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Městská část Praha-Dolní Chabry 

Zastupitelstvo městské části 

 

Zápis č. 15/08/ ZMČ  ze dne 10.09.2008 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni:       Ing. Nigrinová 
Neomluveni:    Ing. Borhy, Ing. Novák 
Návrhový výbor:   pan Šír, Ing. Pexa 
Ověřovatelé zápisu:  pan Vokáč, PhDr. Doušová 
 
Navržený program 15. zasedání Zastupitelstva MČ: 
 
1. Kontrola zápisu z 14. zasedání ZMČ 
2. Rozpočtové opatření č. 3 v roce 2008 
3. Záměr na výstavbu obecních bytů 
4. Smlouva s SK Dolní Chabry 
5. Žádost o splátkový kalendář 
6. Dodatek č. 4 a č. 5 ke Zřizovací listině PO ZŠ Spořická 
7. Návrh na člena školské rady pro volební období 2008 – 2011 
8. Žádost o vyjádření k obytnému souboru RD Nad Úvozem 
9. Žádost o umístění základnové stanice 
10. 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 15. zasedání ZMČ. Do návrhového výboru byli zvoleni pan Šír a Ing. 
Pexa, který četl návrhy usnesení. Za ověřovatele byli zvoleni pan Vokáč a PhDr. Doušová. Proběhlo 
hlasování – oba návrhy byly schváleny. 
Hlasování :   Pro :11  Proti : 0 Zdržel se : 1 
 
ad 1)   Kontrola zápisu z 15. zasedání ZMČ – bez připomínek. 
 
ad 2)   Starostka přečetla návrh usnesení č. 089/08 ZMČ – rozpočtové opatření č. 3 v roce 2008. 
Vysvětlila jednotlivé položky v příjmech a výdajích a jakým způsobem budou prostředky využity, a 
dala členům ZMČ prostor k dotazům. Žádné dotazy nebyly, pouze Ing. Pexa se domnívá, že na 
stěhování úřadu do nové budovy bylo vyčleněno  málo peněz. Starostka řekla, že se jedná pouze o 
orientační položku, v případě nutnosti bude ZMČ projednávat další rozpočtové opatření. Poté bylo 
přistoupeno ke schválení návrhu. Zastupitelstvo schválilo výše uvedené rozpočtové opatření dle 
přílohy č. 1 usnesení 089/08 ZMČ. 
Hlasování :  Pro : 12  Proti : 0 Zdržel se : 0 
Návrh byl přijat. 
 
ad 3)  Další předložený návrh byl návrh usnesení č. 090/08 ZMČ – záměr na výstavbu obecních bytů. 
Důvodem je vysoký počet žadatelů o byt a vysoké náklady na údržbu dvojdomku na Spořické ul. č.p. 
483. Podrobné vysvětlení bylo uvedeno v důvodové zprávě, kterou zastupitelé obdrželi, proto dala 
starostka prostor členům ZMČ k diskusi. Ing. Pexa řekl, že pokud by  mělo k výstavbě dojít, je zásadní 
otázkou vystěhování obou nájemníků. Za neméně důležité považuje, zda se bude jednat o rekonstrukci 
nebo demolici stávajícího objektu a výstavbu nového. Starostka řekla, že tuto otázku lze řešit několika 
způsoby, včetně částečného samofinacování zájemců o byt, kdy MČ poskytne pozemek, případně se 
bude částečně na výstavbě podílet. V současnosti by však měl být projednán pouze záměr, který  MČ 
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k výstavbě obecních bytů nezavazuje. Ing. Pexa upozornil na skutečnost, že v případě výstavby 
financované MČ je nutno vzít v úvahu údržbu nemovitosti a následné opravy. Starostka s ním 
souhlasila - proto  tuto záležitost předkládá k projednání. . Pan Vokáč a MUDr.Dvořák  záměr 
podpořili vzhledem k tomu, že jeho schválení  není pro MČ zavazující. Zastupitelstvo schválilo záměr 
MČ vybudovat bytové jednotky pro žadatele o byty, zařazené do seznamu uchazečů o byt v MČ, v RD 
č.p. 483/60. Protože je nutné v současnosti obývané prostory uvolnit, MČ podporuje žádost manželů 
Haramulových o přidělení bytu z prostředků MHMP z kvóty přídělu MČ. Současně Zastupitelstvo 
ukládá tajemnici projednat záležitost s bytovým odborem MHMP. Proběhlo hlasování : 
   Pro : 12   Proti : 0  Zdržel se : 0 
Návrh byl přijat. 
 
