
Městská část Praha-Dolní Chabry
Zastupitelstvo městské části

Zápis č. 27/10/ ZMČ ze dne 11.10.2010

Přítomni: dle prezenční listiny, právní zástupce MČ Elena Bokij,
p. Dufek - investor záměru na výstavbu prodejny automobilů,
veřejnost

Omluveni:
Neomluveni: JUDr. Dvorská
Návrhový výbor: Ing. Pexa, pí Hradecká
Ověřovatelé zápisu: pí Klimešová, MUDr. Tupá

Navržený program 27. zasedání Zastupitelstva MČ:

I) Kontrola zápisu z 26. zasedání ZMČ
2) Rozpočtové opatření č. 2 v roce 20 IO
3) Vyjádření firmy Kros - úprava otopných systémů v areálu ZŠ
4) Žádost o povolení čerpání prostředků z RF PO ZŠ
5) Smlouva o provedení stavby č. 659/10 - stavba O 125 TV Chabry
6) Záměr na směnu části pozemku
7) Žádost o převzetí komunikací a pozemků do majetku MČ
8) Prodej studny
9) Vyjádření k investičnímu záměru - prodejna automobilů při ul. Spořická
10) Různé

Zasedání ZMČ bylo zahájeno v 18:35 hod.
Starostka přivítala přítomné, konstatovala, že Zastupitelstvo je usnášení schopné a zahájila 27.
zasedání ZMČ. Přistoupila k navržení ověřovatelů a návrhové komise. Do návrhového výboru byli
zvoleni pí Hradecká a ing. Pexa, který četl usnesení, za ověřovatele MUDr. Tupá a pí Klimešová.
Starostka požádala o doplnění programu o další bod - nabídka k odprodeji pozemku Pozemkového
fondu ČR, který byl zařazen jako desátý bod v pořadí před bod různé. O navržené změně dala
hlasovat.
Hlasování: Pro : 12 Proti: O Zdržel se : 2
Poté se starostka zeptala, má-li někdo z přítomných další požadavek na doplnění programu. Přihlásila
se Ing. Nigrinová, která požádala, aby byl do programu zařazen další bod - odměna starostce.
Starostka dala o zařazení bodu hlasovat.
Hlasování: Pro: 11 Proti: O Zdržel se : 3
Poté bylo hlasováno o celkovém programu:
Hlasování: Pro :14 Proti: O Zdržel se: O

ad I) Kontrola zápisu z 27. zasedání ZMČ. Bez připomínek.

ad 2) Prvním projednávaným návrhem usnesení byl návrh usnesení č. 181110 ZMČ - rozpočtové
opatření č. 2 v roce 20 IO. Starostka navrhla změnu u položky 5171 - oprava komunikace Doubická -
snížení o 20.000,- Kč ve prospěch položky SOli - odměny havárie MŠ, která by byla upravena
z 50.000,- na 70.000,- Kč. ing. Borhy, který se přihlásilo slovo, navrhl, aby odměny projednávalo
nové Zastupitelstvo, protože to považuje za populistické gesto pár dní před volbami. ing. igrinová
namítla, že přidělení odměn je nezpochybnitelné, protože je všem dobře známá situace okolo
rekonstrukce MŠ a havárie, při níž byla MŠ na Bíleneckém náměstí v letních měsících vytopena.
Stejně tak jsou známé důsledky a škody způsobené havárií, které byly likvidovány až do října t.r. Pan



Malina řekl, že tuto skutečnost nikdo nezpochybňuje, ale přesto ji ve vztahu k nadcházejícím volbám
lze považovat za populistické gesto. Starostka se proti tomuto nařčení ohradila. Řekla, že v době, kdy
ostatní užívali dovolenou, měly ředitelky náročný úkol zprovoznit obě MŠ včetně zahájení
provozu nové detašované třídy CHD, což je stálo nemalé úsilí. Přidělené odměny nemají souvislost
s nadcházejícími komunálními volbami. Paní Hradecká starostku podpořila. Pan Dobrý a MUDr. Tupá
se ohradili proti návrhu, aby odměny přidělovalo nové Zastupitelstvo. Rekonstrukce a opravy
proběhly v současném volebním období, proto je právem i povinností tohoto Zastupitelstva, aby
odměny přidělilo. K ostatním úpravám a přesunům dle potřeby v rámci schváleného rozpočtu námitky
nebyly, proto starostka dala o návrhu hlasovat.
Hlasování: Pro: 13 Proti: O Zdržel se : I
Návrh byl přijat dle předložené úpravy.

