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Městská část Praha-Dolní Chabry 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

Zápis č. 06/07/ ZMČ  ze dne 27.06.2007 
 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni: Ing. Borhy, Ing. Korejčík, PhDr. Doušová 
Neomluveni:   Bc. Dvorská 
Hosté:             0 
Návrhový výbor:   pan Šír, pan Valchář 
Ověřovatelé zápisu:  pan Malina,  pan Vokáč 
Navržený program 6. zasedání Zastupitelstva MČ: 
 

1. Kontrola zápisu z 5. zasedání ZMČ 
2. Dodatek č. 2  - Multifunkční centrum  
3. Odměna starostce MČ za 1. pololetí r. 2007 
4. Různé 

 
Zasedání ZMČ bylo zahájeno v 18:05 h 
. 
 
Starostka přivítala přítomné, konstatovala, že Zastupitelstvo je usnášení schopné a zahájila jeho šesté  
mimořádné zasedání. Do návrhového výboru byli zvoleni pan Šír a pan Valchář, kteří  v průběhu 
zasedání četli usnesení, za ověřovatele byli zvoleni pan Malina a pan Vokáč. Proběhlo hlasování – oba 
návrhy byly schváleny všemi přítomnými hlasy. Poté se o slovo přihlásil MUDr. Dvořák, který 
požádal o doplnění programu o další bod – návrh odměny starostce MČ za 1. pololetí  r. 2007 
v souvislosti s mimořádným pracovním nasazením souvisejícím zejména  se stavbou Multifunkčního 
centra. O návrhu bylo hlasováno.  Dále bylo hlasováno o celkovém programu mimořádného zasedání 
ZMČ a   program  byl  schválen.  
Hlasování :    Pro : 10  Proti : 0 Zdržel se : 1 
 
ad 1) Kontrola zápisu z 5. zasedání ZMČ  proběhla bez připomínek. 
 
ad 2) Starostka přednesla  návrh usnesení č. 035/07/ZMČ – Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 200340 – 
„Multifunk ční centrum Dolní Chabry – revitalizace statku na Hrušovanském náměstí .“ Poté dala 
členům ZMČ prostor k prostudování materiálů, které obdrželi před zahájením zasedání, a zasedání 
bylo na 5 minut přerušeno.V průběhu přerušení zasedání se dostavila na jednání Bc. Dvorská a po 
ukončení pauzy na seznámení se zněním Dodatku č. 2  zasedání pokračovalo ve 12 členech ZMČ. 
Protože k předloženému návrhu nebyly připomínky, přečetl pan Valchář jeho znění, o návrhu bylo 
hlasováno a návrh byl schválen.  Zastupitelstvo zmocnilo starostku k podpisu Dodatku č. 2.  
Proběhlo hlasování :        Pro  : 10            Proti : 0 Zdržel se : 1 
Návrh byl schválen. 
 
ad 3)  S návrhem usnesení č.036/07 ZMČ – odměna starostce MČ za 1. pololetí r. 2007 vystoupil 
MUDr. Dvořák, který  Zastupitelstvu předložil návrh, na kterém se usnesla Rada MČ na svém 13. 
zasedání dne 25.06.2007. Za návrhový výbor přečetl znění předloženého návrhu pan Šír. Pan Valchář 
požadoval  doplnit usnesení o zdůvodnění za co byla odměna starostce udělena a které již slovně 
formuloval MUDr. Dvořák. Pozměněném návrhu bylo hlasováno a Zastupitelstvo schválilo 
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v souvislosti s mimořádným pracovním nasazením souvisejícím se stavbou Multifunkčního centra 
odměnu starostce  za 1. pololetí r. 2007  formou daru ve výši 50.000,- Kč.   Uložilo tajemnici pí 
Kadlecové, aby vypracovala darovací smlouvu dle příslušných právních předpisů.  
 Hlasování :  Pro : 9  Proti : 0 Zdržel se : 3 
 
ad 4)   Různé : 
V tomto bodu se pan Valchář vrátil k projednávanému Dodatku č. 2, aby si ujasnil, zda  navrhované 
penále v případě nedokončení stavby v termínu je za každý započatý den z prodlení a zda jeho  výše 
není  v tomto případě právně napadnutelná. Starostka jej ujistila, že Dodatek č. 2  vyhotoven v souladu 
s právními předpisy a souhlas podpisem dodatku oboustranný. 
Dále se pan Valchář zajímal o skutečnost, zda MČ  již zažádala o rezervaci el. příkonu pro stavbu M-
Centra. Starostka jej informovala, že následující den probíhá kontrolní den profesí – konkrétně 
elektrikářských, kontrolního dne se je možné  zúčasnit a na podobné otázky informovat. Pan Valchář 
pozvání na kontrolní den přijal. 
Protože z řad Zastupitelů nebyly další otázky, podněty a připomínky, starostka jim poděkovala za 
přítomnost a zasedání ukončila. Vzhledem k tomu, že se jednalo o poslední zasedání před letními 
prázdninami, popřála všem pěknou dovolenou a připomněla, že řádné zasedání ZMČ se uskuteční dne 
12.09.2007. 
 
 
Zasedání bylo ukončeno  v 18:40 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  Miroslav Malina                       
        pan  Jaroslav Vokáč 
 


