MCPNE 02253/2018
Zápis
z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného
Zastupitelstva městské části Praha-Nebušice,
konaného dne 31. 10. 2018 od 17,00 hodin
v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha-Nebušice,
Nebušická 128, Praha – Nebušice
___________________________________________________________________
Přítomni: Benka Miloslav, Buddeus Jan, Ing, Dvořáková Jana, Karásek Roman,
Ing. Komárek Viktor, RNDr. Marko Jakub, doc. Ing. akad. arch. Mojžíš Jiří,
Mgr. Mužíková Hana, Přerost Libor, Sekerová Hana, Stočesová Helena
Zapisovatelka: Hana Chovančíková
Ověřovatelé: Helena Stočesová, Roman Karásek
__________________________________________________________________
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

Složení slibu zastupitelů MČ Praha – Nebušice.
Schválení jednacího řádu ustavujícího zastupitelstva.
Určení ověřovatelů zápisu.
Volba mandátového výboru pro volbu starosty a místostarosty/tů.
Schválení programu ustavujícího zasedání.
Volba starosty a místostarosty/tů.
a) Určení počtu místostarostů.
b) Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva městské části
uvolněni.
c) Volba starosty.
d) Volba místostarosty/tů.
Zřízení finančního a kontrolního výboru.
a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru.
b) Volba předsedy a členů finančního výboru.
c) Volba předsedy a členů kontrolního výboru.
Informace o zřízení komisí starosty MČ.
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva.
Jmenování členů zastupitelstva pro osvědčování doložek (§ 36 zákona o hl.
m. Praze).
Výběr zhotovitele na akci „MČ Praha – Nebušice, lokalita Pohádka,
rekonstrukce konstrukčních vrstev a přilehlých chodníků – ul. K Lažance
2.část (úsek Lovecká – U Pohádky). Smlouva o dílo.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti č. 107325-000-00
Různé.

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Nebušice (dále též jako
„zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 16,58 hodin dosavadním starostou městské části
Ing. Viktorem Komárkem (dále jako „předsedající“).
Před zahájením zasedání:
Předložili členové zastupitelstva městské části (při prezenci) osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „volební
zákon“).
Předsedající schůze konstatoval, že přítomno je všech 11 členů zastupitelstva (viz.
prezenční listina), zastupitelstvo je usnášeníschopné a z jednání bude pořizován
audiozáznam. Z dnešního zastupitelstva se omlouvá pan Přerost od 17,45 hodin a
paní Dvořáková se omlouvá od 18 hodiny.
K programu jednání:
1. Složení slibu nových členů zastupitelstva MČ Praha – Nebušice.
Předsedající v souladu s § 50 zákona o hl. m. Praze vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu.
Předsedající upozornil zastupitele, že odmítnutím slibu nebo složením slibu
s výhradou mandát zastupitele zaniká. Složení slibu proběhlo tak, že předsedající
přečetl slib stanovený v § 50 zákona o hl. m. Praze: „Slibuji věrnost České republice.
Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu
Městské části Praha – Nebušice a jejích občanů, řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“ a přítomní členové zastupitelstva jednotlivě složili slib pronesením slova
„slibuji“ a stvrdili podpisem na připraveném archu (příloha č. 2). Žádný člen
zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
2. Schválení Jednacího řádu ustavujícího zastupitelstva.
Předsedající otevřel rozpravu. Pan Přerost si upřesňuje znění bodu č.4. Předsedající
uzavřel rozpravu a vyzval k hlasování o předloženém Jednacím řádu ustavujícího
zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha – Nebušice.
Návrh usnesení číslo 01/01/2018:
Zastupitelstvo schvaluje Jednací řád ustavujícího zasedání nově zvoleného
Zastupitelstva Městské části Praha – Nebušice v roce 2018.
Hlasování:
Pro – 11; Benka, Buddeus, Dvořáková, Karásek, Komárek, Marko, Mojžíš, Mužíková,
Přerost, Sekerová, Stočesová
Proti - 0
Zdržel se - 0
Návrh usnesení byl přijat.

