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Městská část Praha-Dolní Chabry 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

Zápis č. 13/08/ ZMČ  ze dne 14.05. 2008 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni:  -     MUDr. Dvořák,  PhDr. Doušová, p. Malina 
Neomluveni:    0 
Hosté:   zástupci firmy Star Group Ltd.       
Návrhový výbor:   pan Šír, Ing. Pexa 
Ověřovatelé zápisu:  MUDr. Tupá, pan Vokáč 
 
Navržený program 13. zasedání Zastupitelstva MČ: 
 
        
 
1. Slib nového člena ZMČ 
2. Kontrola zápisu z 12. zasedání ZMČ 
3. Rozpočet 2008 – oprava usnesení 
4. Výsledky hospodaření MČ Praha-Dolní Chabry za rok 2007 
5. Rozpočtová opatření č. 1 
6. Zpráva o provedení inventarizace za rok 2007 
7. Výsledky hospodaření PO za rok 2007 
8. Zpráva KV o provedených kontrolách PO za rok 2007 
9. Zpráva o provedení auditu hospodaření za rok 2007 
10. Výměna a odkoupení pozemku – p. Seyfried 
11. Prodej pozemků – Kalendovi 
12. Prodej pozemku Čápovi 
13. Odměny pro neuvolněné členy ZMČ 
14. Návrh projektu firmy Star Group Ltd. 
15. Spolupráce s městem Trenčianske Teplice 
16. Název pro zrekonstruovaný statek – Hrušovanské náměstí 
17. Žádost o snížení cen BD Bolebořská 
18. Různé 
 
Zasedání ZMČ bylo zahájeno v 18:35 h. 
  
Starostka přivítala přítomné a požádala je, aby  před projednáváním  programu uctili památku 
zesnulého člena ZMČ Oldřicha Valcháře minutou ticha. 
Před hlasováním o programu 13. zasedání ZMČ  na základě volebních výsledků složila slib 
nového člena ZMČ paní Marta Hradecká, členka ODS. 
Poté starostka přistoupila k programu zasedání. Konstatovala, že Zastupitelstvo je usnášení 
schopné a zahájila 13. zasedání ZMČ. Do návrhového výboru byli zvoleni Ing.  Pexa a pan 
Šír, který četl návrhy usnesení. Za ověřovatele byli zvoleni MUDr. Tupá a pan Vokáč. 
Proběhlo hlasování – oba návrhy byly schváleny všemi přítomnými hlasy. 
Hlasování :   Pro :11  Proti : 0 Zdržel se : 0 
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Starostka přečetla navržený program a zeptala se, zda přítomní členové  ZMČ nepožadují 
doplnění programu. Protože tomu tak nebylo, nechala o navrženém programu hlasovat.  
Hlasování :               Pro : 11  Proti : 0 Zdržel se : 0 
Návrh byl přijat. 
 
ad 1)   Kontrola zápisu z 13. zasedání ZMČ – bez připomínek 
 
ad 2)   Starostka přečetla návrh usnesení č. 070/08 ZMČ – rozpočet na rok 2008.  ZMČ 
zrušilo usnesení č. 059/07 ve znění : „Rozpočet je schválen jako vyrovnaný“ a nahradilo jej 
výše uvedeným usnesením ve znění  : „Rozpočet je schválen jako nevyrovnaný“. Proběhlo 
hlasování. 
Hlasování : Pro : 11  Proti : 0 Zdržel se : 0 
Návrh byl přijat. 
 
ad 3)     Starostka předložila Zastupitelům návrh usnesení č. 071/08 ZMČ – výsledky 
hospodaření MČ za rok 2007. Zeptala se, jestli k předloženým materiálům, které měli 
Zastupitelé  možnost prostudovat před zasedáním, nejsou dotazy. Pan Dobrý požádal o 
ujasnění  položky 5021 v kapitole 09 – vnitřní správa a samospráva. Starostka mu 
odpověděla,  že se jedná např. o nákup stravenek pro zaměstnance, revize zařízení nebo 
datové služby. Další dotazy nebyly. Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o výsledcích 
hospodaření MČ Praha-Dolní Chabry za rok 2007 a výsledky hospodaření projednané 
finančním výborem a RMČ schválilo. 
Hlasování : Pro : 11  Proti : 0 Zdržel se : 0 
Návrh byl přijat. 
 
