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Městská část Praha-Dolní Chabry 

Zastupitelstvo městské části 

 

Zápis č. 23/10/ ZMČ  ze dne 27.01.2010 

 
Přítomni: dle prezenční listiny  
Omluveni:        Ing. Nigrinová, MUDr. Tupá 
Neomluveni:    Ing. Pexa, JUDr. Vostřáková 
Návrhový výbor: Ing. Borhy,  pan Malina 
Ověřovatelé zápisu:  pí Klimešová, pí Hradecká 
 
 
Navržený program 23. zasedání Zastupitelstva MČ: 
 
1. Kontrola zápisu z 22. zasedání ZMČ 
2. Investiční záměr na dobudování rezervy v CHD 
3. Investiční záměr na zajištění splnění  

hygienických podmínek v MŠ Chaberáček 
4. Schválení rozpočtu na tok 2010 
5. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu MF 

za rok 2009 
6. Darovací smlouva firmy Central Group 
7. Různé 
 
 
Zasedání ZMČ bylo zahájeno v 18:35 hod. 
  
Starostka přivítala přítomné, konstatovala, že Zastupitelstvo je usnášení schopné a zahájila 23. 
zasedání ZMČ. Přistoupila k navržení  ověřovatelů a návrhové komise. Do návrhového výboru byli 
zvoleni  pan Malina a Ing. Borhy, který četl usnesení, za ověřovatele  paní Hradecká a  paní 
Klimešová.  
Hlasování :   Pro : 9  Proti : 0 Zdržel se : 0 
Starostka požádala, aby byl do programu zařazen jako bod 3) návrh usnesení č. 156/10 ZMČ – 
investiční záměr na zajištění hygienických podmínek v MŠ Chaberáček a dala o návrhu hlasovat. 
Protože se dostavil na zasedání pan Dobrý, návrh, aby byl bod do programu zařazen, odhlasovalo 10 
členů ZMČ. 
Hlasování :  Pro : 10  Proti : 0 Zdržel se : 0 
Poté starostka přečetla upravený program zasedání rozšířený o výše uvedený bod, a bylo hlasováno o 
navrženém programu. Program odhlasovalo 11 členů ZMČ, protože se dostavila Bc. Dvorská. 
Hlasování :   Pro :11  Proti : 0 Zdržel se : 0 
 
ad 1)   Kontrola zápisu z 22. zasedání ZMČ.  Zapisovatelka upozornila na skutečnost, že v bodu 14) – 
Různé u zápisu z 22. zasedání ZMČ bude u příspěvku pí Machytkové na konci předposledního 
odstavce upraven původní text : ...osvětlení přechodu pro chodce v ulici Prunéřovská na text : 
…osvětlení přechodu u zastávky MHD „Prunéřovská“ na komunikaci Ústecká. 
  
ad 2) Jako druhý bod programu byl zařazen návrh usnesení č. 152/10 ZMČ – investiční záměr na 
dobudování rezervy v CHD. Starostka předložila graficky zpracovaný návrh na úpravu rezervy, která 
má sloužit jako detašované pracoviště MŠ pro předškoláky. Upozornila na skutečnost, že místo 
původně zamýšleného počtu 30 dětí, je zde možné umístit pouze 25 dětí. Detašované pracoviště MŠ 
by mělo být součástí MŠ Bílenecké náměstí a budou zde umístěni výhradně předškoláci. Ing. Borhy se  
zeptal, zda se bude jednat  o stálé detašované zařízení MŠ, jestli bude investice kryta z vlastních zdrojů 
MČ a jaké jsou náklady na dobudování rezervy. Starostka mu odpověděla, že rezerva  CHD bude  
využívána tímto způsobem do doby, pokud bude o místa v MŠ zájem. V případě, že  zájem opadne, 



 2 

lze dobudované prostory s malými úpravami nabídnout za účelem podnikání. MČ dobudování rezervy 
pokryje z vlastních zdrojů a předpokládá finanční náklady cca 2,5 mil. Kč. Dalších 500 tisíc Kč bude 
třeba na zařízení. Pokud nám bude poskytnuta dotace MHMP, bude použita. 
Pana Šíra zajímalo, odkud by do nově vybudované MŠ byl přístup. Starostka řekla, že navrhované 
úpravy předpokládají vstup z nádvoří Chaberského dvora, a odkázala zastupitele na studii, kterou mají 
všichni k dispozici. 
Protože další otázky nebyly, požádala starostka, aby Ing. Borhy přečetl návrh usnesení. Zastupitelstvo 
schválilo investiční záměr na dobudování rezervy v CHD, kde vznikne detašovaná třída MŠ Bílenecké 
náměstí. Ukládá starostce zajistit zpracování projektové dokumentace a potřebná povolení k realizaci 
stavby. Ukládá  ředitelce MŠ Bílenecké náměstí zajistit navýšení kapacity ve spolupráci s ÚMČ. 
Termín : ihned. 
Hlasování :  Pro: 11  Proti : 0 Zdržel se : 0 
Návrh byl přijat. 
 