3. Určení ověřovatelů zápisu.
Předsedající otevírá rozpravu.
Jako ověřovatele zápisu navrhl předsedající pan Viktor Komárek pana Romana
Karáska a paní Helenu Stočesovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení číslo 01/02/2018:
Zastupitelstvo určuje ověřovatele zápisu pana Romana Karáska a paní Helenu
Stočesovou.
Hlasování:
Pro – 10; Benka, Buddeus, Dvořáková, Karásek, Komárek, Marko, Mojžíš, Mužíková,
Sekerová, Stočesová
Proti - 0
Zdržel se – 1; Přerost
Návrh usnesení byl přijat.
4. Volba mandátového výboru pro volbu starosty a místostarosty/ů.
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zvolilo mandátový výbor, který převezme
řízení volby starosty a místostarostů.
Předsedající otevírá rozpravu a podává návrh, aby předsedkyni mandátového výboru
byla paní Hana Mužíková a členy mandátového výboru paní Hana Sekerová a pan
Roman Karásek. Pan Přerost podává protinávrh a navrhuje, aby předsedou
mandátového výboru byla paní Hana Mužíková a členy pan Roman Karásek a paní
Jana Dvořáková.
Návrh usnesení číslo 01/03/2018:
Zastupitelstvo městské části Praha – Nebušice volí paní Hanu Mužíkovou, jako
předsedkyni mandátového výboru a pana Romana Karáska a paní Hanu Sekerovou
jako členy mandátového výboru pro řízení volby starosty a místostarostů.
Hlasování:
Pro – 9; Benka, Buddeus, Karásek, Komárek, Marko, Mojžíš, Mužíková, Sekerová,
Stočesová
Proti – 1; Přerost
Zdržel se – 1; Dvořáková
Návrh usnesení byl přijat.
5. Schválení programu ustavujícího zasedání.
Předsedající vyzval přítomné zastupitele k připomínkám nebo doplnění navrženého
programu, který je v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a
v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly
vzneseny žádné návrhy na doplnění.

Návrh usnesení číslo 01/04/2018:
Zastupitelstvo městské části Praha – Nebušice schvaluje navržený program
ustavujícího zasedání.
Hlasování:
Pro – 11; Benka, Buddeus, Dvořáková, Karásek, Komárek, Marko, Mojžíš, Mužíková,
Přerost, Sekerová, Stočesová
Proti - 0
Zdržel se - 0
Návrh usnesení byl přijat.
Předsedkyně mandátového výboru paní Hana Mužíková přebírá řízení volby starosty
a místostarostů.
6. Volba starosty a místostarostů.
a) určení počtu místostarostů
Předsedkyně mandátového výboru vyzvala zastupitele k rozpravě a požádala
o podání návrhů na počet místostarostů.
Pan Viktor Komárek podává návrh, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho
místostarostu. Pan Libor Přerost navrhuje dva místostarosty.
Hlasování o návrhu:
Návrh usnesení číslo 01/05/2018:
Zastupitelstvo městské části Praha – Nebušice schválilo zvolení jednoho
místostarosty pro volební období 2018–2022.
Hlasování:
Pro – 8; Benka, Buddeus, Karásek, Komárek, Marko, Mužíková, Sekerová,
Stočesová
Proti – 2; Mojžíš, Přerost,
Zdržel se – 1; Dvořáková,
Návrh usnesení byl přijat.
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva městské části
uvolněni
Předsedkyně mandátového výboru vyzvala zastupitele k rozpravě a k podání návrhů
na uvolněné funkce členů zastupitelstva. Pan Komárek navrhuje, aby uvolněnou
funkcí byla pouze funkce starosty městské části.
Návrh usnesení číslo 01/06/2018:
Zastupitelstvo městské části Praha – Nebušice určuje, že pro výkon funkce starosty
bude člen zastupitelstva uvolněn ve volebním období 2018-2022.