ad 4) Starostka předložila návrh usnesení č. 091/08 ZMČ – Smlouvu o ochraně vlastnických práv, 
oprávněných zájmů a investic mezi SK Dolní Chabry a MČ Praha-Dolní Chabry, která se týká 
zajištění napojení kanalizace před pozemek ve vlastnictví MČ. Protože MČ žádala o změnu ÚP 
z důvodu perspektivní výstavby Domu seniorů, uvedená smlouva ošetřuje smluvní vztahy a oprávněné 
zájmy obou zúčastněných stran. Zastupitelstvo návrh usnesení schválilo a zmocnilo starostku 
k podpisu smlouvy, která je jeho nedílnou součástí. 
Hlasování :   Pro : 10   Proti : 0  Zdržel se : 2 
Návrh byl přijat. 
 
ad 5) Starostka přednesla návrh usnesení  č. 092/08 ZMČ – žádost manželů Kalendových o splátkový 
kalendář v délce 24 měsíců za prodej pozemků , které byly  MČ prodány za částku 497.295,- Kč. 
Požádala o doplnění  textu usnesení o větu: „Do doby splacení celkové kupní ceny bude žadateli 
hrazeno nájemné“ a poté dala prostor členům ZMČ, aby se k žádosti vyjádřili. Ing. Pexa vyslovil svůj 
nesouhlas se splátkovým kalendářem. Skutečnost, aby MČ řešila a kontrolovala splátky,  považuje za 
zatěžující. MČ není hypoteční banka. PhDr. Doušová vyjádřila mínění, že by podmínka o platbě 
v hotovosti měla být již zakotvena v kupní smlouvě. Protože tak není, přiklání se k tomu, aby 
žadatelům ZMČ splátkový kalendář schválilo. Ing. Pexa opět nesouhlasil. Splátkový kalendář 
považuje za formu úvěrování každého žadatele a v případě, že neproběhne platba v hotovosti, měla by 
být prodejní cena navýšena o 10%. Pan Malina s Ing. Pexou nesouhlasil, protože, jak uvedl, žadatel 
s touto podmínkou nebyl obeznámen. K jeho názoru se přiklání i pan Vokáč, který apeluje na 
vstřícnost MČ k občanům. Do diskuze vstoupila starostka, která řekla, že se domnívá, že MČ již svou 
vstřícnost projevila ve výši ceny za prodej, která rozhodně není tržní. Ing. Pexa byl stejného názoru. 
Řekl, že při podpisu smlouvy  žadatel neuvedl, že bude požadovat splátkový kalendář. Pokud by tak 
učinil, byla by cena prodaných pozemků vyšší, nikoliv poloviční a odvolává se  na dřívější případ, kdy 
tak již byla dána podmínka prodeje. MUDr. Dvořák připomenul, že již na červnovém zasedání, kdy 
byl projednáván prodej BD Bolebořská, byl splátkový kalendář zamítnut, proto je pro prodej za 
hotové. S jeho názorem souhlasil i pan Dobrý, který poznamenal, že úvěry a půjčky jsou záležitostí 
banky nikoliv MČ. Poté starostka ukončila diskuzi a dala o návrhu hlasovat. 
Hlasování :   Pro : 2   Proti : 7  Zdržel se : 3 
Návrh nebyl přijat. 
 
ad 6)  Starostka seznámila Zastupitelstvo  s návrhem usnesení č. 093/08 ZMČ – Dodatkem č. 4 a č. 5 
ke Zřizovací listině PO ZŠ Spořická. Předmětem dodatků je vymezení majetku, kdy Dodatkem č. 4 , 
který upřesňuje již dříve svěřený majetek PO . Předmětem Dodatku č. 5 je správa a bezplatné užívání 
budovy nacházející se na pozemku parc.č. 561. V tomto případě se jedná o budovu, kterou doposud 
užívaly Sůvy, které ji k 30.09.2008 vyklidí a dostanou náhradní prostor v budově ZŠ. V prostoru jimi 
užívaném vznikne další třída školní družiny. Poté dala starostka o návrhu hlasovat. 
Hlasování :   Pro : 12   Proti : 0  Zdržel se : 0 
Návrh byl přijat. Zastupitelstvo souhlasilo se zněním obou dodatků a zmocnilo starostku k jejich 
podpisu. Jejich prodej byl odsouhlasen ZMČ za částku 497 295,- Kč. 
   
