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Městská část Praha-Dolní Chabry 

Zastupitelstvo městské části 

 

Zápis č. 19/09/ ZMČ  ze dne 13.05.2009 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni:        4 – MUDr.Dvořák, JUDr.Vostřáková, Ing. Pexa, paní Hradecká 
Neomluveni:    0  
Návrhový výbor:   pan Šír, pan Malina 
Ověřovatelé zápisu:  MUDr. Tupá, paní Klimešová 
 
 
Navržený program 19. zasedání Zastupitelstva MČ: 
 
1. Kontrola zápisu z 18. zasedání ZMČ 
2. Uvolnění finančních prostředků z FO- MŠ Chaberáček 
3. Žádost o ponechání a přerozdělění HV za rok 2008 – MŠ Bílenecké náměstí 
4. Žádost o rozdělení zlepšeného HV za rok 2008 – MŠ Chaberáček 
5. Žádost o uvolnění RF – MŠ Chaberáček 
6. Nákup a půjčka herního prvku na dětské hřiště U KARLA 
7. Návrh Plánovací smlouvy 
8. Prodej části pozemku 
9. Různé 
 
 
Zasedání ZMČ bylo zahájeno v 18:35 h. 
  
Starostka přivítala přítomné, konstatovala, že Zastupitelstvo je usnášení schopné a zahájila 19. 
zasedání ZMČ. Předtím, než přistoupila k navržení  ověřovatelů a návrhové komise, pogratulovala 
panu Dobrému a panu Vokáčovi k 70. narozeninám a předala jim za MČ květinové dary. Ke gratulaci 
se připojili všichni přítomní. Poté zasedání pokračovalo. Do návrhového výboru byli zvoleni pan  
Malina a pan Šír,  který četl usnesení, za ověřovatele  MUDr. Tupá a paní Klimešová. Poté starostka 
přečetla navržený program zasedání.  Proběhlo hlasování – návrhový výbor, ověřovatelé zápisu a 
navržený program byl schválen všemi přítomnými hlasy. 
Hlasování :   Pro :10  Proti : 0 Zdržel se : 0 
 
ad 1)   Kontrola zápisu z 18. zasedání ZMČ – bez připomínek. 
  
ad 2) Jako druhý bod programu byl zařazen návrh usnesení č. 114/09 ZMČ – uvolnění finančních 
prostředků z fondu odměn MŠ Chaberáček. Ředitelka MŠ PhDr. Kalábová požádala o uvolnění  
finanční částky ve výši 50.000,- Kč z fondu odměn. Tato částka bude použita na ohodnocení 
pracovníků za aktivitu nad rámec pracovních povinností, kdy pracovnice MŠ v průběhu jarních 
prázdnin během pracovního volna pomáhaly při přípravných pracích  souvisejících s výměnou 
podlahových krytin. Pan Dobrý se zeptal starostky, jak je to s právní subjektivitou MŠ. Starostka 
odpověděla, že tu již tato zařízení mají 6 let. Pan Malina, který, je se situací MŠ Chaberáček 
obeznámen, doporučil návrh odsouhlasit. Protože další připomínky  nebyly, dala starostka o návrhu 
usnesení hlasovat. Zastupitelstvo uvolnění požadované částky schválilo. 
Hlasování :  Pro 10  Proti : 0 Zdržel se : 0 
Návrh byl přijat. 
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ad 3)  Dalším projednávaným návrhem usnesení byl návrh usnesení č. 118/09 ZMČ – Žádost o 
ponechání a přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Bílenecké náměstí za rok 2008. 
Rada předkládá Zastupitelstvu návrh, aby  byl zlepšený hospodářský výsledek ve výši 191.069,71 Kč 
rozdělen v poměru 40% do fondu odměn a 60% do rezervního fondu. MUDr. Tupá požádala o 
vysvětlení, co je to zlepšený hospodářský výsledek. Starostka vysvětlila, že se jedná  o výsledek 
hospodaření subjektu, který lze  pozitivně ovlivnit hospodárností s finančními prostředky, věcnými 
nebo finančními dary sponzorů. O slovo se přihlásil pan Vokáč, předseda kontrolního výboru, který 
přítomné obeznámil s probíhajícími kontrolami hospodaření příspěvkových organizací. Jak řekl, 
zlepšený hospodářský výsledek vychází především z věcných darů, které tyto subjekty obdržely od 
jednotlivých sponzorů. Pan Malina se zeptal, jestli návrh Rady vychází z požadavků ředitelky MŠ. 
Starostka odpověděla, že Rada se řídí  platnou legislativou a že ředitelka MŠ s konkrétním 
požadavkem nepřišla. Zeptala se členů Zastupitelstva, jestli mají jiný protinávrh. Protože neměli, dala 
o předloženém návrhu hlasovat. Zastupitelstvo schválilo rozdělení zlepšeného hospodářského 
výsledku ve výši navrženém Radou  a to 40%, tj. 76.427,- Kč do fondu odměn, a 60%, t.j. 114.642,71 
Kč do rezervního fondu.  
Hlasování :  Pro : 10  Proti : 0  Zdržel se : 0 
Návrh byl přijat. 
 