Hlasování:
Pro – 9; Benka, Buddeus, Karásek, Komárek, Marko, Mojžíš, Mužíková, Sekerová,
Stočesová
Proti – 1; Přerost,
Zdržel se – 1; Dvořáková,
Návrh usnesení byl přijat.
c) volba starosty
Dle schváleného Jednacího řádu ustavujícího zasedání nově zvoleného
zastupitelstva proběhne volba starosty veřejným hlasováním. Předsedkyně
mandátového výboru vyzvala členy zastupitelstva k rozpravě a k podání návrhu na
obsazení funkce starosty.
Pan Jakub Marko předkládá návrh na kandidáta pana Ing. Viktora Komárka.
Návrh usnesení číslo 01/07/2018:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Nebušice volí do funkce starosty pana Ing.
Viktora Komárka ve volebním období 2018–2022.
Hlasování:
Pro – 10; Benka, Buddeus, Dvořáková, Karásek, Marko, Mojžíš, Mužíková, Přerost,
Sekerová, Stočesová
Proti - 0
Zdržel se – 1; Komárek
Návrh usnesení byl přijat.
d) Volba místostarosty
Dle schváleného „Jednacího řádu“ proběhne volba místostarosty veřejným
hlasováním. Předsedkyně mandátového výboru vyzvala členy zastupitelstva
k rozpravě a k podání návrhu na obsazení funkce místostarosty.
Návrh podává pan Libor Přerost a navrhuje do funkce místostarosty paní Janu
Dvořákovou, následně pan Viktor Komárek navrhuje do funkce místostarosty pana
Romana Karáska.
Návrh usnesení číslo:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Nebušice volí do funkce místostarosty paní
Janu Dvořákovou ve volebním období 2018–2022.
Hlasování:
Pro – 2; Mojžíš, Přerost,
Proti – 8; ; Benka, Buddeus, Karásek, Komárek, Marko, Mužíková, Sekerová,
Stočesová
Zdržel se – 1; Dvořáková,
Návrh usnesení nebyl přijat.

Návrh usnesení číslo 01/08/2018:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Nebušice volí do funkce místostarosty pana
Romana Karáska ve volebním období 2018–2022.
Hlasování:
Pro – 7; Benka, Buddeus, Komárek, Marko, Mužíková, Sekerová, Stočesová
Proti – 1; Přerost,
Zdržel se – 3; Karásek, Mojžíš, Dvořáková,
Návrh usnesení byl přijat.
Po ukončení volby odevzdal mandátní výbor Zápis z volby starosty a místostarosty
podepsaný všemi členy výboru do rukou nově zvoleného starosty.
Další program jednání zastupitelstva řídí nově zvolený starosta Ing. Viktor Komárek
(dále veden jako „předsedající“).
Pan starosta Viktor Komárek předal slovo paní ředitelce příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ, Praha – Nebušice Mgr. Šárce Vondrové. Ta spolu s paní ředitelkou
příspěvkové organizace CSS Nebušice Evou Čapkovou gratuluje zvoleným
zastupitelům a nově zvolenému panu starostovi Viktorovi Komárkovi a panu
místostarostovi panu Karáskovi.
Paní ředitelka Vondrová zve 13. listopadu 2018 v 15 hodin na akci „Zasazení lípy
Republiky“ v parku před základní školou.
Jednání pokračuje bodem č. 7.
7. Zřízení finančního a kontrolního výboru.
Předsedající podal informaci o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor. Jako první
navrhl hlasovat o počtu členů finančního a kontrolního výboru. Předsedající navrhuje,
aby oba výbory měly zákonem stanoveným 5 členů.
Návrh usnesení číslo 01/09/2018:
Zastupitelstvo městské části Praha – Nebušice určuje, že počet členů finančního i
kontrolního výboru ve volebním období 2018-2022 bude 5.
Hlasování:
Pro – 11; Benka, Buddeus, Dvořáková, Karásek, Komárek, Marko, Mojžíš, Mužíková,
Přerost, Sekerová, Stočesová
Proti - 0
Zdržel se - 0
Návrh usnesení byl přijat.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na předsedu finančního
výboru.
Návrh podává pan Komárek navrhuje, aby předsedkyní finančního výboru byla paní
Jana Dvořáková. Návrhy na členy finančního výboru předloží předseda výboru na
příštím zastupitelstvu

