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- Volba přis€dic'ch soudu pro P.ahu 8

Stavebni úpÍavy MŠ chaberáček
Výsledky hospodařeníza rok ]009
Rozpočtové opatřeníč. l v roce 20l0

Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodařen' MČ Praha'Dohri Chabr) - r- 2009
Zpráva o kontrole hospodařeni Po za rok:00t]
solhla' " l\o 1en:m final.1hhp'n.lredki / RI Pn7š
,/_do"L o potolenj roZdť]ťnl / \ku / .]oplnlo\c 'inno 

'i / roku ]0oo PU /\
Žádoý o pouŽili finančňích prosttcdků z RF a IF MŠ Bílenecké náměsti
Zádos1 o přerozděleni HV za řok 2009 MS Chabeiiček
souhlas s cenovou nabidkou zařizeni l lříd}, v MŠ Chaberáček
souhlas s prodejem pozcmkLl ul' Na Dolíku
souhlas s přesvěřeníIrr pozemkú ul' Kadairská. V An]erice
Vftíceni uhÍazené daně MHMP
('eno\a nJbloka L]pr]l} olnpn)c\ ') .lenů \ dle!'J 1{
stanovenípočtu členů Zastupitelstvapro vo|ebni obdobi ]0l0 201]
oeli. c /d /rusenl !) .leolů \ R nd l l''lo iedi'ťie ,/Š
Rťzné

ZasedániZMČ bylo zahájeno v l8:3 5 hod
staroýka přjvítala přítomné. lonstatovala' Že ZasLupite]stvo je Usnášeni schopné a zahájila 25 zasedanl ZMČ'
Přisioupila k navrŽeni ověřovatelů a náVrhové komise. Do návlhového Výt'oru byli zvoleni pani Hradecká a
lng' Bo.hy. který čed usnesení. za ověřovatele NlL]Dl' Tupá a paní KlnneŠová'

V průběhu hlasoýáni 5e na zasedání dostavil MUDr. Dvořák a zasedáni pokračovalo V počtu lj členů' Starostka
poŽádala. aby byl z pÍogÍafiru staŽen Dodalek č' l kc Smlouvě o spolupráci zařazený pod bodem č' 17) a by|
nahrazen VrácenÍn Uhra7ené daně MHMP o navržené 7n1ěně dala hlasovat

Pro : ll Prori : 0

Poté i]ylo hlasováno o celkovém programu
HlasoVání: Pro :li Proli :0

ad l) Kontrola ápisu z 2a zasedání ZMČ. Be7 připonínek'

ad 2) Jako druhý bod programu b)'l zařazen sljb noveho Č]enn ZM(' nJ tvolnén) mandJL lro odstoupivší JUDr'
Vostřákové' V poiadi da1ŠÍn na kandidátní listjně ODS. klerý splnil 7ákonenr slanoýené podminky. by] pan
Karel Krejčik. kterého starostka představila. Polť piistulpL]a Lť \ ozenl \lihu clená ZMČ Po ieho sloŽeni byly
panu Karlu Krejčikovi odevzdány materiá]) vzláhUjLcl Ý l prorrám! d zJ\cddnl ZN.íČ pvllaČovalo V koneČném
počtu l4 členů.

ad ]) Prvnin projednávaným návrhen] usneserl h! ndýlh U'nťsťnl (' lÓ: ]0 2MČ íelokace usneseíi Č'

159/10 ZMČ volba přísedicích pro os Prah} 8' sta.ostka vysvětlila. proč je nutné usnesení z28' dubna tr'
revokovai' ]ak řekla. do této funkce byl chybou b)!J eho la]emnlLa l Me zloien ka|didaL. kle.ý o uvedenou

Zdňe| 3e : a

ZdrŽel se : 0



ínnkcj nenrěl zájenr' Chyba byla konŽultována r přédscdkyní obvodniho soudu prÓ PřahU 8. kl.rá doporLlčija

ÍeÝokaci usneseoi. Na základě těcirto skuteČnosti ZastLlphclstvo poivrdilo do ntnkce přisedici soudu na funkčni
období]0l0_]0l4 paniMiladu Urbanovou. Mgl. Mal1inu lonršů. Itg' Al.n! olivovou a pana Jaronrira Dlbna

ad 4) liialos|ka seznámila lastupitcls(vo snávlhenl usnÉseni Č' lói/l0 ZMc! stavebni upra!} vMs
Chabeláček lnlorlllÚvala přjlonné o prŮběhu výbělového řj7enla poLé {]alapÍxLlrk rc4ravě'
lng' Nigrinová vznesla dolaz} k po7rrá ká rýkaiicinl s.2ápisu výbčrovi komisc. klcrá pro ni v7hledem
k rukou plané verzi nebyla ČiLelná'
PhDr. DouŠová sc zajínra]a. jestli je reálné. aby byla stavba dokončena v ČasoÝém limilu. ti' do l'9'20I0'
Starosrka ji odpověděia. Že by měl) být dokončeny všechny práce v)'ima kancelářských prostor ředjtelny.
která.]€ umistěna v přistavbě garáŽe' Děti by měly nlít prostoly nutné k bezpÍoblémovému chodu MŠ hotovy'
Pan Vokáč. který byl členem výběrové komise řekl. Že nabidka filmy Diamec. která ve viběíovéÍn rizeni
zvitězila' byla Vyhodnocována za účasti odbonliků ve oboru ýavebnictví lng. Musila a Ing' ,A.rch. Balona.
lng' Pe\U zajinralo. 7_da b),1 brán zietel Da rcference týkajici se Zhotovitele Z důVodu VČasného dokončenÍ praci a
kvalily a zda.jc sln]uvně podchycena pena]izace za nedoďŽcni termínu. lng' Borhy se k němu připojjl.
starostka odpověděla. Že uz2vření smlouv'v se odvÚi od souhlasu Zastupjtels!va. a proto je zde návrh předkládán'