ad 4) Starostka předložila návrh usnesení č. 119/09 ZMČ – Žádost o rozdělení zlepšeného 
hospodářského výsledku ve výši 57.498,- Kč za rok 2008, o který požádala MŠ Chaberáček.  V tomto 
případě Rada navrhla rozdělit předmětnou sumu takto : 10% do fondu odměn a 90% do rezervního 
fondu. Starostka vysvětlila, že rozdělení již projednávala s ředitelkou MŠ a předběžně bylo dohodnuto, 
že suma navržená do rezervního fondu bude použita na úhradu studie týkající se rekonstrukce MŠ. 
Zastupitelstvo schválilo rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši  57.498,- Kč dle návrhu 
Rady, tj. 10% - 5.749,- Kč, do fondu odměn a 90%, t.j. 51.749,- Kč, do rezervního fondu. 
Hlasování :   Pro : 10   Proti : 0  Zdržel se : 0 
Návrh byl přijat. 
 
ad 5) Návrh usnesení  č. 120/09 ZMČ se týkal žádosti o uvolnění finančních prostředků z rezervního 
fondu MŠ Chaberáček ve výši 500.000,- Kč na opravy v MŠ. Jak v žádosti uvedla ředitelka MŠ, jedná 
se o nutné opravy podlah, opravu topení a omítek a nákup nových skříněk na ukládání hraček. 
V průběhu projednávání tohoto bodu se na zasedání dostavil Ing. Borhy a zasedání pokračovalo 
v počtu 11 členů ZMČ. Zastupitelstvo s uvolněním částky v požadované výši souhlasilo. 
Hlasování :   Pro : 11    Proti : 0  Zdržel se : 0 
Návrh byl přijat. 
 
