
 

Městská část Praha-Dolní Chabry 

Zastupitelstvo městské části 

Zápis č. 001/22/ZMČ 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Chabry 

konaného dne 17.10.2022 

 

 

 

Přítomni:                     15  

Omluveni:                  0   

Návrhový výbor:        p.Vyšín, Ing. Doležal 

Ověřovatelé zápisu:    p.Vyšín, Ing. Floriánová 

 

Navržený program 1. zasedání ZMČ: 

 
1. Zahájení 

2. Předání osvědčení nově zvoleným členům zastupitelstva 

3. Složení slibu členů zastupitelstva 

4. Určení ověřovatelů zápisu  

5. Schválení programu 

6. Určení počtu místostarostů 

7. Určení funkcí uvolněných/neuvolněných členů ZMČ 

8. Určení způsobu volby starosty a místostarostů 

9. Volba starosty 

10. Volba místostarostů 

11. Volba členů RMČ 

12. Zřízení finančního a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů 

13. Volba předsedy finančního výboru 

14. Volba předsedy kontrolního výboru 

15. Volba členů finančního výboru 

16. Volba členů kontrolního výboru 

17. Měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva 

 

Zahájení: 18:03 hod 

ad 1) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu –  

Zahájení 
Stávající starostka přivítala nově i znovu zvolené členy ZMČ na ustavujícím zasedání ZMČ Praha-

Dolní Chabry, pogratulovala členům a přivítala zástupce MHMP. Dále členy obeznámila 

s programem. Přítomno 15 členů zastupitelstva, zastupitelstvo usnášeníschopné.  

 

ad 2) Paní starostka přistoupila k druhému bodu programu –  

Předání osvědčení nově zvoleným členům zastupitelstva 

Zmocněnec MHMP předal osvědčení o zvolení do rukou nově zvoleným zastupitelům ZMČ Praha-

Dolní Chabry. 

 

ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu –  

Složení slibu členů zastupitelstva 

Stávající starostka přečetla slib, následně každý člen složil slib do jejích rukou a potvrdil slovem 

„slibuji“ a podpisem. Starostka složila slib nejstaršímu členu ZMČ p. Malinovi. Tím všichni 



členové ZMČ Praha-Dolní Chabry splnili zákonnou podmínku a mohou začít vykonávat svůj 

mandát. 

 

ad 4) Paní starostka přistoupila ke čtvrtému bodu programu –  

Určení ověřovatelů zápisu 

Ověřovateli zápisu byli určeni: 

1) Ing. Floriánová 

2) Stanislav Vyšín 

 

Následně dala starostka návrh na návrhový výbor: 

 

1) P. Vyšín   Hlasování: Pro: 15  Proti: 0  Zdržel se: 0 

2) Ing. Doležal  Hlasování: Pro: 15  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

ad 5) Paní starostka přistoupila k pátému bodu programu –  

Schválení programu 

Stávající starostka dala hlasovat o navrženém programu. 

 

Hlasování:  Pro: 15  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Program byl schválen. 

 

ad 6) Paní starostka přistoupila k šestému bodu programu –  

Určení počtu místostarostů 

Starostka uvedla, že návrh počítá s ponecháním počtu místostarostů, jak tomu bylo doposud. Dala 

prostor pro další návrhy, žádný další nebyl vznesen. 

 

Návrh usnesení v tomto znění: 

Zastupitelstvo městské části Praha-Dolní Chabry  

I. určuje 

 počet místostarostů pro volební období 2022-2026 na 2 a to: 

- 1. místostarosta  

- místostarosta  

 

Hlasování:  Pro:  9  Proti: 0 Zdržel se: 6 

Návrh byl přijat.  

Usnesení č. 001/22/ZMČ 

 

ad 7) Paní starostka přistoupila k sedmému bodu programu –  

Určení funkcí uvolněných/neuvolněných členů ZMČ 

Starostka uvedla, že návrh kopíruje nastavení přechozího volebního období. Dala prostor pro další 

návrhy, žádný nebyl vznesen.  

