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Městská část Praha-Dolní Chabry 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

Zápis č. 03/07/ ZMČ  ze dne 07.02.2007 
 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni: Ing. Borhy 
Neomluveni:  ---- 
Hosté: Ing. Mach – MHMP - BESIP 
 
Návrhový výbor:  Ing. Pexa, p. Šír 
Ověřovatelé zápisu: PhDr. Doušová,  p. Vokáč 
Navržený program 3. zasedání Zastupitelstva MČ: 
 

1. Kontrola zápisu z 2. zasedání ZMČ 
2. Odměny pro neuvolněné členy ZMČ 
3. Schválení rozpočtu na rok 2007 
4. Zapojení fondu reprodukce PO ZŠ 
5. Přijetí finančního daru 
6. Vypsání záměru na prodej pozemků 
7. Žádost o uvolnění z funkce 
8. Darovací smlouva 
9. Odměny uvolněným členům ZMČ 
10. Různé 

 
Zasedání ZMČ bylo zahájeno v 18:05 hod. 
 
Starostka přivítala přítomné a zahájila 3. zasedání Zastupitelstva MČ. Do návrhového výboru 
byl zvolen pan Šír a Ing. Pexa, který v průběhu zasedání četl schvalované návrhy, za 
ověřovatele PhDr. Doušová a p. Vokáč. Proběhlo hlasování – oba návrhy byly schváleny 
všemi hlasy. Starostka rozšířila program o body 7) – 9), čímž bod Různé byl zařazen jako 
poslední pod bod 10). Vzhledem k tomu, že členové ZMČ neměli další návrhy a připomínky k 
programu, bylo o něm hlasováno a návrh programu byl schválen všemi přítomnými hlasy. 
Starostka navrhla členy návrhového výboru a ověřovatele zápisu. 
 
ad 1) Kontrola zápisu z 2. zasedání ZMČ   proběhla bez připomínek. 
 
ad 2) Návrh usnesení č.014/07 ZMČ – odměny pro neuvolněné členy Zastupitelstva přednesla 
tajemnice. Zastupitelstvo MČ schválilo měsíční odměny pro neuvolněné členy ZMČ dle 
Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ve výši 1.500,- Kč pro člena Rady, 1.190,- Kč pro předsedy 
výborů a komisí a 360,- Kč pro člena Zastupitelstva ( + 230,- Kč příplatek poskytovaný dle 
počtu obyvatel všem uvedeným ). Členové výborů a komisí budou odměňováni dle odvedené 
práce na návrh předsedů výborů a komisí 1x za rok, vždy v posledním měsíci příslušného 
roku.  
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Proběhlo hlasování –  pro návrh: všichni přítomní zastupitelé - 12, proti 0, zdržel se 0, návrh 
byl schválen. 
 
ad 3) Starostka předložila ke schválení návrh usnesení č.015/07 ZMČ – schválení rozpočtu na 
rok 2007. Konstatovala, že s návrhem rozpočtu byli seznámeni občané i Zastupitelé, jak 
ukládá zákon.  Pan Valchář požádal o vysvětlení  příjmů u položek týkajících se  kap.2 – pol. 
4121 – kompenzace za skládku,  kap.3 – pol. 1347 – poplatek z hracích automatů,  a  u výdajů  
týkajících se kap. 02, pol. 5169 – opravy a údržba komunikací. Uvedené položky byly 
starostkou vysvětleny.  V průběhu  projednávání rozpočtu se dostavila Bc. Dvorská a jednání 
ZMČ pokračovalo v počtu 13 členů. Dále byly starostkou vysvětleny jednotlivě položky 
týkající se školství, projednávány výdaje na modernizaci počítačové sítě a programového 
vybavení,  na telekomunikační služby,  na údržbu dětských hřišť a  na opravy týkající se 
bytového hospodářství – odvlhčení BD Bolebořská  a  oprava střechy objektu na Spořické ul.  
Poté, protože nebyly další dotazy a připomínky, byl rozpočet na rok 2007 schválen jako 
vyrovnaný.  
Hlasování :  Pro : 13 Proti : 0 Zdržel se : 0 
 
ad 4) Starostka obeznámila přítomné s návrhem usnesení č. 016/07/ZMČ – zapojení fondu 
reprodukce příspěvkové organizace ZŠ. Zastupitelstvo MČ schvaluje výše uvedený návrh ve 
výši 270.000,- Kč do rozpočtu této organizace v roce 2007. Prostředky budou použity na 
zřízení multimediální učebny.  
Hlasování :      Pro : 13 Proti : 0 Zdržel se : 0 
Návrh byl schválen. 
 