' l]' \iJ]nolo.r ./a_lna o. /da .rpldl\ pro\edel ť \ MŠ buoou oonaČJjRl / l'led'.k! l )slen)'
starostka odpověděla. Že úpravy byly S konzullován} s kompetentnimj zástupci tohoto orgánu'
Práýni zástupce MČ JUDr' Vajg] pak dodal. Že se zhotovitelem bude uzavřena Smlouva o dílo dle platné
legislariv)
MUD.' Tupá poloŽila otázku. zda je zajištěn stavebni a technický dozor. Starostka infonnovala příomné. Že

'la\eonldo/o cÍr b) po\ťíc4p_n\'4iru\o\l'elcka'.el'<r\rlji,'Vť\pollprJco\ald!n'inulo\Ii
lng' Nigrinová poloŽila olazku. jak bude MČ řešit shuaci v připadě' Že rekonsrrukce nebude včas hotová. Tato
skurečnost zajima]a také lng. Borh]_.
starostka odpovědčla. Že pfu tento připad se Mi dohodlLť s detql)n centreÍn PhDr' Douiové na náh.adnínr

Z veře.jnos1i se diskuze zÚčastni1i pan tlqida a paní K]ocperková. přičemŽ pana Hejdu 7ajínraly moŽné vicepráce
a naýýšeňj ceny' Navrhoval jako připadné řeŠení doČasni rozŠíicnísta!'b!, na 99 let. slaroslka mu odpověděla.
Že bude postupovat dle plalné legislátivy'
Paní Klocperková povaŽovala Za největŠiproblém nedostačuiícikapacltu Šatnt- pÍo dětia sociálnl zailzenl'
Po paíspěvcích z řad veřejnosti 9tarostka rozpravu ukončila a poŽádala. aby llrg' Bořhy přečetl návrh usnesení'
Zaslupilelývo souhlasi s provedenim úpravy MŠ Plolilehia v riJzsuhu uledenem v!ťnové nabidce Íjrm!
DIAMEC za cenu l'9ll'108'70 Kč. které vzešla jako víčz z Výběrového řízcni' Nabidka byla zpracována dle
projekn] Ing' Večeři ve spoIuprácj MUDř' Štolbové z h}'gienjcké stanice h1'm Prah], a ředitelky MŠ Chaberáčel
PhDr' Kalábové' Zaslupjte]slvo Souhlasjs financovánfu z prosrředků MČ.

Hlasováni : P.o : l'] Ploti i o
Návrh b)'lpi|at'

ZdÍŽel sc : 0

Hlasování: ZdrŽ€l5e : 0

Hlasováni: Pro: 1.1 Proti :0 Zdúelse : 0

Hlasován':

Návrh b}i př|at'

ad 5) starostka seznámila přítomné s návrhe Llsnesení č' l64/10 ZMČ výsledky hospodaieni za rok 2009'
Starostka se v předloŽenéÍJl dokumentu o hospodařenj MČ Za .ok 2009 věnova|ajednotlivým poloŽkám přijnlů a
výdajů a poté dala proýor k dotazům. trotoŽe Žádné nebJly. poŽádala návrhoÝý Výbor o přečleni návrhLl
usneseni' Zastupite]ývo po projednání v Radč a ve Í'inančním výboru schváli]o výsledky hospodďeni za rok
2tl09 stímto Výsledkem: rozpočtované přiinr} byly naplněny na l02%. tj' vyšši o:70''159._ Kč vyŠši oproti
Íozpočtu. rozpočtované výdaje byl}r čerpán} na 92a)b' Ízn' nebylo čerpáno I.3óó.287._ Kč. Rozpoče1
ho.podri,ke ainnori o) l \ o ir e.l a \\oa-.ch r r^\ ,dn)

Návrh bylpřiial

adó) slaroslka předloŽila návrh usneseni č' I65/l0 ZMc - rozpočtové opalře i č. l v roce 20]0' Poté. co
vysvěllila poloŽky zahrnuté do výŠe uledeDého tozpočtového opatření. bylo o náv.hu usneseni hla\ováno.
Zlstupitelstvo schválilo rozpočLové opafení Č' l ! roce ]0l0 dle příloh} č 1 toholo usneseni