ad 6)  Další projednávaný návrh usnesení č. 121/19 ZMČ  se týkal nákupu a půjčky herního prvku na 
dětské hřiště U KARLA. Starostka členy ZMČ informovala o jednání předcházejícím smlouvě o 
výpůjčce, která byla vypracována na základě jednání MČ, právního zástupce MČ a žadatele pana 
Samka. Poté předala slovo Ing. Nigrinové. Ta uvedla, že předložená smlouva byla vypracovaná  
s ohledem na oprávněné připomínky členů ZMČ na minulém zasedání a domnívá se, že tím jsou 
všechny požadavky splněny. Jako předsedkyně školní a sportovní komise, která výstavbu dětského 
hřiště  v objektu U KARLA považuje za pozitivní přínos pro obec, apeluje na přítomné, aby nákup 
herního prvku schválili. Starostka řekla, že věc nechává na zvážení členům ZMČ, ale domnívá se, že 
MČ má jiné priority. Pan Dobrý je toho názoru, že dětské hřiště u  jakékoliv hospody není vhodné ani 
výchovné. Pan Šír se zeptal, jestli zakoupený hrací prvek bude hrazen z rozpočtu školské a sportovní 
komise, jak je uvedeno v návrhu usnesení. Ano, bude, odpověděla Ing. Nigrinová. Pan Vokáč se 
přiklání k návrhu Ing. Nigrinové, aby byl hrací prvek zakoupen. O slovo se přihlásil pan Malina. 
Nevidí problém v tom, že by byl hrací prvek umístěn na hřišti v blízkosti podobného zařízení, 
domnívá se však, že se jedná o podporu soukromého podnikání. Pana Dobrého zajímalo, zda  školská 
a sportovní komise, která hrací prvek zafinancuje, nebude z rozpočtu MČ požadovat další peníze. Ing. 
Nigrinová odpověděla, že  komise rozdělení finančních prostředků přehodnotila a přizpůsobila nové 
situaci. Další peníze požadovat nebude. MUDr. Tupou zajímalo, jestli nové hřiště odpovídá 
evropským normám, a kdo bude za zodpovědný za bezpečnost  zapůjčeného hracího prvku. Ing. 
Nigrinová odpověděla, že firma, která všechny hrací prvky dodala, odpovídá evropským normám, a 
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zodpovědnost za bezpečnost a údržbu je ošetřena smluvně. Ing. Borhy řekl, že jeho názor je stejný 
jako názor pana Maliny, že se jedná o podporu soukromého podnikání a že dětské hřiště je v tomto 
případě pro investora prostředkem pro zvýšení zisku. Také řekl, že je nutné si ujasnit, jaké stanovisko 
MČ zaujme v dalších podobných případech, když o podporu nebo sponzoring požádají další subjekty. 
Ing. Nigrinová s jeho názorem nesouhlasila. Do diskuze se zapojila Bc. Dvorská, která uvedla, že se,  
dle jejího názoru, jedná o  obdobný případ, kdy MČ odmítla podpořit projekt dětského hřiště v nové 
lokalitě v ulici U Jízdárny, kde firma HQ PLUS postavila dva bytové domy. Domnívá se, že se jednalo 
o mnohem vhodnější prostranství, ale MČ argumentovala tím, že nelze investovat  do výstavby 
dětského hřiště na soukromém pozemku. V případě, že MČ odsouhlasí podporu pro  dětské hřiště U 
KARLA, který je rovněž v soukromém vlastnictví, jedná se o precedens, který bude v budoucnosti 
vyvolávat konfliktní situace. Pana Dobrého zajímalo, zda není nutné mít pro výstavbu dětského hřiště 
povolení. Starostka odpověděla, že není. Poté požádala přítomné o zvážení všech připomínek, které 
k tématu zazněly, a dala o návrhu hlasovat.  
Hlasování :  Pro : 7  Proti : 1 Zdržel se : 3 
Návrh, aby  MČ zakoupila a zapůjčila hrací prvek na dětské hřiště U KARLA, jehož cena činí 48.195,- 
Kč, na základě smlouvy o výpůjčce, nebyl přijat. 
 
  
ad 7)   Předposledním projednávaným návrhem usnesení byl návrh usnesení č. 122/09 ZMČ – Návrh 
Plánovací smlouvy, kterou ve smyslu § 88 zákona č. 183/2006 Sb. uzavírají mezi sebou MČ Praha-
Dolní Chabry a společnost Chabry Development s.r.o. PhDr. Doušová řekla, že vzhledem k tomu, že  
spolupráce s výše uvedenou firmou byla předmětem projednávání na minulém zasedání, a v tomto 
případě se jedná pouze o právní zpracování dohody, nevidí ve schválení dokumentu žádný problém. 
Paní Klimešová se zeptala, kde se v Plánovací smlouvě promítá požadavek MČ na výstavbu MŠ. 
Starostka jí odpověděla, že v čl. VIII, který říká, že záruky žadatele k zajištění závazku jsou ošetřeny 
v již uzavřené Dohodě o spolupráci. Zastupitelstvo návrh Plánovací smlouvy schválilo a zmocnilo 
starostku k jejímu podpisu. 
Hlasování :  Pro : 11    Proti : 0  Zdržel se : 0 
 
ad 8)  Posledním projednávaným usnesením byl návrh usnesení č. 123/09 ZMČ – prodej části 
pozemku, kdy se projednával odprodej části pozemku parc.č. 1413/1 o výměře 16m2, který je vedený 
jako ostatní komunikace. Záměr na prodej pozemku byl řádně zveřejněn na úřední desce od 13.03. do 
16.04.2009. Zastupitelstvo odprodej schválilo za podmínky, že kupující  uhradí cenu dle cenové mapy, 
tj. 4.520,- Kč/m2, a na vlastní náklady provede geometrické zaměření.  
Hlasování :   Pro : 11   Proti : 0  Zdržel se : 0   
 
