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Městská část Praha-Dolní Chabry 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

Zápis č. 10/07/ ZMČ  ze dne 12.12.2007 
 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni:  -    Ing. Borhy, MUDr. Dvořák, pan Valchář 
Neomluveni:    Ing. Novák, Bc. Dvorská, pan  Malina 
Hosté:         
Návrhový výbor:   pan Šír, Ing. Pexa 
Ověřovatelé zápisu:  MUDr. Tupá, pan Vokáč 
 
Navržený program 10. zasedání Zastupitelstva MČ: 
 

1. Kontrola zápisu z 9. zasedání ZMČ 
2. Pověření Rady RMČ 
3. Prodej bytového domu 
4. Výměna a odkoupení části pozemku 
5. Rozpočtová opatření č. 3 
6. Návrh rozpočtu na rok 2008 
7. Návrhy odměn za rok 2007 
8. Stanovení termínů zasedání ZMČ na rok 2008 
9. Žádost o vyjádření k návrhu úpravy ÚPn SÚ hl.m. Prahy 
10. Různé 

 
Zasedání ZMČ bylo zahájeno v 18:35 h. 
  
Starostka přivítala přítomné, konstatovala, že Zastupitelstvo je usnášení schopné a zahájila 10. 
zasedání ZMČ. Do návrhového výboru byli zvoleni  pan Šír a Ing.  Pexa, který  četl všechny návrhy 
usnesení. Za ověřovatele byli zvoleni MUDr. Tupá a pan Vokáč. Proběhlo hlasování – oba návrhy 
byly schváleny všemi přítomnými hlasy. Poté proběhlo hlasování o celkovém programu zasedání a  
program byl schválen. 
Hlasování :    Pro : 8  Proti : 0 Zdržel se : 0 
 
ad 1) Kontrola zápisu z 9. zasedání ZMČ : Pan Dobrý vznesl námitku,  že v zápisu z minulého 
zasedání ZMČ nebyla zaznamenána jeho připomínka ke skutečnosti, že v posledním čísle Zpravodaje 
použila TJ Chabry znak MČ se svým logem, s čímž  nesouhlasí. Tuto skutečnost považuje  za 
znehodnocení znaku MČ. Starostka se  mu omluvila, za to, že připomínka p. Dobrého nebyla uvedena 
v zápise a požádala zapisovatelku, aby ji zapsala dodatečně. 
 
ad 2) Jako druhý bod programu byl projednáván návrh usnesení č. 055/07 ZMČ – pověření Rady o 
provádění rozpočtových opatření. V minulém období  byla Rada pověřena provádět rozpočtová 
opatření do výše 200.000,- Kč, nyní byl předložen  návrh, aby byla tato částka zvýšena na 300.000,- 
Kč. Pan Dobrý se zvýšenou částkou nesouhlasil a požadoval, aby zůstalo pověření ve stejné výši jako 
v minulém období. O protinávrhu pana Dobrého bylo hlasováno a návrh nebyl přijat.  
Hlasování :   Pro : 7  Proti : 0 Zdržel se : 1 
 
