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STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ + SVOBODNÍ

S T A R O S T O V É  A  N E Z Á V I S L Í  +  S V O B O D N Í

Milí čtenáři,

od říjnových voleb do zastupitelstva 
uplynulo již několik měsíců, ale i přesto 
si  jako lídr naší kandidátky dovolím 
udělat malé poohlédnutí a zhodnotit náš 
výsledek. Starostové a nezávislí spolu se 
Svobodnými vstupovali říjnovými volbami 
do svého prvního opravdového boje. Bez 
zkušeností, bez známých tváří a především 
bez šestnáctiletého náskoku oproti našim 

hlavním konkurentům. Za to však s vizí a programem, který ve 
finále oslovil v naší městské části každého čtvrtého voliče!

Se ziskem 25,13% jsme se stali druhou nejúspěšnější stranou. 
O jednoho zastupitele nás pokořilo pouze hnutí Pro Prahu Zbyňka 
Passera, za které kandidoval dosavadní starosta Milan Coller. 

I přesto byl však náš výsledek famózní a překvapující. V hloubi duší 
jsme doufali, že získáme alespoň šest zastupitelů, takže sedmý 
mandát pro nás byl onou vysněnou třešničkou na povolebním 
dortu. Mohu tedy s radostí napsat, že s naším výsledkem jsme byli 
opravdu velmi spokojeni.

Závěrem doufám, že nám naše předvolební nasazení vydrží až do 
příštích voleb, které se budou konat v roce 2018. Naše práce pro 
nás nekončí vhozením vašich hlasů do volebních uren. Příkladem 
mohou být tyto uhříněveské STAN noviny, které plánujeme 
vydávat na vlastní náklady (cca 11 000 Kč) v přibližně půlroční 
periodě. Aktuality z naší MČ naleznete i na našich webových 
stránkách www.stan-praha22.cz nebo na www.facebook.com/
stanpraha22.

Vojtěch Zelenka, zastupitel MČ Praha 22 za STAN + Svobodní
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Povolební kolotoč v Praze 22
Po podzimních volbách dostávali naši 
kandidáti často otázky, proč nesedíme na 
radnici, a jak vlastně probíhala povolební 
vyjednávání. Občas jsme zaznamenali
i povzdechy nad tím, že jít k volbám nemělo 
vůbec žádnou cenu.

Dnes, kdy čtete tento článek v našich STAN  
novinách, jsou to přibližně tři měsíce, kdy byli 
na prvním zasedání nového zastupitelstva 
Prahy 22 zvoleni noví představitelé naší 

městské části v podobě osmi radních. Možná by i vás zajímalo, jak 
vlastně taková povolební vyjednávání vypadala, a jaké okolnosti 
vedly k tomu, že v současném vedení MČ sedí tři zástupci hnutí 
Pro Prahu (Martin Turnovský, Jiří Knotek a Milan Coller), dva 
zástupci za TOP09 (Jiří Pařízek a Kateřina Erbsová), dva zástupci 
SOUSEDŮ, nezávislých kandidátů za KDÚ-ČSL (Bohumil Loula
a Petr Semeniuk) a jeden zástupce ČSSD (Michal Selinger).

Vraťme se tedy do 10. října 2014. Do otevření volebních místností 
zbývá ještě nějaká ta chvilka, a tak máme možnost bilancovat. Máme 
za sebou přibližně jeden rok celkem poctivé práce, nejrůznějších 
jednání a dnes čekáme, zda od voličů dostaneme tolik potřebnou 
důvěru. Máme samozřejmě i politické „soupeře“, se kterými jsme již 
před volbami vedli diskuze o případné povolební spolupráci.

(pokračování na další straně)
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Jaké věci jsme prosazovali nebo prosazovat 
budeme na půdě zastupitelstva MČ Praha 22
Ustavující zasedání zastupitelstva MČ Praha 22 (ZMČ)

 Návrh na zařazení bodu Různé do programu ZMČ
Bod „Různé“ bývá standardně zařazen do programu jednání 
ZMČ. V programu ustavujícího zasedání ZMČ však tento bod 
chyběl a z tohoto důvodu navrhl zastupitel Radovan Koutský 
(Svobodní) jeho zařazení.

 Pro 9 Proti 0 Zdrželo se 16. Návrh STAN nebyl přijat

 Návrh na tajnou volbu starosty, místostarostů a radních MČ
Zastupitel Pavel Kosař (STAN) navrhl volit starostu, 
místostarosty a další členy rady MČ v tajné volbě, jelikož tento 
způsob volby je demokratičtější a zastupitelé se skutečně 
mohou rozhodovat podle svého nejlepšího svědomí.

 Pro 8 Proti 17 Zdrželo se 0. Návrh STAN na tajnou volbu nebyl 
 přijat

 Návrh na zachování sedmičlenné Rady MČ
Zastupitel Vojtěch Zelenka (STAN) po návrhu starosty Martina 
Turnovského na osmičlennou RMČ přednesl protinávrh 
na zachování sedmičlenné RMČ ve složení 4 uvolnění a 3 
neuvolnění radní. Hlavním důvodem bylo navýšení mzdových 
výdajů na odměny členů RMČ – cca 100 000 Kč měsíčně.

 Pro 9 Proti 14 Zdržel se 1, protinávrh STAN nebyl přijat

2. Zasedání ZMČ

 Návrh na snížení navrhované odměny neuvolněným členům 
 RMČ

Zastupitel Pavel Kosař (STAN) navrhl snížení částky, která 
byla navržena jako odměna neuvolněným radním. Vzhledem 
k tomu, že nebylo předloženo zdůvodnění, jakým způsobem 
byla navržena odměna ve výši 19 900 Kč  a dále nebyl k návrhu 
doložen popis pracovních povinností neuvolněných radních, 
navrhl zastupitel Kosař snížení této odměny na 1/3 průměrné 
mzdy v ČR.

 Pro 8 Proti 14 Zdrželi se 2, protinávrh STAN nebyl přijat

 Návrh na zřízení Výboru pro otevřenou radnici
Zastupitel Petr Král (STAN) navrhl vytvoření Výboru pro 
otevřenou radnici, jehož členové by dohlíželi na implementaci 
dílčích cílů, které by vedly ke konceptu otevřené radnice. 
Návrh vycházel ze situace vzniklé komunálními volbami, kde 
strany a hnutí ve svých volebních programech projevily vůli po 
změně způsobů a prostředků informovanosti o záležitostech 
obce.

 Pro 8 Proti 6 Zdrželi se 9, návrh STAN nebyl přijat

Dále budeme navrhovat

 Předložení hodnotící zprávy o stavu MČ Praha 22, a to především 
z hlediska ekonomického, územně-plánovacího, zhodnocení 
Strategického plánu rozvoje MČ, atd. - Rada MČ nezařadila tento 
návrh na program dalšího zasedání zastupitelstva MČ 9.3.2015

 Přijetí závazných pravidel ÚMČ pro vypisování výběrových řízení 
malého rozsahu na dodávky zboží, služeb a staveních prací. Cílem 
návrhu je zvýšení úspěchu při realizaci veřejných zakázek malého 
rozsahu včetně minimalizace rizika povinnosti vrácení  dotací z 
důvodu netransparentnosti nebo porušení pravidel pro získání 
dotace.

 Návrh na vypracování komplexního Regulačního plánu pro MČ 
Praha 22, který by stanovil jasné limity (např. výškové) u jednotlivých 
rozvojových ploch.

 Aktualizaci rozvojových ploch v MČ Praha 22 a revizi takových 
ploch, kde které přímo sousedí s plochou bývalé toxické skládky 
“Hliník”.

 Změnu současného jednacího řádu ZMČ, který je značně 
zastaralý a neupravuje např. pořizování audiovizuálního záznamu 
nebo možnost tajného hlasování. Nový jednací řád připravovaný 
zastupitelem Radovanem Koutským (Svobodní) bude více odpovídat 
aktuálním požadavkům a bude také více demokratičtější.

 Změnu pravomocí Rady MČ v souvislosti s uvolňováním 
finančních prostředků z rozpočtu MČ, pro které není nutný souhlas 
zastupitelstva. V současné době může rozhodovat Rada MČ 
bez zastupitelstva např. o investicích do 5 000 000 Kč. Budeme 
prosazovat snížení tohoto limitu na 1 000 000 Kč.

 Anulování bodu, které schválilo předchozí zastupitelstvo, ke 
změně územního plánu mezi Uhříněvsí a Pitkovicemi. Tato změna 
by umožnila přeměnit současnou zemědělskou půdu na plochu pro 
další obytnou zástavbu. Výstavba na této ploše je riziková i důvodu 
těsného sousedství bývalé skládky.

Ze zasedání zastupitelstva MČ Praha 22 je pořizován audiovizuální 
záznam, který naleznete na webu www.praha22.cz, v sekci 
Městská část > Volené orgány > Zastupitelstvo > Video záznam. 
Pokud budete mít jakékoliv jiné dotazy, neváhejte využít náš e-mail 
info@stan-praha22.cz nebo telefon 773 22 61 22. Na naše 
zastupitele se můžete samozřejmě  obrátit i osobně.

Termíny zastupitelstva Financování činnosti

Jak možná naše zastupitele neznáte

Harmonogram zasedání ZMČ Termín zasedání
3. zasedání ZMČ (rozpočet MČ 2015) 9. března 2015, od 17:00

4. zasedání ZMČ 20. května 2015, od 17:00

5. zasedání ZMČ 24. června 2015, od 17:00

Zastupitelstva se konají zpravidla v budově radnice ve velké 
zasedací místnosti ve 3. patře. Tato zasedání jsou ze zákona veřejná 
a občanům musí být umožněno se těchto zasedání účastnit.

Spolupráce Svobodných a STAN
Ačkoliv je už několik měsíců po 
komunálních volbách a nové 
zastupitelstvo již pracuje a zvolilo si 
i nové vedení městské části, rád bych 
chtěl poděkovat všem občanům, 
kteří mě do zastupitelstva volili. 
Kandidoval jsem jako člen Strany 
svobodných občanů na kandidátce 
STAN. Spolupráce s kandidáty STANu 
před volbami byla velmi  konstruktivní 
a velice se mi líbila. Proto bych chtěl 

potvrdit, že i nadále budu s tímto týmem v zastupitelstvu 
spolupracovat. Věřím, že v Praze 22 je řada sympatizantů 
Strany svobodných občanů a jejího programu. Vždyť v jarních 
volbách do Evropského parlamentu jsme v naší městské části 
skončili čtvrtí ze ziskem 9,15% hlasů.

Programy STANu i Svobodných se na komunální úrovni 
v zásadních věcech moc neliší. Myslím, že jako bývalý starosta 
města Jáchymova mohu využít svých předchozích zkušeností  
a pomáhat v dalším zkvalitnění života v naší městské části. 
Budu trvat na určitých základních, hlavních principech a z nich 
neustupovat. Ano, politika je o kompromisech, ale případní 
koaliční partneři musí hned od začátku vidět, že u Svobodných 
jsou hranice přes, které nejde přejít. Vždy je ještě místo na 
jednání a pokud to nepůjde, tak tam raději nebýt. O našich 
koaličních jednáních před prvním zasedáním zastupitelstva 
se píše na jiném místě.

Chtěl bych svou prací dokázat, že se dají některé věci dělat 

jinak, než se praktikovalo dosud. Rád bych vtáhl více občanů 
do dění na radnici, a to především aktivnější účastí a přímou 
diskusí na jednání zastupitelstva. Není přece normální, aby 
zastupitelstvo, na kterém se projednává i rozpočet, skončilo 
za 20 minut, a občané ani nemohli promluvit tak, jako tomu 
bylo v minulosti. Budu usilovat o naplnění toho, aby jednání 
zastupitelstva bylo opravdu veřejné a začíná to mým návrhem 
nového jednacího řádu, který by měl umožnit i diskuzi občanů 
ke každému projednávanému bodu, a svobodnějšímu, či více 
demokratičtějšímu, vedení schůzí zastupitelstva. Vždyť je 
dobře, když zastupitelé vidí okamžitou a spontánní reakci na 
svá rozhodnutí. Jako občané máte právo se účastnit zasedání 
svého zastupitelstva. 

Přejeme-li si změnu v nejvyšších patrech politiky, musíme 
nahradit aroganci moci respektem k individuálním právům, 
iracionální rozhazovačnost šetrností a bezmyšlenkový 
pragmatismus pevnými zásadami. Musí se toho mnohé změnit 
na všech úrovních. Jako nově zvolený člen kontrolního výboru 
velice rád uvítám každý podnět poukazující na určité nešvary 
a pochybnosti v práci zastupitelstva, Rady MČ, starosty i jeho 
zástupců. Jako člen komise životního prostředí mohu slíbit, 
že se budu zabývat každým návrhem na zlepšení a udržení 
životního prostředí v Uhříněvsi, Hájku, Pitkovicích a celém okolí. 
To vše v souladu s politickou filosofií a politickým programem  
Strany svobodných občanů (www.svobodni.cz), a také 
v souladu s volebním programem, za který jsem kandidoval, 
a který se naleznete na www.stan-praha22.cz

Radovan Koutský, zastupitel MČ Praha 22 za STAN + Svobodní

Pavla Kosaře můžete znát jako kytaristu rockové kapely Dilated

Ondra Lagner má rád kromě 

cestování také velké Tatrovky. 