ad 3) Starostka seznámila Zastupitelstvo s návrhem usnesení č. 182/1OZMČ - Vyjádření firmy Kros
k úpravě otopných systémů v areálu ZŠ. Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci firmy Kros, která
nedoporučuje provést úpravu otopného systému vareálu ZŠ z důvodu nulové efektivity a vysokých
výdajů. Z tohoto důvodu nebude navyšován rozpočet MČ ve výši 380.000,- Kč, kterým Zastupitelstvo
tuto uvažovanou investici odsouhlasilo na svém 25. zasedání usn.č. 177/1OZMČ.

ad 4) Starostka seznámila přítomné s návrhem usnesení č. 183/1OZMČ - žádostí o povolení čerpání
prostředků z rezervního fondu ZŠ Spořická ve výši 22.000,- Kč z důvodu zjištění faktického stavu
účetnictví v souvislosti s nástupem Mgr. Chaloupecké do funkce školy. Než starostka předala slovo
k rozpravě, informovala členy ZMČ, že Rada čerpání prostředků z RF na zasedání, které předcházelo
zasedání Zastupitelstva, nedoporučila. Poté předala slovo radnímu MUDr. Dvořákovi, aby přítomným
objasnil důvody, které k tomu Radu vedly. Ten řekl, že Rada považuje za správné, aby přezkoumání
stavu účetnictví proběhlo řádným auditem ke konci roku 2010. O slovo se přihlásila Ing. Nigrinová,
která požádala o vysvětlení přítomnou ředitelku ZŠ. Starostka Mgr. Chaloupeckou vyzvala, aby tak
učinila. Ředitelka uvedla, že se jedná o subjekt, který má oprávnění k auditorské činnosti, ale byla ji
doporučena pouze kontrola stavu účetnictví z důvodu finanční nákladnosti. Proto se přiklonila pouze
ke kontrole účetnictví. Starostka namítla, že poradenské služby a částečná kontrola účetnictví nemají
váhu auditu. Ze zákona vyplývá, že MČ je povinna provést kontrolu hospodaření ke konci roku, a
proto doporučuje audit ve spolupráci s kontrolním výborem.
Pan Šír se obrátil na pana Vokáče jako předsedu kontrolního výboru, zda taková kontrola již
neproběhla, nebo zda není do konce roku v plánu. Ten odpověděl, že v podobném rozsahu proběhla
kontrola formou auditu před dvěmi lety.
Ing. Borhy řekl, že důvod uvedený v žádosti je důvodem k auditu, proto se k auditu přiklání. Ing.
Pexa se s ním ztotožnil a navrhl audit ke konci kalendářního roku. Zastupitelstvo nesouhlasí
s čerpáním finančních prostředků z rezervního fondu ZŠ v požadované výši a požaduje audit ke konci
kalendářního roku.
Hlasování: Pro: 14 Proti: O Zdržel se : O
Návrh byl přijat.