 
ad 3)  Starostka předložila  návrh usnesení č.057/07 ZMČ – prodej bytového domu Bolebořská č.p. 
494. Protože znalecký posudek, týkající se prodeje BD obdržela těsně před zasedáním Zastupitelstva, 
přerušila jednání na 5 min., aby v přestávce dala členům ZMČ možnost seznámit se s tímto posudkem. 
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Po ukončení pauzy dala prostor  k vyjádření  oběma stranám - členům ZMČ, i žadatelům o prodej BD. 
PhDr. Doušová, která situaci  BD zná z předcházejícího volebního období, prodej BD doporučila, 
protože jeho technický stav znamená pro MČ neustálé investice. Za žadatele o prodej BD se vyjádřila 
pí Prušáková, která upozornila na skutečnost, že  nájemníci žádali o prodej již před 5 lety, kdy se 
odhadní cena vedlejšího prodávaného BD  pohybovala okolo 2 miliónů. V současnosti je tato cena o 
milión vyšší a dům je v mnohem horším stavu. Žádá  proto ZMČ o zvážení, zda by cenu znaleckého 
posudku ponížili o navýšenou částku. Starostka odpověděla, že MČ musí BD prodat dle ocenění 
znalce, avšak ze závažných důvodů lze po odsouhlasení prodeje požádat o snížení prodejní ceny. Ing. 
Pexa se snížením částky za prodej domu nesouhlasil. Jak uvedl, s odprodejem BD souhlasí, ale za 
cenu stanovenou znaleckým posudkem, který je nutno respektovat. Dle jeho názoru uvedená cena 
odpovídá skutečné ceně nemovitosti a zohledňuje i jeho horší technický stav. Jak řekl, je nutno si 
uvědomit, že MČ nemusí BD odprodat za cenu stanovenou znaleckým posudkem, ale dům může být 
odprodán za tržní, mnohem vyšší cenu. Protože další připomínky nebyly, ZMČ přistoupilo k hlasování 
a odprodej BD Bolebořská  byl schválen za cenu  dle znaleckého posudku ve výši 3.212.990,- Kč. 
Návrh byl přijat. 
Hlasování :  Pro : 8   Proti : 0  Zdržel se : 0 
 
 
ad 4)   Starostka přednesla návrh usnesení č. 058/07 ZMČ – výměna a odkoupení části pozemku. 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo výměnu 54 m2 pozemku parc.č. 1497/1, v majetku hl.m.Prahy, 
ve správě MČ Praha-Dolní Chabry, za 44 m2 pozemku parc.č. 1500/2 a 10 m2 pozemku parc.č. 
1498/2, které jsou v majetku p. Seyfrieda. Dále schválilo odkoupení 79 m2 pozemku parc.č. 1500/2 
z majetku p. Seyfrieda do majetku MČ za cenu 1.000,- Kč/m2. Důvodem je majetkové vypořádání 
pozemků pod komunikací U Větrolamu, kterou  proto zatím nebylo možné zkolaudovat. K podpisu 
smlouvy ZMČ zmocnilo starostku. Proběhlo hlasování  a návrh byl přijat.  
Hlasování :        Pro : 8   Proti : 0  Zdržel se : 0 
 
 
ad 5)   Starostka seznámila členy ZMČ s návrhem  usnesení č. 057/07 ZMČ – rozpočtové opatření č. 3 
pro rok 2007. Požádala, aby byl původní rozpočet u položky 4133 (zapojení fondu rozvoje) navýšen o 
částku 220.000,- Kč v důsledku dodatečného zařazení nákladů spojených se zařízením M-Centra 
audiovizuální technikou. Protinávrh byl přijat a ZMČ rozpočtové opatření č. 3  v roce 2007 schválilo 
dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení. Proběhlo hlasování a návrh byl přijat. 
Hlasování : Pro : 8   Proti : 0  Zdržel se : 0 
 