Hlavně při Rallye Paříž-Dakar

Zastupitel Petr Král se svým 
poradcem z pohledu občana

Vojta Zelenka převlečen 

za večerníčkového Pata

při skautském závodě

Krása a ostrý jazyk jsou tajné zbraně naší zastupitelky Silvie Štěpánkové

Daniela Francová jako 
kuchařská výpomoc na 

skautském táboře svého syna

Radovan Koutský a jedna 

z jeho největších radostí - 

cykloturistika

Touto cestou hledáme občany Prahy 22, kteří by byli ochotni 
poskytnout našemu zastupitelskému klubu STAN + Svobodní 
finanční dar v jakékoliv výši na vydání dalšího čísla STANOVIN, které 
plánujeme vydat v podzimních měsících tohoto roku. 

Celkové náklady na vydání jednoho čísla této tiskoviny přesahují 
částku 11 000 Kč, kterou prozatím hradí naši zastupitelé ze svého. 
V případě zájmu o poskytnutí daru (dar je možné odečíst z daní) nás 
kontaktujte prostřednictvím e-mailu info@stan-praha22.cz nebo 
na telefonu 773 22 61 22. Děkujeme za jakoukoliv podporu.

těsného sousedství býv

Ze zasedání zastupitels
á k ý l



Naši zastupitelé se již několikrát snažili 
předložit návrh na vytvoření “Výboru 
pro otevřenou radnici”, což by měl být 
orgán zastupitelstva, který by se zabýval 
zlepšením informovanosti vůči občanům 
a realizací projektů s tím souvisejících. 
Hlavním smyslem otevřené radnice je 
využít současných IT řešení pro přiblížení 
informací a služeb radnice občanovi 
pomocí internetu. Současně by měla být k 
dispozici občanům také celá řada služeb, 

které se skrývají pod pojmem e-goverment. Na prvním zasedání 
jsme informovali zastupitele ústně, na druhém jsme pro vytvoření 
výboru podali písemný návrh. Je potřeba také zdůraznit, že strany 
koalice i opozice měly bod “otevřená radnice” ve svých volebních 
programech. Výsledkem však bylo neschválení našeho návrhu. 
Přitom šlo pouze o vytvoření výboru, který by se soustavně a 
principiálně touto problematikou zabýval. Výsledkem bude 
pokračování dosavadního stavu, protože stávající komise jsou 
sestaveny k jiným účelům a na této problematice nemají zájem 
participovat.

V dalších řádcích přiblížím naši vizi otevřené radnice proto, 
abychom si ujasnili cíle, které nás čekají v tomto volebním období 
jako opoziční zastupitele. Také chceme jasněji definovat naše 
náměty a tím se bránit “vykrádání” našich nápadů ze strany 
koalice. V nástinu vycházíme ze současného stavu věcí ne proto, 
abychom kritizovali, proč to či ono nebylo učiněno v minulosti, ale 
proto, abychom se zaměřili na dosud neřešené problémy a ty se 
snažili zlepšit.  Problematiku otevřené radnice si můžeme rozdělit 
na dvě části. První je část organizační a druhá informační.  Stěžejní 
oblastí té první je zasedání zastupitelů, u druhé je nejdůležitější 
webový portál. 

Začněme tedy zasedáním zastupitelstva městské části. V první 
řadě si musíme uvědomit, že zasedání se účastní dvě strany: 
strana zastupitelů a strana občanů. Je naprosto nedůstojné, aby 
občané seděli a hleděli na zátylky zastupitelů, jak je to v našem 
případě. 

Také bych se rád zmínil o záznamu z tohoto jednání, což je zápis. V 
současnosti se již pořizuje zápis audiovizuální a průběh zasedání 
se tedy natáčí na kameru a zaznamenává se zvuk. Písemný zápis 

pak může velmi kvalifikovaně a ve zkratce zachytit vše významné. 
Zápis by měl také na konci obsahovat seznam zkratek hojně 
používaných v zápisech, v opačném případě je zápis nečitelný. 
Totéž platí pro záznamy z jednání rady, finančního a kontrolního 
výboru. Další důležitou věcí v zápise je zachycení jmenného 
hlasování, tedy tabulky, jak který zastupitel v projednávaném 
bodě hlasoval. Tento bod je stěžejní zejména pro občany, kteří tak 
mohou lehce kontrolovat věcnou a obsahovou shodu či neshodu 
se zastupitelem/stranou, kterou volili ve volbách. Řešením by 
bylo pořízení hlasovacího zařízení. V neposlední řadě na zasedání 
zastupitelstva by měla být použita i prezentace podkladů k 
zasedání. Zasedání by mělo začít tím, že na projekčním plátně 
svítí program zasedání a v průběhu jednání i jednotlivá usnesení. 
Občan pak vidí, co se bude projednávat a o čem se hlasuje. 
Rovněž by bylo užitečné, kdyby zastupitelé při prezentaci svých 
odůvodnění návrhů používali prezentační techniku, aby občan 
rozuměl podání. Nemá možnost si materiály k zasedání opatřit, 
nejsou totiž vyvěšovány na webu.

Druhou oblastí organizační je příprava a použití takzvaných 
veřejných projednávání. Občané by byli seznámeni s plánovanými 
změnami, které se jich dotýkají a měli možnost vyjádřit svůj názor. 
V neposlední řadě některé obce organizují veřejné e-Aukce na 
energie i pro své občany, což má pro občany citelný finanční efekt. 

V části informační je stěžejní webový portál městské části. Ten 
ve většině případů v současnosti už existuje. Webový portál by 
měl obsahovat všechny dostupné veřejné registry, které v dané 
městské části existují. Seznam bytových jednotek, které vlastní 
radnice, seznam majetku nemovitého eventuálně movitého 
a registr smluv uzavíraných radnicí. Webový portál musí být 
vytvořen tak, aby na něj mohly navazovat mobilní aplikace s 
nejdůležitějšími službami e-Govermentu. 

Značným přínosem pro orientaci ve finanční problematice 
městské části je také tak zvaný klikací rozpočet. Ten ukazuje 
názorným způsobem, jak radnice hospodaří a jak se průběžně 
čerpají příslušné kapitoly rozpočtu.  

Co říci na závěr? Snad jen to, že si uvědomujeme, jaké je to 
být v opozici a něco prosazovat, ale na druhé straně jsouce 
odsouzeni k této roli budeme bojovat a prozatím nás to baví. 

Petr Král, zastupitel MČ Praha 22 za STAN + Svobodní

S T A R O S T O V É  A  N E Z Á V I S L Í  +  S V O B O D N Í

Jak to vypadá s otevřenou radnicí?

S T A R O S T O V É  A  N E Z Á V I S L Í  +  S V O B O D N ÍS T A R O S T O V É  A  N E Z Á V I S L Í  +  S V O B O D N Í

Pojďte s námi na pivo

Cenzura v Uhříněveském zpravodaji? SOUSEDÉ, nezávislí kandidáti s podporou KDU-ČSL: velký 
 názorový průnik, byli jsme několikrát ujišťováni lídrem 
 kandidátky, že „s námi do opozice nebo do koalice“.
 Hnutí pro Prahu: bez předvolebních jednání
 Piráti: názorový průnik a téměř stoprocentní partner
 TOP09: proběhla formální, spíše seznamovací, jednání
 ČSSD: bez významných předvolebních jednání
 ODS: bez předvolebních jednání

Samotné volby utekly jako voda a v sobotních večerních hodinách 
propukla ohromná radost. Dosažený výsledek nám nalil do žil 
obrovské množství energie, ale zároveň i zodpovědnosti. 

Konečný volební výsledek: z celkového počtu 25 zastupitelů získalo 
HPP (8 zastupitelů), STAN (7 zastupitelů), TOP09 (3 zastupitele), 
SOUSEDÉ (2 zastupitele), ČSSD (2 zastupitele) a Piráti (1 
zastupitele). Díky tomuto rozložení sil se potřebných 13 zastupitelů, 
tedy nadpoloviční většina, nezdála být jako nesplnitelný úkol. Na 
naši nedělní oslavu jsme se rozhodli pozvat i zástupce TOP09, tedy 
stranu, se kterou STAN spolupracuje nejen na parlamentní úrovni, 
ale také v mnoha českých městech. Ještě v odpoledních hodinách 
jsme zároveň přijali gratulaci od Pirátů, kteří slíbili, že s hlasem jejich 
zastupitele můžeme počítat. Stejně jako Piráti i SOUSEDÉ vyjádřili 
radost nad výsledkem voleb a znovu zopakovali: s Vámi do koalice, 
nebo společně do opozice. Jasně tak deklarovali, že i s jejich hlasy 
máme zajištěno min. 10 zastupitelů. V tomto okamžiku ještě nikdo z 
nás netušil, kolik další schůzek, jednání a telefonátů budeme muset 
v dalších dnech absolvovat, a jakému tlaku budou muset někteří 
nově zvolení zastupitelé čelit.

Jelikož nám bylo jasné, že protihráč (HPP) je tvrdý, zkušený a neztrácí 
čas, iniciovali jsme začátkem pracovního týdne první oficiální 
schůzku se zastupiteli TOP09. Po tomto setkání se nám se podařilo 
najít mnoho společného. Bylo jasné, že TOP09 i se ziskem pouhých 
tří mandátů bude strana, která rozhodne, kdo bude mít možnost 
další čtyři roky na radnici pracovat. 

Protože nemělo jít o poslední schůzku, zůstala naše nabídka dvou 
radních, případně postu místostarosty, pro TOP09 otevřená a skýtala 
prostor pro další diskuzi i možné ústupky. Jak se posléze ukázalo, lídr 
TOP09 si byl své pozice moc dobře vědom. Oslovili jsme samozřejmě 
všechna politická uskupení, která získala menší počet zastupitelů 
než STAN a zejména setkání s vykroužkovanými nestraníky za ODS 

(Vladislav Klemenc a Svatopluk Linhart) byla velice vřelá a otevírala 
prostor pro další podporu. Naopak první setkání s ČSSD bylo spíše 
formalitou, kdy v průběhu diskuze Michal Selinger a Libor Čermák 
jasně deklarovali svou podporu hnutí Pro Prahu. Bylo tedy nezbytné 
udělat další krok a rozvíjet vztahy s potřebným koaličním partnerem, 
tedy s TOP09.

Jelikož v mezidobí samozřejmě TOP09 absolvovala sama několik 
separátních schůzek s ostatními stranami, došlo na lámání chleba 
a diskuzi o naší nabídce pro jejich zastupitele. Bohužel pár dní před 
dnem „D“ nám přestali brát telefon zvolení zastupitelé SOUSEDŮ 
(lidově řečeno začali hrát mrtvého brouka), aby nám posléze první 
muž kandidátky TOP09 mohl oznámit, že oba subjekty začali 
vyjednávat společně. 

Později jsme se dozvěděli, že přibližně v této době došlo i k rozkolu 
spojenectví zvolených zastupitelů za SOUSEDY s KDU-ČSL, resp. 
zbytkem kandidátky. V průběhu některých jednání se v lehce 
napjaté atmosféře objevily i emoce, zejména poté, co padl ze strany 
TOP09 požadavek či návrh, že by se lídr TOP09 Jiří Pařízek nebránil 
usednout i na místo starosty. S ohledem na volební výsledek šlo 
z našeho pohledu o naprosto nepřijatelný návrh. Naše nabídka, 
která byla dle našeho názoru dostatečně fér, byla nakonec post 
místostarosty pro pana Pařízka + 1 radní nebo místostarosta + 
1 radní + šéfredaktor Uhříněveského zpravodaje. SOUSEDŮM byl 
nabídnut post jednoho radního, suma sumárum tedy tři až čtyři 
posty pro pět lidí. Samozřejmostí bylo zastoupení ostatních stran 
ve výborech a komisích. Přes naši snahu získat konkrétní vyjádření 
došlo v pátek 31. října 2014 k poslední schůzce, která byla pouze 
formálním setkáním. Jiří Pařízek za TOP09 nám oznámil, že „je ruka 
v rukávě“ a díky překvapivému spojení SOUSEDŮ a TOP09 s HPP 
a ČSSD se může jít našich sedm zastupitelů klouzat. Dále už nám 
bylo nabídnuto jen několik osobních setkání face to face, na kterých 
jsme byli požádáni, abychom byli umírněná a konstruktivní opozice 
(těžko říci, co to vlastně znamená).

Byť jde o hořký konec našeho úspěšného volebního tažení, budeme 
se i v opozici snažit přicházet s vlastními kvalitními návrhy. Zároveň 
se postaráme o pečlivé informování občanů o postupech současné 
koalice. Bylo mnoho chvilek, které by stály v povolebním vyjednávání 
za zmínku, ale to už by bylo spíše na vydání knížky.

Pavel Kosař, zastupitel MČ Praha 22 za STAN + Svobodní
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UHŘÍNĚVES
23. února 2015 od 19:00

restaurace U Velké Prahy, Přátelství 137/36

PITKOVICE
26. února 2015 od 19:00

Pitkovická hospoda, Žampionová 25

HÁJEK
2. března 2015 od 19:00

U Kallaschů, Pod přehradou 18

Název MČ Počet obyvatel  MČ
(zdroj ČSÚ, 31.12.2014)

Počet členů 
Rady MČ

Odměny Radě MČ / 
měsíc

Kolik stojí odměny 
jednoho občana měsíčně?

