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Městská část Praha-Dolní Chabry 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

Zápis č. 04/07/ ZMČ  ze dne 16.05.2007 
 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni: Bc.Dvorská, MUDr. Dvořák 
Neomluveni:  0 
Hosté:            0 
Návrhový výbor:  Mgr. Vostřáková, pan Malina 
Ověřovatelé zápisu: pan Šír, pan Valchář 
Navržený program 4. zasedání Zastupitelstva MČ: 
 

1. Kontrola zápisu z 3. zasedání ZMČ 
2. Výsledky hospodaření za rok 2006 
3. Zpráva o inventarizaci za rok 2006 
4. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací 
5. Vyřazení nedobytné pohledávky 
6. Zpráva o provedení auditu hospodaření za rok 2006 
7. Smlouva na autorský dozor 
8. Rozpočtové opatření č.1 
9. Harmonogram prací M-Centra 
10. Úprava projektu M-Centra – změna stavby před dokončením 
11. Jmenování  člena kontrolního výboru 
12. Kniha o Chabrech pro propagační účely 
13. Dar občanského sdružení Sedm paprsků 
14. Různé 

 
Zasedání ZMČ bylo zahájeno v 18:05 h 
. 
 
Starostka přivítala přítomné a zahájila 3. zasedání Zastupitelstva MČ. Do návrhového výboru byli 
zvoleni p. Malina a Mgr. Vostřáková, která v průběhu zasedání četla schvalované návrhy, za 
ověřovatele byli zvoleni p. Šír a p. Valchář. Proběhlo hlasování – oba návrhy byly schváleny všemi 
hlasy. Starostka navrhla rozšířit program o bod 11) Jmenování člena KV,  o bod 12) Kniha o Chabrech 
pro propagační účely a  bod 13) Dar občanského sdružení  Sedm paprsků, čímž bod Různé byl zařazen 
jako poslední pod bod 14). O zařazení každého bodu bylo hlasováno jednotlivě a zařazení všech tří 
bodů bylo schváleno všemi hlasy. Poté proběhlo hlasování o upraveném programu jako celku a 
rozšířený  program byl schválen.  
Hlasování :  Pro : 12 Proti : 0 Zdržel se : 0 
Po odhlasování programu se dostavil na jednání ZMČ Ing. Borhy a zasedání pokračovalo v počtu 13 
členů ZMČ. 
 
ad 1) Kontrola zápisu z 3. zasedání ZMČ   proběhla bez připomínek. 
 
ad 2) S návrhem usnesení č.022/07 ZMČ vystoupila starostka, která přítomné podrobně obeznámila 
s výsledky hospodaření MČ Praha-Dolní Chabry za rok 2006. Poté se p. Valchář obrátil na starostku 
s dotazy, které se týkaly položek výdajů v kapitole 6  a  v kapitole 9, konkrétně položky za plyn v KD 



 2 

Ulčova a položky za konzultační a právnické služby. Starostka vysvětlila, že v nákladech KD Ulčova 
se v položce za plyn promítají náklady spojené s provozem kadeřnictví, které se následně 
přeúčtovávají, a že položka za konzultační a právnické služby zahrnuje náklady MČ za služby spojené 
se zastupováním MČ při  různých kauzách, poradní a konzultační činnost a náklady spojené s činností 
přestupkové komise. Protože nebyly ze strany Zastupitelů další dotazy, nechala starostka hlasovat o 
návrhu usnesení. 
Proběhlo hlasování –  pro návrh: všichni přítomní zastupitelé - 13, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh byl schválen. 
 
