
Městská část Praha-Dolní Chabry

Zastupitelstvo městské části

Zápis č. 012tl3tz$Č
Zveíejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Chabry

konaného dne 20.03.2013

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: Ing. Nigrinová, Ing. Merhautová
Neomluveni: pí Plevová

Návrhový výbor: p. Vokáč, p. Ši,

Ověřovatelé zápisu: p. Vokáě, p. Malý

Navržený program 12. zasedániZMČ

1) Kontrola zápisu z II. zasedání ZMČ
2) Návrh rozpoětu na rok 2013
3) Rozpočtové opatření č. 1 v roce2013
4) Záměr na prodej KD Ulčova
5) Žádosto vyjádření k PD pro změnu územního rozhodnutí a stavebního řízení ,,Změna

Stavby před dokončením parc. č. 968lI,I509l1,150912,1510/1, I5I0l2,I5I0l3,
15I0l4, In)l5,151016,1511017,1510/8, I5I0l9,1510/10 a I374133 k.ú. Dolní Chabry

6) Návrh na úsporná opatření při financovaní Chaberského zpravodaje
7) Postup odstraňování závad na objektu CHD
8) Pozastavení vyplácení odměn zastupitelce MČ
9) Různé



Starosta přivítal členy ZMČ a veřejnost na zasedání a konstatoval, že Zastupitelstvo je v počtu
10 členů usnášení schopné. Omluvil nepřítomnost Ing. Nigrinové, Ing. Merhautové a pozdější
příchod Ing. Hajíčkové.
Poté starostapožádal o zvolení návrhového výboru a ověřovatelů zápisu.
Do návrhového výboru byli zvoleni p. Vokáč a p. Šír.
Hlasování: pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0

Za ověíovatele zápisu byli zvoleni p. Malý a p. Šír.
Hlasování. pro:10 proti:0 zďrželse:0
Oba návrhy byly schváleny.

Následně starosta přistoupil k vlastnímu programu, ke kterému navrhl dvě změny. Bod
programu č. 7-Informace o průběhu jednání k odstranění vad stavby CHD, byl
překvalifikován na radu právního zástupce na postup odstraňování závad na objektu CHD a

dál" p.og.urn doplnil o bod č. 8- Pozastavení vyplácení odměn zastupitelce MČ. Protože další
doplňující návrhy nebyly, požáďal starosta nejprve o odhlasování zaíazení bodu č. 8-

Pozastavení vyplácení odměn zastupitelce MČ.
Hlasování: pro: 10 proti: 0 zďržel se :0
Předložený bod programu byl schválen.
Dále starosta požádal o odhlasování pozměňujícího návrhu bodu č. 7-Postup odstraňování
závadna objektu CHD.
Hlasování: pro: 10 proti: 0 zdržel se : 0

Pozměňující návrh byl schválen,
Jako poslední byl odhlasován celý program 12. zasedíní
Hlasování: pro: 10 proti: 0 zdrže| se :0

ad 1) Kontrola zápisu 1 1, zasedání ZMC-bez připomínek.

ad 2) Starosta přistoupil k druhému bodu progíamu návrhu usnesení č. 84lI3lZMČ, kterym
bylo schválení rozpočtu pro rok 2013. V 18:10 hod se dostavila zastupitelka Ing. Hajíčková a
zasedání pokračovalo v počtu 11 zastupitelů. Starosta měl k předkládanému rozpočtu dvě
technické upřesnění a to, že rozpočet je předkládán jako nevyrovnaný a pííjmy jsou pro
zjednodušenirozpoložkované dle účetních pravidel. V 18:15 hod se na zasedání dostavila Ing.

