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Městská část Praha-Dolní Chabry 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

Zápis č. 09/07/ ZMČ  ze dne 14.11.2007 
 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni:  -   Ing. Pexa, Ing. Borhy, Bc. Dvorská, Mgr. Vostřáková 
Neomluveni:   p. Valchář 
Hosté:        zástupce firmy  VW WACHAL 
Návrhový výbor:   pan Šír, pan Dobrý 
Ověřovatelé zápisu:  MUDr. Tupá, pan Vokáč 
 
Navržený program 9. zasedání Zastupitelstva MČ: 
 

1. Kontrola zápisu ze 8. zasedání ZMČ 
2. M-Centrum - harmonogram 
3. M-Centrum – Dodatek č. 2 
4. Revokace usnesení č. 049/07 ZMČ 
5. Různé 

 
Zasedání ZMČ bylo zahájeno v 18:35 h. 
  
Starostka přivítala přítomné, konstatovala, že Zastupitelstvo je usnášení schopné a zahájila 9. zasedání 
ZMČ. Do návrhového výboru byli zvoleni pan Dobrý a pan Šír, který  četl všechny návrhy usnesení. 
Za ověřovatele byli zvoleni MUDr. Tupá a pan Vokáč. Proběhlo hlasování – oba návrhy byly 
schváleny všemi přítomnými hlasy. Poté starostka požádala o doplnění programu o bod 4), kterým 
byla revokace usnesení č. 049/07 ZMČ, a o schválení   upraveného programu zasedání. Proběhlo 
hlasování a  program byl schválen všemi přítomnými hlasy. 
Hlasování :    Pro : 9  Proti : 0 Zdržel se : 0 
 
ad 1) Kontrola zápisu ze 8. zasedání ZMČ  proběhla bez připomínek.  
 