ad 4)  Dalším předloženým návrhem byl návrh usnesení č. 072/08 ZMČ – rozpočtové opatření 
č. 1 v r. 2008, který opět předložila starostka. Před jeho projednáváním se na zasedání dostavil 
Ing. Borhy a jednání ZMČ pokračovalo v počtu 12 členů ZMČ. Starostka členy ZMČ 
seznámila s jednotlivými položkami tvořícími navýšení rozpočtu a vysvětlila, z jakých 
důvodů k navýšení rozpočtu dochází. K navyšujícím položkám  patřily investiční výdaje 
týkající se dostavby M-Centra, související s navýšením ceny díla dle Dodatku č. 3, vybavení 
interiérů a audiovizuální technika. K dalším investičním výdajům pak výdaje  na projekt 
vytápění tepelnými čerpadly budovy ZŠ, zadání  studie na Dům seniorů a výdaje na nezbytný 
nákup pozemků v ulicích Ulčova a U Větrolamu. Na základě  předložené důvodové zprávy,  
projednání ve finančním výboru a Radě MČ  Zastupitelstvo rozpočtové opatření č. 1 v roce 
2008  schválilo dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.  
Proběhlo hlasování : Pro : 12  Proti : 0 Zdržel se : 0 
Návrh byl přijat. 
 
ad 5) Tajemnice přednesla  návrh usnesení č. 073/08 ZMČ – zprávu o provedení inventarizace 
za rok 2007. Uvedla, že inventarizace majetku a závazků MČ, inventarizace soupisu budov, 
staveb, pozemků a nehmotného majetku proběhla v souladu s platnými předpisy. Při 
inventarizaci v příspěvkových organizacích  ZŠ Spořická, MŠ Bílenecké náměstí a MŠ 
Chaberáček nebyly zjištěny žádné nedostatky a rozdíly. Na základě prostudovaných materiálů 
vznesl Ing. Pexa připomínku, že u předloženého  stavu bankovních účtů ke dni 31.12.2007 
došlo k součtové chybě, kterou je nutno opravit.  Starostka přislíbila nápravu a uložila 
tajemnici, aby  opravu zajistila a opravené podklady členům ZMČ zaslala. Po projednání 
předložené zprávy  ji Zastupitelstvo  schválilo. Proběhlo hlasování. 
Hlasování :    Pro : 12  Proti : 0 Zdržel se : 0   
Návrh byl přijat. 
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ad 6) Další projednávaný návrh č. 074/08 ZMČ – výsledky hospodaření příspěvkových 
organizací přednesla starostka. Seznámila členy ZMČ s výsledky hospodaření ZŠ Spořická, 
MŠ Chaberáček a MŠ Bílenecké náměstí za rok 2007 a s návrhem Rady MČ, která doporučila 
rozdělit zlepšený hospodářský výsledek takto : 
    hosp.  výsledek       fond odměn   rezervní fond 
MŠ Chaberáček                      151.701, 51              50.000,-     101.701,51 
MŠ Bílenecké náměstí    24.098.67              10.000,-       14.098,67 
                                                   a rozdělením zisku z doplňkové činnosti za rok 2007 
ZŠ Spořická      48.163,50    20.000,-       28.163,50 
 
Protože Rada v přijatém usnesení č. 187/08 RMČ požadovala od MŠ Chaberáček zdůvodnění 
výše HV, předložila MŠ Chaberáček doklad o sponzorských darech, se kterým starostka členy 
ZMČ seznámila. Na základě předloženého Zastupitelstvo schvaluje výsledky  hospodaření 
všech uvedených příspěvkových organizací a souhlasí s rozdělením zlepšeného 
hospodářského výsledku ve výši navrhnutém Radou.  
Proběhlo hlasování :  Pro : 12  Proti : 0 Zdržel se : 0 
Návrh byl přijat. 
 
