
Městská část Praha-Dolní Chabry
Zastupitelstvo městské části

Zápis ě, 007/12/ ZMČ
z veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Dolní Chabry

konaného dne 21.03.2012

Přítomni: dle prezenční listiny

Navržený program 7. zasedání Zastupitelstva MČ:

1) Kontrola zápisu z 6. zasedání ZMČ
2) Žádost firmy Knob o revokaci usnesení
3) Žádost ZŠ o změnu zřizovací listiny
4) Žádost o směnu a odkup pozemku
5) Schválení rozpočtu na rok 2012
6) Různé

Zahájení: 18: 05 hod.

Starosta přivítal členy ZMČ a veřejnost na zasedání a konstatoval, že Zastupitelstvo je
v počtu 13 členů usnášení schopné. Omluvil nepřítomnost pí Plevové a oznámil, že Mgr.
Králová se dostaví na zasedání pozděj i.
Poté starosta požádalo zvolení návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
Do návrhové komise byli zvoleni paní Hronková a MUDr. Dvořák
Hlasování: pro: 13 proti : O zdržel se : O
Za ověřovatele zápisu byli zvoleni pan Vokáč a pan Šír
Hlasování : pro : 13 proti : O zdržel se : O
Oba návrhy byly schváleny.

Před zahájením vlastního program starosta oznámil, že se na zasedání dostavili zástupci
Chabry Development, kteří by na základě žádosti MČ přiblížili projekt výstavby Beranov
členům zastupitelstva, kteří s ním nejsou obeznámeni. Zeptal se, zda zastupitelé souhlasí
s prezentací projektu před zahájením zasedání a požádalo odsouhlasení této změny.
Proběhlo hlasování : pro 13 proti : O zdržel se: O
Poté požádal starosta zástupce společnosti o prezentaci. Prezentaci zahájil pan Šilhart, který
seznámil přítomné s prvopočátky projektu datovanými do roku 2006. Jak uvedl od této doby
nedošlo k žádným zásadním změnám v projektu, který je rozdělen do dvou výstavbových



etap. První etapa zahrnuje postupnou výstavbu 20 viladomů, která bude probíhat v horizontu
6-10 let. Tato výstavba by měla být zahájena v průběhu příštího roku. V současnosti
společnost čeká na vydání územního rozhodnutí. Starosta jeho výklad přerušil a položil
otázku týkající se realizace časového horizontu obou etap. Především jej zajímala otázka
jihozápadního připojení nové výstavby. Pan Šilhart řekl, že otázka jihozápadního připojení je
složitá vzhledem k tomu, že toto území je pod uzávěrou v souvislosti s výstavbou přivaděče
k SOPK, která platí do roku 2019-2020, což limituje zahájení druhé etapy výstavby.
V současnosti lze zajistit obslužnost jihozápadním směrem jen v rámci výstavby. Ing.
Hájíčková se zeptala zda je současné napojení z ulice Kobyliská uvažováno jako obousměrné.
Pan Šilhart odpověděl, že toto připojení je obousměrné, podmínkou bylo rozšíření
komunikace Kobyliská a další úpravy, které společnost již provedla.
Ing. Floriánová se zajímala o plány a projekt k nahlédnutí. Ing. Nigrinová položila otázku
týkající se počtu bytů, které budou postaveny v první etapě. Poté, co obdržela odpověď, že se
jedná o 400 bytových jednotek, přepočítala počet bytových jednotek na předpokládané
dopravní zatížení. Byla toho názoru, že připojení z Kobyliské ulice je zcela nedostačující. O
slovo se přihlásil Mgr. Šmíd, který označil prezentaci bez vizualizace za zmatečnou a
nedostačující a požádal, aby tato prezentace byla provedena na mimořádném zasedání
způsobem, který by byl přijatelný pro všechny zúčastněné. Informace o výstavbě MŠ,
občanské vybavenosti a napojení jsou kusé a nelze si utvořit jasnou představu o projektu jako
celku. Kjeho názoru se připojili také další členové zastupitelstva. Na základě těchto názorů
starosta poděkoval za prezentaci, která, jak řekl, se příliš nevydařila, rozloučil se se zástupci
společnosti a zahájil jednání.
Následně starosta předložil ke schválení navržený program a vznesl dotaz na jeho doplnění.
Protože doplňující návrhy nebyly, požádalo odhlasování programu. Program byl schválen
všemi přítomnými hlasy. Vzhledem k tomu, že se v průběhu prezentace dostavila Mgr.
Králová, proběhlo hlasování v počtu 14 hlasů.
Hlasování : pro : 14 proti : O zdržel se : O
Předložený program byl schválen.
ad 1) Kontrola zápisu z 6. zasedání ZMČ - bez připomínek.

