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Městská část Praha-Dolní Chabry 

Zastupitelstvo městské části 
 

Zápis č. 22/09/ ZMČ  ze dne 09.12.2009 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni:        JUDr. Vostřáková 
Neomluveni:    Bc. Dvorská 
Návrhový výbor: Ing. Pexa, Ing. Borhy 
Ověřovatelé zápisu:  MUDr. Tupá, pí Klimešová 
 
 
Navržený program 22. zasedání Zastupitelstva MČ: 
 
1. Kontrola zápisu z 21. zasedání ZMČ 
2. Rozpočtové opatření č. 3/2009 
3. Žádost o souhlas s úpravou ÚP – změna charakteru pozemku 
4. Návrh na změnu ÚP – změna funkčního využití pozemku parc.č. 1426/18 
5. Výstavba BD Dolní Chabry – Do Rybníčků (firma REBOS) 
6. Žádost o převedení financí na opravu MŠ do r. 2010 
7. Žádost o zapojení fondu odměn do rozpočtu PO MŠ Bílenecké náměstí 
8. Rozpočtový výhled na roky 2010-2015 
9. Majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 28 
10. Nabídka na odprodej pozemku 
11. Zápis z jednání na odboru hygieny dětí a mladistvých HS HMP 
12. Souhlas se zněním konceptu návrhů a připomínek nově projednávaného ÚP 
13. Rozpočtové provizorium na r. 2010 
14. Různé 
 
 
Zasedání ZMČ bylo zahájeno v 18:35 hod. 
  
Starostka přivítala přítomné, konstatovala, že Zastupitelstvo je usnášení schopné a zahájila 22. 
zasedání ZMČ. Přistoupila k navržení  ověřovatelů a návrhové komise. Do návrhového výboru byli 
zvoleni  Ing. Borhy a Ing. Pexa, který četl usnesení, za ověřovatele  MUDr. Tupá a paní Klimešová. U 
navrženého programu starostka požádala o několik úprav, o nichž se postupně hlasovalo a poté bylo 
hlasováno o celém upraveném programu. Před odhlasováním změn starostka vysvětlila důvody, které 
k žádosti o stažení vedly, a požádala zastupitele o  vyjádření, zda se stažením bodu nebo naopak jeho 
zařazením souhlasí. 
Hlasování o návrhovém výboru a ověřovatelích : 
návrhový výbor : Ing. Pexa, Ing. Borhy, ověřovatelé : MUDr. Tupá, paní Klimešová 
Pro : 12  Proti : 0 Zdržel se : 0 
Hlasování týkající se bodu 8) 
Požadavek – stažení původně zařazeného bodu – Darovací smlouvy firmy Central Group z důvodu 
chybné přílohy a zařazení návrhu usnesení č. 151/09 ZMČ – Rozpočtový výhled na rok 2010-2015 
Pro : 12  Proti : 0 Zdržel se : 0 
Hlasování k bodu č. 13) 
Požadavek – stažení původně zařazeného bodu – Přidělení bytu z kvóty MHMP a zařazení návrhu 
usnesení  č. 152/09 ZMČ – Darovací smlouvy fyzickým osobám. 
K této žádosti uvedla starostka informace :  
- přidělení bytu z kvóty MHMP – V současnosti MHMP požaduje, aby MČ navrhla uchazeče, kterému 
bude přidělen byt. Uchazeč  musí splňovat daná kriteria a pokud tomu tak není, byt nedostane. Není 
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předem známo, o jaký byt se jedná, proto starostka navrhuje, aby MČ ve spolupráci se sociální komisí 
navrhla  nejméně 2 uchazeče, kteří by kriteria splňovali a zvýšila se tak šance, byt pro někoho získat. 
Po vysvětlení požádala členy ZMČ, aby se k návrhu vyjádřili. Protože nebyly žádné připomínky, dala 
starostka hlasovat o vyřazení  bodu, týkajícího se přidělení bytu z programu : 
Hlasování :  Pro : 12  Proti : 0 Zdržel se : 0 
Následně starostka požádala, aby byl zařazen do programu návrh usnesení č. 152/09 ZMČ – Dary 
fyzickým osobám.  Vysvětlila, že bod předkládá na základě požadavku Rady ze dne 7.12.2009, která 
se usnesla, že  návrh odměn pro zastupitele formou daru vypracuje starostka, která jej předloží 
k projednání na tomto zasedání. Poté členy ZMČ požádala o jejich vyjádření. MUDr. Tupá byla pro 
zařazení do programu. Ing. Borhy doporučil vzhledem k obsáhlému programu, aby byl tento návrh 
zařazen až na příští zasedání. Starostka dala hlasovat o protinávrhu Ing. Borhy, aby byl návrh zařazen 
až na příští zasedání. 
Hlasování :  Pro : 9  Proti : 3 Zdržel se : 0 
Poté starostka přečetla upravený program zasedání, z něhož byly staženy 2 návrhy a  1 návrh byl 
zařazen v takové posloupnosti, jak je uvedeno v programu nyní.  
Hlasování :  Pro :12  Proti : 0 Zdržel se : 0 
 