Praha 20 15065 7 150 202,00 Kč 11,25 Kč

Praha 21 10396 5 116 914,00 Kč 9,97 Kč

Praha 22 9838 8 254 616,00 Kč 25,88 Kč
Libuš* 9817 5 cca 75 000 Kč cca 7,64 Kč

* MČ Praha – Libuš není správním obvodem rozšířené přenesené působnosti, Pozn: Odměna Rady jako celku je u ostatních MČ finální, tedy vč. 
dalších odměn. Zdroj: tajemníci MČ a 2. zastupitelstvo MČ Praha 22

V listopadu 2013 vstoupila v účinnost novela tiskového zákona 
č. 46/2000 Sb., která změnila právní úpravu tiskových periodik, 
které vydávají radnice, a zavedla opatření proti zneužívání 
těchto periodik s cílem posílit svobodnou soutěž jednotlivých 
politických stan zastoupených v zastupitelstvu.

Na základě tohoto zákona, přesněji § 4a, jsme zaslali nové 
šéfradaktorce Uhříněveského zpravodaje níže uvedený článek 
s prosbou o jeho zařazení do únorového čísla zpravodaje.

Redakční rada Uhříněveského zpravodaje zařadila diskuzi 
o tomto článku na program svých pravidelných rad. Dne 26. 
ledna 2015 obdržel náš zastupitel Vojtěch Zelenka e-mailem 
zprávu od šéfredaktroky UZ, že článek neprošel hlasováním 
v redakční radě, a to velmi výraznou převahou 8 proti a 1 pro.

Dopnlňujeme, že § 4a říká, že: Vydavatel periodického tisku 
územního samosprávného celku je povinen poskytovat 
objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném 
celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění 
sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva 
územního samosprávného celku, týkající se tohoto 
územního samosprávného celku.

Redakční rada UZ se tak jako poradní orgán Rady MČ 
dopouští porušení tiskového zákona. Cenzurní a zákon 
porušující usnesení redakční rady bylo schváleno i Radou 
MČ usnesením „na vědomí“ dne 21. ledna 2015. Přitom v 
lednovém zpravodaji dostali prostor již tři zástupitelé 
koalice. Celá tato kauza opět naznačuje to, že ani staronová 
politická reprezentace na naší radnici nepřinesla tolik kýženou 
změnu. Článek tedy otiskujeme alespoň tímto způsobem v 
našich STAN novinách.

Odměňování Rady naší MČ jako 
celku je jedno z nejvyšších v Praze
Od listopadu loňského roku má naše městská část nejen nové 
zastupitelstvo, ale i novou radu, která vznikla na základech koaliční 
spolupráce hnutí Pro Prahu, TOP09, ČSSD a SOUSEDŮ (dvou 
nezávislých kandidátů za KDÚ-ČSL). Oproti minulému volebnímu 
období došlo v Radě MČ k poměrně významným změnám, proti 
kterým jsme jako Starostové a nezávislí na prvním ustavujícím 
zasedání zastupitelstva velmi výrazně protestovali. 

První zcela podivnou změnou oproti minulému volebnímu období je 
navýšení počtu radních naší MČ o jednoho ze sedmi na osm. Když se 
naši zastupitelé (STAN) na ustavujícím zasedání zastupitelstva proti 
tomuto navýšení ohrazovali, argumentoval nám zvolený starosta 
Ing. Martin Turnovský tím, že nové vedení radnice bude moci lépe 
čerpat finanční prostředky. Tento argument je však zcela zavádějící, 
jelikož drtivá většina finančních prostředků pro naši MČ pochází 
z nenárokovatelných zdrojů, jako je např. rozpočet Magistrátu hl. 

města Prahy. Počet členů Rady tedy nemá žádný vliv na úspěšnost 
čerpání finančních prostředků. 

Že jsou za navýšením počtu radních MČ mocenské ambice, podporuje 
i fakt, že standardní počet členů Rady bývá v drtivé většině lichý. 
Obce v ČR mají dokonce ze zákona zakázáno vytvořit sudo člennou 
radu. Pražské městské části se však bohužel řídí zákonem  131/2000 
Sb. o hlavním městě Praze, kde tato formulace chybí. I přes tuto 
skutečnost však naprostá většina ostatních městských částí ctí 
standardní, tedy licho členné, obsazení Rady. Pokud k tomu všemu 
ještě připočítáme, že do této doby nebylo zastupitelům ani občanům 
předloženo programové prohlášení vládnoucích stran, je nasnadě 
se domnívat, že kolice byla vytvořena na základě rozdělování postů 
a nikoliv na základě programového průniku všech stran.

Další, a neméně zajímavou skutečností, je finanční odměňování 
Rady jako celku. Oproti předchozímu volebnímu období se navýšila 
celková měsíční odměna Rady o cca 100 000 Kč, což za celé čtyřleté 
volební období činí částku blížící se 5 mil. Kč. Za touto změnou 
stojí nejen námi kritizované navýšení počtu členů v Radě, ale 
také navýšení počtu místostarostů z jednoho na dva, dále změna 
odměňování některých neuvolněných radních a v neposlední řadě 
také navýšení počtu obyvatel MČ, které však v konečné částce hraje 
zcela marginální roli. V přiložené tabulce můžete porovnat, jakým 
způsobem jsou odměňovány Rady v jiných, početně podobných, 
městských částech v Praze.

Z níže uvedené tabulky jasně vyplývá, že jednoho obyvatele Prahy 
22 stojí měsíčně odměňování Rady cca 26 Kč, zatímco obyvatele 
stejně početné Prahy 21 pouhých 10 Kč.

Se sedmičlennou Radou (1 starosta, 1 místostarosta, 2 uvolnění 
radní a 3 neuvolnění radní) si vystačilo i bývalé vedení radnice.

Naši zastupitelé budou na půdě zastupitelstva prosazovat návrat 
k lichému počtu členů Rady MČ a razantnímu snížení finančních 
odměn Radě MČ jako celku. Je nepřijatelné, aby v nadcházejících 
letech odteklo z rozpočtu naší MČ o cca 5 mil. Kč více na odměny 
Rady místo toho, aby byly tyto prostředky využity rozumnějším 
způsobem.

Vojtěch Zelenka, autor článku je zastupitelem MČ Praha 22

Petice proti změně územního plánu 
V listopadu 2013 podala MČ Praha 22 v čele s tehdejším 
místostarostou (nyní starostou) Martinem Turnovským žádost 
na změnu územního plánu, která svým rozsahem spadala do 
kategorie celoměstsky významných změn. Jednalo se o změnu 
č. 2938/00 - Založení městského parku Praha Uhříněves, nové 
řešení navazujícího okolí a organické začlenění území do urbánního 
prostředí. Návrh této změny odsouhlasilo zastupitelstvo MČ Praha 
22 na svém řádném zasedání dne 4. prosince 2013.

Plocha, které se tato změna dotýká, je velká cca 70 ha, což 
představuje plochu přibližně jedenácti Strahovských stadionů. 
Rozkládá se na pozemních bývalé skládky „Hliník“ a polích mezi 
tímto prostorem a Pitkovicemi.

I přesto, že tato lokalita spadá do plánovaných rozvojových 
ploch naší MČ, se zastupitelé za STAN prozatím k této změně 
staví negativně a budou žádat o stažení požadavku na změnu 
územního plánu. K tomuto kroku nás vede několik důvodů:

 Nejasný společenský postoj obyvatel naší MČ k navrhované 
 změně územního plánu
 Změna mění cca 38% současné zelené plochy na plochu 
 určenou k zástavbě
 V zadání změny chybí koeficient zastavěné plochy u ploch 
 OB (čistě obytné) a OV (všeobecně obytné), který mj. určuje 
 maximální podlažnost budoucích realizovaných staveb
 Další nárůst dopravního zatížení, a to především Pitkovic
  Další zvýšené nároky na infrastrukturu MČ, školy a školy, 
 zdravotnická zařízení, komunikace, atd.
  Ekologická rizika spojená s výstavnou v bezprostředním 
 sousedství bývalé skládky

V současné době je možné podpořit petici proti této změně ÚP. 
Podpisové archy budou předány radnímu pro územní plánování 
Magistrátu hl. města Prahy a Radě MČ Praha 22. Další informace, 
zejména pak zdůvodnění petice, naleznete na našem webu 
www.stan-praha22/petice



Naši zastupitelé se již několikrát snažili 
předložit návrh na vytvoření “Výboru 
pro otevřenou radnici”, což by měl být 
orgán zastupitelstva, který by se zabýval 
zlepšením informovanosti vůči občanům 
a realizací projektů s tím souvisejících. 
Hlavním smyslem otevřené radnice je 
využít současných IT řešení pro přiblížení 
informací a služeb radnice občanovi 
pomocí internetu. Současně by měla být k 
dispozici občanům také celá řada služeb, 

které se skrývají pod pojmem e-goverment. Na prvním zasedání 
jsme informovali zastupitele ústně, na druhém jsme pro vytvoření 
výboru podali písemný návrh. Je potřeba také zdůraznit, že strany 
koalice i opozice měly bod “otevřená radnice” ve svých volebních 
programech. Výsledkem však bylo neschválení našeho návrhu. 
Přitom šlo pouze o vytvoření výboru, který by se soustavně a 
principiálně touto problematikou zabýval. Výsledkem bude 
pokračování dosavadního stavu, protože stávající komise jsou 
sestaveny k jiným účelům a na této problematice nemají zájem 
participovat.

V dalších řádcích přiblížím naši vizi otevřené radnice proto, 
abychom si ujasnili cíle, které nás čekají v tomto volebním období 
jako opoziční zastupitele. Také chceme jasněji definovat naše 
náměty a tím se bránit “vykrádání” našich nápadů ze strany 
koalice. V nástinu vycházíme ze současného stavu věcí ne proto, 
abychom kritizovali, proč to či ono nebylo učiněno v minulosti, ale 
proto, abychom se zaměřili na dosud neřešené problémy a ty se 
snažili zlepšit.  Problematiku otevřené radnice si můžeme rozdělit 
na dvě části. První je část organizační a druhá informační.  Stěžejní 
oblastí té první je zasedání zastupitelů, u druhé je nejdůležitější 
webový portál. 

Začněme tedy zasedáním zastupitelstva městské části. V první 
řadě si musíme uvědomit, že zasedání se účastní dvě strany: 
strana zastupitelů a strana občanů. Je naprosto nedůstojné, aby 
občané seděli a hleděli na zátylky zastupitelů, jak je to v našem 
případě. 

Také bych se rád zmínil o záznamu z tohoto jednání, což je zápis. V 
současnosti se již pořizuje zápis audiovizuální a průběh zasedání 
se tedy natáčí na kameru a zaznamenává se zvuk. Písemný zápis 

pak může velmi kvalifikovaně a ve zkratce zachytit vše významné. 
Zápis by měl také na konci obsahovat seznam zkratek hojně 
používaných v zápisech, v opačném případě je zápis nečitelný. 
Totéž platí pro záznamy z jednání rady, finančního a kontrolního 
výboru. Další důležitou věcí v zápise je zachycení jmenného 
hlasování, tedy tabulky, jak který zastupitel v projednávaném 
bodě hlasoval. Tento bod je stěžejní zejména pro občany, kteří tak 
mohou lehce kontrolovat věcnou a obsahovou shodu či neshodu 
se zastupitelem/stranou, kterou volili ve volbách. Řešením by 
bylo pořízení hlasovacího zařízení. V neposlední řadě na zasedání 
zastupitelstva by měla být použita i prezentace podkladů k 
zasedání. Zasedání by mělo začít tím, že na projekčním plátně 
svítí program zasedání a v průběhu jednání i jednotlivá usnesení. 
Občan pak vidí, co se bude projednávat a o čem se hlasuje. 
Rovněž by bylo užitečné, kdyby zastupitelé při prezentaci svých 
odůvodnění návrhů používali prezentační techniku, aby občan 
rozuměl podání. Nemá možnost si materiály k zasedání opatřit, 
nejsou totiž vyvěšovány na webu.

Druhou oblastí organizační je příprava a použití takzvaných 
veřejných projednávání. Občané by byli seznámeni s plánovanými 
změnami, které se jich dotýkají a měli možnost vyjádřit svůj názor. 
V neposlední řadě některé obce organizují veřejné e-Aukce na 
energie i pro své občany, což má pro občany citelný finanční efekt. 

V části informační je stěžejní webový portál městské části. Ten 
ve většině případů v současnosti už existuje. Webový portál by 
měl obsahovat všechny dostupné veřejné registry, které v dané 
městské části existují. Seznam bytových jednotek, které vlastní 
radnice, seznam majetku nemovitého eventuálně movitého 
a registr smluv uzavíraných radnicí. Webový portál musí být 
vytvořen tak, aby na něj mohly navazovat mobilní aplikace s 
nejdůležitějšími službami e-Govermentu. 

Značným přínosem pro orientaci ve finanční problematice 
městské části je také tak zvaný klikací rozpočet. Ten ukazuje 
názorným způsobem, jak radnice hospodaří a jak se průběžně 
čerpají příslušné kapitoly rozpočtu.  

