícího zasedání zastupitelstva.

Konstatovala, že  zastupitelstvo bylo řádně svoláno, podle prezence je přítomna nadpoloviční většina členů, takže zastupitelstvo je schopno se usnášet.

Dále paní Dokonalová určila pracovnice kanceláře starosty paní Hladíkovou jako zapisovatelku zápisu a paní Janu Vackovou jako skrutátorku tohoto zasedání.

Následně paní Dokonalová  požádala členy zastupitelstva o nahlášení ověřovatelů  zápisu.

Ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva byli navrženi tito členové  zastupitelstva :

	Ing. Miroslav Skala 
       Miroslav Dvořák

Nikdo neměl námitek a navržení členové zastupitelstva souhlasili,  proto dala paní Dokonalová hlasovat:

Hlasování : 

pro: 	       31
proti:          0
zdržel se :   0

Ověřovatelé zápisu byli schváleni.

Předsedající poté požádala členy zastupitelstva  o schválení programu  zasedání:

Program:

1.	Zahájení
2.	Volba stálého mandátového výboru ZMČ Praha 14 a ověření mandátů
3.	Slib členů Zastupitelstva městské části Praha 14
4.	Volba návrhového a volebního výboru
5.	Návrh jednacího a volebního řádu pro ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
6.	Návrh na stanovení počtu členů rady včetně počtu dlouhodobě uvolněných členů ZMČ 
Praha 14 pro výkon funkce starosty a zástupců starosty 
7.	Volba starosty, zástupců starosty a neuvolněných členů rady
8.	Návrh na pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 14 prováděním občanských svatebních obřadů  
9.	Návrh na pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 14  opatřování listin Městské části Praha 14 doložkou ve smyslu § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl.m. Praze, v platném znění
10.	Diskuze
11.	Závěr

Hlasování:

pro:              31  
proti:            0
zdržel se:      0 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.1/ZMČ/2006

I.	s c h v a l u j e

	program 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14


2. Volba stálého mandátového výboru

Předsedající paní Dokonalová vyzvala členy zastupitelstva k volbě členů stálého mandátového výboru a dále doporučila jeho  složení – předseda a dva členové. Za tajemníka mandátového výboru navrhla Ing.Lisého, tajemníka Úřadu městské části Praha 14. 

Předsedou stálého mandátového výboru byl následně navržen pan Bohumil Sobotka a členy mandátového výboru  PhDr. Zuzana Jelenová a paní Jitka Krátká.

Hlasování o návrhu na  předsedu pana Bohumila Sobotku :

pro:                 30
proti:               0
zdržel se:         1

Hlasování o členkách mandátového výboru PhDr.Jelenové a paní Krátké:

pro:                   29 
proti:                 0
zdržel se :          2

Poté proběhlo celkové hlasování o složení mandátového výboru:

Hlasování:

pro:               30
proti:              0
zdržel se:       1

Předsedající paní Dokonalová  dala hlasovat o návrhu usnesení:

Hlasování:

pro:             31
proti:            0
zdržel se :    0

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.2/ZMČ/2006

I.	z v o l i l o

	stálý mandátový výbor Zastupitelstva městské části Praha 14 ve složení:

	předseda:	Bohumil Sobotka

         členové:	PhDr. Zuzana Jelenová
		Jitka Krátká

          tajemník:	Ing. Luděk Lisý			

Následovala 15 minutová přestávka, při které mandátový výbor osvědčil mandát všech přítomných členů zastupitelstva.
Na základě zprávy mandátového výboru bylo přijato následující usnesení:
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.3/ZMČ/2006

I.	b e r e  n a  v ě d o m í

ověření platnosti mandátů přímo zvolených členů Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří se zúčastnili ustavujícího zasedání
										
3. Slib členů Zastupitelstva městské části Praha 14

Předsedající paní Eva Dokonalová převzala závěsný znak a přečetla slib.Členové zastupitelstva byli  jednotlivě vyzváni ke složení slibu a jeho stvrzení podpisem. Na závěr složila slib předsedající paní Dokonalová a to druhému nejstaršímu členovi zastupitelstva  Ing.Vysloužilovi.  