ad 3) Starostka předložila ke schválení návrh usnesení č.023/07 ZMČ – zprávu o inventarizaci za rok 
2006. Zastupitelstvo projednalo předloženou zprávu o provedené inventarizaci za uplynulý rok bez 
připomínek a výsledky inventarizace schválilo. 
 Hlasování :  Pro : 13 Proti : 0 Zdržel se : 0 
 
ad 4) Starostka obeznámila přítomné s návrhem usnesení č. 024/07/ZMČ – výsledky hospodaření 
příspěvkových organizací. Zastupitelstvo schválilo výsledky hospodaření PO ZŠ Dolní Chabry, MŠ 
Chaberáček a MŠ Bílenecké náměstí za 2006. Souhlasilo s rozdělením zlepšeného hospodářského 
výsledku příspěvkových organizací dle návrhu Rady. 
Hlasování :      Pro : 12 Proti : 0 Zdržel se : 1  
Návrh byl přijat. 
 
ad 5)   Starostka přednesla návrh usnesení č.025/07 ZMČ – vyřazení nedobytné pohledávky ve výši 
197.256,--Kč, která vznikla v roce 1999. Na dotaz Ing. Pexy, jak vůbec mohlo dojít k tomu, aby vznikl 
nedoplatek v takové výši, obeznámila starostka členy ZMČ se zdůvodněním pí Tesařové, pracovnice, 
která tyto poplatky vyměřuje, postupem tehdejšího právního zástupce MČ  a usnesením Obvodního 
soudu pro Prahu 2, který vzhledem k platební neschopnosti dlužníka označil pohledávku MČ jako 
nevymahatelnou. K dotazu p.Dobrého, proč MČ neprovedla exekuci majetku dlužníka, starostka 
odpověděla, že tu lze provést pouze tehdy, pokud je u dlužníka zjištěn majetek, nebo je-li zjištěna 
osoba, která přebírá za dlužníka jeho pohledávky. Potom je možné pohledávku vymáhat na základě 
soudního nařízením exekučním orgánem. V tomto případě však byla pohledávka usnesením soudu 
jako nevymahatelná. Poté proběhlo hlasování a Zastupitelstvo schválilo vyřazení výše uvedené 
nedobytné pohledávky. 
Hlasování :      Pro : 13 Proti : 0 Zdržel se : 0 
Návrh byl schválen. 
 
ad 6)  S návrhem usnesení č. 026/07 ZMČ – zprávou o provedení auditu hospodaření MČ Praha-Dolní 
Chabry za rok 2006 vystoupila pí tajemnice, která přítomné informovala o tm, že audit byl proveden 
pracovníky kontrolního odboru MHMP v období od 10.04. do 20.04.2007.  Jak pí tajemnice uvedla, 
v závěrečné hodnotící zprávě ze 23.04.2007 bylo konstatováno, že při přezkoumávání hospodaření 
MČ Praha-Dolní Chabry nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo vzalo zprávu o provedení 
auditu na vědomí.  
Návrh  usnesení byl přijat. 

 
ad 7) Dalším bodem programu bylo projednání návrhu usnesení č. 027/07/ZMČ- autorský dozor 
stavby „0125-Multifunkční centrum Dolní Chabry – rekonstrukce  statku na Hrušovanském náměstí.“ 
Během dlouhé diskuze, která proběhla byli členové Zastupitelstva seznámeni s celkovým stavem 
stavby, který se jeví jako neutěšený.  Starostka dále tlumočila názor odborníků o nutnosti uzavřít 
smlouvu na autorský dozor. Dle názorů  členů Zastupitelstva předložené argumenty nestačily 
k rozhodnutí, proto byl tento bod stažen z programu a bude předmětem mimořádného zasedání 
Zastupitelstva.  
 
 
ad 8) Starostka předložila ZMČ návrh usnesení č. 028/07/ZMČ – rozpočtové opatření č.1. V průběhu 
projednávání tohoto bodu opustil sál p. Malina a Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 
v počtu  12 hlasů.  



