Zápis z jednání Návrhového výboru Zastupitelstva mestské části Praha 10
Výbor (dále též NaV) se sešel v pondělí dne 14. 9. 2020 v 10.00 hod. v místnosti 411a,
ve 4. posch. budovy A Úřadu m. č. Praha 10 v níže uvedeném složení:
Přítomni:
Mgr. David Šatke, předseda NaV
Be. Matěj Štěpánek, člen NaV
Be. Adam Šilar, člen NaV
Bc. Lukáš Tyl, člen NaV
Mgr. Tomáš Staněk, tajemník NaV

Nepřítomni: Ing. Jarmila Bendová, člen NaV (omluvena,), Ing. Jan Šnajdr, člen NaV
(omluven), Ing. Zdeněk Vávra, člen NaV (omluven)
Pozvánky včetně pokladového materiálu byly členům výboru zaslány v pátek dne 11.9. 2020.
Výbor se sešel za účasti čtyř z celkových sedmi členů výboru a byl tedy usnášeníschopný.

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. Úvod, prezence, projednání programu
2. Projednání návrhu na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva m.č. Praha 10.
3. Různé a závěr

Vzhledem k tomu, že nikdo nepředložil jiné doplňující body k navrhovanému programu, bylo
po schválení programu hlasy všech 4 přítomných členů výboru přistoupeno k projednání 1.
bodu programu, a to :
V rámci tohoto bodu byl předsedou navržen ověřovatel zápisu Matěj Štěpánek. Pro návrh
hlasovali 4 přítomní členové výboru, návrh byl přijat.

Ad2
Po-té bylo přistoupeno k projednání návrhu na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva m. č.
Praha 10. V rámci diskuse nad předloženým návrhem vyplynuly dva doplňující návrhy, a to :

a) Doplnění nově označeného § 17 odst. 10. o slova: „ nebo jiného podání“, a to dvakrát vždy
za slovem : „ návrhu“
Celý § 17 odst. 10. bude nadále znít takto :

„ 10. Pokud tento jednací řád vyžaduje předložení návrhu nebo jiného podání písemně, učiní
tak člen Zastupitelstva zasláním návrhu nebo jiného podání na e-mailovou adresu sdělenou
Předsedajícím na začátku jednaní Zastupitelstva. “
b) Doplnění nově označeného § 17 odst. 9. o nové ustanovení (větu) na konci textu:
„ Předsedající sdělí výsledek hlasování těchto členů Zastupitelstva po jménech. “

Celý § 17 odst. 9. bude nadále znít takto :
1

„ 9. Členové Zastupitelstva hlasují při své účasti najednání Zastupitelstva prostřednictvím
videokonference ukázáním listiny s nápisem „Pro“, „Proti“, „Zdržuji se“ před kamerou
jimi použitého zařízení. Nebude-li to možné, pak hlasují ústně, a to v abecedním pořadí dle
jejich příjmení, nebo jiným způsobem stanoveným Předsedajícím. Předsedající sdělí
výsledek hlasování těchto členů Zastupitelstva po jménech. “

Po diskusi bylo přistoupeno k hlasování o doplňujících návrzích:
Na návrh předsedy bylo hlasováno o obou doplňujících návrzích pod bodem a) i b)
současně, a proto bylo navrženo usnesení:
1. Návrhový výbor ZMČ Praha 10 souhlasí s navrhovanými doplňujícími návrhy §
17 čl. 9. a 10. dle bodů a) a b).
Pro návrh hlasovali všichni 4 přítomní členové výboru. Návrh byl přijat.
V návaznosti na předchozí usnesení bylo navrženo předsedou hlasovat stanovisko k návrhu na
změnu Jednacího řádu Zastupitelstva m.č. Praha 10 jako celku včetně výborem
odsouhlasených doplnění:

2. Návrhový výbor souhlasí s návrhem na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva
m.č. Praha 10 jako celku včetně výborem odsouhlasených doplnění
Pro návrh hlasovali všichni 4 přítomní členové výboru. Návrh byl přijat.
Závěrem projednání uvedeného bodu programu předseda výboru pověřil tajemníka výboru,
aby neprodleně informoval zpracovatele o přijatých usneseních a požádal jej o zohlednění
přijatých usnesení výboru v připravovaném materiálu.

Ad3.
V bodě různé nebyly vzneseny žádné připomínky či návrhy, a proto bylo
jednání výboru v 10.40 hod. ukončeno.

Mgr. David Satke, předseda NaV

Zápis ověřil:

Matěj Štěpánek, ověřovatel zápisu

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

2

