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Z á p i s

z 1. ustavujícího  zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 
15. 11. 2010 
od 14.15 hod. v „Galerii 14“  nám. Plk. Vlčka, č.p. 686, Praha 9
___________________________________________________________________________


Přítomni:             31 -dle prezenční listiny

Ověřovatelé:         Vladimíra Petzoldová, Ing. Ilona Picková

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 2010 – 2014, 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 stávající starosta městské části Praha 14 a to do doby zvolení starosty , příp. zástupce starosty městské části. 

Předsednictví  se ujal Ing.  Miroslav Froněk. - stávající starosta. 

Konstatoval, že  zastupitelstvo bylo řádně svoláno, dle prezence jsou přítomni všichni  členové zastupitelstva, takže zastupitelstvo je schopno se usnášet.

Dále seznámil nové členy Zastupitelstva městské části Praha 14 se systémem elektronického hlasování.

Poté určil zapisovatelku zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva - Kateřina Hladíková - Kancelář starosty. 

2. Slib členů Zastupitelstva městské části Praha 14

Předsedající - stávající starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk převzal závěsný znak a přečetl slib.Členové zastupitelstva byli jednotlivě vyzváni ke složení slibu a jeho stvrzení podpisem. 
Dále vyzval členy Zastupitelstva městské části Praha 14  ke schválení programu  zasedání:

1. Zahájení

2. Složení slibu člena zastupitelstva 

3. Návrh na program ustavujícího zasedání Zastupitelstva  městské části Praha 14 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

5. Volba návrhového ( a v případě tajné volby i volebního ) výboru 

6. Návrh na schválení Jednacího a Volebního řádu pro 1. ustavující  zasedání Zastupitelstva     městské části Praha 14 

7. Rozhodnutí o počtu zástupců starosty a členů rady 

8. Rozhodnutí o počtu uvolněných členů zastupitelstva 

9. Rozhodnutí o způsobu volby 

10. Volba starosty 

11. Volba zástupců starosty 

12. Volba členů rady

13. Ustavení výborů zastupitelstva 

14. Rozhodnutí o způsobu volby 

15. Návrh na zřízení kontrolního a finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 a       jmenování jejich předsedů a členů 

16. Návrh k pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 14  k přijímání prohlášení o        uzavření manželství v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině         ve znění pozdějších předpisů 

17. Návrh k pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 14 podepisováním doložek na       listinách městské části Praha 14, které osvědčují právní úkony vyplývající z ustanovení 
      § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl.m.Praze ve znění pozdějších předpisů  

18. Návrh na odměny bývalým členům Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří byli        pověřeni podepisováním doložky podle § 43 zákona č. 131/2000Sb., o hl.m.Praze za        období ode dne 1. 1. 2010 do dne 15. 10. 2010

19. Návrh na stanovení  výše odměn za výkon funkce a poskytování dalších odměn         neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14

20. Návrh na stanovení paušální odměny pro náhradu výdělku neuvolněným členům         zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo v jiném         obdobném poměru na období od 16. 11. 2010 do 31. 12. 2011 

21. Diskuse

22. Závěr

V diskusi poté vystoupil Bc. Radek Vondra s návrhem na doplnění programu v bodu č. 13  - ustanovení nového výboru. Dále v diskusi vystoupila Ing. Ilona Picková, která navázala na jednání minulého zastupitelstva ohledně podniknutých kroků  v privatizaci v ulici Cíglerova a v jednání se zástupci bytového družstva. Předsedající - starosta městské části Praha 14  
Ing. Miroslav Froněk  následně informoval o jednání se zástupkyní občanů ulice Cíglerova  paní Trnkovou a na závěr shrnul podniknuté právní kroky. Na závěr této diskuse byla Ing. Picková upozorněna předsedou klubu ODS panem Josefem Kutmonem, aby případné interpelace či dotazy vznesla na závěr jednání zastupitelstva v rámci bodu diskuse.  

Poté dal  předsedající - dosavadní starosta městské části Praha 14 Ing. Froněk hlasovat o celém programu zasedání 

Hlasování: 
pro:              31
proti:            0 
zdržel se:      0       Tento návrh byl přijat. 

Návrh programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byl schválen.

