K vviasnění oravomocí orgánůsamospráw v samostatnépůsobnosti- i v Čakovicích:
Z ďikce $ 68 odst. I, s odkalem na $ 87 odst. 2 ztÍkona o hl. m. Praze vyplývá, že, Rada
je ze svéčinnosti odpovědntÍZastupitelstvu Mč.
městské čtísti
,, Rada či ZMČ jsou tu od toho, aby střežily společnýsvěřený majetek a nepřipustily jeho
a,eužití.A jde-li vztijemnévztahy ZMČ a RMč, z Úsfuvy čR vyplývd, žezastupitelstvo mú,
jakožto orgán zvolený v přímých volbúch pravomoc
-rozhodnout v každém okamžiku o
jakékoli otcÍzce
samosprdvy,.. - tedy i samosprávyv MC Praze Cakovicích...
K odoovědnosti za l"ýkon funkcí zastupitelůi úředníkůMČ - veřeinÝch činitelů:
Veřejný činilel, který v úmyslu způsobitjinému škodu anebo opatřit sobě nebo jinému
neoprdvněný prospěch vykonávó svou pravomoc způsobem odporujícím zákonu, překročí
svou prgvomoc, nebo nesplní povinnost vyplývajícíz jeho pravomoci, se dopouštítrestného
činu zneužívdnípravomoci veřejného činilele. Veřejným činitelem je volený funkcionář
nebo jiný odpovědný pracovník orgánu státní sprúvya Sumosprúvy...

ČIen zastupitelstva je nositelem oprtÍvnění podle ztÍkona o hlavním městě
Praze a současně i próv občana městské části. Je zóstupcem občanůpři realizaci
jejich prúva na samosprúvu a současně nese odpovědnost za její výkon. Podmínky
zásahu státu do výkonu samosprávy jsou přesně stanoveny tak, aby byl samosprávě dún
co nejširšíprostor pro autonomní činnost. Je tedy zcela na místě upoxorňovat na
nedostatky v činnosti orgdnů městské čústi a využívat přitom dostupných možností
ochrany zújmů občanů. Výhodou člena zastupitelstva městské čtÍsti,oproti běžnému
občanu,je přístup k informacím v zdležitostech,kteréjsou ve stavu zdměru a jejichž
realizace se připravuje...
... musímkonstatovat,že současnáprávní úpravazákona o hlavním mě^stě
Praze
jisÍé
krom oprávněnístanovíúzemnísamosprávě i
meze a upravuje mechanismyvnitřní a
t,něišíkonÍroly.Aniž bych se chtěl se pouštět do polemilql o... úlozezástupcůobčanův
sarnosprcivě - dovolím si vyslovit myšlenku,že přijetí rozhodnutí většinyjako nedílné
pcllitickéodpovědno'ytiúzemněsamosprrivnédemokracie, schopnost vyrovnaÍ
,součii,sli
se S IOutOskutečnoslí,a přesto neopouštětcestu konstruktivníhodialogu, je dokladem
úrovněpolitické kultury činnostizastupitelstva městskéčásti' Na druhé straně, odchylná
vyjttdření a návrhy změn usnesení zastupitelstva musí být součdstízúpisu z jednúní
zastupitelstva městské čdsti. Tato skutečnost vyplývú z $ 65 zdkona o hlavním
městě Praze. V tomto ustanovení je zakotveno i prdvo člena zasÍupitelstva na
projednání námitek proti zápisu. Zápis zjedndní zastupitelstva je přístupný
veřejnosti a je dokladem o činnosti těch zastupitelů, kteří vyjtidřili odchylné postoje,
byt, se svými nóvrhy zůstali v menšině. Z toho vyplývti, že byt, v tŘ řódu nejsou
zmíněna určitd oprúvnění čIenůzastupitelstva, - kterd jsou uvedena v zúkoně,
neznamend to žódnou újmu pro realizaci těchto oprávnění. Samozřejmě se však
předpokltÍd,Í,žn čIenzastupitelstva je se zdkonem, tedy i se svými prúvy a povinnostmi
dostatečně obeznúmen a pak je můžepři jednání zastupitelstva uplatnit s odkazem na
zákon...