ad 5) Starostka předložila návrh usnesení č. 184/10 ZMČ - Smlouva o provedení stavby č. 659/1 O,
stavba č. O152 TV Chabry, etapa 0006 Pod Zámečkem. Starostka uvedla přítomné do problematiky.
Jak řekla, jedná se o výstavbu chodníku od ulice a Hrázi ke hřbitovu. Podmínkou celé stavby je
odkoupení pozemků od soukromých vlastníků, které uvázlo na nesouhlasu p. Hronka s kupní cenou ve
výši 500 tisíc Kč, protože cena dle znaleckého posudku byla vyšší. S cenou dle znaleckého posudku
nesouhlasil radní hl. m. Prahy, p. Klega z důvodu její výše. Starostka uvedla, že požádala radního
Klegu o možnost o ceně s p. Hronkem jednat a p. Hronkovi byla nabídnuta částka 500 tisíc Kč a
vybudování nového oplocení z prostředků města. Přesto se nepodařilo uzavřít kupní smlouvu na
pozemky pana Hronka, bude se budovat pouze část chodníku a to od konečné autobusu č. 162 ke
hřbitovu, včetně odvodnění. Předložená smlouva se zabývá neproblematickou částí stavby od konečné
ke hřbitovu, proto ji starostka předkládá. Zastupitelstvo souhlasilo se zněním výše uvedené smlouvy a
zmocnilo starostku kjejímu podpisu.
Hlasování: Pro: 14 Proti: O Zdržel se : O
Návrh byl přijat.
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ad 6) Starostka přednesla návrh usnesení č. 185/10 ZMČ - záměr na směnu části pozemku, který
přímo souvisí s předcházejícím projednávaným bodem. Zastupitelstvo souhlasilo se záměrem směnit
část pozemku parc.č. 1426/1, k.ú. Dolní Chabry, ul. Pod Zámečkem o výměře 28 m2 za část pozemku
parc.č. 33/1 o výměře 19 m2, na kterém bude zřízen veřejný chodník. Podmínkou směny pozemků je
uskutečnění stavby chodníku v jižní části ulice Pod Zámečkem tak, aby navazoval po celé délce, jak je
vyznačeno v projektu.
Hlasování: Pro: 14 Proti: O Zdržel se : O

ad 7) Starostka seznámila Zastupitelstvo s návrhem usnesení č.186/1 OZMČ, který se týkal žádosti o
převzetí komunikací a pozemků do majetku MČ, o které požádala společnost Central Group, a.s. Jedná
se o pozemky tvořící komunikace, chodníky a park ovací stání v ulicích Pešova a Klášterecká na
pozemcích, které jsou v současnosti ve vlastnictví výše uvedené firmy. Pořizovací cena komunikací je
4.440.000,- Kč, symbolická kupní cena je 1.000,- Kč.
O slovo se přihlásila Ing. Nigrinová, která myšlenku převzít komunikace podpořila. Připojila se k ní
PhDr. Doušová a také MUDr. Dvořák, který řekl, že je téhož názoru vzhledem na možnou výstavbu
okružní křižovatky v této lokalitě. Rovněž Ing. Pexa byl názoru, že komunikace na území obce by
měly být ve vlastnictví MČ.
Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením kupní smlouvy na komunikace a na pozemky v lokalitě "K
Ďáblickému háji - l.+II. etapa", které jsou předmětem žádosti developerské firmy.
Hlasování: Pro : 14 Proti: O Zdržel se : O
Návrh byl přijat.

ad 8) Starostka předložila návrh usnesení č. 187/1OZMČ - prodej studny. Zastupitelstvo souhlasilo
s prodejem studny s pozemkem parc.č. 1572/2 o výměře 3m2, k.ú. Dolní Chabry v ulici Počeradská za
cenu 46.620,- Kč dle znaleckého posudku. Zmocnilo starostku k podpisu smlouvy.
Hlasování: Pro: 14 Proti: O Zdržel se : O
Návrh byl přijat.