Co říci na závěr? Snad jen to, že si uvědomujeme, jaké je to 
být v opozici a něco prosazovat, ale na druhé straně jsouce 
odsouzeni k této roli budeme bojovat a prozatím nás to baví. 

Petr Král, zastupitel MČ Praha 22 za STAN + Svobodní

S T A R O S T O V É  A  N E Z Á V I S L Í  +  S V O B O D N Í

Jak to vypadá s otevřenou radnicí?

S T A R O S T O V É  A  N E Z Á V I S L Í  +  S V O B O D N ÍS T A R O S T O V É  A  N E Z Á V I S L Í  +  S V O B O D N Í

Pojďte s námi na pivo

Cenzura v Uhříněveském zpravodaji? SOUSEDÉ, nezávislí kandidáti s podporou KDU-ČSL: velký 
 názorový průnik, byli jsme několikrát ujišťováni lídrem 
 kandidátky, že „s námi do opozice nebo do koalice“.
 Hnutí pro Prahu: bez předvolebních jednání
 Piráti: názorový průnik a téměř stoprocentní partner
 TOP09: proběhla formální, spíše seznamovací, jednání
 ČSSD: bez významných předvolebních jednání
 ODS: bez předvolebních jednání

Samotné volby utekly jako voda a v sobotních večerních hodinách 
propukla ohromná radost. Dosažený výsledek nám nalil do žil 
obrovské množství energie, ale zároveň i zodpovědnosti. 

Konečný volební výsledek: z celkového počtu 25 zastupitelů získalo 
HPP (8 zastupitelů), STAN (7 zastupitelů), TOP09 (3 zastupitele), 
SOUSEDÉ (2 zastupitele), ČSSD (2 zastupitele) a Piráti (1 
zastupitele). Díky tomuto rozložení sil se potřebných 13 zastupitelů, 
tedy nadpoloviční většina, nezdála být jako nesplnitelný úkol. Na 
naši nedělní oslavu jsme se rozhodli pozvat i zástupce TOP09, tedy 
stranu, se kterou STAN spolupracuje nejen na parlamentní úrovni, 
ale také v mnoha českých městech. Ještě v odpoledních hodinách 
jsme zároveň přijali gratulaci od Pirátů, kteří slíbili, že s hlasem jejich 
zastupitele můžeme počítat. Stejně jako Piráti i SOUSEDÉ vyjádřili 
radost nad výsledkem voleb a znovu zopakovali: s Vámi do koalice, 
nebo společně do opozice. Jasně tak deklarovali, že i s jejich hlasy 
máme zajištěno min. 10 zastupitelů. V tomto okamžiku ještě nikdo z 
nás netušil, kolik další schůzek, jednání a telefonátů budeme muset 
v dalších dnech absolvovat, a jakému tlaku budou muset někteří 
nově zvolení zastupitelé čelit.

Jelikož nám bylo jasné, že protihráč (HPP) je tvrdý, zkušený a neztrácí 
čas, iniciovali jsme začátkem pracovního týdne první oficiální 
schůzku se zastupiteli TOP09. Po tomto setkání se nám se podařilo 
najít mnoho společného. Bylo jasné, že TOP09 i se ziskem pouhých 
tří mandátů bude strana, která rozhodne, kdo bude mít možnost 
další čtyři roky na radnici pracovat. 

Protože nemělo jít o poslední schůzku, zůstala naše nabídka dvou 
radních, případně postu místostarosty, pro TOP09 otevřená a skýtala 
prostor pro další diskuzi i možné ústupky. Jak se posléze ukázalo, lídr 
TOP09 si byl své pozice moc dobře vědom. Oslovili jsme samozřejmě 
všechna politická uskupení, která získala menší počet zastupitelů 
než STAN a zejména setkání s vykroužkovanými nestraníky za ODS 

(Vladislav Klemenc a Svatopluk Linhart) byla velice vřelá a otevírala 
prostor pro další podporu. Naopak první setkání s ČSSD bylo spíše 
formalitou, kdy v průběhu diskuze Michal Selinger a Libor Čermák 
jasně deklarovali svou podporu hnutí Pro Prahu. Bylo tedy nezbytné 
udělat další krok a rozvíjet vztahy s potřebným koaličním partnerem, 
tedy s TOP09.

Jelikož v mezidobí samozřejmě TOP09 absolvovala sama několik 
separátních schůzek s ostatními stranami, došlo na lámání chleba 
a diskuzi o naší nabídce pro jejich zastupitele. Bohužel pár dní před 
dnem „D“ nám přestali brát telefon zvolení zastupitelé SOUSEDŮ 
(lidově řečeno začali hrát mrtvého brouka), aby nám posléze první 
muž kandidátky TOP09 mohl oznámit, že oba subjekty začali 
vyjednávat společně. 

Později jsme se dozvěděli, že přibližně v této době došlo i k rozkolu 
spojenectví zvolených zastupitelů za SOUSEDY s KDU-ČSL, resp. 
zbytkem kandidátky. V průběhu některých jednání se v lehce 
napjaté atmosféře objevily i emoce, zejména poté, co padl ze strany 
TOP09 požadavek či návrh, že by se lídr TOP09 Jiří Pařízek nebránil 
usednout i na místo starosty. S ohledem na volební výsledek šlo 
z našeho pohledu o naprosto nepřijatelný návrh. Naše nabídka, 
která byla dle našeho názoru dostatečně fér, byla nakonec post 
místostarosty pro pana Pařízka + 1 radní nebo místostarosta + 
1 radní + šéfredaktor Uhříněveského zpravodaje. SOUSEDŮM byl 
nabídnut post jednoho radního, suma sumárum tedy tři až čtyři 
posty pro pět lidí. Samozřejmostí bylo zastoupení ostatních stran 
ve výborech a komisích. Přes naši snahu získat konkrétní vyjádření 
došlo v pátek 31. října 2014 k poslední schůzce, která byla pouze 
formálním setkáním. Jiří Pařízek za TOP09 nám oznámil, že „je ruka 
v rukávě“ a díky překvapivému spojení SOUSEDŮ a TOP09 s HPP 
a ČSSD se může jít našich sedm zastupitelů klouzat. Dále už nám 
bylo nabídnuto jen několik osobních setkání face to face, na kterých 
jsme byli požádáni, abychom byli umírněná a konstruktivní opozice 
(těžko říci, co to vlastně znamená).

Byť jde o hořký konec našeho úspěšného volebního tažení, budeme 
se i v opozici snažit přicházet s vlastními kvalitními návrhy. Zároveň 
se postaráme o pečlivé informování občanů o postupech současné 
koalice. Bylo mnoho chvilek, které by stály v povolebním vyjednávání 
za zmínku, ale to už by bylo spíše na vydání knížky.

Pavel Kosař, zastupitel MČ Praha 22 za STAN + Svobodní
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UHŘÍNĚVES
23. února 2015 od 19:00

restaurace U Velké Prahy, Přátelství 137/36

PITKOVICE
26. února 2015 od 19:00

Pitkovická hospoda, Žampionová 25

HÁJEK
2. března 2015 od 19:00

U Kallaschů, Pod přehradou 18

Název MČ Počet obyvatel  MČ
(zdroj ČSÚ, 31.12.2014)

Počet členů 
Rady MČ

Odměny Radě MČ / 
měsíc

Kolik stojí odměny 
jednoho občana měsíčně?

Praha 20 15065 7 150 202,00 Kč 11,25 Kč

Praha 21 10396 5 116 914,00 Kč 9,97 Kč

Praha 22 9838 8 254 616,00 Kč 25,88 Kč
Libuš* 9817 5 cca 75 000 Kč cca 7,64 Kč

* MČ Praha – Libuš není správním obvodem rozšířené přenesené působnosti, Pozn: Odměna Rady jako celku je u ostatních MČ finální, tedy vč. 
dalších odměn. Zdroj: tajemníci MČ a 2. zastupitelstvo MČ Praha 22

V listopadu 2013 vstoupila v účinnost novela tiskového zákona 
č. 46/2000 Sb., která změnila právní úpravu tiskových periodik, 
které vydávají radnice, a zavedla opatření proti zneužívání 
těchto periodik s cílem posílit svobodnou soutěž jednotlivých 
politických stan zastoupených v zastupitelstvu.

Na základě tohoto zákona, přesněji § 4a, jsme zaslali nové 
šéfradaktorce Uhříněveského zpravodaje níže uvedený článek 
s prosbou o jeho zařazení do únorového čísla zpravodaje.

Redakční rada Uhříněveského zpravodaje zařadila diskuzi 
o tomto článku na program svých pravidelných rad. Dne 26. 
ledna 2015 obdržel náš zastupitel Vojtěch Zelenka e-mailem 
zprávu od šéfredaktroky UZ, že článek neprošel hlasováním 
v redakční radě, a to velmi výraznou převahou 8 proti a 1 pro.

Dopnlňujeme, že § 4a říká, že: Vydavatel periodického tisku 
územního samosprávného celku je povinen poskytovat 
objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném 
celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění 
sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva 
územního samosprávného celku, týkající se tohoto 
územního samosprávného celku.

Redakční rada UZ se tak jako poradní orgán Rady MČ 
dopouští porušení tiskového zákona. Cenzurní a zákon 
porušující usnesení redakční rady bylo schváleno i Radou 
MČ usnesením „na vědomí“ dne 21. ledna 2015. Přitom v 
lednovém zpravodaji dostali prostor již tři zástupitelé 
koalice. Celá tato kauza opět naznačuje to, že ani staronová 
politická reprezentace na naší radnici nepřinesla tolik kýženou 
změnu. Článek tedy otiskujeme alespoň tímto způsobem v 
našich STAN novinách.

Odměňování Rady naší MČ jako 
celku je jedno z nejvyšších v Praze
Od listopadu loňského roku má naše městská část nejen nové 
zastupitelstvo, ale i novou radu, která vznikla na základech koaliční 
spolupráce hnutí Pro Prahu, TOP09, ČSSD a SOUSEDŮ (dvou 
nezávislých kandidátů za KDÚ-ČSL). Oproti minulému volebnímu 
období došlo v Radě MČ k poměrně významným změnám, proti 
kterým jsme jako Starostové a nezávislí na prvním ustavujícím 
zasedání zastupitelstva velmi výrazně protestovali. 

První zcela podivnou změnou oproti minulému volebnímu období je 
navýšení počtu radních naší MČ o jednoho ze sedmi na osm. Když se 
naši zastupitelé (STAN) na ustavujícím zasedání zastupitelstva proti 
tomuto navýšení ohrazovali, argumentoval nám zvolený starosta 
Ing. Martin Turnovský tím, že nové vedení radnice bude moci lépe 
čerpat finanční prostředky. Tento argument je však zcela zavádějící, 
jelikož drtivá většina finančních prostředků pro naši MČ pochází 
z nenárokovatelných zdrojů, jako je např. rozpočet Magistrátu hl. 

města Prahy. Počet členů Rady tedy nemá žádný vliv na úspěšnost 
čerpání finančních prostředků. 

Že jsou za navýšením počtu radních MČ mocenské ambice, podporuje 
i fakt, že standardní počet členů Rady bývá v drtivé většině lichý. 
Obce v ČR mají dokonce ze zákona zakázáno vytvořit sudo člennou 
radu. Pražské městské části se však bohužel řídí zákonem  131/2000 
Sb. o hlavním městě Praze, kde tato formulace chybí. I přes tuto 
skutečnost však naprostá většina ostatních městských částí ctí 
standardní, tedy licho členné, obsazení Rady. Pokud k tomu všemu 
ještě připočítáme, že do této doby nebylo zastupitelům ani občanům 
předloženo programové prohlášení vládnoucích stran, je nasnadě 
se domnívat, že kolice byla vytvořena na základě rozdělování postů 
a nikoliv na základě programového průniku všech stran.

Další, a neméně zajímavou skutečností, je finanční odměňování 
Rady jako celku. Oproti předchozímu volebnímu období se navýšila 
celková měsíční odměna Rady o cca 100 000 Kč, což za celé čtyřleté 
volební období činí částku blížící se 5 mil. Kč. Za touto změnou 
stojí nejen námi kritizované navýšení počtu členů v Radě, ale 
také navýšení počtu místostarostů z jednoho na dva, dále změna 
odměňování některých neuvolněných radních a v neposlední řadě 
také navýšení počtu obyvatel MČ, které však v konečné částce hraje 
zcela marginální roli. V přiložené tabulce můžete porovnat, jakým 
způsobem jsou odměňovány Rady v jiných, početně podobných, 
městských částech v Praze.

Z níže uvedené tabulky jasně vyplývá, že jednoho obyvatele Prahy 
22 stojí měsíčně odměňování Rady cca 26 Kč, zatímco obyvatele 
stejně početné Prahy 21 pouhých 10 Kč.

Se sedmičlennou Radou (1 starosta, 1 místostarosta, 2 uvolnění 
radní a 3 neuvolnění radní) si vystačilo i bývalé vedení radnice.

Naši zastupitelé budou na půdě zastupitelstva prosazovat návrat 
k lichému počtu členů Rady MČ a razantnímu snížení finančních 
odměn Radě MČ jako celku. Je nepřijatelné, aby v nadcházejících 
letech odteklo z rozpočtu naší MČ o cca 5 mil. Kč více na odměny 
Rady místo toho, aby byly tyto prostředky využity rozumnějším 
způsobem.

