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Městská část Praha-Dolní Chabry 

Zastupitelstvo městské části 

 

Zápis č. 20/09/ ZMČ  ze dne 24.06.2009 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni:        3 – PhDr. Doušová, Ing. Pexa, Ing. Borhy 
Neomluveni:    2 – pan Malina, Bc. Dvorská 
Návrhový výbor:   pan Šír, JUDr. Vostřáková 
Ověřovatelé zápisu:  MUDr. Tupá, paní Klimešová 
 
 
Navržený program 20. zasedání Zastupitelstva MČ: 
 
1. Kontrola zápisu z 19. zasedání ZMČ 
2. Zpráva o provedení auditu hospodaření za rok 2008 
3. Jmenování členů kontrolního výboru 
4. Darovací smlouva 
5. Darovací smlouva – p. Malý,  p.Dvořák, pí Horská 
6. Zpráva o provedení inventarizace 
7. Rozpočtové opatření č.1 
8. Výsledky hospodaření za rok 2008 
9. Žádost o použití zlepšeného HV z doplňkové činnosti 
10. Prodej pozemku – manželé Tobiášovi 
11. Kontrola příspěvkových organizací 
12. Přístavba MŠ Chaberáček 
13. Různé 
 
 
Zasedání ZMČ bylo zahájeno v 18:35 hod. 
  
Starostka přivítala přítomné, konstatovala, že Zastupitelstvo je usnášení schopné a zahájila 20. 
zasedání ZMČ. Přistoupila k navržení  ověřovatelů a návrhové komise. Do návrhového výboru byli 
zvoleni  pan Šír a JUDr. Vostřáková, která četla usnesení, za ověřovatele  MUDr. Tupá a paní 
Klimešová. Když starostka přečetla navržený program zasedání, bylo společně hlasováno o  
návrhovém výboru, ověřovatelích  zápisu a předloženém programu - schváleno všemi přítomnými 
hlasy. 
Hlasování :   Pro :10  Proti : 0 Zdržel se : 0 
 
ad 1)   Kontrola zápisu z 19. zasedání ZMČ – bez připomínek. 
  
ad 2) Jako druhý bod programu byl zařazen návrh usnesení č. 124/09 ZMČ – zpráva o provedení 
auditu hospodaření za rok 2008. Starostka seznámila přítomné s výsledkem finančního auditu MČ za 
rok 2008, který byl proveden kontrolní skupinou MHMP. Jak uvedla, nebyly zjištěny žádné 
nedostatky kromě porušení § 52 až § 58 zákona č. 131/2000 Sb., týkající se vyplácení odměn za práci 
členům komisí, výborů  a členům ZMČ. Vyplácení nelze provádět formou odměn, ale formou darů, 
proto je nutné  odměny vyplacené  za rok 2008 vrátit do rozpočtu MČ a dále je poskytovat v souladu 
se zákonem dle § 89. Celá zpráva o provedené auditu je k nahlédnutí u tajemnice ÚMČ. Zastupitelstvo 
vzalo zprávu o provedeném auditu hospodaření MČ  za rok 2008 na vědomí. V souladu s jejím  
výsledkem, kde se v bodu 1.2 konstatuje vyplacení odměn pro členy ZMČ v rozporu s § 52 až § 58 
výše uvedeného zákona, Zastupitelstvo  ruší usnesení č. 098/08/ZMČ ze dne 10.12.2008 v plném 
rozsahu.  Plnění ze zrušení tohoto usnesení bude uskutečněno do 30.09.2009. 
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Hlasování :  Pro 10  Proti : 0 Zdržel se : 0 
Návrh byl přijat. 
 