Floriiánová a pokračovalo se v počtu 12 zastupitelů. Poté starosta předal slovo panu
Křivánkovi jako předsedovi finaněního výboru, kteý rozpočet sestavoval. P. Křivánek dodal,
že v 18 634 000,-Kč je zapoěítán zůstatek z loňského roku, který činil 2 658 000,-Kč na
běžném účtu a je rozpoložkován tim, že jeho část ve výši 1 262 000,-Kč je převedena do
rezervního fondu a částka 136 000,-Kč je převedena do fondu sociálních a kulturních potřeb
obce. Zbytek této částky je rozpoložkován jako v/daje běžného roku. Dále uvedl, že částky,
které dosáhly změny nebyly výrazné oproti loňskému roku, jediný větší rozďíl se týká sociální
a kultumí komise. Poslední dvě změny se týkaly navýšení částky na právnické služby a
ponížení nákladů na Chaberský zpravodaj. P. Šír měl připomínku k rozpočtu financování
Chaberského zpravodaje, ve kterém je uvedena částka 150 000,-Kě, ale skutečnost je 240
000,-Kč. P. Křivanek odpovědéI, že tato částka závisí na zménách při vydávání Chaberského
zpravoďaje, jako formát, materiál a periodicita vydávání. Vzhledem k tomu, že další
připomínky nebyly, starosta požáďal p. Vokáče, aby přečetl návrh usnesení, a bylo o něm
hlasováno. Zastupitelstvo po projednání v Radě MČ a finančním výboru schválilo rozpočet na
rok 2013, rozpočet byl schválenjako nevyrovnaný.
Hlasování: pro: 11 proti: 0 zďrželse:1



Návrh čtený p. Vokáčem byl přijat.

ad 3) Návrh usnesení č. 85ll3lzMČ-rozpočtové opatření č. 1 v roce 2013 předložil starosta,

který požádal o komentář opět p. Křivánka. Ten Ťekl, že rozpočtové opatření je jasné, jsou

v něm zahrnuty účelové dotace, které se musely zaúětovat a dále vtácená daň, která se

nezaúětovala při minulém rozpočtovém opatření. Finanční výbor a rada rozpočtové opatření
schválili a doporučili ke schválení zastupitelstvu. Zastupitelstvo rozpočtové opatření Č. 1
v Toce 2013 schválilo dle předložené přílohy.
Hlasování: pro: 12 proti: 0 zdrželse:0
Návrh čtený p. Sírem byl přijat.

ad 4) Následující návrh usnesení č.86113lz}/rČ- ZamU na prodej KD Ulčova předložil
starosta, který konstatoval, že budova v Ulčově ulici na pozemku parc. č, 160912 o výměře
229 m2 a pozemek parc. č. 1608 o výměře I24 m2 v k.ú. Dolní Chabry je ve špatném stavu,

náklady na opra\nr jsou vysoké a MC nemá dostatek finančních prostředků. Pí Králová měla
dotaz,jakým způsobem by se mělo postupovat. Starosta uvedl, že nejdříve se musí nechat
vypracovat finanční odhad, cena pozemku je stanovena dle příslušných tabulek a v neposlední
řadě musí b}t vyvěšen zámér na prodej nemovitosti. Dále se svými připomínkami přihlásila
Ing. Floriánová, jako předsedkyně Občanského sdružení Floriánek, který si část této budovy
pronajímá. Připomínky se týkaly zŤízení věcného břemene na tuto budovu, špatného až
havarijního stavu, žádosti o snížení nájemného a nezájml VtČ Pohi Chabry tento problém
řešit. Slovo si vzal starosta, který konstatoval, že vécné břemeno je možné zŤídit, a|e

nedoporučuje se , nebot' cena nemovitosti i pozemků by byla nižší. Dále zopakoval, že MČ
nemá dostatek finančních prostředků na sanaci této budovy a co se týká žádosti o snížení
nájemného, je třeba nejdříve vyřešit doložení dokladů za prominutí náje.mného v období
letních prézdnin loňského roku, Z veřejnosti se svým ďotazem přihlásila pí Safránková,lďerá
se tétzafa, proč se nejednalo o snížení nájemného dříve. Starosta odpověděl, že MČ přislíbila
jednání o snížení nájemného, ale ne takto razantním způsobem, dále uvedl, že nájemné bylo
stanoveno smluvní dohodou, která byla nově podepsána v lednu tohoto roku. Ing. Hajíčková
se dotázala, zda se přemýšlelo o získání dotací zEU a pozemek by mohl byt využíván dáIe

