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Zápis z jednání Návrhového výboru Zastupitelstva městské části Praha 10
Výbor (dále též NaV) se sešel v úterý dne 13. 11. 2019 v 8.30 hod. v místnosti 411b, ve 4.
posch. budovy A Úřadu m. č. Praha 10 v níže uvedeném složení:

Přítomni:
Ing. Jan Šnajdr, člen NaV
Bc. Matěj Štěpánek, člen NaV
Bc. Adam Šilar, člen NaV
Bc. Lukáš Tyl, člen NaV
Mgr. David Satke, předseda NaV
Ing. Zdeněk Vávra, člen NaV
.Mgr. Tomáš Staněk, tajemník NaV

Kjednání se dále dostavili přizvaní kandidáti na funkci přísedícího Obvodního soudu pro
Prahu 10, a to : JUDr. Dagmar Hanzalová, Petr Kaplan a RNDr. Pavel Kopřiva

Omluvena:
Ing. Jarmila Bendová. Člen NaV

Pozvánky včetně všech pokladových materiálu byly členům výboru zaslány 21. října 2019,
ledy více než 7 dnů před jednáním výboru včetně příslušných podkladů, obsahujících
navrhované změny.
Výbor se sešel za účasti 6 ze sedmi členů výboru a byl tedy usnášeníschopný. Již před
jednáním se písemně omluvila Ing. Jarmila Bendová.

Adi) V úvodu předseda výboru zrekapituloval důvod svolání výboru uvedený v mailové
pozvánce. Následně přednesl předseda výboru návrh programu. Poté nechal předseda hlasovat
o následujícím programu:
Úvod
1. Organizační záležitosti - ověřovatel, postup jednání.
2. Projednání návrhu na opětovné zvolení přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10
3. Různé a závěr

Vzhledem k tomu, že nikdo nepředložil jiné doplňující body k navrhovanému programu, bylo
po schválení programu hlasy všech 6 přítomných členů výboru přistoupeno k projednání 1.
bodu programu, a to :
V rámci tohoto bodu byl předsedou navržen ověřovatel zápisu Bc. Lukáš Tyl. Pro návrh
hlasovalo 6 přítomných členů výboru, návrh byl přijat.

Ad2.)
Po-té přistoupil výbor k projednání bodu 2. programu.
Nejprve výbor přistoupil k pohovorům s jednotlivými kandidáty s každým z nich zvlášť za
nepřítomnosti ostatních kandidátů, a to v konceptu, že nejprve byl kandidát vyzván předsedou
výboru ke stručnému představení své osoby z hlediska svého vzdělání a profesní historie a k
důvodům opětovné kandidatury a po-té kladli členové výboru kandidátovi doplňující dotazy.
Pohovory s jednotlivými kandidáty byly provedeny v pořadí jejich příjmení (A-Z).

Následně výbor ještě jednotlivé kandidatury stručně prodiskutoval. Všichni kandidáti byly
členy výboru shledáni jako plně vyhovující kandidatuře z hlediska jejich vzdělání, profesní
historie, odbornosti a dosavadní praxe, motivace a dalších aspektů a na návrh předsedy byla
navržena následující usnesení:

v

1. Návrhový výbor ZMC Praha 10 souhlasí s opětovným zvolením JUDr. Dagmar
Hanzalové do funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 10.
Pro návrh hlasovalo všech šest přítomných členů výboru. Návrh byl přijat.

2. Návrhový výbor ZMČ Praha 10 souhlasí s opětovným zvolením Petra Kaplana
do funkce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 10.
Pro návrh hlasovalo všech šest přítomných členů výboru. Návrh byl přijat.

3. Návrhový výbor ZMČ Praha 10 souhlasí s opětovným zvolením RNDr. Pavla
Kopřivy do funkce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 10.
Pro návrh hlasovalo všech šest přítomných členů výboru. Návrh byl přijat.

V návaznosti na předchozí usnesení bylo po krátké diskusi navrženo předsedou následující
technické usnesení:

4. Návrhový výbor pověřuje předsedu výboru k předložení návrhu na opětovné
zvoleni přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 na prosincovém zasedání
ZMČ Praha 10 dne 16. 12. 2019,
..... ....... ......... ’
.............
...... "......
Pro návrh hlasovalo všech šest přítomných členu výboru. Návrh byl přijat.

Závěrem předseda výboru sdělil kandidátům výsledek jednání výboru.
Po-té bylo jednání výboru v 9.30 hod. ukončeno.

Mgr. David Satke, předseda NaV
Zápis ověřil:

Zapsal Mgr. Tomáš Staněk, tajemník NaV
Rozdělovník:
> členové NaV
> starosta m.č. Praha 10
> odd. RaZ
->

