Zápis č. 002/18/ZMČ

* materiál obsahuje osobní údaje

Městská část Praha-Dolní Chabry
Zastupitelstvo městské části
Zápis č. 002/18/ZMČ
z veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Chabry
konaného dne 12.12.2018
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:
Návrhový výbor:
Ověřovatelé zápisu:

dle prezenční listiny
Mgr. Šilhová Šafránková, Ing. Hájíčková
p. Knížek, JUDr. Golas

Navržený program 2. zasedání ZMČ:
1) Kontrola zápisu č. 1
2) Rozpočtové opatření č. 9 v roce 2018
usnesení č. 012/18/ZMČ
3) Rozpočtové opatření č. 10 v roce 2018
usnesení č. 013/18/ZMČ
4) Interpelace
5) Rozpočtové provizorium v roce 2019
usnesení č. 014/18/ZMČ
6) Pověření ke kontrole darovacích smluv za rok 2018
usnesení č. 015/18/ZMČ
7) Pověření ke kontrole hospodaření PO za rok 2018
usnesení č. 016/18/ZMČ
8) Měsíční odměny pro neuvolněné členy ZMČ pro rok 2019
usnesení č. 017/18/ZMČ
9) Schválení cestovních náhrad pro členy ZMČ
staženo
10) Stanovení termínů ZMČ na rok 2019
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usnesení č. 018/18/ZMČ
11) Revokace usnesení ZMČ Praha-Dolní Chabry, týkající se změny ÚP 2844 (komunikace V Kratinách)
usnesení č. 019/18/ZMČ
12) Deklarace stanoviska k plánované výstavbě Silničního okruhu kolem Prahy
usnesení č. 020/18/ZMČ
13) Narovnání majetkoprávního vztahu - pozemek parc. č. 14, k. ú. Dolní Chabry
usnesení č. 021/18/ZMČ
14) Informace
Zahájení: 18:05 hod
Starostka přivítala členy ZMČ na 2. zasedání a konstatovala, že Zastupitelstvo MČ je v počtu 15 členů
usnášení schopné. Poté proběhla volba návrhového výboru a ověřovatelů zápisu.
Ověřovatelé zápisu – návrhy:
1) p. Vyšín
Hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 9
2) p. Malina
Hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 8
3) JUDr. Golas
Hlasování: Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 2
Poté byl navržen p. Knížek Hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 7
Návrhový výbor – návrhy:
1) Mgr. Šilhová Šafránková Hlasování: Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 1
2) Ing. Hájíčková
Hlasování: Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 1
Navržený program, doplnění, vyřazení:
Paní starostka požádala o vyřazení bodu č. 8 - Schválení cestovních náhrad pro členy ZMČ. Tato záležitost
je řešena zákonem.
Paní starostka požádala o vyřazení bodu č. 11 - Deklarace stanoviska k plánované výstavbě Silničního
okruhu kolem Prahy. Paní starostka zdůraznila, že MČ je jedním z hlavních aktérů boje proti okruhu a
deklarovat po letech práci pro věc považuje za nadbytečnou. Poté požádala o zařazení bodu ve znění:
Zastupitelstvo MČ ukládá vedení MČ Praha-Dolní Chabry i nadále aktivně prosazovat vzdálenější variantu
Silničního okruhu kolem Prahy. Poté požádala paní tajemnici o přečtení způsobu formy a obsahu
důvodových zpráv. Následně probíhala diskuze týkající se deklarace stanoviska MČ. Proběhlo hlasování o
vyřazení a zařazení.
- Zařazení bodu Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Chabry bere na vědomí aktuální zprávu předsedy komise
pro okruh o stavu jednání ohledně okruhu a kroků MČ vůči okruhu.
Hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 6
- Vyřazení bodu Zastupitelstvo MČ ukládá vedení MČ Praha-Dolní Chabry i nadále aktivně prosazovat
vzdálenější variantu Silničního okruhu kolem Prahy
Hlasování: Pro: 8
Proti: 7
Zdržel se: 0
Ing. Kasa požádal o jmenovité zapsání hlasování.
Proti: Mgr. Šilhová Šafránková, Ing. Kasa, p. Vyšín, Ing. Doležal, p. Francová, Mgr. Šušáková a Ing.
Hájíčková.
- Vyřazení bodu schválení cestovních náhrad pro členy ZMČ.
Hlasování: Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 2
Poté zastupitelé hlasovali o celém programu.
Hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 7
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ad 1) Starostka přistoupila k prvnímu bodu programu – Kontrola zápisu č. 1. O slovo požádal p. Vyšín,
