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Městská část Praha-Dolní Chabry 
Zastupitelstvo městské části 

 
Zápis č. 16/08/ ZMČ  ze dne 10.12.2008 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni:       JUDr. Vostřáková, pan Vokáč 
Neomluveni:    Bc.Dvorská, pan Malina 
Návrhový výbor:   pan Šír, Ing. Pexa 
Ověřovatelé zápisu:  Ing. Nigrinová, MUDr. Dvořák 
 
Navržený program 16. zasedání Zastupitelstva MČ: 
 
1. Kontrola zápisu z 15. zasedání ZMČ 
2. Slib nového člena ZMČ 
3. Rozpočtové opatření č. 4 v roce 2008 
4. Návrh odměn Rady MČ, předsedům a členům výborů 
      a komisí, přísedícím soudu a starostce MČ 
5. Rozpočtové provizorium na rok 2009 
6. Stanovení termínů zasedání v roce 2009 
7. Prodej pozemku parc.č. 591/2 
8. Žádost o umístění základnové stanice T-Mobile 
9. Vyjádření k projektu ÚR – Beranov 
10. BD Bolebořská – prohlášení vlastníků 
11. Žádost o povolení čerpání prostředků z RF 
12. Různé 
 
Zasedání ZMČ bylo zahájeno v 18:35 h. 
  
Starostka přivítala v nových prostorách Chaberského dvora přítomné, konstatovala, že Zastupitelstvo 
je usnášení schopné a zahájila 16. zasedání ZMČ. Do návrhového výboru byli zvoleni pan Šír a Ing. 
Pexa, který četl návrhy usnesení. Za ověřovatele byli zvoleni Ing. Nigrinová a MUDr. Dvořák. 
Proběhlo hlasování – oba návrhy byly schváleny. 
Hlasování :   Pro :11  Proti : 0 Zdržel se : 0 
Poté starostka přistoupila k programu zasedání. Požádala o doplnění bodu č. 11, který se týkal žádosti 
o povolení čerpání prostředků z rezervního fondu PO ZŠ Spořická.  O takto upraveném programu dala 
hlasovat a Zastupitelstvo program schválilo. 
Hlasování :  Pro : 11  Proti : 0 Zdržel se : 0 
 
 
ad 1)   Kontrola zápisu z 15. zasedání ZMČ – bez připomínek. 
 
ad 2) Jako druhý bod programu byl zařazen slib nového člena ZMČ, kterým se stala paní Růžena 
Klimešová, třetí kandidát v pořadí na základě volebních výsledků. Oba předcházející kandidáti Strany 
nezávislých, kterými byli paní Machytková a Ing. Stránský, se mandátu vzdali.  
 
ad 3)  Prvním projednávaným návrhem usnesení byl návrh usnesení č. 097/08 ZMČ – rozpočtové 
opatření č. 4 v roce 2008.  Starostka přečetla a vysvětlila jednotlivé položky v příjmech a výdajích a 
poté se věnovala přesunům financí v rámci rozpočtu, které z velké části souvisely s objektem 
Chaberského dvora (vybavení interiérů, zapojení telefonních linek, vybavení euroinfosálu výpočetní 
technikou). MUDr. Tupá se přihlásila s technickou poznámkou, kdy požádala o opravu  položky 5137 
ve výdajích, kde se jednalo o numerickou chybu při přepisování položek. Starostka požádala členy 
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ZMČ, aby si položku v předložených materiálech opravili s tím, že následně bude provedena oprava  
v příloze  finančním odborem. Protože  nebyly další dotazy a připomínky starostka nechala hlasovat o 
rozpočtové opatření č.4. Zastupitelstvo schválilo výše uvedené rozpočtové opatření dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení, která je jeho nedílnou součástí. Proběhlo Hlasování :  Pro : 11  
 Proti : 0  Zdržel se : 0 
Návrh byl přijat. 
 