 
ad 3)  Dalším projednávaným návrhem usnesení byl návrh usnesení č. 125/09 ZMČ – jmenování  
členů kontrolního výboru, který předložil pan Vokáč, předseda tohoto výboru. Vzhledem k úmrtí 2 
členů v posledním roce, pracoval kontrolní výbor v počtu 3 členů, což není dostačující. Proto pan 
Vokáč  oslovil prostřednictvím Chaberského Zpravodaje zájemce z řad občanů, aby se do práce 
kontrolního výboru zapojili. O práci projevily zájem paní Věra Sládková a paní Marie Bazalová, proto 
předkládá  návrh na jejich jmenování. Zastupitelstvo  návrh předsedy kontrolního výboru schválilo a 
výše uvedené jmenovalo novými členy. 
Hlasování :  Pro : 10  Proti : 0  Zdržel se : 0 
Návrh byl přijat. 
 
ad 4) Starostka předložila návrh usnesení č. 126/09 ZMČ – darovací smlouvu na peněžitý dar, která 
úzce souvisí s vyplácením odměn projednávaném v bodě 2). Po 30.06.2009  bude vrácena do rozpočtu  
MČ částka  vyplacená dle § 52-58 a na stejnou částku bude uzavřena darovací smlouva v souladu s § 
89 zákona 131/2000 Sb. Zastupitelstvo   darovací smlouvu na částku  45.790,- Kč  schválilo a k 
jejímu podpisu  zmocnilo PHDr. Věru Doušovou.  
Hlasování :   Pro : 9   Proti : 0  Zdržel se : 1 
Návrh byl přijat. 
 
ad 5) Návrh usnesení  č. 127/09 ZMČ se týkal darovací smlouvy D/37/2007  - bezúplatného převodu 
pozemku parc.č. 1233/1, darovaném z bezpodílového vlastnictví pana Malého, pana Dvořáka a paní 
Horské, na kterém se nacházejí komunikace severně od ulice Pod Křížem. V době, kdy tyto 
komunikace  byly darovány MČ, došlo k pochybení na straně dárců, kteří při předávání komunikací na 
zmíněném pozemku nevyčlenili parcelu 1233/7, která nebyla součástí stavby komunikace. Po zjištění 
této skutečnosti se dárci obrátili na Zastupitelstvo MČ s prosbou o nápravu této chyby. Na základě 
uvedených skutečností Zastupitelstvo revokovalo usnesení č. 039/07/ ZMČ  o bezúplatném převodu 
pozemku parc.č. 1233/1 o výměře 5.693 m2, schválilo zrušení Darovací smlouvy D/37//2007 ze dne 
11.01.2008 z důvodu omylu dle Občanského zákoníku a schválilo znění nové Darovací smlouvy, která 
je nedílnou součástí usnesení č. 127/09 ZMČ. Byl schválen bezúplatný převod pozemku parc.č. 
1233/1 o výměře 4.190 m2 z bezpodílového vlastnictví již uvedených vlastníků. Převod bude 
uskutečněn formou daru. Zastupitelstvo zmocnilo starostku k podpisu smlouvy. 
Hlasování :   Pro : 10    Proti : 0  Zdržel se : 0 
Návrh byl přijat. 
 
ad 6)  Dalším projednávaným návrhem usnesení č. 128/09 ZMČ byla zpráva o provedení inventarizace 
za rok 2008.  Vzhledem k tomu, že členové ZMČ tento rozsáhlý materiál obdrželi již před zasedáním a 
měli se možnost s ním podrobně seznámit, dala starostka prostor k rozpravě. Požádala přítomné, aby 
se k předloženému materiálu vyjádřili. Protože k němu nebyly připomínky, ani dotazy, dala o usnesení 
hlasovat. Proběhlo hlasování. 
Hlasování :  Pro : 10  Proti : 0 Zdržel se : 30 
Zastupitelstvo  předloženou zprávu o provedení inventarizace za rok 2008 schválilo.  
  