ad 2) Následujícím bodem programu byl návrh usnesení č. 052/12 ZMČ - žádost o znovu
projednání - zrušení povolení provozu hracích automatů v hostinci "U Kulhánků". Starosta
seznámil přítomné s předcházejícím vývojem a podklady a poté dal slovo nájemcům
provozujícím toto zařízení. Zdůvodnění žádosti o revokaci usnesení přednesl pan Klíma, poté
pan Beran- nájemci a následně zástupce firmy KNOB provozující hrací automaty. Jak řekli,
domnívají se, že jde jen o špatnou komunikaci a došlo k nedorozumění, které vyústilo ve
zrušení povolení provozu hracích automatů. Pr to apelují na členy zastupitelstva, aby své
rozhodnutí přehodnotili. Starosta obeznámil přítomné se stanoviskem rady, které je neměnné.
Rada na svém rozhodnutí trvá, jejím cílem je eliminovat hazardní hry v obci, proto nesouhlasí
s tím, aby v objektu byla provozována herna. Poté požádalo názor ostatní členy ZMČ. PhDr.
Doušová se zeptala, zda i jiná restaurační zařízení v obci provozují hrací automaty a jaký je
jejich počet. Mgr. Hájíčková se pozastavila nad nepovolenou propagací herny
v předcházejícím období a Ing. Floriánová se dotkla rozporuplných informací týkajících se
otevírací doby a zisků z provozu hracích automatů, které prezentovali nájemci a dokladoval
hospodářskými výsledky Mgr. Šmíd, předseda finančního výboru. V závěru starosta shrnul
fakta - v současnosti, vzhledem k nové právní úpravě, příjmy z této činnosti neplynou do
rozpočtu obce vyjma základního poplatku, rada s provozem hracích automatů v blízkosti
úřadu, MŠ a ZŠ nesouhlasí, stejně jako vlastník nemovitosti, který tuto skutečnosti MČ sdělil
písemně, proto rada na svém stanovisku trvá. Poté požádalo hlasování.
Hlasování : pro : 8 proti : 4 zdržel se : 2
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Návrh, který přečetl MUDr. Dvořák, byl přijat.

ad 3) Starosta přednesl návrh usnesení Č. 053/12 ZMČ - žádost ZŠ o změnu zřizovací listiny.
Požádal radního Cutycha, aby přítomné s návrhem seznámil. Ten řekl, že změna vyplývá
z přesunu knihovny do objektu CHD a přesunu nájemníků do jiných prostor v objektu ZŠ.
V souvislosti s těmito změnami škola získala nové prostory nebo je vytvořila. Mgr. Králová
požádala o upřesňující doplnění, co předkládaná úprava zahrnuje. Pan Cutych upřesnil, že
předkládaná úprava zahrnuje také předcházející majetek. Zastupitelstvo souhlasilo se změnou
zřizovací listiny spočívající ve vymezení majetku, kterým zřizovatel předává ZŠ do
bezúplatného užívání nebytové prostory, jejichž výčet je obsahem Dodatku Č. 6 ke zřizovací
listině.
Hlasování : pro : 14 proti : O zdržel se : O
Návrh, který četla paní Hronková, byl přijat.

ad 4) Dalším projednávaným usnesením byl návrh usnesení Č. 054/12 ZMČ - žádost o směnu
a odkup pozemku, o který požádali manželé Zdenkovi. Zastupitelstvo schválilo prodej 7 m2
z pozemku parc.č. 1462/8 v ulici Na Pěšině dle ceny stanovené cenovou mapou 5.180,-
Kč/m2. Současně schválilo směnu zbylé části pozemku parc.č. 1462/8 a to 61 m2, z celkové
výměry 68 m2 ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřená správa nemovitosti MČ, za pozemek parc.č.
1466/2 o výměře 61 m2 ve vlastnictví manželů Zdeňkových, který tvoří část komunikace
Křimovská. Uložilo starostovi zajistit zákonný prodej pozemku a zmocnilo jej k podpisu
smlouvy.
Hlasování : pro : 14 proti : O zdržel se : O
Návrh čtený MUDr. Dvořákem byl přijat.