ad 7) Návrh usnesení č. 084/08 ZMČ – zprávu kontrolního výboru o provedených kontrolách 
příspěvkových organizací za rok 2007 předložil Zastupitelům pan Vokáč. Jak uvedl, kontrolní 
výbor provedl kontrolu týkající hospodaření příspěvkových organizací za rok 2007, kontrolu 
plnění usnesení RMČ a ZMČ a kontrolu telefonních účtů úřadu MČ a příspěvkových 
organizací. Svá zjištění pak formuloval  v usnesení č. 5-7/2008 KV a navrhl opatření, která 
jsou vyjádřena v příloze usnesení.   Zastupitelstvo vzalo na vědomí výše uvedenou zprávu a 
s navrženým opatřením  dle přílohy č. 1 souhlasí.  
Proběhlo hlasování :   Pro : 12  Proti : 0 Zdržel se : 0 
 
ad 8)   S návrhem usnesení č. 075/08 ZMČ – zprávou o provedení auditu hospodaření za rok 
2007 členy ZMČ seznámila tajemnice. Informovala ZMČ, že audit  proběhl formou tří dílčích 
přezkoumání v období 22.10-16.11.2007, 04.02.-08.02.2008 a 07-04.-18.04.2008, byl 
proveden odborem finanční kontroly a přezkoumání hospodaření Magistrátu hl.m. Prahy a 
nebyly při něm zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo  vzalo zprávu u provedeném 
auditu na vědomí. 
 
ad 9) Návrh usnesení č. 076/08 ZMČ – výměnu a odkoupení pozemku opět předložila 
tajemnice.  Vysvětlila, že se jedná o staronovou záležitost, prodej a výměnu části pozemků p. 
Seyfrieda a MČ, která již byla projednávána, ale při zaměření došlo k chybě, která se týká 
metráže výměny a odkoupení. Na základě vysvětlení Zastupitelstvo zrušilo usnesení č. 058/07 
ZMČ  a schválilo výměnu 26 m2 pozemku parc.č. 1497/1, k.ú. Dolní Chabry, který je 
majetkem hl.m. Prahy a ve správě  MČ, za 26 m2 pozemku parc.č. 1500/2, v majetku p. 
Seyfrieda, z celkové výměry 123 m2. Zastupitelstvo dále schválilo odkoupení zbývajících 97 
m2  pozemku parc.č. 1500/2, k.ú. Dolní Chabry v majetku pana Seyfrieda , a odkoupení 10 
m2 pozemku parc. č. 1498/2. Celkem bude odkoupeno 107 m2 za cenu 1.000,- Kč/m2, 
v celkové hodnotě 107.000,- Kč. Zastupitelstvo uložilo starostce zajistit zákonný prodej a 
výměnu pozemků a zmocnilo ji k podpisu smlouvy. 
Proběhlo hlasování :   Pro : 12  Proti : 0 Zdržel se : 0 
 
ad 10)   Starostka předložila návrh usnesení 077/08 ZMČ – prodej pozemků, o který požádali  
manželé Kalendovi. Jedná se o prodej  pozemků parc.č. 346/2 o výměře 69 m2, parc.č. 347/3 
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o výměře 83 m2 a parc.č. 348/14 o výměře 105 m2, k.ú. Dolní Chabry, na kterých stojí dům 
žadatelů, vyměření dle geometrického plánu č. 1385-11/2008. Jako kompenzaci za prodané 
pozemky manželé Kalendovi nabízí MČ darování lesního pozemku parc.č. 1311/6, k.ú. Dolní 
Chabry, který je v jejich majetku. Starostka seznámila členy ZMČ s cenou pozemků 
požadovaných k odprodeji dle cenové mapy, která je v současnosti 3.870,- Kč/m2. Na základě 
skutečnosti, že na těchto pozemcích stojí dům žadatele a jedná se o skálu, ZMČ schválilo 
jejich prodej za 50% ceny cenové mapy, tj. cenu 1.935 Kč/m2, uložilo starostce  zajistit 
zákonný prodej pozemků a zmocnilo ji k podpisu smlouvy o prodeji.  O kompenzační nabídce 
– darování lesního pozemku parc.č. 1311/6 bude jednáno samostatně. 
Proběhlo hlasování :  Pro : 12  Proti : 0 Zdržel se : 0 
Návrh byl přijat. 
 