ad 7)   Starostka předložila návrh usnesení č. 129/09 ZMČ – Rozpočtové opatření č. 1, které již bylo 
projednáno finančním výborem. Požádala přítomné, aby si v materiálu opravili numerickou chybu 
v příjmech u položky 4212 – účelové neinvestiční dotace na nákup knih do místní knihovny, kde byla 
chybně uvedena částka 23.700,- Kč. Správná částka  je 13.700,- Kč, o rozdíl bylo nutné upravit příjmy 
a výdaje celkem.  MUDr. Tupá požádala o  gramatickou opravu v příjmech u položky 4112- navýšení 
neinvestiční dotace na školství -  příspěvek na 1 žáka škrtnout a opravit na žáky. Tato dotace byla pro 
všechny žáky ZŠ. Protože  další dotazy nebyly, dala starostka o návrhu hlasovat. Zastupitelstvo  
Rozpočtové opatření č. 1 dle upravené přílohy schválilo.  
Hlasování :  Pro : 10    Proti : 0  Zdržel se : 0 
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ad 8)  Starostka přednesla  návrh usnesení č. 130/09 ZMČ – výsledky  hospodaření za rok 2008. 
Protože i s tímto materiálem byli členové ZMČ seznámení již v předstihu, byly rozebírány pouze 
jednotlivé kapitoly. Starostka se věnovala pouze těm položkám, u kterých požádali Zastupitelé o 
vysvětlení. MUDr. Dvořák se zeptal, proč je u  vlastních příjmů v kapitole V proti předpokladu tak 
nízký příjem z výherních hracích automatů a ubytovacích kapacit. Starostka odpověděla, že tento 
odhad vychází z přecházejících let. Nelze odhadnout, kolik turistů se  v ubytovacích zařízeních 
ubytuje nebo kolik lidé prosází. Stejné je to pak i s rekreačními poplatky. Druhý dotaz MUDr. 
Dvořáka se týkal minimálního výnosu u položky 2210 – pokuty, v  téže kapitole. Vzhledem ke špatné 
dopravní situaci v obci se domnívá, že je tento zisk minimální. Starostka mu vysvětlila, že se nejedná 
o pokuty za dopravní přestupky, které nejsou příjmem obce, ale jedná se např. o pokuty z 
nezaplacených poplatků za psy. Paní Klimešová položila otázku týkající se výdajů, konkrétně položky 
5179- oslavy 735. výročí Chaber v kap. 05 – sociální věci. Domnívá se, že náklady na oslavy jsou 
mimořádně vysoké, a proto ji zajímá, co tato položka zahrnuje. Starostka odpověděla, že jsou zde 
zahrnuty náklady na ohňostroj, náklady spojené s vystoupením umělců nebo na občerstvení, ale je 
možné požádat kontrolní výbor, aby tuto položku dešifroval a s výsledkem seznámil Zastupitele na 
příštím zasedání.  Požádala zapisovatelku, aby tuto skutečnost poznamenala do zápisu, a  předseda 
kontrolního výboru přislíbil, že náklady na oslavy budou překontrolovány. Protože další dotazy 
nebyly, dala starostka o návrhu usnesení hlasovat. 
Hlasování :   Pro : 10   Proti : 0  Zdržel se : 0 
Zastupitelstvo výsledky hospodaření za rok 2008 schválilo všemi přítomnými hlasy. 
 
ad 9)  Návrh usnesení č. 131/09 ZMČ se týkal žádosti o použití zlepšeného hospodářského výsledku 
z doplňkové činnosti za rok 2008, o který požádala ZŠ Spořická. Vzhledem k tomu, že Rada 
odsouhlasila audit v ZŠ,  seznámila  starostka přítomné  v krátkosti s jeho výsledkem a předložila 
k nahlédnutí zprávu o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2006-2008. Na základě 
předložených skutečností Zastupitelstvo schválilo použití celé částky zlepšeného hospodářského 
výsledku z doplňkové činnosti za rok 2008 ve výši 53.132, 74 Kč na úhradu schodku uvedené 
organizace. Další část schodku ve výši 106.304,44 Kč bude uhrazena z rezervního fondu této 
organizace. Celková výše výsledku hospodaření ZŠ je za rok 2008 – 159.437,18 Kč. 
Hlasování :   Pro : 10   Proti : 0  Zdržel se : 0 
 