ad 4) Starostka předložila návrh usnesení č. 098/08 ZMČ – Návrh odměn Rady MČ, předsedům a 
členům výborů a komisí, přísedícím soudu a starostce MČ. K tomuto bodu byla zahájena  rozprava. O 
slovo se přihlásil pan Šír a požádal o doplnění odměn pro členky redakční Rady Ing. Nigrinovou 
2.000,- Kč a Ing. Arch. Řepkovou  1.000,- Kč, u kterých nedopatřením  nebyla uvedena výše odměny. 
Dále vznesl požadavek Ing. Pexa a navrhl odměnu ve výši 10.000,- Kč  pro pana Šíra za účast na 
kontrolních dnech v době dokončování stavby Chaberského dvora. Ing. Pexa řekl, že aktivita a 
iniciativa pana Šíra, by měla být oceněna. Starostka uvedla,  že s odměnou souhlasí, ale nesouhlasí 
s její výší, protože ostatní členové stavební komise, kteří se rovněž kontrolních dnů účastnili, dostali 
odměnu ve výši 3.000,- Kč.  S tím Ing. Pexa nesouhlasil. Ing. Borhy s výší odměny souhlasil, ale 
uvedl, že v tom případě, by měla být odměna pro starostku v trojnásobné výši, než jak byla navržena. 
Ing. Nigrinová požadovala rovněž pro pana Šíra odměnu ve výši 10.000,- Kč s tím, že by v této částce 
byla již zohledněna odměna za oslavy 735 let Chaber, která se ji zdá  ve výši navržené Radou 
nedostatečná. Ing. Borhy uvedl, že činnost v komisích a výborech je dobrovolná a odměny považuje 
pouze za symbolické. MUDr. Dvořák řekl, že k výši odměny u pana Šíra se nemůže vyjádřit, protože o 
jeho iniciativě  a aktivitě není informován. PhDr. Doušová se k němu připojila. Starostka řekla, že 
vzhledem k účasti výše uvedených členů stavební komise na kontrolních dnech navrhuje odměnu pro 
pana Šíra ve výši 5.000,- Kč. Ing. Pexa svůj návrh stáhl a k návrhu starostky se připojil. O takto 
navržených odměnách dala starostka hlasovat. 
Hlasování :   Pro : 11   Proti : 0  Zdržel se : 0 
Návrh byl přijat. 
 
ad 5) Starostka přednesla návrh usnesení  č. 099/08 ZMČ – rozpočtové provizorium na rok 2009. 
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové provizorium MČ Praha-Dolní Chabry v roce 2009 dle Zásad 
hospodaření v období rozpočtového provizoria. 
Hlasování :   Pro : 11    Proti : 0  Zdržel se : 0 
Návrh byl přijat. 
 
ad 6)  Starostka seznámila Zastupitelstvo  s návrhem usnesení č. 100/08 ZMČ – stanovení termínů 
zasedání ZMČ v roce 2009. Zastupitelstvo stanovilo termíny řádných zasedání ZMČ v roce 2009 na 
04.02., 13.05., 09.09. a 09.12. od 18:30 hod. 
Hlasování :   Pro : 11   Proti : 0  Zdržel se : 0 
Návrh byl přijat.  
 
ad 7) K projednávání návrhu usnesení č. 101/08 ZMČ, který se týkal prodeje pozemku parc.č. 591/2, 
k.ú. Dolní Chabry, o výměře 25 m2, byl přizván právní zástupce MČ, Mgr. Vajgl. Starostka 
obeznámila přítomné s problematikou a poté dala prostor členům ZMČ, aby se k problému vyjádřili, 
případně, aby své dotazy, pokud se vyskytnou, směřovali na  právního zástupce MČ. Ing. Pexa, který 
se přihlásil o slovo, byl toho názoru,  že situace v případě prodeje tohoto pozemku je obdobná jako 
v případech předcházejících, a apeloval na členy ZMČ, aby byl dodržen jednotný, již dříve stanovený 
postup, - tedy ½ ceny  aktuální cenové mapy. Právní zástupce MČ Mgr. Vajgl objasnil možné postupy 
týkající se prodeje : prodej za cenu v místě a čase obvyklou, smluvní cenu za prodej nebo pronájem 
pozemku nebo zřízení věcného břemene s právem vstupu a chůze na pozemek. Jako poslední možnost 
pak uvedl vyklizení pozemku v případě, že se zainteresované strany nedohodnou. PhDr. Doušová 
souhlasila s názorem Ing. Pexy – držet se postupu, který si  ZMČ odsouhlasilo v předcházejícím roce. 
Závěrem diskuze, do které se zapojili také MUDr. Dvořák a Ing. Nigrinová, Zastupitelstvo schválilo 
prodej pozemku parc.č. 591/2 o výměře 25 m2 za ½ cenu aktuální cenové mapy z tohoto pozemku. 
Hlasování :    Pro : 11  Proti : 0 Zdržel se : 0   
Návrh byl přijat. 