ad 11)   Starostka přednesla návrh usnesení 078/08 ZMČ – žádost o prodej pozemku parc.č. 
1462/7, o kterou požádali  manželé Čápovi. Pozemek ve vlastnictví MČ a pronajatý dle 
nájemní smlouvy  vznikl při budování komunikace a je součástí zahrady žadatele. Vzhledem 
k nemožnosti dalšího využití pro MČ navrhuje Ing. Pexa, aby byl odprodán za 1.100,- Kč. 
Starostka navrhla cenu 50%  z ceny cenové mapy, která je v současnosti 2.920,- Kč. Pan 
Vokáč a pan Dobrý se k odprodeji rovněž přiklání. Bylo hlasováno o návrhu na prodej 
pozemku za 1.460,- Kč/m2.  Zastupitelstvo uložilo starostce zajistit zákonný prodej a 
zmocnilo starostku k podpisu kupní smlouvy. 
Hlasování :  Pro : 12  Proti : 0  Zdržel se : 0 
Návrh byl přijat. 
 
ad 12)   S návrhem usnesení č. 079/08 ZMČ – odměny pro neuvolněné členy ZMČ seznámila 
tajemnice.  Zastupitelstvo schválilo navýšení měsíční odměny pro neuvolněné členy ZMČ dle 
přílohy č. 1, nařízení vlády č. 37/2003 Sb. s účinností od 01.03.2008  pro člena RMČ ve výši 
1.730,- Kč, pro předsedu výboru nebo komise ve výši 1.420,- Kč a pro člena ZMČ 590,- Kč, 
z čehož 250,- Kč tvoří příplatek poskytovaný dle počtu obyvatel. 
Proběhlo hlasování :   Pro : 11  Proti : 0 Zdržel se : 1 
Návrh byl přijat. 
 
ad 13)   Starostka  předložila návrh usnesení č.80/08 ZMČ –  stanovisko k návrhu projektu 
firmy Star Group Ltd., která byla na zasedání přizvána, aby představila svůj projekt. Přivítala 
zástupce firmy  a odevzdala jim slovo. Zastupitelé, kteří  měli možnost se se studií seznámit, 
již před zasedáním, kladli zástupcům firmy otázky již v průběhu prezentace. Zazněly 
připomínky týkající se celkové kapacity nové výstavby, která se projeví nárůstem dopravy 
v přilehlé oblasti, nutností zřízení nové mateřské školy a nedostačující kapacitou ZŠ. 
V průběhu projednávání tohoto bodu opustila zasedání Bc. Dvorská a jednání pokračovalo 
v počtu 11 členů ZMČ. Zastupitelstvo požaduje zajistit dopravní obslužnost již v průběhu 
první etapy výstavby a to ve 2 bodech, aby u navrhované výstavby MŠ byla zvýšena kapacita 
na 4 třídy běžné kapacity, tj. cca 25 dětí  v 1 třídě, a aby se firma Star Group Ltd. 
spolupodílela ve spolupráci s MČ na zvýšení kapacity ZŠ. Za těchto podmínek Zastupitelstvo 
s navrhovanou koncepcí souhlasí. 
Proběhlo hlasování :  Pro : 11  Proti : 0 Zdržel se : 0 
Návrh byl přijat. 
 
Před projednáváním dalšího bodu upozornila zapisovatelka na skutečnost, že 
z odsouhlaseného programu, který byl zveřejněn dle zákona 7 dní před zasedáním a ke 
kterému již členové ZMČ  obdrželi materiály, vypadla nedopatřením žádost nájemníků BD 
Bolebořská o snížení prodejní ceny  BD. Za uvedenou skutečnost se omluvila. Starostka 
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požádala přítomné o opravu chyby a žádost nájemníků BD Bolebořská byla do již 
odsouhlaseného programu zařazena dodatečně před Různé. Všech 11 členů ZMČ  zařazení  
odsouhlasilo. 
 
