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Městská část Praha-Dolní Chabry 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

Zápis č. 05/07/ ZMČ  ze dne 31.05.2007 
 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni: Bc.Dvorská, Mgr. Vostřáková, MUDr. Dvořák, Ing. Borhy, Ing. Korejčík, Ing. Novák 
Neomluveni:  pan Malina 
Hosté:             zástupci firmy VW WACHAL  a  AMA invest, občané 
Návrhový výbor:  Ing.Pexa,  pan Šír 
Ověřovatelé zápisu:  pan Valchář, pan Dobrý 
Navržený program 5. zasedání Zastupitelstva MČ: 
 

1. Kontrola zápisu z 4. zasedání ZMČ 
2. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině PO MŠ Chaberáček 
3. Harmonogram prací M - Centra 
4. Smlouva na autorský dozor 
5. Různé 

 
Zasedání ZMČ bylo zahájeno v 18:05 h 
. 
 
Starostka přivítala přítomné, konstatovala, že Zastupitelstvo je usnášení schopné a zahájila páté 
mimořádné zasedání. Do návrhového výboru byli zvoleni Ing. Pexa a pan Šír, který v průběhu 
zasedání četl schvalované návrhy, za ověřovatele byli zvoleni pan Valchář a pan Dobrý. Proběhlo 
hlasování – oba návrhy byly schváleny všemi přítomnými hlasy. Poté proběhlo hlasování o navrženém  
programu, který byl  rovněž schválen.  
Hlasování :    Pro : 8  Proti : 0 Zdržel se : 0 
 
ad 1) Kontrola zápisu z 4. zasedání ZMČ   proběhla bez připomínek. 
 
ad 2) Starostka vystoupila s návrhem usnesení č. 034/07/ZMČ – Dodatek č. 2 ke zřizovací listině 
příspěvkové organizace MŠ Chaberáček, jež spočívá ve změně názvu předškolního zařízení, které se 
mění z názvu Mateřská škola, Protilehlá 5/235, Praha 8-Dolní Chabry na název Mateřská škola 
Chaberáček, Praha 8 – Dolní Chabry, Protilehlá 235. Zastupitelstvo Dodatek č. 2 schválilo a 
zmocnilo starostku k jeho podpisu.  
Proběhlo hlasování :        Pro  : 8              Proti : 0 Zdržel se : 0 
Návrh byl schválen. 
 
ad 3) Starostka předložila znovu návrh usnesení č.029/07 ZMČ – schválení harmonogramu M-Centra, 
který  byl na minulém zasedání odložen. Na jednání  byl přizván zástupce firmy WACHAL, pan 
Gyuriczek, aby zodpověděl dotazy členů Zastupitelstva týkající se stavby. Při projednávání byl dán 
prostor  k vyjádření   nejen pozvanému zástupci firmy WACHAL, ale i všem přítomným členům 
ZMČ. Ze strany členů ZMČ zazněly otázky týkající se prodlevy stavby a tudíž posunutí 
harmonogramu. Ing. Pexa nesouhlasil s názorem zhotovitele, že hlavním důvodem, pro který je termín 
dokončení stavby posunut, jsou  především problémy statického charakteru, ale vyjádřil názor, že ze 
strany zhotovitele došlo k podcenění  stavby jako takové. Dle jeho názoru, s nímž se ztotožňují i další  
členové ZMČ,  firma  pozdě zareagovala na zjištěné nedostatky, počet pracovníků v zimním období, 
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které bylo  letos pro stavbu příhodné, nebyl dostačující, a  prohloubení  problémů  se statikou bylo 
možné předejít včasným zakrytím stavby, která byla celou zimu otevřena. Ing. Nigrinová se zeptala, 
zda je firma WACHAL při upraveném harmonogramu schopna dokončit stavbu v termínu, který  
může MČ akceptovat. Zástupce firmy WACHAL sdělil  členům ZMČ, že termín ukončení stavby 
k 01.11.2007 je reálný,  stavba je staticky zajištěna, práce na střeše budou dokončeny  do 10.06.2007. 
V současné době  práce urychlit nelze, počet pracovníků na stavbě je dostačující a jejich počet bude 
navýšen dle potřeby vyplývající z upraveného harmonogramu prací. 
V závěru diskuze se Zastupitelstvo usneslo na tom, že souhlasí s upraveným harmonogramem prací, 
ale nesouhlasí s podpisem Dodatku č. 2, jehož znění projednávají právní zástupci obou zúčastněných 
stran. Na základě protinávrhu Ing. Pexy bylo upravené znění usnesení č. 029/07/ZMČ schváleno a 
harmonogram prací odsouhlasen. 
 Hlasování :  Pro : 8  Proti : 0 Zdržel se : 0 
 
