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Městská část Praha-Dolní Chabry 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

Zápis č. 02/06/ ZMČ  ze dne 11.12.2006 
 
 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni: PhDr. Doušová 
Neomluveni:  ---- 
Hosté: p.Florianová 
 
Návrhový výbor:  Ing. Pexa, p. Valchář 
Ověřovatelé zápisu: MUDr. Dvořák, p. Vokáč 
Navržený program 2. zasedání Zastupitelstva MČ: 
 

1. Kontrola zápisu z 1.zasedání ZMČ 
2. Výbory zastupitelstva MČ 
3. Jednací řád výborů 
4. Pověření 
5. Stanovení termínů zasedání ZMČ v r. 2007 
6. Rozpočtové opatření č. 4  č. 5 
7. Vyřazení nefunkční počítačové techniky 
8. Rozpočtové provizorium na r. 2007 
9. Darování knihy „Dolní Chabry“ 
10. Různé 

 
Zasedání ZMČ bylo zahájeno v 18:05 hod. 
 
Starostka přivítala přítomné a zahájila 2. zasedání Zastupitelstva MČ 
Starostka konstatuje, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.  Vzhledem k tomu, že není dalších 
návrhů k  programu, dává o takto navrženém programu hlasovat. Všichni přítomní hlasovali 
pro návrh . 
Starostka navrhla členy návrhového výboru a ověřovatele zápisu. 
Do návrhového výboru – Ing. Pexa a p. Valchář, ověřovateli p.Vokáč a MUDr. Dvořák  
Proběhlo hlasování – pro tyto návrhy hlasovali všichni přítomní zastupitelé. 
 
 
ad 1) Proběhla kontrola zápisu ze 1. zasedání ZMČ   -  bez připomínek. 
 
ad 2) Byly navrženy výbory zastupitelstva MČ a jejich předsedové: 
kontrolní výbor: předseda: J. Vokáč, členové: Z. Šír, Ing. Foit, JUDr. Goldstein, 
ing. Nigrinová, tajemnice: D. Pisingerová, 
finanční výbor: předseda: ing. Korejčík, členové: R. Klimešová, T. Nachtman, V. Rodr, 
p. Sysel, tajemnice: I. Maryšková. Ing. Pexa přečetl návrh usnesení č. 006/06/ZMČ. 
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Proběhlo hlasování –  pro návrh: všichni přítomní zastupitelé, proti 0, zdržel se 0, návrh byl 
schválen. 
 
 
 
 
 
ad 3) Dále bylo na programu schválení Jednacího řádu výborů zastupitelstva MČ Praha – 
Dolní Chabry.  
Návrh usnesení  č. 07/06/ZMČ přečetl Ing. Pexa. 
 
Hlasování -  14 pro   0 proti   0 zdržel se 
Návrh byl schválen. 
 
 
 
 
ad 4) Starostka navrhla dva členy zastupitelstva p. Valchaře a p. Dobrého k pověření 
podepisovat doložku dle § 43 zák. č. 131/2000 Sb. s účinností od 11.12.2006 do konce 
volebního období v r. 2010. P. ing. Pexa přečetl usnesení č. 008/06/ZMČ. 
Hlasování - 14 pro    0 proti  0 zdržel se 
Návrh byl schválen. 
 
 
 
ad 5) Dále byly navrženy termíny zasedání zastupitelstva MČ v roce 2007 a to: 
7.2.2007, 16.5.2007, 12.9.2007, 12.12.2007 vždy od 18.00 hodin. 
Ing. Pexa přečetl návrh usnesení č. 009/06/ZMČ.  
 
Hlasování -  14 pro návrh usnesení  0 proti   0 zdržel se  
Návrh byl schválen. 
 
ad 6) Starostka seznámila členy zastupitelstva s návrhem rozpočtového opatření č. 4 v roce 
2006 dle přílohy č. 1 a 2 usnesení. Ukládá účetní MČ toto provést toto opatření v prosinci 
2006. Byl přečten návrh usnesení č. 010/006/ZMČ. 
 
