
Městská část Praha-Dolní Chabry

Zastupitelstvo městské části

Zápis č, 010/12/ZMČ
Z veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Chabry

konaného dne 19.11.2012

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: Ing. Nigrinová , p. Šír
Neomluveni: pí Doušová

Návrhový výbor: Ing. Merhautová, p. Vokáč

Ověřovatelé zápisu: p. Malý, p. Vokáč

Navržený program 10. zasedání ZMČ:

1) Kontrola zápisu z 9. zasedání ZMČ
2) Smlouva o dílo s firmou Valbek, spol. s.r.o.
3) Dodatek č. 1 Chabry Development s.r.o.
4) Výběr zhotovitele na sněhové zábrany v objektu CHD
5) Schválení novelizovaného knihovního řádu
6) Různé

Zahájení: 18:08 hod.

Starosta přivítal členy ZMČ a veřejnost na zasedání a konstatoval, že Zastupitelstvo je v počtu
10 členů usnášení schopné. Omluvil nepřítomnost Ing. Nigrinové a pozdější příchod p.
Hofmana.
Poté starosta požádalo zvolení návrhového výboru a ověřovatelů zápisu.
Do návrhového výboru byli zvoleni Ing. Merhautová a p. Vokáč
Hlasování: pro: 10 proti: O zdržel se: O
Za ověřovatele zápisu byli zvoleni p. Malý ap. Vokáč



Hlasování. pro: 10 proti: O
Oba návrhy byly schváleny.

zdržel se: O

ásledně starosta předložil ke schválení navržený program a vznesl dotaz na jeho doplnění.
Protože doplňující návrhy nebyly, požádalo odhlasování programu. Na zasedáni se dostavila
Mgr. Králová a pokračovalo se v počtu 11 zastupitelů.
Hlasování: pro: 11 proti: O zdržel se : O
Předložený program byl schválen.

ad 1) Kontrola zápisu 9. zasedání ZMČ-bez připomínek.

ad 2) Druhý bod programu byl návrh usnesení č. 731l2/ZMČ - smlouva o dílo s firmou
Valbek, spol. s.r.o., který předložil starosta. Ten konstatoval, že zastupitelstvo je s průběhem
výběrového řízení na dodavatele projekt. dokumentace na dostavbu ZŠ obeznámeno a
předložil návrh Smlouvy o dílo. Pí Plevová měla několik připomínek, které se týkaly úpravy
smlouvy, čerpání dotací, projektové dokumentace a termínu plnění. Také Ing. Merhautová se
přihlásila se svými dotazy a připomínkami, které se týkaly odborných textových zkratek a
termínů plnění jednotlivých fází PD. Starosta představil právního zástupce MČ-Mgr. Klinera,
který vznesené připomínky objasnil. Pí Plevová žádala o doplnění formálních náležitostí
týkajících se zákona o veřejných zakázkách. Mgr. Kliner vysvětlil, že smlouva tyto náležitosti
mít nemusí, neboť výběrové řízení vedla profesionální firma a smlouva byla konzultována
právními zástupci obou subjektů. a žádost pí Plevové se hlasovalo o protinávrhu, který
předložila.
Hlasování: pro: 1 proti: 9 zdržel se : I
Návrh nebyl přijat.
Poté bylo hlasováno pro původně předložený návrh. Vzhledem k tomu, že se v průběhu
projednávání tohoto bodu dostavil p. Hofman, proběhlo hlasování v počtu 12 hlasů. Pí
Plevová pro toto znění usnesení odmítla hlasovat.
Hlasování: pro: 11 proti: O zdržel se : O
Návrh čtený p. Vokáčem byl přijat.