ad 6)   Starostka předložila ZMČ návrh usnesení č. 059/07 ZMČ – schválení rozpočtu na rok 2008. 
V té chvíli se na jednání ZMČ dostavila Ing. Nigrinová a zasedání ZMČ pokračovalo v počtu 9 členů. 
Starostka podrobně prošla jednotlivé kapitoly, aby vysvětlila položky příjmů a výdajů. V kapitole 05 
(sociální věci) podala protinávrh doporučený ke schválení Radou MČ, aby položka 5229 (příspěvky na 
činnost zájmových sdružení) byla navýšena o částku 30.000,- Kč na vrub rezervy. Ing. Pexa 
s podaným protinávrhem nesouhlasil.  Takto přidělované prostředky považuje za neadresní, 
neprůhledné a požaduje, aby jednotlivá sdružení v termínu určeném ZMČ, požádala o přidělení 
prostředků na konkrétní činnost, akci nebo údržbu svého majetku. Dle jeho mínění není nutné položku 
5229 navyšovat, ale je možné čerpat z rezervy na přesně stanovené účely. Poté budou prostředky 
uvolněny. Pan Vokáč jako zástupce TJ Chabry vysvětlil, že vyúčtování příspěvků jednotlivým 
subjektům má svá pravidla, která byla určena za přítomnosti všech subjektů. Příspěvek MČ se odvíjí 
nejen od počtu členů a  typu činnosti, ale také podle množství majetku, který  spravují. Navýšení o 
uvedenou částku Rada navrhla s ohledem na nově vznikající subjekty,  nebo předpokládanou aktivitu 
jednotlivých sdružení. Zavedený systém  funguje v rámci spolupráce již několik let. Rada, která má 
dle zákona pravomoc rozhodovat o příspěvcích do výše 50.000,- Kč jednomu subjektu, jej pokládá za 
vyhovující. K názoru se připojila i  PhDr. Doušová, která  tento  způsob financování preferuje před 
způsobem jiných MČ, z nichž některé termíny na finanční požadavky vypisují. MUDr. Tupá řekla, že 
způsob, který navrhuje Ing. Pexa, považuje za málo operativní, protože zasedání ZMČ se uskutečňují 
1x za 3 měsíce, zatímco Rada zasedá 1x za 3 týdny. Ing. Pexa názoru MUDr. Tupé oponoval. Přístup 
MČ považuje za  benevolentní. 
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O slovo se  z řad veřejnosti přihlásil p. Knížek - podpředseda SK D.Chabry, který za fotbalový klub 
vyjádřil podporu protinávrhu starostky, aby byla v rozpočtu uvedená položka navýšena. 
Starostka diskuzi o navýšení položky ukončila vyjádřením, že v zápisech ze zasedání Rady, které jsou 
členům ZMČ pravidelně zasílány, je jasně řečeno kdo, co, kdy  a za jakým účelem dostal přiděleno, a 
tato částka je vždy dokladově podložena a řádně proúčtována. Protože však není možné dospět 
k jednotnému názoru, kdy by s ohledem na počet přítomných členů ZMČ mohlo dojít k neschválení 
celého rozpočtu na rok 2008, žádá, aby bylo hlasováno o původně předloženém rozpočtu bez 
navýšení. Poté bylo přistoupeno k hlasování. ZMČ schválilo původně předložený rozpočet  bez 
navýšení dle přílohy č. 1 a 2, jež jsou jeho nedílnou součástí. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný. 
ZMČ uložilo  účetní zpracovaní  rozpočtu dle příloh usnesení. Proběhlo hlasování a návrh byl přijat. 
Hlasování :  Pro : 9  Proti : 0   Zdržel se : 0 
 
ad 7)   Jako další bod byl projednáván návrh usnesení č. 060/07 ZMČ – návrh odměn členům Rady 
MČ, předsedům, členům  výborů a komisí a přísedícím soudu za rok 2007. Starostka přečetla návrh 
odměn jednotlivým odměňovaným, byl doplněn z finančního výboru p. Jiří Sysel, který zde nebyl 
zařazen omylem, a byla mu přidělena odměna ve stejné výši jako ostatním členům finančního výboru.   
Poté dala prostor členům ZMČ k vyjádření. Ing. Pexa podal protinávrh, aby členovi školské a 
sportovní komise Miloslavu Hofmanovi byla navržena odměna ve stejné výši jako ostatním členům, 
protože, dle jeho názoru, vyvíjí stejnou aktivitu jako další členové této komise. Starostka se obrátila na 
Ing. Nigrinovou, předsedkyni této komise, aby se k návrhu Ing. Pexy vyjádřila. Ta s jeho návrhem 
souhlasila. 
PhDr. Doušová a pan Vokáč podali  další protinávrh, aby  byla zahrnuta  do usnesení   s ohledem na 
zvýšené pracovní nasazení spojené s výstavbou M-Centra  odměna starostce  ve výši 1 měsíční 
odměny. 
O každém návrhu bylo hlasováno  zvlášť a usnesení č. 060/07 bylo přijato. 
Hlasování : 
Návrh Ing. Pexy na zvýšení odměny pro člena školské a sportovní komise – M. Hofmana 
   Pro : 9  Proti : 0  Zdržel se : 0 
Návrh PhDr. Doušové a p. Vokáče  o zahrnutí odměny starostce MČ do usnesení č. 060/07 ZMČ 
   Pro : 8  Proti : 0  Zdržel se : 1 
Hlasování o celkovém návrhu 
   Pro : 9  Proti : 0  Zdržel se : 0 
Po odhlasování usnesení starostka poděkovala  členům ZMČ za odměnu, která jí byla navržena. 
 