4. Volba návrhového  a volebního výboru

Předsedající paní Dokonalová  vyzvala členy zastupitelstva k návrhům na členy návrhového a volebního výboru a zároveň doporučila tříčlenný výbor.
Předloženy byly tyto návrhy:

Předsedající:  Ing. Josef Voseček
Členové: Lubomír Vůjtěch, Mgr.Dana Nálevková
Tajemník: Mgr.Eva Štětinová (vedoucí OPM)

Hlasování:

pro:             28
proti:            0
zdržel se:      3 

Hlasování o návrhu usnesení :

pro:                28 
proti:              0
zdržel se:        3

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.4/ZMČ/2006

I.	z v o l i l o

		návrhový a volební výbor Zastupitelstva městské části Praha 14 ve složení:

		předseda: 	Ing. Josef Voseček 


		členové:	Lubomír Vůjtěch
		Mgr. Dana Nálevková

	tajemník:	Mgr. Eva Štětinová


5. Návrh jednacího a volebního řádu pro ustavující zasedání Zastupitelstva městské     části Praha 14

Předsedající paní Dokonalová upozornila, že zásadní otázkou, kterou je třeba rozhodnout, je způsob hlasování o volbě starosty, zástupců starosty a dalších členů rady a poté nechat schválit jednací a volební řád jako celek. Zároveň navrhla, aby proběhlo hlasování veřejné.
Pan Miroslav Dvořák vznesl návrh  hlasovat o volbě radních tajnou volbou.

Předsedající paní Dokonalová dala hlasovat o návrhu pana Dvořáka.

Hlasování:

pro:                 5
proti:               18
zdržel se :        3                  Tento návrh nebyl přijat

Dále proběhlo hlasování o návrhu paní Dokonalové  - veřejný způsob hlasování:

Hlasování:

pro:               22
proti:             3
zdržel se :      6

Předsedající paní Dokonalová požádala členy zastupitelstva o další návrhy a připomínky k jednacímu a volebnímu řádu prvního ustavující zasedání.Jelikož nedošlo k předložení jiných návrhů,  dala předsedající hlasovat o návrhu usnesení:

Hlasování:

pro:              30
proti:            0
zdržel se :     1 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.5/ZMČ/2006

I.	s c h v a l u j e

	jednací a volební řád pro 1. ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

												



6. Návrh na stanovení počtu členů rady včetně počtu dlouhodobě uvolněných členů      ZMČ Praha 14 pro výkon funkce starosty a zástupců starosty 

Nyní předsedající paní Dokonalová vyzvala členy zastupitelstva, aby přednesli své návrhy na počet zástupců starosty a neuvolněných členů rady. 

S návrhem na počet 2 členů, kteří budou jmenováni  jako zástupci starosty vystoupil pan Bohumil Sobotka. Vzhledem k tomu, že žádný další člen zastupitelstva nepřednesl jiný návrh, dala paní Dokonalová hlasovat o návrhu pana Sobotky. 

Hlasování:

pro:               30
proti:             0
zdržel se :     1

Návrh na počet 2 členů zastupitelstva jmenovaných jako zástupci starosty byl přijat.

Pan Bohumil Sobotka přednesl návrh, aby byl stanoven počet neuvolněných členů rady  na 6. 

Hlasování:

pro:              31
proti:            0
zdržel se:      0

Návrh na počet 6 členů zastupitelstva jmenovaných jako neuvolněných členů rady byl přijat.

7.Volba starosty, zástupců starosty a neuvolněných členů rady

Předseda návrhového a volebního výboru Ing.Voseček vyzval členy zastupitelstva, aby přednesli návrhy na starostu městské části Praha 14.

Ing.Skala navrhl Ing. Miroslava Froňka 
Ing.Picková navrhla Ing. Jiřího Feřteka.

Předseda výboru Ing.Voseček vyzval oba kandidáty, aby vyjádřili zda kandidaturu přijímají a dále je upozornil, že mohou vystoupit s krátkým prohlášením.

Jako první vystoupil Ing.Feřtek, který se ve svém příspěvku představil ostatním členům zastupitelstva a přednesl své záměry ohledně rozvoje městské části Praha 14. 
Dále vystoupil Ing.Froněk, který se ve svém vystoupení také představil ostatním členům zastupitelstva. 
Na příspěvek Ing.Feřteka reagovala paní Dokonalová, která požádala Ing.Feřteka o podrobnější vysvětlení jeho konkrétních představ ohledně možného využívání finančních prostředků městské části Praha 14, rozvoj infrastruktury a možných pracovních příležitostí.

Poté dal předseda návrhového a volebního výboru Ing.Voseček hlasovat o jednotlivých kandidátech:

Kandidát - Ing. Jiří Feřtek                                 Kandidát - Ing. Miroslav Froněk

Hlasování:

pro:                      3                                                    22
proti:                    15                                                  3
zdržel se:              12                                                  5 
 
Starostou městské části Praha 14 pro volební období 2006 –2010 byl zvolen Ing.Miroslav Froněk.

Dále byli předsedou výboru Ing.Vosečkem vyzváni členové zastupitelstva, aby podali návrhy na zástupce starosty.
Navrženi byli: Mgr.Jitka Žáková a pan Bohumil Sobotka, kteří přijali kandidaturu.
Paní Krátká dále navrhla Ing.Skalu, který svoji kandidaturu ale nepřijal.

Kandidáti se krátce představili zastupitelstvu.