ad 4) Posledním návrhem usnesení byl návrh usnesení č. 027/07 ZMČ- Smlouva na autorský dozor, 
který nebyl na minulém zasedání projednán. Na zasedání  byl přizván zástupce firmy AMA invest, aby 
vysvětlil nutnost autorského dozoru na stavbě M-Centra. Jak bylo řečeno, autorský dozor sice není 
povinný na každé stavbě, ale v případě rekonstrukcí starých objektů je přímo žádoucí a nezbytný 
z důvodu možného precedensu, kdy je nutné najít nebo určit  zodpovědnou osobu za nastalou situaci. 
Současně seznámil členy Zastupitelstva s výší finančního ohodnocení za autorský dozor dle tabulek, 
které se pohybují kolem 500.000,- Kč. Vzhledem k náročnosti rekonstruované stavby zástupci AMA 
investu autorský dozor doporučují. Starostka, která se s názorem firmy ztotožňuje, řekla, že Rada 
navrhuje uzavřít smlouvu na 250.000,- Kč. Na základě argumentů a stanovené ceny Zastupitelstvo 
uzavření smlouvy na autorský dozor schválilo a zmocnilo starostku k podpisu smlouvy. 
Hlasování :      Pro : 8  Proti : 0 Zdržel se : 0  
Návrh byl přijat. 
 
Poté starostka poděkovala zástupcům obou firem  za účast a jednání  ZMČ pokračovalo v dalším 
programu. 
 
ad 5)   Různé : 
V tomto bodu vystoupili hosté z řad občanů. Pan Jaroslav Vokurka  se ptal na článek, který byl 
uveřejněn v 1. čísle letošního chaberského Zpravodaje a týkal se revitalizace lokality V Rybníčkách.   
Autor článku, předseda Komise životního prostředí v něm občany seznamoval s programem činnosti 
KŽP pro rok 2007, přičemž uvedl stručný přehled projektů. Pan Jaroslav Vokurka se  především 
zajímal o informace o biokoridoru a ptal se, proč nebyli blíže informováni majitelé pozemků, jichž se 
zmíněný projekt týká. Rovněž vznesl stížnost, že na písemný dotaz mu nebylo odpovězeno v zákonem 
stanovené lhůtě. Starostka jej informovala, že v případě článku ve Zpravodaji se jedná  o program 
KŽP, nikoliv o realizaci jednotlivých  projektů a ujistila jej, že v případě návrhu na zřízení biokoridoru 
budou  majitelé pozemků včas informováni a přizváni k jednání. Co se týče toho, že jeho dotaz nebyl 
písemně zodpovězen, omluvila předsedu KŽP  a přislíbila nápravu. 
Dalším občanem, který vystoupil na zasedání ZMČ, byl pan Miroslav Vokurka. Jeho příspěvek se 
týkal nově vybudovaných chodníků a nájezdů k nemovitostem na Hrušovanském náměstí. Dle jeho 
názoru jsou nájezdy nevyhovující jak  úhlem zatáček, tak svou šířkou, čímž došlo k znepřístupnění 
 č.p. 247. Starostka jej informovala, že tato skutečnost  byla již konzultována s projektanty 
zodpovídajícími za projekt, komunikace ještě MČ nepřevzala a připomínky budou předány zhotoviteli, 
v tomto případě firmě ZAVOS. 
Další příspěvek pana Miroslava Vokurky se týkal vyjádření Rady, kterým Rada reagovala na jeho 
požadavek týkající se incidentu, který vznikl mezi pracovníkem firmy IRIS a paní V. Vokurkovou při 
údržbě veřejné zeleně. Pan Miroslav  Vokurka se stanoviskem Rady nesouhlasí, požaduje jeho 
přehodnocení a rovněž požaduje informaci o výběrovém řízení na firmu, které má na starost péči o 
zeleň. Uvedl, že jako daňový poplatník má na  informaci právo. Starostka odpověděla, že právo na 
informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. akceptuje, požaduje ji však předložit písemnou formou. Poté ve 
stručnosti obeznámila  členy ZMČ s případem a důvodem, proč Rada zaujala takové stanovisko.  Ing. 
Pexa se pana Vokurky zeptal, zda případ řeší policie. Na  kladnou  odpověď pana Vokurky Ing. Pexa 
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řekl, že je nutné  počkat  na výsledek  vyšetřování. Na základě uvedených skutečností se členové ZMČ 
s názorem RMČ ztotožňují. 
Posledním příspěvkem byl opět příspěvek pana Jaroslava Vokurky týkající se zastávek  MHD „na 
znamení“.  Upozornil na skutečnost, že zastávku Měděnecká využívají ve velké míře cizinci 
z blízkého Triocampu, kterým systém MHD činí potíže. Starostka jej informovala, že MČ již vstoupila 
do jednání s ROPIDem, který 
 přislíbil návrat do původního stavu. 
Závěrem příspěvku, který se týkal dopravní situace obce, si postěžoval na skutečnost, že první ranní 
spoj autobusové linky č. 162 není napojen na první ranní metro, což nutí občany používat vlastní 
dopravní prostředky místo MHD. Starostka si uvedenou skutečnost poznamenala a přislíbila  předat 
tento požadavek ROPIDu. Tímto příspěvkem bylo zasedání ukončeno. 
 
 
Konec jednání v 19:35 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 Václav Dobrý                                      pan Oldřich Valchář 
 