ad 8)  Starostka předložila návrh usnesení č. 061/07 ZMČ – stanovení termínů zasedání ZMČ v roce 
2008. Zastupitelstvo stanovilo termíny zasedání v roce 2008 na : 06.02., 14.05., 10.09. a 10.12.2008, 
vždy od 18:30 hod. Pan Dobrý vyjádřil názor, že by se mělo ZMČ na svých zasedáních scházet častěji. 
Starostka mu vysvětlila, že v případě 4 stanovených termínů se jedná o minimální počet daný zákonem 
a nic nebrání tomu, aby v případě potřeby nebylo svoláno další zasedání ZMČ. Poté bylo přistoupeno 
ke schválení návrhu. Proběhlo hlasování a návrh byl schválen. 
Hlasování :   Pro : 9  Proti : 0  Zdržel se : 0 
  
ad 9)   Posledním projednávaným bodem byl návrh usnesení č. 062/07 RMČ – žádost o vyjádření 
k návrhu úpravy Územního plánu sídelního tvaru hl. m. Prahy, o který požádal odbor územního 
plánování na základě žádosti majitele pozemků parc.č. 1279/21, 1279/ 42 a 1279/51 v ulici Nová. 
Majitel pozemků požaduje navýšení KPP (koeficientu podlahové plochy) z důvodu realizace 
stavebního záměru ze stávajícího KPP 0,3 na požadované KPP 0,45. Zastupitelstvo požadavek 
schválilo a návrh byl přijat. 
Hlasování :   Pro : 9  Proti : 0   Zdržel se : 0 
 
