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Městská část Praha-Dolní Chabry 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

Zápis č. 12/08/ ZMČ  ze dne 06.02.2008 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni:  -     pan Valchář,  pan Vokáč, Ing. Pexa 
Neomluveni:     
Hosté:  právní zástupce MČ –   JUDr. Vajgl, zástupce TDI- pan Pěnička       
Návrhový výbor:   pan Šír, Ing. Borhy 
Ověřovatelé zápisu:  MUDr. Tupá, pan Dobrý 
 
Navržený program 12. zasedání Zastupitelstva MČ: 
 
1. Kontrola zápisu z 11. zasedání ZMČ 
2. Multifunkční centrum – Dodatek č. 3 
3. Pověření Rady k rozpočtovým opatřením 
4. Smlouva o spolupráci „Stop paralelní dráze letiště Ruzyně“ 
5. Žádost o změnu územního plánu 
6. Žádost p. Malého o přezkoumání usnesení RMČ 
7. Schválení názvů nových ulic 
8. Různé 
 
Zasedání ZMČ bylo zahájeno v 18:30 h. 
  
Starostka přivítala přítomné, konstatovala, že Zastupitelstvo je usnášení schopné a zahájila 12. 
zasedání ZMČ. Do návrhového výboru byli zvoleni Ing.  Borhy a pan Šír, který četl návrhy usnesení. 
Za ověřovatele byli zvoleni MUDr. Tupá a pan Dobrý. Proběhlo hlasování – oba návrhy byly 
schváleny všemi přítomnými hlasy. 
Poté starostka požádala, aby, než nechá hlasovat o programu, mohla předložit  samostatně návrh na 
zařazení projednání Dodatku č. 3 s firmou Wachal. Nejdříve by však přítomné ráda seznámila  s tím, 
jak probíhalo projednávání dodatku dle požadavků ZMČ vznesených na minulém zasedání. Seznámila 
členy ZMČ  s vývojem situace od minulého zasedání a provedla je dodatkem, ve kterém se zastavila u 
zásadních bodů.    
Uvedla, že firma Wachal přistoupila na požadavky Zastupitelstva dle usnesení č. 063/08 ze dne 
09.01.2008, týkající se samofinancování dostavby ze strany firmy Wachal až do jejího dokončení, 
odsouhlasených změnových listů a sankcí v případě nedodržení termínu. Poté předložila k nahlédnutí 
Dodatek č. 3 a požádala přítomné, aby své dotazy směřovali na právního zástupce MČ nebo zástupce 
TDI, případně na ni, než bude přistoupeno k hlasování o zařazení tohoto bodu do programu. 
MUDr. Tupou zajímalo, o kolik dochází k navýšení ceny, kterou by měla hradit MČ. Starostka 
odpověděla, že  o  cca 2.044 miliónu + DPH.  
Pan Malina směřoval svůj dotaz na právního zástupce MČ, kterého se ptal, jakým způsobem je nově 
v dodatku ošetřeno penále. Ten odpověděl, že pokud bude Dodatek č. 3 podepsán v předkládané 
podobě, penalizace je bezpředmětná. Původní sankce za každý další den z prodlení však zůstává 
v platnosti. Domnívá se, že jeho výše je nepřiměřená, ale protože původní  návrh penále navrhla sama 
firma, případné vymáhání v případě neplnění smlouvy již bude předmětem soudního jednání. Jeho 
výše pak bude upravena na základě zhodnocení výše škody, která  by MČ vznikla. V rámci posouzení 
škody je pak možné, že by mohla být MČ odškodněna v plné výši, což však  nelze předjímat a 
současný vývoj tomu ani nenasvědčuje. 
Starostka řekla, že s vyjádřením právního zástupce souhlasí a dokončení stavby v termínu považuje za 
reálné.  Aby však byli členové ZMČ podrobně informováni, odevzdala slovo TDI, p. Pěničkovi, aby se 
ke stavbě vyjádřil. 
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P. Pěnička řekl, že od minulého zasedání došlo na stavbě k několika významným změnám, které měly 
pozitivní vývoj na tempo prací. Jsou zde noví stavbyvedoucí, mistři a pracovníci a byli vyměněni 
někteří subdodavatelé. V současnosti se očekává vyjádření ZMČ k předloženému dodatku, aby věci 
předjednané se subdodavateli mohly být realizovány. Do té doby  probíhaly dokončovací práce na 
střeše, fasádě, klempířské práce a pracovalo na venkovních úpravách. Dle  mínění p. Pěničky je 
dokončení stavby do 30.06.2008 reálné. 
Ing. Borhy se zeptal, co se stane, vznikne-li škoda v důsledku nepředání stavby v termínu. 
Konstatování, které je uvedené v dodatku, nepovažuje za přesnou formulaci. Právní zástupce 
odpověděl, že vznik škody a její důvod bude muset být definován zcela jasně a jednoznačně a podle 
toho bude i stanoveno, jaká škoda vznikla a v jaké výši bude uhrazena. 
Ing. Nigrinovou zajímal postup při nedodělcích a vadách drobného charakteru, které nebrání 
kolaudaci, a jakým způsobem je tato věc ošetřena.  
Starostka odpověděla, že  z tohoto důvodu je zde kromě časové rezervy zádržné ve výši 5 miliónů po 
dobu záruční lhůty. Poté navrhla,  pokud nejsou další dotazy,  přistoupit k projednávání zařazení  
Dodatku č. 3 do programu jako samostatného bodu č.6) místo bodu Různé, následně zařadit pod bod č. 
7)  nově návrh usnesení na pojmenování ulic a jako poslední bod zařadit bod č.8) Různé. Ing. 
Nigrinová její návrh doplnila o požadavek, aby, v případě, že bude odhlasováno přijetí bodu č. 6), byl 
tento zařazen k projednávání jako první. O tomto protinávrhu bylo hlasováno. 
Hlasování :   Pro: 12  Proti : 0  Zdržel se: 0 
Návrh byl přijat všemi  přítomnými hlasy. 
Následně bylo hlasováno o  upraveném programu jako celku. 
Proběhlo hlasování : Pro : 12  Proti : 0  Zdržel se : 0 
Nově upravený program byl schválen. 
Před zahájením projednávání jednotlivých bodů, starostka požádala, aby byly členům ZMČ rozdány 
návrhy dodatečně zařazených usnesení. Poté přistoupila k projednávání jednotlivých bodů programu. 
 