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 1/ZMČ/2010

I.	s c h v a l u j e

	program 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

4. Volba ověřovatelů zápisu 
Poté  předsedající - starosta městské části Praha 14 Ing. Froněk  navrhl, aby ověřovateli tohoto zápisu byly paní Vladimíra Petzoldová a Ing. Ilona Picková, vzhledem k tomu, že  se jedná o zkušené členky zastupitelstva z minulého volebního období.   

Hlasování: 
pro:              31
proti:            0 
zdržel se:      0       Tento návrh byl přijat. 

   Ověřovatelé zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli
   schváleni.

5. Volba návrhového a volebního výboru
Předsedající - starosta Ing. Miroslav Froněk  vyzval členy zastupitelstva k navržení členů do návrhového a volebního výboru. Tajemnicí návrhového a volebního výboru navrhl paní 
Mgr. Evu Štětinovou, vedoucí Kanceláře starosty.



Navrženi byli: 

pan Josef Kutmon 

paní Jitka Krátká 

pan Lubomír Vůjtěch 

Hlasování: 
pro:              30
proti:            0 
zdržel se:      1       Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 2/ZMČ/2010

I.	z v o l i l o

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

		předseda: 	Josef Kutmon	 

		členové:	Jitka Krátká
			Lubomír Vůjtěch
		
         tajemník:	Mgr. Eva Štětinová
											
6. Návrh na schválení Jednacího a Volebního řádu pro 1. ustavující zasedání     Zastupitelstva  městské části Praha 14 
Tajemník Úřadu městské části Praha 14 Ing. Luděk Lisý na začátku projednávání tohoto bodu navrhl členům zastupitelstva, aby  rozhodli, zda 3 zástupci starosty budou projednáváni bez pořadí anebo s určeným pořadím. Dále pan Josef Kutmon navrhl, aby do jednacího a volebního řádu byla doplněna možnost elektronického hlasování. Bc. Radek Vondra dále navrhl, aby o  3 zvolených zástupcích starosty bylo hlasováno i s pořadím - první, druhý, třetí. 
 Na závěr tajemník ÚMČ Praha 14 Ing. Luděk Lisý shrnul náměty a připomínky a  předsedající starosta Ing. Miroslav Froněk dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:  

Hlasování: 
pro:              31
proti:            0 
zdržel se:      0       Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 3/ZMČ/2010

I.	s c h v a l u j e

	1.	jednací a volební řád pro 1. ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14												
	2.	způsob volby veřejným hlasováním



7. Rozhodnutí o počtu zástupců starosty a členů rady 
V rámci tohoto bodu navrhla Ing. Mgr. Lucie Svobodová  počet zástupců starosty - 3  a počet členů rady - 9. 

Hlasování o počtu zástupců starosty  :

pro:                        31
proti:                      0
zdržel se:                0

Hlasování o počtu členů rady: 

pro:                         31
proti:                       0
zdržel se:                 0

Poté předsedající starosta Ing. Froněk zkonstatoval, že počet zástupců starosty a členů rady byl schválen.

8. Rozhodnutí o počtu uvolněných členů zastupitelstva 
V rámci tohoto bodu navrhl Bc. Radek Vondra 5 uvolněných členů zastupitelstva. 

Hlasování: 
pro:              21
proti:             8 
zdržel se:      2       Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 4/ZMČ/2010

I.	s t a n o v u j e

v souladu s ust. § 89, odst.1, písm. b) počet uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 14 na 5 členů 												
9. Rozhodnutí o způsobu volby 
Předsedající starosta Ing. Miroslav Froněk zkonstatoval, že zastupitelstvo v souladu s volebním řádem určilo způsob volby - veřejná.

10. Volba starosty 
Předsedající starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk předal slovo předsedovi návrhového a volebního výboru panu Jiřímu Kutmonovi.    

Volbu starosty, zástupců starosty a členů rady dále řídil předseda návrhového a volebního výboru pan Josef Kutmon.

Předseda výboru vyzval členy zastupitelstva, aby předložili návrhy na starostu městské části Praha 14.

Navrženi byli:
1) panem Janem Hronem  -  Bc. Radek Vondra
2) panem Josefem Kutmonem  - MUDr. Kateřina Pavlíčková

Předseda výboru vyzval  kandidáty, aby se vyjádřili,  zda kandidaturu přijímají.

Oba kandidáti se svou kandidaturou souhlasili. 