 

Návrh usnesení v tomto znění: 

Zastupitelstvo městské části Praha-Dolní Chabry  

I. určuje funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni: 

- starosta   

- 1. místostarosta  

II. určuje funkce, pro které zastupitelé nebudou uvolněni: 

- místostarosta  

- člen rady  

- předseda výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu  

- člen výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu  

 

Hlasování:  Pro: 9   Proti: 0 Zdržel se:6 



Návrh byl přijat. 

Usnesení č. 002/22/ZMČ 

ad 8) Paní starostka přistoupila k osmému bodu programu –  

Určení způsobu volby starosty a místostarostů 

Starostka uvedla, že dle jednacího řádu, že volba tajná, ale v rámci transparentnosti navrhuje volbu 

veřejnou. 

 

Návrh usnesení v tomto znění: 

Zastupitelstvo městské části Praha-Dolní Chabry  

I. schvaluje 

 volbu starosty a místostarostů veřejným hlasováním 

 

Hlasování:  Pro: 12   Proti: 1 Zdržel se:2 

Návrh byl přijat. 

Usnesení č. 003/22/ZMČ 

 

ad 9) Paní starostka přistoupila k devátému bodu programu –  

Volba starosty 

Starostka požádala zastupitelé o návrhy na post starosty. Ing. Kasa navrhl dosavadní starostku Mgr. 

Kateřina Šilhovou Šafránkovou, ta kandidaturu přijala. Žádný další návrh nebyl vznesen. 

 

Návrh usnesení v tomto znění: 

Zastupitelstvo městské části Praha-Dolní Chabry  

I. volí 

 pro volební období 2022 – 2026 Mgr. Kateřinu Šilhovou Šafránkovou 

 

Hlasování:  Pro: 9   Proti: 0 Zdržel se:6 

Návrh byl přijat. 

Usnesení č. 004/22/ZMČ 

 

ad 10) Paní starostka přistoupila k desátému bodu programu –  

Volba místostarostů 

Starostka požádala o návrhy do funkce 1. místostarosty uvolněného pro funkci. Dr. Ing. Vávra 

navrhl na post 1. místostarosty pana Stanislava Vyšína. Pan Malina navrhl Ing. Jana Jirouška. Pan 

Knížek navrhl Ing. Barboru Floriánovou. 

Starostka dala hlasovat o návrhu na 1.místostarostu pro Ing. Floriánovou: 

Hlasování:  Pro: 6   Proti: 0 Zdržel se: 9 

Návrh nebyl přijat. 

Starostka dala hlasovat o návrhu na 1.místostarostu pro Ing. Jirouška: 

Hlasování:  Pro: 5   Proti: 0 Zdržel se: 10 

Návrh nebyl přijat. 

Starostka dala hlasovat o návrhu na 1.místostarostu pro p. Vyšína: 

Hlasování:  Pro: 9   Proti: 0 Zdržel se: 6 

Návrh byl přijat. 

 

Starostka požádala o návrhy do funkce místostarosty neuvolněného pro funkci. Starostka navrhla 

Ing. Barboru Floriánovou. 

Starostka dala hlasovat o návrhu na místostarostu pro Ing. Floriánovou: 

Hlasování:  Pro: 9   Proti: 0 Zdržel se: 6 

Návrh byl přijat. 

 

ZMČ přijalo usnesení č.  005/22/ZMČ v tomto znění: 

Zastupitelstvo městské části Praha-Dolní Chabry  

1. volí 

 pro volební období 2022 – 2026 do funkce 



- uvolněného 1. místostarosty Stanislava Vyšína 

- neuvolněné místostarostky Ing. Barboru Floriánovou 

 

ad 11) Paní starostka přistoupila k jedenáctému bodu programu –  

Volba členů RMČ 

Starostka požádala o návrhy členů rady městské části. Ing. Doležal navrhl Mgr. Radku Mlynárovou. 

Pan Vyšín navrhl Dr. Ing. Přemka Vávru.  