ad 7) Dalším projednávaným návrhem usnesení byl návrh č. 094/08 ZMČ – návrh na člena školské 
rady. Vzhledem k tomu, že dne 21.09.2008 končí funkční období školské rady a tím i členství 
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voleného zástupce za MČ, pro další období školské rady 2008-2011 Zastupitelstvo navrhlo opět Ing. 
Miloslava Pexu. Proběhlo hlasování. 
Hlasování :    Pro : 12  Proti : 0 Zdržel se : 0   
Návrh byl přijat. 
 
ad 8)   Předposledním projednávaným návrhem byl návrh usnesení č. 095/08 ZMČ – žádost  o 
vyjádření k obytnému souboru RD v lokalitě Nad Úvozem. Starostka uvedla, že problematiku již 
projednávala na svém zasedání Rada, která se k části žádosti  Ing. Matyáše vyjádřila. Rada neměla 
námitky proti výstavbě komplexu RD ani plánovaným komunikacím  charakteru obytné zóny, pouze 
navrhovala zvýšení podílu veřejné zeleně. Zásadní námitku však měla proti budoucímu převzetí 
nových komunikací do vlastnictví obce. Novou výstavbu v této lokalitě započala již firma Central 
Group, a.s., v jejímž vlastnictví zůstaly chodníky, které MČ nepřevzala z důvodu rozporu s projektem. 
Jedná se o problematickou lokalitu s ohledem na sklon terénu, kde si obyvatelé stěžují na částečné 
zamokření svých pozemků, se kterým se obrací na představitele MČ. Z těchto důvodů se převzetí 
komunikací obává, proto problém předkládá širšímu plénu. Jak starostka uvedla, MČ není povinna 
komunikace převzít. Ing. Pexa upozornil na skutečnost, že v případě převzetí je MČ povinna 
zabezpečovat údržbu a opravy, což v rozpočtu MČ tvoří nezanedbatelnou položku. MUDr. Dvořák 
obeznámil přítomné s několikaletými  zkušenostmi, týkajícími se zimní údržby v dolní části Chaber. 
Kromě nemalých nákladů je nezanedbatelná i nízká aktualizace údržby, kdy společnosti se jí 
zabývající upřednostňují hlavní komunikace před místními. Podle jeho názoru není možné, aby MČ 
udržovala všechny místní komunikace, natož, aby přebírala do vlastnictví komunikace, jejichž údržba 
bude problematická celoročně. Zastupitelstvo budoucí převzetí komunikací do vlastnictví v nově 
budované lokalitě ulic Nad Úvozem a prodloužené ulice   V Kratinách neodsouhlasilo. 
Hlasování :   Pro : 11  Proti : 0 Zdržel se : 1 
 