Hlasování o Bc. Radku Vondrovi 
 
pro:              20
proti:             9 
zdržel se:      2        

Hlasování o MUDr. Kateřině Pavlíčkové :

pro:              11
proti:            19 
zdržel se:      0        

Starostou městské části Praha 14 byl zvolen Bc. Radek Vondra. 

11. Volba zástupců starosty 
Předseda návrhového a  volebního výboru požádal o  návrhy na  zástupce starosty.  

Navrženi byli :

	zástupce starosty - Ing. Mgr. Lucie Svobodová

zástupce starosty - Soňa Tománková
zástupce starosty  - Ing. Břetislav Vodák 

Hlasování:                           pro :                              proti:                         zdržel se : 

Ing. Lucie Svobodová        20                                  9                                2

Soňa Tománková                20                                 11                               0

Ing. Břetislav Vodák           20                                 10                               1

Zástupci starosty  městské části Praha 14 byli zvoleni: 

1. zástupce starosty - Ing. Mgr. Lucie Svobodová
2. zástupce starosty - Soňa Tománková
3. zástupce starosty  - Ing. Břetislav Vodák 

12. Volba členů rady
Předseda výboru vyzval členy zastupitelstva k předložení návrhů na uvolněné  a neuvolněné členy rady.

Navrženi byli: Mgr. Marek Polach,  Jan Hron, Linda Kroupová, Jaroslav Jenšík, 
                          Lubomír Vůjtěch

Dále navrhla paní Zuzana Grigarová jako dalšího člena rady pana Jiřího Šebka. 

Předseda výboru vyzval kandidáty, aby se vyjádřili, zda kandidaturu přijímají. Po vyjádření jednotlivých kandidátů k jejich kandidatuře dal předseda výboru hlasovat o jednotlivých kandidátech. 

Hlasování:                           pro :                              proti:                         zdržel se : 

Mgr. Marek Polach             20                                 10                              1 

Jan Hron                              20                                  9                              2

Linda Kroupová                  20                                 10                              1

Jaroslav Jenšík                    19                                 11                               1 

Lubomír Vůjtěch                 20                                11                               0

Jiří Šebek                             11                                18                               2 


Členové rady byli zvoleni v tomto složení: 
Mgr. Marek Polach, Jan Hron, Linda Kroupová, Jaroslav Jenšík, Lubomír Vůjtěch.  

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 5/ZMČ/2010

I.	z v o l i l o

	Radu městské části Praha 14 ve složení:

	starosta	Bc. Radek Vondra	
		uvolněná funkce					
	
	zástupkyně starosty	Ing. Mgr. Lucie Svobodová
	uvolněná funkce

	zástupkyně starosty	Soňa Tománková
	uvolněná funkce

	zástupce starosty	Ing. Břetislav Vodák
	uvolněná funkce

	člen rady	Mgr. Marek Polach
		neuvolněná funkce

	člen rady	Jan Hron
		neuvolněná funkce

	členka rady	Linda Kroupová
		neuvolněná funkce

	člen rady	Jaroslav Jenšík
		neuvolněná funkce

	člen rady	Lubomír Vůjtěch
		neuvolněná funkce

Následně MUDr. Lubomír Kulíšek vznesl návrh na dalšího uvolněného člena zastupitelstva
a to Ing. Ilonu Pickovou, která by řídila nově zvolený výbor, který v rámci programu navrhl Bc. Radek Vondra.  

Hlasování:                           pro :                              proti:                         zdržel se : 

Ing. Ilona Picková               20                                 11                              0 

Ing. Ilona Picková byla zvolena uvolněnou členkou Zastupitelstva městské části Praha 14. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 6/ZMČ/2010

I.	u v o l ň u j e

	Ing. Ilonu Pickovou k výkonu funkce předsedkyně výboru 

13. Ustavení výborů zastupitelstva 
Předseda výboru předal slovo  NOVĚ  zvolenému  starostovi městské části Praha 14 
Bc. Radku Vondrovi, který  poděkoval za dosavadní řízení jednání zastupitelstva a vyzval členy rady, aby zaujali místo u předsednického stolu.
Dále starosta  Bc. Radek Vondra vyhlásil přestávku na občerstvení a zároveň požádal členy zastupitelstva, aby během přestávky, pokud tak ještě neučinili, předali pracovnicím KS  vyplněný formulář. 

Po přestávce starosta informoval o povinnosti (ust.§100 odst.  (2)  ZHMP) zřídit výbor kontrolní a výbor finanční. Zároveň dále oznámil, že může být podán návrh na zřízení dalších výborů zastupitelstva, tak jako učinil on sám při schvalování programu zastupitelstva.