 
ad 3)  Dalším projednávaným návrhem usnesení byl návrh usnesení č. 156/10 ZMČ – investiční záměr 
na zajištění hygienických podmínek v MŠ Chaberáček. Starostka seznámila přítomné se stanoviskem 
Hygieny, která pro šk. rok 2010/2011 snížila počet dětí na 65 dětí  ze současných 70. Z řad veřejnosti 
se přihlásila pí Hejdová, která požadovala konkrétní odpověď, zda rekonstrukce MŠ proběhne nebo  
zda se bude MŠ rozšiřovat. Je informována o tom, že MČ neschválila projekty předložené ředitelkou 
MŠ, chtěla by  vědět proč,  a jestli má MČ vypracovaný jiný projekt na rekonstrukci MŠ. Starostka jí 
odpověděla, že o rozšiřování MŠ se neuvažuje vzhledem k možnostem stavební parcely. MČ považuje 
předložené projekty za příliš nákladné. Byla vypracována úspornější varianta, která nenavyšuje 
kapacitu MŠ, ale vytváří vyhovující podmínky z hlediska platné legislativy – rozšíření šaten, 
sociálního zařízení, jídelny a zázemí pro učitele. Navýšení kapacity bude řešeno vybudováním 
detašovaného pracoviště v CHD a MČ stále jedná o tom, aby byla vybudována nová MŠ v 1. etapě 
výstavby v lokalitě Beranov. Do diskuze se zapojil Ing. Borhy, který považuje za neekonomické dát za 
rekonstrukci MŠ Chaberáček 5 mil. Kč, pokud výstavba detašovaného pracoviště stojí polovinu. 
Navrhuje, aby byl současný stav snížen na 50 dětí, což by mohlo být pro Hygienu vyhovující, 25 dětí 
přesunout na detašované pracoviště, zachovat tak současný stav a počkat na novou MŠ. Starostka  
souhlasila s názorem, že rekonstrukce v této finanční hodnotě je neekonomická, ale nesouhlasí se 
snížením kapacity na 50 dětí. Ve školce bude nutné provést některé investice pro zlepšení 
hygienických podmínek a prostoru pro děti v jídelně. 
Paní Hejdová nebyla s vysvětlením spokojená. Řekla, že je názoru, že se MČ tímto problémem zabývá 
už pozdě. 
PhDr. Doušová nesouhlasila. Jak řekla, k  navýšení kapacity v obou MŠ  došlo již  dvakrát a obě MŠ  
prošly několika rekonstrukcemi. Navíc se MČ snaží zavázat větší investory, aby spolupracovali  při 
výstavbě dalšího předškolního zařízení a pronajala dvoje prostory  za účelem dětského centra Pod 
Smrkem a Racek Jonatán ve snaze nabídnout  částečné náhradní řešení. Není v silách MČ umístit 
všechny děti do předškolních zařízení na území MČ.Na výstavbu a provoz nové MŠ nemá dostatek 
financí, ani pozemek. Přesto neustále hledá řešení. K názoru PhDr. Doušové se připojila také pí 
Klimešová. 
Starostka ukončila diskuzi a požádala, aby Ing. Borhy přečetl návrh usnesení. Zastupitelstvo schválilo 
investiční záměr na zajištění splnění hygienických podmínek v MŠ Chaberáček za předpokladu 
financování pouze ze zdrojů MČ v rozsahu nezbytně nutném pro splnění hygienických norem – 
rozšíření sociálních zařízení a jídelny dle vyhlášky. V případě spolufinancování MHMP bude MŠ 
Chaberáček rekonstruována v rozsahu předloženém Ateliérem Pilka, s.r.o. 
Hlasování :   Pro 11  Proti : 0 Zdržel se : 0 
Návrh byl přijat. 
 
