Zápis č. 03/19/ZMČ

* materiál obsahuje osobní údaje

Městská část Praha-Dolní Chabry
Zastupitelstvo městské části
Zápis č. 003/19/ZMČ

z veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Chabry
konaného dne 06.03.2019
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:
Návrhový výbor:
Ověřovatelé zápisu:

dle prezenční listiny
Mgr. Kunešová a paní Francová
JUDr Malý, p. Vokurka, p. Knížek, p. Malina
Mgr. Šilhová Šafránková, Ing. Kasa
JUDr. Golas, p. Vyšín

Navržený program 3. zasedání ZMČ:
1) Kontrola zápisu č. 2
2) Rozpočtové opatření č. 11 v roce 2018
usn. č. 022/19/ZMČ
3) Rozpočtové opatření č. 12 v roce 2018
usn. č. 023/19/ZMČ
4) Návrh rozpočtu na rok 2019
5) Interpelace
6) Návrh rozpočtového výhledu MČ na období 2019 – 2024
7) Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole darovacích smluv za rok 2018
8) Změna kódu míry využití území pozemku parc. č. 1372/190, k.ú. Dolní Chabry
9) Rekonstrukce ZŠ – mobilní jídelna
10) Změna územního plánu Z 2844
11) Změna územního plánu U 1302
12) Informace
 Informace paní starostky o aktuálních jednáních
 Informace o podané žádosti o investiční dotace z rezervy hl. m. Prahy na rok 2019
 Informace JUDr. Golase o stavu vypracování studie komplexního posouzení oblasti "V
Kratinách - Beranovka" s důrazem na zajištění bezpečnosti v oblasti ZŠ a vytvoření klidové
odpočinkové zóny
 Informace Ing. Doležala
 Informace Mgr. Šilhové Šafránkové
Zahájení: 18:05 hod
Starostka přivítala členy ZMČ na 3. zasedání a konstatovala, že Zastupitelstvo MČ je v počtu 9
členů usnášeníschopné. Poté proběhla volba návrhového výboru a ověřovatelů zápisu.
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Ověřovatelé zápisu – návrhy:
1) JUDr. Golas
Hlasování: Pro: 9
2) p. Vyšín
Hlasování: Pro: 9
Návrhový výbor – návrhy:
1) Mgr. Šilhová Šafránková Hlasování: Pro: 9
2) Ing. Kasa
Hlasování: Pro: 9