Dále proběhlo hlasování o počtu členů jednotlivých výborů Zastupitelstva městské části 
Praha 14. 

Návrh na  5 členů  kontrolního výboru :

Hlasování: 
 
pro:              28
proti:             1 
zdržel se:      2        
Tento návrh byl přijat   

Návrh na  7 členů  finančního  výboru :

Hlasování: 
 
pro:              29
proti:             0 
zdržel se:      2        
Tento návrh byl přijat   

Návrh na vytvoření nového výboru  pro výchovu a vzdělávání a místní Agendu 21 a jeho obsazení v počtu 5 členů. 

Na tento návrh následně reagoval pan Jiří Kutmon, který za klub ODS  vyjádřil nesouhlas se zřízením tohoto výboru vzhledem k jeho nadbytečnosti. Starosta Bc. Radek Vondra následně vysvětlil, proč byl navržen tento výbor - převzetí agendy školství a místní Agendu 21 a poté dal hlasovat.

Hlasování: 
 
pro:              23
proti:             8 
zdržel se:      0        
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 7/ZMČ/2010

I.	z ř i z u j e

	        na volební období 2010 - 2014 výbory Zastupitelstva městské části Praha 14
	- výbor finanční 
 
	- výbor kontrolní

	- výbor pro výchovu a vzdělávání a místní Agendu 21

14. Rozhodnutí o způsobu volby
Dále starosta Bc. Radek Vondra  přednesl návrh, aby hlasování o  návrzích na předsedy, členy a tajemníky výborů bylo veřejné  a hlasování proběhlo o celkovém složení výboru. 

Hlasování: 
 
pro:              30
proti:            1 
zdržel se:      0        
Tento návrh byl přijat   

15. Návrh na zřízení kontrolního a finančního výboru Zastupitelstva městské části        Praha 14 a  jmenování jejich předsedů a členů 
Následně starosta Bc. Radek Vondra vyzval členy zastupitelstva k nahlášení předsedů a členů výborů.  

Finanční výbor 

za stranu TOP 09 byli navrženi tito členové :

Mgr. Dr. Petr Štulc - jako předseda výboru 
Mgr. Vladimír Tománek
Mgr. Ondřej Dolínek
MUDr. Lubomír Kulíšek 
Ing. Václav Hollan 

za stranu ODS byli navrženi tito členové: 

MVDr. Martin Pangrác a Jiří Zajac. 

Následně proběhlo hlasování  o navrženém předsedovi:

Hlasování: 
 
pro:              31
proti:            0 
zdržel se:      0        
Tento návrh byl přijat   

A poté hlasování o členech finančního výboru:

Hlasování: 
 
pro:              31
proti:            0 
zdržel se:      0        
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 8/ZMČ/2010

I.	j m e n u j e

	předsedou finančního výboru	Mgr. Dr. Petra Štulce

	členem finančního výboru	Mgr. Vladimíra Tománka
		Mgr. Ondřeje Dolínka
		MUDr. Lubomíra Kulíška
		Ing. Václava Hollana
		MVDr. Martina Pangráce
		Jiřího Zajace
II.	u k l á d á
	Radě městské části Praha 14

	informovat předsedu a členy finančního výboru o jmenování do funkcí	
                                                                                                                             T: 16. 11. 2010
Kontrolní výbor 

MUDr. Kateřina Pavlíčková - jako předsedkyně  výboru 
Jitka Krátká
Miroslav Dvořák
Zuzana Grigarová	
Ing. Ludmila Ševčíková

Následně proběhlo hlasování  o navržené předsedkyni:

Hlasování: 
 
pro:              31
proti:            0 
zdržel se:      0        
Tento návrh byl přijat   

A poté hlasování o členech kontrolního výboru:

Hlasování: 
 
pro:              31
proti:            0 
zdržel se:      0        
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 9/ZMČ/2010

I.	j m e n u j e

	předsedkyní kontrolního výboru	MUDr. Kateřinu Pavlíčkovou

	členkou/členem kontrolního výboru 	Jitku Krátkou
		Miroslava Dvořáka
		Zuzanu Grigarovou
		Ing. Ludmilu Ševčíkovou
II.	u k l á d á
	Radě městské části Praha 14

	informovat předsedu a členy kontrolního výboru o jmenování do funkcí	
T: 16. 11. 2010
Výbor pro výchovu a vzdělávání a místní Agendu 21