Vojtěch Zelenka, autor článku je zastupitelem MČ Praha 22

Petice proti změně územního plánu 
V listopadu 2013 podala MČ Praha 22 v čele s tehdejším 
místostarostou (nyní starostou) Martinem Turnovským žádost 
na změnu územního plánu, která svým rozsahem spadala do 
kategorie celoměstsky významných změn. Jednalo se o změnu 
č. 2938/00 - Založení městského parku Praha Uhříněves, nové 
řešení navazujícího okolí a organické začlenění území do urbánního 
prostředí. Návrh této změny odsouhlasilo zastupitelstvo MČ Praha 
22 na svém řádném zasedání dne 4. prosince 2013.

Plocha, které se tato změna dotýká, je velká cca 70 ha, což 
představuje plochu přibližně jedenácti Strahovských stadionů. 
Rozkládá se na pozemních bývalé skládky „Hliník“ a polích mezi 
tímto prostorem a Pitkovicemi.

I přesto, že tato lokalita spadá do plánovaných rozvojových 
ploch naší MČ, se zastupitelé za STAN prozatím k této změně 
staví negativně a budou žádat o stažení požadavku na změnu 
územního plánu. K tomuto kroku nás vede několik důvodů:

 Nejasný společenský postoj obyvatel naší MČ k navrhované 
 změně územního plánu
 Změna mění cca 38% současné zelené plochy na plochu 
 určenou k zástavbě
 V zadání změny chybí koeficient zastavěné plochy u ploch 
 OB (čistě obytné) a OV (všeobecně obytné), který mj. určuje 
 maximální podlažnost budoucích realizovaných staveb
 Další nárůst dopravního zatížení, a to především Pitkovic
  Další zvýšené nároky na infrastrukturu MČ, školy a školy, 
 zdravotnická zařízení, komunikace, atd.
  Ekologická rizika spojená s výstavnou v bezprostředním 
 sousedství bývalé skládky

V současné době je možné podpořit petici proti této změně ÚP. 
Podpisové archy budou předány radnímu pro územní plánování 
Magistrátu hl. města Prahy a Radě MČ Praha 22. Další informace, 
zejména pak zdůvodnění petice, naleznete na našem webu 
www.stan-praha22/petice



Naši zastupitelé se již několikrát snažili 
předložit návrh na vytvoření “Výboru 
pro otevřenou radnici”, což by měl být 
orgán zastupitelstva, který by se zabýval 
zlepšením informovanosti vůči občanům 
a realizací projektů s tím souvisejících. 
Hlavním smyslem otevřené radnice je 
využít současných IT řešení pro přiblížení 
informací a služeb radnice občanovi 
pomocí internetu. Současně by měla být k 
dispozici občanům také celá řada služeb, 

které se skrývají pod pojmem e-goverment. Na prvním zasedání 
jsme informovali zastupitele ústně, na druhém jsme pro vytvoření 
výboru podali písemný návrh. Je potřeba také zdůraznit, že strany 
koalice i opozice měly bod “otevřená radnice” ve svých volebních 
programech. Výsledkem však bylo neschválení našeho návrhu. 
Přitom šlo pouze o vytvoření výboru, který by se soustavně a 
principiálně touto problematikou zabýval. Výsledkem bude 
pokračování dosavadního stavu, protože stávající komise jsou 
sestaveny k jiným účelům a na této problematice nemají zájem 
participovat.

V dalších řádcích přiblížím naši vizi otevřené radnice proto, 
abychom si ujasnili cíle, které nás čekají v tomto volebním období 
jako opoziční zastupitele. Také chceme jasněji definovat naše 
náměty a tím se bránit “vykrádání” našich nápadů ze strany 
koalice. V nástinu vycházíme ze současného stavu věcí ne proto, 
abychom kritizovali, proč to či ono nebylo učiněno v minulosti, ale 
proto, abychom se zaměřili na dosud neřešené problémy a ty se 
snažili zlepšit.  Problematiku otevřené radnice si můžeme rozdělit 
na dvě části. První je část organizační a druhá informační.  Stěžejní 
oblastí té první je zasedání zastupitelů, u druhé je nejdůležitější 
webový portál. 

Začněme tedy zasedáním zastupitelstva městské části. V první 
řadě si musíme uvědomit, že zasedání se účastní dvě strany: 
strana zastupitelů a strana občanů. Je naprosto nedůstojné, aby 
občané seděli a hleděli na zátylky zastupitelů, jak je to v našem 
případě. 

Také bych se rád zmínil o záznamu z tohoto jednání, což je zápis. V 
současnosti se již pořizuje zápis audiovizuální a průběh zasedání 
se tedy natáčí na kameru a zaznamenává se zvuk. Písemný zápis 

pak může velmi kvalifikovaně a ve zkratce zachytit vše významné. 
Zápis by měl také na konci obsahovat seznam zkratek hojně 
používaných v zápisech, v opačném případě je zápis nečitelný. 
Totéž platí pro záznamy z jednání rady, finančního a kontrolního 
výboru. Další důležitou věcí v zápise je zachycení jmenného 
hlasování, tedy tabulky, jak který zastupitel v projednávaném 
bodě hlasoval. Tento bod je stěžejní zejména pro občany, kteří tak 
mohou lehce kontrolovat věcnou a obsahovou shodu či neshodu 
se zastupitelem/stranou, kterou volili ve volbách. Řešením by 
bylo pořízení hlasovacího zařízení. V neposlední řadě na zasedání 
zastupitelstva by měla být použita i prezentace podkladů k 
zasedání. Zasedání by mělo začít tím, že na projekčním plátně 
svítí program zasedání a v průběhu jednání i jednotlivá usnesení. 
Občan pak vidí, co se bude projednávat a o čem se hlasuje. 
Rovněž by bylo užitečné, kdyby zastupitelé při prezentaci svých 
odůvodnění návrhů používali prezentační techniku, aby občan 
rozuměl podání. Nemá možnost si materiály k zasedání opatřit, 
nejsou totiž vyvěšovány na webu.

Druhou oblastí organizační je příprava a použití takzvaných 
veřejných projednávání. Občané by byli seznámeni s plánovanými 
změnami, které se jich dotýkají a měli možnost vyjádřit svůj názor. 
V neposlední řadě některé obce organizují veřejné e-Aukce na 
energie i pro své občany, což má pro občany citelný finanční efekt. 

V části informační je stěžejní webový portál městské části. Ten 
ve většině případů v současnosti už existuje. Webový portál by 
měl obsahovat všechny dostupné veřejné registry, které v dané 
městské části existují. Seznam bytových jednotek, které vlastní 
radnice, seznam majetku nemovitého eventuálně movitého 
a registr smluv uzavíraných radnicí. Webový portál musí být 
vytvořen tak, aby na něj mohly navazovat mobilní aplikace s 
nejdůležitějšími službami e-Govermentu. 

Značným přínosem pro orientaci ve finanční problematice 
městské části je také tak zvaný klikací rozpočet. Ten ukazuje 
názorným způsobem, jak radnice hospodaří a jak se průběžně 
čerpají příslušné kapitoly rozpočtu.  

Co říci na závěr? Snad jen to, že si uvědomujeme, jaké je to 
být v opozici a něco prosazovat, ale na druhé straně jsouce 
odsouzeni k této roli budeme bojovat a prozatím nás to baví. 

Petr Král, zastupitel MČ Praha 22 za STAN + Svobodní

S T A R O S T O V É  A  N E Z Á V I S L Í  +  S V O B O D N Í

Jak to vypadá s otevřenou radnicí?

S T A R O S T O V É  A  N E Z Á V I S L Í  +  S V O B O D N ÍS T A R O S T O V É  A  N E Z Á V I S L Í  +  S V O B O D N Í

Pojďte s námi na pivo

Cenzura v Uhříněveském zpravodaji? SOUSEDÉ, nezávislí kandidáti s podporou KDU-ČSL: velký 
 názorový průnik, byli jsme několikrát ujišťováni lídrem 
 kandidátky, že „s námi do opozice nebo do koalice“.
 Hnutí pro Prahu: bez předvolebních jednání
 Piráti: názorový průnik a téměř stoprocentní partner
 TOP09: proběhla formální, spíše seznamovací, jednání
 ČSSD: bez významných předvolebních jednání
 ODS: bez předvolebních jednání

Samotné volby utekly jako voda a v sobotních večerních hodinách 
propukla ohromná radost. Dosažený výsledek nám nalil do žil 
obrovské množství energie, ale zároveň i zodpovědnosti. 

Konečný volební výsledek: z celkového počtu 25 zastupitelů získalo 
HPP (8 zastupitelů), STAN (7 zastupitelů), TOP09 (3 zastupitele), 
SOUSEDÉ (2 zastupitele), ČSSD (2 zastupitele) a Piráti (1 
zastupitele). Díky tomuto rozložení sil se potřebných 13 zastupitelů, 
tedy nadpoloviční většina, nezdála být jako nesplnitelný úkol. Na 
naši nedělní oslavu jsme se rozhodli pozvat i zástupce TOP09, tedy 
stranu, se kterou STAN spolupracuje nejen na parlamentní úrovni, 
ale také v mnoha českých městech. Ještě v odpoledních hodinách 
jsme zároveň přijali gratulaci od Pirátů, kteří slíbili, že s hlasem jejich 
zastupitele můžeme počítat. Stejně jako Piráti i SOUSEDÉ vyjádřili 
radost nad výsledkem voleb a znovu zopakovali: s Vámi do koalice, 
nebo společně do opozice. Jasně tak deklarovali, že i s jejich hlasy 
máme zajištěno min. 10 zastupitelů. V tomto okamžiku ještě nikdo z 
nás netušil, kolik další schůzek, jednání a telefonátů budeme muset 
v dalších dnech absolvovat, a jakému tlaku budou muset někteří 
nově zvolení zastupitelé čelit.

Jelikož nám bylo jasné, že protihráč (HPP) je tvrdý, zkušený a neztrácí 
čas, iniciovali jsme začátkem pracovního týdne první oficiální 
schůzku se zastupiteli TOP09. Po tomto setkání se nám se podařilo 
najít mnoho společného. Bylo jasné, že TOP09 i se ziskem pouhých 
tří mandátů bude strana, která rozhodne, kdo bude mít možnost 
další čtyři roky na radnici pracovat. 

Protože nemělo jít o poslední schůzku, zůstala naše nabídka dvou 
radních, případně postu místostarosty, pro TOP09 otevřená a skýtala 
prostor pro další diskuzi i možné ústupky. Jak se posléze ukázalo, lídr 
TOP09 si byl své pozice moc dobře vědom. Oslovili jsme samozřejmě 
všechna politická uskupení, která získala menší počet zastupitelů 
než STAN a zejména setkání s vykroužkovanými nestraníky za ODS 

(Vladislav Klemenc a Svatopluk Linhart) byla velice vřelá a otevírala 
prostor pro další podporu. Naopak první setkání s ČSSD bylo spíše 
formalitou, kdy v průběhu diskuze Michal Selinger a Libor Čermák 
jasně deklarovali svou podporu hnutí Pro Prahu. Bylo tedy nezbytné 
udělat další krok a rozvíjet vztahy s potřebným koaličním partnerem, 
tedy s TOP09.

Jelikož v mezidobí samozřejmě TOP09 absolvovala sama několik 
separátních schůzek s ostatními stranami, došlo na lámání chleba 
a diskuzi o naší nabídce pro jejich zastupitele. Bohužel pár dní před 
dnem „D“ nám přestali brát telefon zvolení zastupitelé SOUSEDŮ 
(lidově řečeno začali hrát mrtvého brouka), aby nám posléze první 
muž kandidátky TOP09 mohl oznámit, že oba subjekty začali 
vyjednávat společně. 

Později jsme se dozvěděli, že přibližně v této době došlo i k rozkolu 
spojenectví zvolených zastupitelů za SOUSEDY s KDU-ČSL, resp. 
zbytkem kandidátky. V průběhu některých jednání se v lehce 
napjaté atmosféře objevily i emoce, zejména poté, co padl ze strany 
TOP09 požadavek či návrh, že by se lídr TOP09 Jiří Pařízek nebránil 
usednout i na místo starosty. S ohledem na volební výsledek šlo 
z našeho pohledu o naprosto nepřijatelný návrh. Naše nabídka, 
která byla dle našeho názoru dostatečně fér, byla nakonec post 
místostarosty pro pana Pařízka + 1 radní nebo místostarosta + 
1 radní + šéfredaktor Uhříněveského zpravodaje. SOUSEDŮM byl 
nabídnut post jednoho radního, suma sumárum tedy tři až čtyři 
posty pro pět lidí. Samozřejmostí bylo zastoupení ostatních stran 
ve výborech a komisích. Přes naši snahu získat konkrétní vyjádření 
došlo v pátek 31. října 2014 k poslední schůzce, která byla pouze 
formálním setkáním. Jiří Pařízek za TOP09 nám oznámil, že „je ruka 
v rukávě“ a díky překvapivému spojení SOUSEDŮ a TOP09 s HPP 
a ČSSD se může jít našich sedm zastupitelů klouzat. Dále už nám 
bylo nabídnuto jen několik osobních setkání face to face, na kterých 
jsme byli požádáni, abychom byli umírněná a konstruktivní opozice 
(těžko říci, co to vlastně znamená).