ad 1)   Kontrola zápisu z 21. zasedání ZMČ – bez připomínek. 
  
ad 2) Jako druhý bod programu byl zařazen návrh usnesení č. 138/09 ZMČ – Rozpočtové opatření č. 
3/2009.  Starostka požádala, aby  návrh, který Zastupitelé obdrželi v materiálech k prostudování, byl 
navýšen o 35.000,- Kč na Zpravodaj, který v současnosti vychází každý měsíc a současné zdroje 
nestačí k pokrytí nákladů. Poté dala prostor členům ZMČ k připomínkám a dotazům. Protože 
připomínky, ani další návrhy nebyly, dala o návrhu hlasovat. Zastupitelstvo schválilo rozpočtové 
opatření č. 3 dle upravené přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. V průběhu 
projednávání tohoto bodu se dostavila na zasedání Ing. Nigrinová, proto byl bod odhlasován již všemi 
13 přítomnými členy. 
Hlasování :  Pro: 13  Proti : 0 Zdržel se : 0 
Návrh byl přijat. 
 
 
ad 3)  Dalším projednávaným návrhem usnesení byl návrh usnesení č. 139/09 ZMČ – Žádost o souhlas 
s úpravou ÚP (změna charakteru pozemku). Zastupitelstvo projednalo návrh vlastníků pozemků 
v lokalitě západní od stávající zástavby v ulici Doksanská, kteří žádají o souhlas s úpravou ÚP ze 
stávajícího využití parcel, tj. PZ na OB. Schválilo jeho zapracování do námětů a připomínek 
k projednávání změny ÚP. 
Hlasování :   Pro 13  Proti : 0 Zdržel se : 0 
Návrh byl přijat. 
 
ad 4) Starostka seznámila Zastupitelstvo s návrhem usnesení č. 140/09 ZMČ –návrh na změnu ÚP – 
změna funkčního využití pozemku parc.č. 1246/18. Uvedla přítomné do problematiky a přivítala na 
zasedání architektonický ateliér Real Design a zástupce investora, kteří si pro radní připravili 
prezentaci, týkající se územní studie rezidenčního bydlení, které však předpokládá změnu využití 
pozemku v nově navrhovaném  ÚP. V rámci prezentace zodpověděli žadatelé dotazy a připomínky 
zastupitelů týkající se současného a navrhovaného stavu, objemové hmoty zastavěné plochy, 
předpokládané výšky budov, občanské vybavenosti a plochy pro rekreaci a sport. Z dotazů a 
připomínek, které zazněly, vyplývá, že za nejpodstatnější členové Zastupitelstva považují skutečnost, 
zda současný stav – pole změnit na obytnou zástavbu s plochou k rekreaci a sportu. Jak řekl Ing. Pexa, 
který se přihlásil o slovo, je nutné navrhovanou změnu podpořit. Předloženou studii považuje za 
přínosnější než pozemek vedený jako zemědělská půda, který může ležet ladem nebo bude špatně 
udržovatelný. MUDr. Dvořáka zajímal koeficient zastavěnosti v přímé závislosti na výšce nových 
objektů, protože by podpořil projekt zachovávající residenční zástavbu a  MUDr. Tupou zajímala 
izolace zástavby od blízké skládky. Vyjádření investora – koeficient zastavěné plochy v rámci 
platných regulativů navrhl Real Design sám, akceptuje výšku okolní zástavby, tj. 2 NP + l obytné 
podkroví, obytná zástavba je  ve studii dostatečně ozeleněna a  od ďáblické skládky má být dle ÚP 
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izolována lesem. O dalších podmínkách je možné jednat v dalším stupni řízení, pokud Zastupitelstvo 
vydá kladné stanovisko k návrhu změny ÚP. Poté starostka poděkovala investorovi za prezentaci, a 
diskuzi k tématu ukončila. Položila otázku, zda má někdo připomínky k formulaci návrhu usnesení, a 
protože  připomínky nebyly, požádala návrhový výbor – Ing. Pexu, aby návrh přečetl. Vzhledem 
k tomu, že v návrhu územního plánu je v dané lokalitě navrhováno funkční využití sousedících  
pozemků RP – rekreační plocha a uvedený pozemek by využitím na OB zajistil budoucím obyvatelům 
možnost využívání rekreační plochy, Zastupitelstvo požaduje zařadit do konceptu změn ÚP pozemek 
parc.č. 1246/18 do funkčního využití OB.  
Hlasování :   Pro : 12   Proti : 0  Zdržel se : 1 
Návrh byl přijat. 
 