ad 10)  Starostka seznámila Zastupitele  s návrhem usnesení č. 132/09 ZMČ – prodej pozemku parc.č. 
1281/3 v zahrádkářské kolonii, o který požádali manželé Tobiášovi.  Jedná se o prodej pozemku o 
výměře 23 m2, na kterém mají žadatelé postavenou chatu. Zastupitelé schválili prodej výše uvedeného 
pozemku schválili. Podmínkou prodeje je, že kupující uhradí cenu dle cenové mapy, tj. 500,- Kč/m2. 
Záměr na prodej byl řádně zveřejněn na úřední desce od 21.05. do 21.06.2009. Zastupitelstvo 
zmocnilo starostku k podpisu smlouvy. 
Hlasování :   Pro : 10   Proti : 0  Zdržel se : 0   
 
 
ad 11)  Předposlední návrh usnesení č. 133/09 ZMČ – kontrolu příspěvkových organizací, předložil 
pan Vokáč, předseda kontrolního výboru. Jak řekl, kontrolní výbor provedl kontrolu v obou MŠ, 
kontrola v ZŠ byla přerušena z důvodu, že zde ke kontrole nastoupil vyšší orgán – audit, s jehož 
výsledky přítomné již starostka seznámila. U obou MŠ nebyly  shledány nesrovnalosti ani  nedostatky. 
Kontrolní výbor se také zabýval kontrolou na ÚMČ, kde bylo předmětem kontroly plnění usnesení. 
bylo vybráno 17 usnesení, která se týkala vyhotovení smluv a podpisů. V 16 případech kontrolní 
výbor neshledal žádné nedostatky, u 1 usnesení nebyly smlouvy nalezeny. Jedná se o smlouvy, které 
byly vypracovány v době stěhování ÚMČ a je pravděpodobné, že  tato dokumentace zůstala 
nevybalena. Bude následně dohledána a kontrolní výbor doplní kontrolu o toto zjištění. Zastupitelstvo 
vzala zprávu na vědomí. 
Závěrem se přihlásil pan Dobrý, který upozornil na chybný součet  položek u školy v přírodě MŠ 
Bílenecké náměstí. Bylo opraveno, pan Vokáč slíbil položku překontrolovat a podat vysvětlení na 
příštím zasedání ZMČ. 
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ad 12)  Poslední návrh usnesení č. 134/09 ZMČ se týkal přístavby MŠ Chaberáček – zadání projektové 
dokumentace pro stavební povolení, přičemž cena stavby se předpokládá v objemu 9 mil. Kč. Jak 
starostka uvedla, jen náklady na studii a projektovou dokumentaci budou okolo 300.000,- Kč, a přesto 
není zaručeno, že MČ stavební povolení získá nebo  zda získá na stavbu dotaci, bez které stavbu 
nebude možné realizovat. Proto dává prostor k rozpravě, aby se k problematice všichni vyjádřili. Pan 
Vokáč, který jako předseda kontrolního výboru, byl se stavem MŠ obeznámen, řekl, že z hlediska 
hygieny je současný stav na hraně, a pokud nebude MČ investovat do rekonstrukce, může být MŠ 
v nejbližší době uzavřena. 
MUDr. Dvořák pokládá za klíčové vyjádření vlastníka sousední nemovitosti, bez jehož souhlasu je 
zbytečné o přístavbě uvažovat. Z tohoto pohledu peníze za projektovou dokumentaci považuje za 
vyhozené, pokud MČ souhlas nezíská.  Co se týká nákladů na stavbu, považuje je za neúměrně vysoké 
a bez získání 100% dotace není možné, aby MČ záměr realizovala.  
Pan Šír se přiklání k názoru MUDr.Dvořáka, že je nezbytně nutný souhlas souseda. Dle předložené 
studie by mu na hranici pozemku vyrostla dvoupodlažní budova s okny přímo k němu, což považuje 
za zásadní problém. 