 

 Starostka dala hlasovat o návrhu na člena RMČ pro Mgr. Mlynárovou: 

Hlasování:  Pro: 9   Proti: 3 Zdržel se: 3 

Návrh byl přijat. 

 

Pan Vyšín navrhl Dr. Ing. Přemka Vávru.  

Starostka dala hlasovat o návrhu na člena RMČ pro Dr. Ing Vávru: 

Hlasování:  Pro: 10   Proti: 0 Zdržel se: 5 

Návrh byl přijat. 

 

ZMČ přijalo usnesení č. 006/22/ZMČ v tomto znění: 

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Dolní Chabry  

I. volí 

 pro volební období 2022 – 2026 členy RMČ 

- Mgr. Radku Mlynárovou 

- Dr. Ing. Přemysla Vávru 

 

ad 12) Paní starostka přistoupila ke dvanáctému bodu programu –  

Zřízení finančního a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů 

Starostka uvedla, že jsou povinni ze zákona zřídit finanční a kontrolní výbor a navrhla zachovat 

počet 5 členů. Následně dala hlasovat. 

 

Návrh usnesení v tomto znění: 

Zastupitelstvo městské části Praha-Dolní Chabry  

1. zřizuje 

- finanční a kontrolní výbor v počtu 5 členů 

 

Hlasování:  Pro: 15   Proti: 0 Zdržel se:0 

 

Návrh byl přijat. 

Usnesení č. 007/22/ZMČ 
 

ad 13) Paní starostka přistoupila ke třináctému bodu programu –  

Volba předsedy finančního výboru 
Starostka požádala o návrhy na předsedu finančního výboru. Dr Ing. Vávra navrhl Ing. Alenu 

Hájíčkovou. 

 

Starostka dala hlasovat o návrhu na předsedu finančního výboru pro Ing. Hájíčkovou: 

Hlasování:  Pro: 10   Proti: 0 Zdržel se: 5 

Návrh byl přijat. 

 

Zastupitelstvo přijalo usnesení č. 008/22/ZMČ v tomto znění: 

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Dolní Chabry  

I. volí 

předsedkyní finančního výboru Ing. Alenu Hájíčkovou 

 



 

 

 

ad 14) Paní starostka přistoupila ke čtrnáctému bodu programu –  

Volba předsedy kontrolního výboru 
Starostka požádala o návrhy na předsedu kontrolního výboru. Ing. Jiroušek navrhl Mgr. Ludmilu 

Urbanovou. 

 

Starostka dala hlasovat o návrhu na předsedu kontrolního výboru pro Mgr. Urbanovou: 

Hlasování:  Pro: 15   Proti: 0 Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

 

Zastupitelstvo přijalo usnesení č. 009/22/ZMČ v tomto znění: 

Zastupitelstvo městské části Praha-Dolní Chabry  

I. volí 

předsedkyní kontrolního výboru Mgr. Ludmilu Urbanovou 

 

 

ad 15) Paní starostka přistoupila k patnáctému bodu programu –  

Volba členů finančního výboru 

 

Starostka požádala o návrhy na členy finančního výboru. JUDr. Golas navrhnul Ing. Pexu. Ing. 

Floriánová navrhla Dr. Ing. Vávru a Mgr. Mlynárovou. Starostka navrhla Bc. Pavlíka a Ing. 

Zadražila. Ing. Jiroušek navrhl pana Knížka. 

 

Starostka dala hlasovat o návrhu na člena finančního výboru pro pana Knížka: 

Hlasování:  Pro: 6   Proti: 0 Zdržel se: 9 

Návrh nebyl přijat. 

Starostka dala hlasovat o návrhu na člena finančního výboru pro Ing. Zadražila: 

Hlasování:  Pro: 9   Proti: 0 Zdržel se: 6 

Návrh byl přijat. 

Starostka dala hlasovat o návrhu na člena finančního výboru pro Bc. Pavlíka: 

Hlasování:  Pro: 9   Proti: 0 Zdržel se: 6 

Návrh byl přijat. 

