Rada městské části Praha - Zličín zřizuje komise jako své iniciativní a poradní orgány.
Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě městské části. Komise se usnáší
většinou hlasů všech svých členů.
Ke svým jednáním se komise scházejí podle potřeby. Jednání připravuje, svolává a řídí
předseda nebo jím pověřený člen komise.
Náplň činnosti komisí:
 zpracovává roční plán činnosti komise, který předkládá RMČ ke schválení do 31.1.
daného roku
 plní úkoly uložené jí Radou MČ
 předkládá Radě MČ náměty k rozvoji činnosti a stanoviska k záměrům a studiím
v oblasti své působnosti
 komise jedná dle potřeby, nejméně však 1x za měsíc
 předkládá Radě MČ vyhodnocení své činnosti do 31.10. daného roku

Kontakty
Komise územního rozvoje a dopravy
 Miroslav Muzikář, člen Rady MČ, předseda kontrolního výboru, předseda komise
územního rozvoje a dopravy, e-mail: mmuzikar@mczlicin.cz
 Lubomír Bašta, zastupitel, člen komise územního rozvoje a dopravy, e-mail:
lbasta@mczlicin.cz
 Ing. Jaroslav Kubík, člen komise územního rozvoje a dopravy
 Ing. Josef Opočenský, člen komise územního rozvoje a dopravy
 Jan Vítů, člen komise územního rozvoje a dopravy
 Ing. Marcela Egermajerová, referentka (doprava, komunikace, územní plán),
tajemnice komise územního rozvoje a dopravy, tel.: 257 951 298/5, e-mail:
megermajerova@mczlicin.cz
Komise životního prostředí
 RNDr. Markéta Kalinová, Ph.D., zastupitelka, předsedkyně komise životního
prostředí, e-mail: mkalinova@mczlicin.cz
 Marie Nováková, členka komise životního prostředí
 Ing. Jaroslav Nutil, člen komise životního prostředí
 Ing. Barbora Sedláčková, zastupitelka, členka komise životního prostředí, e-mail:
bsedlackova@mczlicin.cz
 Ing. Jarmila Hindová, vedoucí odboru, tajemnice komise životního prostředí, tel.:
257 951 298/4, e-mail: jhindova@mczlicin.cz

Komise kulturní
 Michal Novotný, předseda komise kulturní
 Ondřej Brabenec, člen komise kulturní
 Petr Lödar ml., člen komise kulturní
 Mgr. Alena Presslová, členka komise kulturní
 Ing. Lucie Presslová, členka komise kulturní
 Daniel Král, člen komise kulturní
 Marie Krátká, knihovnice, tajemnice komise kulturní, tel.: 257951001, e-mail:
knihovna@mczlicin.cz
Komise sociální a pro nájem v DPS
 MUDr. Dagmar Váchová, zastupitelka, předsedkyně komise sociální a pro nájem v
DPS, e-mail: dvachova@mczlicin.cz
 Irena Grauová, členka komise sociální a pro nájem v DPS
 Bc. Romana Vyskočilová, členka komise sociální a pro nájem v DPS
 Ilona Vajtrová, referentka (nájmy bytů v DPS, příspěv. organizace ZŠ a MŠ Zličín,
organizační složky, CZECH POINT), tajemnice komise sociální a pro nájem v DPS, tel.:
257 951 298/1, e-mail: ivajtrova@mczlicin.cz
Komise pro občanské aktivity
 Dagmar Bílková, zastupitelka, předsedkyně komise pro občanské aktivity, e-mail:
dbilkova@mczlicin.cz
 Jarmila Hofrová, členka komise pro občanské aktivity (sídliště Hevlínská)
 Klára Matoušková, zastupitelka, členka komise pro občanské aktivity, e-mail:
kmatouskova@mczlicin.cz
 doc. PhDr. Jana Mynářová, Ph.D., radní, členka komise pro občanské aktivity, email: jmynarova@mczlicin.cz
 Milena Pacíková, členka komise pro občanské aktivity (ulice Mladých)
 Jana Stoklasová, členka komise pro občanské aktivity (Sobín)
 Kamila Kolbová, sekretariát úřadu, tajemnice komise pro občanské aktivity, tel.: 257
951 298/0, e-mail: kkolbova@mczlicin.cz

Komise investiční a stavební
 Ing. Miroslav Jarouš, zastupitel, předseda komise investiční a stavební, předseda
komise grantové, e-mail: mjarous@mczlicin.cz
 Pavel Kovařík, místostarosta, člen komise investiční a stavební, e-mail:
pakovarik@mczlicin.cz
 Jan Pořízek, místostarosta (místostarosta, člen komise investiční a stavební), e-mail:
jporizek@mczlicin.cz
 Milan Procházka, člen komise investiční a stavební
 Petr Kovářík, referent (investice, veřejné zakázky, břemena), tajemník komise
investiční a stavební, tel.: 257 951 298/6, e-mail: pkovarik@mczlicin.cz
Komise grantová
 Ing. Miroslav Jarouš, zastupitel, předseda komise investiční a stavební, předseda
komise grantové, e-mail: mjarous@mczlicin.cz
 Romana Berková, referentka (účetní), členka komise grantové, tel.: 257 951 298/8,
e-mail: rberkova@mczlicin.cz
 Eva Vlková, referentka (trvalý pobyt, hřbitovy), členka komise grantové, tel.: 257
951 298/2, e-mail: evlkova@mczlicin.cz
 Ing. Petra Kubíková, tajemnice úřadu, tajemnice komise grantové, tel.: 257 952 288,
e-mail: pkubikova@mczlicin.cz

