březen – duben 2008

Chaberský zpravodaj
SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané

Ve chvíli, kdy píši slovo
starostky jsem se dozvěděla
o úmrtí člena zastupitelstva
pana Oldřicha Valcháře.
Najednou se vše, o čem jsem
chtěla psát, zdá bezvýznamné.
Je tu jen smutek a soucit
s těmi, které tu pan Valchař
zanechal. Přestože byl „opoziční politik“, byl to člověk,
který se za celou dobu, kdy pracoval v zastupitel-stvu, snažil
rozhodovat v zájmu občanů městské části.
Přestože jsme měli rozdílný názor na mnoho věcí, vážím si
ho jako čestného člověka. Byl nesmírně hrdý na svou rodinu
a na svou firmu.
Děkuji mu, i Vaším jménem, za práci kterou po dobu pěti let
v zastupitelstvu MČ Praha-Dolní Chabry odváděl a vyslovuji
pozůstalým upřímnou soustrast…
Jaroslava Plevová, starostka
Krátce…
Opravy komunikací.
V rozpočtu Magistrátu hl.m. Prahy je v letošním roce pro
Dolní Chabry určeno 15 mil. Kč.
Z těchto peněz se dokončuje ulice U rybníčka a firma
INPROS, která stavbu realizuje, se nyní přemístila na severní
část Hrušovanského náměstí. Mělo by se dostat také na další
komunikace a to na severní část ulice Pod zámečkem jejíž
oprava bude zahájena v druhé polovině roku.
Práce na statku.
Na Hrušovanském náměstí pokračují práce na dokončení
revitalizace statku. Z fotek na následující stránce můžete
vidět, že v některých částech probíhají už ty příjemnější
práce např: obklady, dlažba, dokončuje se sádrokarton,
někde se maluje. Jinde ovšem nejsou ještě dokončeny
podlahy. Já doufám, že mě na této stavbě už nepotká nic
horšího než dosud a že v červnu bude dílo řádně dokončeno
a předáno.
Omluva.
17. března 2008 bylo zahájeno veřejné projednávání
územního řízení o umístění stavby „Silničního okruhu kolem
Prahy, stavba 519“ kterého jsem se zúčastnila a které bylo
19. března ing Souralovou, vedoucí stavebního odboru
MHMP přerušeno a mělo pokračovat 31. 3. 2008. V tomto
duchu jste byli informováni i na vývěskách MČ. Ve čtvrtek
20. 3. 2008 byli zástupci MČ informováni o tom, že
pokračování řízení bylo přesunuto na 21. 3. 2008. Protože
jednání bylo změněno v tak krátkém čase, omlouvám se
všem kteří se 31. března na Magistrát dostavili v domnění,
že bude jednání pokračovat. Nevím, zda je takové jednání
na Magistrátě obvyklé, nedodržet dohodnutý termín
veřejného projednávání. Já to považuji za neférové jednání.
Opravy.
V tomto roce budou na území Dolních Chaber probíhat
opravy NN kabelů, které bude provádět PRE (Pražská
Energetika). Zatím se to týká lokality od ulice U větrolamu
po Ládevskou. Není to pro nás příjemná informace. Nedávno
byly opraveny povrchy komunikací a už nám do nich vrtají
Pražské plynárny a PRE, ale nemohu s tím nic dělat.
Přání.
Na závěr snad jen přání, aby se nám vydařily krásné jarní
dny, bez nemocí, bez emocí a bez silničních nehod.

Letos v bﬁeznu zemﬁela
nejstar‰í obãanka Dolních Chaber
paní Emilie Ledvinová.
V prosinci by jí bylo 100 let.
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Vybíráme ze zasedání ZMČ ze dne 6. 2. 2008
ZMČ
- pověřilo Radu MČ na základě zákona č. 131/2000 Sb. § 94 odst. 2h provádět
rozpočtová opatření v rozsahu 300.000,- Kč a rozhodovat o dohodách
a splátkách pohledávek a závazků vůči MČ, které nepřesahují 18 měsíců.
- nesouhlasilo s uzavřením smlouvy o spolupráci, jejímž účelem je všemi
zákonnými prostředky aktivně bránit výstavbě letové dráhy RWY O6R/241
letiště Praha Ruzyně.
- neschválilo navrhovanou změnu územního plánu, kterou požadoval p. J.
Schütz, týkající se pozemku č. 1308/8 k.ú. D. Chabry pro využití čistě obytné.
- navrhlo pojmenovat 2 nově vzniklé ulice podle JUDr. Antonína Suma
a Gustava Peši.
- schválilo znění Dodatku č. 3, který byl upraven na základě usnesení č. 068/08
a souhlasilo s tím, aby rozdíl ceny nad rámec finančních zdrojů od EU ve výši
2.044.942,- Kč + DPH 388.538,98 Kč byl firmě Wachal uhrazen z finančních zdrojů MČ.
- přehodnotilo usnesení RMČ č. 151/08 ze dne 28. 1. 2008 a po upřesnění informací
ze strany žadatele souhlasí se změnou stavby ze stavby dočasné na stavbu trvalou.

