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RMČ ze dne 11. 10. 2010 
Rada 
◆ projednala žádost o odložení pronájmu čajovny, o kterou
požádala firma Green box s.r.o. z důvodu delší doby přípravy oddělení
prostor Euroinfosálu a čajovny. Souhlasila, aby byl pronájem čajovny
odložen do 31. 10. 2010 z důvodu neplnění smlouvy dle článku VI
odst. 6.3 a z důvodu, že byl prostor užíván pro potřeby MČ.
◆ přijala finanční dar města Odolena Voda ve výši 2.000,- Kč, který
dárce město Odolena Voda poskytlo MČ Praha-Dolní Chabry  jako příspě-
vek  na pronájem galerie v objektu CHD ve dnech 6. 10. - 29. 10. 2010
za účelem uspořádání výstavy obrazů rodáka města Odolena Voda,
pana Karla Kušky. 
◆ schválila odměny ředitelkám MŠ za práci nad rámec povinností
spojenou s rekonstrukcí obou školek a zajištěním provozu
v detašované třídě objektu CHD.
◆ odsouhlasila návrh programu CHD  na měsíc listopad a prosinec
2010. Odpovědnost za uvedené akce po ukončení mandátů komisí,
které je doposud realizovaly, ponese od 15. 10. 2010 Ing. Nigrinová.
Financování bude zajištěno z prostředků obou komisí.

ZMČ ze dne 11. 10. 2010
Zastupitelstvo
◆ projednalo rozpočtové opatření č. 2 v roce 2010, přičemž
odsouhlasilo navrženou změnu u položky 5171 - oprava komunikace
Doubická. Tato položka byla snížena o 20.000,- Kč ve prospěch položky
5011 - odměny havárie MŠ, která  byla upravena z 50.000,- na 70.000,- Kč.
K ostatní úpravy a přesuny dle potřeby v rámci schváleného rozpočtu
byly schváleny dle předloženého návrhu beze změn.
◆ seznámilo se s vyjádřením firmy Kros k úpravě otopných systémů
v areálu ZŠ, která nedoporučuje provést úpravu otopného systému
v areálu ZŠ z důvodu nulové efektivity a vysokých výdajů. Z tohoto
důvodu nebude navyšován rozpočet MČ ve výši 380.000,- Kč, kterým
Zastupitelstvo tuto uvažovanou investici odsouhlasilo na svém 25.
zasedání  usn.č. 177/10 ZMČ.
◆ nesouhlasilo s žádostí o povolení čerpání prostředků z rezervního 
fondu ZŠ Spořická ve výši 22.000,- Kč z důvodu zjištění faktického
stavu účetnictví v souvislosti s nástupem Mgr. Chaloupecké do 

funkce školy. Požaduje prověřit stav účetnictví řádným auditem ke
konci roku 2010.
◆ projednalo  žádost o převzetí komunikací a pozemků do majetku
MČ, o které požádala společnost Central Group, a.s. Jedná se
o pozemky tvořící komunikace, chodníky a parkovací stání v ulicích
Pešova a Klášterecká na pozemcích, které jsou v současnosti ve
vlastnictví výše uvedené firmy. Pořizovací cena komunikací je
4.440.000,- Kč, symbolická kupní cena je 1.000,- Kč.
◆ souhlasilo s uzavřením kupní smlouvy na komunikace a na
pozemky v lokalitě „K Ďáblickému háji - I.+II. etapa“, které jsou
předmětem žádosti developerské firmy.
◆ souhlasilo s prodejem studny s pozemkem parc.č. 1572/2 o výmě-
ře 3m2, k.ú. Dolní Chabry v ulici Počeradská za cenu 46.620,- Kč dle
znaleckého posudku. 
◆ seznámilo se s investičním záměrem vybudovat prodejnu
automobilů při ulici Spořická, kterou předložil investor p. Dufek.
Záměr předpokládá výstavbu prodejny automobilů se servisním
zázemím a parkovacími plochami při ul. Spořická ve stávajícím
objektu bývalých garáží a dílen v dnes již nevyužívaném areálu
skládky komunálního odpadu. Součástí záměru je stržení původních
objektů a výstavba 2 nových hal, v nichž bude prodejna automobilů
se servisním zázemím. Část objektu plochy je určena  pro pronájem
a jsou zde uvažovány 2 byty pro mimopražské zaměstnance.
V menším  z objektů  investor hodlá realizovat obchodní činnost.
Součástí projektu jsou parkovací plochy uvnitř  pozemku,  vnější
stanoviště separací pro blízkou výstavbu zůstává zachováno.
Předpokládaná výstavba bude zahájena zjara příštího roku
demoličními pracemi. Časový horizont výstavby je 2 roky.
Zastupitelstvo k předloženému záměru nemělo  zásadní připomínky.
◆ souhlasilo s nabídkou Pozemkového fondu ČR na odprodej
pozemku parc.č. 1294/90 o výměře 202 m2 za 2.410,- Kč a v sou-
vislosti s odprodejem složení vratné kauce ve výši 5.000,- Kč. 
◆ přijalo usnesení, kterým poskytuje finanční odměnu starostce ve
výši 30.000,- Kč formou daru za práci nad rámec svých povinností ke
konci volebního období. 