ad 3) Starosta předložil návrh usneseru c. 741l2/ZMČ-dodatek č. 1 - ke Smlouvě o
spolupráci s CHABRY Development s.r.o. Jak řekl, dodatek upravuje a doplňuje základní
smlouvu. Upozornil na změny týkající se počtu tříd a vlastnictví MŠ, navýšení finančního
daru na dostavbu ZŠ a na změnu podmínek při realizaci západního připojení, které je vázáno
na jednotlivé subfáze výstavby. Byly také upraveny vztahy, práva a povinnosti obou
zúčastněných subjektů. Starosta opět požádal o komentář právního zástupce MČ-Mgr.
Klinera. Ten se postupně zabýval dotazy členů ZMČ a vysvětlil právní formulace formou
přijatelnou pro laickou veřejnost. Z řad veřejnosti zazněly otázky týkající se počtu výstavby
bytů, zásobováni lokality "Beranov" a vybavení multifunkčního centra. Starosta požádal o
komentář zástupce fi CHABRY Development s.r.o., p. Jakoubka, který sdělil, že územní
rozhodnutí je vydané pro 400 bytových jednotek, zásobování bude prováděno ul. Kobyliskou
a to menšími auty, aby nedošlo k přetížení této komunikace, než dojde k vybudováni
komunikace západním směrem. K multifunkčnímu centru p. Jakoubek dodal, že objekt bude
složen ze dvou nadzemních podlaží, kde budou provozovny služeb pro obyvatele této lokality.
Poté starosta ukončil debatu a požádal návrhový výbor aby přečetl návrh usnesení.
Hlasováni: pro: 10 proti: 1 zdržel se : 1
Návrh čtený Ing. Merhautovou byl přijat.



ad 4) ásledující návrh usnesení č.75112ZMČ- výběr zhotovitele na sněhové zábrany
v objektu CHD předložil starosta. Řekl, že předkládá zastupitelům informaci o výběru
zhotovitele na instalaci sněhových zábran v objektu CHD, které zrealizuje fi APOKLEM,
s.r.o., jejíž cenová nabídka byla nejvýhodnější. Finanční prostředky na realizaci sněhových
zábran budou čerpány z jistiny, kterou složila fi Wachal jako záruku na dílo "rekonstrukce
statku na Hrušovanském náměstí-Multifunkční centrum Dolní Chabry".
Návrh čtený p. Vokáčem vzalo zastupitelstvo na vědomí.

ad 5) Posledním projednávaným návrhem, byl návrh usnesem c. 76112/ZMČ-schválení
novelizovaného knihovního řádu. Starosta požádal o komentář tajemnici ÚMČ, která
vysvětlila, že úprava vyplývá z reorganizace (začlenění knihovny do KC CHD, změna
knihovního zákona) a byla konzultována s orgánem, kterému místní knihovna metodicky
podléhá, metodikem pro regionální funkce městské knihovny v Praze. Rada, která již
knihovní řád projednávala na svém zasedání dne 14.11.2012, požádala o drobé úpravy, proto
je knihovní řád předložen v nově upravené verzi zastupitelstvu. ZMČ se vyjadřovalo k oběma
předloženým návrhům. Pí Králová souhlasila s knihovním řádem v původním znění bez úprav
Rady MČ a navrhla hlasování o protinávrhu.
Hlasování: pro: 3 proti: 8 zdržel se : 1
Návrh nebyl přijat.
Dále následovalo hlasování pro předložený návrh.
Hlasování: pro: 12 proti: O zdržel se : O
Návrh, který četla Ing. Merhautová byl přijat.

ad 6) Různé
Pí Plevová se obrátila na starostu se 2 dotazy, které se týkaly stavu splaškové kanalizace v ul.
Pod Zámečkem a stavby okružní křižovatky Spořická. Starosta informoval přítomné o stavu
kanalizace a o jednání s kompetentní orgánem-PVK, který přislíbil požadavky MČ řešit a to
na své náklady. Dále informoval o plánované instalaci silničního prahu, který by měl
dešťovou vodu odvádět z komunikace a zároveň by sloužil pro zpomalení dopravy v této
lokalitě. K otázce okružní křižovatky ul. Spořická se vyjádřil p. Malý, který sdělil, že územní
rozhodnutí je již vydané a nyní probíhá stavební řízení.
Se svým příspěvkem týkající se zřízení autobusové zastávky směrem do Čimic se přihlásila
Ing. Floriánová. Starosta sdělil, že autobusová zastávka je začleněna do projektové
dokumentace a bude probíhat souběžně s výstavbou chodníku, na který je již stavební
povolení. Dále Ing. Floriánová navrhla dočasné zřízení jednosměrné zastávky. Starosta
odpověděl, že MČ o jednosměrnou zastávku požádala.
Poslední připomínku vznesla pí. Plevová a týkala se odvolání Ing. Nigrinové. Starosta sdělil,
že její připomínku bere na vědomí.

Protože další připomínky a návrhy nebyly, poděkoval starosta všem za účast a zasedání
ukončil ve 20: 15 hod.

Miroslav Malina
starosta MČ
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Zápis vyhotovila: L. Knoblochová
Originál zápisu uložen na ÚMČ
Ověřovatelé zápisu: p. Malý, p. Vokáč
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