
Městská část Praha-Dolní Chabry

Zastupitelstvo městské části

Zápis č. 011/12/ZMČ
Z veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Chabry

konaného dne 12.12.2012

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: Ing. Nigrinová, Mgr. Králová
Neomluveni: pí Plevová, pí Doušová

Návrhový výbor: p. Šír, p. Hofman

Ověřovatelé zápisu: p. Vokáč, p. Šír

Navržený program 11. zasedání ZMČ:

1) Kontrola zápisu zlO. zasedání ZMČ
2) Stanovení termínů zasedání v roce 2013
3) Rozpočtové opatřen č. 4 v roce 2012
4) Rozpočtové provizorium na rok 2013
5) Zpráva kontrolního výboru o kontrole hospodaření PO za rok 2011
6) Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole vyúčtování darovacích smluv
7) Žádost MČ Dolní Chabry na změnu ÚP v k. ú. Dolní Chabry
8) Návrh na úpravu hranic funkčního využití pozemku
9) Různé

Zahájení: 18:04 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 Mgr. Králové.
Poté starosta požádal o zvolení návrhového výboru a ověřovatelů zápisu.
Do návrhového výboru byli zvoleni p. Šír a p. Hofman.



Hlasování: pro: 10 proti: O zdržel se: O
Za ověřovatele zápisu byli zvoleni p. Šír a p. Vokáč
Hlasování. pro: 10 proti: O zdržel se: O
Oba návrhy byly schváleny.

Následně starosta předložil ke schválení navržený program a vznesl dotaz na jeho doplnění.
Protože doplňující návrhy nebyly, požádalo odhlasování programu.
Hlasování: pro: 10 proti: O zdržel se : O
Předložený program byl schválen.

ad 1) Kontrola zápisu 10. zasedání ZMČ-bez připomínek.

ad 2) Starosta přistoupil k druhému bodu programu návrhu usnesení č. 77112/ZMČ, kterým
bylo stanovení termínů zasedání v roce 2013: 20.3., 12.6., 18.9. a 11.12.2013, vždy od
18:00hod. v obřadním sále ÚMČ. Vzhledem k tomu. že připomínky nebyly, starosta požádal
p. Hofmana, aby přečetl návrh usnesení, a bylo o něm hlasováno.
Hlasování: pro: 10 proti: O zdržel se: O
Návrh čtený p. Hofmanem byl přijat.

ad 3) Návrh usnesení č. 78112/ZMČ-rozpočtové opatření Č. 4 v roce 2012 předložil starosta,
který požádalo komentář p. Křivánka. Ten řekl, že rozpočtové opatření je jasné, jsou v něm
zahrnuty účelové dotace, které se musely zaúčtovat a dále vrácená daň, která se nezaúčtovala
při minulém rozpočtovém opatření. Finanční výbor a rada rozpočtové opatření schválili a
doporučili ke schválení zastupitelstvu. Zastupitelstvo rozpočtové opatření Č. 4 v roce 2012
schválilo dle předložené přílohy. Během projednávání tohoto bodu se dostavila Ing.
Floriánová a hlasovalo se v počtu 11 zastupitelů.
Hlasování: pro: 10 proti: O zdržel se : I

ávrh čtený p. Šírem byl přijat.

ad 4) Následující návrh usnesení č.79112ZMČ- rozpočtové provizorium na rok 2013 předložil
opět starosta, který předal slovo p. Křivánkovi. P. Křivánek sdělil, že provizorium vychází ze
Zásad hospodaření v období rozpočtového provizoria. Dále se svými připomínkami přihlásila
Ing. Floriánová. Ty se týkaly pravidel rozdělení financí, principu hospodaření a rezervního
fondu na opravy nemovitostí ve vlastnictví MČ Dolní Chabry. Starosta vysvětlil, že rozdělení
financí je pevně dané dle pravidel Magistrátu hl. m. Prahy a rezervní fond je zřízen. ásledná
debata se týkala sanace objektu v ul. Ulčova, kde sídlí Dětské centrum Pod Smrkem. Starosta
seznámil přítomné s problematikou a stavem objektu a sdělil, že sanace tohoto objektu je pro
MČ velice nákladná. Dále přislíbil, že tento problém bude jeden z bodů příštího zasedání
ZMČ. Ing. Merhautová položila otázku, kdy se bude schvalovat rozpočet MČ na rok 2013.
Starosta odpověděl, že pravděpodobně v prvních dvou měsících následujícího roku.
Hlasování: pro: 11 proti: O zdržel se : O

ávrh čtený p. Hofmanem byl přijat

ad 5) Návrh usnesení Č. 80112/ZMČ-zpráva o kontrole hospodaření PO za rok 2011, který
předkládal kontrolni výbor, přednesl p. Šír. Kontrolní výbor provedl pravidelné kontroly
hospodaření u ZŠ Spořická, MŠ Bílenecké náměstí a MŠ Chaberáček, kde nebyly zjištěny
žádné nedostatky. Dále uvedl, že veškeré podklady jsou k nahlédnutí ve spisu kontrolního
výboru. Během projednávání tohoto bodu se vzdálil p. Vokáč a hlasovalo v počtu deseti
zastupitelů.



Hlasování: pro: 10 proti: O
Návrh, který četl p. Šír byl přijat.

zdržel se : O

ad 6) Dalším navazujícím bodem byl návrh usnesení č. 81112/ZMé-zpráva kontrolního
výboru o provedené kontrole vyúčtování darovacích smluv, které prezentoval opět p. Šír. Ten
řekl, že kontrolní výbor provedl kontrolu darovacích smluv, kde nebyly zjištěny žádné
nedostatky, pouze bylo doporučeno řazení dle daných subjektů. P. Vokáč vyzdvihl práci
úředníků a poděkoval za výbornou spolupráci tajemnici úřadu.
Hlasování: pro: 11 proti: O zdržel se : O
Návrh čtený p. Hofmanem byl přijat.

ad 7) Následujícího návrhu usnesení č. 821l2/ZMé-žádost Mé Dolní Chabry na změnu ÚP
v k. Ú. Dolní Chabry se ujal p. Malý jako předseda stavební komise. Sdělil, že tento návrh
předkládá MČ příslušnému odboru Magistrátu hl. m. Prahy. Předkládaná změna má přímou
souvislost s připojením lokality .Beranov" a napojení na Čimický přivaděč, čímž vznikne
páteřní komunikace do ul. K Ládví.
Hlasování: pro: 11 proti: O zdržel se : O
Návrh, který četl p. Šír byl přijat.

ad 8) Posledním projednávaným bodem programu byl návrh usnesení Č. 831l2/ZMČ-návrh na
úpravu hranic funkčního využití pozemku, prezentovaný opětovně p. Malým. Vlastník
pozemku p. Burda požádal o úpravu hranice funkčního využití pozemku parc. Č. 311, k. Ú.

Dolní Chabry na výstavbu jednoho rodinného domu. Vzhledem k tomu, že sítě v komunikaci
jsou zabudované a Rada MČ ani stavební komise neměla námitek, doporučil zastupitelstvu ke
schválení.
Hlasování: pro: 11 proti: O zdržel se : O
Návrh čtený p. Hofmanem byl přijat.

ad 9) Různé:
Protože další připomínky a návrhy nebyly, popřál starosta do další roku vše nejlepší a
zasedání v 18:50 hod. ukončil.

Miroslav Malina
starosta MČ

Zápis vyhotovila: L. Knoblochová
Originál zápisu uložen na ÚMČ
Ověřovatelé zápisu: p. Šír, p. Vokáč