ad 2) Před projednáváním tohoto bodu se na zasedání dostavil pan Malina a jednání pokračovalo 
v počtu 10 členů ZMČ. Starostka přivítala na zasedání zástupce firmy VW Wachal a odevzdala jim 
slovo, aby se k projednávanému bodu, kterým byl návrh usnesení č. 052/07 ZMČ – harmonogram na 
prací na stavbě M-Centra, vyjádřili. Souběžně vyzvala členy ZMČ, aby zhotoviteli sdělili své 
připomínky nebo kladli otázky. Za firmu VW Wachal vystoupil pan Neuwirth. Řekl, že důvod, proč je 
stavba ve stavu, v jakém je, je uveden ve zprávě, kterou je firma připravena předat na tomto zasedání. 
Zpráva byla vyhotovena proto, aby se předešlo emocionálním odpovědím a aby se diskuze nevyvíjela 
špatným směrem. Firma Wachal realizaci zakázky dokončit chce a ve zprávě navrhuje konkrétní 
termín dokončení.  
Po pečlivém prostudování  zápisu z minulého zasedání ZMČ si dovolí s tímto zápisem nesouhlasit. 
Během realizace se událo spousta pochybení, která však byla oboustranná, připouští  určitou míru 
zavinění ze strany firmy, ale svůj podíl viny na tom, že stavba není dokončena v termínu, nese dle p. 
Neuwirtha  také investor, technický a autorský dozor. Po podrobném prostudování smlouvy si myslí, 
že firma postupuje správným a obvyklým způsobem. I když od minulého zasedání došlo dle něj 
k drobným pozitivním změnám, o kterých je nejlépe informována sama starostka, nepovažuje je za 
zásadní. Potom se zeptal, kdy mohou již avizovanou zprávu odevzdat, jestli nyní nebo až závěrem 
diskuze. Starostka odpověděla, že až po diskuzi a zeptala se p. Neuwirtha, v čem vidí po minulém 
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zasedání drobný posun, protože odsouhlasení změnových listů za  8 miliónů pro ni znamená mnohem 
více. Pozastavila  se nad tím, že firma Wachal přináší na zasedání opět novou zprávu, ačkoliv minulý 
týden proběhlo pracovní zasedání Zastupitelstva, kde problematiku stavby probírali podrobně. Pokud 
v této zprávě uvádí další nové poznatky, požadavky nebo postoje, případně opětovné posunutí již 
předloženého harmonogramu, který se měl na dnešním zasedání odsouhlasit, měla být zpráva 
doručena v předstihu, aby se s ní členové ZMČ stihli obeznámit a mohli na ni reagovat. V tom vidí 
zcela zásadní problém. 
Pan Neuwirth řekl, že firma může těžko bez závazného stanoviska druhé strany zareagovat, ale znovu 
uvedl, že na dokončení stavby mají zájem, a proto tuto zprávu předkládají. 
Poté starostka odevzdala slovo členům ZMČ, aby se k situaci vyjádřili, případně na zástupce firmy 
směřovali své dotazy. 
- PhDr. Doušovou zajímalo, jak by jednoduše  p. Neuwirth laikovi vysvětlil, proč je stavba tolik 
opožděná. P. Neuwirth uvedl jako důvod obtížnou  rekonstrukci, nedostatečně zpracovaná 
dokumentace a špatnou statiku, v důsledku kterých se spousta věcí muselo dělat jiným způsobem. 
 - Ing. Nigrinová řekla, že zhotovitele považuje za nedůvěryhodného z několika důvodů : požaduje již 
3. prodloužení dokončení termínu stavby a majitel firmy se v tak závažné a zásadní  chvíli nedostavil 
na zasedání ZMČ osobně. Pokud by byl termín stavby skutečně prodloužen, požaduje bankovní 
záruku, že stavba bude  v uvedeném termínu dokončena. Chyby ze strany investora, pokud byly, 
nepovažuje  za natolik závažné, aby ovlivnily termín dokončení stavby. Naopak  považuje za zcela 
zásadní, že si firma Wachal  sama určuje dílčí termíny, které nedodrží. Argumenty zhotovitele 
považuje za nedůvěryhodné, nepřijímá je, nevěří, že je firma schopna stavbu dokončit. 
P. Neuwirth odevzdal slovo p. Gyuriczkovi, který Ing. Nigrinové odpověděl, že ze strany zhotovitele 
nelze určit přesný termín dokončení stavby, pokud nejsou dořešeny věci týkající se doprojektování 
stavby. Zeptal se, co je myšleno bankovní zárukou a požádal o bližší specifikaci – na co by měla být 
určena a v jaké v výši. 
- Pan Dobrý se vrátil k problematice  nedokončených inženýrských sítí, která se řešila na pracovním 
zasedání ZMČ. Vysvětlení, že se zhotoviteli nepodařilo sehnat bagr a nákladní auto nepovažuje za 
postačující. 
- MUDr. Dvořák se obrátil na p. Neuwirtha a vrátil se k počátku jeho vystoupení. Řekl, že je až 
k podivu, že se firma stále odvolává na nedostatky v projektové dokumentaci, ačkoli se s ní měla 
možnost seznámit již při výběrovém řízení. P. Neuwirth ve svém vysvětlení použil spoustu 
abstraktních vět a výrazů, které nic nevypovídají o samotném stavu stavby a termínu dokončení. Pro 
MUDr. Dvořáka je zcela zásadní, že se majitel firmy na zasedání nedostavil a není zde žádná záruka, 
že stavba bude zdárně dokončena v limitovaném termínu.Protože bydlí v její těsné blízkosti a 