Byť jde o hořký konec našeho úspěšného volebního tažení, budeme 
se i v opozici snažit přicházet s vlastními kvalitními návrhy. Zároveň 
se postaráme o pečlivé informování občanů o postupech současné 
koalice. Bylo mnoho chvilek, které by stály v povolebním vyjednávání 
za zmínku, ale to už by bylo spíše na vydání knížky.

Pavel Kosař, zastupitel MČ Praha 22 za STAN + Svobodní

Ondřej Lagner
územní plánování

doprava
životní prostředí

Silvie Štěpánková
územní plánování
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životní prostředí

Petr Král
IT oblast
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otevřená radnice

Vojtěch Zelenka
doprava

územní plánování
výstavba

Pavel Kosař
obecní majetek

volný čas
právní otázky

Daniela Francová
sociální oblast
zdravotnictví

školství

Radovan Koutský
životní prostředí
transparentnost
kontrolní činnost

UHŘÍNĚVES
23. února 2015 od 19:00

restaurace U Velké Prahy, Přátelství 137/36

PITKOVICE
26. února 2015 od 19:00

Pitkovická hospoda, Žampionová 25

HÁJEK
2. března 2015 od 19:00

U Kallaschů, Pod přehradou 18

Název MČ Počet obyvatel  MČ
(zdroj ČSÚ, 31.12.2014)

Počet členů 
Rady MČ

Odměny Radě MČ / 
měsíc

Kolik stojí odměny 
jednoho občana měsíčně?

Praha 20 15065 7 150 202,00 Kč 11,25 Kč

Praha 21 10396 5 116 914,00 Kč 9,97 Kč

Praha 22 9838 8 254 616,00 Kč 25,88 Kč
Libuš* 9817 5 cca 75 000 Kč cca 7,64 Kč

* MČ Praha – Libuš není správním obvodem rozšířené přenesené působnosti, Pozn: Odměna Rady jako celku je u ostatních MČ finální, tedy vč. 
dalších odměn. Zdroj: tajemníci MČ a 2. zastupitelstvo MČ Praha 22

V listopadu 2013 vstoupila v účinnost novela tiskového zákona 
č. 46/2000 Sb., která změnila právní úpravu tiskových periodik, 
které vydávají radnice, a zavedla opatření proti zneužívání 
těchto periodik s cílem posílit svobodnou soutěž jednotlivých 
politických stan zastoupených v zastupitelstvu.

Na základě tohoto zákona, přesněji § 4a, jsme zaslali nové 
šéfradaktorce Uhříněveského zpravodaje níže uvedený článek 
s prosbou o jeho zařazení do únorového čísla zpravodaje.

Redakční rada Uhříněveského zpravodaje zařadila diskuzi 
o tomto článku na program svých pravidelných rad. Dne 26. 
ledna 2015 obdržel náš zastupitel Vojtěch Zelenka e-mailem 
zprávu od šéfredaktroky UZ, že článek neprošel hlasováním 
v redakční radě, a to velmi výraznou převahou 8 proti a 1 pro.

Dopnlňujeme, že § 4a říká, že: Vydavatel periodického tisku 
územního samosprávného celku je povinen poskytovat 
objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném 
celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění 
sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva 
územního samosprávného celku, týkající se tohoto 
územního samosprávného celku.

Redakční rada UZ se tak jako poradní orgán Rady MČ 
dopouští porušení tiskového zákona. Cenzurní a zákon 
porušující usnesení redakční rady bylo schváleno i Radou 
MČ usnesením „na vědomí“ dne 21. ledna 2015. Přitom v 
lednovém zpravodaji dostali prostor již tři zástupitelé 
koalice. Celá tato kauza opět naznačuje to, že ani staronová 
politická reprezentace na naší radnici nepřinesla tolik kýženou 
změnu. Článek tedy otiskujeme alespoň tímto způsobem v 
našich STAN novinách.

Odměňování Rady naší MČ jako 
celku je jedno z nejvyšších v Praze
Od listopadu loňského roku má naše městská část nejen nové 
zastupitelstvo, ale i novou radu, která vznikla na základech koaliční 
spolupráce hnutí Pro Prahu, TOP09, ČSSD a SOUSEDŮ (dvou 
nezávislých kandidátů za KDÚ-ČSL). Oproti minulému volebnímu 
období došlo v Radě MČ k poměrně významným změnám, proti 
kterým jsme jako Starostové a nezávislí na prvním ustavujícím 
zasedání zastupitelstva velmi výrazně protestovali. 

První zcela podivnou změnou oproti minulému volebnímu období je 
navýšení počtu radních naší MČ o jednoho ze sedmi na osm. Když se 
naši zastupitelé (STAN) na ustavujícím zasedání zastupitelstva proti 
tomuto navýšení ohrazovali, argumentoval nám zvolený starosta 
Ing. Martin Turnovský tím, že nové vedení radnice bude moci lépe 
čerpat finanční prostředky. Tento argument je však zcela zavádějící, 
jelikož drtivá většina finančních prostředků pro naši MČ pochází 
z nenárokovatelných zdrojů, jako je např. rozpočet Magistrátu hl. 

města Prahy. Počet členů Rady tedy nemá žádný vliv na úspěšnost 
čerpání finančních prostředků. 

Že jsou za navýšením počtu radních MČ mocenské ambice, podporuje 
i fakt, že standardní počet členů Rady bývá v drtivé většině lichý. 
Obce v ČR mají dokonce ze zákona zakázáno vytvořit sudo člennou 
radu. Pražské městské části se však bohužel řídí zákonem  131/2000 
Sb. o hlavním městě Praze, kde tato formulace chybí. I přes tuto 
skutečnost však naprostá většina ostatních městských částí ctí 
standardní, tedy licho členné, obsazení Rady. Pokud k tomu všemu 
ještě připočítáme, že do této doby nebylo zastupitelům ani občanům 
předloženo programové prohlášení vládnoucích stran, je nasnadě 
se domnívat, že kolice byla vytvořena na základě rozdělování postů 
a nikoliv na základě programového průniku všech stran.

Další, a neméně zajímavou skutečností, je finanční odměňování 
Rady jako celku. Oproti předchozímu volebnímu období se navýšila 
celková měsíční odměna Rady o cca 100 000 Kč, což za celé čtyřleté 
volební období činí částku blížící se 5 mil. Kč. Za touto změnou 
stojí nejen námi kritizované navýšení počtu členů v Radě, ale 
také navýšení počtu místostarostů z jednoho na dva, dále změna 
odměňování některých neuvolněných radních a v neposlední řadě 
také navýšení počtu obyvatel MČ, které však v konečné částce hraje 
zcela marginální roli. V přiložené tabulce můžete porovnat, jakým 
způsobem jsou odměňovány Rady v jiných, početně podobných, 
městských částech v Praze.

Z níže uvedené tabulky jasně vyplývá, že jednoho obyvatele Prahy 
22 stojí měsíčně odměňování Rady cca 26 Kč, zatímco obyvatele 
stejně početné Prahy 21 pouhých 10 Kč.

Se sedmičlennou Radou (1 starosta, 1 místostarosta, 2 uvolnění 
radní a 3 neuvolnění radní) si vystačilo i bývalé vedení radnice.

Naši zastupitelé budou na půdě zastupitelstva prosazovat návrat 
k lichému počtu členů Rady MČ a razantnímu snížení finančních 
odměn Radě MČ jako celku. Je nepřijatelné, aby v nadcházejících 
letech odteklo z rozpočtu naší MČ o cca 5 mil. Kč více na odměny 
Rady místo toho, aby byly tyto prostředky využity rozumnějším 
způsobem.

Vojtěch Zelenka, autor článku je zastupitelem MČ Praha 22

Petice proti změně územního plánu 
V listopadu 2013 podala MČ Praha 22 v čele s tehdejším 
místostarostou (nyní starostou) Martinem Turnovským žádost 
na změnu územního plánu, která svým rozsahem spadala do 
kategorie celoměstsky významných změn. Jednalo se o změnu 
č. 2938/00 - Založení městského parku Praha Uhříněves, nové 
řešení navazujícího okolí a organické začlenění území do urbánního 
prostředí. Návrh této změny odsouhlasilo zastupitelstvo MČ Praha 
22 na svém řádném zasedání dne 4. prosince 2013.

Plocha, které se tato změna dotýká, je velká cca 70 ha, což 
představuje plochu přibližně jedenácti Strahovských stadionů. 
Rozkládá se na pozemních bývalé skládky „Hliník“ a polích mezi 
tímto prostorem a Pitkovicemi.

I přesto, že tato lokalita spadá do plánovaných rozvojových 
ploch naší MČ, se zastupitelé za STAN prozatím k této změně 
staví negativně a budou žádat o stažení požadavku na změnu 
územního plánu. K tomuto kroku nás vede několik důvodů:

 Nejasný společenský postoj obyvatel naší MČ k navrhované 
 změně územního plánu
 Změna mění cca 38% současné zelené plochy na plochu 
 určenou k zástavbě
 V zadání změny chybí koeficient zastavěné plochy u ploch 
 OB (čistě obytné) a OV (všeobecně obytné), který mj. určuje 
 maximální podlažnost budoucích realizovaných staveb
 Další nárůst dopravního zatížení, a to především Pitkovic
  Další zvýšené nároky na infrastrukturu MČ, školy a školy, 
 zdravotnická zařízení, komunikace, atd.
  Ekologická rizika spojená s výstavnou v bezprostředním 
 sousedství bývalé skládky

V současné době je možné podpořit petici proti této změně ÚP. 
Podpisové archy budou předány radnímu pro územní plánování 
Magistrátu hl. města Prahy a Radě MČ Praha 22. Další informace, 
zejména pak zdůvodnění petice, naleznete na našem webu 
www.stan-praha22/petice
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STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ + SVOBODNÍ

S T A R O S T O V É  A  N E Z Á V I S L Í  +  S V O B O D N Í

Milí čtenáři,

od říjnových voleb do zastupitelstva 
uplynulo již několik měsíců, ale i přesto 
si  jako lídr naší kandidátky dovolím 
udělat malé poohlédnutí a zhodnotit náš 
výsledek. Starostové a nezávislí spolu se 
Svobodnými vstupovali říjnovými volbami 
do svého prvního opravdového boje. Bez 
zkušeností, bez známých tváří a především 
bez šestnáctiletého náskoku oproti našim 

hlavním konkurentům. Za to však s vizí a programem, který ve 
finále oslovil v naší městské části každého čtvrtého voliče!

Se ziskem 25,13% jsme se stali druhou nejúspěšnější stranou. 
O jednoho zastupitele nás pokořilo pouze hnutí Pro Prahu Zbyňka 
Passera, za které kandidoval dosavadní starosta Milan Coller. 

I přesto byl však náš výsledek famózní a překvapující. V hloubi duší 
jsme doufali, že získáme alespoň šest zastupitelů, takže sedmý 
mandát pro nás byl onou vysněnou třešničkou na povolebním 
dortu. Mohu tedy s radostí napsat, že s naším výsledkem jsme byli 
opravdu velmi spokojeni.

Závěrem doufám, že nám naše předvolební nasazení vydrží až do 
příštích voleb, které se budou konat v roce 2018. Naše práce pro 
nás nekončí vhozením vašich hlasů do volebních uren. Příkladem 
mohou být tyto uhříněveské STAN noviny, které plánujeme 
vydávat na vlastní náklady (cca 11 000 Kč) v přibližně půlroční 
periodě. Aktuality z naší MČ naleznete i na našich webových 
stránkách www.stan-praha22.cz nebo na www.facebook.com/
stanpraha22.

Vojtěch Zelenka, zastupitel MČ Praha 22 za STAN + Svobodní

Zhodnocení voleb

Zhodnocení výsledků 
voleb

Povolební kolotoč
v Praze 22

Odměňování Rady MČ 
Praha 22 je jedno z 
nejvyšších v Praze

Co STAN na půdě 
zastupitelstva 
prosazuje?

S T A R O S T O V É  A  N E Z Á V I S L Í  +  S V O B O D N Í

Povolební kolotoč v Praze 22
Po podzimních volbách dostávali naši 
kandidáti často otázky, proč nesedíme na 
radnici, a jak vlastně probíhala povolební 
vyjednávání. Občas jsme zaznamenali
i povzdechy nad tím, že jít k volbám nemělo 
vůbec žádnou cenu.

Dnes, kdy čtete tento článek v našich STAN  
novinách, jsou to přibližně tři měsíce, kdy byli 
na prvním zasedání nového zastupitelstva 
Prahy 22 zvoleni noví představitelé naší 

městské části v podobě osmi radních. Možná by i vás zajímalo, jak 
vlastně taková povolební vyjednávání vypadala, a jaké okolnosti 
vedly k tomu, že v současném vedení MČ sedí tři zástupci hnutí 
Pro Prahu (Martin Turnovský, Jiří Knotek a Milan Coller), dva 
zástupci za TOP09 (Jiří Pařízek a Kateřina Erbsová), dva zástupci 
SOUSEDŮ, nezávislých kandidátů za KDÚ-ČSL (Bohumil Loula
a Petr Semeniuk) a jeden zástupce ČSSD (Michal Selinger).