Návrh usnesení číslo 01/10/2018:
Zastupitelstvo městské části Praha – Nebušice volí do funkce předsedy finančního
výboru paní Jana Dvořáková.
Hlasování:
Pro – 9; Benka, Buddeus, Karásek, Komárek, Marko, Mojžíš, Mužíková, Sekerová,
Stočesová
Proti - 0
Zdržel se – 2; Dvořáková, Přerost,
Návrh usnesení byl přijat.
Pan starosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na předsedu kontrolního
výboru.
Návrh vznáší pan Komárek navrhuje, aby zastupitelstvo zvolilo předsedou
kontrolního výboru pana Benku. Pan Přerost podává návrh na předsedu kontrolního
výboru pana Mojžíše. Návrhy na členy kontrolního výboru předloží předseda výboru
na příštím zastupitelstvu.
Návrh usnesení číslo 01/11/2018:
Zastupitelstvo městské části Praha – Nebušice volí do funkce předsedy kontrolního
výboru pana Benku.
Hlasování:
Pro – 7; Buddeus, Karásek, Komárek, Marko, Mužíková, Sekerová, Stočesová
Proti - 0
Zdržel se – 4; Benka, Dvořáková, Přerost, Mojžíš,
Návrh usnesení byl přijat.
8. Informace o zřízení komisí starosty MČ.
Starosta MČ podal zastupitelům informaci o záměru zřídit jako své poradní orgány
komise.
9. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva.
Předsedající podává návrh na výši měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněným
členům Zastupitelstva MČ Praha – Nebušice počínaje dnem 1.11.2018 takto:
Místostarosta
Předseda výboru zastupitelstva nebo komise starosty
Člen výboru zastupitelstva nebo komise starosty
Člen zastupitelstva

24.000,-- Kč
3.379,-- Kč
1.500,-- Kč
680,-- Kč

Odměna takto stanovená bude poskytována také náhradníkům po uprázdnění
mandátu člena zastupitelstva nebo v případě personální změny v obsazení

jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkcí, a to od prvního dne
následujícího měsíce od složení slibu.
Neuvolněným členům zastupitelstva bude poskytována jen jedna odměna, a to
odměna za funkci, za níž zastupitelstvo stanovilo odměnu nejvyšší.
Návrh usnesení číslo 01/12/2018:
Předsedající podává návrh na výši měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněným
členům zastupitelstva MČ Praha – Nebušice počínaje dnem 1.11.2018 takto :
Místostarosta
24.000,-- Kč
Předseda výboru zastupitelstva nebo komise starosty
3.379,-- Kč
Člen výboru zastupitelstva nebo komise starosty
1.500,-- Kč
Člen zastupitelstva
680,-- Kč
Odměna takto stanovená bude poskytována také náhradníkům po uprázdnění
mandátu člena zastupitelstva nebo v případě personální změny v obsazení
jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkcí, a to od prvního dne
následujícího měsíce od složení slibu.
Neuvolněným členům zastupitelstva bude poskytována jen jedna odměna, a to
odměna za funkci, za níž zastupitelstvo stanovilo odměnu nejvyšší.
Hlasování:
Pro – 11; Benka, Buddeus, Dvořáková, Karásek, Komárek, Marko, Mojžíš, Mužíková,
Přerost, Sekerová, Stočesová
Proti - 0
Zdržel se - 0
Návrh usnesení byl přijat.
Návrh usnesení číslo 01/13/2018:
Předsedající podává návrh na výši měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněným
členům zastupitelstva MČ Praha – Nebušice počínaje dnem 1.1.2019 takto :
Místostarosta
24.000,-- Kč
Předseda výboru zastupitelstva nebo komise starosty
3.379,-- Kč
Člen výboru zastupitelstva nebo komise starosty
1.500,-- Kč
Člen zastupitelstva
680,-- Kč
Odměna takto stanovená bude poskytována také náhradníkům po uprázdnění
mandátu člena zastupitelstva nebo v případě personální změny v obsazení
jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkcí, a to od prvního dne
následujícího měsíce od složení slibu.
Neuvolněným členům zastupitelstva bude poskytována jen jedna odměna, a to
odměna za funkci, za níž zastupitelstvo stanovilo odměnu nejvyšší.