Návů bylpřijat'

ad 7) Starostka přednesla návíh usnťsení č. 16ó/10 ZMČ Zprávu o výsledku přezkoumání hospodařeni'
Zaýupjtelstvo Vzalo na vědom' Zprávu o výsledku přezkoumáni hospodařeni podle zákona ]20/2004 Sb'. ve
zněni pozdějŠích předpisii. kteÍou vc smr'sIu .s 5 zákona vykonalodbo. konlrolllich čÍnností MHMP na základě
povčřeni. Přezkoumáni hospodařeni za obdobi od' l ledna2009dojl. pÍosince 2209 se uskutečni]o formou



dilČiho piezkoumáni v obdobi |9'l{]'-lj'll'2009. 8'2._1]']010 a l]'4_]]'{':0l0' chyby a l1edostátk} ncb!'ly
zjišlčny

ed 8) slarostka poŽadala pana Vokáčc' ab} jako předscda konťolního výbo.U přednesl ,Tráýu o konlro]e

hospodařeni Po Za rok 2009. Pan Vokáč Zaýupitclsivo se zprávou sczlrámil a řekl. Že konn'olni výbor neshlcdai

zásadni nedoslatky' Zaýupilelstvo zprávu o plovedených kontlolách vzalo na \ědoni'

ad 9) sra.ostka seználnila Zastupitelstvo s návÍl]€lll usnes€nj č. ló8/l0 ZMť'. týkaiici se souh]asu 5 uvolněnim

finančnich plostředků z lezer,,lriho fondu ZŠ ve vy'ši 100'000.' Kč. které budou použiry na ýavébni Úpravy
ploýoru bývalé školni kuchyně na třidu p]o avýŠeIli kapacily Žáků Ý školnim roce ]010/2l l' Výš€ zůstatku

rezeNnihofonduje260'l6].]0Kč'pozapojenidorozpoČtuZŠbude.]ehozůstatekl60'lól.70Kč'
Ing' Nigrinovou zauiala linančnj čás1ka Za zednické. nalířské a natěračské p.áce' Zdála se ji ňepřiměřeně

v}soká' Starostka poŽádala Mgr' cutycha. zástupce ZŠ' který byl přitomný v řadách veřejnosti. ab)' sc k |omu

vyjádřil' Ten řekl. Že cenu za uvedené púce povaŽuje za solidní vzhleden k nabídkám.iiných filem' kte.é ZS
os1ovi1a.
PbDr' Doušovou zajímala otá7ka nedoslaČující kapacit} zpohiedu potřeby Davýšeni počtu učitelů a
nedoýatečnosti prostorLr kabinetů. MgÍ' Cutych odpověděl. Že tulo nedoslalečnosi ZŠ avizuje písemně

kaŽdoročně. ale domnívá se. Že kíilick}'ýav naýane ve Školnjm roce 20l]/20l]' ProloŽe dalŠi dorazy nebyly.
poŽidala starostka náv.hový !ýbor. aL]y přečetl nÍlvjh usneseni' Zaslupil€lslvo s uvolněnÍn l]n3nčnich
proslŤedků z rezervního íondu ZŠ souhlasilo'
Hlaso!áni:
NáVrh byl přiiat.

ad l0) sta.ostka předloŽila návlh Usncseni č' 169/10 ZMČ Žádost o povoleni rozdčlenÍ zjsku Zdop]ňkové

činnosli z roku 2009. o které poŽádalá ZŠ' Zaýupřelstvo souhlasilo s přerozděIením zisku této přispčVkové

organizace 7doplňkové čin|osti za rok 2009 ve v}'ši ó2'2'17 Kč do rezervního fondu a lbndu odměn fond

odměn :20.000.- Kč a Íezervnífond i4].247.69 Kč.
Hlasovárí PÍoli : 0 ldÝtl sc: 0

Hlasováni]
Návrh b-"_l přiiat'

sejmut dne 12.6.2010.
Hlasování: Pro : l'l

ZdrŽe] se : 0

ldrŽel se : 0

I'rori : I ZdrŽel se : 0

Pro : ll

Návrh byl přijal'

ad ll) starostka přednesla návrh Llsnesení č' l70/l0 ZMČ Žádost o pouŽilí linančnich p.osíředků
z rezervního a investičního lbndu. o kreré poŽádala MŠ t]ilenecké náněsti' Pan VokáČ' který konrrolova]

hospodařeni přispěvkov}'ch oryanizací. vysvěllil. proč MŠ žáda o pokr}'lí aráry ve YýŠi 29'9'r8.ql KČ. která

v7nikla v roce 2009. Jak uvcd]. zt.áta vznikla náklady na povinnou skartaci a archivaci a nutnoslicelkové revize
ejektřiny' Na Základě lěchio skutečnoýí Zastupite]slvo souhlasilo s čerpáni finaDčnich prostředků ve Výši ztráty
zrezervniho fondrl' Stav rezeNniho fondu ke dni 2'ó'2010 je j75.940'- Kč' Dále Zastupitelstvo Souhlas;lo

s čerpáníln finančnich prosliedků ve výŠi 80'000.- Kč z investiČniho Íbndrl' Prostředky budou použjty na

celkovou řekultiýaci Školních zahÍad'

