
Městská část Praha-Dolní Chabry

Zastupitelstvo městské části

Zápis č. 009/12/ZMČ

z veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Chabry
konaného dne 19.09.2012

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: MUDr. Dvořák, Ing. Nigrinová, p. Malý, pí Hronková
Neomluveni: -

Návrhový výbor: p. Vokáč, p. Šír

Ověřovatelé zápisu: p.Cutych, p. Vokáč

Navržený program 9. zasedání ZMČ:

1) Kontrola zápisu z 8. zasedání ZMČ
2) Abdikace člena ZMČ
3) Slib nového člena ZMČ
4) Volba člena FV
5) Volba člena KV
6) Rozpočtové opatření č. 3 v roce 2012
7) Dodatek ke Smlouvě o spolupráci s firmou Chabry Development s.r.o.
8) Návrh p. Slosiarika na vyřešení vlastnických práv k nemovitosti
9) VŘ na zhotovitele PD na dostavbu ZŠ
10) Různé

Zahájení: 18:05 hod.

Starosta přivítal členy ZMČ a veřejnost na zasedání a konstatoval, že Zastupitelstvo je v počtu 11
členů usnášení schopné. Omluvil nepřítomné členy ZMČ a poté požádalo zvolení návrhového výboru
a ověřovatelů zápisu.
Do návrhového výboru byli zvoleni p. Vokáč a p. Šír.
Hlasování: pro: 11 proti: O zdržel se: O
Za ověřovatele zápisu byli zvoleni pan Cutych a pan Šír.
Hlasování: pro: 11 proti: O zdržel se: O
Oba návrhy byly schváleny.

Starosta požádal o úpravu programu - stažení bodu č. 7 z důvodu finálních úprav předmětného
dodatku. Přislíbil bližší vysvětlení v bodu Různé. Protože nebyly námitky a žádný zastupitel
nepožádalo doplnění programu, přistoupil starosta kjeho odhlasování.
Hlasování: pro: 11 proti: O zdržel se : O
Předložený program byl schválen.

ad 1) Kontrola zápisu 8. zasedání ZMČ-bez připomínek.

ad 2) Druhým bodem programu byl návrh usnesení č. 671l2/ZMČ - Abdikace MUDr. Zbyňka
Dvořáka, který se dnem 19.9.2012 vzdává funkce člena ZMČ. Zastupitelstvo vzalo uvedené na
vědomí.



ad 3) Třetím bodem programu byl slib nového člena ZMČ. Novým členem ZMČ se stala Ing. Iva
Merhautová, další v pořadí na kandidátní listině TOr 09, která splnila zákonem stanovené podmínky.
Slib, který přečetl p. Vokáč, skládala Ing. Merahutová do rukou starosty podáním ruky a slovem
slibuji. Od této chvíle bylo hlasováno počtem 12 hlasů.

ad 4) Starosta předložil návrh usnesení Č. 68/12/ZMČ-volba člena finančního výboru za odstoupivší p.
Černíkovou. Pí Plevová upozornila na nesprávnou formulaci usnesení, starosta poděkoval a požádalo
jeho úpravu. Poté bylo přistoupeno k volbě. Za člena výboru byl navržen Mgr. Smíd ajako protinávrh
zazněl návrh, aby členkou FV byla zvolena pí Plevová. Nejdříve bylo hlasováno o protinávrhu.
Hlasování pro kandidátku pí Plevovou :
Hlasování: Pro: 5 Proti: 6 Zdržel se: I
Návrh nebyl přijat.
Hlasování pro Mgr. Šmída :
Hlasování: Pro: 7 Proti: 1 Zdržel se: 4
Návrh nebyl přijat - kandidát nebyl zvolen většinou hlasů z celkového počtu členů ZMČ.

Protože ani jeden z kandidátů nezískal v prvním kole dostatečný počet hlasů, požádal starosta o návrhy
do druhého kola. Do druhého kola byl opět jako jediný kandidát nominován Mgr. Šmíd.
Proběhlo hlasování: Pro : 10 Proti: I Zdržel se : 1
Návrh byl přijat a novým členem finančního výboru se stal Mgr. Šrníd.

ad 5) Návrh usnesení č 69112/ZMČ se také zabýval volbou, tentokrát člena kontrolního výboru. Za
odstoupivšího Františka Křivánka byla jako jediný kandidát navržena Ing. Alena Hájíčková.
Hlasování: Pro: 11 Proti: O Zdržel se : 1
Návrh byl přijat.