Hlasování:
Pro – 11; Benka, Buddeus, Dvořáková, Karásek, Komárek, Marko, Mojžíš, Mužíková,
Přerost, Sekerová, Stočesová
Proti - 0
Zdržel se - 0
Návrh usnesení byl přijat.
10. Jmenování členů zastupitelstva pro osvědčování doložek (§ 36 zákona o
hl. m. Praze).
Předsedající navrhl, aby k podepisování doložek dle § 36 zákona o hl. m. Praze byli
pověřeni dva zastupitelé.
Paní tajemnice Lenka Kášková podává doplňující
informace k § 36. Pana starosta navrhuje k podpisu doložek dle § 36 zákona o hl. m.
Praze paní Hanu Mužíkovu a místostarostu Romana Karáska.
Návrh usnesení číslo 01/14/2018:
Zastupitelstvo pověřuje k podpisu doložek dle § 36 zákona o hl. m. Praze paní Hanu
Mužíkovou a místostarostu Romana Karáska.
Hlasování:
Pro – 10; Benka, Buddeus, Dvořáková, Karásek, Komárek, Marko, Mojžíš, Mužíková,
Přerost, Sekerová, Stočesová
Proti - 0
Zdržel se – 1; Přerost,
Návrh usnesení byl přijat.
11. Výběr zhotovitele na akci „MČ Praha – Nebušice, lokalita Pohádka,
rekonstrukce konstrukčních vrstev a přilehlých chodníků – ul. K Lažance
2.část (úsek Lovecká – U Pohádky). Smlouva o dílo.
Předkládá: Viktor Komárek
Pan starosta otevřel diskusi.
V diskusi nikdo nevystoupil.
Návrh usnesení číslo 01/15/2018:
Zastupitelstvo MČ Praha – Nebušice schvaluje jako zhotovitele akce „MČ Praha –
Nebušice, lokalita Pohádka, Rekonstrukce konstrukčních vrstev a přilehlých chodníků
– ul. K Lažance 2. část (úsek Lovecká – U Pohádky)“ firmu Stavební společnost
Šlehofer, s.r.o., Prvomájová 2111/33, 153 00, Praha 5 – Radotín, IČ 27146324, dle
doporučení hodnotící komise. Cena stavby je 2.566.695,30 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu předložené Smlouvy o dílo.
Hlasování:
Pro – 10; Benka, Buddeus, Dvořáková, Karásek, Komárek, Marko, Mojžíš, Mužíková,
Přerost, Sekerová, Stočesová
Proti - 0
Zdržel se – 1; Přerost,
Návrh usnesení byl přijat.

12. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti č. 107325-00000
Předkládá: Viktor Komárek
Pan starosta otevřel diskusi.
V diskusi nikdo nevystoupil.
Návrh usnesení číslo 01/16/2018:
Zastupitelstvo schvaluje předloženou Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
služebnosti č. 107325-000-00 s T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova
2144/1, 149 00 Praha 4 spočívající ve vybudování komunikační sítě, která bude
podzemní stavbou pod označením „Připojení objektů FTTS na síť TMCZ 10.
stavba Praha 6 – Nebušice SITE 11768“ na části pozemků parc. č. 1293/3 a
1299/1, k. ú. Nebušice. Přesný rozsah a umístění Stavby na dotčených pozemcích
bude dán až geometrickým plánem. Jednorázová náhrada za zřízení věcného
břemene bude činit 500,- Kč za 1 bm, nejméně však 10.000,- Kč. Zastupitelstvo
pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.
Hlasování:
Pro – 11; Benka, Buddeus, Dvořáková, Karásek, Komárek, Marko, Mojžíš, Mužíková,
Přerost, Sekerová, Stočesová
Proti - 0
Zdržel se - 0
Návrh usnesení byl přijat.
13. Dotazy, podněty a připomínky členů zastupitelstva
14. Různé
•

Informace o vydaných rozpočtových opatřeních starosty za období od
18.9.2018 do 31.10.2018.

Pan starosta ukončuje ustavující veřejné zasedání nově zvoleného
Zastupitelstva městské části Praha-Nebušice přáním všem zvoleným zastupitelům a
těší se na spolupráci.
Pan starosta informuje, že další zastupitelstvo se bude konat v pondělí 17. 12. 2018
v 17 hodin.
Schůze zastupitelstva ukončena v 17:35 hod.
Ing. Viktor Komárek
starosta
Ověřovatelé:
Roman Karásek

Helena Stočesová

