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Městská část Praha-Dolní Chabry 

Zastupitelstvo městské části 

 

Zápis č. 17/09/ ZMČ  ze dne 04.02.2009 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni:        - 
Neomluveni:    Bc. Dvorská, Ing. Borhy, Ing. Pexa 
Návrhový výbor:   pan Šír, pan Malina 
Ověřovatelé zápisu:  pan Vokáč, pan Dobrý 
 
Navržený program 17. zasedání Zastupitelstva MČ: 
 
1. Kontrola zápisu z 15. zasedání ZMČ 
2. Schválení  rozpočtu na rok 2009 
3. Zpráva kontrolního výboru 
4. Jmenování členů školské rady 
5. Odměny pro neuvolněné členy ZMČ 
6. Vyjádření ke koupi pozemků - Kalendovi 
7. Různé 
 
 
Zasedání ZMČ bylo zahájeno v 18:30 h. 
  
Starostka přivítala přítomné, konstatovala, že Zastupitelstvo je usnášení schopné a zahájila 17. 
zasedání ZMČ. Do návrhového výboru byli zvoleni pan Šír a pan Malina, za ověřovatele  pan Vokáč a 
pan Dobrý. Proběhlo hlasování – oba návrhy byly schváleny. 
Hlasování :   Pro :12  Proti : 0 Zdržel se : 0 
Poté starostka přistoupila k programu zasedání. Zastupitelstvo program schválilo všemi přítomnými 
hlasy. 
Hlasování :  Pro : 12  Proti : 0 Zdržel se : 0 
 
 
ad 1)   Kontrola zápisu z 16. zasedání ZMČ – bez připomínek. 
 
ad 2) Jako druhý bod programu byl zařazen návrh usnesení č. 106/09 ZMČ – schválení rozpočtu na 
rok 2009. Protože podklady k rozpočtu obdrželi členové ZMČ v předstihu, zeptala se starostka, jsou-li 
k rozpočtu dotazy. Řekla, že výdaje byly sníženy ve všech kapitolách a poté se věnovala položce 5137 
ve výši 1 miliónu, která zahrnovala vybavení celého úřadu, obřadního sálu a euroinfosálu, včetně 
kanceláře starostky. 
PhDr. Doušová se pozastavila nad náklady na vodu, které se jí zdály být nízké. Starostka jí 
odpověděla, že jejich výška byla nastavena podle spotřeby ve starém objektu úřadu na Spořické ul. 
Ing. Nigrinová navrhla navýšit rozpočet o příspěvek na výstavbu nového dětského hřiště, které chce 
vybudovat nový nájemce restaurace KAREL. Žádost o příspěvek obdržela MČ před zasedáním 
Zastupitelstva a školská komise navrhuje, aby byl rozpočet o tento příspěvek navýšen.  
Starostka odpověděla, že v současnosti nemá MČ dostatečné podklady k žádosti, proto nemůže být 
předmětem navýšení rozpočtu. není však problém projednat záležitost na dalším zasedání ZMČ a na 
základě rozhodnutí udělat rozpočtové opatření. 
Protože další připomínky a dotazy nebyly, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu rozpočtu.  
Zastupitelstvo  Rozpočet na rok 2009 schválilo dle přílohy č. 1 a 2, které jsou nedílnou součástí tohoto 
usnesení. Předložený rozpočet byl schválen jako nevyrovnaný. Schodek rozpočtu je hrazen z příjmů 
roku 2008. 
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Hlasování :   Pro : 12  Proti : 0  Zdržel se : 0 
Návrh byl přijat. 
 
ad 3)  Dalším projednávaným návrhem usnesení byl návrh usnesení č. 107/09 ZMČ – Zpráva 
kontrolního výboru č. 09/2008/KV, kterou přečetl pan Vokáč. Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu 
kontrolního výboru o kontrole plnění usnesení Rady a Zastupitelstva, při které nebyly zjištěny žádné 
nedostatky. 
 
ad 4) Starostka předložila návrh usnesení č. 108/09 ZMČ – jmenování členů Školské Rady. V souladu 
s § 129 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. Zastupitelstvo jmenovalo tyto členy Školské rady : Ing. Miloslava 
Pexu, paní Lenku Tichou a pana Martina Cutycha. 
Hlasování :   Pro : 12   Proti : 0  Zdržel se : 0 
Návrh byl přijat. 
 
ad 5) Starostka přednesla návrh usnesení  č. 109/09 ZMČ – odměny pro neuvolněné členy ZMČ.  
Zastupitelstvo schválilo navýšení měsíční odměny pro neuvolněné členy ZMČ dle přílohy č. 1, 
nařízení vlády č. 37/2003 Sb. s účinností od 5.1.2009. Podle § 5 odst. 2 tohoto nařízení bude odměna 
pro neuvolněné členy ZMČ poskytnuta poprvé za měsíc leden 2009 v této výši : 
 
