
Městská část Praha-Dolní Chabry
Zastupitelstvo městské části

Zápis č. 001/10/ ZMČ
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Dolní Chabry

konaného dne 12.11.2010

Přítomni: dle prezenční listiny

Navržený program I. zasedání Zastupitelstva MČ:

I) Zahájení
2) Kontrola mandátů
3) Slib
4) Schválení programu
5) Volba ověřovatelů zápisu
6) Stanovení počtu uvolněných a neuvolněných členů ZMČ
7) Volba starosty
8) Volba místostarosty
9) Volba Rady MČ

Na požádání členů ZMČ proběhla kontrola mandátů, která byla plánována jako druhý bod, ještě před
započetím zasedání.

Zahájení: 18: 35 hod.

Doposud úřadující starostka Jaroslava Plevová přivítala přítomné, pogratulovala nově zvoleným
členům ZMČ ke zvolení a popřála jim hodně zdaru do nastávajícího volebního období. Poté požádala
o úpravu programu. V programu, který byl zaslán Zastupitelům společně s pozvánkou, figuroval
jednací řád pod bodem č. 9. Starostka požádala, aby byl zařazen jako čtvrtý bod v pořadí. Poté se
zeptala, jestli jsou k předloženému programu připomínky.
O slovo se přihlásil pan Malý, který navrhl, aby se jednací řád na ustavujícím zasedání vůbec
neprojednával.
Byl starostkou požádán, aby vysvětlil důvod svého návrhu. Odpověděl, že jeho projednání není nutné
k nadcházejícím volbám představitelů obce.
Starostka nesouhlasila. Jak řekla, pokud nebude projednán jednací řád, nebude možné, aby proběhla
volba.
Pan Malý oponoval, odpověděl, že volba by pak probíhala podle návrhu usnesení, které koalice
předloží.
Starostka byla názoru, že využitelnost jednacího řádu je zásadní pro způsob volby a hlasování.
O slovo se přihlásil pan Malina, který řekl, že vítězná koalice navrhuje veřejnou volbu, k čemuž není
projednání jednacího řádu nutné. Citoval stanovisko odboru legislativního a právního Magistrátu
hlavního města Prahy, které říká, že pro ustavující zasedání není nutné použít ustanovení jednacího
řádu v případě, že volba proběhne veřejným hlasováním.



Starostka jej požádala, aby předložil stanovisko MHMP a přerušila zasedání v 18:45 hod., aby se
s ním seznámila. V 18:50 hod. zasedání pokračovalo.
Starostka citovala zákon č. 131/2001 Sb., o hl.m. Praze: v případě, že 1 z členů ZMČ požádá o tajnou
volbu, musí být tato provedena. Zrekapitulovala předložené stanovisko MHMP a požádala, aby
navrhovatelé předložili návrh usnesení, ve kterém bude formulován požadavek veřejné volby před
schválením programu písemně všem členům ZMČ.
Pan Malina požádal o přerušení zasedání na dobu nutnou k formulaci návrhu a přípravu kopií
usnesení. Z těchto důvodů bylo zasedání v 18:55 hod. přerušeno a v 19: 10 hod. opět zahájeno.
Před předložením výše uvedeného návrhu požádal pan Malina o dodržení standardního postupu -
složení slibu.
Také Mgr. Šmíd a Mgr. Králová se přihlásili s připomínkou, že doposud nebyl složen slib. Jsou toho
názoru, že před složením slibu není možné přistoupit kjakémukoliv hlasování.
Starostka vyjádřila svůj nesouhlas a požadovala, aby navrhovatelé předložili buď protinávrh programu
nebo protinávrh usnesení.
O slovo se přihlásil Mgr. Cutych. Argumentoval, že požadovaný postup je možný až poté, co bude
složen slib.
Z řad veřejnosti se přihlásil pan Marek, bývalý starosta, který legislativní postup objasnil - zvolený
zastupitel se stává zastupitelem až po složení slibu. Podpořil tak žádost pánů Mgr. Šmída, pana Maliny
a Mgr. Cutycha. Na základě těchto připomínek starostka souhlasila.

ad 2) Starostka požádala zapisovatelku, aby se vyjádřila ke kontrole mandátů. Zapisovatelka
konstatovala, že byly dodrženy zákonem stanovené podmínky a lze přistoupit ke složení slibu.

ad 3) Poté starostka předala řízení zasedání nejstaršímu členu ZMČ panu Vokáčovi a požádala jej, aby
přistoupil ke složení slibu. Pan Vokáč vysvětlil způsob, jakým se slib skládá, a požádal zapisovatelku,
aby jej přečetla. Po jeho přečtení zapisovatelka vyzvala členy ZMČ, aby se v abecedním pořadí ke
složení slibu dostavili. Jednotliví členové skládali slib do rukou pana Vokáče slovem "slibuji",
podáním ruky a podpisem. Jako poslední složil slib pan Vokáč do rukou druhého nejstaršího člena
v pořadí, MUDr. Dvořáka.