ad 6) Následujícím bodem programu byl návrh usnesení Č. 70/12/ZMČ-rozpočtové opatření Č. 3 v roce
2012. Starosta obeznámil přítomné sjeho obsahem, který tvořily především položky týkající se
školství - dotace na projekty na podporu na území hl. m. Prahy pro rok 2012. Po krátkém starostově
komentáři se o slovo přihlásila Mgr. Králová, která vysoce hodnotila úspěšnou snahu pracovníků ZŠ
o granty v oblasti vzdělávání. Požádala p. Cutycha, aby tlumočil v ZŠ její uznání. Ten odpověděl, že
tak učiní velice rád. Také starosta ocenil spolupráci tandemu ředitelky a zástupce školy, kteří se
vzájemně doplňují, což přináší dobré výsledky. Poté starosta požádalo odhlasování předloženého
rozpočtového opatření.
Hlasování: Pro: 12 Proti: O Zdržel se: O
Návrh byl jednomyslně přijat.

ad 7) Dalším bodem v pořadí měl být návrh usneseni c. 71112/ZMČ-Dodatek Č. 1 ke Smlouvě o
spolupráci se společností Chabry Development, s.r.o., který byl stažen z programu. Vzhledem kjeho
stažení došlo k přečíslování následujících usnesení a pod Č. 71 byl předložen návrh p. Slosiarika na
vyřešení vlastnických práv k nemovitosti. Starosta uvedl přítomné do problematiky a vysvětlil
zamítavý postoj rady a jejího poradního orgánu stavební a dopravní komise. Jak řekl, žadatel
nerespektoval hraniční linii při stavbě oplocení, které vybudoval na pozemku ve vlastnictví MČ. yní
navrhuje odkoupení pozemku, aby mohl stavbu legalizovat. Rada však po konzultaci se stavebním
úřadem Prahy 8 navrhuje, aby byla jeho žádost zamítnuta. Současně probíhá výstavba na sousedních
pozemcích, jejichž majitelé hraniční linii respektují. Vzhledem ke skutečnosti, že MČ řeší několik
dalších případů nelegálních staveb na svých pozemcích, rada doporučuje zaujmout jednotné
stanovisko - odstranění nelegální stavby. Pí Plevová požádala o upřesnění, kde se předmětný pozemek
nachází a v jakém rozsahu je pozemek MČ zastavěn. Starosta odpověděl, že se jedná pozemek parc.č.
72/2 v Doksanské ulici, a jedná se o stavbu oplocení, které jej zabírá v šíři cca 1 m. Pan Vokáč
podpořil stanovisko rady, která požaduje odstranění stavby. Pí Plevová vznesla námitku proti
formulaci předloženého návrhu a podala protinávrh na jeho znění. Zastupitelstvo jej jednohlasně
podpořilo.
Hlasování: Pro :12 Proti: Zdržel se : O.



Návrh ve znění, že zastupitelstvo trvá na odstranění nepovolené stavby a nesouhlasí s převodem
pozemku parc.č. 72/2 o výměře 266 m2 ve vlastnictví MČ do vlastnictví p. Slosiarika, byl přijat.

