
 1 

 

Městská část Praha-Dolní Chabry 

Zastupitelstvo městské části 

 

Zápis č. 14/08/ ZMČ  ze dne 18.06.2008 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni:  -     Bc. Dvorská 
Neomluveni:    PhDr. Doušová 
Návrhový výbor:   pan Šír, Ing. Pexa 
Ověřovatelé zápisu:  MUDr. Tupá, MUDr. Dvořák 
 
Navržený program 14. zasedání Zastupitelstva MČ: 
 
 Kontrola zápisu z 13. zasedání ZMČ 
1. Rozpočtové opatření č. 2 v roce 2008 
2. BD Bolebořská  
3. Zpráva o stavbě M-Centra 
4. Dodatek č. 4 
5. Různé 
 
Zasedání ZMČ bylo zahájeno v 18:35 h. 
  
Starostka přivítala přítomné a poté přistoupila k programu zasedání. Konstatovala, že Zastupitelstvo je 
usnášení schopné a zahájila 14. zasedání ZMČ. Do návrhového výboru byli zvoleni Ing.  Pexa a pan 
Šír, který četl návrhy usnesení. Za ověřovatele byli zvoleni MUDr. Tupá a MUDr. Dvořák. Proběhlo 
hlasování – oba návrhy byly schváleny všemi přítomnými hlasy. 
Hlasování :   Pro :12  Proti : 0 Zdržel se : 0 
Před schválením programu zasedání starostka požádala o doplnění programu o bod) č. 5 a vysvětlila 
důvod dodatečného zařazení. Protože k tomuto bodu členové ZMČ neobdrželi žádné materiály, byly 
jim poskytnuty k prostudování 4 exempláře  Dodatku č. 4 a současně s tím starostka vysvětlovala jeho 
obsah. Poté požádala o hlasování, zda Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby byl tento bod do programu 
zařazen. O zařazení bylo hlasováno : 
   Pro : 12  Proti : 0 Zdržel se : 0 
Návrh byl přijat a bod byl do programu zařazen. Starostka přečetla upravený  program a a nechala o 
něm hlasovat. 
Hlasování :               Pro : 12  Proti : 0 Zdržel se : 0 
Doplněný program byl schválen. 
 
ad 1)   Kontrola zápisu z 14. zasedání ZMČ – bez připomínek. 
 
ad 2)   Starostka přečetla návrh usnesení č. 085/08 ZMČ – rozpočtové opatření č. 2 v roce 2008. 
Vysvětlila, proč dochází k navýšení v příjmech a jakým způsobem budou prostředky využity, a dala 
členům ZMČ prostor k dotazům. Protože žádné nebyly, bylo přistoupeno ke schválení návrhu. 
Zastupitelstvo schválilo výše uvedené rozpočtové opatření dle přílohy č. 1 usnesení 085/08 ZMČ. 
Hlasování :  Pro : 12  Proti : 0 Zdržel se : 0 
Návrh byl přijat. 
 
ad 3)      Na základě požadavku  některých členů ZMČ o opakované projednávání po doplnění 
informací, který  zazněl na minulém zasedání, starostka předložila návrh usnesení č. 086/08 ZMČ – 
žádost obyvatel BD Bolebořská o snížení prodejní ceny za prodej nemovitosti. Požádala přítomné, aby 
se vyjádřili k tomu, zda se budou  žádostí nájemníků zabývat, a o názor na snížení prodejní ceny. Ing. 
Pexa řekl, že nabídnutá cena za prodej BD je odhadní, nikoliv tržní, a dle něj není důvod cenu 
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nemovitosti snižovat. Starostka s ním z ekonomického hlediska souhlasila, ale upozornila na fakt, že 
stejný dům MČ prodala o rok dříve za cenu podstatně nižší. Na zasedání se dostavil Ing. Borhy, který 
se omluvil za pozdní příchod, a zasedání pokračovalo v počtu 13 členů ZMČ. Ing. Novák se vrátil ke 
svému návrhu z minulého zasedání a navrhl opakovaně slevu 400.000,- Kč. Jak uvedl, z dostupných 
materiálů je zřejmé, že nájemníci opakovaně požadovali opravu BD. Za jeho stav nese zodpovědnost 
obec, proto tuto slevu považuje za opodstatněnou. Pan Vokáč s Ing. Novákem souhlasil a dodal, že 
v případě, že nájemníci za tak vysokou cenu dům nekoupí, MČ  bude muset do něj investovat 
soustavně nemalé prostředky. Proto návrh o slevě podporuje. MUDr. Tupá navrhla snížení ceny 
prodeje snížením ceny za pozemek. Poté se o slovo přihlásil Ing. Borhy. Řekl, že, nebyly-li 
uskutečněny opravy nájemníky požadované, navrhuje rovněž slevu 400.000,- Kč, a to s ohledem na 
počet bytů a finanční a rodinné poměry nájemníků. MUDr. Dvořák doporučil, aby sleva nebyla  
specifikována na jednotlivé nájemníky, pouze ponížena o uvedenou částku, tj. snížena na 2,8 mil. Kč. 
Starostka požádala přítomné, aby bylo o této ceně hlasováno. 
Hlasování : Pro : 11  Proti : 0 Zdržel se : 2 
Zastupitelstvo schválilo snížení stanovené prodejní ceny z částky 3.212.990,- Kč na částku 2.812.990,- 
Kč.  
 