ověřovatel zápisu, který požádal o doplnění dalších vět, které žádal zařadit písemně po uzávěrce zápisu.
Probíhala diskuze členů zastupitelstva. Poté bylo hlasováno o úpravě zápisu.
Hlasování: Pro: 7
Proti: 4
Zdržel se: 4
Následně zastupitelé hlasovali o celém zápisu, který byl zveřejněn.
Hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 7
ad 2) Starostka přistoupila k druhému bodu programu – Rozpočtové opatření č. 9 v roce 2018. O komentář
byl požádán předseda finančního výboru, který sdělil bližší informace. Bod byl bez připomínek, proto se
přistoupilo k přečtení návrhu usnesení. Zastupitelstvo MČ Praha–Dolní Chabry schvaluje rozpočtové
opatření č. 9 v roce 2018 dle přílohy tvořící nedílnou součást tohoto usnesení.
Hlasování: Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl přijat.
Usnesení č. 012/18/ZMČ.
ad 3) Starostka přistoupila k dalšímu bodu – Rozpočtové opatření č. 10 v roce 2018. O komentář byl
požádán předseda finančního výboru, který sdělil bližší informace. Starostka požádala návrhový výbor o
přečtení návrhu usnesení. Zastupitelstvo MČ Praha–Dolní Chabry schvaluje rozpočtové opatření č. 10 v roce
2018 dle přílohy tvořící nedílnou součást tohoto usnesení.
Hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 7
Návrh byl přijat.
Usnesení č. 013/18/ZMČ.
ad 4) Interpelace
Starostka přerušila jednání a zahájila interpelace. Úřad MČ předkládá k projednání interpelace občanů, které
byly přijaty do podatelny ÚMČ. Starostka požádala jako prvního člena ZMČ, Ing. Doležala, o předložení
interpelace.
1) Bod 18 z 1. zasedání RMČ – „Starostka informovala přítomné o jednání se společností Star Group Ltd.
Rada si vyžádala podklady v záležitosti Nadačního fondu Star Group. Tato záležitost bude předložena
k řešení na dalším jednání RMČ.“ K danému bodu byly sděleny příslušné informace. Paní starostka uvedla,
že NF (nadační fond) byl založen a společnost do něj každý rok přispívala. Tento rok MČ plnění neobdržela,
a proto byla společnost v této záležitosti kontaktována. V tento okamžik MČ čeká na zpětnou reakci.
2) Bod 21 z 1. zasedání RMČ – „Rada se dále seznámila s aktuálním stavem řízení ve věci výstavby
chodníku směrem do Čimic a výběrovým řízením na dostavbu základní školy. Radní v těchto věcech
stanovili další postup.“ K první části otázky byly sděleny příslušné informace. Paní starostka seznámila
přítomné s průběhem řízení ve věci chodníku. Slova se ujal rovněž JUDr. Golas. Na základě výzvy byly
promptně doplněny podklady a zbývá pouze poslední. A v souvislosti s tím bylo požádáno o prodloužení
lhůty pro stavební povolení. Druhá část otázky byla odložena na další jednání zastupitelstva, a to na žádost
předkladatele.
3) Bod č. 15 z 3. zasedání RMČ – „Pověření k sjednocení informací. Rada MČ Praha – Dolní Chabry
pověřila p. Knížka sjednocením informací týkajících se kontroly MŠ Beranov. Informace budou předloženy
na dalším jednání Rady MČ.“ Slova se ujal p. Knížek, který sdělil veškeré informace. Byla zjištěna řada
pochybení, zejména po stránce manažerské a personální. Odchod bývalé ředitelky MŠ byl řešen dohodou.
Paní starostka uvedla, že situaci vysvětlila rodičům dětí z MŠ. Rovněž p. Malina sdělil informace ke
kontrolnímu dnu v květnu 2018.
Následně byla předložena interpelace p. Šušáka ve znění „Je smluvně upraven např. dodatkem ke Smlouvě o
spolupráci z 29.4.2009 rozsah 2. fáze projektu „Nové Chabry“? Pokud ano – v jakém rozsahu bude výstavba
v této lokalitě pokračovat, je zde upřesněna také realizace domu pro seniory? Pokud není 2. fáze projektu
dosud smluvně upravena – proč to není a kdy to bude provedeno?“ Zastupitelé podali informace ohledně
projektu „Nové Chabry“. Paní starostka předala slovo JUDr. Malému. Ten uvedl, že zde dochází ke
směšování 2 fází výstavby. Dále sdělil, že byla podána žádost o územní rozhodnutí. Díky krokům ze strany