ad 8) Posledním návrhem usnesení, u něhož se rozpoutala vášnivá diskuze nejen členů zastupitelstva,
ale také z řad přítomné veřejnosti, byl návrh usnesení č. 72/12 ZMČ, který se týkal výběrového řízení
na zhotovitele projektové dokumentace dostavby zš.
Pí Plevová položila otázku, která se týkala financování PD a financování samotné stavby. Starosta
odpověděl, že předpokládané náklady na PD jsou 4 milióny a projektová dokumentace bude
financována ze 2 zdrojů. Polovinu financí získala MČ od MHMP, druhá polovina je předmětem
jednání s firmou Chabry Development a byla již přislíbena. Jednání o financích na dostavbu školy jsou
však bezpředmětná, pokud MČ nemůže předložit hotovou PD. Pí Plevová oponovala. Pokud MČ nemá
ani částečný příslib financí na dostavbu školy, jedná se v případě PD o vyhozené peníze, a proto
navrhuje výběrové řízení zrušit.
Z řad veřejnosti se přihlásil s dotazem pan Knížek, který se zeptal, zda jsou poskytnuté finance
účelově vázány. Starosta odpověděl, že ano. Poté opět zazněl z řad občanů dotaz týkající se
financování projektové dokumentace. Starosta zopakoval svou předcházející odpověď.
Pí Plevová navázala na otázku financování stavby. Uvedla, že se informovala na MHMP na odboru
školství a OMI ( odboru městského investora) ohledem dostavby ZŠ, a bylo jí sděleno, že o dostavbě
nejsou informováni a finanční prostředky na tuto stavbu v dohledu nejsou. Proto znovu navrhla
zrušení výběrového řízení.
Starosta oponoval. Magistrát je informován, MČ o financování stavby požádala, z uvedených důvodů
také příspěvek na financování PD obdržela, ale příslib financí na dostavbu školy nemá. Důvody již
uvedl - bez projektové dokumentace se nelze o tyto finance ani ucházet. Přiznal, že výsledek je
nejistý, ale MČ do PD neinvestuje své finanční prostředky, a vzhledem k potřebám souvisejícím
s rozvojem obce, je nutné tuto otázku řešit. Radní Cutych starostovo vyjádření podpořil. V současnosti
je zš na svém krajním limitu 320 žáků i kapacitě jídelny. Další nárůst nepovolí hygiena a není ani
prostorově možný. Pokud MČ neučiní kroky k navýšení kapacity, budou chaberské děti umístěny do
škol v Praze, jejichž kapacita není ještě naplněna, což dětem nezaručuje docházku v blízkosti bydliště.
Situaci nezlepší ani dostavba 2 tříd, o nichž bylo předcházejícím období uvažováno a o kterém
hovořila také pí Plevová. Chybí zázemí - šatny, nepostačuje kapacitně jídelna, kuchyň, ani tělocvična.
Demografická studie prokázala nutnost dostavby školy. Proto postoj pí Plevové nepovažuje za
správný. Pí Plevová oponovala, pokud nejsou finance na dostavbu školy v tomto volebním období,
bude PD za 2 roky zastaralá a je toho názoru, že jsou to vyhozené peníze. Navíc se domnívá, že
Chabry větší školu nepotřebují.
K názoru pí Plevové se připojila také Ing. Floriánová. Domnívá se, že demografický vývoj tomu
neodpovídá. Starosta jí položil otázku, z čeho její domněnka vychází. Odpověděla, že se domnívá
vzhledem k trendu školství na 2. stupni ZŠ, že demografická studie neodpovídá tomuto vývoji.
Radní Cutych nesouhlasil. Studie byla zpracována s výhledem na 10 let a pro potřeby MČ je žádoucí,
aby dostavba proběhla do roku 2016.
Z veřejnosti zazněly hlasy podivující se nad tím, proč tato otázka nebyla řešena s investorem stavby
Beranova již v prvopočátku, kdy měla MČ výhodnější pozici, a proč řešila pouze otázku MŠ.
Starosta odpověděl, že současné vedení obce se snaží vyřešit nedostatky uzavřené smlouvy týkající se
kapacity a vlastnictví MŠ, kdy otázka vlastnictví nebyla řešena vůbec, a také dalších podmínek jako
např. západního napojení. Dostavba základní školy nebyla součástí smlouvy vůbec, byla zde řešena
pouze otázka příspěvku na PD přístavby ve výši 200.000,- Kč, což považuje současné vedení za
směšnou částku. Za úspěch považuje příslib 2 miliónů Kč.
Pí Plevová se ohradila. Současné vedení obce bylo v předcházejícím vedení zastoupeno 50%, takže
mohlo požadavky MČ ovlivnit ještě před uzavřením této smlouvy. Mimo jiné uvedla, že na dostavbu
školy si předcházející vedení vymínilo 10 miliónů Kč.
Starosta uvedl tuto věc na pravou míru, citoval výňatek týkající se zmíněných 10 miliónů Kč. Jednalo
se o pokutu za nedodržení smluvních podmínek, nikoliv o příspěvek na školu.
Tématem se prolínaly také další otázky týkající se Beranova, které zazněly z úst zástupců Sdružení
z Kobyliské ulice - otázky definitivního západního napojení - kdy a za jakých podmínek bude
realizováno, občanská vybavenost nebo zda dostavba zš bude v rámci výstavby Beranova dostačující.