ad 5)  Starostka předložila k projednání návrh usnesení č. 141/09 ZMČ –výstavba BD Dolní Chabry- 
Do Rybníčků na pozemcích parc.č. 387/1-2, 388/2, 389/2 a 393/1, který předložila firma REBOS. Její 
zástupci byli také pozváni na zasedání, aby svou studii představili a zodpověděli případné dotazy. 
Starostka uvedla přítomné do problematiky a seznámila je s výhradami, které měla Rada k projektu. 
Rada požadovala snížení objektu tak, aby nepřevyšoval výškou okolní zástavbu, umístění 1 
nebytového prostoru a rozčlenění monolitní stavby.  Poté odevzdala slovo investorům. Ing. Bartoš 
představil firmu a odevzdal slovo Ing. Arch. Žižkovi, který  předložil studii upravenou dle již 
zmíněných požadavků. Jak uvedl, objekt byl snížen o cca 1,5 m místo požadovaných 30 cm, byla 
členitě upravena fasáda tak, aby  nepůsobila monoliticky a korespondovala s okolní zástavbou, byl 
splněn požadavek na 1 nebytový prostor. Kromě projektové dokumentace byla na zasedání předložena 
vizualizace do okolní zástavby z pohledu ulice Měděnecká a Do Rybníčků.  Ing. Pexa se vyjádřil, že 
projekt považuje za velice zdařilý. S dotazem se přihlásil p. Morava, který se obává  zahuštění dopravy 
v přilehlých ulicí a  domnívá se, že je nutné se výstavbou zabývat i z tohoto úhlu pohledu. Starostka 
odpověděla, že současné dopravní značení umožňuje výjezd nejen ulicí Měděneckou, ale také ulicí 
Obslužnou na Ústeckou.O původní záměr propojit lokalitu severně od Měděnecké na Ústeckou za 
Triocampem se MČ stále snaží. V roce 2007 byl firmou Central Group zpracován projekt na 
propojení, bohužel se dosud nepodařilo vyřešit majetkové vztahy k pozemkům, na kterých by měla být 
komunikace vybudována. Pí Machytková, která se přihlásila o slovo, žádala, aby v takovém případě 
MČ stavbu v této lokalitě nepovolovala. Starostka odpověděla, že podle platného ÚP je zde možné 
stavět a že komunikace, které zde jsou, dovolují další dopravní obslužnost. Horší situace je v ulicích 
Tušimická, Měděnecká až Prunéřovská, kam se doprava soustředí, proto je v plánu výše uvedené 
propojení této lokality na ulici Ústeckou. Protože další připomínky a dotazy nebyly, poděkovala 
investorovi za vysvětlení a požádala návrhový výbor, aby přečetl usnesení.  Zastupitelstvo nemá 
připomínky k PD předložené firmou REBOS  na výstavbu bytového domu o cca 26 bytech. 
Předložená studie splňuje Radou stanovené podmínky. 
Hlasování : Pro : 13   Proti : 0  Zdržel se :  0 
 