ad 5)   Starostka přednesla návrh usnesení č.017/07 ZMČ – přijetí finančního daru. 
Zastupitelstvo MČ schvaluje přijetí finančního daru ve výši 300.000,- Kč od firmy Central 
Group, a.s., který byl v loňském roce poskytnut MČ Praha – Dolní Chabry. 
Hlasování :      Pro : 13 Proti : 0 Zdržel se : 0 
Návrh byl schválen. 
 
ad 6) Starostka seznámila členy Zastupitelstva s návrhem usnesení č. 018/07 ZMČ – vypsání 
záměru na prodej pozemků parc.č. 1361/13 a 1361/ 9. K projednávání tohoto bodu se dostavil  
pan Bohm. Do diskuse, která se týkala návaznosti vypsání záměru a ceny pozemků, se zapojil 
p. Valchář, který řekl, že by nejdříve měly být stanoveny podmínky prodeje a cena pozemků a 
záměr by měl být vypsán až na jejich základě. Ing. Novák upozornil na skutečnost, že 
v současnosti je předmětem jednání pouze to, zda záměr bude vypsán, a je předčasné jednat o 
podmínkách, či případné ceně pozemků. Ing. Nigrinová se zajímala o to, kdy a jak byla 
stanovena cena za tyto pozemky a kdo bude hradit znalecký posudek. Starostka informovala, 
že cena  pozemku není uvedena v cenové mapě, proto bude stanovena znaleckým posudkem, 
který bude hradit prodávající. PhDr. Doušová navrhovala pro urychlení prodeje v zájmu 
kupujícího vypsání záměru ihned. Ing. Pexa je názoru, že záměr by měl být vypsán již s cenou 
za pozemky, kterou stanoví znalecký posudek. V závěru Zastupitelstvo přijalo usnesení, že 
nesouhlasí s vypsáním záměru na prodej pozemků. Uvedený záměr vypíše Rada MČ 
s uvedením ceny na základě znaleckého posudku. 
Hlasování :      Pro : 13 Proti : 0 Zdržel se : 0 
Návrh  usnesení byl přijat. 

 
ad 7) Dalším bodem programu bylo projednání návrhu usnesení č. 019/07/ZMČ- žádost o 
uvolnění z funkce, který předložila starostka. Zastupitelstvo MČ uvolnilo na vlastní žádost 
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z funkce členku kontrolního výboru Ing.  Alenu Nigrinovou. Nový člen KV bude doplněn na 
příštím zasedání ZMČ. 
Hlasování:     Pro : 13  Proti: 0 Zdržel se : 0 
Návrh usnesení byl přijat. 
 
ad 8) Starostka předložila ZMČ návrh usnesení č. 020/07/ZMČ – darovací smlouvu. 
Zastupitelstvo MČ schvaluje uzavření darovací smlouvy s firmou RS development, s.r.o., 
Nádražní 56, 150 00 Praha 5, na 1 m2 pozemku parc.č. 1532/13, v k.ú. Dolní Chabry. 
Zmocňuje starostku k podpisu darovací smlouvy. 
Hlasování :     Pro : 13 Proti : 0 Zdržel se : 0 
Návrh usnesení byl přijat. 
 
ad 9) Posledním návrhem, který byl projednáván, byl návrh č. 021/07 ZMČ – odměny 
uvolněným členům Zastupitelstva, který předložila PhDr. Doušová. V souladu s § 94, zákona 
131/2000Sb. si Zastupitelstvo MČ vyhrazuje právo rozhodovat o peněžitém i nepeněžitém 
plnění uvolněným členům Zastupitelstva v tomto volebním období. O návrhu bylo hlasováno:                
                    Pro : 12            Proti : 1  Zdržel se : 0 
                                       ( Ing.Nigrinová) 
Návrh usnesení byl přijat. 
 