Náv bylpřijal'

ad 12) staloýka seznámila ZaÍupitelstvo s návlliem usneseni Č' l7lll0 ZMČ ždosti o přerozdětení
hospodářslého výsledku za rok 2009. o které požádala MŠ chabfráček' Ilospodářský výsledek MŠje 35.596.12
Kč a Záýupilelslvo navrhuie přerozděleni do 1_ondu odnrěn !e výŠi 40% a do jnvestičniho tbndu ve výŠi ] 60%'

ad l3) DalŠim pledloŽeným návrhem usneseni by] náVrh č' l7]/l0 ZMČ Souhlas s cenovou nabidkou na

zařizcni 1 lŤjd} v MŠ ChaberáČek' Rada souhlasí s lrákupem zařizení do této třidy ve výši 238']20.- Kč. NabÍdka
b),]a vyhodnocena jako nejvhodnějšj ze 7 oslov.ných firenr' ProloŽe nákup zařÍzení přÉsahuje částku'10.000._
KČ. je nutný die /iZovací listin] souhlas Zřizovatele
Hlasováni:
Návrh bylpřijal.

ad 14) Starostka předloŽila návrh Usneseni č- l7j1]0 ZM(' souh]as s prodejem pozenlku' Zaýupite|stvo
souhlasjlo s prodejem pozcn]ku parc'Č' I45l/b o výměře l nl] v ulici Na Doliku za cenu pozemku dle cenové
máp) . klerá je 4 ' 520'- Kč/m2 ' Pozelnek l 45 i /b se nacháZi pod garáŽí v majetku fyzic ké osoby. Zastupi1e lstvo
zmocnilo staroslku k podpisu kupní snloLlvy' Na zafirýš]ený prodej byl vyvěŠen záměr dne l2-j'20l0. kteqi b}_]

Proti i 0



lld lJ) U návlhu č l75/l0 ZMc'požádala sufusLl'a lng' Nislinovou. aby přÍtolnniÍn vysvČllila ádost o souhlas
s přesvčřenim pozcmků komunikac€ Kadaňská a koÍrunikačnízel€Ii VAmericĚ' Ta uvedla' ŽE sšjedna o čast
nové zástavby a dilvodťmje. Že sLará čásl ko unjkace Kadaňská Ve správě MČ je. PovaŽuje za lpraÝnÉ' aby ML:

SpraYovala i či'st novou' lng. Borhy řek1. Že tento dlivod ncpovaŽLÚe 7a dostačUjíci převzeti kofunikace do
správy MČ. !}Žaduie.jeji údrŽbu a je vščobeclre známé. Že Ma nemá dostatet íjnánci na ulicc. kleřé vlasmí
v piipadě' Že .Ý Žáílo;ii_v1hovi. povazuje ro za pr<.edcnj. plolozš oa uzenri Ma.isou dJlsi ulice. klrró Mť' ve
Správč ncmá' 1ng Poxa se domnívá. Že MČ by měla spraYovat vŠechny ulice na svenr úzenli, alc souhlasi lfig'
Borhy. Že neíi splávné převziljeĎjednu komunikaci' 1ng Borhy navrh] 7mapovánívŠech doposud l€přev7'atjch
komunikací a přcvzjt je lrajednou' lns' Pexa ]eho návdr podpořil s tim. aby leferát majetku připravil podklady
pro /mapo!arl' \.4l Dr' lLpa . oo.lJpem ne.ounl,j.i'J JJl iella' obla1c \ Ulh .h' klťJe Va te (prave nemd' ,/a

skutečnost, Že uljce nejsou ve spnivě Mc. nen]ohou' Je za převzeti ulice' Ing' Borhy se obrátil na lng'
Nigrinovou s otazkou. proč má MČ čá5t převzí kolrkrétně tuto u1ici a nikolivjinou' Ing' Nigrinová odpověděla.
že ploto. Že tato situace trvá jiŽ někoiik ]et. a poté uv€dia. Že v Uvedené ulici bydli' ProtoŽe dalŠi připonrink}
nebyly. poŽádala starostká návrhový výbo. o přečteni návrhu' Zastupitelsrvo poŽádalo o přesvěření pozen]ku
paÍc.č' 55l/l o výnlčřc l.j79 m2 ( komunikace Kadaňská ) a pozemku parc'č' 552i] o Výměře ]78 m] (

komunikační Zeleň V Americe ) z ajerku hlavniho města Prahy do správy MČ'
Hlasování: Pro:8 Proti : 5 ZdrŽel s'. : l
Návrh bylpřijat'

ad ló) Následujícínr návrbem usneseni byi návrh Č' I76lI0 ZMČ vráceni uhrazené danč MHMP.
Zastupitelstvo vza1o na vědomi informaci MHMP o vrácení uhrazené daně ve výšj 559.6l5.j6 Kč zpřijmu
právnických osob. klerá byla vrácena do rozpočtu MČ. Schvaluje navýšeni rozpočtu o tuto částku. ukládá účetni
zajisti{ l j _denn i zveřeiněni dle platné legjsIaljVy a 7pracoval rozpočtové opateni.