více na stránkách MČ www.dchabry.cz

Vážení občané,
je po volbách a já blahopřeji vítězné straně k úspěchu. Děkuji také všem, kteří dali hlas TOP 09 za které jsem
kandidovala. Přiznám se, že jsem očekávala trochu lepší výsledek, jestliže však  bylo rozhodujících 12 voličů,
pak rozdíl mezi námi a vítěznou stranou není tak velký. 
Chci poděkovat i všem členům minulého zastupitelstva za práci, kterou pro občany Dolních Chaber odvedli.
Nebylo jí málo.  
Příštímu zastupitelstvu předáváme Dolní Chabry v podstatně lepším stavu, než jsme je přebírali před osmi lety my.  
Pracovali jsme pro Vás rádi, ale asi je na čase si odpočinout. Možná, že noví zastupitelé budou mít víc elánu
a budou pro Vás pracovat s větším nasazením. Přeji jim k tomu hodně zdaru.         

Jaroslava Plevová, starostka
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SLOVO STAROSTKY

VYBÍRÁME ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ

● Dne 21.10.2010 proběhla kolaudace MŠ Chaberáček a stavba dopadla velice
dobře. Podíl na tom měla převážně fi Diamec (viz obrázky).  
● Byla dokončena také  oprava MŠ na Bíleneckém náměstí. 4. října se sem
přemístily děti dočasně umístěné ve Spořické ulici v bývalé budově radnice. I tady

proběhla rekonstrukce, kte-
rou prováděla fi. Kohos, bez
problémů. 
● Závěrem ještě informace
o zahájení stavby v ulici Pod
zámečkem, kde se bude v I
etapě budovat chodník od
konečné  autobusu 162 ke
hřbitovu, včetně odvodnění.
Zahájení stavby 2.11. 2010.
Tato akce je hrazena z pro-
středků Hlavního města
a v době uzávěrky tohoto
čísla zpravodaje jsem ještě
neznala zhotovitele.            

Jaroslava Plevová

POSLEDNÍ  INVESTIČNÍ AKCE
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PROJEKT SPII2F1/21/07: 
„Výzkum vlastností produktů biologické úpravy odděleně shro-
mážděných komunálních bioodpadů z domácností v sídlištní
zástavbě a zástavbě rodinných domů „

V minulých dvou letech sloužily odděleně sbírané bioodpady
z Dolních Chaber k výzkumným účelům v rámci projektu SPII2f1/21/07:
„Výzkum vlastností produktů biologické úpravy odděleně shromážděných komunálních bioodpadů z domácností v sídlištní zástavbě
a zástavbě rodinných domů. Projekt byl financován Ministerstvem životního prostředí.

Cílem projektu bylo zjištění vlastností bioodpadů z odděleného sběru z různých typů zástaveb a posouzení vhodnosti zpracování bioodpadů
aerobními a anaerobními technologiemi.

Vzorky z kompostainerů z Dolních Chaber se odebíraly každé roční období. Bylo v nich zjištěno hmotnostní a objemové zastoupení 15
vybraných složek tvořících bioodpad. Zastoupení nečistot, které nepatří do bioodpadu, tvořilo maximálně 0,1 %, což svědčí o dobrém
přístupu občanů k třídění bioodpadu.

Experimenty s kompostováním a anaerobní fermentací těchto bioodpadů probíhaly na České zemědělské univerzitě v Praze.  Podrobný popis
dosažených výsledků je součástí 140 stránkové závěrečné zprávy projektu, která je k dispozici u autorů projektu a v knihovně Ministerstva
životního prostředí.     