ad 10)   Různé : 
Ing. Pexa se na starostku obrátil se žádostí, aby podala aktuální informace týkající se M-Centra a 
řízení s firmou Wachal.  
Starostka přítomné informovala, že na posledním zasedání ZMČ byl stanoven limitní termín 
dokončení díla 07.12.2007, který, jak je všem známo, nebyl dodržen. 03.12.2007  firma Wachal 
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předložila MČ Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 200340 o 169 stranách, zahrnujících odsouhlasené  
změnové listy, změnové listy řešící úspornou variantu, změnové listy řešící dostavbu dle projektu a 
nový harmonogram. Dodatek byl předán právníkům MČ k odsouhlasení. Pro jeho obsáhlost  nebylo 
možné se  do 07.12.2007 vyjádřit. Firmě Wachal  byl zaslán dopis JUDr. Brožem, který vycházel 
z usnesení ZMČ a firmě byl určen náhradní termín plnění do 07.12.2007. Současný právní zástupce 
AK Pejchal, Nespala a spol. ukončení nebo přerušení spolupráce s firmou Wachal nedoporučuje. 
Denně probíhají jednání o tom, jak dále pokračovat. Na jednání se zástupcem CRR (Centrum 
regionálního rozvoje) vyplynulo, že také CRR nedoporučuje  dostavbu jinou firmou z důvodu 2-
měsíční prodlevy zapříčiněné  novým výběrovým řízením. Firma Wachal nabízí jako záruku dostavby 
5% pozastávku faktur. Na základě stížností ze strany firmy Wachal na nedopracovanost projektu  
uplatnila starostka  jeho reklamaci u firmy AMAinvest.  
Ing. Pexa poukázal na skutečnost, že chyba nastala již na samém počátku spolupráce, kdy MČ udělala 
ústupky vůči závazkům, které zhotoviteli vyplývaly z uzavřené smlouvy. Jak řekl, s takovým 
postupem již od prvopočátku nesouhlasil. 
V tomto okamžiku se ze zasedání omluvil pan Dobrý a zasedání pokračovalo v 8 členech. 
Do diskuze vstoupil p. Vokáč, který řekl, že, dle jeho názoru,  se situace na stavbě mírně zlepšila, 
protože již po několikáté zaznamenal  zvýšený počet pracovních sil. 
Starostka  v souvislosti s příspěvkem Ing. Pexy řekla, že v žádném případě nehájí zhotovitele díla, ale 
je naprosto jasné, že chyby se nevyskytly pouze na jeho straně. V současné době se advokátní kancelář 
zastupující MČ snaží firmu přinutit k zárukám, které by vedly k dokončením díla.  Firma  Wachal  
slibuje dokončení stavby od podpisu Dodatku č. 3 do 150 dnů. Ve věci bude stále jednáno s právníky 
MČ, TDI, projektantem a investorem. Následná schůzka proběhne  dne 19.11.2007 v 15:00 hod na 
úřadě MČ. O výsledku schůzky budou členové ZMČ informováni. 
O slovo se  z řad  veřejnosti přihlásil p. Knížek, který v souvislosti s tématikou navázal na pracovní 
zasedání ZMČ, konané dne 08.11.2007 v kanceláři starostky, týden před veřejným zasedání ZMČ.  
Pracovní zasedání označil za protiprávní, protože dle získaných informací pocházejících z právních 
zdrojů a  zákona o hl. m. Praze, musí být každé zasedání ZMČ veřejné a musí z něj být vyhotoven 
zápis. Z  pohledu p. Knížka se pak na následném zasedání ZMČ dne 14.11.2007 projednávaly  věci již 
předjednané, se kterými se  veřejnost  neměla možnost blíže seznámit a byla z nich na uvedeném tzv. 
pracovním jednání vyloučena. Proto požaduje od Zastupitelstva usnesení. 
Starostka mu odpověděla, že záležitosti M-Centra nejsou předmětem dnešního programu a nebylo 
k němu navrženo žádné usnesení.  Ing. Pexa pouze položil informativní otázku, na kterou odpověděla. 
Pokud by měla být otázka M-Centra součástí programu, musela by do něj být zahrnuta a členové ZMČ 
by (dle zákonem stanoveného postupu) 7 dní před zasedáním obdrželi materiály, z kterých by na 
zasedání vycházeli a  na základě kterých by o M-Centru rozhodovali. 
P. Knížek nepovažoval odpověď starostky za dostačující a položil otázku, proč se tedy konalo nějaké 
neveřejné zasedání a požadoval z něj zápis. 
Starostka odpověděla, že, ač zákon výraz pracovní zasedání nedefinuje, neznamená to, že nelze 
poradu k projednávané věci uskutečnit. Pracovního setkání se zúčastnilo pouze 7 členů ZMČ, jednalo 
se pouze o poradní  setkání a nebyla na něm přijata žádná usnesení ani pořizován zápis. 