ad 4)  Další předložený návrh - návrh usnesení č. 072/08 ZMČ předložila starostka. Přednesla zprávu o 
stavu stavby M-Centra, ve které ZMČ seznámila se stavem stavby před jejím dokončením. Jak uvedla, 
převzetí díla se  uskuteční ve středu 25.06.2008, kdy MČ převezme stavbu od dodavatele. Před 
převzetím díla je však nutno mít přehled o všech nedodělcích a vadách, proto je na  den 23.06.2008 
svolána pracovní schůzka na stavbě, na kterou tímto přítomné zve. Ing. Borhy přislíbil účast za 
stavební komisi. Starostka řekla, že v současnosti je nutno řešit  jediný zásadní problém, kterým jsou 
protipožární nátěry. Protože se tím zabývá v rámci příprav na kolaudaci p. Šír, odevzdala mu slovo. 
Ten řekl, že problém je v tom, že protipožární nátěry nebyly zahrnuty do výkazů výměr a tvoří 
značnou finanční částku. Byl informován, že nátěry se dělají  v oranžové barvě, která značně 
znehodnocuje estetický vzhled budovy. Protože však bez těchto nátěrů nebude stavba zkolaudována, 
jsou navržena 2 řešení – pojmout objekt jako historickou budovu (potom by tyto nátěry mít nemusela) 
nebo najít možnost  takového protipožárního nátěru, který by byl transparentní. V každém případě se 
jedná  o peníze, které je nutno navíc do stavby investovat. Ing. Borhy řekl, že, dle jeho názoru, se 
jedná o chybu v projektové dokumentaci, na kterou měl investora dodavatel upozornit. Protože však za 
tuto chybu nese zodpovědnost projektant, je věcí projektanta, jakým způsobem se k ní postaví. Ing. 
Pexa je téhož názoru – zodpovědnost je na projektantovi. Závěrem p.Šír konstatoval, že jiné zásadní 
problémy v současnosti nevidí. MUDr. Tupá se na starostku obrátila s dotazem, jakým způsobem bude 
řešena zeleň v objektu a jeho okolí. Starostka jí odpověděla, že v rámci projektu se počítá se 
zatravněním ploch a vysazením solitérního stromu na nádvoří. Další úprava bude provedena z daru od 
společnosti Bauhaus, k.s. Jiné dotazy k předložené zprávě nebyly. Zastupitelstvo zprávu o stavu 
stavby Multifunkčního centra, kterou předložila starostka, vzalo na vědomí a přikročilo k projednávání 
dalšího bodu. 
 
ad 5) Posledním projednávaným návrhem  byl návrh usnesení č. 088/08 ZMČ – Dodatek č. 4 řešící 
vícepráce a méně práce v poslední fází stavby a administrativní záležitosti spojené s vedením stavby, 
kdy byl ve vedení nahrazen p. Gyuriczek panem Valentou. Jak starostka uvedla,  na požádání 
investora došlo k několika změnám, týkajícím se změny šíře dveří v obřadní síni, změny schodiště, 
vybudování šatny, částečné změny vytápění nebo nátěrů.  Finanční náklady za tyto vícepráce byly 
pokryty úsporami – odpočty za práce neprovedené (točité schodiště, venkovní svítidla, truhlářské a 
zámečnické práce nebo živičné povrchy), takže k navýšení ceny díla nedošlo. Všechny tyto změny je 
však nutné ošetřit uvedeným dodatkem. Na základě předložených informací Zastupitelstvo znění 
Dodatku č. 4 schválilo a zmocnilo ji k jeho podpisu. Proběhlo hlasování. 
Hlasování :    Pro : 13  Proti : 0 Zdržel se : 0   
Návrh byl přijat. 
 