ad 1)   Kontrola zápisu z 11. zasedání ZMČ – bez připomínek 
 
ad 2)   Starostka přečetla návrh usnesení č. 068/08 ZMČ – Dodatek č. 3. Zastupitelstvo  znění 
upraveného Dodatku č. 3 schválilo. Rovněž schválilo  konečnou cenu díla, která vznikla na základě 
odsouhlasených změnových listů 1 až 80, a souhlasilo, aby rozdíl ceny nad rámec finančních zdrojů 
EU  byl  firmě Wachal uhrazen z finančních zdrojů MČ. Zastupitelstvo ukládá tajemnici provést 
rozpočtové opatření, které tyto náklady zahrne do rozpočtu MČ, a zmocnilo starostku k podpisu 
Dodatku č. 3.  
Hlasování :   Pro : 12   Proti : 0  Zdržel se : 0 
Návrh byl přijat. 
 
ad 3)   Starostka předložila Zastupitelům návrh usnesení č. 064/08 ZMČ – pověření Rady 
k rozpočtovým opatřením. Jak uvedla, v minulém období byla Rada pověřena provádět rozpočtová 
opatření do výše 200.000,- Kč. Požádala členy ZMČ o jejich návrhy. Pan Šír podal návrh, aby byla 
tato částka zvýšena na 300.000,- Kč. Protože další návrhy nebyly, bylo o jeho návrhu hlasováno. 
Hlasování :  Pro : 9   Proti : 0  Zdržel se : 3 
Návrh byl přijat. 
 
