
Městská ěást Praha-Dolní Chabry

Zastupitelstvo městské části

Zápis č. 01 5t13lZMČ
Z veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Chabry

konaného dne 11.12.2013

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: Ing. Nigrinová, pí Králová
Neomluveni:

Návrhový výbor: p. Vokáč, Ing. Merhautová

Ověřovatelé zápisu: p. Hofman, p. Šír

Navržený program 15. zasedání ZMC:

1) Kontrola zápisu z 14. zasedéni
2) Informace k jednání s obcí Zdiby-dopravní opatření
3) Rozpočtové opatření č. 4 v roce 2013

4) Rozpočtové provizorium na rok20l4
5) Stanovení termínů zasedání v roce 2014
6) Zprávakontrolního výboru o provedené kontrole vyúčtování darovacích smluv
7) Pověření ke kontrole hospodaření PO
8i Parkovací karty-Praha 8-Stanovisko Zly'rČ }'raha - Dolní Chabry
9) Připomínky k návrhu Aktualizace č. I Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
t-O; rmenov áni zástupce MČ Dohí Chabry do grantové komise MČ Praha 8

11) Různé

Zahájeni: l8:07 hod.



Starosta přivítal členy ZMČ na zasedání a konstatoval, že Zastupitelstvo je v poČtu 12 ČlenŮ

usnášení schopné. Omluvil nepřítomnost Ing. Nigrinové, pí Králové a pozdější příchod Ing.

Floriánové.
Poté starostapožáďal o zvolení návrhového výboru a ověřovatelů zápisu.
Do návrhového výboru byli zvoleni p. Vokáč a Ing. Merhautová
Hlasování: pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0

Za ovéíovatele zápisu byli zvoleni p. Hofman a p. Šír.
Hlasování: pro: 12 proti:0 zdržel se:0
Oba návrhy byly schváleny.

Následně starosta přistoupil k vlastnímu proglamu, ke kterému navrhl doplnění o bod Č. 2-

Informace kjednání sobcí Zdiby - dopravní opatření, o bod ě. 9 - Připomínky knávrhu
Aktualizace č. I Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy a o bod č. 10 - Jmenování zástupce MC
Dolní Chabry do grantové komise MČ Praha 8. Poté se o slovo přihlásila pí Plevová s

náwhem zařazení dalšího bodu do programu a to č. 11 - Návrh na odvolání Ing. Nigrínové
z funkce místostarostky a člena Rady MČ Praha - Dolní Chabry, z důvodu dlouhodobé

nemoci. Protože další doplňující návrhy nebyly, požádal starosta nejdříve o odhlasování
zaŤazení bodu č. i 1- Náwh na odvolání Ing. Ni$ínové z funkce místostarostky a Člena Rady
MČ praha _ Dolní Chabry. V pruběhu hlasování se vzdálil P. Vokáč a o náwhu hlasovalo 11

zastupitelů.
Hlasování: pro: 1 proti: 4 zdrželse:6
Předložený bod programu nebyl schválen.
Následně starosta požádal o odhlasování bodu č. 2 - Informace k jednání s obcí Zdiby -

dopravní opatření. Během tohoto bodu se na jednání vrátil p. Vokáč a hlasování pokračovalo

v počtu 12 zastupitelů,
Hlasování: pro: 12 proti: 0 zdržel se : 0

Předložený bod programu byl schválen,
Starosta ďále požádal o odhlasování bodu č. 9 - Připomínky k návrhu Aktualizace ě. l Zásad

územního rozvoje hl. m. Prahy.
Hlasování: pro: 12 proti:0 zdržel se:0
Předložený bod programu byl schválen.
Následující hlasóvání se týkalo bodu č. 10 - Jmenovánizástllpce MČ Dolní Chabry do
grantové komise MČ Praha 8.

Hlasování: pro:12 proti: 0 zdržel se : 0

Předložený bod programu byl schválen.
Poslední hlasování se týka1o souhlasu celého pozměňujícího programu.

Hlasování: pro 12 proti: 0 zdržel se : 0

Program byl přijat.

ad 1) Kontrola zapisu |4. zasedáníZMC - bez připomínek.

aď 2) Starosta přistoupil k druhému bodu programu návrhu usnesení č. I09l13lZMČ-
Informace k jednání s obcí Zdiby a přivítal hosta. místostarostu obce Zdiby,Ing. Dubského.