Vraťme se tedy do 10. října 2014. Do otevření volebních místností 
zbývá ještě nějaká ta chvilka, a tak máme možnost bilancovat. Máme 
za sebou přibližně jeden rok celkem poctivé práce, nejrůznějších 
jednání a dnes čekáme, zda od voličů dostaneme tolik potřebnou 
důvěru. Máme samozřejmě i politické „soupeře“, se kterými jsme již 
před volbami vedli diskuze o případné povolební spolupráci.

(pokračování na další straně)
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SSSTAAAAN ++ SSVVOOBBODNÍ OODDDDSSS PPPIIRRRRRÁÁÁÁTTTTI

KOALICE

OPOZICE

Jaké věci jsme prosazovali nebo prosazovat 
budeme na půdě zastupitelstva MČ Praha 22
Ustavující zasedání zastupitelstva MČ Praha 22 (ZMČ)

 Návrh na zařazení bodu Různé do programu ZMČ
Bod „Různé“ bývá standardně zařazen do programu jednání 
ZMČ. V programu ustavujícího zasedání ZMČ však tento bod 
chyběl a z tohoto důvodu navrhl zastupitel Radovan Koutský 
(Svobodní) jeho zařazení.

 Pro 9 Proti 0 Zdrželo se 16. Návrh STAN nebyl přijat

 Návrh na tajnou volbu starosty, místostarostů a radních MČ
Zastupitel Pavel Kosař (STAN) navrhl volit starostu, 
místostarosty a další členy rady MČ v tajné volbě, jelikož tento 
způsob volby je demokratičtější a zastupitelé se skutečně 
mohou rozhodovat podle svého nejlepšího svědomí.

 Pro 8 Proti 17 Zdrželo se 0. Návrh STAN na tajnou volbu nebyl 
 přijat

 Návrh na zachování sedmičlenné Rady MČ
Zastupitel Vojtěch Zelenka (STAN) po návrhu starosty Martina 
Turnovského na osmičlennou RMČ přednesl protinávrh 
na zachování sedmičlenné RMČ ve složení 4 uvolnění a 3 
neuvolnění radní. Hlavním důvodem bylo navýšení mzdových 
výdajů na odměny členů RMČ – cca 100 000 Kč měsíčně.

 Pro 9 Proti 14 Zdržel se 1, protinávrh STAN nebyl přijat

2. Zasedání ZMČ

 Návrh na snížení navrhované odměny neuvolněným členům 
 RMČ

Zastupitel Pavel Kosař (STAN) navrhl snížení částky, která 
byla navržena jako odměna neuvolněným radním. Vzhledem 
k tomu, že nebylo předloženo zdůvodnění, jakým způsobem 
byla navržena odměna ve výši 19 900 Kč  a dále nebyl k návrhu 
doložen popis pracovních povinností neuvolněných radních, 
navrhl zastupitel Kosař snížení této odměny na 1/3 průměrné 
mzdy v ČR.

 Pro 8 Proti 14 Zdrželi se 2, protinávrh STAN nebyl přijat

 Návrh na zřízení Výboru pro otevřenou radnici
Zastupitel Petr Král (STAN) navrhl vytvoření Výboru pro 
otevřenou radnici, jehož členové by dohlíželi na implementaci 
dílčích cílů, které by vedly ke konceptu otevřené radnice. 
Návrh vycházel ze situace vzniklé komunálními volbami, kde 
strany a hnutí ve svých volebních programech projevily vůli po 
změně způsobů a prostředků informovanosti o záležitostech 
obce.

 Pro 8 Proti 6 Zdrželi se 9, návrh STAN nebyl přijat

Dále budeme navrhovat

 Předložení hodnotící zprávy o stavu MČ Praha 22, a to především 
z hlediska ekonomického, územně-plánovacího, zhodnocení 
Strategického plánu rozvoje MČ, atd. - Rada MČ nezařadila tento 
návrh na program dalšího zasedání zastupitelstva MČ 9.3.2015

 Přijetí závazných pravidel ÚMČ pro vypisování výběrových řízení 
malého rozsahu na dodávky zboží, služeb a staveních prací. Cílem 
návrhu je zvýšení úspěchu při realizaci veřejných zakázek malého 
rozsahu včetně minimalizace rizika povinnosti vrácení  dotací z 
důvodu netransparentnosti nebo porušení pravidel pro získání 
dotace.

 Návrh na vypracování komplexního Regulačního plánu pro MČ 
Praha 22, který by stanovil jasné limity (např. výškové) u jednotlivých 
rozvojových ploch.

 Aktualizaci rozvojových ploch v MČ Praha 22 a revizi takových 
ploch, kde které přímo sousedí s plochou bývalé toxické skládky 
“Hliník”.

 Změnu současného jednacího řádu ZMČ, který je značně 
zastaralý a neupravuje např. pořizování audiovizuálního záznamu 
nebo možnost tajného hlasování. Nový jednací řád připravovaný 
zastupitelem Radovanem Koutským (Svobodní) bude více odpovídat 
aktuálním požadavkům a bude také více demokratičtější.

 Změnu pravomocí Rady MČ v souvislosti s uvolňováním 
finančních prostředků z rozpočtu MČ, pro které není nutný souhlas 
zastupitelstva. V současné době může rozhodovat Rada MČ 
bez zastupitelstva např. o investicích do 5 000 000 Kč. Budeme 
prosazovat snížení tohoto limitu na 1 000 000 Kč.

 Anulování bodu, které schválilo předchozí zastupitelstvo, ke 
změně územního plánu mezi Uhříněvsí a Pitkovicemi. Tato změna 
by umožnila přeměnit současnou zemědělskou půdu na plochu pro 
další obytnou zástavbu. Výstavba na této ploše je riziková i důvodu 
těsného sousedství bývalé skládky.

Ze zasedání zastupitelstva MČ Praha 22 je pořizován audiovizuální 
záznam, který naleznete na webu www.praha22.cz, v sekci 
Městská část > Volené orgány > Zastupitelstvo > Video záznam. 
Pokud budete mít jakékoliv jiné dotazy, neváhejte využít náš e-mail 
info@stan-praha22.cz nebo telefon 773 22 61 22. Na naše 
zastupitele se můžete samozřejmě  obrátit i osobně.

Termíny zastupitelstva Financování činnosti

Jak možná naše zastupitele neznáte

Harmonogram zasedání ZMČ Termín zasedání
3. zasedání ZMČ (rozpočet MČ 2015) 9. března 2015, od 17:00

4. zasedání ZMČ 20. května 2015, od 17:00

5. zasedání ZMČ 24. června 2015, od 17:00

Zastupitelstva se konají zpravidla v budově radnice ve velké 
zasedací místnosti ve 3. patře. Tato zasedání jsou ze zákona veřejná 
a občanům musí být umožněno se těchto zasedání účastnit.

Spolupráce Svobodných a STAN
Ačkoliv je už několik měsíců po 
komunálních volbách a nové 
zastupitelstvo již pracuje a zvolilo si 
i nové vedení městské části, rád bych 
chtěl poděkovat všem občanům, 
kteří mě do zastupitelstva volili. 
Kandidoval jsem jako člen Strany 
svobodných občanů na kandidátce 
STAN. Spolupráce s kandidáty STANu 
před volbami byla velmi  konstruktivní 
a velice se mi líbila. Proto bych chtěl 

potvrdit, že i nadále budu s tímto týmem v zastupitelstvu 
spolupracovat. Věřím, že v Praze 22 je řada sympatizantů 
Strany svobodných občanů a jejího programu. Vždyť v jarních 
volbách do Evropského parlamentu jsme v naší městské části 
skončili čtvrtí ze ziskem 9,15% hlasů.

Programy STANu i Svobodných se na komunální úrovni 
v zásadních věcech moc neliší. Myslím, že jako bývalý starosta 
města Jáchymova mohu využít svých předchozích zkušeností  
a pomáhat v dalším zkvalitnění života v naší městské části. 
Budu trvat na určitých základních, hlavních principech a z nich 
neustupovat. Ano, politika je o kompromisech, ale případní 
koaliční partneři musí hned od začátku vidět, že u Svobodných 
jsou hranice přes, které nejde přejít. Vždy je ještě místo na 
jednání a pokud to nepůjde, tak tam raději nebýt. O našich 
koaličních jednáních před prvním zasedáním zastupitelstva 
se píše na jiném místě.

Chtěl bych svou prací dokázat, že se dají některé věci dělat 

jinak, než se praktikovalo dosud. Rád bych vtáhl více občanů 
do dění na radnici, a to především aktivnější účastí a přímou 
diskusí na jednání zastupitelstva. Není přece normální, aby 
zastupitelstvo, na kterém se projednává i rozpočet, skončilo 
za 20 minut, a občané ani nemohli promluvit tak, jako tomu 
bylo v minulosti. Budu usilovat o naplnění toho, aby jednání 
zastupitelstva bylo opravdu veřejné a začíná to mým návrhem 
nového jednacího řádu, který by měl umožnit i diskuzi občanů 
ke každému projednávanému bodu, a svobodnějšímu, či více 
demokratičtějšímu, vedení schůzí zastupitelstva. Vždyť je 
dobře, když zastupitelé vidí okamžitou a spontánní reakci na 
svá rozhodnutí. Jako občané máte právo se účastnit zasedání 
svého zastupitelstva. 

Přejeme-li si změnu v nejvyšších patrech politiky, musíme 
nahradit aroganci moci respektem k individuálním právům, 
iracionální rozhazovačnost šetrností a bezmyšlenkový 
pragmatismus pevnými zásadami. Musí se toho mnohé změnit 
na všech úrovních. Jako nově zvolený člen kontrolního výboru 
velice rád uvítám každý podnět poukazující na určité nešvary 
a pochybnosti v práci zastupitelstva, Rady MČ, starosty i jeho 
zástupců. Jako člen komise životního prostředí mohu slíbit, 
že se budu zabývat každým návrhem na zlepšení a udržení 
životního prostředí v Uhříněvsi, Hájku, Pitkovicích a celém okolí. 
To vše v souladu s politickou filosofií a politickým programem  
Strany svobodných občanů (www.svobodni.cz), a také 
v souladu s volebním programem, za který jsem kandidoval, 
a který se naleznete na www.stan-praha22.cz

Radovan Koutský, zastupitel MČ Praha 22 za STAN + Svobodní

Pavla Kosaře můžete znát jako kytaristu rockové kapely Dilated

Ondra Lagner má rád kromě 

cestování také velké Tatrovky. 

Hlavně při Rallye Paříž-Dakar

Zastupitel Petr Král se svým 
poradcem z pohledu občana

Vojta Zelenka převlečen 

za večerníčkového Pata

při skautském závodě

Krása a ostrý jazyk jsou tajné zbraně naší zastupitelky Silvie Štěpánkové

Daniela Francová jako 
kuchařská výpomoc na 

skautském táboře svého syna

Radovan Koutský a jedna 

z jeho největších radostí - 

cykloturistika

Touto cestou hledáme občany Prahy 22, kteří by byli ochotni 
poskytnout našemu zastupitelskému klubu STAN + Svobodní 
finanční dar v jakékoliv výši na vydání dalšího čísla STANOVIN, které 
plánujeme vydat v podzimních měsících tohoto roku. 

Celkové náklady na vydání jednoho čísla této tiskoviny přesahují 
částku 11 000 Kč, kterou prozatím hradí naši zastupitelé ze svého. 
V případě zájmu o poskytnutí daru (dar je možné odečíst z daní) nás 
kontaktujte prostřednictvím e-mailu info@stan-praha22.cz nebo 
na telefonu 773 22 61 22. Děkujeme za jakoukoliv podporu.

těsného sousedství býv

Ze zasedání zastupitels
á k ý l
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STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ + SVOBODNÍ

S T A R O S T O V É  A  N E Z Á V I S L Í  +  S V O B O D N Í

Milí čtenáři,

od říjnových voleb do zastupitelstva 
uplynulo již několik měsíců, ale i přesto 
si  jako lídr naší kandidátky dovolím 
udělat malé poohlédnutí a zhodnotit náš 
výsledek. Starostové a nezávislí spolu se 
Svobodnými vstupovali říjnovými volbami 
do svého prvního opravdového boje. Bez 
zkušeností, bez známých tváří a především 
bez šestnáctiletého náskoku oproti našim 

hlavním konkurentům. Za to však s vizí a programem, který ve 
finále oslovil v naší městské části každého čtvrtého voliče!

Se ziskem 25,13% jsme se stali druhou nejúspěšnější stranou. 
O jednoho zastupitele nás pokořilo pouze hnutí Pro Prahu Zbyňka 
Passera, za které kandidoval dosavadní starosta Milan Coller. 

I přesto byl však náš výsledek famózní a překvapující. V hloubi duší 
jsme doufali, že získáme alespoň šest zastupitelů, takže sedmý 
mandát pro nás byl onou vysněnou třešničkou na povolebním 
dortu. Mohu tedy s radostí napsat, že s naším výsledkem jsme byli 
opravdu velmi spokojeni.

Závěrem doufám, že nám naše předvolební nasazení vydrží až do 
příštích voleb, které se budou konat v roce 2018. Naše práce pro 
nás nekončí vhozením vašich hlasů do volebních uren. Příkladem 
mohou být tyto uhříněveské STAN noviny, které plánujeme 
vydávat na vlastní náklady (cca 11 000 Kč) v přibližně půlroční 
periodě. Aktuality z naší MČ naleznete i na našich webových 
stránkách www.stan-praha22.cz nebo na www.facebook.com/
stanpraha22.