Proběhlo hlasování -  14 pro    0 proti   0 zdržel se  
Návrh  usnesení byl přijat. 

 
ad 7) Dalším bodem programu bylo projednání vyřazení nepoužitelné počítačové techniky, 
které navrhla likvidační komise v součinnosti s posouzením stavu funkčnosti firmy Dataco, 
s r.o. Ing. Pexa přečetl návrh usnesení č. 011/006/ZMČ. Proběhlo hlasování: 
14 členů zastupitelstva pro,                      0 proti                        0 zdržel se 
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ad 8) Starostka seznámila členy zastupitelstva s rozpočtovým provizoriem  MČ Praha – Dolní 
Chabry v roce 2007 dle Zásad hospodaření v období rozpočtového provizoria. 
Starostka a tajemnice budou sledovat čerpání rozpočtu dle schváleného provizoria. 
Ing. Pexa přečetl návrh usnesení č. 012/006/ZMČ. Hlasování: 
Pro: 14 členů zastupitelstva,               0 proti                                       0 zdržel se 
Návrh usnesení byl přijat. 
 
ad 9) Dalším bodem programu byl návrh na vyčlenění 500 ks knih „Dolní Chabry“ v celkové 
hodnotě 122 650,- Kč na dary a reprezentaci MČ. 
Ing. Pexa přečetl návrh usnesení č.013/006/ZMČ. Proběhlo hlasování: 
Pro: 14 členů zastupitelstva             0 proti                                    0 zdržel se 
Návrh usnesení byl přijat. 
 