ad 5) Posledním projednávaným návrhem usnesení byl návrh Č. 055/12 ZMČ - schválení
rozpočtu na rok 2012. Starosta předal slovo Mgr. Šmídovi, aby rozpočet prezentoval. Mgr.
Mgr. Šmíd řekl, že předpokládá, že se všichni s čísly obeznámili, protože návrh rozpočtu byl
zaslán v předstihu. Vrátil se k historii sestavování předcházejícího rozpočtu. Jak řekl, jeho
tvůrci se již zorientovali ve vztazích předcházejících a došlo tak k určitým změnám a
narovnání ujednotlivých položek. Za priority, které charakterizují předkládaný rozpočet
považuje přípravu projektu na rozšíření ZŠ, zachování množství a kvality kulturních akcí,
finance související se zkvalitněním životního prostředí nebo zahájení budování naučné
stezky. Rozpočet má také své rizikové faktory, ke kterým řadí změny v legislativě týkající se
příjmu z provozu hracích automatů, nebo přetrvávající nevyřešený problém objektu CHD.
Návrh rozpočtu z hospodářské činnosti vychází ze stávajícího stavu. Za nejdůležitější
z pohledu spolutvůrce rozpočtu považuje fakt, že rozpočet nepočítá s prodejem majetku MČ.
Po tomto úvodu požádal přítomné o dotazy k nejasným položkám.
Pan Šír vznesl dotaz, pod kterými položkami ze v rozpočtu nalézt rozpočty jednotlivých
komisí, konkrétně školské a sportovní nebo komise životního prostředí. Mgr. Šmíd vysvětlil,
o které položky a jaké částky se jedná. Ing. Nigrinová doplnila jeho vysvětlení o podklady
týkající se rozpočtu sociální a kulturní komise, které na místě členům ZMČ rozdala.
Ing. Hájíčková řekla, že předkládaný rozpočet nepovažuje za dostatečně přehledný a
transparentní. Bez vysvětlujícího komentáře neví, co schvaluje.
K názoru se připojil také MUDr. Dvořák a pan Vokáč. MUDr. Dvořákovi nebylo jasné, co se
skrývá pod označením ostatní náklady, pan Vokáč se zabýval rozpočtem z pohledu veřejnosti,
která se na něj s dotazy obracela.
Mgr. Šmíd namítl, že finanční výbor neoslovil žádný člen ZMČ, aby požádal o vysvětlení
kterékoliv položky, nebo aby se s rozpočtem blíže seznámil.
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Starosta Mgr. Šmída podpořil. Jak řekl, součástí rozpočtu tvoří také důvodová zpráva, kteráje
srozumitelná pro všechny, a bližší rozklíčování vzhledem k rozsáhlosti rozpočtu není pro
veřejnost možné. Zastupitelé tak mohli učinit.
PhDr. Doušová se připojila k názorům kolegů, kteří považovali rozpočet za nepřehledný.
Řekla, že také ona jej považuje za nesrozumitelný, zatímco podklady předložené Ing.
Nigrinovou jsou jasné a transparentní.
Názor PhDr. Doušové podpořila také Ing. Floriánová. Pochválila podklady předložené Ing.
Nigrinovou a v souvislosti s předkládaným rozpočtem poznamenala, že zasedání ZMČ je od
toho, aby se nesrozumitelné položky vysvětlily. Poté položila otázku, zda se v některé
z položek promítají v minulosti již několikrát diskutované finance na novou zastávku MHD
na Spořické ulici. Ty totiž na rozdíl od financí na naučnou stezku v rozpočtu nenašla.
Obdržela odpověď, že finance jsou zahrnuty v položkách souvisejících s údržbou a opravou
komunikací.
K této otázce se také vyjádřil starosta. Řekl, že výstavba zastávky je problematika, která se
řeší, ale její realizace je nejasná vzhledem k úsporám v pražské dopravě. Problematiku již
projednávala MČ se zástupci Dopravního podniku a Pražské integrované dopravy, ale
výsledek prozatím není znám. Pan Malý jej doplnil. Projekt na tuto zastávku byl již zpracován
a je projednáván příslušnými orgány. V současnosti nelze vyčíslit náklady na tuto stavbu,
které jsou závislé na tom, která varianta bude realizována - jednosměrná nebo oboustranná