Kandidátka – Mgr. Jitka Žáková                       Kandidát – Bohumil Sobotka

Hlasování:

pro:                        23                                               22
proti:                      0                                                 0
zdržel se:                8                                                 8

Zástupci starosty městské části Praha 14 pro volební období 2006 – 2010 byli zvoleni pan Bohumil Sobotka a Mgr.Jitka Žáková.

Poté byli členové zastupitelstva vyzváni k předložení návrhů na neuvolněné členy rady.

Navrženi byli:

Ing.Eva Bažilová
Renata Hušková
Mgr.Daniel Rovan
Vladimíra Petzoldová
Ing.Miroslav Skala
PhDr.Zuzana Jelenová

Všichni navržení kandidáti svoji kandidaturu přijali.

Hlasování:                              pro - proti - zdržel se

Ing.Eva Bažilová                    22-0-9 
Renata Hušková                      22-0-9
Mgr.Daniel Rovan                  24-0-7
Vladimíra Petzoldová             23-0-8
Ing.Miroslav Skala                 26-0-5 
PhDr.Zuzana Jelenová            24-0-6 

Hlasování o celkovém návrhu usnesení:

pro:             28
proti:           0
zdržel se:     3

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.6/ZMČ/2006

I.	z v o l i l o

	Radu městské části Praha 14 ve složení:

	starosta	Ing. Miroslav Froněk	
		uvolněná funkce					
	
	zástupce starosty	Bohumil Sobotka
	uvolněná funkce

	zástupkyně starosty	Mgr. Jitka Žáková
	uvolněná funkce

	členka rady	Ing. Eva Bažilová
		neuvolněná funkce

	členka rady	Renata Hušková
		neuvolněná funkce

	člen rady	Mgr. Daniel Rovan
		neuvolněná funkce

	členka rady	Vladimíra Petzoldová
		neuvolněná funkce

	člen rady	Ing. Miroslav Skala
		neuvolněná funkce


	členka rady	PhDr. Zuzana Jelenová
		neuvolněná funkce	


8.  Návrh na pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 14 prováděním      občanských svatebních obřadů  

Materiál uvedl starosta Ing.Froněk. Jako oddávající navrhl Ing.Miroslava Skalu a pana Miroslava Dvořáka. S jiným návrhem žádný z členů zastupitelstva nevystoupil, proto dal starosta Ing.Froněk hlasovat o návrhu usnesení:



Hlasování:

pro:                 28 
proti:                0
zdržel se:         2

Tento návrh byl přijat.

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.7/ZMČ/2006

I.	p o v ě ř u j e

	své členy : 

	Ing. Miroslava Skalu

	Miroslava Dvořáka

  oddáváním v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších   předpisů


9. Návrh na pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 14  opatřování listin     Městské části Praha 14 doložkou ve smyslu § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl.m. Praze,      v platném znění

Materiál uvedl starosta Ing.Miroslav Froněk. Jako pověřené členy navrhl Ing. Miroslava Vysloužila, paní Evu Dokonalovou a pana Miroslava Dvořáka. Nikdo ze členů zastupitelstva nevznesl protinávrh, proto dal starosta Ing.Froněk hlasovat o návrhu usnesení.

Hlasování:

pro:                 25
proti:               0
zdržel se:         3

Tento návrh byl přijat.



Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.8/ZMČ/2006

I.	p o v ě ř u j e

	své členy :
	
	Ing. Miroslava Vysloužila

	Evu Dokonalovou

	Miroslava Dvořáka

podepisováním doložek na listinách městské části Praha 14, které osvědčují právní úkony vyplývající z ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů


10. Diskuze

V diskusi  vystoupil pan Jiří Šebek a pan Miroslav Dvořák s dotazem ohledně fungování místnosti pro zastupitele.
Starosta Ing.Froněk vysvětlil, že v minulém volebním období byla tato místnost zastupiteli minimálně využívána a v současné době navíc  probíhá  její rekonstrukce, tudíž její využití zatím není možné. 
Dále vystoupila paní Krátká, která vznesla dotaz týkající se obsazování komisí.Starosta Ing.Froněk odpověděl, že komise budou řešeny v průběhu měsíce listopadu popř.  prosince.
Na dotaz pana Křížka a Ing.Feřteka, kteří se zajímali o revitalizaci Aloisovského rybníka reagoval Ing.Skala – práce probíhají dle harmonogramu.

11.   Závěr

  Starosta Ing..Froněk konstatoval, že 1.ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 se  zúčastnilo všech 31 nově zvolených členů zastupitelstva a poděkoval všem za účast na zasedání


Ověřovatelé:		……………………………..
			     Ing. Miroslav Skala


			…………………………….
                                         Miroslav Dvořák












…………………………………..			………………………………………..
         Ing.Miroslav Froněk					Bohumil Sobotka
starosta Městské části Praha 14                          zástupce starosty  Městské části Praha 14















