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Městská část Praha-Dolní Chabry 
Zastupitelstvo městské části 

 
Zápis č. 21/09/ ZMČ  ze dne 09.09.2009 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni:        5 – PhDr. Doušová, Ing. Pexa, pí Klimešová, pan Dobrý, pí Hradecká 
Neomluveni:       0 
Návrhový výbor: JUDr. Vostřáková, Ing. Borhy 
Ověřovatelé zápisu:  MUDr. Tupá, pan Šír 
 
 
Navržený program 21. zasedání Zastupitelstva MČ: 
 
1. Kontrola zápisu z 20. zasedání ZMČ 
2. Zrušení zvláštních účtů zřízených pro stavbu M-Centra 
3. Rozpočtové opatření č. 2  
4. Potvrzení ředitele ZŠ 
5.  
6. Různé 
 
 
Zasedání ZMČ bylo zahájeno v 18:30 hod. 
  
Starostka přivítala přítomné, konstatovala, že Zastupitelstvo je usnášení schopné a zahájila 21. 
zasedání ZMČ. Přistoupila k navržení  ověřovatelů a návrhové komise. Do návrhového výboru byli 
zvoleni  Ing. Borhy a JUDr. Vostřáková, která četla usnesení, za ověřovatele  MUDr. Tupá a pan Šír. 
U navrženého programu starostka požádala o jeho úpravu v rámci posloupnosti a jako druhý bod 
programu bylo zařazeno zrušení zvláštních účtů zřízených na stavbu M-Centra, které se pak promítá 
v následném Rozpočtovém opatření č. 2. Poté starostka přečetla upravený program zasedání a bylo 
společně hlasováno o  programu, o  návrhovém výboru a ověřovatelích  zápisu - schváleno všemi 
přítomnými hlasy. 
Hlasování :   Pro :8  Proti : 0 Zdržel se : 0 
V průběhu hlasování se na zasedání ZMČ dostavili další členové Zastupitelstva – pan Malina a Bc. 
Dvorská a zasedání pokračovalo v počtu 10 členů. 
 
ad 1)   Kontrola zápisu z 20. zasedání ZMČ – bez připomínek. 
  
ad 2) Jako druhý bod programu byl zařazen návrh usnesení č. 136/09 ZMČ – zrušení zvláštních účtů 
zřízených na stavbu M-Centra. Zastupitelstvo souhlasilo, aby byly tyto účty zrušeny. Zůstatky obou 
účtů v celkové výši 280.603,68 Kč budou zapojeny do rozpočtu – viz  předložený návrh rozpočtového 
opatření č. 2/2009, který bude projednáván jako následující bod. 
Hlasování :  Pro 10  Proti : 0 Zdržel se : 0 
Návrh byl přijat. 
 
 
ad 3)  Dalším projednávaným návrhem usnesení byl návrh usnesení č. 135/09 ZMČ – rozpočtové 
opatření č. 2/2009. Starostka  přítomným vysvětlila  jednotlivé položky a přesuny v rámci schváleného 
rozpočtu a poté dala Zastupitelstvu prostor k dotazům. Ing. Borhy se zeptal, z jakého důvodu byly 
navýšeny  náklady na elektřinu – navýšení o 280.000,- Kč a co skrývá položka DKP Chaberský dvůr – 
200.000,- Kč. Starostka mu odpověděla, že  navýšení u položky elektřina je pouze informativní, 
protože vzhledem ke krátké době provozu objektu a kombinaci topných systémů nelze  přesně stanovit 
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náklady na provoz, které jsou mimo jiné ovlivněny vysokými zálohami a změnou sazeb el. energie, 
které se MČ  podařilo získat. V případě položky DKP se pak jedná o zařízení čajovny a obřadního 
sálu. MUDr. Tupá se zajímala o přesuny  financí z rozpočtu  kulturní a školské komise, které se vzdaly  
části svých příjmů ve prospěch DKP. Jak uvedla, komisím byly tyto finanční prostředky přiděleny na 
činnost, nikoliv na zařízení. Zeptala se, zda je takový počin legislativně správný. Starostka jí 
odpověděla, že ano – o financích MČ rozhoduje Zastupitelstvo, proto může provádět přesuny dle 
vlastního uvážení. Ing. Nigrinová  na vysvětlení dodala, že činnost komisí úzce souvisí s tím, jak je 
objekt vybaven, a některé akce by nebylo možné uskutečnit, pokud by chybělo základní vybavení. 
Proto se komise dobrovolně svých prostředků vzdaly ve prospěch zařízení, které při akcích budou 
využívat. Protože další dotazy a připomínky nebyly, dala starostka hlasovat o návrhu usnesení. 
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy č. 1, která je je nedílnou součástí usnesení 
všemi přítomnými hlasy. 
Hlasování :  Pro : 10  Proti : 0  Zdržel se : 0 
Návrh byl přijat. 
 
ad 4) Posledním projednávaným návrhem byl návrh usnesení č. 137/09 potvrzení ředitele ZŠ do 
funkce. Vzhledem k tomu, že v tomto roce končí platnost funkčního období Mgr. Jiřího Kubelky jako 
ředitele ZŠ, prodlužuje ZMČ Praha-Dolní Chabry funkční období pro Mgr. Kubelku do 30.06.2010. 
Zastupitelstvo prodloužení funkčního období k výše uvedenému datu schválilo.  
Hlasování :   Pro : 10   Proti : 0  Zdržel se : 0 
Návrh byl přijat. 
 