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MČ má toto rozhodnutí pozastavené účinky. Zároveň MČ podává další podněty do stavebního řízení. Paní
starostka ještě doplnila, že jednání se společností Star Group jsou velmi komplikovaná a nelze předjímat
další kroky. Po diskuzi paní starostka ukončila interpelace a požádala o přerušení jednání na cca 15 minut.
Po přestávce se dále pokračovalo v jednání.
Pan Vokurka se vzdálil z jednání. Jednání pokračovalo v počtu 14 členů.
ad 5) Paní starostka přistoupila k dalšímu bodu programu – Rozpočtové provizorium v roce 2019. Uvedla,
že rozpočtové provizorium se bude schvalovat podle Zásad rozpočtového hospodaření. Období
rozpočtového provizoria je každoroční proces a zákonná povinnost pro MČ, jelikož rozpočet je vázaný na
rozpočet hl. m. Prahy, který ještě není schválený. Následně starostka požádala o připomínky. Jelikož žádné
připomínky nebyly, požádala návrhový výbor o přečtení návrhu usnesení. V souladu s usnesením Rady hl.
m. Prahy č. 1316 ze dne 5.6.2018 k návrhu Zásad, Harmonogramu a Metodiky pro sestavení rozpočtu
(rozpočtového provizoria) hl. m. Prahy na rok 2019 Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Chabry schvaluje
rozpočtové provizorium MČ Praha-Dolní Chabry na rok 2019 dle Zásad hospodaření v období rozpočtového
provizoria a ukládá starostce sledovat čerpání rozpočtu dle schváleného provizoria.
Hlasování: Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl přijat.
Usnesení č. 014/18/ZMČ.
ad 6) Paní starostka přistoupila k dalšímu bodu programu – Pověření ke kontrole darovacích smluv za rok
2018. Sdělila, že se jedná o každoroční záležitost a otevřela diskuzi. Jelikož nebyly připomínky, požádala
návrhový výbor o přečtení návrhu usnesení. Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Chabry pověřuje kontrolní
výbor provedením kontroly darovacích smluv za rok 2018.
Hlasování: Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl přijat.
Usnesení č. 015/18/ZMČ.
Pan Vokurka se vrátil na jednání. Pokračovalo se v plném počtu.
ad 7) Paní starostka přistoupila k dalšímu bodu programu – Pověření ke kontrole hospodaření příspěvkových
organizací za rok 2018. K tomuto bodu neměl nikdo připomínky, a proto paní starostka požádala návrhový
výbor o přečtení návrhu usnesení. Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Chabry pověřuje finanční výbor
provedením kontroly příspěvkových organizací za rok 2018.
Hlasování: Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl přijat.
Usnesení č. 016/18/ZMČ.
ad 8) Paní starostka přistoupila k dalšímu bodu programu – Měsíční odměny pro neuvolněné členy ZMČ.
Ing. Floriánová otevřela diskuzi k tomuto bodu. Proběhla krátká diskuze a doplnění údajů. Poté paní
starostka požádala návrhový výbor o přečtení návrhu usnesení. Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Chabry
v souladu s § 89 odst. 1 písm. c) zákona o hl. m. Praze stanovuje odměnu za výkon jednotlivých funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva městské části dle tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení,
stanovuje odměnu jako souhrn odměn za výkon funkcí člena rady a předsedy nebo člena
výboru/komise/zvláštního orgánu. Do souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy maximálně 3 odměny za funkce
s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem. Odměna bude poskytována od 1.1.2019.
Hlasování: Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl přijat.
Usnesení č. 017/18/ZMČ.
ad 9) Paní starostka přistoupila k následujícímu bodu programu – Stanovení termínu jednání ZMČ na rok
2019. Paní starostka na dotaz Mgr. Šilhové Šafránkové zdůvodnila systém stanovování termínů zasedání.
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Návrhový výbor přečetl návrhu usnesení. Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Chabry stanovuje termín
následujícího zasedání ZMČ v roce 2019 na 6. března.
Hlasování: Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl přijat.