Vojtěch Zelenka, zastupitel MČ Praha 22 za STAN + Svobodní

Zhodnocení voleb

Zhodnocení výsledků 
voleb

Povolební kolotoč
v Praze 22

Odměňování Rady MČ 
Praha 22 je jedno z 
nejvyšších v Praze

Co STAN na půdě 
zastupitelstva 
prosazuje?

S T A R O S T O V É  A  N E Z Á V I S L Í  +  S V O B O D N Í

Povolební kolotoč v Praze 22
Po podzimních volbách dostávali naši 
kandidáti často otázky, proč nesedíme na 
radnici, a jak vlastně probíhala povolební 
vyjednávání. Občas jsme zaznamenali
i povzdechy nad tím, že jít k volbám nemělo 
vůbec žádnou cenu.

Dnes, kdy čtete tento článek v našich STAN  
novinách, jsou to přibližně tři měsíce, kdy byli 
na prvním zasedání nového zastupitelstva 
Prahy 22 zvoleni noví představitelé naší 

městské části v podobě osmi radních. Možná by i vás zajímalo, jak 
vlastně taková povolební vyjednávání vypadala, a jaké okolnosti 
vedly k tomu, že v současném vedení MČ sedí tři zástupci hnutí 
Pro Prahu (Martin Turnovský, Jiří Knotek a Milan Coller), dva 
zástupci za TOP09 (Jiří Pařízek a Kateřina Erbsová), dva zástupci 
SOUSEDŮ, nezávislých kandidátů za KDÚ-ČSL (Bohumil Loula
a Petr Semeniuk) a jeden zástupce ČSSD (Michal Selinger).

Vraťme se tedy do 10. října 2014. Do otevření volebních místností 
zbývá ještě nějaká ta chvilka, a tak máme možnost bilancovat. Máme 
za sebou přibližně jeden rok celkem poctivé práce, nejrůznějších 
jednání a dnes čekáme, zda od voličů dostaneme tolik potřebnou 
důvěru. Máme samozřejmě i politické „soupeře“, se kterými jsme již 
před volbami vedli diskuze o případné povolební spolupráci.

(pokračování na další straně)
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Jaké věci jsme prosazovali nebo prosazovat 
budeme na půdě zastupitelstva MČ Praha 22
Ustavující zasedání zastupitelstva MČ Praha 22 (ZMČ)

 Návrh na zařazení bodu Různé do programu ZMČ
Bod „Různé“ bývá standardně zařazen do programu jednání 
ZMČ. V programu ustavujícího zasedání ZMČ však tento bod 
chyběl a z tohoto důvodu navrhl zastupitel Radovan Koutský 
(Svobodní) jeho zařazení.

 Pro 9 Proti 0 Zdrželo se 16. Návrh STAN nebyl přijat

 Návrh na tajnou volbu starosty, místostarostů a radních MČ
Zastupitel Pavel Kosař (STAN) navrhl volit starostu, 
místostarosty a další členy rady MČ v tajné volbě, jelikož tento 
způsob volby je demokratičtější a zastupitelé se skutečně 
mohou rozhodovat podle svého nejlepšího svědomí.

 Pro 8 Proti 17 Zdrželo se 0. Návrh STAN na tajnou volbu nebyl 
 přijat

 Návrh na zachování sedmičlenné Rady MČ
Zastupitel Vojtěch Zelenka (STAN) po návrhu starosty Martina 
Turnovského na osmičlennou RMČ přednesl protinávrh 
na zachování sedmičlenné RMČ ve složení 4 uvolnění a 3 
neuvolnění radní. Hlavním důvodem bylo navýšení mzdových 
výdajů na odměny členů RMČ – cca 100 000 Kč měsíčně.

 Pro 9 Proti 14 Zdržel se 1, protinávrh STAN nebyl přijat

2. Zasedání ZMČ

 Návrh na snížení navrhované odměny neuvolněným členům 
 RMČ

Zastupitel Pavel Kosař (STAN) navrhl snížení částky, která 
byla navržena jako odměna neuvolněným radním. Vzhledem 
k tomu, že nebylo předloženo zdůvodnění, jakým způsobem 
byla navržena odměna ve výši 19 900 Kč  a dále nebyl k návrhu 
doložen popis pracovních povinností neuvolněných radních, 
navrhl zastupitel Kosař snížení této odměny na 1/3 průměrné 
mzdy v ČR.

 Pro 8 Proti 14 Zdrželi se 2, protinávrh STAN nebyl přijat

 Návrh na zřízení Výboru pro otevřenou radnici
Zastupitel Petr Král (STAN) navrhl vytvoření Výboru pro 
otevřenou radnici, jehož členové by dohlíželi na implementaci 
dílčích cílů, které by vedly ke konceptu otevřené radnice. 
Návrh vycházel ze situace vzniklé komunálními volbami, kde 
strany a hnutí ve svých volebních programech projevily vůli po 
změně způsobů a prostředků informovanosti o záležitostech 
obce.

 Pro 8 Proti 6 Zdrželi se 9, návrh STAN nebyl přijat

Dále budeme navrhovat

 Předložení hodnotící zprávy o stavu MČ Praha 22, a to především 
z hlediska ekonomického, územně-plánovacího, zhodnocení 
Strategického plánu rozvoje MČ, atd. - Rada MČ nezařadila tento 
návrh na program dalšího zasedání zastupitelstva MČ 9.3.2015

 Přijetí závazných pravidel ÚMČ pro vypisování výběrových řízení 
malého rozsahu na dodávky zboží, služeb a staveních prací. Cílem 
návrhu je zvýšení úspěchu při realizaci veřejných zakázek malého 
rozsahu včetně minimalizace rizika povinnosti vrácení  dotací z 
důvodu netransparentnosti nebo porušení pravidel pro získání 
dotace.

 Návrh na vypracování komplexního Regulačního plánu pro MČ 
Praha 22, který by stanovil jasné limity (např. výškové) u jednotlivých 
rozvojových ploch.

 Aktualizaci rozvojových ploch v MČ Praha 22 a revizi takových 
ploch, kde které přímo sousedí s plochou bývalé toxické skládky 
“Hliník”.

 Změnu současného jednacího řádu ZMČ, který je značně 
zastaralý a neupravuje např. pořizování audiovizuálního záznamu 
nebo možnost tajného hlasování. Nový jednací řád připravovaný 
zastupitelem Radovanem Koutským (Svobodní) bude více odpovídat 
aktuálním požadavkům a bude také více demokratičtější.

 Změnu pravomocí Rady MČ v souvislosti s uvolňováním 
finančních prostředků z rozpočtu MČ, pro které není nutný souhlas 
zastupitelstva. V současné době může rozhodovat Rada MČ 
bez zastupitelstva např. o investicích do 5 000 000 Kč. Budeme 
prosazovat snížení tohoto limitu na 1 000 000 Kč.

 Anulování bodu, které schválilo předchozí zastupitelstvo, ke 
změně územního plánu mezi Uhříněvsí a Pitkovicemi. Tato změna 
by umožnila přeměnit současnou zemědělskou půdu na plochu pro 
další obytnou zástavbu. Výstavba na této ploše je riziková i důvodu 
těsného sousedství bývalé skládky.

Ze zasedání zastupitelstva MČ Praha 22 je pořizován audiovizuální 
záznam, který naleznete na webu www.praha22.cz, v sekci 
Městská část > Volené orgány > Zastupitelstvo > Video záznam. 
Pokud budete mít jakékoliv jiné dotazy, neváhejte využít náš e-mail 
info@stan-praha22.cz nebo telefon 773 22 61 22. Na naše 
zastupitele se můžete samozřejmě  obrátit i osobně.

Termíny zastupitelstva Financování činnosti

Jak možná naše zastupitele neznáte

Harmonogram zasedání ZMČ Termín zasedání
3. zasedání ZMČ (rozpočet MČ 2015) 9. března 2015, od 17:00

4. zasedání ZMČ 20. května 2015, od 17:00

5. zasedání ZMČ 24. června 2015, od 17:00

Zastupitelstva se konají zpravidla v budově radnice ve velké 
zasedací místnosti ve 3. patře. Tato zasedání jsou ze zákona veřejná 
a občanům musí být umožněno se těchto zasedání účastnit.

Spolupráce Svobodných a STAN
Ačkoliv je už několik měsíců po 
komunálních volbách a nové 
zastupitelstvo již pracuje a zvolilo si 
i nové vedení městské části, rád bych 
chtěl poděkovat všem občanům, 
kteří mě do zastupitelstva volili. 
Kandidoval jsem jako člen Strany 
svobodných občanů na kandidátce 
STAN. Spolupráce s kandidáty STANu 
před volbami byla velmi  konstruktivní 
a velice se mi líbila. Proto bych chtěl 

potvrdit, že i nadále budu s tímto týmem v zastupitelstvu 
spolupracovat. Věřím, že v Praze 22 je řada sympatizantů 
Strany svobodných občanů a jejího programu. Vždyť v jarních 
volbách do Evropského parlamentu jsme v naší městské části 
skončili čtvrtí ze ziskem 9,15% hlasů.

Programy STANu i Svobodných se na komunální úrovni 
v zásadních věcech moc neliší. Myslím, že jako bývalý starosta 
města Jáchymova mohu využít svých předchozích zkušeností  
a pomáhat v dalším zkvalitnění života v naší městské části. 
Budu trvat na určitých základních, hlavních principech a z nich 
neustupovat. Ano, politika je o kompromisech, ale případní 
koaliční partneři musí hned od začátku vidět, že u Svobodných 
jsou hranice přes, které nejde přejít. Vždy je ještě místo na 
jednání a pokud to nepůjde, tak tam raději nebýt. O našich 
koaličních jednáních před prvním zasedáním zastupitelstva 
se píše na jiném místě.

Chtěl bych svou prací dokázat, že se dají některé věci dělat 

jinak, než se praktikovalo dosud. Rád bych vtáhl více občanů 
do dění na radnici, a to především aktivnější účastí a přímou 
diskusí na jednání zastupitelstva. Není přece normální, aby 
zastupitelstvo, na kterém se projednává i rozpočet, skončilo 
za 20 minut, a občané ani nemohli promluvit tak, jako tomu 
bylo v minulosti. Budu usilovat o naplnění toho, aby jednání 
zastupitelstva bylo opravdu veřejné a začíná to mým návrhem 
nového jednacího řádu, který by měl umožnit i diskuzi občanů 
ke každému projednávanému bodu, a svobodnějšímu, či více 
demokratičtějšímu, vedení schůzí zastupitelstva. Vždyť je 
dobře, když zastupitelé vidí okamžitou a spontánní reakci na 
svá rozhodnutí. Jako občané máte právo se účastnit zasedání 
svého zastupitelstva. 

Přejeme-li si změnu v nejvyšších patrech politiky, musíme 
nahradit aroganci moci respektem k individuálním právům, 
iracionální rozhazovačnost šetrností a bezmyšlenkový 
pragmatismus pevnými zásadami. Musí se toho mnohé změnit 
na všech úrovních. Jako nově zvolený člen kontrolního výboru 
velice rád uvítám každý podnět poukazující na určité nešvary 
a pochybnosti v práci zastupitelstva, Rady MČ, starosty i jeho 
zástupců. Jako člen komise životního prostředí mohu slíbit, 
že se budu zabývat každým návrhem na zlepšení a udržení 
životního prostředí v Uhříněvsi, Hájku, Pitkovicích a celém okolí. 
To vše v souladu s politickou filosofií a politickým programem  
Strany svobodných občanů (www.svobodni.cz), a také 
v souladu s volebním programem, za který jsem kandidoval, 
a který se naleznete na www.stan-praha22.cz

Radovan Koutský, zastupitel MČ Praha 22 za STAN + Svobodní

Pavla Kosaře můžete znát jako kytaristu rockové kapely Dilated

Ondra Lagner má rád kromě 

cestování také velké Tatrovky. 

Hlavně při Rallye Paříž-Dakar

Zastupitel Petr Král se svým 
poradcem z pohledu občana

Vojta Zelenka převlečen 

za večerníčkového Pata

při skautském závodě

Krása a ostrý jazyk jsou tajné zbraně naší zastupitelky Silvie Štěpánkové

Daniela Francová jako 
kuchařská výpomoc na 

skautském táboře svého syna

Radovan Koutský a jedna 

z jeho největších radostí - 

cykloturistika

Touto cestou hledáme občany Prahy 22, kteří by byli ochotni 
poskytnout našemu zastupitelskému klubu STAN + Svobodní 
finanční dar v jakékoliv výši na vydání dalšího čísla STANOVIN, které 
plánujeme vydat v podzimních měsících tohoto roku. 

Celkové náklady na vydání jednoho čísla této tiskoviny přesahují 
částku 11 000 Kč, kterou prozatím hradí naši zastupitelé ze svého. 
V případě zájmu o poskytnutí daru (dar je možné odečíst z daní) nás 
kontaktujte prostřednictvím e-mailu info@stan-praha22.cz nebo 
na telefonu 773 22 61 22. Děkujeme za jakoukoliv podporu.

těsného sousedství býv

Ze zasedání zastupitels
á k ý l