Zdťžel sc i 0
Návrh byl přÚat'

ad 17) Dalšnn návrhem usnesen' byl náVrh usnesení Č' l77110 RMČ _ souhlas s uvolněnÍn píostředků
z rezervního fÓndu ve výši 380'000._ Kč' které budou pouŽity na úpravu otopného systému v areálu Zs'
starostka uvedla príromnó do p.oblematiky a poté poŽádala přitonrného áslupce ZŠ Msr. cutycha o Vysvělleni'
Ten vysvěd;l problém 5 vytápěnÍÍ třid Smělovaných na iih a na sever a s výápěnim zahradních pavilonů. kdy
docházi k vysokým tepelným Ztrá1ám' l přes instalaci lermoregLllačnich ventilů a záSobování leplovody.ie topení
Vysoce 7íátové a insialacc plynových kodů b), výápěni zefektivnilo' lng' Pexu za.jímalo. proč je do býu správce
navrŽen elektrokotel. kdyŽ.iinde bude p|ynovod' Mgr' Cutych mu odpověděl. Že p.votním ájmem zŠ v}Ťapéni
objektů ve Školní zahradě. nikoliv tenlo bý. který je vyinrut z n]a.jetku Školy' starostka jeho odpověď doplnila
informaci' že samostatné výápění b}tu a objektu ško]y ]e efeklivnějŠí předevšim v době. kdyje školni objekÍ
mimo provoz. tedy v období prázdnin' Na zák|adě předloŽenjch informací Zastupite]stvo souhlasilo s uvo]něním
finančních proslředků z foDdu Íezerv a rozÝoje MČ Praha_Do]nÍ Chabry ve výŠj ]80.000,_ Kč na úpmvu
olopného systému v areálu ZŠ' Ukládá finančni úČetní promitnout do rozpočtu 20l0 rozpočtov)m oprrťenlm ('
2.
H]asovánii Proti : 0

adl8) Předposlednínr projednávaným návlhem usnesení b}rl návÍh usnes€ni Č' 1'78l1o ZMČ stanovení počlu
členů ZMČ pro vo|ebníobdobi20I0_20l4. starostka vysvěllila. Že souČasný poČet l5 členů se odviji od počtu
obyvatel nad 3'000 a počet členů ZMČ sc dle legisLatjvy pohybuje mezi lI_25 členy ZMČ. ProtoŽe současn}'
poČc] členů ZMČ iiŽ dlouho ýasnuje. navrhuie Rada vzhledem k nárůstu počtu ob}.ýatel zvýŠeni na 17 členů
7MC' Poté dala prosror k rozpravě
Pan SÍr ř€kl' Žc současný počet členůt povaŽuje za doslačujíci'
PhDr. Doušová s nim nesouhiasila' Vzhledem k nfuůstu ob}vatel a přibývaiící přáce v komisÍch a výborech.
navrhuje hlasovalpro počet ]7 č]enů'
Ing' Pexa se zotožnil s návrhem pana Šía. Člcnové ZMČ nejsou pro občany nedostupni a počet členůje
přiměřený.
s1arostka nesouhIaSjIa' Jak řekla. z l5 členů ZMČ je aklivl]ich cca 9 čIenů. a p.oto by navýŠeni Uvitala'
Ing' Pexa oponoval. Že problém neDí v počtu č]enů. ale v č|enech ZN4Č jako lakových' VyŠŠí poč€l členú
nezaruču'je. Že bude více č1enů p.acovat'
MUDr' Dvořák podpoři] navýšení počtu člelrů' naopak Ing' Bořhy se připoji1 k lng. Pexovi a panu Šírovi' PoloŽil
olizku. zda v paipadě navýŠeni členů ZMČ. dojde k navýŠení členů Rady' Pan Šír oilpověděl. Že Rada tvoří vŽdy
l/3 Z celkového počtu ZMČ' takŽe poče! členů Rady by i při navýšeni členů ZMČ zůýal stejný.
MUDr' Tupá byla pro navýšeni poČtu členů' lng' Pexa míni]. Že k navýŠeni neni opřavdu důvod. protoŽe
\ lonri,r.n 

" 
\)b.'"ech eprccllr er ( en, \e /\,41 . d,e cel. iida obcani.



Poté.cosczřadobyvátel7ačalyo7ývárhjasypodporujíciná7orna7zchovánjsouČasnéhoslavu.starostka

",''*"' "i""r'r" 
u o"zuaala. aby b}ló hlaso!áno o přÓfináv'h!' kÉrý navrhuje Zachováni současného stavu'

HlJ tanl ot'' l( (lcl'll /\4ť Pu ? PloLl'_ ZdlZcIse|0
lllasÓ\;nl;16 l'cL'nu7MČ plJ _ Pl'll 7 / |el'<'{
)" i"t"," ''i""" vlsto,'pil pansjraUvcdl Že dlc 7ákona připadě neodsouhlasení počtu Zastupii€lů na dalši

i"r"Ě"i"iá"u pr"l,i .i",]ea;ý počet. starcstka se obútila rla pťávniho zástupce'.zda 1Ó tak 'ie Tcn řekl' že sť

ao'"i"e. z. ' táo pur."o situaci zittavri zactrovan souča5ný po'et. tj' ]5 člcnů ZMc

ad l9) Poslednínr pro]ednávaným usnesením byl návdr usneseni č' 17g/Io MČ Pctice_7a zrušeni výsledků

v.itreráveho rizeni na misto řeijilele ZŠ' Starostk; poŽádala o ro7nor pláVního zástupce Me JUDr' Vajg]a' Tcn

k:il;;;i;;;;G;'ch materialů by]y zjisten! (lut€cnosli uvedťne v na!lhu Usnesťnl. peli€e 259 občanů
-u"i" 

"" 
ovč doručena áne 24'5.20]0. byla zkonirolovana Lorltrolnlm V}borem po ibrmalnjstránce a nebyly

,i'.i."' i"a"" 
".a".i.,i'. 