 3 

 
ad 8)   Dalším  projednávaným návrhem byl návrh usnesení č. 102/08 ZMČ – opakovaná žádost o 
umístění základnové stanice T-Mobile, kterou se již ZMČ zabývalo na svém předcházejícím zasedání. 
Vzhledem k tomu, že není možné zajistit jinak pokrytí uvedeného území signálem, upravila společnost 
projekt o možnost výběru trubkového nebo příhradového nosníku a požádala MČ o znovuprojednání. 
Na základě této skutečnosti Zastupitelstvo revokovalo usnesení č. 096/08 ZMČ z 10.09.2008 a 
nahradilo jej usnesením č. 102/08 ZMČ v tomto znění : Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Chabry 
souhlasí s umístěním základnové stanice. Konstrukce stožáru na pozemku parc.č. 1235/11, k.ú. Dolní 
Chabry bude trubková.  V průběhu projednávání tohoto bodu se ze zasedání omluvila pí Hradecká a 
jednání ZMČ pokračovalo v počtu 10 členů. 
Hlasování :   Pro : 8  Proti : 2 Zdržel se : 0 
Návrh byl přijat. 
 
ad 9)  K projednávání  návrhu usnesení č. 103/08 ZMČ, který se týkal vyjádření k projektu pro územní 
řízení – Beranov, byli přizváni investor akce a projektanti. Za investora se k předložené dokumentaci 
vyjadřoval Ing. Jakoubek. Jak starostka uvedla, společnost Star Group Ltd. byla přizvána především 
proto, že v roce 2007, kdy společnost projekt představovala, si ZMČ vyhradilo právo být o průběhu 
projektu informováno. Protože se jedná o rozsáhlý projekt s vlivem na celé území Chaber a 
v dokumentaci se objevuje několik sporných bodů, byli zástupci firmy přizváni, aby je objasnili a 
zodpověděli dotazy členů ZMČ. Poté starostka předala slovo Ing. Jakoubkovi, aby současnou situaci 
prezentoval. Ten se věnoval připomínkám, které k projektu vyjádřila stavební a dopravní komise. 
Týkaly se napojení splaškové a dešťové kanalizace, napojení vody  a nápojných dopravních bodů. Ing. 
Jakoubek vysvětloval pochybnosti týkající se šíře chodníků ve spojitosti s parkovacím stáním, 
výsadbou zeleně nebo umístěním veřejného osvětlení, se kterými se na něj obrátil Ing. Pexa. Za 
nejzávažnější moment však Zastupitelé považují řešení dopravní situace ve směru západním, které 
nepovažují za dostačující, protože je místně i časově závislé na stavbě čimického  přivaděče. Rovněž 
východní připojení navazující na ulici Kobyliskou považují za slabé místo projektu, protože nárůst 
výstavba 20 viladomů v první etapě, přinese vysoký nárůst dopravy. Na tento fakt upozornil Ing. 
Borhy, který položil otázku, zda bude splněn požadavek ZMČ, aby západní dopravní napojení bylo 
realizováno již v první etapě. Tuto skutečnost Ing. Jakoubek nepotvrdil, protože, jak uvedl, vše závisí 
na schválení čimického přivaděče a s ní souvisejícími změnami v projektové dokumentaci. Uvedl 
však, že tímto směrem bude vedena stavební komunikace, která  nezatíží dopravu na území Chaber. 
Vzhledem k tomu že současný územní plán nekoresponduje s budoucím územním plánem, promítá se 
tato skutečnost do plánů investora, kterému se prolíná jednotlivými etapami. Z těchto důvodů bude až 
v 2. etapě řešena zeleň,  výstavba nové MŠ a přístavba  ZŠ, která zajímala Ing. Nigrinovou. Starostka 
Ing.Nigrinové odpověděla, že tuto problematiku bude MČ projednávat s investorem v průběhu 
následujících týdnů, aby s výsledkem jednání mohla Zastupitelstvo informovat na zasedání ZMČ, 
které se uskuteční v únoru 2009. Poté poděkovala Ing. Jakoubkovi za prezentaci a zeptala se, zda jsou 
ze strany Zastupitelů další dotazy a zda na základě uvedených skutečností a následném prostudování 
předložené dokumentace, kterou vyhodnotí stavební komise, souhlasí  Zastupitelstvo s tím, aby se 
Rada vyjádřila k žádosti a územnímu řízení pro Beranov. 
 Zastupitelstvo Radě ponechalo mandát k vyslovení souhlasu či nesouhlasu na základě připomínek 
stavební komise. 
Hlasování :   Pro : 9   Proti : 0  Zdržel se : 1 
Návrh byl přijat. 
 