Ing. Ilona Picková - jako předsedkyně  výboru 
Jan Rambousek
Mgr. Lenka Ottová
Tomáš Velík, MBA
Ing. Pavla Boturová

Následně proběhlo hlasování  o navržené předsedkyni:

Hlasování: 
 
pro:              23
proti:            8 
zdržel se:      0        
Tento návrh byl přijat   

Následně předseda klubu ODS pan  Josef Kutmon  oznámil, že pan Tomáš Velík, MBA nadále nebude členem klubu ODS. 

A poté  proběhlo hlasování o členech výboru pro výchovu a vzdělávání a místní Agendu 21:

Hlasování: 
 
pro:              23
proti:            8 
zdržel se:      0        
Tento návrh byl přijat   


Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 10/ZMČ/2010

I.	j m e n u j e

	předsedkyní výboru pro výchovu a vzdělávání a místní Agendu 21	

		Ing. Ilonu Pickovou	

        členkou/členem výboru pro výchovu a vzdělávání a místní Agendu 21	

	Jana Rambouska
	Mgr. Lenku Ottovou
	Ing. Pavlu Boturovou
	Tomáše Velíka, MBA	
	
II.	u k l á d á
	Radě městské části Praha 14

informovat předsedu a členy výboru pro výchovu a vzdělávání a místní Agendu 21         o jmenování do funkcí	                                                                               T: 16. 11. 2010

Poté dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o tajemnících jednotlivých výborů: 

Hlasování:                           pro :                              proti:                         zdržel se : 

Finanční výbor
Mgr. Daniel Rovan            27                                  1                                3

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 11/ZMČ/2010

I.	j m e n u j e

	Mgr. Daniela Rovana tajemníkem finančního výboru 


II.	u k l á d á
	Radě městské části Praha 14

informovat tajemníka finančního výboru o jmenování do funkce
T: 16. 11. 2010
Kontrolní výbor
Mgr. Eva Štětinová            30                                  0                                 1

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 12/ZMČ/2010

I.	j m e n u j e

	Mgr. Evu Štětinovou tajemnicí kontrolního výboru 
	
II.	u k l á d á
	Radě městské části Praha 14

informovat tajemníka kontrolního výboru o jmenování do funkce
T: 16. 11. 2010
Výbor pro výchovu  
a vzdělávání a místní 
Agendu 21
Mgr. Jan Špatenka              25                                  2                                 4 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 13/ZMČ/2010

I.	j m e n u j e

	Mgr. Jana Špatenku tajemníkem výboru pro výchovu a vzdělávání a místní Agendu 21

II.	u k l á d á
	Radě městské části Praha 14

informovat tajemníka výboru pro výchovu a vzdělávání a místní Agendu 21 
o jmenování do funkce                                                                                T: 16. 11. 2010

16. Návrh k pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 14  k přijímání         prohlášení o  uzavření manželství v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č.         94/1963 Sb., o rodině ve znění pozdějších předpisů 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. Navrženi byli tito členové zastupitelstva: 
MUDr. Jan Kaufman, Mgr. Marek Polach, Mgr. Jitka Žáková, Josef Kutmon, Tomáš Velík, MBA. 
 
Předseda klubu ODS  poté oznámil, že byl stažen návrh na pana Tomáše Velíka, MBA 
od klubu ODS.
Následně pan Tomáš Velík, MBA  prohlásil, že trvá na svém návrhu.  

Poté předseda klubu ODS pan Josef Kutmon  navrhl, aby bylo hlasováno o jednotlivých kandidátech jmenovitě.
Hlasování: 
 
pro:              10
proti:            19
zdržel se:      2        
Tento návrh nebyl přijat   

Dále proběhlo hlasování o celé skupině navržených zastupitelů:

Hlasování: 
 
pro:              21
proti:            1
zdržel se:      9        
Tento návrh byl přijat   

Na závěr tohoto bodu proběhlo hlasování o předloženém návrhu usnesení: 

Hlasování: 
 
pro:              24
proti:            0
zdržel se:      7        
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 14ZMČ/2010

I.	p o v ě ř u j e

	MUDr. Jana Kaufmana
	Mgr. Marka Polacha
	Mgr. Jitku Žákovou
	Josefa Kutmona
	Tomáše Velíka, MBA