Starosta vysvětlil, že návrh na rea|izaci dopravního opatření v části lokality u hřbitova a



směrem ,,K Brnkám" vzešel zpožadavků občanů. Dále seznámil Zastupitelstvo MČ o
proběhlém jednaní s Odborem dopravy Prahy 8 a s obcí Zdlby. Poté předal slovo
místostarostovi obce Zdiby, Ing. Dubskému, ktery informoval o postoji k dopravním
opatřením dané lokality. Sdělil, že tato dopravní situace je tíživá a společným jednáním došlo
ke kompromisu. Obec Zdiby navrhuje, aby komunikace ,,K Brnkám" ztsta|a v původním
stavu a oboustranný zákaz vjezdu platil pro ul. Chaberskou a Pod Zámečkem. Dále doplnil,
že najaře roku 2014 proběhne kvalifikovaný pruzkum dopravy této lokality, z kterého vzejde
rozhodnutí o vydání povolenek k prujezdu těchto ulic. Pí Plevová vznesla dotaz, jak bude
probíhat kontrola vjezdu s povolenkami. Starosta odpověděl, že kontrola bude probíhat za
pomoci městských strážníků obou sousedních obcí. Ing. Merhautová navrhla, aby byl
pruzkum a vyhodnocení statistiky dopravy předložen na 2. zasedáni ZMČ v příštím roce.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o postupu jednání s obcí Zdlby krealizaci
dopravního opatření na komunikacích ,,K Brnkám'o a ,,Pod Zámečkem". Účelem opatření je
zklidnění dopravní zátéže intravilánu Dolních Chaber a uložilo starostovi předložit zprávu o
jednání arealizaci dopravního opatření na komunikacích,,K Brnkám* a,,Pod Zámeěkem'o na
2. zasedání ZMČ v roce 2014.
Hlasování: pro:72 proti: 0 zdrže\ se : 0
Návrh čtený Ing. Merhautovou byl přijat.

ad 3) Návrh usnesení ě.l\zll3lzMČ- Rozpočtové opatření č. 4 v roce 2013 předložil starosta,
kteqi o komentář požádal předsedu finančního výboru p. Křivánka. Ten řekl, že v
rozpočtovém opatření jsou zahrnuty účelové dotace, které se musely zaúčtovat, dále wácená
daň z výherních a hracích přístrojů a dotace ve výši 5 000 000,-Kč na havarijní stav topení
v ZŠ Spořická. Pí Plevová vznesla dotaz, kdo je investorem a upozornila, že smlouvy
s firmami mělo odsouhlasit Zastupitelstvo MČ. Starosta odpověděl, že investorem je MČ,
výběr dodavatele realizuje zakázková firma a vzhledem k havarijnímu stavu topení proběhlo
zk,rácené řízení. Rozpočtové opatření č. 4 bylo po projednání finančním výborem a Radou
MČ Praha - Dolní Chabry, schváleno Zastupitelstvem MČ bez připomínek.
Hlasování: pro 12 proti: 0 zdržel se:0
Návrh čtený Ing. Merhautovou byl přijat.

ad 4) Následujícího návrhu usnesení ě.103l13lZMČ- Rozpoětové provizorium na rok se ujal
opět p. Křivánek, který konstatoval, že rozpočtové provizorium je stejné jako kťdý rok,
neboť Magistrát hl, m. Prahy nemá schválený rozpočet pro rok 2014. Zastupitelstvo schválilo
rozpočtové provizorium MČ Praha - Dolní Chabry na rok 2014 dle Zásad hospodaření
v období rozpočtového provizoria a uložilo starostovi sledovat čerpání rozpočtu dle
schváleného provizoria.
Návrh čtený p. Vokáčem byl přijat.
Hlasování: pro: l2 proti: 0 zdržel se:0

ad 5) Návrh usnesení ě.104l13lZMČ- Stanovení termínů zasedání v roce 2014 byl předložen
starostou. Během projednání tohoto bodu se dostavila Ing. Floriánová ajednání pokračovalo
v počtu 13 zastupitelů. Zastupitelstvo stanovilo termíny zasedání ZMČ v roce 2014 takto:
,tr"da - 19.3., I1.6.,77 ,g. a I0.I2.20!4, vždy od 18:00 hod v obřadním sále ÚMČ.
Hlasování: pro: 13 proti: 0 zdržel se:0
Návrh, který četl p. Vokáč byl přijat.

