
 

Městská část Praha-Dolní Chabry 

Rada městské části 

Zápis č. 096/21/RMČ ze dne 27.08.2021 
 

Přítomni: 5 

Omluveni:  

Hosté:0           

Ověřovatelé zápisu: p. Vyšín, JUDr. Golas 

 

Navržený program 96. zasedání Rady MČ: 

 

1. Projednání a schválení programu a seznamu hostů slavnostního otevření ZŠ dne 2.9.2021 

2. Projednání a schválení vydání měsíčníku Chaberský zpravodaj 9/2021 

3. Jmenování zástupce šéfredaktora Chaberského zpravodaje 

4. Rozhodnutí o postupu schvalování obsahů příspěvků za MČ Praha-Dolní Chabry na 

sociálních sítích 

 

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 8:07 hod. 

Paní starostka přivítala přítomné na 96. zasedání a konstatovala, že Rada je usnášeníschopná. 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Vyšín a JUDr. Golas. Starostka přistoupila 

k hlasování o navrženém programu. 

Hlasování:                     Pro: 3     Proti: 2- Vyšín, Šilhová Šafránková         Zdržel se: 0 

Program byl schválen. 

 

ad 1) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu –  

Projednání a schválení programu a seznamu hostů slavnostního otevření ZŠ dne 

2.9.2021 

Starostka otevřela diskuzi, které se zúčastnil p.Knížek, P.Vokurka,. JUDr. Golas, paní 

starostka a pan Vyšín. Poté se hlasovalo o návrhu usnesení, přičemž hlasoval pro JUDr. Golas 

a pan Vyšín, následně začala opět rozprava a nedohlasovalo se. Pan Knížek chce do zápisu, že 

paní starostka nepředložila seznam pozvaných hostů, paní starostka oponuje, že jim ho právě 

sdělila, pan Knížek konstatuje, že je to komedie a paní starostka namítá, že bod je neúplný 

bez podkladů od navrhovatelů. Po delší diskuzi se začalo hlasovat znovu. 

Rada po projednání přijala usnesení č. 740/21/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

návrh programu a seznam hostů slavnostního otevření ZŠ dne 2. 9. 2021 

II. schvaluje  

program a seznam hostů slavnostního otevření ZŠ dne 2. 9. 2021 

 

Hlasování:                   Pro: 3          Proti: 0         Zdržel se: 2-Knížek, Vokurka 

 

ad 2) Paní starostka přistoupila ke druhému bodu programu –  

Projednání a schválení vydání měsíčníku Chaberský zpravodaj 9/2021 

Starostka otevřela diskuzi, které se zúčastnili všichni radní. 

Rada po projednání přijala usnesení č. 741/21/RMČ v tomto znění: 

I. projednala 

obsah Chaberského zpravodaje 9/2021 

II. schvaluje  

doplnění o vyjádření zastupitelů zvolených za ODS a VCH k úvodnímu slovu 

starostky 



 

Hlasování:                   Pro: 3          Proti: 2-Vyšín, Šilhová Šafránková         Zdržel se: 0 

 

ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu – 

Jmenování zástupce šéfredaktora Chaberského zpravodaje 

Proběhla diskuze radních, starostka po diskuzi podala protinávrh na jmenování zástupce 

šéfredaktora Kateřinu Tomcovou.  

Hlasování:                     Pro:2      Proti: 1-Golas         Zdržel se: 2-Vokurka, Knížek 

Návrh nebyl přijat. 

Rada po projednání přijala usnesení č. 742/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

důvodovou zprávu k návrhu na jmenování zástupce šéfredaktora z řad členů redakční 

rady Chaberského zpravodaje 

II. jmenuje 

zástupcem šéfredaktora Chaberského zpravodaje pana Zdeňka Šíra 

III. ukládá 

- ÚMČ zajistit úkony spojené s jmenováním zástupce šéfredaktora Chaberského 

zpravodaje 

Termín: ihned 

- Redakční radě a tajemnici předložit radě městské části návrh na změnu Statutu 

redakční rady Chaberského zpravodaje ze dne 16. 4. 2018 

Termín: do 30. 9. 2021 

 

Hlasování:                     Pro:3      Proti: 1-Šilhová Šafránková         Zdržel se: 1-Vyšín 

 

ad 4) Paní starostka přistoupila ke čtvrtému bodu programu –  

Rozhodnutí o postupu schvalování obsahů příspěvků za MČ Praha-Dolní Chabry na 

sociálních sítích 

Proběhla diskuze radních, ve kterém starostka namítla, že není dostatečně definováno, co jsou 

podstatné příspěvky, které mají podléhat odsouhlasení. Po diskuzi následovalo hlasování. 

Rada po projednání přijala usnesení č. 743/21/RMČ v tomto znění: 

I. schvaluje  

že, všechny příspěvky na sociálních sítích a na stránkách městské části budou 

zveřejňovány po odsouhlasení většinou rady městské části 

 

Hlasování:                     Pro: 3      Proti: 2-Šilhová Šafránková, Vyšín         Zdržel se: 0 

 

Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 10:01 hod. ukončila. 

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková              podpis: ……………………………………..  

starostka MČ                                                dne: ……………………….                                              

 

Ověřovatelé: 

 

Stanislav Vyšín              podpis: ……………………………………. 

radní MČ                                          dne: …………………… 

 

JUDr. Milan Golas                                        podpis: ……………………………………..  

1.místostarosta MČ                     dne: ……………………….  