ad 4)   Dalším předloženým návrhem byl návrh usnesení č. 065/08 ZMČ – Návrh smlouvy o 
spolupráci – zabránění výstavbě letové dráhy RWY O6R/241 letiště Praha Ruzyně, která sdružuje 
v době podpisu tyto signatáře : MČ Praha-Dolní Chabry, MČ Lysolaje, MČ Praha-Nebušice, MČ 
Praha-Přední Kopanina a MČ Praha-Suchdol. Zastupitelstvo s uzavřením smlouvy nesouhlasilo. 
Hlasování :  Pro : 7   Proti : 3  Zdržel se : 2 
Návrh nebyl přijat. 
 
ad 5)   Starostka seznámila Zastupitelstvo s návrhem usnesení č. 066/08 ZMČ – s žádostí o přeřazení 
zbývající části pozemku parc.č. 1308/8, k.ú. Dolní Chabry  z OP (ostatní plocha) na OC (čistě obytné). 
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Po projednání uvedeného návrhu, kdy bylo zvažováno to, že část pozemku se nachází pod vysokým 
napětím, napojení obce na plánovaný obchvat a enormní zátěž tomuto účelu nevyhovující současné 
přístupové komunikace. Zastupitelstvo hlasovalo v poměru : 
Pro :  3   Proti : 4  Zdržel se : 5 
Návrh nebyl přijat. 
  
ad 6) Starostka přednesla  žádost p. Malého na přehodnocení stanoviska k jeho žádosti na zřízení 
trvalého vjezdu na pozemek parc.č. 564. V krátkosti  přítomné seznámila s problematikou, kdy p. 
Malý v zastoupení Ing. Hocke žádal o souhlas se změnou stavby „Vjezd na pozemek parc.č. 564, k.ú. 
Dolní Chabry“ ze stavby dočasné na dobu trvalou, případně prodloužení stavby na dobu určitou. Na 
základě poskytnutých podkladů Rada rozhodla o prodloužení stavby v době trvání 1 roku. Poté 
starostka předala slovo p. Malému, aby se k záležitosti vyjádřil. P. Malý  požaduje, aby Zastupitelstvo  
toto stanovisko přehodnotilo a uvádí, že ze strany jeho zástupce došlo ke špatné formulaci žádosti, 
čímž patrně došlo k nedorozumění, které ovlivnilo rozhodnutí Rady. Proto by rád vše uvedl na pravou 
míru. Souhlas k vybudování uvedeného vjezdu jako stavby dočasné dal před časem Státní statek hl. m. 
Prahy, který je toho času v likvidaci, proto není možné o změnu stavby z dočasné na trvalou požádat 
tuto organizaci. Od doby před 3 lety, kdy p. Malý dal jako vlastník pozemku souhlas k vybudování 
chodníku ke škole,  se majetkové vztahy změnily, proto nyní žádá   MČ o vydání stanoviska 
s užíváním vjezdu na dobu trvalou. Návrhový výbor přednesl návrh usnesení č. 069/08 ZMČ -  souhlas 
se změnou stavby  ze stavby dočasné na stavbu trvalou. O návrhu bylo hlasováno a návrh byl přijat. 
Hlasování :   Pro : 10    Proti : 0  Zdržel se : 2   
 