Starosta se postupně těmto otázkám věnoval. Vysvětlil, že MČ požaduje, aby v dodatku ke smlouvě
byly jasně definovány termíny, otázky vlastnictví á další souvztažné náležitosti - aby západní
připojení bylo realizováno již po ukončení první etapy, MŠ byla předána do vlastnictví MČ před
ukončením 1. etapy a byla zde zakotvena také částka 2 miliónů na projektovou dokumentaci dostavby
ZŠ. V případě otázky týkající se kapacity ZŠ řekl, že kapacita školy je dostačující pouze pro první
etapu, protože projekt byl vyhodnocen jako středobodový nejen z důvodu financí, ale také vzhledem
k dalším aspektům. Protože otázky přítomných se stále více odkláněly od původní problematiky,
starosta rozpravu ukončil a požádal, aby návrhový výbor přečetl návrh usnesení. Ing. Merhautová
požádala, aby byl návrh upřesněn v bodu týkajícím se výběrové komise. Formulaci považuje za
nepřesnou, protože se jedná o složení hodnotící a obálkové komise, nikoliv jen výběrové. Starosta
požádal, aby tuto formulaci návrhový výbor zaznamenal. Další úpravou, která proběhla, bylo složení
komise. Za Ing. Nigrinovou, která vzhledem k okolnostem nemůže být jejím náhradním členem, byla
navržena Ing. Floriánová.
Hlasování pro Ing. Floriánovou: Pro: 10 Proti: O Zdržel se: 2
Návrh byl přijat, Ing. Floriánová byla zvolena mezi náhradníky.
Poté bylo hlasováno o celkovém znění návrhu usnesení dle úprav, které navrhla Ing. Merhautová.
Hlasování: Pro: II Proti: I Zdržel se : O
Návrh byl přijat.
Zastupitelstvo schválilo vypsání výběrového řízení na zhotovitele PD dostavby ZŠ a složení Hodnotící
a obálkové komise ve složení: Miroslav Malina, Martin Cutych, Josef Malý, Ing. Vladimír Musil a
Ing. Miloslav Pexa. Náhradními členy byli schváleni: Ing. Vilém Knobloch, František Křivánek, Mgr.
Zdenka Chaloupecká, Ing. Barbora Floriánová a Bronislava Kukurová.

ad 9) Různé:
Z řad veřejnosti se přihlásil s příspěvkem pan Morava, který požádal o zveřejnění informace na
nástěnkách ÚMČ, že dne 25.9. 2012 proběhne diskuze s kandidáty do Senátu ve velkém sále radnice
Prahy 8. Diskuze začíná v 17:00 hod. Starosta vyvěšení informace přislíbil.
Poté vystoupil se svým příspěvkem také starosta. Informoval přítomné o zasedání Svazu MČ hl.m.
Prahy, které se uskutečnilo předcházejícího dne na Zličíně v souvislosti s uvažovaným rušením
malých MČ z důvodu prověřování jejich efektivity, kdy byly vybrané MČ podrobeny dotazníkovému
auditu, který by vyhodnotil jejich potřebnost. Jak starosta uvedl, zaslaný dotazník obsahuje
nedostatky a chybné údaje, které činnost úřadů zkreslují a nehodnotí objektivně. Svaz bude
podporovat otevřené fórum, na kterém bude posouzena efektivita funkčnosti veřejné správy hlavního
města jako celku. O stanovisku členů svazu bude informován primátor, a členové svazu vystoupí na
čtvrtečním zasedání zastupitelstva hl.m. Prahy. Svaz se také vyjádřil k současnému stavu MHD a
výtěžkům z hazardních her.
Poté se se svými příspěvky přihlásila pí Plevová. Obrátila se na starostu se 4 dotazy, které se týkaly
stavu kanalizace v ul. Pod Zámečkem, úklidu této ulice v deštivém období, údržby hřbitova- konkrétně
nákladů na údržbu v souvislosti s poplatky za pronájmy hrobových míst. Jak řekla, úklid hřbitova
nepovažuje za dostačující, poplatky byly kalkulovány v přímé úměře k pracovnímu místu pracovníka
úklidu hřbitova, a protože v současnosti MČ takového pracovníka nemá, požaduje, aby jí byla
předložena kalkulace, která tyto poplatky odůvodní. Posledním příspěvkem pí Plevové byl dotaz
týkající se revitalizace rybníka Pod Zámečkem a stavebního dozoru zmíněné stavby, ke kterému ji
vedly obavy z podmáčení nemovitostí v blízkosti stavby.
Starosta se postupně ke všem příspěvkům vyjádřil. Informoval přítomné o jednání, které proběhlo
v předcházejícím období a týkalo se stavu kanalizace nejen v ulici Pod Zámečkem. Výsledkem jednání
je, že kompetentní orgán - PYK, zajistí na vlastní náklady průzkum černých napojení a provede
šetření, kterým stav kanalizace vyhodnotí a z něhož budou vyvozeny patřičné závěry.
Stav týkající se úklidu komunikace Pod Zámečkem vyhodnotil starosta jako přímo úměrný
realizovanému projektu. Rekonstrukce komunikace proběhla ještě za minulého vedení, projekt
nepovažuje za vhodný a účelný, což se projevuje v současnosti. MČ prozatím k žádnému radikálnímu
řešení nedospěla, pouze uvažuje o nutnosti instalace horské vpusti a v instalaci zpomalovacího prahu
u hřbitova. Komunikace je uklízena dle možností MČ.
Stejné je to i s úklidem hřbitova. Starosta řekl, že s názorem pí Plevové nemůže souhlasit. Úklid
hřbitovaje zajištěn pravidelně, jsou zde vyřezávány nálety mezi hrobovými místy, probíhají seče, byly