ad fl Šestý projednávaný bod programu, návrh usnesení ě. rcslI31ZMČ- Zpráva kontrolního
výboru o provedené kontrole vyúčtování darovacích smluv, předložil starosta, který o



komentář požádal p. Vokáče. Ten konstatoval, že kontrolní výbor provedl kontrolu loňských
daru a u některých subjektů byly zjištěny nejasnosti ve vyúčtovaní. Ztohoto důvodu vydal
kontrolní výbor ve svém usnesení č. 3|20I3/KV doporučení k ujednocení všech subjektů při
předkládání vyúětovaní. Pí Plevová vznesla připomínku, že doporučení k ujednocení
vyúčtování je v kompetenci kontrolního výboru a Zastupitelstvo by se tímto doporuěením
nemělo zabývat. Dále vznes|a ďotaz, zdaby projednávaný bod neměl byt stažen zprogramu
zased,ání z důvodu neúplnosti. O slovo se přihlásil p. Šír, který upozornil, že kontrolní výbor
kontrolu Ťádně provedl a usnesení kontrolního výboru bylo předloženo v Ťáďné podobě. U
některých subjektů bude třeba zlepšit evidenční systém. Zastupitelstvo vzalo na vědomí
zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole vyúčtování darovacích smluv, týkajících se
daru poskytnutých UČ Praha - Dolní Chabry a uložilo kontrolnímu výboru dokončit kontrolu
vyúčtování darovacích smluv u právnických osob a předložit na nejbližším zasedání ZMČ.
Hlasování: pro: 12 proti: 0 zdržel se: 1

Návrh čtený Ing. Merhautovou byl přijat.

ad 7) Jako sedmý bod byl projednáván návrh usnesení ě. I06l1r3lZMČ- Pověření ke kontrole
hospodaření PO předložený starostou. Zastupitelstvo pověřilo finanční výbor provedením
kontroly příspěvkových organizací zaroky 20|2 a2013.
Hlasování: pro: 13 proti: 0 zdržel se:0
Návrh čtený p. Vokáčem byl přijat.

ad 8) Následující návrh usnesení ě. 107lI3lZMČ- Parkovací karty-Praha 8-Stanovisko Z}/rČ
Praha - Dolní Chabry byl rovněž předložen starostou, ktery se ujal komentaře. Jak řekl, MČ
Praha 8 zavedla parkovací systém z důvodu limitování parkování v některých svých
obvodech. Parkovací systém nebyl konzultován s ostatními městskými částmi a nebyla
možnost podání připomínek k tomuto systému. Dále starosta informova|, že občané Dolních
Chaber, nemají narok na vydání parkovacích karet a usnesení zastupitelstva je jediná možná
forma protestu. Pí Plevová vznesla dotaz, zda bude možné zaparkovat u metra stanice
Kobylisy. Starosta odpověděl, že nikoliv, parkování bude možné jen na určitých místech a to
za poplatek. P. Cutych doplnil, že parkovacíkarty se týkají obvodů: Kobylisy, Karlín a Libeň.
Následně se o slovo přihlásila Ing. Floriánová s dotazem, proč se nerealizovala autobusová
zastávka směrem do Čimic a proč nebyla ROPIDU předaná žádost o změny s posílením
autobusových linek. Odpovědi se ujal starosta, který řekl, že považuje za velký úspěch
zachováni a neomezení autobusové dopravy v Dolních Chabrech. K autobusové zastávce
směrem do Čimic konstatoval, že navybudování zastávkyje vydáno platné stavební povolení,
ale v současnosti nejsou k dispozici potřebné finanční prostředky. Ing. Merhautová vznesla
připomínku, aby se zastupitelé vrátili k projednávání bodu parkovacích karet. Pí Plevová
s Ing, Merhautovou souhlasila a navrhla. zda by nebylo vhodnější situaci kolem parkovacích
karet řešit peticí. Ing. Hajíčková souhlasila a zároveň navrhla, zďa by nebylo možné zřídit
záchyné parkoviště na okraji Dolních Chaber v lokalitě u ĎabUckeho háje. Starosta sdělil, že
toto území není ve sl,ěřené správě Mč praha - Dolní chabry. zastupitelstvo nesouhlasilo se
zavádéným systémem parkovacích karet naúzemí Prahy 8 s vyloučením obyvatel MČ Praha -
Dolni Chabry.
Hlasování: pro: 13 proti: 0 zdržel se:0
Návrh čtený Ing. Merhautovou byl přijat.

ad 9) Návrh usnesení č. Ialll3lztraČ-tripomínky k návrhu Aktualizace č.l Zásad, územního
rozvoje hl. m. Prahy předložil opět starosta, kteú informoval zastupitele o uskutečněné
tiskové konferenci k záměrum vybudovat paralelní leteckou dráhu a dálniční okruh ,,Jižni
varianta", jejímž iniciátorem byla MČ Praha - Suchdol. Starosta citoval znění usnesení MČ