 
ad 10) Předposledním projednávaným návrhem usnesení byl  návrh usnesení č. 104/08 ZMČ – 
prohlášení vlastníků BD Bolebořská. Zastupitelstvo usnesením č. 057/07 ZMČ ze dne 12.12.2007 
schválilo prodej BD Bolebořská č.p. 494 včetně pozemku parc.č. 636 o výměře 187 m2 a pozemku 
parc.č. 638/4 o výměře 811 m2 nájemníkům domu č.p. 494, kteří založí bytové družstvo. Usnesením č. 
89/08 ZMČ ze dne 18.06.2008 pak stanovilo prodejní cenu bytového domu na 2.812.990,- Kč. Na 
žádost těchto vlastníků Zastupitelstvo schválilo prodej uvedených nemovitostí za výše uvedenou cenu 
jednotlivým nájemníkům dle § 4 zákona 72/1994 Sb., přičemž všechny podíly jednotlivých nájemníků 
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budou uhrazeny hotově. V průběhu projednávání tohoto bodu se z místnosti vzdálil pan Šír, proto bylo 
hlasováno v počtu 9 členů ZMČ. 
Hlasování :   Pro : 9   Proti : 0  Zdržel se : 0 
Návrh byl přijat. 
 
ad 11)   Posledním projednávaným návrhem byl návrh usnesení č. 105/08 ZMČ – žádost o povolení 
čerpání   prostředků z RF, o který požádala ZŠ Spořická. Zastupitelstvo schválilo čerpání z rezervního 
fondů příspěvkové organizace ZŠ Spořická ve výši 95.000,- Kč na nezbytně nutné výdaje objektu 
svěřeném ZŠ – bývalé klubovny úMOP Sůvy, dnešní družiny. 
Hlasování :   Pro : 9   Proti : 0  Zdržel se : 0 
Návrh byl přijat. 
   
ad 10)   Různé :  
Před posledním bodem programu se na jednání ZMČ vrátil pan Šír a zasedání pokračovalo v počtu 10 
členů. Jako první se do diskuse přihlásil pan Dobrý, který požádal, aby referát životního prostředí 
prověřil skutečnost, že v ulici Cítovská jeden z vlastníků RD topí nepovoleným druhem paliva, které 
znečišťuje ovzduší. 
PhDr. Doušová se vrátila k bodu č. 9, ve kterém se projednávala výstavba v lokalitě Beranov. 
Informovala radní o skutečnosti, že obyvatelé v místě kritického bodu napojení komunikace Kobyliská 
odprodali investorovi části svých pozemků – zahrady, aby byla komunikace rozšířena. 
Pan Šír pozval přítomné na den  na vystoupení pěveckého sboru  Camera Chabra, které se uskuteční 
v kostele na Bíleneckém náměstí  dne 24.12.2008 v 21:30 hod. 
Pan Dobrý oznámil, že v ulici Kobyliská dochází k znečišťování  životního prostředí tím, že  jsou zde 
za plechovou ohradou umývány automobily. Opět požádal o prověření referát životního prostředí. 
Ing. Pexa se zabýval dopravní situací v ulici Ulčova/Ládevská, kde parkování obyvatel bytového 
domu znemožňuje hladký průjezd těmito ulicemi. Ing. Borhy se k němu připojil. Ing. Pexa navrhl, aby 
zde ve spolupráci s odborem dopravy a souhlasem policie byla doplněna žlutá čára, která symbolizuje 
zákaz stání. Pan Dobrý připomněl skutečnost, že při schvalování stavby byl ZMČ navržen zákaz 
zastavení i stání a investor byl upozorněn, že parkovací stání musí být vyřešeno na pozemku BD. 
V průběhu tohoto bodu se ze zasedání omluvila MUDr. Tupá a přítomno zůstalo 9 členů ZMČ. 
Protože další dotazy a připomínky nebyly, starostka poděkovala členům ZMČ za  spolupráci v tomto 
roce, popřála  jim pěkné svátky a závěrem je pozvala na malé občerstvení. Poté oficiální část zasedání  
v 21.35 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:  Ing.Nigrinová, MUDr.Dvořák                     
                                  
   
 