ad 5)  Různé : 
Ing. Nigrinová  otevřela otázku rekonstrukce MČ Chaberáček. Na základě rozhovoru s ředitelkou MŠ, 
která na základě příslibu financí na rekonstrukci navýšila počet přijatých dětí, přičemž  rekonstrukce 
prozatím neproběhla, žádá o vysvětlení nejasné situace starostku a případná stanoviska jednotlivých 
členů ZMČ.Starostka odpověděla, že na posledním zasedání ZMČ Zastupitelstvo odsouhlasilo čerpání 
500.000,- Kč na již zmíněnou rekonstrukci, ale v červenci se naskytla možnost požádat o dotaci 
MHMP. MČ tak učinila a požádala o dotaci ve výši 1,2 mil. Kč. O jejím přidělení se bude rozhodovat 
na zasedání Zastupitelstva MHMP 17.09.2009. V případě, že dotace bude přidělena, bude 
rekonstrukce započata z prostředků MHMP, v případě, že přidělena nebude, budou použity již 
uvolněné prostředky a zbytek financí na rekonstrukci se musí MČ pokusit sehnat jiným způsobem.  
Pan Vokáč, kterého Ing. Nigrinová oslovila, aby se vzhledem ke znalosti poměrů k situaci vyjádřil, 
řekl, že z hlediska hygienických podmínek je stav MŠ na hranici, ale přiklání se k tomu, aby MČ 
vyčkala výsledků zasedání MHMP. MUDr. Dvořák jeho názor podpořil. 
V dalším příspěvku starostka informovala přítomné, že k 31.08.2009 ukončila na ÚMČ pracovní 
poměr tajemnice pí Kadlecová a koncem srpna  ve zkušební době odešla také pí Fassati, která byla 
přijata na pozici manažera Chaberského dvora.  V současnosti je vypsáno výběrové řízení na pozici 
tajemníka. Ing. Borhy se na starostku obrátil s dotazem, zda je vůbec nutné tuto pozici obsazovat. 
Starostka odpověděla, že ano, protože v současnosti vykonává tyto dvě funkce kumulovaně sama. Ing. 
Nigrinová se domnívá, že funkci tajemníka lze sloučit s funkcí manažera Chaberského dvora. 
Starostka naopak tyto funkce za slučitelné nepovažuje. Tajemník je řídící funkce s pracovní náplní  
personalistiky, musí dobře ovládat legislativu a znát státní správu, zatímco u  manažera se jedná 
především o organizační, ekonomické a obchodní schopnosti. MUDr. Dvořák starostku doplnil – 
domnívá se, že kumulace těchto schopností je ojedinělá a takového člověka lze hledat  v podnikatelské 
sféře. MČ by mu nikdy nemohla nabídnout odpovídající plat. 
Z řad veřejnosti se do diskuze přihlásila pí Dufková s připomínkou  týkající se úrovně a  zasílání 
příspěvků do Chaberského zpravodaje, které je možno zasílat jen v elektronické podobě. Tento způsob 
považuje za diskriminující s ohledem na starší generaci nebo občany, kteří nemají možnost zasílat 
příspěvky požadovaným způsobem. Za redakční radu  jí odpověděla Ing. Nigrinová, která  jí 
vysvětlila, že se jedná o snahu minimalizovat příspěvky psané jiným způsobem vzhledem k časové 
tísni. Pan Šír pak řekl, že dohoda je vždy možná, ale příspěvky v uvedené podobě preferují. 
Další příspěvek pí Dufkové se týkal  místní policie. Jak řekla, v obci jsou hlídky vidět minimálně, což 
se projevuje na čistotě a pořádku a šířícím se vandalizmu. Domnívá se, že spolupráce  Městské policie 
a úřadu je nedostačující a poukazuje na rozšiřující se nepořádek v okolí stanovišť separovaného sběru. 
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Navrhuje, aby tato stanoviště byla rozšířena o sběrné místo Cotexu na obnošené šatstvo nebo obuv. 
Starostka jí odpověděla, že  nepořádek, o němž hovoří, je vizitkou kultury občanů. Nepovažuje za 
možné, aby hlídka  městské policie  hlídala všech 14 stanovišť separací, stejně tak, aby jediný 
pracovník úklidu, kterého  MČ nedávno získala, uklidil  denně celé Chabry. 
Paní Dufková se obrátila na starostku s posledním dotazem, kdo má v obci povinnost udržovat 
chodníky a kanalizační vpusti. Starostka jí odpověděla, že chodníky  jsou v kompetenci obce, ale ta 
má na jejich údržbu pouze omezené prostředky, proto apeluje na občany, aby se o ně také starali.  
V případě kanalizačních vpustí se o splaškovou kanalizaci stará TSK a o dešťovou MČ. Ta však již 
z velké části není funkční, proto je vždy nutné konkretizovat, o kterou vpusť se jedná a její stav a 
funkčnost prověřit. 
 
Po posledním příspěvku starostka poděkovala členům ZMČ za účast, připomněla  termín následného 
zasedání ZMČ, který byl stanoven na 9.12.2009, a zasedání Zastupitelstva v 19:32 hod. ukončila. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Jaroslava Plevová                                                                       PhDr.Věra Doušová 
starostka MČ                                                                               radní MČ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: J. B. Kukurová 
Originál zápisu  uložen na ÚMČ 
Ověřovatelé zápisu:  MUDr. Tupá, pan Šír                    
                                  
   
 


