
  

Zápis 
 

z 1. ustavujícího  veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha–Královice  

konaného dne 17.10.2022 na úřadu MČ Praha-Královice 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Jednání bylo zahájeno v 18 hod. 

Před zahájením předložili tajemnici přítomní nově zvolení členové zastupitelstva „Osvědčení o 

zvolení“, čímž prokázali platnost svého mandátu. 

Ustavujícímu zasedání předsedal dosavadní starosta Ing. Josef Pluhař (dále jako předsedající).  

 

K bodu 1. – Slib členů zastupitelstva 

Předsedající nahlas přečetl „Slib člena zastupitelstva“ a vyzval  nově zvolené členy, aby hlasitým 

pronesením slova „slibuji“ složili slib a stvrdili jej svým podpisem. Všichni zvolení členové 

zastupitelstva – Ing.Rathouský, p. Jelínek, p. Schweiner, p.Kostečka, pí. Antošová složili slib bez 

výhrad do rukou předsedajícího (viz. přílohy k zápisu). 

 

K bodu 2. – Návrh pořadu jednání 

Zastupitelé schválili pořad jednání. 

 

K bodu 3. – Volba ověřovatelů zápisu 

Předsedající navrhl ověřovatele zápisu p. Jelínka a p.Schweinera. 

 

K bodu 4. – Volba starosty a zástupce starosty 

 Předsedající vyzval členy zastupitelstva, aby se vyjádřili, zda volba starosty a místostarosty bude 

tajná nebo veřejná a zda budou všechny funkce neuvolněné. Zastupitelé se dohodli na veřejné volbě 

a neuvolněných funkcích. Předsedající poté vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci 

starosty a zástupce starosty. 

Zastupitel Schweiner  navrhl do funkce starosty  Ing.Jiřího Rathouského. Jiný návrh nebyl podán. 

Zastupitel Kostečka navrhl do funkce místostarosty p. Jiřího Jelínka. Jiný návrh nebyl podán. 

  

Návrh usnesení č.  1/1 

Zastupitelstvo městské části Praha–Královice 

v o l í 
 

ke dni 17.10.2022 
 

1.  do funkce neuvolněného starosty městské části Praha–Královice  Ing. Jiřího Rathouského 
 

2.  do funkce neuvolněného zástupce starosty městské části Praha-Královice   
 

    p.Jiřího Jelínka 

 

Hlasování k volbě starosty:  pro – 4 hlasy,  zdržel se – 1 hlas. 

Hlasování k volbě zástupce starosty:  pro – 4 hlasy,  zdržel se – 1 hlas. 

Starosta a zástupce starosty přijali své funkce.  Usnesení přijato. 
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K bodu 5. – Volba předsedů výborů a stanovení působnosti členů zastupitelstva MČ 

Starosta Ing. Rathouský navrhl předsedy výborů. 

 Připomínky: --- Jiné návrhy nebyly podány. 

 

 

 

 

Návrh usnesení č.2 /1 

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Královice 

  I.   v o l í  

        do funkce předsedy finančního výboru  -  Jana Schweinera  

        do funkce předsedy kontrolního výboru  - Martina Kostečku  

        do funkce předsedkyně výboru pro kulturu a sport  - Elišku Antošovou  

 

 

II.   s t a n o v í 

         oblasti působnosti členů Zastupitelstva MČ dle přílohy k tomuto bodu usnesení 

 

Hlasování k volbě předsedy finančního výboru: pro – 4 hlasy,  zdržel se – 1 hlas. 

Hlasování k volbě předsedy kontrolního výboru: pro – 4 hlasy, zdržel se – 1 hlas. 

Hlasování k volbě předsedkyně kulturního a sociálního výboru: pro – 4 hlasy, zdržel se – 1 hlas.  
 

Předsedové výborů přijali své funkce a souhlasili s rozdělením oblastí působnosti. 

Usnesení přijato. 
 
 

K bodu 6. – Jmenování členů výborů 

Předsedové výborů seznámili přítomné se jmény členů jednotlivých výborů. Jedná se o bezplatnou 

funkci Připomínky: --- 

 

Návrh usnesení č. 3/1 

Zastupitelstvo městské části Praha–Královice 

 v o l í  

 členy (bezplatná funkce) jednotlivých výborů zastupitelstva MČ v tomto složení:  

 Finanční výbor:  Pavel Antuška, Věra Mervartová, Jan Koranda, Magdalena Brunnerová 

 Kontrolní výbor: Kateřina Roušalová, Martina Randáčková, Kateřina Vichová, Tomáš Smetana 

 Výbor pro kulturu a sport:  Jaroslav Antoš, Lucie Čudová, Lenka Tichá, Hana Banitorof         

 
 

Jiné návrhy: --  Hlasování: pro – 5 hlasů, usnesení přijato. 