ad 4) Starostka seznámila Zastupitelstvo s návrhem usnesení č. 153/10 ZMČ – schválení rozpočtu na 
rok 2010. Rozpočet byl řádně vyvěšen a bylo možné na něj nahlédnout. Zastupitelé měli možnost se 
s ním seznámit v předstihu, proto starostka přistoupila přímo k rozpravě. Návrh rozpočtu týkající se 
příjmů – bez připomínek a dotazů. U výdajů  v kapitole 03 položky 5137 položila pí Klimešová dotaz, 
zda zakoupené měřící zařízení na ulici Spořická bude vlastnit MČ nebo městská policie. Starostka jí 
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odpověděla, že zařízení bude patřit MČ. Ing. Borhy se pozastavil nad položkou 5169 – zimní údržba 
komunikací. Finanční krytí ve výši 100.000,- Kč nepovažuje za dostačující vzhledem k náročnosti 
zimní sezóny. Starostka souhlasila, uvedla, že tato položka je již vyčerpána a navýšení se bude řešit 
v případě potřeby rozpočtovým opatřením. Potom přítomné seznámila s dalšími novými položkami, 
které se v rozpočtu objevily  nově – nákup krytých zásobníků na zimní posyp a výměnu map 
v informačních tabulích, navýšení  položky na údržbu veřejné zeleně v kapitole 02. Protože další 
připomínky a dotazy nebyly, dala starostka o návrhu rozpočtu hlasovat. Rozpočet byl odhlasován 9 
členy ZMČ,  protože v průběhu jeho projednávání se  vzdálili pan Malina a pan Dobrý.  
Hlasování :   Pro : 9   Proti : 0  Zdržel se : 0 
Návrh byl přijat. 
 
ad 5)  Starostka seznámila přítomné s návrhem usnesení č. 154/10 ZMČ – neinvestiční dotací ze 
státního rozpočtu MF za rok 2009 za zrušené volby. Zastupitelstvo vzalo na vědomí poskytnutí  dotace  
ve výši 1.685,- Kč v souvislosti se zrušením voleb do PS PČR, které se měly konat ve dnech 9. a 10. 
října 2009. Vyčleněná částka byla zapracována do rozpočtu na rok 2009 ve výši 1,7 tis. Kč. Na 
zasedání se vrátil zpět pan Dobrý a jednání pokračovalo v počtu 10 členů ZMČ. 
 
ad 6) Posledním projednávaným návrhem usnesení, byl návrh usnesení č. 155/10 ZMČ – Darovací 
smlouva firmy Central Group. Zastupitelstvo schválilo znění Darovací smlouvy, kterou daruje firma 
Central Group MČ komunikaci v nově budované lokalitě „Obytný soubor RD – Do Rybníčků, Dolní 
Chabry, na pozemku parc.č. 1429/1. Současně bylo navrženo, aby nově vzniklá ulice byla 
pojmenována podle čestného občana MČ Praha-Dolní Chabry pana Antonína Suma. 
Hlasování : Pro : 9   Proti : 0  Zdržel se : 1 
 
ad 7) Různé : 
Ing. Borhy upozornil na skutečnost, že nově rozšířenou komunikaci v ulici Ulčova začali nájemníci 
BD používat jako parkovací místa. Je nutné, aby hlídka městské policie zpřísnila kontrolu 
nezodpovědných majitelů vozidel, protože účelem rozšíření komunikace bylo umožnit 
nekomplikovaný průjezd touto problematickou spojnicí. Rovněž upozornil na skutečnost, že v ulici   U 
Větrolamu tvoří překážku v provozu dlouhodobě zaparkovaný přívěs a v ulici Ládevská v části, která 
je obousměrná, zaparkovaná vozidla, která  v současné situaci se sněhovými bariérami situaci 
dvojnásobně komplikují. Starostka požádala zapisovatelku, aby  všechny připomínky uvedla do zápisu 
a obeznámila s nimi sloužící strážníky. Paní Hejdová z řad z veřejnosti, která kladla otázky v průběhu 
celého zasedání, se zeptala, jak jsou řešeny případy znečištění komunikací kapalinami z motorových 
vozidel. MUDr. Dvořák jí odpověděl, že se jedná o obdobnou situaci jako při znečištění  veřejných 
ploch psími exkrementy, kdy je nutné znečištění dokázat. V návaznosti na řečené se pí Hejdová 
zeptala, proč nemá MČ koše na psí exkrementy. Starostka jí odpověděla, že se v minulosti 
neosvědčily. 
Poté pí Hejdová poukázala na skutečnost, že v některých ulicích se objevují přesahy zeleně ze zahrad, 
které brání v chůzi po chodníku a některé z nich, především trnité dřeviny, mohou způsobit i zranění 
procházejících občanů. Starostka odpověděla, že tuto skutečnost by měla také monitorovat hlídka 
městské policie. Pokud podobnou skutečnost zaznamená a oznámí ji referentce životního prostředí, 
jsou majitelé vyzýváni, aby neprodleně překážku  bránící v chůzi odstranili. 
 
Protože další připomínky, dotazy a náměty již nebyly, poděkovala starostka přítomným za účast a 
zasedání 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:  pí Hradecká, pí Klimešová                
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