vyřezány nálety za hřbitovní zdí a byl zlikvidován mnohaletý nepořádek v prostoru pro kontejnery,
který bývalé vedení používalo jako skládku. Odstranění této skládky zabralo mnoho času nejen
pracovníka úklidu obce, ale také dalších dobrovolníků, a stálo MČ finanční prostředky, které mohly
být vynaloženy jiným způsobem. Přislíbil však předložení nákladů na údržbu hřbitova a kalkulace na
tuto údržbu.
K poslední otázce uvedl, že možné podmáčení nemovitostí v souvislosti s revitalizací rybníka Pod
Zámečkem je věcí stavebního dozoru a k této otázce se fundovaně nemůže vyjádřit.
Poté se na pí Plevovou obrátil z řad veřejnosti pan Kalenda, který položil otázku týkající se její účasti
na pravidelných zasedáních ZMČ a s tím související prací člena ZMČ. Pí Plevová se k této otázce,
kterou nepovažovala za adekvátní, odmítla vyjádřit.

Z řad občanů zazněly otázky týkaj ící se výstavby Trojdomu Karel na Hrušovanském náměstí. Občany
zajímal tvar samotné stavby a otázka zachování dětského hřiště, které zde v současnosti funguje.
Starosta odpověděl, že MČ se prozatím vyjadřovala pouze k záměru stavby jako přímý účastník
řízení, a protože se jedná o hřiště, které je soukromým vlastnictvím, není informován, zda hřiště na
pozemku zůstane.
Pí Plevová tazatelům poradila, jakým způsobem lze tuto skutečnost ovlivnit. Doporučila, aby se
písemně obrátili na stavební úřad Prahy 8 s prohlášením, že se považují za účastníky řízení.
Mgr. Králová, která o záležitosti byla lépe informována, uvedla, že není záměrem toto hřiště zrušit, ale
lze předpokládat, že v průběhu stavby bude provoz na hřišti částečně omezen.
Se svými příspěvky týkajícími se dopravy se přihlásila Ing. Floriánová. Vyjádřila zklamání nad
vývojem událostí kolem zastávky MHD od Čimic a nad upraveným dopravním režimem v obci, který
snížil její obslužnost. Poukázala na razantní omezení linky č. 152, a vyjádřila nespokojenost s
prodloužením intervalů u dalších spojů.
Starosta, který se právě před zasedáním ZMČ vrátil zjednání z MHMP, kde byly předmětem právě
tyto úpravy, tlumočil vyjádření zástupců Ropidu a náměstka Noska. Jak řekl, tyto úpravy nelze
prozatím považovat za definitivní podobu. Budou vyhodnocovány po dobu 3 měsíců a poté budou MČ
s výsledkem seznámeny. Podotkl, že, i když chápe zklamání Ing. Floriánové, musí upozornit na
skutečnost, že MČ uhájila všechny své spoje, přestože linka Č. 169 měla být zrušena. Jiné MČ takové
štěstí neměly. Jeho názor podpořil radní Křivánek. V průběhu tohoto příspěvku odešla ze zasedání pí
Plevová.
V souvislosti s problémem poukázala log. Floriánová na skutečnost, že se zvýšila přeprava osobními
automobily, které není možné v blízkosti metra zaparkovat. Navrhuje proto, aby MČ iniciovala
instalaci stojanů na kola v blízkosti metra, která by tuto otázku částečně řešila.
Mgr. Králová doplnila vyjádření Ing. Floriánové o informaci, jaký dopad má zvýšení intervalů linek
MHD na stav těchto linek. Autobusy jsou přeplněné již po prvních zastávkách a mnoho cestujících je
nuceno čekat na další spoj, kde se však situace opakuje.

Závěrem zasedání se s technickou připomínkou přihlásila tajemnice, která požádala, aby byl dočasně
za nepřítomnou Ing. Nigrinovou určen další člen ZMČ, který bude podepisovat usnesení.
Zastupitelstvo rozhodlo jednomyslně, že druhým podepisujícím v tomto případě bude radní Křivánek.

za účast a zasedání ukončil ve


