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ZÁPIS 
 

z mimořádného  zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne  
5. 5. 2015  

od 16.00 hodin v „Galerii 14“  nám. Plk. Vlčka, č.p. 686, Praha 9 
_________________________________________________________________________ 

 
Přítomni:     30 - dle prezenční listiny 
 
Omluveni:    Jaroslav Jenšík 
                    
Neomluveni:  
 
Ověřovatelé:  Ing. Petr Hukal, Miroslav Šubrt  
 
Zapisovatelka:  Kateřina Hladíková 
 
1. Z a h á j e n í 
 
Starosta Bc. Radek Vondra zahájil v 16. 00 hod mimořádné  zasedání Zastupitelstva městské 
části Praha 14, na kterém přivítal: 

- členy Zastupitelstva 
- zaměstnance Úřadu městské části Praha 14 
- a všechny další přítomné hosty 

 
Starosta konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno, dle prezence je přítomna 
nadpoloviční většina členů, takže zastupitelstvo je schopno se usnášet. 
Dále starosta Bc. Vondra oznámil členům zastupitelstva, že zápis z 2. zasedání zastupitelstva 
byl ověřovateli ověřen a je k nahlédnutí u pracovní skupiny Kanceláře starosty. 
 
Následně starosta  Bc.Vondra požádal členy zastupitelstva o nahlášení ověřovatelů zápisu z 
tohoto zasedání. 
 
Navrženi byli:  Ing. Petr Hukal, Miroslav Šubrt   
 
Hlasování : 
 
pro:                29         
proti:               0 
zdržel se:        0 
nepřítomen:    2 
 
Ověřovatelé zápisu z mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli 
schváleni. 
Starosta Bc. Vondra následně přednesl návrh programu zasedání zastupitelstva.   
 
Návrh  programu: 
 
1. Zahájení a volba  návrhového a volebního výboru  
 
2. Odvolání pana Jiřího Zajace z funkce zástupce starosty pro porušení Zákona  č. 491/2001 
    Sb., 

 
3. Výzva panu Jiřímu Zajacovi k odevzdání mandátu zastupitele MČ Praha 14 
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4.  Návrhy, připomínky, interpelace 
 
5. Závěr 
 
Na  přednesený návrh programu následně reagoval člen zastupitelstva Ing. Michal Vrba, který 
navrhl jako zástupce předkladatele materiálu vypustit z bodu 2 –„ pro porušení Zákona č. 
491/2001 Sb.,.Členka zastupitelstva paní Soňa Tománková poté navrhla úpravu názvu 
materiálu – „pro podezření z porušení Zákona č. …“ . Ing. Michal Vrba dále upřesnil, proč 
členové zastupitelského klubu ANO 2011 svolali toto mimořádné zasedání, jejich postoj 
zdůvodněný v předložené důvodové zprávě a zároveň vyzval členy zastupitelstva k podpoře 
schválení programu tak, aby zastupitelstvo zaujalo jednotné stanovisko.   
Na toto upřesnění reagoval starosta Bc. Vondra, který zmínil finanční prostředky, které se 
vážou ke svolání mimořádného zastupitelstva a dále poukázal na to, že KV ZMČ nepřijal 
žádné stanovisko či usnesení.   
   Ke stanovisku se následně vyjádřil Ing. Michal Vrba jako jeho předseda s tím, že se 
domnívá, že KV ZMČ není zřízen proto, aby kontroloval mandáty jednotlivých členů 
zastupitelstva. Dále informoval o tom, že zástupce starosty pan Zajac předložil členům KV 
ZMČ Prahy 14 veškeré doklady dokládající místo trvalého pobytu. 
   Zástupkyně starosty Ing. Mgr. Lucie Svobodová na tento příspěvek reagovala námitkou, že 
ani  Zastupitelstvu MČ Prahy 14 nepřísluší stejně tak jako KV ZMČ vykládat zákony a proto  
nepodpoří schválení programu. Dále navrhla, aby se, vzhledem ke zveřejněné placené inzerci, 
která obsahovala články o zástupci starosty panu Zajacovi, členové zastupitelstva  
jednoznačně ohradili proti takovýmto uvedeným praktikám. Starosta Bc. Vondra poté vznesl 
dotaz ke členům zastupitelského klubu ANO 2011, aby předložili svůj návrh, jakým dalším 
způsobem má zástupce starosty pan Zajac prokázat  své trvalé bydliště.  
    Dále v diskusi se svými názory vystoupili členové zastupitelstva Ing. Michal Vrba, Soňa 
Tománková, Ing. Jan Adámek, Ing. Mgr. Lucie Svobodová a Ing. Simona Kijonková. 
    Z diskuse vyplynul požadavek na předložení  čestného prohlášení pana Zajace ohledně jeho 
trvalého bydliště a to nejen po stránce evidenční , ale především po stránce faktické. 
    Následně vystoupila vedoucí odboru právních a kontrolních činností Mgr. Eva Koplíková, 
která členům zastupitelstva poskytla právní komentář ve věci podmínky trvalého pobytu člena 
ZMČ Prahy 14 pro výkon mandátu. Tento komentář následně doplnil tajemník ÚMČ Prahy 
14 Ing. Luděk Lisý a vedoucí občanskoprávního odboru Mgr. Jiří Kryštof.   
    Ing. Mgr. Lucie Svobodová dále reagovala na zmíněný požadavek ohledně čestného 
prohlášení. Starosta Bc. Radek Vondra poté vyzval členy zastupitelstva k přestávce a 
předsedy politických klubů k poradě. Po přestávce členové zastupitelstva obdrželi návrh 
usnesení -  „Zastupitelstvo městské části Praha 14 odsuzuje způsob vedení mediální kampaně 
proti zástupci starosty MČ Praha 14 panu Jiřímu Zajacovi“ jako protinávrh výše uvedeného 
návrhu programu. Na předložení tohoto usnesení následně reagoval člen zastupitelstva Mgr. 
Vladimír Tománek, který navrhl další protinávrh, aby původní návrh programu se rozšířil o 
tento bod.    
Členka Zastupitelstva Soňa Tománková vznesla další protinávrh – aby program zasedání 
obsahoval pouze bod diskuse. O vznesených protinávrzích dále členové zastupitelstva obsáhle 
diskutovali. Na závěr diskuse starosta Bc. Radek Vondra předložil návrhy na program, o 
kterých budou členové zastupitelstva hlasovat. 
Protinávrh - usnesení předložené Ing. Mgr. Svobodovou bylo na její žádost staženo a  na 
základě tohoto stažení vzal zpět svůj protinávrh i Mgr. Tománek.    
 

1) hlasování – pí Tománková protinávrh – pouze bod diskuse 
 
      2)   hlasování o původním návrhu  programu 
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Hlasování  -  č. 1 
 
pro:                           2 
proti:                         5 
zdržel se:                  23 
nepřítomni:               1 
 
Tento návrh nebyl přijat. 
 
 
Hlasování  -  č. 2 
 
pro:                           13 
proti:                         2 
zdržel se:                  15 
nepřítomni:               1 
 
Tento návrh také nebyl přijat. 
 
Zasedání zastupitelstva městské části Praha 14 bylo ukončeno.  
 
 

   Ověřovatelé:  
 
 Ing. Petr Hukal                             ………………………………. 
  
 Miroslav Šubrt                             ………………………………. 
 
 
 
 
 
………………………………………  ………………………………………… 
                Bc. Radek Vondra               Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
       starosta městské části Praha 14                         zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