Starostka dala hlasovat o návrhu na člena finančního výboru pro Mgr. Mlynárovou: 

Hlasování:  Pro: 9   Proti: 0 Zdržel se: 6 

Návrh byl přijat. 
Starostka dala hlasovat o návrhu na člena finančního výboru pro Dr. Ing. Vávru: 

Hlasování:  Pro: 10  Proti: 0 Zdržel se: 5 

Návrh byl přijat. 
 

Zastupitelstvo přijalo usnesení č. 010/22/ZMČ v tomto znění: 

Zastupitelstvo městské části Praha-Dolní Chabry  

I. volí 

členy finančního výboru : 

- Dr. Ing. Přemysla Vávru 

- Bc. Vojtěcha Pavlíka 

- Mgr. Radku Mlynárovou 

- Ing. Radovana Zadražila 

 

 

ad 16) Paní starostka přistoupila k šestnáctému bodu programu –  

Volba členů kontrolního výboru 

 



Starostka požádala o návrhy na členy kontrolního výboru. Ing. Jiroušek navrhl p. Malinu. Mgr. 

Urbanová navrhla Ing. Jirouška. Starostka navrhla Ing. Doležala. P. Vyšín navrhl JUDr. Golase. 

 

Starostka dala hlasovat o návrhu na člena kontrolní výboru pro JUDr. Golase: 

Hlasování:  Pro: 14   Proti: 0 Zdržel se: 1 

Návrh byl přijat. 

Starostka dala hlasovat o návrhu na člena kontrolního výboru pro Ing. Doležal: 

Hlasování:  Pro: 12   Proti: 0 Zdržel se: 3 

Návrh byl přijat. 

Starostka dala hlasovat o návrhu na člena kontrolního výboru pro Ing. Jiroušek: 

Hlasování:  Pro: 14   Proti: 0 Zdržel se: 1 

Návrh byl přijat. 

Starostka dala hlasovat o návrhu na člena kontrolního výboru pro p. Malina: 

Hlasování:  Pro: 14   Proti: 0 Zdržel se: 1 

Návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo přijalo usnesení č. 011/22/ZMČ v tomto znění: 

II. volí 

členy kontrolního výboru : 

- Miroslava Malinu 

- Ing. Jana Jirouška 

- Ing. Josefa Doležala 

- JUDr. Milana Golase 

 

ad 17) Paní starostka přistoupila k sedmnáctému bodu programu –  

Měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva 

Starostka představila bod, otevřela diskuzi, do které se nikdo nezapojil  a dala hlasovat. 

Návrh usnesení v tomto znění: 

Zastupitelstvo městské části Praha-Dolní Chabry  

I. stanovuje  

1. odměnu za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva městské části 

v souladu s § 89 odst. 1 písm. c) zákona o hl. m. Praze a v souladu s nařízením vlády č. 

318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, a to 

následovně: 

a. místostarosta ve výši 35 000 Kč/měsíc 

b. člen rady ve výši 7 954 Kč/měsíc 

c. předseda výboru zastupitelstva či komise rady ve výši 2 500 Kč/měsíc 

d. člen výboru zastupitelstva či komise rady ve výši 2 000 Kč/měsíc 

e. člen zastupitelstva ve výši 900 Kč/měsíc 

2. odměnu jako souhrn odměn za výkon funkcí člena rady a předsedy nebo člena 

výboru/komise/zvláštního orgánu. Do souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy maximálně 

3 odměny za funkce s odměnou schválenou zastupitelstvem 

3. odměna bude poskytována od 18.10.2022. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný 

mandát člena zastupitelstva bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě 

budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne 

zvolení do příslušné funkce 

Hlasování:  Pro: 11   Proti: 0 Zdržel se: 4 

Zastupitelstvo přijalo usnesení č. 012/22/ZMČ 
 

Paní starostka Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková po projednání všech schválených bodů programu 

jednání ukončila ve 18:40 hodin. 

 

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

starostka MČ      dne:………………………. 

Ověřovatelé: 

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



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

Ing. Barbora Floriánová    podpis:…………………………………….. 

místostarostka MČ     dne:………………………. 