 

K bodu 7. – Návrh na pověření k podepisování doložky podle § 43 zákona č.131/2000 Sb., o 

hl.m.Praze ve znění pozdějších předpisů 

Tajemnice seznámila přítomné zastupitele s povinností podpisování doložky podle § 43 zákona 

č.131/2000 Sb., o hl.m. Praze ve znění pozdějších předpisů. 

Připomínky: --- 
 



Návrh usnesení č. 4/1  

Zastupitelstvo městské části Praha-Královice 

 
I.   p o v ě ř u j e 

všechny členy Zastupitelstva MČ Praha – Královice podepisováním doložky podle § 43 zákona 

č. 131/2000 Sb. o hl.m. Praze, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

II.   u k l á d á 

tajemnici ÚMČ zajistit nové podpisové vzory všech členů zastupitelstva MČ 

 

 

 

jiné návrhy: --  Hlasování: pro – 5 hlasů, usnesení přijato. 

 

K bodu 8.  – Návrh na poskytnutí a stanovení odměn neuvolněným členů zastupitelstva  

 Tajemnice seznámila přítomné s nařízením vlády č.338/2019, platnost od 17.12.2019, účinnost od 

1.ledna 2020 – stanovení odměn neuvolněným členů zastupitelstva MČ.    

     

Připomínky: --- 

 
 

Návrh usnesení č. 5/1  

Zastupitelstvo městské části Praha-Královice 

 

s c h v a l u j e 

stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva MČ s termínem  od 17.10.2022 dle přílohy 

k tomuto usnesení, která je stanovena dle nařízení vlády č. 338/2019, platnost od 17.12.2019, 

účinnost od 1.ledna 2020  

 

 

jiné návrhy: --  Hlasování: pro – 5 hlasů, usnesení přijato. 

 

K bodu 9. – neodkladné záležitosti, různé 

 

1. Ing,Pluhař zrekapitulovat přítomným zastupitelům nedokončené úkoly: 

- je nutné dokončit směnnou a kontribuční smlouvu s firmou Nové Královice s,r.o, 

- s firmou Venarotta je nutné dojednat směnnou smlouvu 

- prodej předzahrádek – KÚ 5 návrhů vrátil, ÚMČ Praha-Královice požádal  KÚ o 

zpětvzetí, nové návrhy vypracuje Mgr.Vrbický ve spolupráci se starostou  

- rozšíření chodníku v ulici ke Stupicím – je potřeba vypracovat GOP, poté udělat návrhy 

na vklad do KN 

- polní cesty – trasa C3 je dokončena, výsadbu zeleně okolo této trasy je potřeba zajistit 

do konce letošního roku, pokud by se termín nestihl je potřeba domluvit s účetní převod 

finančních prostředků do roku 2023  

- polní cesty trasy C2 a C6 jsou nedokončené, je nutné zahájit jednání s VÚŽV v.v.i. a 

firmou Selgen 

- místní rozhlas firma Bártek dodá 3 hnízda, je potřeba domluvit termín dodání 

- do konce roku je nutná aktualizace pachtovních smluv 

2. Tajemnice  informovala o nutnosti jmenování inventarizační komise pro rok 2022. 

Starostou byli jmenování: Búriková, Jelínek, Kostečka. Tajemnice zařídí odeslání seznamu 

členů inventarizační komise a příkazu k inventarizaci na MHMP.  

 



3. Tajemnice informovala o nutnosti jmenování členů likvidační (pro nakládání 

s neupotřebitelnýma nepotřebným majetkem) komise. Členy byli jmenováni: Jelínek, 

Kostečka ,Schweiner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno ve 19.30 hod.  

 

 

 

Starosta – Ing. Jiří Rathouský …………………………………………………………. 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu –   Jiří Jelínek………………………………………….. 

 

 

 

-   Jan Schweiner……………………………………………..  

 

 

Zapisovatelka –Ing. Ivana Búriková …….………………………………………. 
 

 
 

 

Pracovní porada se uskuteční v pondělí 31.10.2022 od 18 hodin v zasedací místnosti ÚMČ a 

2.jednání zastupitelstva MČ se uskuteční v pondělí 14.11.2022. od  18 hod. taktéž v zasedací 

místnosti ÚMČ. 