ad 7) Před projednáváním posledního návrh se omluvil ze zasedání p. Dobrý. Zasedání pokračovalo o 
11 členech. Návrh usnesení č. 067/08 ZMČ se týkal pojmenování nových ulic. Starostka přečetla 
žádost TJ SOKOL, která navrhuje pojmenování nově vzniklé ulice podle Gustava Peši, rodáka a 
sportovce, v  jehož  jméně je každoročně konán běh - Velká cena Gustava Peši. Tento maratónec  svou 
sportovní kariéru završil 305 maratóny, z kterých ani jeden nevzdal. Proto jsou  představitelé sokolské 
obce přesvědčeni, že si poctu pojmenování ulice jeho jménem zaslouží. Dalším návrhem, který 
předložila starostka, bylo pojmenování ulice po čestném občanu Chaber, JUDr. Antonínu Sumovi,  
který zemřel v srpnu 2006, nemalou mírou se zasloužil o zviditelnění MČ a do poslední chvíle svého 
života se o dění v obci zajímal. K návrhu starostky, aby byla ulice pojmenována po JUDr. Antonínu 
Sumovi, se připojila i PhDr. Doušová. Ing. Brohy navrhl, aby vzhledem k expandující výstavbě byly 
podány oba návrhy. Zastupitelstvo rozhodlo, že 2 nově vzniknuvší ulice budou na počest uvedených 
občanů  pojmenovány jako ulice Gustava Peši – ulice v nově vzniklé lokalitě mezi ulicí Spořická a 
Klášterecká, a další  nově vzniklá ulice v pořadí  jako ulice Antonína Suma. 
Proběhlo hlasování :  Pro : 11  Proti : 0  Zdržel se : 0 
Návrh byl přijat. 
 
ad 8)   Různé :  
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu „Rodáci 2008“ autorky Mgr. Kunešové. Poté 
přečetla dopis, který jí byl  autorkou adresován, a předala slovo p. Šírovi, aby s akcí  členy ZMČ 
obeznámil blíže. Pan Šír uvedl, že s návrhem programu  „Rodáci 2008“ se na něj obrátila pí 
Klimešová, která vypracovala s pí Kunešovou návrh programu I. Sjezdu Rodáků. Z předloženého 
programu vyplývá, že autorky mají na akci již pevně stanovený termín 19.-21.09.2008 a že některé 
aktivity s programem spojené  jsou již předjednány. Bohužel návrh jejich programu se prolíná se 
dvěmi plánovanými akcemi MČ a to 735. výročí první zmínky o Chabrech a  otevřením M-Centra, 
pokud již bude v té době zkolaudováno. Ty jsou předběžně dohodnuty  na 13.09.2008. Starostka řekla, 
že z hlediska významu obce  tyto akce preferuje.  
Ing. Nigrinová, která společně s p. Šírem připravila podklady pro oslavu 735 let Chaber a otevření M-
centra, řekla, že nejen z hlediska kumulace akcí v měsíci září, ale především s ohledem na  náročnost 
přípravy a  z hlediska   finančních nákladů  by doporučovala, aby se všechny tři uvedené akce spojily. 
Ing. Borhy nepovažuje  3  po sobě následující akce za reálné už vzhledem k zájmu veřejnosti. 
Pozastavil se nad  3 denním  programem „Rodáci 2008,“  který navrhuje zkrátit na 1 den a sloučit jej 
společně do jediného termínu s chaberským  výročím a otevřením M-Centra. 
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PhDr. Doušová, která se zabývala hodnocením obou předložených návrhů, s ním souhlasila, ale 
upozornila na skutečnost, že akce by měla mít jednotnou koncepci a hlavního koordinátora, který by 
za přípravu a průběh zodpovídal. 
Ing. Nigrinová řekla,  že za zásadní považuje 2 věci : garanta celého projektu a jeho financování. 
Starostka odpověděla, že, co se týče financování, peníze na oslavy 735.  výročí  vzniku Chaber jsou 
částečně  zahrnuty v Rozpočtu na rok 2008.  Ze strany projektu „Rodáci“ přislíbila  zajištění financí 
Mgr. Kunešová formou sponzorských darů.  Z pohledu garance akce by jediným garantem projektu  
měla být obec, která by určila osobu zodpovědnou za celý projekt. 
Závěrem bylo dohodnuto, aby všechny tři navrhované akce byly spojeny v jednu, přičemž těžištěm 
akce se stane  sobota 20.09.2008.  V nejbližší době  pak bude iniciována schůzka autorů obou 
projektů, na které  se kromě termínu budou projednávat garance, finanční otázky a otázky 
organizačního charakteru.  
 
Protože do bodu „Různé“  nebyly žádné další připomínky a návrhy, bylo zasedání ukončeno ve 20:45 
hod. 
 
 
 
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 Dobrý                       
                                  
   


