
Městská čá5t Praha-Dolní chabry
zastupitelstvo měsÉské ěásti

zápis č. 26110,l zMě zé dnc 8.7.2o1o

Přítomni: dle pÍezenční listiny + veřejnosl
Omluveni: 6
Neomluveni: -
Ná\rho\} \)bol: pcn Malinc. pan Dobrr
ověiovatejé zápisu: pi Kiimešová. MUDr.'I'upá

NavrŽený pro$aň 25. zasedáni Zastupitelstva MČ:

1. stanovení počtu členů ZMČ pro r.olebni obdobi 2010_2014
2. Různé

Zasedání ZMČ bylo zahájeno v l8:30 hod-

staÍostka piivitala přitomné. konstatovala. Že Zastupitelstvoje usnáŠeíí schopné a zaháji]a 26.
mimořádné zasedání ZMČ' Přistoupila k navrŽeni ověřovatelů a návrhové komise. Do
návrhového výboru byli zvoleni pal Malina a pan Dobrý. kteŤý četl usnesení. za ověřovalele
MUDr. Tupá a paní KlimešoYá' Starostka poŽádala o odhlasování ověřovatelů a návfhové
konlise.
Hlasování: Pro:9 Proti :0 Zdrže] se : 0

1) Starostka členťrm ZMČ vysvě|lila. proč bylo nrinrořádné zasedání svoláno. .lak řekla. při
projednávání stanoveni počtu člcnů ZMČ r]a \olebnL obdobj 20l0-]0l4 nehyl odsouh]asen
Žádný návrh. tj' 15 ani 17 členů Zastupitelstva' Zastupitelé byli nrylně informováni z pléna a
inlotmace byla potvrzena plá\,ním zástupcem. že \, případě. že není stanoven počet členů
ZMC na další volební obdobi. plati současný slav. Tiln by]o zasedání ukončeno-
PlotoŽe tato iníomace byla mylná. coŽ si následně starostka ověiila v příslušném zakoně.
svolala ihned mimořádné zasedání. V případě' Že by nebyl stluoven počet členú ZMČ na
příští \'olebnÍ období. stanovil by se d]e Zákona o hl'm. Praze počel členů na spodní hranici
zde rLvedené tabulky. ti. 1 1 členů Zastupitelstr'a.
o siovo se přihlásil pan vokáč.'I'en navlhl_ aby vzlrledem k 2/3 stavu přitomných Člšnů ZMČ
bylo hlasováno současném počtu ] 5 člcnů.
Pan Dobrý poloŽil otázku. na či popud se na minulém zasedání projednávalo navýšení členů
ZMC na l'1. starostka mu odpověděla. Že tento návrh vyšel ze strany Rady vzhledem
k lostoucímu počtu obyvatcl.
Pan Dobq; se domnívá. Že v lomto případě by bylo r'lrodné počet členů ZMČ navýšit- S tínl
souhlasila i MUDr' Tupá.
Pan Vokáč upozorniI na skuleěnost. že jc nutné si uvědomit. Že při současné přítomnostj 9
členů. je nutné se shodnout na jednotném návrhu. aby nedošlo k patové situace při hlasováni.
Návrh musí odhiasovat nadpoloviční většina všech členú ZMČ. nikoliv jen přílomĎých.
Z těchlo dů\'odů ape]uje na přitonrné členy a navťhuje zachovat současný počet l5 členů.



Poté bylo hlasováno o návrhu usnesen"í č' 1 80/1 0 ZMČ. kle.ým pro volební období 2010-2014
Zastupitelstvo stanovilo l5 členů ZMC.
Hlasovárí : Pro : 9 Proti :0 ZdÉel se | 0

ad2) Různé: Protože k tomuto bodu nebyly pripomínky, arli náméty. statos*a mimořádné
zascdád ukončila s poděkovánim vš€ln alenťrn ZMČ, kteií sc.iei zúčastnili, v l8:45 hod.
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Zapsala: J. B. Kukulová 
"originál ápisu uložen na UMC

ovčřovatelé zápisu: MUDr. Tupá'
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