 3 

 Hlasování :     Pro : 12 Proti : 0 Zdržel se : 0 
Návrh usnesení byl přijat. 
 
ad 9) Před projednáváním návrhu č. 029/07/ZMČ se p.Malina vrátil a jednání ZMČ pokračovalo 
v plném počtu. Zastupitelstvo projednávalo harmonogram prací na stavbě „0125-Multifunkční 
centrum Dolní Chabry – rekonstrukce na Hrušovanském náměstí “. Po připomínkách a diskuzi, které 
se opět zúčastnila většina členů Zastupitelstva (starostka, p.Valchář, Ing. Pexa, Ing. Borhy, p.Malina, 
p.Šír, Ing. Novák a Ing. Nigrinová), Zastupitelstvo neschválilo předložený harmonogram výše 
uvedené stavby a požaduje předložit skutečný důvod prodloužení stavby, který vychází ze stavebního 
deníku, na svém mimořádném zasedání.  
Hlasování :   Pro : 13  Proti : 0 Zdržel se : 0 
 
ad 10)  Starostka předložila Zastupitelstvu návrh usnesení č. 30/07/ZMČ – změna projektu před 
dokončením u stavby „0125-Multifunkční centrum Dolní Chabry“, která spočívá v umístění 
vikýřových oken nad bývalými stájemi. Obeznámila členy ZMČ s předpokládanou cenou  330.000,- 
Kč, která bude hrazena z finančních zdrojů MČ, z fondu rezerv a rozvoje. Ing. Novák položil otázku, o 
kolik  vikýřových oken se jedná, starostka odpověděla, že se jedná o celkem 12 oken. Jiné dotazy 
nebyly a bylo přistoupeno k hlasování.  
Hlasování : Pro : 13 Proti : 0 Zdržel se : 0 
Návrh usnesení byl přijat. 
 
ad 11) Před projednáváním dalšího návrhu se ze zdravotních důvodů omluvil Ing. Korejčík a jednání 
Zastupitelstva pokračovalo v počtu 12 členů. Starostka přednesla návrh usnesení č.031/07/ZMČ – 
návrh nového člena kontrolního výboru, který předložil  předseda KV, p. Vokáč. Zastupitelstvo 
jmenovalo na jeho návrh novým členem kontrolního výboru Ing. Emila Korejčíka, bytem Počeradská 
430/25, Praha 8-Dolní Chabry. 
Hlasování :  Pro : 12 Proti : 0  Zdržel se : 0 
Návrh usnesení byl přijat. 
 
ad 12) Starostka seznámila členy ZMČ s návrhem usnesení č. 032/07/ZMČ – Kniha o Chabrech pro 
propagační účely. Zastupitelstvo schválilo pro každého člena 5 ks knihy o Dolních Chabrech, kterou 
může použít pro potřebu propagace MČ i pro vlastní propagaci. Podmínkou je, že kniha bude použita 
pouze k těmto účelům a v žádném případě nebude prodávána. 
Hlasování :  Pro : 12 Proti : 0 Zdržel se : 0 
 
ad13)   Posledním návrhem, který byl projednáván, byl návrh usnesení č. 033/07/ZMČ – Dar 
občanského sdružení Sedm paprsků, Spořická 328, Praha 8-Dolní Chabry, který spočívá v provedení 
sadových úprav u kostela na Bíleneckém náměstí a jehož hodnota je 82.991,--Kč.  Zastupitelstvo 
schválilo převzetí daru současně s údržbou provedených sadových úprav a zmocnilo starostku 
k podpisu darovací smlouvy. 
Hlasování : Pro : 12  Proti : 0 Zdržel se : 0 
 