ad 9)  Jako poslední byl projednáván návrh č. 096/08 ZMČ – žádost o umístění základnové stanice 
společnosti T-Mobile. Její požadavek na instalaci 35 m vysokého stožáru v oblasti nefunkčního 
kravína směrem na Ďáblice Rada doporučila projednat v zastupitelstvu. Starostka uvedla,  že hlavním 
důvodem nesouhlasu Rady byla nejen výška stožáru ve volné krajině, jehož umístění z estetického 
hlediska nepovažuje za příliš vhodné, ale možnost další výstavby na tomto území, které územní plán 
označuje jako území smíšených malých sídel. Ze zasedání se omluvily PhDr. Doušová a MUDr. Tupá 
a jednání pokračovalo o 10 členech ZMČ. Starostka přivítala zástupce firmy T-Mobile a předala jim 
slovo. Ti uvedli důvody , proč je nutné postavit stožár právě zde. Ing. Pexa řekl, že pokud by zde měla 
probíhat obytná zástavba, bude zde stožár rušivým prvkem, protože bude stát přímo uprostřed 
pozemku. Zeptal se, zda není možné pro tuto základnu najít jiné místo. Za společnost T-Mobile se 
vyjádřil Ing. Hromádko z oddělení výstavby. Hlavním důvodem navrhované stavby je pokrytí území 
plným signálem vycházející z poptávky služeb a dalšího rozvoje. Stožár nepovažuje za natolik rušivý 
prvek, protože je na horizontu kryt větrolamy. Společnost je připravena vybrat z typů stožáru tu 
nejméně  rušivou variantu, která bude vhodně upravena nátěry a jeho pata bude ozeleněna. Počítá i 
s úpravou jeho okolí. Stožár by měl kapacitně sloužit i pro další operátory, zaznamenali již zájem ze 
strany společnosti Telefonica. Z pohledu firmy T-Mobile se jedná o stavbu dočasnou, protože firma 
má licenci do r. 2024. K pozitivům, které stavba MČ přinese, počítá rozvoj území, zlepšení signálu a 
zrychlení internetu. Ing. Pexa řekl, že dočasnost stavby nepředpokládá, protože licenci lze prodloužit. 
V zásadě  proti stavbě nemá námitky, ale myslí si, že po odstranění ruiny bývalého kravína, bude 
stožár umístěn ve volném prostranství.  Na dočasné umístění stožáru navázal druhý zástupce T-
Mobile, pí Nováková, která uvedla, že T-Mobile  prozatím podepsal nájemní smlouvu se současnými 
vlastníky pouze na 7 let a je zcela možné, že poté již nebude prodloužena. 
Starostka vyslovila názor, že přesto bude tak vysoký stožár v této lokalitě rušivý, a zeptala se, proč T-
Mobile nehledá jiné místo, když je omezen současným majitelem. Ing. Hromádko odpověděl, že 
v současnosti se jedná o nejschůdnější a nejjednodušší řešení. Pan Šír řekl, že z pohledu této 
zanedbané plochy nepovažuje stožár za rušivý s ohledem na její zkulturnění. MUDr. Dvořák se 
ztotožnil s názorem Ing. Pexy, stavbu vidí jako problém s ohledem k budoucí zástavbě. Pí Nováková 
seznámila přítomné s vyjádřením hygieniků v souvislosti s dopadem na  zdraví, případné škodlivosti 
z ozáření,  se stanovisky a vyjádřením MHMP a odboru životního prostředí. Všechna vyjádření 
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označila jako kladné. Starostka poděkovala zástupcům T-Mobilu za informace a vysvětlení týkající se 
stavby stožáru a diskuzi k tomuto bodu ukončila. Poté požádala o hlasování. 
Hlasování :   Pro : 7   Proti : 2  Zdržel se : 1 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
ad 10)   Různé :  
V tomto bodu se starostka věnovala informacím k Chaberskému Dvoru. Jak uvedla, v současnosti je 
požádáno o kolaudaci, byla odevzdána závěrečná monitorovací zpráva a cash-flow. Ze 108 závad, 
které byly při přebírání zjištěny, je již většina odstraněna a k 15.09. by měly být odstraněny všechny. 
Další otázkou, která je v řešení, je vybavení statku. Poté předala slovo panu Šírovi, se kterým MČ 
uzavřela dohodu na zadání kolaudace , aby přítomné se stavem podrobně obeznámil. Ten uvedl, že již 
proběhla kolaudace ze strany hygieniků, kteří zjistili závady u výlevek a zábradlí, ale tyto již byly 
odstraněny. Kolaudace tepelných čerpadel proběhne 18.09.2008, bez problému proběhlo 
předkolaudační jednání s požárníky a o kolaudaci studny již bylo požádáno. Kompletní kolaudace 
stavby je otázkou 2-3 týdnů. 
V souvislosti s kolaudací starostka Zastupitele informovala, že na slavnostní otevření Chaberského 
Dvora byl pozván primátor hl.m. Prahy, který svou účast přislíbil. Termín slavnostního otevření byl 
stanoven na 29.11.2008. 
Dalším souvisejícím problémem je výběr pracovních sil stanovených projektem v počtu 5 
zaměstnanců. V nejbližší době je nutno zaměstnat na poloviční úvazek správce objektu, který by se 
staral o technický stav objektu, a  1 novou uklizečku.Na  pozici správce již bylo vypsáno výběrové 
řízení a v průběhu příštího týdne proběhnou pohovory s jednotlivými uchazeči. Starostka oslovila Ing. 
Pexu a PhDr.Doušovou, aby se  pohovorů zúčastnili  jako členové výběrové komise. Ing. Pexa účast 
přislíbil. 
Závěrem starostka pozvala všechny přítomné na oslavy 735 let Chaber a požádala je, aby se oslav 
aktivně zúčastnili. 
Protože ze stran přítomných nebyly žádné další dotazy nebo připomínky,  starostka zasedání ZMČ ve 
20:15 hod. ukončila. 
  
 
 
Jaroslava Plevová                                                                       PhDr.Věra Doušová 
starostka MČ                                                                               radní MČ 
 
 
Zapsala: B.Kukurová 
Originál zápisu  uložen na ÚMČ 
Za správnost opisu : B.Kukurová 
Ověřovatelé zápisu:  pan Vokáč, PhDr. Doušová                     
                                  
   
 