ad 14)   Další návrh usnesení č. 081/08 ZMČ předložila Ing. Nigrinová. Jednalo se o návrh 
spolupráce se slovenským městem Trenčianské Teplice. Ing. Nigrinová  představila program  
Evropa pro občany 2007-2013 a  projekt Partnerství dvou měst, v jehož rámci by se 
spolupráce rozvíjela. Na základě předložených informací  Zastupitelstvo spolupráci 
s partnerským městem schválilo. 
Proběhlo hlasování :  Pro :  11 Proti : 0 Zdržel se : 0 
Návrh byl přijat. 
 
ad 15)   Předposlední návrh usnesení č. 083/08 ZMČ – název pro zrekonstruovaný  statek na 
Hrušovanském náměstí předložil pan Šír. Seznámil přítomné s výsledkem ankety o názvu 
budoucího M-Centra, která proběhla v Chaberském zpravodaji květen-červen 2007. Nejvíce 
hlasů v anketě získal název „Keltský dvůr.“ Ing. Nigrinová předložila protinávrh, aby nový 
název zněl „Chaberský dvůr“ a spolu s tím předložila logo, které by bylo jeho součástí. Jak 
uvedla, návrh, který předložila, vypracoval jeden z jejích studentů, kterým tento úkol zadala. 
Protože jej považuje za velice zdařilý, předkládá jej ZMČ k posouzení. Zastupitelstvo o 
návrhu Ing. Nigrinové  - názvu a logu v předloženém pojetí hlasovalo : 
název „Chaberský dvůr“ Pro : 11  Proti : 0 Zdržel se : 0 
logo v předloženém pojetí Pro :  9              Proti : 1 Zdržel se : 1 
Návrh byl schválen včetně odměny ve výši 500,- Kč pro vítězný návrh s požadavkem zajištění 
bezplatného užívání loga – zajistí Ing. Nigrinová. 
 
ad 16)   Posledním projednávaným návrhem byl návrh usnesení č. 082/08 ZMČ – žádost BD 
Bolebořská o snížení prodejní ceny. Starostka uvedla členy ZMČ do problematiky a poté 
odevzdala slovo pí Prušákové, která přítomné nájemníky zastupovala. Paní Prušáková 
zopakovala důvody, které již nájemníci ve své žádosti uvedli, a to špatný stav BD, který dle 
jejich mínění znalecký posudek  nedostatečně vyhodnotil, a fakt, že o prodej domu  nájemníci 
žádají již několik let, v průběhu kterých cena nemovitosti narostla. Ing. Pexa s názorem 
nájemníků nesouhlasil. BD je majetkem MČ a je věcí MČ, ve které fázi se rozhodne BD 
prodat. To, že cena nemovitostí roste, je přirozený vývoj a dle jeho názoru znalecký posudek 
špatný stav BD zohledňuje, protože cena 3.212.990,- Kč na 4 bytové jednotky je na hlavní 
město nízká. Ing. Borhy s jeho názorem souhlasil. Paní Prušáková apelovala na členy ZMČ, 
aby své stanovisko přehodnotilo i z lidského hlediska, protože jednotlivé byty obývají 
starobní důchodci nebo lidé žijící sami v domácnosti a úhrada za prodej bytové jednotky pro 
ně bude zátěží, včetně nevyhnutných oprav souvisejících se špatným stavem BD.  Starostka 
navrhla slevu z ceny nemovitosti ve výši 400.000,- Kč a požádala ostatní členy ZMČ o další 
návrhy.  Pan Vokáč navrhl cenu upravit na 2,5 miliónu Kč, pan Dobrý snížení ceny o 1 milión 
a Ing. Novák snížení ceny BD o 50% ceny pozemku, tj. na 2.8 miliónu Kč. Vzhledem 
k podstatně se lišícím návrhům navrhl Ing. Borhy, aby se nejdříve hlasovalo o tom, zda bude 
vůbec tato sleva nájemníkům přiznána. Starostka souhlasila. 
Hlasování o slevě :   Pro : 7  Proti : 4 Zdržel se : 0 
Návrh nebyl přijat, proto se o dalším nehlasovalo. 
 