Praha - Suchdol se zásadními připominkami proti těmto záměŇm, se kterými se ztotožnilo
Zastupitelstvo MČ Praha - Dolní Chabry, Pí Plevová položila dotaz, zdakúzemnímu rozvoji
byly zadány jiné zásady primátorem p. Hudečkem. Odpovědi se ujal p. Malý, který sdělil, že
p. Hudečkem byly přijaty nové zásaďy, týkaJí se tvorby ,,Metropolitního plánu".
Zastupitelstvo nesouhlasilo se záměrem vybudování paralelní letecké dráhy a nesouhlasilo se
záměrem vybudování dálničního okruhu "Jižní varianta", viz: příloha.
Hlasování: pro: 13 proti: 0 zdržel se :0
Návrh čtený p. Vokáčem byl přijat.

ad 10) Jako poslední bod programu byl starostou předložen návrh usnesení č. n),lf,lz}y'rČ-
Jmenování zástupce MČ Praha - Dolní Chabry do grantové komise trrtČ Praha 8. Vzhledem
ktomu, že pro rok 2013 byla zástupkyní grantové komise Ing. Floriánová, vznesl starosta
dotaz, zda souhlasí s opakovaným jmenováním. Ing. Floriánová souhlasila. Zastupitelstvo
jmenovalo do grantové komise v sociální oblasti zřízené Úřadem tvtČ Praha 8: Ing. Barboru
Floriánovou.
Hlasování: pro: 13 proti: 0 zdržel se:0
Návrh čtený Ing. Merhautovou byl přijat.

ad 11) Různé
S připomínkami se přihlásila paní Plevová. Postupně vznesla §rto dotazy.
a) na současný stav realizace okružní křižovatky Spořická x r< ĎaaUticům. Odpověděl p.
Malý. Sdělil, že je vydáno stavební povolení, ale na stavbu nebyly městským investorem
přiděleny finanční prostředky.
b) zda je možné reklamovat chodník kolem prostředního rybníku, kteý byl kolaudován
v roce 2010 a současnosti se zde projevují vady. Starosta pfislíbil prověření možnosti
reklamovat dílo.
c) Zéhradlí u potoka j e rozbité a kolem potoka j e nános bláta: starosta přislíbil nápravu.
d) další dotaz směřoval na stav dešťové a splaškové kanalizace v dolní části obce. Starosta
potvrdil známou skutečnost, že technický stav není dobý. Chybné připojení dešťové vody ze
soukromých pozemků do splaškové kanalizace způsobuje pravidelně potíže, především
v čistímě odpadních vod. Záležitost se vleče již více než desítku let a řešení bude obtížné a
drahé, Nicméně ve spolupráci s PKVT zahájlla MČ postupné kontroly nepovolených
napojení, které je pro zlepšení stavu nutno odstranit.
e) upozornila na ležící sloupek na chodníku u zdravotního střediska na Spořické.
Zaměstnanci uřadu jej odklidí.
f) dále žádala o informaci o aktuálním stavu výstavby chodníku v ulici Pod Zámečkem (úsek
pod prostředním rybníkem)-odpovědi se ujal p. Malý. Konstatoval, že řízení magistrátu
k nutnému výkupu potřebného pozemku není dosud ukončeno. Starosta doplnil, že situace je
vzhledem k současné cenové nabídce magistrátu bezvýchodná. K problému se vyjádřila také
paní Hronková, s poznámkou, že bez vstřícného postoje magistrátu (reálné cenové nabídky)
nelze řešení najít.
g) kdy budou realizovény opravy povrchu v ulici Měděnecká včt. zpomalovacího prahu.
Starosta informoval zastupitele o opakovaných žádostech MČ na realizaci údržby. TSK
provedlo pouze dílčí opravy. Stále trvá žádost o opravu zpomalovacího prahu Na Kovárně.
h) zda existuje studie o dopravní zátěži Chaber po dostavbě tunelu Blanka. Odpověděl
starosta. Žadna relevantní studie na rozptýlení automobilů po výjezdu z Blanky nejsou. Před
nárustem dopravy a možností kolapsu varují MČ Praha 7 a Praba 8. Konkrétní dopady
prozatim nikdo nezná. Reálné riziko je pro Dolní Chabry minimální.



i) poslední připomínka se týkala žádosti paní Plevové na možnost přebírat podklady pro
jednaní Zastupitelstva v písemné (papírové) formě. Tajemnice úřadu potvrdila tuto moŽnost.

Zastupitelka Plevová bude mít k dispozici vytištěné podklady,

Protože další připomínky a návrhy nebyly, starosta zasedání v 20:09 hod. ukonČil.

Miroslav Malina
stalosb MČ

^_---A--:-Zápis vyhotovila: L. Knoblochová
Originál zápisu uložen na ÚtvtČ
Ověřovatelé zápisu: p. Hofman, p. Šír
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