zastávka. S ní pak souvisí také vybudování veřejného osvětlení. Není prozatím zcela jasné,
kdo a jakým podílem se bude na nákladech účastnit. Problematice se za Mč soustavně věnuje
Ing. Musil, který MČ v tomto případě zastupuje.
MUDr. Dvořák se svou otázkou vrátil zpět k rozpočtu sociální a kulturní komise. Zajímala ho
disproporce mezi položkou uvedenou v rozpočtu 575.000,- Kč a materiálem předkládaným
Ing. Nigrinovou, která uvádí rozpočet této komise ve výši 545.000,- Kč. Mgr. Šmíd vysvětlil,
že podklady předkládané Ing. Nigrinovou jsou datovány počátkem ledna 2012, rozpočet
komise byl navýšen až poté. MUDr. Dvořáka také zajímalo, co se skrývá pod položkou
ochrana přírody ve výši 350.000,- Kč. Mgr. Šmíd mu objasnil, že pod tou položkou se skrývá
150.000,- Kč na činnost komise životního prostředí a 200.000,- na realizaci 1. etapy naučné
stezky. MUDr. Dvořák se zeptal, zda takto nákladný projekt obec opravdu potřebuje. Dále jej
zajímaly položky týkající se místní správy, ostatní neinvestiční transfery, u kterých požádalo
vysvětlení nebo doplňující informace - tvorba FKSP, dary spolkům, splátka úvěru.
Poté se o slovo přihlásila Ing. Floriánová. Zajímalo ji vysoké nadhodnocení položky týkající
se komise životního prostřední oproti předcházejícímu období a poměrně nízký rozpočet
financí pro děti a mládež. Starosta jí odpověděl, že loňský rozpočet této komise byl značně
podhodnocen a vzhledem k aktivitám komise považuje částku uvolněnou na její činnost za
adekvátní. Částka je určena na rekultivaci ploch veřejné zeleně a ploch určených k rekreaci a
na nákup dalších odpadkových košů a laviček do relaxačních zón.
Ing. Floriánová pokračovala ve výčtu svých pripomínek, Jak řekla, dle jejího mínění se
věnuje značná částka rozpočtu sociální komise na výlety seniorům a na výlety se značně
doplácí. Proto navrhuje zvýšení příspěvku na zájezd na účastníka. V příspěvku na tyto akce
vidí značnou disproporci z pohledu podpory dalších spolků. Navrhuje výdaje snížit a věnovat
tuto částku dětem nebo na opravu dětských hřišť.
Starosta s ní nesouhlasil. Výlety jsou sociálním programem obce a nejsou pořádány čistě pro
seniory, je možné, aby se jich účastnil každý občan. Zúčastňují se jich také rodiče s dětmi,
nejedná se čistě o záležitost seniorů.
Pan Vokáč poznamenal, že návrhy tohoto typu bylo možné zapracovat do rozpočtu v případě,
že by byly předloženy včas. Mgr. Šmíd souhlasil, od prosincového zasedání bylo možné se na
návrhu rozpočtu podílet a podněty předkládat. O slovo se přihlásila tajemnice, která
oponovala názoru Ing. Floriánové, že na aktivity dětí a mládeže se věnuje málo finančních
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prostředků a pozornosti. Jak řekla, tato věková skupina se prolíná v rozpočtu v různých
položkách. Je plně tvořena aktivitami školské komise a tvoří nemalou část aktivit sportovní
komise a tělovýchovných jednot, které nabízí sportovní aktivity přes předškolní věk, mladší a
starší žáky, až po dorost. Tvoří část aktivit komise sociální a kulturní, která organizuje
přednášky, besedy, dětská divadelní představení, vítání občánků, nebo je spoluorganizátorem
dětského dne, či dalších aktivit zaměřených na tuto věkovou kategorii. Rovněž se promítá do
aktivit komise životního prostředí, ať údržbou a revitalizací rekreačních zón, instalací laviček
nebo v přípravě naučné stezky, jejíž součástí jsou jak naučné, tak hrací prvky.
Poté starosta rozpravu ukončil a požádalo hlasování.
Hlasování: pro: 13 proti: O zdržel se : 1
Návrh čtený paní Hronkovou byl přijat.