ad 6) Starostka seznámila přítomné s návrhem usnesení č. 142/09 ZMČ – žádostí o převedení 
financí na opravu MŠ do r. 2010, kterou předložila  ředitelka MŠ, PhDr. Kalábová. Zastupitelstvo 
vzalo na vědomí informaci ředitelky MŠ o nečerpání částky ve výši 500.000,- Kč na úpravu 1 třídy 
s tím, že plánuje provést tuto opravu v prázdninové období r. 2010. Souhlasí s posunem čerpání 
uvolněné částky. 
Hlasování : Pro : 12   Proti : 0  Zdržel se : 1 
 
ad 7) Dalším projednávaným usnesením byl návrh usnesení č. 143/09 ZMČ – žádost  o zapojení 
fondu odměn do rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Bílenecké náměstí. Zastupitelstvo souhlasí se 
zapojením fondu odměn ve výši 40.000,- Kč do rozpočtu MŠ, z kterého budou vyplaceny odměny pro 
zaměstnance MŠ dle návrhu ředitelky L. Nikodýmové. 
Hlasování : Pro : 13   Proti : 0  Zdržel se : 0 
 
ad 8) Starostka seznámila zastupitele s návrhem usnesení č. 145/09 týkající se majetkoprávního 
vypořádání pozemku parc.č. 28 (prostření rybník), o který požádal Odbor ochrany prostředí MHMP.  
Zastupitelstvo projednalo žádost výše jmenovaného odboru a s převedením pozemku nesouhlasí. 
Požaduje upřesnění žádosti. 
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Hlasování :  Pro : 13   Proti : 0  Zdržel se : 0 
 
ad 9) Starostka předložila návrh usnesení č. 146/09 ZMČ – nabídka odprodeje pozemku parc.č. 
1333/46, v k.ú. Dolní Chabry, který předložila realitní a dražební kancelář SKZ Nord.  Zastupitelstvo 
vzalo nabídku na odprodej výše uvedeného pozemku o výměře 8.842 m2 na vědomí a na výše 
uvedenou nabídku nereflektuje.  
Hlasování : Pro : 12   Proti : 0  Zdržel se : 1 
 
ad 10) Starostka přednesla návrh usnesení č. 147/09 ZMČ – Zápis z jednání 15.10.2009 na odboru 
hygieny dětí a mladistvých HS HMP, který se týkal šetření hygienických podmínek v MŠ Chaberáček. 
Seznámila přítomné se skutečnostmi, které k tomuto šetření vedly – anonym, a předložila závěry 
z toho vyplývající. Jak řekla, pro letošní rok byla schválena kapacita 70 dětí, pro příští rok pak 65 dětí 
a to i v případě, že nedojde k rekonstrukci sociálních zařízení. Dále seznámila zastupitele s návrhem, 
který podpořila Rada, vybudovat v rezervním prostoru Chaberského dvora detašovanou třídu některé 
příspěvkové organizace, kam by byly umístěny pouze předškoláci, čímž by se uvolnila kapacita pro 
menší děti ve školách. Náklady odhaduje na 2,5 mil. Kč. Současně informovala zastupitele o studii na 
stavební úpravu MŠ tak, aby vyhovovala všem podmínkám pro provoz MŠ. Náklady na takovou 
stavební úpravu by se pohybovaly okol 4 mil. Kč bez navýšení kapacity. Současně starostka 
připomněla členům ZMČ požadavek na vybudování plnohodnotné MŠ v lokalitě Beranov, kde je 
investorem firma Star Group. Zmíněná škola by měla mít kapacitu cca 100 dětí v horizontu 3 let. To 
však neřeší současnou situaci zvýšeného požadavku na umístění dětí do MŠ. 
Pan Dobrý se zeptal, pod čí správou by toto detašované pracoviště bylo. Starostka odpověděla, že 
předpokládá, že pod správou MŠ Bílenecké náměstí, protože tato MŠ  je nejblíže, ale nevylučuje ani 
ZŠ. Ing. Pexa se vyjádřil k dostavbě MŠ Chaberáček. Domnívá se, že náklady na dostavbu MŠ ve výši 
4 mil. Kč, kdy nedojde k navýšení počtu dětí, jsou příliš vysoké a nic neřeší. Ing. Borhy navrhuje, aby 
MČ měla jen 1 MŠ, která bude vyhovovat potřebám MČ a současné legislativě. MUDr. Dvořák 
upozornil na skutečnost, že v případě  větší rekonstrukce MŠ Chaberáček nebude škola funkční půl 
roku a vznikne problém s umístěním dětí. Přiklání se k detašovanému pracovišti v Chaberském dvoře 
a rekonstrukci sociálních zařízení. Ing. Pexa navrhuje, aby prostředky uvolněné na rekonstrukci MŠ 
byly navýšeny o rekonstrukci na sociálky  a  dobudování rezervy. Protože další náměty k tématu 
nebyly, požádala starostka návrhový výbor o přečtení usnesení. Zastupitelstvo vzalo na vědomí Zápis 
z jednání na Odboru hygieny dětí a mládeže Hygienické stanice hl. m. Prahy konaného dne 
15.10.2009. Nedostatečná kapacita hygienických zařízení bude řešena v rámci finančních a 
prostorových možností a MČ bude jednat o způsobu řešení dané situace v rámci platné legislativy. 
Hlasování : Pro : 13   Proti : 0  Zdržel se :0 
 