P. Knížek nesouhlasil. Řekl, že zákon takovou možnost nepřipouští a termín pracovní zasedání nezná. 
Jakékoliv zasedání ZMČ je proto dle zákona veřejné a veřejnost z něj nesmí být vyloučena. Tímto 
počinem MČ porušila zákon o hl.m. Praze. Jak řekl, nastalou skutečnost konzultoval s příslušným 
odborem MHMP, který mu jeho názor potvrdil. Žádá proto starostku o poskytnutí zápisu z tohoto 
zasedání. Pokud  zápis neexistuje, p.Knížek se odvolá k  nadřízenému orgánu – MHMP a požádá o 
prošetření tohoto protiprávního jednání. 
Starostka mu odpověděla, že má právo podat stížnost. 
Ing. Pexa, který se pracovní schůzky ZMČ neúčastnil, k vyjádření  p. Knížka, uvedl, že pokud se 
členové ZMČ takových schůzek účastní, nepovažuje je  za zasedání nebo poradu, ale pouze 
obeznámení se s děním na území MČ, které se následně může projednávat. Na těchto schůzkách  se 
nikdy neprojednává nebo nepředjednává jakýkoliv, natož jednotný, postup MČ v konkrétních 
případech, který by následně byl uplatněn. Pouze se zde získávají  bližší a podstatné informace,  
důležité pro další jednání či případná rozhodnutí. 
P.Knížek znovu oponoval a  citoval  názor člena senátu, že, jestliže se ZMČ sejde na jakémkoliv 
jednání, vždy se jedná o zasedání, které musí být veřejné, a je nutné z něj udělat zápis. Zopakoval, že 
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v případě problému s firmou Wachal se jedná o záležitost předjednanou s vyloučením veřejnosti a že 
s takovým postupem nesouhlasí. 
Starostka poděkovala p.Knížkovi za příspěvek s tím, že pokud s tímto postupem nesouhlasí, má právo 
si stěžovat a obrátila se na přítomné s dotazem, jaké jsou další příspěvky. 
Ing. Pexa požádal, aby se mohl k předcházející problematice ještě vyjádřit. Uvedl, že podobných 
setkání vztahujících se ke stavbě M-Centra proběhlo vzhledem k obtížnosti rekonstrukce několik a že 
nemá pocit, že by tímto počinem dělal cokoliv za zády veřejnosti. Vždy byla veřejnost informována. 
Tuto skutečnost požaduje uvést do zápisu. 
Starostka řekla, že pokud v případě pracovního zasedání došlo k pochybení, jedná se pouze o chybný 
název, jakým  byla tato schůzka označena.  Tímto se  veřejnosti a členům ZMČ omlouvá a diskuzi na 
toto téma by ráda ukončila. 
Ing. Pexa ještě dodal, že sporadickou přítomnost nejvyšších  zástupců firmy Wachal, kteří byli na 
pracovní setkání zváni, pokládá vzhledem k  náročnosti projektu za neseriózní přístup této firmy. 
Do diskuze opět vstoupil p. Knížek, který se zeptal, jakým způsobem má MČ ošetřenu penalizaci. Po 
prostudování Smlouvy o dílo, o niž požádal na základě zákona  č. 106/1999 Sb.(-zákon o informacích) 
tajemnici ÚMČ, tuto skutečnost považuje za zcela zásadní. 
Starostka mu odpověděla, že je věcí právních zástupců, které MČ zaměstnává, aby tak zásadní 
skutečnost vyřešili, a diskuzi definitivně ukončila.  
Poté dala prostor poslednímu dotazu, který položila pí Hiczová. Dotaz se týkal prodloužení nájemní 
smlouvy v KD Ulčova.  
Na položenou otázku starostka odpověděla, že nájemci – pí Hiczové bude doručeno usnesení RMČ 
z posledního zasedání Rady, protože se jedná o kompetenci Rady MČ. 
Ing. Nigrinová – radní se na starostku obrátila se žádostí, že by uvítala její odpověď již nyní, protože 
se posledního zasedání RMČ nezúčastnila. 
Starostka se záležitostmi Rady na zasedání ZMČ odmítla zabývat s tím, že Ing. Nigrinová obdrží 
požadovanou informaci v zápise z RMČ. 
Protože však Ing. Nigrinová na svém požadavku trvala, požádala starostka členy ZMČ o souhlas 
přenést záležitosti Rady na zasedání ZMČ. Poté je v krátkosti s věcí obeznámila. Řekla, za jakých 
podmínek Rada o prodloužení nájmu rozhodla, a po informaci požadované Ing. Nigrinovou a  
nájemcem zasedání ZMČ ukončila. 
 
Závěrem poděkovala členům ZMČ za spolupráci v roce 2007 a popřála všem pěkné vánoce. 
 
 
 
 
 
 
 
Jaroslava Plevová                                                                       PhDr.Věra Doušová 
starostka MČ                                                                               radní MČ 
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