Různé:
Starosta doplnil informace ke studii přístavby ZŠ, o níž se zmínil již při schvalování rozpočtu.
Jak řekl, část financí na projektovou dokumentaci již MČ získala od MHMP, část již má
přislíbenu od společnosti Chabry Development, která se má na v rámci smlouvy o spolupráci
spolupodílet na financování. Doufá, že studie, kterou považuje za zdařilou osloví i další
sponzory.
K informacím, podnětům a připomínkám, které zde zazněly, patřil komentář Mgr. Králové,
týkající se nové dlažby, zábradlí a osvětlení v objektu CHD, které nepovažuje za příliš
zdařilé. Stejného názoru byla Ing. Nigrinová. Starosta odpověděl, že původní osvětlení bylo
do objektu nevhodné, bylo nestabilní a poruchové, v případě zábradlí se jedná o nutný
funkční prvek odpovídající normám a finančním možnostem MČ. S kvalitou dlažby není také
spokojen, ale prozatím ji MČ nepřevzala a její finální úprava bude ještě předmětem jednání.
Přesto ji považuje za vhodnější, než byla ta předcházející.
Do diskuze se z řad veřejnosti přihlásila paní Bazalová, která poděkovala starostovi za
zastupování MČ ve věci okruhu a upozornila na dlouhodobě se nelepšící situaci v případě
separace v okolí školy. Navrhla, aby byla navýšena četnost svozu nebo byl navýšen počet
nádob. Situaci jí vysvětlila tajemnice. Bohužel, ani jednu z možností nelze realizovat. Služba
je plně hrazena Magistrátem, který v roce 2012 zásadně změnil politiku v odpadovém
hospodářství. V současnosti zastavil službu velkoobjemových kontejnerů, sběru
nebezpečného odpadu a sběru jarního a podzimního bioodpadu realizovanou VOK.
Separovaný odpad je pro zatím dotován, ale jeho navýšení či rozšíření není možné. Poslední
otázka paní Bazalové směřovala na Mgr. Šmída a týkala se otázky národních a evropských
fondů. Chtěla vědět, zda se od loňského roku něco změnilo a jestli MČ realizovala v této
oblasti nějaký projekt. Mgr. Šmíd jí odpověděl: aby mohla MČ o takovou dotaci požádat,
musí předložit zpracovaný projekt. V současnosti jediným takovým rozvíjejícím se projektem
je přístavba ZŠ. Projekt však prozatím není ve fázi, kdy by bylo možné o grant požádat.
Mgr. Králová se zeptala, jestli dostane zastupitelstvo možnost posoudit i jiné návrhy, protože
tento ji na první pohled nezaujal. Starosta odpověděl, že nikoliv. Projekt vybrala rada
společně se zástupci školy, přičemž hlavními kritérii byla funkčnost, nabízená kapacita a
cena. Mgr. Šmíd starostu podpořil, projekt považuje za zdařilý. Pan Cutych pak informaci
doplnil - projekt bude prezentován i s vizualizací po ukončení přípravné fáze. Poté se ze
zasedání pro zdravotní stav omluvil. Protože se v průběhu informačního bloku již omluvil ze
zasedání MUDr. Dvořák, zasedání pokračovalo v počtu 12 členů.
Starosta informoval přítomné o iniciativě 11 starostů týkající se výstavby pražského okruhu,
jejímž výsledkem je Memorandum o spolupráci Ministerstva dopravy a hlavního města Prahy
s cílem zajistit konsensus při plánovaní a výstavbě a vytvořit předpoklady pro shledání shody,
aktivní spolupráce a koordinace společného postupu. Po podpisu memoranda bude zřízena
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pracovní skupina pro konkrétní oblast s konkrétními výstupy. Jak starosta řekl, jednání
ministerstva považuje za vstřícný krok.
Jeho další informace se pak týkala snahy starostů 37 malých MČ o zachování úřadů a jejich
pravomocí, kdy tyto malé MČ vnímají velký tlak Magistrátu o sloučení ve větší celky v rámci
zefektivnění a zekonomičtění provozu hl.m. Prahy. Tím své příspěvky ukončil.
Ing. Nigrinová se vrátila k otázce vybudování naučné stezky, kdy požádala o kontakt paní
Bazalovou, která hovořila o možnostech získání grantů s národních a evropských fondů.
Posledními příspěvky, které zazněly, byly opět dotazy Ing. Floriánové, která se obrátila na
pana Malého s dotazem, kdy budou instalována již několikrát přislíbena zrcadla na kritická
místa a jak to vypadá s kruhovou křižovatkou za viaduktem na Spořické ulici. Pan Malý
odpověděl, že zrcadla byla projednána a schválena příslušnými orgány, jejich realizace byla
otázkou schváleného rozpočtu. Nyní je možné v této věci pokročit.
V případě kruhového objezdu bylo prodlouženo rozhodnutí o další 2 roky a byla podána
žádost o stavební povolení.

Protože další připomínky a náměty nebyly, starosta poděkoval veřejnosti a členům ZMČ za
účast a zasedání ve 20:47 hod. ukončil.

Miroslav Malina L L'
starosta MČ ~

Zapsala : B. Kukurová
Originál zápisu uložen na ÚMČ

Ověřovatelézápisu:Pj? pan~ r
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