např. jako detašované pracoviště MŠ, hřiště, centrum pro děti aj. Ing. Doušová uvedla, že se
informovala na možnost získání dotací pro tento objekt. Dle získaných informací to není
reálné. Do diskuse se opět zapojila Ing. Floriánová s připomínky ohledně špatně zavírqících
se venkovních dveří, plísní uvnitř budovy a vysokých cen energií za spotřebu pronajatého
prostoru. P. Vokáč uvedl, že pronajatou budovu nezná, ale pokud je její stav skutečně takový,
jak uvádí Ing. Floriánová, neměla by se pronajímat vůbec. Starosta řekl, že je připraven jednat

o kompromisním řešení, proto wzye Ing. Musila, aby vyhotovil jednoduchý odhad
nejnutnějších oprav. Z veřejnosti se přihlásila pí Frantíková s připomínkou, že v případě
zrušení Dětského centra Pod Smrkem nebude žádnéjiné dětské zaŤizeni v Dolních Chabrech.
Starosta íekl, že nezpochybňuje potřebnost centra, ale prioritou jsou mateřské školy a
základní škola. Dále uvedl, že návrh na prodej budovy vzešel od ing. Floriánové, která nyní
žádá snížení nájemného. Opakovaně ji tedy vyzval k doložení dokladů za prominutí
nájemného v období letních prázďnin a tento bod programu stáhl zprojeďnávání. Další postup
stanoví Zastupitelstvo na zékladé zpracovaného odhadu na svém dalším zasedání.

ad 5) Návrh usnesení č. 87lI3lZMČ- Žádost o vyjádření kPD pro změnu územního
rozhodnutí a stavebního íizení ,,Zména Stavby před dokončením parc. č. 968lI, I509lI,
I509l2, 1510/1, S|0l2, I5I0l3, I5I0l4, 1510/5, 151016, Isrcl], 1510/8, I5I0l9, 1510/10 a



I374l33 k.ú. Dolní Chabry předložil starosta a požádal o komentář pana Malého jako zástupce
stavební komise. P. Malý uvedl přítomné do problematiky a vysvětlil, že již v roce 2009 bylo
vydáno stavební povolení na rekonstrukci stávajícího objektu a nyní vlastník žádá o změnu
Územního rozhodnutí. Současná stavba mábý odstraněna a místo ní, chce investor postavit
multifunkční čtyřpodlažní stavbu s rozdílným využitim. Dále sdělil, že největší problém je
s dopravním napojením nového objektu azkřižovatky ulic Ústecká, Kobyliská. Tímto vzniká
znaěný nárůst dopravy a následný vznik \<rizoých situací. Slovo si vzal p. Vokáč, který
vyslovil nesouhlas k této změně, nebot' vjezd je umístěn nevhodně a docílil by většího
navýšení dopravy této lokality. Starosta dodal, že je tento požadavek neakceptovatelný,
neboť se proti němu staví i občané z ul. Kobyliská. Zastupitelstvo nesouhlasilo se změnou
územního rozhodnutí a stavebním Ťízením ,,Změna stavby před dokončením parc. č. 968lI,
l509lI, I509l2, 1510/1, I5I0l2, 1510/3, I5I0l4, In0l5, 151016, I510l7,1510/8, I5I0l9,
1510/10 a l374l33* dle předložené PD zdůvodu dopravního napojení objektu doul.
Kobyliská.
Hlasování: pro: 1l
Návrh, který ěetl p. Vokáč byl přijat.