ad 9) Starostka přednesla návrh usneseni c. 188/10 ZMČ - Vyjádření k investičnímu zameru
prodejny automobilů při ulici Spořická, kterou předložil investor p. Dufek. Ten byl přizván na
zasedání, aby svůj záměr prezentoval a zodpověděl případné dotazy. Starostka uvedla přítomné do
problematiky a požádala p. Dufka, aby svůj záměr vysvětil. Pan Dufek řekl, že záměr předpokládá
výstavbu prodejny automobilů se servisním zázemím a parkovacími plochami při ul. Spořická ve
stávajícím objektu bývalých garáží a dílen v dnes již nevyužívaném areálu skládky komunálního
odpadu. Předpokládá stržení původních objektů a výstavbu 2 nových hal, v nichž bude prodejna
automobilů se servisním zázemím. Část objektu plochy je určena pro pronájem a jsou zde uvažovány
2 zaměstnanecké byty pro mimopražské zaměstnance. V menším z objektů by byla realizována
obchodní činnost. Parkovací plochy investor zřizuje na svém pozemku, současné stanoviště separací
pro blízkou výstavbu zůstává zachováno.
Ing. Nigrinovou zajímalo, zda prezentovaná činnost nebude překážkou budoucí výstavby
plánovaného golfového hřiště a zda provozovna dodrží hlukové limity, které by ovlivňovaly nejen
provoz golfového hřiště, ale také ovlivňovaly kvalitu bydlení v nové lokalitě K Ďáblicům.
MUDr. Dvořáka zajímalo, jaké typy automobilů zde budou opravovány a prodávány, a pí Klimešovou,
jak provoz prodejny ovlivní frekventovanou komunikaci Spořická.
Pan Dufek odpověděl postupně na všechny dotazy. Domnívá se, že si provoz jeho objektu a objektu
golfového hřiště nebudou vzájemně překážet, protože zde bude prodávat osobná automobily značky
Mazda, a jednat se bude jen o servisní zázemí pro drobné opravy. Jak pan Dufek řekl, je vlastníkem
několika dalších servisů, přičemž velké servisní zázemí má situováno v jednom z nich. Je ochoten
podstoupit všechna požadovaná měření tak, jako již učinil v předcházejících případech a předložit je
Zastupitelstvu. Řádově počítá, že by jeho centrum navštívilo deset vozů denně.
Pan Malina záměr investora podpořil. Jak řekl, současný stav je tak alarmující, že vítá každé zlepšení,
které by z chátrajících objektů vyhnalo bezdomovce, narkomany a jiné kriminální živly. PhDr.
Doušová s ním souhlasila.
Starostka vznesla dotaz, zda by bylo možné sem přesunout autobusovou zastávku.
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Ing. Pexu zajímal časový horizont výstavby.
Investor předpokládá řádově 2 roky - příští rok zjara zahájí demolice a na podzim výstavbu.
Protože další dotazy a připomínky nebyly, poděkovala starostka investorovi za vysvětlení a požádalo
Ing. Pexu, aby přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo nemá připomínky k investičnímu záměru - prodejna automobilů se servisním zázemím
a parkovacími plochami při ul. Spořická na pozemcích parc.č. 1264/27, 1255/2, 1255/3, 1255/4 a
1251, k.ú. Dolní Chabry.
Hlasování: Pro: 14 Proti: O Zdržel se : O
Návrh byl přijat.

ad 10) Předposledním návrhem usnesení byl návrh usnesení č. 189/10 ZMČ nabídka Pozemkového
fondu ČR na odprodej pozemku parc.č. 1294/90 o výměře 202 m2 za 2.410,- Kč a v souvislosti
s odprodejem složení vratné kauce ve výši 5.000,- Kč. Zastupitelstvo s koupí pozemku souhlasilo.
Hlasování: Pro: 14 Proti: I Zdržel se : O
Návrh byl přijat.

ad II) Poslední návrh č. 190/10 ZMČ předložila Ing. Nigrinová. Návrh se týkal finanční odměny
starostce ve výši 30.000,- Kč, která by byla poskytnuta formou daru za práci nad rámec svých
povinností ke konci volebního období. Zastupitelstvo s poskytnutím daru souhlasilo.
Hlasování: Pro : 12 Proti: O Zdržel se : 2
Návrh byl přijat.

ad 12) Různé:
Protože nebyly žádné připomínky a náměty starostka poděkovala členům Zastupitelstva za 4-letou
spolupráci a do dalšího volebního období i osobního života jim popřála hodně zdaru a štěstí.
Ing. Borhy se připojil a poděkoval starostce a kolegům za spolupráci.
Poté bylo poslední zasedání současného Zastupitelstva v 19:55 hod. ukončeno.

Jaros~ ;PI:VO~V-á--"'"
staro ka

Zapsala: J. B. Kukurová
Originál zápisu uložen na ÚMČ
Ověřovatelé zápisu: MUDr. Tupá, pí Klimešová
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