MUDr. Tupou zajímalo, zda dotace, o níž starostka hovořila, je reálná a v jaké by byla výši. Starostka 
odpověděla, že dotace jí byla přislíbena, pokud MČ získá stavební povolení, a byla by zhruba 50 %. 
MUDr. Dvořák se domnívá, že i taková investice není pro MČ reálná. Za schůdnější cestu považuje 
rekonstrukci sociálních zařízení a šaten ve výši 500 tisíc Kč, kterou již projednávala a odsouhlasila 
Rada. Rovněž se domnívá, že při  již plánovaném navýšení kapacity obou školek, vzniku mateřského 
centra v bývalém objektu ÚMČ, které zahájí svou činnost od září 2009, a plánované výstavbě MŠ 
v lokalitě Beranov, bude požadavek na umístění dětí v MŠ dostatečně pokrytý a stavba dalšího objektu 
není nutná. 
Ing. Nigrinová s jeho názorem souhlasila. Navrhla však, aby byl předběžně udělán rozbor převisu 
poptávky na umístění dětí ve školním roce 2008/2009 a byly zjištěny podrobnější podmínky pro 
získání dotace za účelem přístavby MŠ.  
Starostka ji požádala, aby zformulovala protinávrh, o kterém bude hlasováno. Ing. Nigrinová 
zformulovala protinávrh ve výše uvedeném znění s tím, ZMČ odkládá tuto problematiku na jednání  
ZMČ v září 2009 do vyžádání informací o  rozboru převisu poptávky umístění dětí v šk. roce 
2008/2009 a podrobnějších podmínek získání dotace. Nezávisle na tom  je nutné získat stanovisko 
souseda k zamýšlené stavbě. 
Hlasování :   Pro : 5   Proti : 5  Zdržel se : 0 
Poté bylo hlasováno o původním návrhu, kdy mělo Zastupitelstvo vyjádřit svůj souhlas, či případný 
nesouhlas se zadáním projektové dokumentace na přístavbu MŠ Protilehlá v rozsahu předložené 
studie. 
Hlasování :  Pro : 4   Proti : 5  Zdržel se : 1 
Návrh nebyl přijat. 
Dále bude v této věci jednáno dle všech návrhů. Bude zmapován počet předškolních dětí a zjištěn 
názor souseda na možnou přístavbu. 
 ad 13)  Různé : 
Z řad obyvatelstva se přihlásil pan Malý, který poděkoval členům Zastupitelstva za vstřícný přístup 
týkající se revokace usnesení  a darovací smlouvy projednávané v bodu 5). 
MUDr. Dvořák se zeptal, je-li něco nového v případě převzetí ulic Doubická a Podhořská do správy 
MČ. Starostka odpověděla, že není, ale zjistí, v jakém stádiu se  kauza nachází. 
MUDr. Tupá se zajímala, zda  se před časem plánovaná výstavba domova důchodců uskuteční.  
Starostka jí odpověděla, že výstavba je podmíněna změnou územního plánu, která se v současnosti 
bude projednávat. Pokud  bude odsouhlasena, bude se MČ zabývat získáním dotace EU nebo ze 
státních fondů , která by výstavbu umožnila. 
Poté se o slovo přihlásil další občan – pan Buryška, který upozornil na neúnosnou situaci v ulici U 
Václava/Doksanská, kde  vlivem nárůstu dopravy došlo ke zhoršení životních podmínek obyvatel. 
Vzhledem ke zvýšenému provozu narůstá hlučnost a prašnost, zhoršil se TV signál a  komunikace i 
budovy jsou znečišťovány exhaláty a ropnými látkami. Z těchto důvodů apeluje na Zastupitelstvo MČ, 
aby stanovilo jednosměrný dopravní režim, instalovalo retardéry a důslednými kontrolami ve 
spolupráci s Městskou policií snížilo dopravní zatížení v těchto úzkých ulicích. Rovněž navrhuje 