ad14)   Různé : 
V tomto bodu obeznámila starostka zastupitele s návrhem na ozvučení a vybavení sálu M-Centra 
audiovizuální technikou. Náklady  s tím spojené by byly hrazeny z fondů EU za předpokladu, že MČ 
vypracuje konkrétní návrh obsahující  cenovou nabídku a splní požadovaná kritéria na dotaci z těchto 
fondů. Přípravou výběru, návrhu a cenové nabídky byl pověřen  kromě dalších uchazečů také Ing. 
Borhy, s čímž zastupitelé jednomyslně souhlasili. 
Pan Dobrý se na starostku obrátil s požadavkem, aby byla prošetřena dopravní situace  v ulicích 
Ledčická/Ulčova, kde  se vzhledem k parkujícím vozidlům náležejícím obyvatelům BD stává 
komunikace neprůjezdná. Připomněl, že jednou z podmínek stavby bylo, že vozidla budou 
zaparkovaná v podzemních garážích a nebudou omezovat další účastníky silničního provozu.  Dle jeho 
mínění zde chybí dopravní značka „Zákaz zastavení.“ Starostka přislíbila prošetření. Uloženo pí 
tajemnici. 
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Dalším dotazem p. Dobrého byla otázka, kdy bude dokončena spodní část ulice U Větrolamu. 
Starostka  odpověděla, že neví, jedná se o majetkové vypořádání. 
 Starostka informovala  o vývoji v otázce radaru na měření rychlosti, která se projednávala na minulém 
zasedání.  Vzhledem k tomu, že  měřící přístroj se záznamovým zařízením je pro MČ cenově 
nedostupný a bez tohoto ztrácí smysl, upustila MČ od dalšího jednání o jeho zakoupení. 
Dále zastupitele obeznámila se současným stavem rekonstrukce komunikací Krbická, Na Dolíku, 
Měděnecká a severní části Hrušovanského náměstí. 
Pan Dobrý se zeptal starostky, zda se v nejbližší době počítá s opravou komunikace  Protilehlá, která 
je dle jeho mínění ve velice špatném stavu. Starostka mu odpověděla, že  tato komunikace je sice 
zařazena do plánu oprav, ale pokud se nepodaří na její opravu získat  dotaci, bude rekonstrukce 
provedena např. v následujícím roce. Finanční prostředky MČ směřuje na již započaté akce. 
Pan Malina vznesl rovněž dotaz týkající se komunikací a to chodníků v oblasti Pod Zámečkem a 
Bíleneckého náměstí. Starostka jej informovala, že povrch chodníku je  současně dokončen u ulice Do 
Rybníčků a v letošním roce by se mělo pokračovat ve výstavbě oboustranného chodníku směrem od 
Bíleneckého náměstí dolů k ulici Pod Zámečkem. I zde jsou však problémy s výkupem pozemků, na 
nichž by měl být nový chodník zbudován a pozemky jsou odprodány  prozatím jen částečně. 
Ing. Novák vystoupil s návrhem, který se týkal problematiky M-Centra. Navrhoval, aby byla 
vytvořena komise, která by byla více zapojena do dění okolo stavby. Starostka mu vysvětlila, že každý 
z členů Zastupitelstva má možnost se účastnit kontrolních dní na stavbě, které probíhají pravidelně 
každou středu v čase od 9,00 do 13,00 hod. Ing. Borhy, který je jako předseda stavební komise 
s problematikou obeznámen, protože za stavební komisi se těchto kontrolních dnů zúčastňuje člen 
stavební komise Ing. Stránský, poznamenal, že jde o časově náročnou záležitost. Vzhledem 
k pracovním povinnostem zastupitelů není možné, aby se těchto kontrolních dnů účastnili pravidelně. 
Je však možné, aby všichni členové ZMČ obdrželi zápisy z kontrolních dnů mailovou poštou, s čímž 
přítomní bez výhrad souhlasili. Starostka přislíbila jejich zaslání. 
Tímto dotazem byly připomínky všech zastupitelů vyčerpány, starostka poděkovala přítomným za 
účast a zasedání ukončila. 
 
Konec jednání v 20,25 h. 
 
 
 
 
 
 
 
Jaroslava Plevová                                                                       PhDr.Věra Doušová 
starostka MČ                                                                               radní MČ 
 
  
 
  
 
Zapsala: B.Kukurová 
Originál zápisu  uložen na ÚMČ 
Za správnost opisu : B.Kukurová 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: pan Zdeněk Šír                                        pan Oldřich Valchář 
 


