
Městská část Praha-Dolní Chabry 
Zastupitelstvo městské části 

 
Zápis č. 01/11/2006 

 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Chabry, 

konaného dne 20. listopadu 2006 
 
Přítomni:    dle prezenční listiny 
 
Pořad jednání:  
 

1) Zahájení 
2) Kontrola mandátů 
3) Slib 
4) Volba volebního a návrhového výboru a ověřovatelů zápisu 
5) Stanovení počtu uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva 
6) Volba starosty 
7) Volba Rady MČ 
8) Jednací řád 
 

 
 
Návrhový  a volební výbor: Kadlecová, Novák, Doušová 
 
Ověřovatelé zápisu:  Šír, Dobrý 
 
 

*** 
 
Průběh jednání: 
 
Ad 1) V 18.10 hodin zahájila dosavadní starostka MČ pí Jaroslava Plevová ustavující zasedání 
Zastupitelstva MČ. Úvodem uvítala všechny přítomné a pogratulovala jim ke zvolení. Seznámila 
přítomné s pořadem jednání. Předala slovo p. Jaroslavu Vokáčovi, jako nejstaršímu z nově 
zvolených členů zastupitelstva.  
Pan Vokáč se ujímá řízení zasedání. Přivítal přítomné.  
 
Ad 2) Proběhla kontrola mandátů, pí Kadlecová, tajemnice úřadu, přečetla zprávu o platnosti 
mandátů všech 15 zvolených členů zastupitelstva pro volební období 2006 – 2010.  
 
Ad 3) pí Kadlecová přečetla slib. Nově zvolení zastupitelé jednotlivě přistupovali k p. Vokáčovi 
aby složili do jeho rukou  slib. 



Podáním ruky p. Vokáčovi,  slovem „slibuji“ a podpisem  svůj slib ztvrdili. Po té stejným 
způsobem složil slib p. Vokáč do rukou p. Dobrého. 
 
Ad 4)  p. Vokáč přistupuje k volbě návrhového a volebního výboru – navrhuje pí Kadlecovou 
jako předsedkyni a dva členy ZMČ pí Doušovou a p. Nováka. 
Proběhlo hlasování: pro návrh   15,    proti    0, zdržel se    0 
 
Dále navrhuje ověřovatele zápisu p. Šíra, p. Dobrého, dává o návrhu hlasovat. 
Proběhlo hlasování: pro návrh   15,    proti    0, zdržel se    0 
 
Ad 5) Stanovení počtu uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva,  
p. Vokáč navrhuje veřejné hlasování, protinávrh není, dává o svém návrhu hlasovat 
Proběhlo hlasování: pro návrh   15,    proti    0, zdržel se    0 
p. Vokáč navrhuje 1 uvolněného člena ZMČ na post starosty a 4 členové Rady MČ, stejně jako to 
bylo v uplynulém volebním období. Dává hlasovat. 
Proběhlo hlasování: pro návrh   15,    proti    0, zdržel se    0 
 
Ad 6) p. Vokáč přistupuje k volbě starosty MČ, navrhuje pí Jaroslava Plevovou, která 
kandidaturu přijala, dále je navržen p. Miroslav Malina, kandidaturu též přijímá. 
Nejprve dává p. Vokáč hlasovat o protinávrhu  pro p. Malinu 
Proběhlo hlasování: pro návrh   6,    proti   9,  zdržel se    0 
p. Malina nebyl zvolen. 
p. Vokáč dává hlasovat o návrhu kandidatury pí Plevové 
Proběhlo hlasování: pro návrh   9,    proti    0, zdržel se    6 
p. Vokáč konstatuje, že starostkou MČ Praha-Dolní Chabry byla zvolena pí Jaroslava Plevová. 
Předává slovo nově zvolené starostce pí Plevové. 
Ta se ujímá slova. 
 
Ad 7) pí starostka Plevová přistupuje k volbě 4 členů Rady MČ. 
Žádá přítomné členy zastupitelstva o předložení návrhů. 
pí Plevová navrhuje  Dr. Dvořáka, Ing. Nigrinovou za SNK a  Ing. Pexu za ODS. Za stranu 
zelených navrhuje p. Dobrý  Dr. Doušovou. Ing. Pexa  navrhuje p. Malinu. Všichni navržení 
kandidaturu přijímají.  
Pí  Plevová dává o jednotlivých kandidátech hlasovat. 
Nejprve je hlasováno o posledním navrženém členu rady p. Malinovi. 
Proběhlo hlasování: pro návrh   6,    proti    0,  zdržel se    9 
p. Malina nebyl zvolen členem rady. 
Ing. Pexa se vzdává kandidatury. 
Pokračuje hlasování 
- Dr. Doušová - Proběhlo hlasování: pro návrh   9,    proti    0, zdržel se    6,  
   byla zvolena členkou RMČ 
- Ing. Nigrinová - Proběhlo hlasování: pro návrh   9,    proti    0, zdržel se    6 
   byla zvolena členkou RMČ 
- Dr. Dvořák -  Proběhlo hlasování: pro návrh   9,    proti    0, zdržel se    6 
   byl zvolen členem RMČ 
Starostka vyzývá k předložení návrhu na poslední neobsazené místo v radě. 
- Dr. Dvořák navrhuje  p. Vokáče, který kandidaturu přijímá. 



 Starostka navrhuje  - Ing. Borhy, který kandidaturu odmítá 
                                 - p. Valchaře, který rovněž odmítá kandidaturu 
Proběhlo hlasování o p. Vokáčovi: pro návrh   9,    proti    0, zdržel se    6 
byl zvolen členem  RMČ 
Zastupitelstvo MČ schválilo volbu 4 členů Rady MČ ve složení MUDr. Dvořák, Ing. Nigrinová, 
PhDr. Doušová, p. Vokáč. Zbývajícím 5. členem RMČ je starostka p. Plevová. 
 
Ad 8) Starostka MČ pí Plevová předkládá k projednání a schválení Jednací řád Zastupitelstva 
MČ. Členové zastupitelstva jej dostali k prostudování s pozvánkou na zasedání. 
Nikdo z přítomných nemá připomínky a proto dává starostka pí Plevová hlasovat. 
Proběhlo hlasování: pro návrh   15,    proti    0, zdržel se    0 
Zastupitelstvo MČ schválilo pro volební období  2006 – 2010 předložený jednací řád. 
 
Byl stanoven termín nejbližšího zasedání zastupitelstva na 11.12.2006 v 18.00 hodin  
v KD v Ulčově ul. 
 
Starostka poděkovala přítomným za účast a za důvěru, popřála všem členům zastupitelstva hodně 
sil k jejich práci v nadcházejícím období. Vyzvala všechny zastupitele k práci ve výborech a 
komisích. 
 
Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, nikdo neměl žádné další 
připomínky a návrhy bylo zasedání ukončeno. 
 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 18.40 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zdeněk Šír, Václav Dobrý    Jaroslava Plevová  
               ověřovatelé zápisu        starostka MČ 
  
 
 
Zapsala: J.Vostřáková 
Originál zápisu uložen na ÚMČ. 
Za správnost opisu: J.Vostřáková 

 
 
 
 