členy Zastupitelstva městské části Praha 14  v souladu s ustanovením  § 4 odst. 1 zákona  č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů k přijímání prohlášení o uzavření manželství	

II.	u k l á d á
	Radě městské části Praha 14

	realizovat výše uvedené rozhodnutí                                                            
											       T: 16. 11. 2010
	
17. Návrh k pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 14 podepisováním        doložek na  listinách městské části Praha 14, které osvědčují právní úkony        vyplývající z ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl.m.Praze ve znění        pozdějších předpisů  
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc.  Radek Vondra. Navrženi byli tito členové zastupitelstva: 

MUDr. Jan Kaufman, Hana Muhrová, Vladimíra Petzoldová, Ing. Jaroslav Chládek

Poté starosta Bc. Radek Vondra dal hlasovat o celé skupině navržených zastupitelů:

Hlasování: 
 
pro:              30
proti:            0
zdržel se:      1        
Tento návrh byl přijat   

Na závěr tohoto bodu proběhlo hlasování o předloženém návrhu usnesení: 

Hlasování: 
 
pro:              31
proti:            0
zdržel se:      0        
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 15/ZMČ/2010

I.	p o v ě ř u j e

	MUDr. Jana Kaufmana

	Hanu Muhrovou

	Vladimíru Petzoldovou

	Ing. Jaroslava Chládka

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

II.	u k l á d á
	Radě městské části Praha 14

	realizovat výše uvedené rozhodnutí                                                           T: 16. 11. 2010
 
18. Návrh na odměny bývalým členům Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří byli        pověřeni podepisováním doložky podle § 43 zákona č. 131/2000Sb., o hl.m.Praze za        období ode dne 1. 1. 2010 do dne 15. 10. 2010
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra  hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování: 
 
pro:              29
proti:            0
zdržel se:      2        
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 16/ZMČ/2010

I.	s c h v a l u j e

poskytnutí odměny bývalým členům Zastupitelstva městské části Praha 14                            p. Ing. Miroslavovi Vysloužilovi, pí Evě Dokonalové a p. Miroslavovi Dvořákovi dle přílohy č. 1 - pouze v tsikové podobě
	
II.	u k l á d á
	Radě městské části Praha 14

zajistit odměny bývalým členům Zastupitelstva městské části Praha 14                                p. Ing. Miroslavovi Vysloužilovi, pí Evě Dokonalové a p. Miroslavovi Dvořákovi
T: 30. 11. 2010

19. Návrh na stanovení  výše odměn za výkon funkce a poskytování dalších odměn         neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra  hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování: 
 
pro:              30
proti:            0
zdržel se:      1        
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 17/ZMČ/2010

I.	s c h v a l u j e

měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14 s účinností od 17. 10. 2010 ve výši dle důvodové zprávy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

II.	u k l á d á
	Radě městské části Praha 14

zabezpečit výplatu odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14 s účinností od 17. 10. 2010						          T: 9. 12. 2010

20. Návrh na stanovení paušální odměny pro náhradu výdělku neuvolněným členům        zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo        v jiném   obdobném poměru na období od 16. 11. 2010 do 31. 12. 2011 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra, který navrhl, aby paušální částka zůstala v nezměněné výši tj. 300, - Kč. S tímto návrhem členové zastupitelstva souhlasili. 

Hlasování: 
 
pro:              31
proti:            0
zdržel se:      0        

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 18/ZMČ/2010

I.	s t a n o v u j e

paušální částku pro náhradu výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo v jiném obdobném poměru na období od 16. 11. 2010 do 31. 12. 2011 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II.	u k l á d á
	Radě městské části Praha 14

zabezpečovat vyplacení náhrady výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo v jiném obdobném poměru
        T: 16. 11. 2010
21. Diskuse

Vzhledem k tomu, že v následné diskusi nikdo nevystoupil, poděkoval starosta Bc. Radek Vondra všem členům zastupitelstva a toto zasedání ukončil.  

Ověřovatelé:		
                                   ……………………………..
			     Vladimíra Petzoldová


…………………………….
                                         Ing. Ilona Picková







…………………………………..			………………………………………..
         Bc. Radek Vondra                                                       Ing. Mgr. Lucie Svobodová
starosta městské části Praha 14                              zástupkyně starosty  městské části Praha 14















