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Pří tomni:  ing. Koz:ák, p. Hradil, p. Salát , PhDr. Rabiňáková" prof.\ Ymazal, p. Satýnek, pí .

Kopič ková, ing. Záhranský, Mgr. Vokáč  _ tajemní k UMc
omluveni:  pí .Pat í ková
Neomluveni:
Hosté : dle prezenč ní  listiny

PROGRAM:

1) Urč ení  ověřovatelů  ápisu a zapisovatele
2) Slož ení  slibu
3) Schválení  programujednání
4) Urč ení  poč tu zástupců  starosty
5) Urč ení , ktere firnkce budou č lenové  zastupitelswa vykonavat jako dlouhodobě uvolněni
6) Urč ení  způ sobu volby starosty a mí stostarosty
7) Nawhování  kandidátů  na funkci starosty a volba starosty
8) Nawhování  kandidáfu na funkci zí stupce starosý a volba aí stupce starosý
9) Zí izent výboru a komisí
10) Rozhodnutí  o měsí č ní ch odměnách za ýkon funkcí  neuvolněných

č lenů  zastupitelswa
1 1) Schválení  rozpoč tové ho opatření
12) Jednací  řád
1 3 ) organi zaěni zá| ež itosti
14) Rů zné

Ustavuj í cí  zasedání  Zastupitelstva městské  č ást i Praha _ Přední  Kopanina je dle zákona č .

13ý2a0a Sb., o hlavní m městě Praze, veřejné .

Ustavují cí mu zasedé ní  Zastupitelstva městské  č ásti Praha - Přední  Kopanina předchazelo
převzeií osvěděení  o zvolení  zastupitele MČ  z rukou pracovní ků  Magistráfu hl. města Prahy.

Ustavují cí  schuzi zastupitelstva ?aháji|  v 19:00 hod. nejstarš í  zvo| ený zasfupitel
(předsedají cí ) , p. Hradil. P. Hradil pří tomné  přiví tal a konstatoval, Žejednání  zasfupitelstva
městské  č ásti bylo řádně svoláno, vyhláš eno, Že vš ichni č lenové  zastupitelstva byly řrí dně

zvoleni a Že je zastupitelstvo usnáš enischopné .

1. Byli stanoveni zapisovatel ing. Zábranský a ověřovatelé  zápisu p. Satýnek a p. Salát .

2. Předsedají cí  pan Hradil vyzval zastupitele ke slož ení  slavnostní ho slibu, kteý zastupitelé
sloŽili. Prof. Vymaza|  vyzlta|  p' Hradila ke slož ení  slavnostní ho slibu, ktery p. Hradil

sloŽil.

3. Program byl doplněn o bod č . 11 (Schvá{ ení  rozpoč tgvé ho opaření ) a vté to doplněné
podobě byl zasfupitelstvem schvií len (hlasovrí ní  8.0.0).



4. Urč ení  poč fu zásfupců  starosty. Předsedají cí  pan F{ radil vyma|  pří tomné  zasttrpitele k
předlož ení  náwhů  na poč et zástupců  starosty. Zasfupitelstvo schválilo funkci 2 zástupctt
starosty (hlasovií ní  7 -a-D.

Urč ení , které  funkce budou č lenové  zastupitelswa vykonávat jako dlouhodob'ě uvolnění .
Zastupitelstvo sehválilo vš eehny funkce jako dlouhodobě neuvolněné  { hlasoviání  8.0.0).

Urč ení  způ sobu volby starosty a mí stostarosty. Zastupitelstvo schválilo formu volby pro
hlasování  o volbě starosty a mí stostarosty, a to veřejným hlasoviání m (aklamací ),
(hlasování  8-0-0) .
Navrhování  kandidátů  na firnkci starosty a volba starosty' Předsedají cí  pan. Hradil vyzva|
pří tomné  zastupitele k předlož ení  náwhů  kandidátů  na starosfu a souč asně nawhl na
funkci starosty ing. Koaáka. Zastupitelé  ve shodč  nawhli do funkce skrosty uČ  rr ing'
Kozií ka. I ng. Koziik byl poté  do funkce zvo| en(hlasovaní  7.0-l) .
Nově no| ený starosta poděkoval pří tomným za projevenou dů věru a převzal ří zeni
schů ze zasfupitelstva.