ad 11)   Starostka předložila návrh usnesení č. 148/09 ZMČ – souhlas se zněním konceptu návrhů a 
připomínek k nově projednávanému územnímu plánu. Materiál, se kterým měli možnost se členové 
ZMČ seznámit, doplnila o odborné připomínky, které byly zpracovány ve spolupráci se starostou MČ 
Suchdola a s Ing. Korfem. Jak uvedla, jedná se o odborně podložené námitky k rozptylové a hlukové 
studii týkající se stavby Pražského okruhu a jeho dopadu na MČ, kdy MČ požaduje  respektování 
všech podmínek stanových EIA v závislosti na sociodemografických  podmínkách obyvatelstva. 
V průběhu projednávání tohoto bodu se omluvila Ing. Nigrinová a zasedání pokračovalo o 12 členech. 
Ing. Pexa se domnívá, že se k předloženému materiálu nelze z tohoto pohledu vyjádřit, protože není 
odborník. Pan Vokáč je názoru, že negativa vyplývající ze stavby okruhu jsou všeobecně známá,  
proto je předložený dokument nutné podpořit. MUDr. Dvořák je téhož názoru. Z řad občanů se 
k apelaci připojili  pan Morava a pí Machytková, která jako bývalý člen ZMČ připomněla záporné 
stanovisko ZMČ k zátěži ulic Ústecká a Spořická, které jsou již v současnosti problematické a  budou 
okruhem dotčeny mnohem více. Zastupitelstvo souhlasilo se zněním Konceptu návrhů a připomínek 
k nově projednávanému ÚP v rozšířené podobě, předložené starostkou na zasedání.  
Hlasování : Pro : 9  Proti : 2  Zdržel se : 1 
 
ad 12) Předposledním projednávaným návrhem usnesení byl návrh usnesení č. 150/09 ZMČ  - 
rozpočtové provizorium na rok 2010. Zastupitelstvo rozpočtové provizorium MČ Praha-Dolní Chabry 
v roce 2010 schválilo dle Zásad hospodaření v období rozpočtového provizoria. 
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Hlasování : Pro : 12  Proti : 0  Zdržel se : 0 
 