Petrce br]a l sóLladu se Zákonenr v zákonné lhůlě projednána na 66 zasedáni RMC

ilri]"j;ó ;;ilil'r' proleaň na -'eaanl zMČ' Dále konstatoval. Že' přeýoŽe petanti nejsou spokojenj

,"'r"ar.."ti"'en",)eni apoz.duir'aolb)')ber'veren/a(ruDreisr!r'nepo!aTuJerenropo/addtetzd
."iu'"."'.' ";","'. 'ise,"* 'i^"' i'obér.ro ' 'o,,r"o" .e Z"lon.m' \}Derovd koÍ'i'e D}la se(ld!ena

;;;;;;''iů i;ň;"'i'lf árgan a zawi 
"yuoovelro 

řizeni nelze zpochybnii. stejně tak'iako rozhodnuti Rady'

i"'ň""i't. iďz"","pr"1stvJ zrušilo rozhodnuti Rady povaŽuje za nezákonný' protoŽe Lato komp€tence není

Zastuoitelstvu vvhrazena.
Ň" Ji"" lÚĎ.]n"i*r".eago\ra]i zřad veřejnolti organ zaloil pet(e pan Knlzek a pán. Ka]enda' s názorem

.Ji]o.' íqgr" 
"*""'i'i""rri. 

žazněla otázka t1kaJrcr se pr"xe 
" 

oton' adíeso\ana ýitezi v-}'berového řízeni MgÍ'

ói"r""p"iře' á Lt praxe nepovazuji peranti za dosrajujici praxi a poukazuji na praxi Mgr' cut'v'ha' kteřá je

někoIikanásobně wŠŠí.
;'J;;;;;;;lň;.'ti ;" Malina. člen ZMČ. krer} 5c na ýaÍoíku nbratll's ŽaJoýr o"podŤobnosti týkající se

"yt!r""ei,. 
i.""]. r.ii'e.ia' která byla ÍozhoduJ ci pii ý)beru kandidáta'_ dťlta píaxť' pllsluŠné vzdělání' apod'

ši"*.ir" ." 
"ap*eanr^. 

ie výběrávé rizenl iroailaro "e 
: k"lech Plihlasilo 5e do nej 9 u'há7ečťl' znichŽ7

'"i"ir" ooaln'"ri VR Komi'e "rer. toono it. Lcl'J,'e(e \ Záklddnlm ^ole' r)la \loZend /e (lolnl :n'pek(e

,i.i"'"JVH v p. .l"i*. ]uo1' 
'"a'"t. ilne /s " /.'lupťů R"d] Hodno'enl.b)lo dnon)ř1la !)bero\'l komise

wu.Jla + tanaiaatv' IeiichŽ hodnocenj odevzdala Rade' Pokud ma pan Malina Zajem o podrobně'jši informace'

můŽe muje dát k nah]édnuti' isou v mat€riálech výběrového řiz-eni'

rul",' i'""*l'i. kleía b}la iednln ze 4 kandldáťl. siarostce oponova]a' Komisi povaŽuje za podjatou a

"";il.ň". 
"u"il". 

'" 
úUD;' Dvoiak. kte.ý byljejín členem. ji jako kandidátovi vyčj1al stereotyp. přičemŽ

ona pracuie na této ZŠ pouze 4 roky'
p""'i"ď'{á" 

"ri"'"r ""r]r. 
RMČ zeine 30'4'20]0. který se týkal výběrového řizeni' kdy smrostka po l' ko1e VŘ

;;j;ýl; h;J*,ll" Mli Horáetovou. V průběhu 2' t'óta pár ugr' s!árovskou a vjeho závěíu se přiklonila

k Mgr' chaloupecké'
i"i;'*u * 

"i''"air" 
proti způsobu' jakýn pan Kálenda pÍezentoval jeji rozhodnuti' Jak řekla' přiklonila Se

k názoru věÍšiny'
i;"" 

_r"ř"ň".áp*.aa. 
* j€j mrzi' že o výběIu ředitele ro7nodovali lidé. kteři ponlěry na ZŠ neznaji. a Že lidé.

lle1 jeZndi'oů;Čme ndlo\tkaa lJdnj \o\dc'\ii rd7ornepro'adili

r'aÚrj.' ó""r,it *." 
",a'ku 

adŤesoval Mgr' SvaroÝske' Z<pial se' zda sv5rn v)jadieninl krili7'vzla rozhodnuti

Rad\ nebo lolnise' M!.í' s\ aro\ Šká odpU\ edéla' 7e IeIl \ \ nrad} Ý 'ykdl\ komi'e'

ó_jl' 
" 
l. 