 ad 9) Různé : 
Starostka informovala členy ZMČ o výsledku soudního sporu žalobců L. Nováková, M.Krymláková, 
O. Němec versus hlavní město Praha, který se týkal určení vlastnického práva pozemku a nemovitosti 
na pozemku parc.č. 472/2 o výměře 66 m2. Soudní spor dopadl ve prospěch žalobců a MČ se nebude 
dále odvolávat. 
V druhém příspěvku seznámila starostka přítomné s rozhodnutím hlavního města Prahy týkajícím se 
výstavby severního chodníku a veřejného osvětlení směrem k Čimicům, kterým Rada hl. m. Prahy  
nepovoluje výjimku ze stavební uzávěry. Jak je v rozhodnutí uvedeno, na příslušném pozemku, který 
se nachází v k.ú. Čimice, je stavební uzávěra v důsledku „Čimického přivaděče“, a výstavba chodníku 
a veřejného osvětlení by byla v přímé kolizi se stavbou silničního okruhu v úseku č. 519 Suchdol-
Březiněnves. 
Paní Klimešová se na starostku obrátila s dotazem, kdy se, v rámci výstavby komunikací, uvažuje o 
propojení ulice U Václava s ulicí Milana Kadlece. Starostka jí odpověděla, že v tomto případě je věc 
složitější, protože předmětný pozemek má duplicitního vlastníka a věc bude nutno řešit právní cestou.  
V návaznosti na tuto otázku starostka informovala, že MČ získala  další dotaci od MHMP ve výši 8 
mil. Kč na opravu komunikací. V současnosti je dokončena rekonstrukce ulice Před Sokolovnou a Na 
Dolíku – východní část, připravuje se prodloužení a dokončení chodníku v ulici  U Václava a rozšíření 
ulice Ulčova. Pan Dobrý položil  otázku, jestli je v plánu oprav komunikací zahrnut také povrch 
v ulicích U Větrolamu a Pod Křížem. Starostka odpověděla, že tyto ulice jsou již v investičních akcích 



 4 

zahrnuty, ale jejich oprava závisí na přípravě projektové dokumentace. Nejproblematičtější místa již 
opravily vodárny a kanalizace, které zde do vozovky zasahovaly při údržbových pracích, pokusí se 
však opravu ulic urychlit. 
MUDr. Tupá si stěžovala na nekvalitní práci zahradnické firmy, která po sečích neuklízí odpad a 
nechává jej dlouho ležet na sečených plochách. Rovněž se pozastavila nad způsobem sečí a 
dosekáváním okrajových ploch. Na základě pokynu starostky jí odpověděla zapisovatelka, která je 
současně zodpovědná za referát životního prostředí a jedná se o její kompetenci. Ta odpověděla, že 
práce, které v současnosti zahradnická firma provádí, nebyly prozatím odevzdány a jsou vždy 
předmětem kontroly. Způsob, jakým je firma provádí, je interní záležitostí, musí být však odevzdány 
do 14 dní od převzetí objednávky, a pokud nebudou udělány kvalitně, firma je nedostane zaplaceny, 
pokud je neopraví. V případě úklidu odpadu bude pí Kukurová  tuto připomínku tlumočit a  postará se, 
aby se již  situace neopakovala. 
Paní Klimešová se zeptala, jak to vypadá s lávkou  u vybudovaného přepadu u rybníka v Krbické ulici, 
která se již projednávala. Starostka jí odpověděla, že MČ  bude  požadavek přemostění projednávat 
s příslušným odborem MHMP. 
Ing. Nigrinová požádala přítomné, aby příspěvky do Zpravodaje odevzdávali vždy do 15. dne 
v měsíci, kdy je uzávěrka v 18:00 hod. Ve svém dalším příspěvku předložila návrh na prospekt 
Chaberského dvora a současně poděkovala za grafický návrh jeho autorovi, p. Šírovi. Požádala 
přítomné o pomoc při propagaci a pronajímání prostor Euroinfosálu a obřadní síně. Poté přítomné 
informovala o současných a nadcházejících akcích. V souvislosti s tím starostka uvedla, že v létě 2009 
se v obřadním sále uskuteční prvn 
í svatební obřad a je také plánováno první vítaní občánků. 
Posledním příspěvkem starostka upozornila na mimořádné zasedání ZMČ, které bude svoláno na 
24.06.2009 v 18:30 hod. Poté zasedání Zastupitelstva v 19:55 hod. ukončila. 
 
   
 
Jaroslava Plevová                                                                       PhDr.Věra Doušová 
starostka MČ                                                                               radní MČ 
 
 
 
Zapsala: J. B. Kukurová 
Originál zápisu  uložen na ÚMČ 
Ověřovatelé zápisu:  MUDr. Tupá a paní Klimešová                    
                                  
   
 