Starosta lrymal pří tomné  zasfupitele k předloŽené  rrrávrhů  kandidáfu na zé stttpce starosty.
Byl předlož en náwh na zvolení  do funkce ásfupce starosty p. Sďáta pí . Kopič kovou.
Zastupí telstvo zvolilo do funkce první ho zástupce starosty pí . Kopič kovou (rlasovánl7.
0-1) a do funkce druhé ho ziistupce starosť y p. Saláta (hlasovií ní  7.0-l} .

Zří zení  výboru a komisí . Starosta nawhl ziizení  výboru finanč ní ho v poč tu tří  č lenů  a
výboru kontrolní ho také  v poč fu tří  č lenů , k1eré  zasfupitelstvo odsouhlasilo (hlasovrí ní  8.
0-0). Volba předsedů  a č lenů :  Finanč ni výbor - předseda PhDr. Rabiňriková (hlasovaní  7.
0-1) a č lenové  prof. Vymazal (hlasování  7.0.1) a p. FI radil (hlasovaní  7-0-1). Kontrolní
výbor - předseda p. Hradil. (hlasovaní  7.0.1) a č lenové  ing. Zábtanský (hlasování  7.0.1)
a PhDr. Rabiňráková (hlasovfurí  7-0.1).

Dále starosta navrhl zí izení  komise Výstavby v poč tu 4 č lenů  a komise Dopravní , komise
ochrany Životní ho prostředí  a veřejné ho pořádku a komise Kulfurní  a sportovní ' vš echny
v poč tu 3 č lenů  (hlasovaní  8-0.0).

Volba předsedů  a č lenů :  Dopravní  komise - předseda p. Safýnek (hlasovrí ní  7-0.l) ,
č lenové  Mgr. Vokáč  (hlasování  7.0.l)  a p. Salát  ( t rlasovr{ ní  7.0.l) . Komise ochrany
ž ivotní ho prostřeď a vefujné ho pořádku . předseda prof. Yymazď (hlasovriní  7-0-,,
č lenové  ing. Zábranský (hlasování  7-0-1) a p. I lradil (hlasovrí ní  7-0-1). Komise Výstavby
- předseda p. řI radil (hlasovaní  6-0.2), č lenové  Mgr. Vokáč  (hlasovaní  ?.a-1), p. Salát
(hlasování  6-0-2) a p. Satynek (hlasování  7-0-1). Kulturní  a sportovní  komise - předseda
pí . Patí ková (hlasování  8.0-0), č lenové  pí . Kopič ková (hlasování  7-0-1) a PhDr.
Rabiňaková (hlasování  7-0. 1 ) .

Dále starosta navrhl zří zení  inventarizač ní  komise ve slož ení :  předseda pí . Urbanová,
č lenovó pí . Kopič ková a pí . Doksanská (hlasovrí ní  8-0.0) a Přestupkové  komise ve
slož ení :  předseda JUDr. Souds\ ý, č lenové  pí . Doksanská a Mgr. Vokáč  (hlasovtí ní  8-0-0} .

Zastupitelstvo zvolilo redakč ní  radu č trrrtletní ku Kopaninské  lisý v tomto sloŽení :
pí . Doksanská, pí . Patí kovrá" PhDr. Rabiňrí ková' Mgr. Vokáč  a ing. Kazák(hlasovrí rrí  8.0.
0) .
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10. Stanovení  měsí č ní ch odměn zastupitelů  uČ  prana - Přední  Kopanina. Zastupitelstvo v
souvislosti se stanovenÍ m sých měsí č ní ch odměn schválilo výš i odměn ďe ýfu roku
2018 s plat rrost í  od 1. l l.20l8 ( } r lasovrí ní  8-0-0) .

1l. Schválení  rozpďtové ho opatření . Zastupitelstvo schví lilo roryoč tové  opafierri (odměna
pro byvalé ho starosfu MČ  PK Ing. Hofmanna) ve výš i ?0.000 Kč  (hlasovrání  s.&0} .

12. Schvrí lení  stavají cí ho jednacilro řádu. Zastupitelsfuo schválilo návrh jednací ho řádu v
předlož ené  podobě (hlasovrání  8-0-0).

l 3. organizač ní  zrí lež itost i.

14. Rů ané

Pří š t í  veřejné  zasedání  se koná dne26.1l. 2018 v 19: 00

Zasedání  ukonč eno v 19:46 hod