ad 10) Různé: 
P. Valchař vznesl dotaz jak bude dál probíhat svoz bioodpadu. Starostka odpovídá: svoz 
bioodpadu zdarma končí, termíny svozu jsou ještě 23.12.2006 a poslední svoz je 13.1.2007. 
V nadcházejícím týdnu budou chaberští občané obesláni dotazníkem, zda-li mají dále zájem o 
zpoplatněný svoz bioodpadu nebo zda-li se svoz bioodpadu úplně zruší. Cena za svoz 
bioodpadu by zřejmě činila cca 500,- - 1 000,- Kč/rok (bude upřesněno). Pokud se najde 
alespoň 300 zájemců o svoz bioodpadu, zůstane tato služba zachována.Dotazník bude doručen 
do poštovních schránek a občané ho mají možnost vyplněný odevzdat na úřad MČ, 
elektronicky, poštou , na Magistrát hl.m.Prahy, na adresu Pražských služeb, a.s, nebo 
jednotlivým zastupitelům MČ Praha – Dolní Chabry do 23.12.2006. 
Ing. Borhy se ptá, zda-li by MČ nemohla v případě nezájmu občanů dofinancovat svoz 
bioodpadu. Starostka odpovídá, že na to nejsou finanční prostředky. 
P. Valchař – další dotaz: psí exkrementy. Situace je v určitých místech Dolních Chaber 
otřesná. Nebyla by možnost nainstalovat znovu koše a sáčky na exkrementy?Starostka: není 
finančně náročná instalace těchto košů, ale měsíční údržba a vývoz. Ing. Borhy navrhuje 
alespoň obeslat majitele psů a zaslat jim mikrotenové sáčky na sběr těchto exkrementů. Ing. 
Nigrinová se připojuje a navrhuje napsat symbolický dopis o chování držitelů psů. 
P. Šír obeznámil zastupitele s možností tzv. „městského rozhlasu do kapsy“. Jedná se o 
rozesílání SMS zpráv zájemcům o informace a aktuality. Databázi zájemců o tuto službu by 
evidoval úřad MČ . 
P. Valchař se ptá na pravomoce, práva a povinnosti komisí Rady MČ. Starostka odpovídá: 
jednotlivé komise ( stavební, životního prostředí, kulturní, školská) jsou pouze poradní orgán 
s tím, že dává doporučující hlas Radě MČ. Stavební komise bude svolávána dle potřeby (cca 
lx za měsíc) a bude dávat podněty Radě MČ. 
Slovo si bere p. starostka. Seznamuje zastupitele se stavebním řízením povolující  stavbu 
Rekonstrukce komunikací U Rybníčka, Krbická, Hrušovanské nám.,Na Dolíku,  Bílenecké 
nám.. Firma Zavos navrhuje MČ Praha Dolní Chabry, aby nedávala odvolání k tomuto 
stavebnímu povolení. Starostka vysvětluje, že odvolání bylo dáno z důvodu nesouhlasu se 
vjezdem kamionů do této oblasti. Tato část D. Chaber je navržena jako klidová zóna, nelze 
tedy dát souhlas s vjezdem kamionů. K dalšímu jednání bude pozvaný major Vocásek 
(zástupce policie) a vše bude znovu řešeno. Ing. Pexa navrhuje, aby zastupitelstvo MČ Praha 
– Dolní Chabry kategoricky trvalo na zákazu vjezdu kamionů do této oblasti. Ostatní 
zastupitelé s tímto návrhem souhlasí. 
Dotaz hosta jednání zastupitelstva -   p. Floriánové: 
Bude nový územní plán Dolních Chaber a jak je to s jeho změnami? P. starostka odpovídá: 
územní plán je z roku 1999 byl vytvořen hl.m. Prahou a je pro MČ závazný. 
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Městská část se vyjadřuje ke stavebním řízením, avšak co se týká stavebních povolení na to 
nemá MČ Praha – Dolní Chabry svěřenu působnost, tato řízení vyřizuje Stavební úřad 
Prahy 8, což vychází ze zákona o hl.m.Praze. 
Ing. Nigrinová seznamuje zastupitele s předvánočními akcemi, které budou v Dolních 
Chabrech probíhat:    20.12.2006  den otevřených dveří v ZŠ Dolní Chabry spojený 
s vernisáží, křtem školního kalendáře a zpíváním koled na školním hřišti, 
21.12.2006 od 17,00 hodin koncert pěveckého sboru Nahlásek v chaberském kostele 
26.12.2006 od 14,30 hodin koncert chaberského sboru v kostele, 
Dále je v plánu 10.2.2007 chaberský masopust, při této příležitosti zve ing. Nigrinová všechny 
zastupitele k účasti , je to významná kulturní událost v obci. 
Ing. Novák  navrhuje, aby k diskusním příspěvkům bylo vždy v závěru uzavřeno nějaké 
stanovisko zastupitelů. P. starostka vysvětlila, že každý dotaz se objeví v zápise, jeho další 
řešení je úkolem pro starostku se tímto zabývat. 
V ZŠ Spořická byla sepsána petice rodičů týkající se bezpečnosti dopravy v okolí ulice 
Spořické. MUDr. Dvořák se bere slovo a odpovídá. O instalaci zpomalovacích pruhů se 
jednalo, Technická správa komunikací, která provádí údržbu ulice Spořické, nesouhlasí se 
zvýšenými prahy, v loňském roce proběhla rekonstrukce povrchu této komunikace, pět let se 
do tohoto povrchu nesmí vstupovat. Pro bezpečnost byl přechod před ZŠ nasvícen, byly 
vytvořeny bezpečnostní ostrůvky a snížena rychlost na 30 km v hodině. Instalací semaforů by 
se průjezd vozidel zpomalil a vznikaly by tak další exhalace. P. Šír uvedl, že by bylo nutné 
udělat i přechod v oblasti Hrušovanského náměstí, kde také přechází značný počet dětí. Paní 
starostka ujistila, že toto je zahrnuto v celkové rekonstrukci Hrušovanského náměstí, kde se 
s přechodem počítá. 
P.Valchář, se ptá, zda-li se počítá s rozšířením ulice Ulčovy, přidává se ing. Pexa a 
upozorňuje na špatné vodorovné značení před výjezdem z ulice Ulčova, kdy chybí betonové 
zábrany před přechodem a tím je ztížený výjezd. 
P. Šír dále upozorňuje na chybějící svislé značení ve směru od Bauhausu do ulice Kobyliské. 
Ing. Nigrinová doporučuje instalovat před sjezdem z ulice Ústecká směrovou tabuli 
s označením Dolní Chabry, nynější značení je nedostatečné. Paní starostka chce na příští 
zasedání zastupitelstva pozvat ing. Macha, který zodpovídá za tuto situaci. 
Ing. Pexa dále upozorňuje na množství dopravních značek ve směru od Čimic k základní 
škole, zde je situace nepřehledná. 
Ing. Borhy vznesl dotaz, jak má MČ zajištěnu zimní údržbu komunikací. P. starostka 
odpovídá, že hlavní komunikace bude udržovat TSK a tak jako v loňském roce v případě 
potřeby tyto práce zajistí firma Toman a zahradnická firma působící na území Dolních 
Chaber. 
Ing. Pexa podotkl, že loňský rok byl extremní, projíždějící technika sníh shrnula k chodníkům 
a obyvatelé domů sníh zpět odklidili na vozovku. 
P. Valchář opět upozornil na nutnost sankcí proti neukázněným majitelům psů. Ing. Novák 
navrhl vzít si příklad z Městské části Praha 6, kde se fotografie neukázněných majitelů psů, 
vraků automobilů a černých skládek objevuje na webových stránkách. P.tajemnice 
upozorňuje, že instalace takovýchto fotografií je nelegální  a protizákonná. 
Paní starostka končí jednání zastupitelstva s přáním hezkých vánočních svátků a zdraví v roce 
2007. 
Konec jednání 19,40 hod.  
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 PhDr. Věra Doušová      Jaroslava Plevová 
 místostarostka MČ      starostka MČ 
 
 
 
 
 
Zapsala: D. Pisingerová 
Originál zápisu je uložen na ÚMČ 
Za správnost opisu : D. Pisingerová 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: MUDr. Dvořák                                                     J. Vokáč 
 
 
 
 
 
 