člen RMČ     1.650,- Kč + 260,- Kč  
předseda výboru nebo komise   1.300,- Kč + 260,- Kč  ( 260,- Kč –příplatek poskytovaný  
člen ZMČ       400,- Kč + 260,- Kč     dle počtu obyvatel) 
 
Členové výborů a komisí budou odměňováni dle odvedené práce na návrh předsedů výborů a komisí 
1x ročně, vždy v posledním měsíci příslušného roku. 
Hlasování :   Pro : 12    Proti : 0  Zdržel se : 0 
Návrh byl přijat. 
 
ad 6)  Posledním projednávaným návrhem byl návrh usnesení č. 110/09/ZMČ – vyjádření ke koupi 
pozemků. Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozhodnutí manželů Kalendových odstoupit od koupě 
pozemků parc.č. 346/2, 347/3 a 348/14, v k.ú. Dolní Chabry. Za uvedené pozemky budou i nadále 
platit pronájem dle platné nájemní smlouvy. 
   
ad 7)   Různé :  
 
Paní Klimešová podala návrh na zřízení funkce kulturního rady v Chaberském dvoře, jehož činnost by 
nebyla závislá na činnosti komisí. Za vhodného kandidáta považuje   Ing. Nigrinovou. Starostka řekla, 
že bude nutné se touto otázkou zabývat, protože pí Matoušková, která byla přijata na pozici managera 
v Chaberském dvoře, svou činnost ukončila ještě ve zkušení době. Proto bude nutné vypsat nové 
výběrové řízení na tuto pozici a je na zvážení, kdo bude její funkci zastávat do doby, kdy bude přijat 
nový manager. MČ je vázána podmínkami, které stanovila EU, a je povinna vytvořit v souvislosti 
s provozem Chaberského dvora 5 pracovních míst. Podobně je to i se směrnicí, která se týká provozu 
ordinací.  V současnosti jsou pronajaty 2 ordinace MUDr. Nekolové a u 3. ordinace projevil žadatel 
zájem provozovat masáže. Protože však tato činnost nenaplňuje původní  záměr, bude ji nutno 
konzultovat s Centrem regionálního rozvoje. Starostka v souvislosti s naplněním závazných podmínek 
EU apeluje na všechny členy ZMČ, aby, pokud mohou přispět svou pomocí, tak učinili. 
Paní Klimešová položila otázku, zda je činnost lékařů projednána s pojišťovnami. Starostka 
odpověděla, že je věcí jednotlivých lékařů, aby si tyto podmínky dojednali. 
MUDr. Tupá  v souvislostí s apelací starostky řekla, že bude ráda nápomocna, ale musí vědět, jaká 
konkrétní pomoc se od ní očekává.  
Pan Šír navázal na návrh paní Klimešové týkající se místa kulturního rady v Chaberském dvoře. 
Domnívá se, že komerční práce managera by ve spolupráci se jednotlivými komisemi měla Chaberský 
dvůr naplnit. 
PhDr. Doušová řekla, že nepochopila, zda se jedná o funkci kulturního referenta nebo zaměstnance. Pí 
Klimešová jí odpověděla, že měla na mysli něco jako  koordinátora akcí, tedy v podstatě managera.  
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Ing. Nigrinová pak dodala, že je  věcí pracovně-právních vztahů, o jaké zařazení půjde. 
Z řad veřejnosti se na starostku s dotazem obrátila paní Klocperková, kterou zajímalo, zda bude možné 
v objektu Chaberského dvora pořádat přednášky nebo cvičení pro seniory. Starostka odpověděla, že 
ano, pokud to bude v rámci některé komise. Pokud ne, lze akci uskutečnit pouze formou pronájmu.Na 
základě tohoto dotazu starostka obeznámila přítomné s usnesením, které na svém zasedání přijala 
Rada  dne 02.02.2009  a které  se týkalo podmínek užívání prostor tohoto objektu – komerčních a 
nekomerčních akcí, úplaty, úhrady nákladů, ap. 
 
Poté se zeptala, jsou-li další připomínky.  Protože další dotazy a připomínky nebyly, starostka 
zasedání ukončila. Před tím, než se s přítomnými rozloučila, upozornila na možnost mimořádného 
březnového zasedání  v souvislosti s podáním žádosti o přidělení dotace na tepelná čerpadla v objektu 
ZŠ. 
  
 
 
 
 
 
 
Jaroslava Plevová                                                                       PhDr.Věra Doušová 
starostka MČ                                                                               radní MČ 
 
 
Zapsala: J. Vostřáková 
Originál zápisu  uložen na ÚMČ 
Ověřovatelé zápisu:  pan Vokáč, pan Dobrý                     
                                  
   
 