ad 4) Po složení slibu pan Vokáč požádal členy ZMČ, aby navrhli ověřovatele zápisu. Byli navrženi
Mgr. Králová a pan Vokáč. O návrhu bylo hlasováno.
Hlasování: Pro: 15 Proti: O Zdržel se : O

ad 5) Následně pan Vokáč požádal zástupce koalice pana Malinu, aby předložil návrh usnesení
001110/ ZMČ týkající se způsobu hlasování - veřejnou volbou. V případě, že bude návrh přijat,
nebude zasedání pokračovat dle jednacího řádu, který stanovuje tajnou volbu a jednací řád nebude na
ustavujícím zasedání projednáván. Pan Vokáč dalo návrhu hlasovat.
Hlasování: Pro: 8 Proti: 6 Zdržel se : I
Návrh byl přijat. Volba proběhne veřejným hlasováním.

ad 5) Schválení programu. Vzhledem k tomu, že k programu předloženému starostkou byly
připomínky, pan Vokáč požádalo předložení protinávrhu. Mgr. Cutych navrhl, aby byl z původně
předloženého programu vypuštěn bod č. 9 - jednací řád, který starostka navrhovala na začátku
zasedání zařadit jako bod 4), ostatní body beze změny.
Pan Vokáč přečetl upravený návrh programu: I. zahájení, 2. kontrola mandátů, 3. slib, 4. ověřovatelé
zápisu, 5. stanovení počtu uvolněných a neuvolněných členů ZMČ, 6. volba starosty, 7. volba
místostarosty, 8. volba Rady, 9. ukončení. O návrhu bylo hlasováno.
Hlasování: Pro: 8 Proti: 4 Zdržel se : 3

ávrh byl přijat.

ad 6) Pan Vokáč přistoupil k dalšímu bodu programu, kterým bylo stanovení počtu uvolněných a
neuvolněných členů ZMČ, tj. 5 členů Rady, včetně starosty a místostarosty.
Mgr. Cutych předložil návrh - I uvolněný starosta, I neuvolněný místostarosta, 3 radní.
Protože další návrhy nebyly, dal pan Vokáč o předloženém návrhu hlasovat.
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Hlasování: Pro : 10
Návrh byl přijat.

Proti: O Zdržel se : 5

ad 7 ) Volba starosty. Pan Vokáč požádalo návrhy na uvedený post. Pan Malý navrhl na funkci
starosty pana Malinu. MUDr. Dvořák podal protinávrh, na funkci starostky navrhuje opět současnou
starostku pí Plevovou. Pan Vokáč položil navrženým kandidátům otázku, zda kandidaturu bez výhrad
přijímají. Oba navržení kandidáti kandidaturu přijali.
Nejprve bylo hlasováno o protinávrhu - pí Plevové :
Hlasování: Pro: 4 Proti: 9 Zdržel se : 2
Poté bylo hlasováno o návrhu, aby se stal starostou pan Malina.
Hlasování: Pro: 8 Proti: I Zdržel se : 6
Návrh byl přijat, novým starostou byl zvolen pan Miroslav Malina.

Pan Vokáč předal řízení nové zvolenému starostovi, který poděkoval odstupující starostce kyticí a
současně poděkoval za důvěru novému Zastupitelstvu. Poté se ujal řízení zasedání a přistoupil
k dalšímu bodu programu - volbě místostarosty.

ad 8) Volba místostarosty.
Ing. Floriánová podala návrh, aby se místostarostou stal pan Šír.
Pan Malina navrhl na post místostarostky Ing. igrinovou a zeptal se, zda oba navržení kandidáti
kandidaturu přijímají. Oba kandidaturu přijali bez výhrad, proto bylo možné přistoupit k hlasování.
Nejprve bylo hlasováno o návrhu pana Maliny, aby se místostarostkou stala Ing. Nigrinová.
Hlasování: Pro: 9 Proti: 3 Zdržel se : 3
Protože většinou hlasů byla zvolena Ing. Nigrinová, o druhém navrženém kandidátovi již hlasováno
nebylo.

ad 9) Volba Rady MČ.
Starosta požádalo předložení návrhů na členy Rady.
Navržení kandidáti: pan Malý, Mgr. Cutych, Mgr. Šmíd, PhDr. Doušová, MUDr. Dvořák.
Všichni navržení kandidaturu přijali a bylo přistoupeno k hlasování od posledního navrženého
kandidáta v pořadí.
MUDr. Dvořák : Pro: 4 Proti: 5 Zdržel se : 6
MUDr. Dvořák nebyl zvolen členem Rady.
PhDr. Doušová : Pro : 4 Proti: 3 Zdržel se : 8
PhDr. Doušová nebyla zvolena členkou Rady.
Mgr. Šmíd : Pro: 8 Proti: O Zdržel se : 7
Mgr. Cutych : Pro: 8 Proti: 2 Zdržel se : 5
Pan Malý: Pro : 9 Proti: I Zdržel se : 5
Starosta konstatoval, že členy Rady se většinou zvolených hlasů stali Mgr. Šmíd, Mgr. Cutych a pan
Malý.

Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body předloženého programu, poděkoval nově zvolený
starosta všem členům ZMČ za účast. Jak řekl, Rada na svém prvním zasedání určí nejbližší termín
zasedání ZMČ a následně s ním obeznámí všechny členy Zastupitelstva písemnou formou.
Poté zasedání v 19:45 hod. ukonlj,v~.__ •....
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Miroslav Malina ~
starosta MČ