pravidelně ji monitoruje, vidí hlavní problém v nedostatku pracovních sil, které jsou zde nasazeny. 
Tato skutečnost společně s dalšími aspekty v něm nevzbuzuje důvěru. 
 - Pan Šír se zeptal, kdy zhotovitel zjistil, že se stavba nevyvíjí tak, aby mohla být ukončena v termínu, 
a co udělal pro to, aby se věc vyřešila, jej  p. Neuwirth odkázal na zápisy z kontrolních dnů.  Na to, že 
se  stavba nevyvíjí dle harmonogramu firma upozorňovala již od listopadu 2006. P. Šír řekl, že zápisy 
zná podrobně a kontrolních dnů se  sám  aktivně účastní. 
 - MUDr. Tupá, která bydlí stejně jako MUDr. Dvořák v těsném sousedství stavby, považuje neustálé 
se vymlouvání na špatnou projektovou dokumentaci za bezpředmětné. Za poslední 3 měsíce se nízký 
počet pracovníků na stavbě nezvýšil, pracovní nasazení je nízké a stále ještě nejsou před nadcházející 
zimou namontována okna. 
- Pan Vokáč se obrátil na zhotovitele s poznámkou, že v dubnu 2007, zhotovitel konstatoval, že 
zásadní problémy jsou vyřešeny a skluz, který stavba nabrala v průběhu předcházejících měsíců bude 
dohnán. Protože byl již harmonogram 2x prodloužen, za jakých podmínek se dá znovu diskutovat o 
dalším prodloužení ? P. Gyuriczek : odpověď najdete ve zprávě, kterou jsme dnes přinesli. Pokud 
budou dořešeny technické věci, hygiena, požárníci a kolaudace, bude stavba do 5 měsíců hotová. 
Pan Malina vyhodnotil projev vstřícné vůle po pracovním setkání jako nulový, protože se nedostavil  
majitel firmy a předkládaná zpráva nebyla dodána v předstihu aby ji mohl prostudovat a vyjádřit se 
k ní na současném zasedání.  
 - Ing. Novák vyjádřil názor, že to, o čem diskutuje firma Wachal nyní, měla dělat celé uplynulé 
období a nedošlo by k 6 měsíčnímu skluzu. Z jeho pohledu jsou zástupci zhotovitele dnes na zasedání 
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zcela zbytečně, protože stavba měla být dokončena k 31.10.2007. Od následujícího dne jim běží 
penále, a proto by měla firma projevit daleko vyšší snahu a pracovní nasazení. 
Poté starostka přerušila diskuzi a odevzdala závěrečné slovo p. Gyurickovi. Požádala jej, aby 
v krátkosti zareagoval na všechny připomínky členů ZMČ a vyjádřil konečný postoj firmy 
k dokončení stavby. Pan Gyuriczek řekl, že firma své připomínky vyjádřila v předkládané zprávě, 
která zahrnuje vývoj stavby od listopadu 2006. Dne 13.09.2007 se Ing. Wachal, majitel firmy se 
starostkou dohodl na určitém postupu, který však dle jejich názoru nebyl dodržen. Při negativním 
postoji a spolupráci s technickým a autorským dozorem, kdy vázne komunikace, se nedá pracovat.  5 
měsíců se diskutuje o statice, vše se odevzdává mailem, dopisy nebo osobně, stále se řeší množství 
změnových listů, rozdíly ve výkazech výměr. Na margo oken p. Gyuriczek řekl, že okna byla hotová, 
ale projektant je změnil a bylo nutné je zadávat znovu. Dále řekl, že na své dotazy nedostávají 
adekvátní odpovědi – investor neřekne včas nedělejte,  tohle nechceme, stále se diskutuje a řeší nějaké 
změny, u nichž není jasné, kdo, co a kdy objednal. Nejsou placeni za práci detektivů, aby hledali 
chyby v projektu, nebo projekt předělávali. Jsou tu od toho, aby stavěli. Ptá se, proč zde dnes není 
přítomný autorský nebo technický dozor. Od dubna 2007, tj. 6 měsíců se projednávají nevyjasněné 
položky. Ve zprávě, kterou firma Wachal předkládá, je souhrn všech prací, které od února 2007 
odevzdali. Pan Neuwirth se připojil, že je hotovo mnoho prací, které ještě nebyly odsouhlaseny a firma 
neví, jestli vůbec kdy odsouhlaseny budou. Starostka poznamenala, že jde o  změnové listy a práce 
provedené bez souhlasu investora. Po závěrečné otázce Ing. Nigrinové, jak je vůbec možné předložit  
nový harmonogram, pokud je firma Wachal tak hluboce nespokojená se spoluprací, starostka diskuzi 
ukončila a předložila protinávrh, který vyhotovila na základě právní konzultace. Přerušila jednání na 
dobu 1 min. k prostudování protinávrhu. 
Po ukončení pauzy k prostudování protinávrhu Zastupitelstvo neschválilo předložený  harmonogram 
stavby „0125 – Multifunkční centrum Dolní Chabry – rekonstrukce statku na Hrušovanském náměstí“. 
ZMČ trvá na plnění dle Smlouvy o dílo č. 200340 ze dne 05.10.2006 změněné Dodatkem č. 2 ze dne 
28.06.2007. Vzhledem k termínu dokončení díla – limitní 01.11.2007, uplatňuje investor smluvní 
pokutu dle Dodatku č. 2 ze dne 28.06.2007 a požaduje předání dokončeného díla bez vad a nedodělků 
a to do 07.12.2007. Proběhlo hlasování a protinávrh byl přijat. 
Hlasování :   Pro : 9  Proti : 0 Zdržel se : 1 
 