dokončení spojnice komunikace M. Kadlece, aby se provoz omezil na minimum. 
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Starostka mu odpověděla, že propojení ulice M. Kadlece je v současnosti nereálné, protože pozemky, 
kterými by spojnice měla vést, jsou v duplicitním vlastnictví a do vyřešení vlastnických práv, není 
možné s nimi nakládat. Obrátila se však na MUDr. Dvořáka, předsedu stavební a dopravní komise, 
aby situaci prověřil. Ten řekl, že je možné zde rychlost snížit instalací retardérů, ale to v zásadě 
nesníží počet  zde projíždějících vozidel.  Situaci však prověří a požádá o stanovení optimálního 
dopravního režimu kompetentní orgány, kterými jsou odbor dopravy Prahy 8 a dopravní inspektorát. 
Do té doby  požádá starostka o spolupráci městskou policii, aby se zaměřila na dodržování rychlosti a 
všech ostatních  souvisejících dopravních předpisů – parkování, znečistění vozovky, ap. 
 K panu Buryškovi se připojila také paní Štěpánová, která si stěžovala na olejové skvrny na 
komunikacích, které jsou při dešti splachovány do kanalizace a k blízkému hydrantu. Požádala o 
prověření stavu komunikace, která ve svých  nerovnostech zadržuje nánosy bláta a jiných nečistot. 
Pan Dobrý navrhl, aby  zde byl  dopravní režim stanoven jako jednosměrný a současně požádal, aby 
bylo v zápisu uvedeno, že obdobná situace je i v ulici Ulčova (parkování na chodníku, v křižovatce, 
špatné dopravní značení, znečištění vozovky). Proto žádá, aby se na tuto ulici  zaměřila Městská 
policie také. 
O slovo se přihlásil pan Morava, který se zeptal, proč není systematicky udržována komunikační zeleň 
na Spořické ulici, která, když přeroste způsobuje problémy všem účastníkům silničního provozu. 
Starostka odpověděla, že je jí situace známa a že v současnosti vstoupila do jednání s TSK, aby 
komunikační zeleň udržovali. Situace není MČ lhostejná a z důvodu bezpečnosti se o seč těchto ploch 
postarala svépomocí. 
V souvislosti s údržbou, která spadá pod TSK, upozornila paní Klimešová na špatný stav komunikace 
Pod Zámečkem. Starostka odpověděla, že požádala správce komunikace (TSK) o opravu. 
S posledním příspěvkem se přihlásila Ing. Nigrinová. Zeptala se, jakým způsobem se vyvíjí požadavek 
na umístění separací v lokalitě K Ďáblicům. Starostka požádala zapisovatelku – současně 
zodpovědnou referentku, aby dotaz zodpověděla. Ta řekla, že v současné době je kapacita separací 
naplněna, ale v průběhu 2. pololetí r. 2009 bude žádat zodpovědné orgány o nové stanoviště, které je 
však podmíněno závaznými podmínkami MHMP a  svozové společnosti na pevnou dostatečně velkou 
manipulační plochu, podmínkami odboru dopravy a dopravního inspektorátu, aby toto stanoviště 
nepřekáželo silničnímu provozu a musí splňovat další závazná kritéria, která je nutné prověřit. 
 
Po posledním příspěvku starostka poděkovala členům ZMČ za spolupráci v 1. pololetí r. 2009 a 
popřála všem pěkné prázdniny a dovolenou. Poté zasedání Zastupitelstva v 20:30 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                    
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