ad 17)   Různé :  
Ing. Nigrinová otevřela otázku nedostatečné kapacity školních a předškolních zařízení. 
Předložila stanovisko školní a sportovní komise, podložené  vyjádřením ředitelů 
příspěvkových organizací,  obsahující 2 návrhy : od září 2008 uvolnit budovu v současnosti 
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užívanou Sůvičkami a do konce roku 2008 vypracovat studii rozšíření budovy školy ve 
spolupráci s firmou Star Group Ltd.  
Ing. Novák s předloženým návrhem souhlasil, ale, jak řekl, aby mohl zaujmout stanovisko, 
požaduje konkrétní čísla.  
Starostka řekla, že zákon stanovuje obcím povinnost zajistit vzdělání na území obce, ale 
v tomto případě je obcí myšlena celá Praha, nikoliv MČ. V praxi to znamená, že školou 
povinné děti mohou do školy dojíždět do dalších MČ. Upozornila na skutečnost, že místní ZŠ 
v současnosti navštěvuje 20 mimochaberských dětí. Souhlasí však z názorem, že kapacita ZŠ 
je nedostačující a je nutné ji do budoucna řešit. MČ bude mít snahu získat státní dotaci, která 
by rozšíření ZŠ umožnila. 
Ing. Pexa  je toho názoru, že uvolnění prostoru pronajatého Sůvičkám problém ZŠ nevyřeší. 
Roční nárůst je cca 2 třídy a tuto situaci je nutno řešit ihned, nikoliv výhledově. Je nutné 
zjistit kolik chaberských dětí navštěvuje školu mimo své bydliště a jakým způsobem jsou 
hrazeny náklady za mimochaberské děti, které místní ZŠ navštěvují. 
Starostka zopakovala, že je nutné vycházet ze stávajícího stavu. MČ má školu s určitou 
kapacitou, její stav je naplněný a ke zvýšení kapacity je nutno získat dotaci od státu nebo 
MHMP nebo finance  spoluprací s investory, kteří na území MČ vstupují. 
Ing. Nigrinová řekla, že právě navrhovaná studie by určila, o jak velký projekt se jedná a 
kolik by stálo jeho financování. S vypracovanou studií by se pak MČ pokusila získat dotaci. 
Ing. Pexa řekl, že prvotní otázka zní, jestli má MČ zájem do takového projektu vstoupit. 
Pokud ano, pak je nutné  nechat udělat ekonomicky výhodnou studii která bude vycházet 
z konkrétních poznatků a čísel. 
MUDr. Tupá řekla, že stejně jako Ing. Novák požaduje k vyhodnocení konkrétní čísla, se 
kterými neměla prozatím možnost se seznámit. 
Bylo dohodnuto, že všichni členové ZMČ obdrží podklady  předložené prostřednictvím Ing. 
Nigrinové  řediteli příspěvkových organizací ZŠ a MŠ s konkrétními údaji a otázkou se budou 
zabývat na mimořádném zasedání ZMČ, jehož termín byl stanoven  na 18.06.2008. 
Závěrem Ing. Borhy požádal, aby byla na mimořádném zasedání znovu otevřena otázka 
prodeje BD Bolebořská a ZMČ byly předloženy  podklady, které by prokazovaly oprávněnost 
požadavku nájemníků o snížení prodejní ceny. 
Posledním příspěvkem byl příspěvek Ing. Pexy, který se zabýval otázkou financování  
provozu Chaberského dvora. Upozornil na skutečnost, že v tomto případě je nutné, aby 
provoz vedl zkušený manažer s ekonomickým vzděláním, s jasnou koncepcí komerčního 
využití  celého centra. Starostka odpověděla, že v nejbližší době se uskuteční schůzka se 
zástupci tří politických sdružení, se kterými  bude tato otázka projednávána.  
Protože nebyly další dotazy ani připomínky,  bylo jednání v 
 22:35 hod. ukončeno.  
 
 
Jaroslava Plevová                                                                       PhDr.Věra Doušová 
starostka MČ                                                                               radní MČ 
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