 
ad 3)  Starostka předložila  návrh usnesení č.053/07 ZMČ, úzce související s přecházejícím 
projednávaným bodem – Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 200340. Zastupitelstvo souhlasí se zněním 
uvedeného dodatku, ale požaduje provést aktuální úpravu dle usnesení č. 052/07 ZMČ. Za těchto 
podmínek zmocňuje starostku k podpisu Dodatku č.3.  V průběhu projednávání tohoto bodu požádal p. 
zástupce firmy Wachal, p. Gyuriczek, aby mohl všem přítomným členům ZMČ rozdat již avízovanou  
zprávu a aby  skutečnost, že se tak stalo, byla zaznamenána v zápise. Poté proběhlo hlasování o znění 
Dodatku č.3 v aktuální podobě a návrh byl přijat.  
Hlasování :                   Pro : 10  Proti : 0 Zdržel se : 0 
 
 
ad 4)   Starostka seznámila členy ZMČ s návrhem  usnesení č. 054/07 ZMČ – revokací usnesení č. 
049/07 ZMČ ze dne 17.10.2007, týkající se dodatečných úprav v ulici Krbická, o které požádala firma 
INPROS. Ve své žádosti firma objasnila důvody, které ji k tomu vedly – pochybení ze strany 
zhotovitele, kdy byla stavba komunikace realizována v rozporu se stavebním povolením. Na rozpor 
upozornil svým podnětem p. Malý, který požádal o kontrolní prohlídku, která se uskutečnila  dne 
21.09.2007, kde byla dohodnuta úprava. Poté starostka odevzdala slovo p. Malému, který se na 
zasedání dostavil, aby  členům ZMČ problém blíže objasnil. Jak řekl, v důsledku této chyby dochází 
k ohrožení chodců, protože v místech, kde se setká chodec s vozidlem, byla původní šíře pro vyhýbání 
1-1,1m, zatímco v současnosti je pouhých 40 cm, což je nejen nepostačující, ale životu nebezpečné. 
Starostka se omluvila p. Malému za nedostatečné informace, které zazněly na předcházejícím zasedání 
ZMČ, a mohly tak ovlivnit rozhodování jednotlivých členů ZMČ při schvalování usnesení č. 049/07. 
Po ujasnění všech souvisejících informací – žádosti firmy INPROS Praha, vyjádření projektanta a  
vysvětlení p. Malého bylo hlasováno o revokaci usnesení a návrh byl přijat. 
Hlasování :  Pro : 9  Proti : 0 Zdržel se : 1 
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ad 5)   Různé :    
Ing. Nigrinová požádala členy ZMČ o zvážení, zda není možné provést zateplení  oken a výměnu 
vchodových dveří v KD Ulčova, vzhledem k pronájmu objektu Dětskému centru. Starostka slíbila, že 
tuto možnost zváží.  
 