ad 10) Různé: 
Před projednáváním posledního bodu se dostavil na zasedání p. Dobrý, který se omluvil za 
pozdní příchod. Hlavním tématem byla  dopravní situace na komunikaci Ústecká. Na jednání  
byl přizván Ing. Mach, zástupce odboru BESIPu MHMP, aby seznámil Zastupitelstvo 
s opatřením na ulici Ústecká, které bylo požadováno již v minulém volebním období. Dle jeho 
mínění, na kterém se shodl společně s dalšími členy Zastupitelstva –  především s Ing. Pexou 
a p. Valchářem, kteří v této oblasti bydlí, se situace provedenými úpravami ( instalace 
ostrůvků  a svedení dopravy  před přechody pro chodce do 1 pruhu ) výrazně zlepšila. Přesto 
se však jedná, dle  vyjádření  zástupce BESIPu, pouze o dílčí opatření  a cílem by mělo být 
svedení dopravy  do 1 pruhu u všech značených přechodů. V závěru Ing. Mach požádal  členy 
ZMČ o písemné vyhodnocení současného stavu z pohledu místních občanů, včetně kritických 
připomínek, které zde zaznamenal ( špatná viditelnost instalovaných prvků za hustého sněžení 
a mlhy – p. Malina, možnost jejich osvětlení – MUDr. Dvořák, jejich nestabilita – p. Šír ). 
Hlavním bodem kritiky je nelogické a vzájemně si odporující svislé dopravní značení 
zakazující odbočení z Ústecké ulice do přilehlých ulic Kobyliská a Ulčova ve směru od Prahy, 
kdy dopravní značení instalované před křižovatkou s těmito ulicemi zakazuje vjezd mimo 
zásobování, a značení instalované přímo u vjezdu do uvedených ulic zakazuje vjezd 
nákladních automobilů. Souběžně s těmito svislými značkami pak značení na komunikaci 
Ústecká uvádí levý jízdní pruh jako odbočovací pro ulici Kobyliskou. Požadavkem 
Zastupitelstva je, aby bylo matoucí dopravní značení odstraněno v co nejkratším termínu. Ing. 
Mach přislíbil projednání s kompetentními orgány, kterými jsou Dopravní inspektorát a TSK, 
a do 14.02. 2007 informovat o výsledku  MČ. Poslední dotaz k tématu vznesl p. Šír, který se 
ptal na dokumentaci týkající se současného stavu, která tyto úpravy zachycuje. Ing. Mach 
poté starostce předal kopii stanovení vydanou odborem dopravy MHMP včetně příloh. Poté 
mu starostka poděkovala za účast na zasedání a jednání Zastupitelstva pokračovalo. 
Starostka Zastupitelstvo informovala o jednání s firmou Ascom CZ, s.r.o., která nabídla MČ 
zapůjčení zařízení na měření rychlosti  od 01.03.2007 na dobu 2 měsíců, kdy by se zkušebně 
měřila rychlost na vedlejších frekventovaných komunikacích MČ, pokud zapůjčené zařízení 
bude mít atest vydaný městskou policií. 
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Ing. Nigrinová vznesla dotaz na připravovanou výstavbu nové letecké dráhy RWY 06R/24L 
letiště Ruzyně. Starostka požádala Ing. Nováka, předsedu komise životního prostředí, aby 
členy informoval o stavu petice, která v obci probíhá, případně o současném vývoji této 
kauzy, je-li mu znám. Ing. Novák uvedl, že  v současnosti  komise spolupracuje  s občanským 
sdružením Nad Draháňským údolím, které předává sesbírané podpisy do Nebušic. Co se týče 
vývoje této kauzy uvedl, že je podaná hromadná žaloba fyzických osob pro soudní zrušení 
územního řízení, kde nebyly zapracovány připomínky občanů k výstavbě nové dráhy týkající 
se dopadu na životní prostředí a kvalitu jejich bydlení. Ing. Nigrinová poznamenala, že 
informovanost občanů v této oblasti je nízká, informace pro ně často nesrozumitelné a 
zmatečné, a proto by doporučovala do posledního vydání Zpravodaje zařadit  informaci 
srozumitelnou pro všechny občany, aby se k petici připojili. 
Předposledním dotazem byl dotaz Ing.Pexy, který se ptal na vývoj prací na stavbě M- Centra 
a případný harmonogram prací. Starostka jej informovala o současném stavu, přípravné fázi 
na archeologický výzkum a slíbila dodání harmonogramu na příští zasedání Zastupitelstva, 
které se uskuteční v květnu 2007. 
Posledním příspěvkem, který zde zazněl, byl  provozní návrh Ing. Nováka, zda materiály 
související se Zastupitelstvem není možné zasílat mailovou poštou. Starostka uložila k 
prověření a zajištění tajemnici ÚMČ.  Poté bylo zasedání ZMČ ukončeno. 
 
Konec jednání 19,45 hod.  
 
                                                        
 
 
 
 
 
 PhDr. Věra Doušová      Jaroslava Plevová 
      Člen Rady MČ                    starostka MČ 
 
 
 
 
 
Zapsala: B.Kukurová 
Originál zápisu  uložen na ÚMČ 
Za správnost opisu : B.Kukurová 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: PhDr. Doušová                                                    J. Vokáč 
 
 
 
 
 
 