Ing. Aleš Hanč Ph.D.

ČERNÁ SKLÁDKA
- CESTA K BRNKÁM
Na základě upozornění  všímavého občana byla ve spolupráci
s městskou policií lokalizována černá skládka poblíž zahrádkářské
kolonie K Brnkám. Skládka se nachází na volně přístupném
pozemku parc.č. 1361/7, který vlastní MČ. Vzhledem k tomu,  že
zákon 131/2000 Sb., § 29  se vztahuje také na MČ, ukládá jí chovat
se dle platné legislativy. Zákon říká, že právnické osobě nebo
podnikateli, kteří neudržují čistotu a pořádek na pozemku, který
užívají nebo vlastní, a naruší tím vzhled městské části, může být
uložena pokuta až do výše 500 000 Kč. Tolik suchá litera zákona
a strohá úředničina.
Z výše uvedeného vyplývá, že skládku MČ odstraní z vlastního
rozpočtu a peníze investované tímto „bohulibým“ způsobem de
facto vyhodí  z okna ven. 
Pokud tak neučiní, lze předpokládat, že při nové netrpělivě očekávané
úpravě legislativy si sáhne do kapsy hlouběji na úkor nás všech.
Těžko říci, zda se uvedený komentář setká s odezvou a každý, kdo
tímto způsobem odkládá podobné maličkosti, své jednání
přehodnotí, neřku-li se, sám pro sebe se zastydí, přesto však
doufám, že procento lidí se slušným vychováním převáží.
Nelíbí se mi totiž  velké barevné cedule, kterými kolegové z jiných
MČ značkují svá území „Nebuď jako prase!“, které mi nepřipadají
ani vtipné, ani úsměvné. Uráží mne, že bych měla každý přilehlý
kout volně přístupné přírody „ocedulkovat“ podobným způsobem.
Děsí mne představa řvavě žlutých cedulí s červeným prasetem
křižující Chabry od východu k západu a od severu na jih
v romantickém spojení šípkových keřů, kdy si zajíc nebo veverka
vyhrabe  nepotřebné dioptrické brýle a louská ceduli jako slabikář.
Z výše uvedených důvodů dávám vše na vědomí široké veřejnosti.
Inspiruje-li jediná pneumatika někoho z vás k poznatku, který by
vedl k pozitivnímu výsledku, bude za peníze potřebné k odstranění
skládky, vysazen strom, zakoupena lavička nebo upraven další kus
zeleně ku prospěchu nás všech. 

Bronislava Kukurová, ref. životního prostředí

KOMENTÁŘ K TITULNÍ STRÁNCE

BIOODPAD
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VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB 2010 V DOLNÍCH CHABRECH
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CHABERSKÝ DVŮR, Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry, 184 00  Praha 8
Kontakt:  604 976 653    283 852 858     chaberskydvur@dchabry.cz     www.dchabry.eu
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ DOLNÍCH CHABER
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7. ŘÍJNA 2010
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Tisk: studio REFOS. Nevyžádané rukopisy, fotografie apod. se nevracejí. Za obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. 
Příspěvky nejsou upravovány, za obsahovou správnost nesou odpovědnost autoři. Veškeré příspěvky publikované v Chaberském zpravodaji lze přejímat pouze 

s předchozím písemným souhlasem vydavatele MČ Praha-Dolní Chabry.
(Příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě, na disketě nebo CD, Flashdisku, případně poslané e-mailem).

Nejstarší období evropského pravěku jsou zahalena
závojem tajemství, jen nepatrné zlomky sku-
tečnosti o životě z tohoto období nám vypovídá
archeologie a její příbuzné obory. Archeologický
průzkum prováděný v Dolních Chabrech letos na
jaře v severní stráni na poli „Do rybníčků“, nám
odhalil nové poznatky ze života obyvatel na území
naší obce v pravěkých dobách. Kdo byli tito lidé
a jak velká byla osada ve které žili a jaké nálezy se
v nich našli? To vše se dozvíte 25. 11. od 17 hodin
v Chaberském dvoře při přednášce s odborníky
z archeologického ústavu Praha, kteří na jaře 2010
pracovali na poli pod skálou. Přednáška bude
doplněna promítáním a ukázkami nálezů.

Jana Snížková

CHCETE VIDĚT ARCHEOLOGICKÉ
NÁLEZY Z DOLNÍCH CHABER
Z ULICE DO RYBNÍČKŮ?
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