ad 6)   Různé :  
Ing. Novák se obrátil na starostku se dvěma dotazy.  První se týkal řešení kapacity ZŠ, který zazněl již 
na minulém zasedání,  druhý dotaz se týkal budoucího provozu v M-Centru. Starostka odpověděla, že 
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se zúčastnila schůzky školní komise, na níž se účastníci shodli na  2 zásadních bodech. Poté požádala 
Ing. Nigrinovou, aby na první dotaz odpověděla a informovala přítomné o výsledku setkání. Ta 
uvedla, že bylo navrhnuto, že bude Sůvičkám nabídnut náhradní prostor a prostory jimi doposud 
užívané získá družina. V současnosti  se o návrhu jedná. Dalším krokem k navýšení kapacity ZŠ je 
návrh zajistit vypracování odborné studie, na základě které by MČ požádala o dotaci ze státních zdrojů 
nebo grant EÚ. Otázka navýšení kapacity MŠ byla prozatím odložena, ale na jednání byl vysloven 
návrh na vznik MŠ komerčního charakteru. 
 Starostka se obrátila na Ing. Pexu, který byl na schůzce rovněž přítomen, aby se k problému kapacity  
ZŠ rovněž vyjádřil. Ten řekl, že kromě vypracování studie je nutné, aby se touto otázkou zabýval 
člověk znalý školské problematiky, protože navýšení kapacity ZŠ úzce souvisí s kapacitou stravování 
– kuchyně a jídelny. Přesídlení Sůviček považuje za krátkodobé řešení, proto je nutné rychle 
rozhodnout , tzn. najít firmu, která podobné projekty zpracovává. Nepřiklání se k  vysídlení firem, 
které jsou v ZŠ v pronájmu. Tím by  MČ přišla o příjem z pronájmu.  
Starostka řekla, že je nutno na problém nahlížet i z ekonomické stránky. V případě přístavby, která  
bude finančně náročná a je na ni nutno získat dotaci, je nutné zvážit náklady za provoz, který je na 
MČ. V současnosti hledá starostka řešení přes grantový systém MHMP, proto bude jednat na 
Magistrátu s radní Kousalíkovou, která má na starosti školství. Bez této schůzky je předčasné dělat 
závěry. 
Pokud se týká druhé otázky – budoucího provozu v objektu M-Centra, ten vychází z projektu. Dojde 
k navýšení kapacity o 5 zaměstnanců, kterými budou správce a pracovníci úklidu a údržby. Provoz je 
stanovený projektem schváleným EÚ, tzn. budou zde ordinace a zbytek budovy tvoří úřad. Po dobu 5 
let je nutno  dodržet nekomerční provoz objektu, poté je možné zvolit provoz  komerční.  
MUDr. Tupou zajímalo, jaké záměry má MČ se stávající budovou ÚMČ. Starostka řekla, že 
předpokládá, že budova se bude pronajímat. 
Ing. Nigrinová  ve svém příspěvku upozornila na používání nového loga ve spojení s Chaberským 
dvorem. Lze jej používat  pouze ve svislé podobě, jak bylo předloženo ke schválení.  
Ing. Borhy se obrátil na starostku s dotazem, jestli se v případě převzetí stavby M-Centra dne 
25.06.2008 jedná o kolaudaci. Starostka odpověděla, že se jedná pouze o převzetí díla, na které budou 
zaznamenány nedodělky a případné závady, aby byly do doby kolaudace odstraněny. 
Ing. Novák se obrátil na předsedu sociální a kulturní komise a vyjádřil mu pochvalu za dobře 
zorganizovaný zájezd do Českého Ráje. 
MUDr. Tupá pozvala přítomné na koncert sboru Camera Chabra, který se uskuteční v rámci programu 
Svatojánských slavností dne 21.06.2008. 
Z řad veřejnosti se ke starostce obrátila pí Bazalová, která jí poděkovala za práci a nesmírné úsilí 
provázející rekonstrukci statku na Hrušovanském náměstí. 
V závěru starostka vyzvala členy ZMČ a jmenovitě komisi životního prostředí ke spolupráci na 
nadcházejících Svatojánských slavnostech, ke spolupráci při organizování 735. výročí 1. písemné 
zmínky o Chabrech a s ním souvisejícím setkáním chaberských rodáků a slavnostním otevření 
Chaberského dvora, na které byl pozván i primátor hlavního města Prahy. 
Protože nebyl další dotazy a připomínky, starostka poděkovala všem přítomným za spolupráci v 1. 
pololetí tohoto roku a popřála jim příjemné prázdniny. Poté bylo zasedání  v 19: 45  hod. ukončeno. 
  
 
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, MUDr. Dvořák                      
                                  
   
 