ad 6) Dalším bodem píogramu byl návrh usnesení ě.llll3lz}y'rČ- Návrh na úsporná opatření
při ťrnancovaní Chaberského zpravodaje, který předložil starosta. Jak řekl, návrh na úsporná
opatření vzešel z možnosti ušetření financí v rozpočtu pro rok 2013. Poté požádal zastupitele
o jejich připomínky k předloženému finančnímu rozboru. První si vzal slovo p. Křivánek,
který navrhl, aby zpravoďaj vychánel jednou za dva měsíce z důvodu chybně fungující
redakční rady, malé poptávce reklamy a malému množství příspěvků od občanů. Další
v pořadí se ujal slova p. Vokáč, který Chaberský zpravoďaj vyzdvihl za jeho kvalitu, úroveň,
aktuality. P. Hofman s p. Vokáčem souhlasil a řekl, že Chaberský zpravodaj vytvářel od jeho
počátku, vyvíjel se kupředu a pokud má bý pouze čtyřstránkový úspora je 700,-Kč, což je
úplné minimum. P. Šír navrhl, aby se rozborem finančních nákladů zabýva| kontrolní výbor.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí předložený finanční rozbor a pověřilo kontrolní výbor
kontrolou nákladů za Chaberského zpravodaje.
Hlasování: pro: 11 proti: 0 zdržel se:0
Návrh ětený p. Sírem byl přijat.

ad 7) Následujícího návrhu usnesení č. 89l12lZMČ- Infotmace o průběhu jednání
k odstranění vad stavby CHD se ujal opět starosta, který zastupitelům předložil220 různých
vad na objektu Chaberského dvora spolu se znaleckým posudkem. Informoval, že stavební
firma Wachal neuznala reklamaci západního štítu a sněhových zábran, proto bylo nutno čerpat
finance zbankovní záruky. Dále informoval o postupu advokátní kancelářepři zastupování
tr,lČ Dolni Chabry. Pí Králová se dotázala, kdo platí znalecké posudky a zdaje možné stíhat

bývalé vedení obce. Starosta odpově děl, že posudky platí MČ a chyba je na straně stavební
ťtrmy, která stavbu realizovala. Zastlpitelstvo vzalo na vědomí zprávu o postupu při
vyméhání odstranění vad a nedodělků na objektu CHD, souhlasilo s předloženým seznamem
vad , které jsou průběžně reklamovány pověřenou advokátní kanceláří a pověřilo starostu

k r e alízaci kroků, nezby tný ch pro o d stranění vad na obj ektu
chaberského dvora.
Hlasování: pro: 11

Návrh, který četl p. Vokáč byl přijat.

8) Posledním projednávaným bodem programu byl návrh usnesení č. 90lI3lZMČ-
Pozastavení vyplácení odměn zastupitelce MČ předložil starosta na základé rozboru
Ministerstva vnitra ČR. Zastupitelstvo souhlasilo s pozastavením vyplácení měsíčních odměn

proti: 0 zdržel se:0

proti: 0 zdržel se:0



neuvolněné člence Zastupitelstva MČ Dohí Chabry Ing. Aleně Nigrinové z důvodu
dlouhodobé nepřítomnosti ( nemoc ) od 1.4. 2013.
Hlasování: pro: 10 proti: 0 zdrželse: l
Návrh čtený p. Šírem byl přijat.

ad 9) Různé:
První se o slovo přihlásil starosta s návrhem podoby podkladů pro zasedá.ní zastupitelstva.
Navrhl, aby se materiály zastupitelům předkládaly v elektronické podobě z důvodu velké
spotřeby materiálu( tisk, papír ). Všichni zastupitelé souhlasili.
Protože další připomínky a návrhy nebyly, starosta zasedánív 2I:05 hod. ukončil.
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Miroslav Malina
starosta MČ

Zápis vyhotovila: L. Knoblochová
Originál zápisuuložen na ÚVtČ
Ověřovatelé zápisu: p. Vokáp, p. Malý
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