'"ii".'i" 
iig l' igr] nova .tak u verl]a. tlenkou_Výběrové kon1ise neby]a a vilěznou kandidátku předtim

*'""r"' 
_i"" 

pr"ái.aryír šk;lské konr'se. jeiíŽ čás! členů podporova]a kandidaturu" M^gr' svárovské' Přesro

rlononreila vsem etentm. aly s.'íe|drl\e ieznámili S hodňocenim všech kandidátů' Pro ni samotnou bylo

'"l,'*rn 
r.iřrt. rl"á""*i'' 'ys.á'. komise. krerá nejvýše hodnotila Mgr' chaloupeckou' Navic ii tato

;chazečka př€svědčiIa zpohledu koncepce dalŠíbo rozvoje školy' kteřým se prez€ntova]a' M'zí ii postoj

""r.:""'i; "'*li'"u'r" "titelského 
sboru. ale.ie presvědčen; o správnosti rozhodnuti' Navrhuje všem' aby nové

ředit€lce dali Šanci'
p"" i"r*r. "**r'r"'ir 

s tvrzením Ing' Nisrino\ť, ze noÝou iedilelku dllve neznala' Ne]ibÍ se mu postoj

(láÍo'lk\-krer.nČkolikráIprehod1oIi'd{ů n./Urra\lle/nťlotsdndlddld'Ml Dr D!omkaoh/'il/J neznalcho

;;;'á il;';;i ;'a.'Lrilizo\al PhDÍ' DouŠovou za př€dčasný odchod v průběhu výběrového řízeni. jehoŽ

;;řd;ř ;;;;;;;-"'"" li! n ila. a radnlho VokáČe za nedoslateČnou obha.jobu nlístních kandidátů'

rán Ýoui mu'oapoveael. Že. přesÍoŽe hlasoval pro mistního kandjdáta' za rozhodnutím Rady stoji' Včtšina

niehla\o\al.r men!inL. a prolo po\./rle \j'lede\ "'olhodnu 
r /" leEil'mrri

'^;:i;;;; ; ;;';'l' il r""' 'l'",inoi* zepla' 'e. \ cem o}l \ll'7 lreďitncicl ne2ml'mi "anoidUl' \i/
;:. ; 

' 'il;"i.h" ;',." ' po.'e a"a'"t';e lorL,o ralnl íolhooll lal' iak roáodli' e jeiich povinno'Ťl' ab} novoJ

[ár,"ir"'o"á,"rr'-r"g' L,grinoýa mU odp;!ěděla. Že doufá. Ž€ bude ředitelce v nové funkci nápomocen' protoŽe

volebni oidobi soutainéh; Zastupitelýva bude končit kÍátce po zahájeni školniho roku'



DodiskuzcscpřihlásiiapaniKal€ndová'NaprostolresouhlasisvýběremRad).Výběrovéhořizeníseričasmili2
mistní kandidáii. treříis; všeohecně obIjbeni Žáky. UZnáváDi svýnri kolegy a firaJi rĚspekt rodičů. I'ovaarje je

oba Za vysoce schop;é. odborniky a doýatcčně krellivní Zasllph€le si vybruli obČané, kleří Zde žiji. a ti

s výběreni Ra{ty neiouhlasí' Pokládí ledy do pléna olázkLI. k Čemu iady Zasfupitcli jsou. když neřespekfu]í

názor svých Vo1ičů
Pan KnÍiek vyjádřil názor. Že ZasrLlpitclstvo má VěÍši pravo roc neŽ Rada. ajĚ ted} moŽné vysledck VŘ zn!Šit'

slarostka filu;dpovČdčla. Že plavomoci Radya Zaslupitclslla js(tu dané zákoneur PrctoŽe 5i Za\iupitĚlstlo

ncvyhradilo práVo V iólo věci rozhodnout. Íozhodla v s)uladu s. zákonenr Rada.
p"'ii"r"nao 

'. '"pt"r. 
proč nebyl ne post ředhelc Mgr' Culych dos.tlen dol:asnč a souČ.rsDá Rada nepiĚn€chala

rozhodnuti novém; ZairupirelsivLr po komunálních volbách' s|aíostka se zeplala. zda si pan Kalenda dělá

legraci' Připrava výběrového ijz€ni má svá pravjdla a je to proces trvajici vice neŽ dva měsíc€'

ea=n ral"náa.eago"ar se s]ovy. Že poroÍn ntsi vprácj ř€dilelku podpořit nové Zastupitelstvo a nikoljv Mgr'

Cutych.
Ing'Pexa'kterýsepřihlásiloS|ovo'reagovalnadřívepoloŽenéotlizk}rýkajícisekcalivity.akoncepce,,]akřekl.
n;pochybňuj; k;]Íy ostatních uchazečů. ale podstatné ie umět paed]oŽenou koncepci obhájit a přezcntovaI se

v ři'eníškolyjako manažeř. A loto nejlépc dok'a]a Mgí' Chaloupecká'
Poté se o sl;; přihlásila sama Mgr' chaloupecká' Piedslavila se a reagovala na vyjádř€ni pe1antů' Že by by]a

jakýmkoliv ,+ů;bem spiata s nekterým členem výběrové komise nebo Členem Rady' Jak řekla' neni spjatá

i zíanou pot;'ti.tou stranou' sdruŽenim nebo jiným seskupenim' Neni politickým íukojmim v nadcházejicích

komunálnÍch volbách a poŽaduje klid na praci svou a svých kolegů

Po těchto slovcch ýarostka poŽádala právníka o názo. na připravené usneseni'

lng. Borhy Se na starosiku obráti1 s otázkou. zda můŽe Zastupitelstvo zvrátit rozhodnuií Rady'

or]ve neŽ stihIa srarostka odpovědět. zeptala seiej lng. Nigrinová. zdaje nutné vyvolávat takové zvrácení a nové