Usnesení č. 018/18/ZMČ.
ad 10) Ing. Floriánová přistoupila k dalšímu bodu programu - Revokace usnesení ZMČ Praha-Dolní Chabry,
týkající se změny ÚP 2844 (komunikace V Kratinách). Návrh předložila předkladatelka, Mgr. Šilhová
Šafránková. Paní starostka označila návrh „nesouhlasu“ za poněkud pasivní a bezobsažný a navrhla přímo
přerušení projednávání uvedené změny ÚP. Zdůraznila, že návrhy vytržené z kontextu celkového plánování
by byly pouze špatnou vizitkou naší MČ. Za zásadní vyzdvihla zejména vypracování dlouhodobého plánu
pro celou oblast. Po diskuzi a v souvislosti s podaným návrhem paní starostka předložila protinávrh ve
znění: Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Chabry pověřuje starostku, aby navrhla ZHMP bezodkladné
přerušení projednávání návrhu na změnu ÚP Z2844 a současně ukládá Radě MČ zajištění zpracování studie
komplexního posouzení oblasti „V Kratinách“ s důrazem na zajištění bezpečnosti v oblasti ZŠ a vytvoření
klidové odpočinkové zóny.
Hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 7
Návrh byl přijat.
Usnesení č. 019/18/ZMČ.
ad 11) Paní starostka přistoupila k dalšímu bodu programu – Silniční okruh kolem Prahy. O komentář byl
požádán předseda komise pro okruh, pan Malina. Byly sděleny informace týkající se jednání v dané
záležitosti a dalších krocích. Následovala diskuze, ve které se hovořilo o výzvách týkajících se této
problematiky. Následně paní starostka požádala o přečtení návrhu usnesení. Zastupitelstvo MČ Praha –
Dolní Chabry bere na vědomí aktuální zprávu předsedy komise pro okruh o stavu jednání ohledně okruhu a
o dalších krocích MČ.
Usnesení č. 020/18/ZMČ.
ad 12) Ing. Floriánová přistoupila k poslednímu bodu programu - Narovnání majetkoprávního vztahu pozemek parc. č. 14, k. ú. Dolní Chabry. O komentář byl požádán právní zástupce MČ, který sdělil
podrobné informace k průběhu řízení. Po diskuzi paní starostka požádala návrhový výbor o přečtení návrhu
usnesení. Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Chabry odvolává souhlasné prohlášení ze dne 28.11.2008 (jejíž
kopie tvoří přílohu tohoto usnesení), na jejímž základě bylo vlastnictví ke stavbě zapsáno záznamem pod č.
j. Z-130418/2008-101, co do části týkající se stavby na pozemku parc. č. 14, k. ú. Dolní Chabry a schvaluje
listinu prokazující právo vlastníka stavby zřídit na pozemku tuto stavbu (v předmětné věci se jedná o
nájemní smlouvu ze dne 1.1.2000, ve znění dodatku č. 1 (listiny č. 16 a 17) a navrhovaného dodatku č. 2, ve
kterém je stavba jednoznačně identifikována a popsána odkazem na dokumentaci skutečného provedení
stavby.
Hlasování: Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 1
Návrh byl přijat.
Usnesení č. 021/18/ZMČ.
Hlasování zdržel se: Mgr. Šilhová Šafránková
ad 13) Informace
Zastupitelé diskutovali o změně jednacího řádu. Ing. Floriánová podala informace týkající se jednání ve věci
okruhu kolem Prahy, dále informovala o proběhlém sněmu MČ, kterého se účastnili všichni starostové MČ,
primátor a náměstci hl. m. Prahy. Dále informovala o jednání ohledně územního plánu hl. m. Prahy a
Středočeského kraje, jednání na Žofíně týkající se výstavby, jednání o společném řešení dopravní situace se
Svazem MČ, dostavba školy v souvislosti s dotačními programy, jednání ohledně stavebních úprav na
Ústecké ulici. Ing. Floriánová všem poděkovala za účast, popřála všem klidné prožití svátků vánočních a
zasedání ve 20:25 hodin ukončila.
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Ing. Barbora Floriánová
starostka MČ

podpis: ……………………………………..
dne:……………………….

Ověřovatelé:
JUDr. Golas
místostarosta MČ

podpis:……………………………………..
dne:……………………….

Martin Knížek
zastupitel MČ

podpis:……………………………………..
dne:……………………….

Zápis vyhotovila dne 19.12.2018 L. Goldsteinová.
Originál zápisu uložen na ÚMČ v sekretariátu, č.d. 204/206
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