Poté se přihlásil o slovo z přítomných občanů p. Knížek, který se zeptal starostky na její odpověď p. 
Vokurkovi na zasedání ZMČ dne 12.09.2007. Otázka p. Vokurky se týkala stavu cesty Pod 
Zámečkem, kterému starostka odpověděla, že zde nevidí žádný problém. P. Knížek se zeptal, proč p. 
Vokurku neinformovala, že  se tato problematika řeší soudní cestou přes advokátní kancelář. 
V souvislosti s touto kauzou vznesl dotaz, jestli o této věci rozhodovalo ZMČ, protože se zde jedná o 
rušení majetku. Starostka mu odpověděla, že na otázku p. Vokurky – co uděláte s komunikací podél 
hřbitova, odpověděla, že zde nevidí žádný problém pohledu, protože z pohledu Dolních Chaber se o 
žádný problém nejedná. A zeptala se p. Knížka, v čem vidí problém on. P. Knížek uvedl, že problém 
vidí v tom, že nezazněla informace, že se věc řeší přes advokátní kancelář, která v zastoupení MČ řeší 
přeřazení této komunikace a odstranění stavby. Starostka uvedla věc na správnou míru. P. Vokurka  
informaci o řešení kauzy soudní cestou dostal, pouze tato skutečnost není zaznamenána v zápisu ze 
zasedání. ZMČ bylo informováno, že zde dochází k průjezdu vozidel ze směru od Zdib, která 
zahušťují dopravu v Dolních Chabrech. Komunikace byla kdysi vedená jako obslužná, byla vyňata 
z komunikací III. třídy a nově zařazena do místních komunikací. Starostka se domnívá, že do 
komunikací III. třídy nemůže být zařazena komunikace s nezpevněným povrchem a bez osvětlení. 
Informace o advokátní kanceláři na minulém zasedání zazněla, protože byla starostka nařčena 
z osobních zájmů právě p. Knížkem,  proto se nechala  z jednání vyloučit pro podjatost a svěřila kauzu 
právnímu zástupci. Pan Knížek odpověděl, že  dle jeho názoru se uvedené nezakládá na pravdě, 
protože, MČ nemá dokončeno ohlášení o údržbě, je všeobecně známo, v jakém stavu horní část této 
komunikace je a stavební úřad Prahy 8 požaduje, aby MČ uvedla tuto komunikaci do sjízdného stavu. 
Dále uvedl, že komunikace byla  přeřazena na základě mnoha nepravd, protože MČ uvádí, že se jedná 
o komunikaci polní, přičemž se jedná o komunikaci spojovací. 1/2 vlastníkem této komunikace je obec 
Zdiby, se kterou tato skutečnost nebyla projednávána a rovněž bylo opominuto jednání s odborem 
dopravy Prahy 8. Poznamenal, že považuje za štěstí, že byly odstraněny překopy v úvozu, které by při 
letním požáru na poli směrem ke Zdibům jinak zamezily přístup hasičům. Vzhledem k délce příspěvku 
p. Knížka jej starostka upozornila na zákonný limit 5 minut jednoho příspěvku a na skutečnost, že 
vyřazení majetku a komunikace není totéž. Protože se však z jednání v případě této komunikace 
nechala vyloučit pro podjatost, odkázala p. Knížka na jednání s právníkem, který se uvedenou kauzou 
zabývá. 
Dalším příspěvkem p. Knížka byla stížnost na nedodržování zákona č. 106/1999 Sb. - právo na 
informace. Minulý týden požádal tajemnici ÚMČ o informace na základě toho zákona, především o  
poslední 4 výroční zprávy, které  mají  být dle tohoto zákona  ihned k dispozici a  k nahlédnutí. Jak  
uvedl, požadované informace ihned neobdržel, a požadované dokumenty byly vyhotoveny dodatečně 
na základě jeho urgence, antidatovány a podepsány až dodatečně. Z pohledu vyhlášky 646 o spisové 
službě si myslí, že se jedná o podvod, proto požaduje vysvětlení. Starostka mu odpověděla, že výroční 
zprávy  byly vyhotoveny dodatečně, ale jak byla tajemnicí informována, zákon nápravu tímto 
způsobem umožňuje. Protože se však jedná o kompetence tajemnice, odevzdává jí tímto slovo. 
Tajemnice  přiznala pochybení ze strany ÚMČ, ale jak uvedla, p. Knížek byl od r. 2003 jediným 
žadatelem o informace dle toho zákona, proto není tento postup zcela zaběhnutý. Přesto se mu snažila 
vyjít vstříc. Problém s dodatečným vyhotovením výroční zprávy konzultovala s legislativním odborem 
MHMP a dodatečné řešení je v této podobě možné. Výroční zpráva  je v tomto směru pouze 
informativního charakteru, nesouvisí s rozhodováním v přenesené ani samostatné působnosti, proto se 
jí nezabývá RMČ, ani ZMČ, pouze ji podepisuje oprávněná osoba. Vzhledem k tomu, že ÚMČ žádné 
informace dle zákona o informacích od r. 2003 neposkytovala, nebyl problém tuto skutečnost napravit. 
P. Knížek se ohradil, že není pravda, že od r. 2003, nepožadoval žádný občan informace dle 
uvedeného zákona. V minulém roce on sám podal 1 žádost a 1 odvolání, na které  mu nebylo 
odpovězeno, proto ve výroční zprávě nemůže být uveden nulový stav. Starostka odpověděla, že pokud 
je jí známo, se jeho žádost nevztahovala k  zákonu o informacích a tuto skutečnost mu sdělila 
písemně. Protože p. Knížek nesouhlasil a  nebylo zcela jasné, jestli mají oba na mysli stejnou 
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záležitost,  požádala o uvedení do zápisu, že  skutečnost  bude dodatečně prověřena.  Prověření uložila 
tajemnici ÚMČ. Tímto příspěvkem bylo mimořádné zasedání ZMČ ukončeno.  
 
Starostka poděkovala přítomným za účast, připomněla termín posledního letošního zasedání ZMČ, 
které se uskuteční 12.12.2007 a  zasedání ZMČ ukončila v 19:50 h. 
 
 
 
 
 
 
Jaroslava Plevová                                                                       PhDr.Věra Doušová 
starostka MČ                                                                               radní MČ 
 
  
 
 
Zapsala: B.Kukurová 
Originál zápisu  uložen na ÚMČ 
Za správnost opisu : B.Kukurová 
Ověřovatelé zápisu: MUDr. Tupá, pan Vokáč                       
                                  
   