P;n Malina vzhlcdem k počtu občanů. kteři petici podepsali. povaŽuje za rozumné. aby bylo Íoáodnuti Rady

Ňa obojí reagoval JUDr' Vajgl. který řekl. Že dle zákona o hl' m. PÍaze toto judikatura neumoŽňu.je' Sanoslamé

rozhodovánia kompelencejsou V tomto připadě práVem Rady'
Pan \nlle" oporolJl' 2e prdqici MH\4P |'oJ Iineho llďor' '

tng' Nigrinovi snim nesóuhlasila a podpořila na,U] pía\nlLs MČ op]lti< k o skolenl obecni'h úřadů' kterého

se. jak uvedla. zúčasinila'
Sta;ostka doda]a' Že výběrovýn řizením se na popud pana Kalendy zabýVá ministe.stvo školstvj. které však na

zallade dodanilh oodiladu neziisnlo ádne pořuŠenÍ zákona' V telefonickém roáovoÍu se vyjádřilo. že výběr

r<drre e te plnj r [;nlpetťncl MC ! souladu 5plalnými zákon]'' "Njcménč' buderne čekalna písemne vyjádřeni'_

JUDr. vajgl pak dodal' Že z pohledu taxaÍivně vyh.azených pravomoci a pravomoci Zb}'tkových nelze

rc^odnuli Rady ZruŠit'
PotépodalaIng'Nigrinováprotináwhusneseni.kterýíbrnnllolalaspolečněsprávninlzástupcem'Nazákladě
preatázenych sřrrretností Za;rupilelstvo prohlási]o. Že se seznámilo s obsahem výše uvedené petice a konýa1Llje

)e ate uyiitasLy s+i:oos sb. a;ákona 5ój/2004 sb' proběhlo výběrovó řízeni v souladu se zákonem. Respekruje

jeho výsledek.
Hlasováni: Pro:I]
NávÍh byl přijat'

P(Íi : 2 ZdrŽelse : l

ad 20) Různé :
Pan úalina se obrátil k obČanťlnr z řad veřeinosti. kteří se účaýnili 7asedáni- a poděkoval iim Za Zájem o věci

ýeiťiIe'
Srdr;srkl inlu.mo!aja alenj ZMa. Že !zhleden ke stanovenénu termÍnu komunálnich voleb bude nutnÚ zÍušÍ

řádné podzÍtnni zasedáni ZMČ a v připadě potřeby slolat nrinořádné asedáni. které by s terminem voleb

PaníKlirneŠováupozornilanachybu.kterásev}.skýlaveZpravodajiatýkalaselcrmjnuvitáníobčánků'ByI
zde chybně uveden rok 2009 míSIo roku 20I0.
Z veřejnostj se přihlásil pan Vyšin. který se zajímal o to. v jakém stádiÚje řešeni dop.avoí situace ! Kobylisk';.

starosita'je'j inro..ouuia. n Édnáni se zástupci firÍly Star GÍoup a odborem dopravy Prahy 8. na zák]adč

kterého bili poŽadované podklady postoupeny dopravnimu odboru l,Íahy 8' Pojejich posoltzeni a stalrovisku

by Rada měla požáda1o zjednosměměni ulice Kobyliská'
o ,touo 

'e 
ptit'tarit tulg.' 

-cutych. 
klerý apelova1 o zjednosmčnlěni ulice V Křat1nách z poh]edu bezpečnoýj Žáků

ZŠ'Jak řetl. situace 'j'e nepiehledná a vyhovujici dopravni značenÍ by přjspělo výraaě k Zvýšeni beŽpečnosti

v okolí školy' Ing' Arch' Balon se k němu připojil'



starostka pÓádala. aby mto skutečnost byla uv€d€na do zápisu a přislib'la. Že se jí bude zabýat dopravní

Panilláiková.dalšiobčanzřadveřeinostiap€lovalanaplácistráŽníků'kteřibyseměI'dopraMrimlpřeslupky

Posiedni otázku po]oŽil člen ZMČ, pan Dobry. který se zeptal. kdo je zodpovčdný za údfžhlt koňunikac€

ÚsLecká Starostka mu odpověděla. Ž,€ ialo blavnítomunikaceje ve spÍávě TsK.
P]'otože dalši připominky. domzy a náměry jiŽ n€b}ly. poděkovala starostka plitomným Za účast, členlim

ZastupiL.lýva za ;polupr;ci v pťvnim pololell roku a popiála všcn pěkJ]é prá7dniny poIé záscdÍni v 22:00 hod'