Proti: 0
Proti: 0
Proti: 0
Proti: 0

Zdržel se: 0
Zdržel se: 0
Zdržel se: 0
Zdržel se: 0

Navržený program, doplnění, vyřazení:
Paní starostka požádala o doplnění bodu „Posouzení variant Pražského okruhu a vypracování
severní varianty. Před hlasováním bylo požádáno o krátkou pauzu.
Hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod byl zařazen do programu. Poté zastupitelé hlasovali o celém programu.
Hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 1) Starostka přistoupila k prvnímu bodu programu – Kontrola zápisu č. 2. Tento bod byl bez
připomínek.
ad 2) Starostka přistoupila k druhému bodu programu – Rozpočtové opatření č. 11 v roce 2018.
Bylo sděleno, že rozpočtovým opatřením bylo do rozpočtu MČ na rok 2018 zapojena účelová
neinvestiční dotace na podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ
a ZŠ, celkem ve výši 1.347.430 Kč. Tento bod byl bez dalších připomínek, proto paní starostka
požádala návrhový výbor o přečtení návrhu usnesení. Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Chabry
schvaluje rozpočtové opatření č. 11 v roce 2018 dle přílohy tvořící nedílnou součást tohoto
usnesení.
Hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl přijat.
Usnesení č. 022/19/ZMČ.
ad 3) Starostka přistoupila k dalšímu bodu – Rozpočtové opatření č. 12 v roce 2018. K tomuto bodu
bylo sděleno, že se rozpočtovým opatřením navýšil rozpočet MČ na rok 2018, a to ve výši
1.000.000 Kč na akci „veřejné multifunkční sportovní hřiště“. Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní
Chabry schvaluje rozpočtové opatření č. 12 v roce 2018 dle přílohy tvořící nedílnou součást tohoto
usnesení.
Hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl přijat.
Usnesení č. 023/19/ZMČ.
ad 4) Starostka přistoupila k dalšímu bodu - Návrh rozpočtu na rok 2019. Paní starostka sdělila, že
zveřejnění návrhu bylo dle zákonem stanovených podmínek. Výdaje byly stanoveny v celkové výši
39.206.500 Kč. Příjmy byly stanoveny ve stejné výši. Dále se slova ujala Ing. Hájíčková, která
uvedla, že FV (finančnímu výboru) byl předložen návrh bez zapojené finanční rezervy ve výši 8
mil. Kč. Dále požádala o vysvětlení některých položek. Slova se ujala paní účetní, která sdělila, že
zapojení finanční rezervy vyšlo z jednání RMČ a podala informace k jednotlivým položkám. JUDr.
Golas uvedl, že navýšení výdajů je v návaznosti na mediální kampaň k okruhu, komplexní řešení
územního rozvoje a na zahájení přípravných projektových prací na realizaci domu pro seniory. Paní
starostka poté sdělila bližší informace o stavu jednání ohledně okruhu, dalších projektů, mimo jiné i
ohledně vedení vysokého napětí. V souvislosti s uvedeným je zapotřebí zapojení finančních
prostředků pro spolupráci s odborníky a vypracování studií a projektů. Následně zastupitelé
diskutovali o mediálních a právních službách a rozpočtu. Poté byla diskuze ukončena a přešlo se
k přečtení návrhu a následnému hlasování. Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Chabry po projednání
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FV a Radou MČ schvaluje rozpočet na rok 2019 dle přílohy tvořící nedílnou součást tohoto
usnesení.
Hlasování: Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 6
Návrh nebyl přijat.
Po projednání čtvrtého bodu se dalšího jednání neúčastnil druhý ověřovatel zápisu, JUDr. Golas.
Pokračovalo se v počtu 8 členů. Před zahájením interpelací paní starostka vyhlásila krátkou pauzu.
ad 5) Interpelace
Paní starostka zahájila interpelace a rozhodla, že interpelace proběhnou dle původního programu,
byť nejsou všichni interpelovaní přítomni, aby dotazy zazněly a interpelující dostali odpověď
alespoň písemně.
- Ing. Doležal - Výběrové řízení na dostavbu základní školy – interpelovaným byl JUDr. Malý. Na
interpelaci bude odpovězeno písemně do 30 dní.
- p. Vyšín - Dopravní studie Dolních Chaber – interpelovaným byl p. Malina. Interpelace byla z
důvodu neúčasti interpelovaného na žádost pana Vyšína přesunuta na příští jednání ZMČ.
- Ing. Doležal - současný stav výstavby chodníku do Čimic - interpelovaným byl JUDr. Malý - Na
interpelaci bude odpovězeno písemně do 30 dní.
- paní Vyšínová - Interpelace byla přednesena ve znění: „Ráda bych se zeptala, jaké kroky plánuje
městská část k řešení neúnosné dopravní zátěže v ulici Kobyliská, zejména v její horní části u
nájezdu do Nových Chaber a u školky. Již před dokončením první fáze projektu Nové Chabry bylo
občanům slibováno řešení dopravní situace, nejprve vázané na nastěhování obyvatel Beranova resp.
na výstavbu druhé fáze, posléze na rekonstrukci Ústecké ulice. V Nových Chabrech již bydlí stovky
lidí, rekonstrukce Ústecké je z části hotová, ptám se tedy, kdy dojde k proražení Protilehlé ulice a
zjednosměrnění Kobyliské, jak bylo slibováno? Zároveň, je v plánu rozšíření chodníků? Ty jsou
svými parametry užší, než je stávající chodník do Čimic, který obec plánuje rozšiřovat. Chodci se
zde běžně vyhýbají vstupováním do vozovky a s další plánovanou výstavbou bude chodců přibývat.
A je v plánu zklidnění dopravy formou zpomalovačů, které by byly umístěné před školku a před
nájezd do celé oblasti? V nedávné době zde došlo opakovaně k nabourání vozidla do plotu jednoho
přilehlého domu a je zde velký pohyb rodin s dětmi.“ Interpelovanými byli pan Vokurka a JUDr.
Malý. Na interpelaci bude odpovězeno písemně do 30 dní.
Během probíhajících interpelací se z jednání omluvil Ing. Pexa.
Po přednesu všech interpelací, paní starostka konstatovala, že počet členů ZMČ během interpelací
poklesl na 7 členů a zasedání tedy není usnášeníschopné a bude zakončeno, s tím, že jednání bude
svoláno do konce března zejména z důvodu nutnosti schválit rozpočet. Jako poslední informace
proběhlo vystoupení p. Trenklera ohledně ankety k tramvaji, pí starostka přidala další informace. Po
krátké diskuzi bylo jednání ZMČ ukončeno ve 20:00 hodin.
Ing. Barbora Floriánová
starostka MČ

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

Ověřovatelé:
JUDr. Milan Golas
2. místostarosta MČ

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

Stanislav Vyšín
zastupitel MČ

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

Zápis vyhotovila dne 14.3.2019 L. Goldsteinová.
Originál zápisu uložen na ÚMČ v sekretariátu, č.d. 204/206
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