ad 13) Poslední projednávaný návrh usnesení byl návrh usnesení č. 151/09 ZMČ týkající se 
rozpočtového výhledu na roku 2010-2015. Jak starostka vysvětlila, tuto povinnost MČ ukládá zákon č. 
250/2000 Sb. a při jeho sestavování se vychází  z předpokládaných příjmů a výdajů.  Do  příjmů jsou 
zahrnuty státní dotace, dotace MHMP, daň z nemovitosti, příjmy z prodeje nebo pronájmu majetku ve 
vlastnictví obce, dary a jiné příjmy, do výdajů závazky a povinnosti MČ. Poté se členů zeptala, jsou-li 
k předloženému dotazy. Protože nebyly, dala o návrhu usnesení hlasovat. Zastupitelstvo předložený 
rozpočtový výhled na rok 2010-2015 schválilo v předloženém znění. 
Hlasování :  Pro : 12  Proti : 0  Zdržel se : 0 
 
ad 14) Různé : 
Se svým příspěvkem se přihlásil pan Vokáč, který přislíbil na minulém zasedání dešifrovat položku 
týkající se nákladů na oslavy 735. let Dolních Chaber. Jak uvedl, plánované náklady byly vyčerpány 
na 85% a předložené položky byly čerpány z účetních dokladů. 
Protože na minulém zasedání nalezl pan Dobrý numerickou chybu v předložené zprávě o kontrole 
účetních dokladů týkajících čerpání financí na školu v přírodě u MŠ Bílenecké náměstí, předložil pan 
Vokáč opravenou verzi, kde, jak vysvětlil, došlo k písařské chybě. 
Z řad občanů se se svým příspěvkem přihlásil pan Kalenda. Informoval přítomné o svém záměru 
revitalizovat rybník, který za tímto účelem zakoupil a zeptal se, zda by Zastupitelstvo nemělo zájem 
stát se partnerem projektu, který je kladně hodnocen Odborem ochrany prostředí MHMP. Starostka 
odpověděla, že je nutné předložit  k posouzení projekt, aby se mohlo Zastupitelstvo vyjádřit. 
Paní Machytková se přihlásila s příspěvkem, který se týkal napojení lokality Beranov z ulice 
Kobyliská. Jak uvedla, bývalé Zastupitelstvo bylo zásadně proti tomuto nápojnému bodu a současné 
Zastupitelstvo jej povolilo navzdory úzké komunikaci a nedostačujícím chodníkům. Starostka s ní 
nesouhlasila. Pokud ví, minulé Zastupitelstvo  zamítlo  napojení z ulice Protilehlá.  Beranov nebude 
mít pouze 1 nápojný bod v Kobyliské a komunikace v tomto místě bude rozšířena společně o chodník. 
PhDr. Doušová se k ní připojila. Považuje informaci pí Machytkové za zavádějící, protože vlastníci 
pozemků v okolí nápojného bodu své pozemky prodali za účelem rozšíření komunikace. MUDr. 
Dvořák dodal, že  v době, kdy byla možnost vyjádřit se k projektu, tak občané neučinili, a domnívá se, 
že stavební a dopravní komise, jejímž je členem, zvážila všechna  rizika a připomínky, které pak byly 
zahrnuty v podmínkách formulovaných v usnesení ZMČ a následně stvrzeny smluvně s firmou Star 
Group. Ing. Borhy se jako předseda uvedené komise k MUDr. Dvořákovi připojil. V průběhu 
projednávání odešla pí Hradecká, takže v závěru bylo přítomno 11 členů ZMČ. 
V dalším příspěvku pí Machytková poukázala na nedostatečně široké chodníky v ulic Bolebořská, 
osvětlení přechodu pro chodce v ulici Prunéřovská a narůstající zátěž dopravou na všech 
komunikacích. Domnívá se, že by budoucí výstavba měla být v územním plánu   zohledněna 
z pohledu stávajících komunikací, pokud nezahrnuje výstavbu komunikací nových. 
 
V posledním příspěvku starostka poděkovala členům ZMČ za spolupráci v tomuto roce a popřála jim 
pěkné prožití vánočních svátků. Stanovila   termín následného zasedání ZMČ na 27.1.2010 a zasedání 
Zastupitelstva v 21:45 hod. ukončila. 
 
 
 
   
 
Jaroslava Plevová                                                                       PhDr.Věra Doušová 
starostka MČ                                                                               radní MČ 
 
 
Zapsala: J. B. Kukurová 
Originál zápisu  uložen na ÚMČ 
Ověřovatelé zápisu:  MUDr. Tupá, pí Klimešová                
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