Vybíráme ze zasedání RMČ ze dne 28. 1. 2008
RMČ
- se připojila k akci „Vlajka pro Tibet“ s tím, že 10. 3. na budově úřadu spolu
s vlajkou MČ byla vyvěšena tibetská vlajka.
- souhlasila se zařazením MČ Praha-Dolní Chabry do publikace „Praha-hlavní
město České republiky“
- se seznámila se studií firmy SEPARA-EKO, s.r.o., která byla vypracována jako
podklad pro projekt na změnu vytápění v objektu Spořická 400 a na základě
této studie souhlasí s vypracováním technicko-ekonomické studie, jejíž
odhadované náklady jsou cca 18.000,- Kč bez DPH, která by určila efektivnější
způsob vytápění budovy školy s případným možným využitím tepelných
čerpadel. O financování akce chce MČ požádat EU
- schválila návrh p. Šíra na navýšení ceny inzerce v Chaberském zpravodaji

Vybíráme ze zasedání RMČ ze dne 18. 2. 2008
RMČ
- schválila záměr Ing. Michaela Háka o požádání výjimky na využití území parc.č.
21 a 22, které jsou jeho majetkem a kde se nachází stavba jeho domu. Území bude
využito pro vytvoření samostatné bytové jednotky přístavbou stávajícího domu.
- souhlasila s uzavřením smlouvy na autorský dozor na stavbě „0125
Rekonstrukce statku na Hrušovanském náměstí - Multifunkční Centrum Dolní
Chabry“ s firmou In.Spira Group, s.r.o. zastoupenou Ing. Arch. Karlem
Veselým v období únor - červen 2008 za celkovou částku 120.000,- Kč.
- doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha-Dolní Chabry uzavřít smlouvu s městem
Trenčianské Teplice, SR, v souladu se zákonem 131/2000 Sb. o hl.m. Praze, § 27 odst.1)
- souhlasila s poskytnutím finančního daru mysliveckému sdružení na nákup
medicinálního krmiva pro volně žijící zvěř v k.ú. Dolní Chabry ve výši 3.000,- Kč
- souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
telefonní přípojky na pozemku parc.č. 1462/1, k.ú. Dolní Chabry (ul. Na Pěšině),
a to za cenu 1.000,- Kč/bm v komunikaci a 100,- Kč/bm v chodníku. Současně se
smlouvou o smlouvě budoucí bude uzavřena smlouva o výpůjčce komunikace.
- se vyjádřila k PD v ulici Pod zámečkem a požádala o doplnění předložené
PD (parkoviště - opěrná zeď z palisádních prvků přizpůsobit pohledově skále
- neosazovat betonovými palisádami, využít kamene ,neohrozit stanoviště
křivatce českého,obruby snížit na 10 cm)
- schválila uzavření Dodatku č. 3 za provádění TDI na stavbě 0125 Multifunkční centrum Dolní Chabry.

Vybíráme ze zasedání RMČ ze dne 10. 3. 2008
RMČ
- z došlých nabídek na údržbu veřejné zeleně v Dolních Chabrech vybrala
firmu Zahradnické služby - Karel Černý, se kterou bude uzavřena smlouva,
jejíž návrh je přílohou usnesení.
- schválila zásadní námitky MČ Praha-Dolní Chabry k územnímu řízení
o umístění stavby „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 518 Ruzyně Suchdol“
a současně řízení o ochranném hlukovém pásmu sp.zn. S-MHMP
45914/2007/OST/Št a k územnímu řízení o umístění stavby „Silniční okruh
kolem Prahy, stavba 519 Suchdol-Březiněves“ a současně řízení o ochranném
hlukovém pásmu uvedené stavby sp.zn. S-MHMP 45912/2007/OST/Št, které
byly zaslány starostkou MČ k projednání ÚŘ na příslušný odbor MHMP.
- souhlasila s uzavřením darovacích smluv z rozpočtu školské a sportovní
komise pro rok 2008, a to: TJ ZŠ Dolní Chabry 20.000,- Kč, Sokol Dolní Chabry
15.000,- Kč a SK Dolní Chabry 15.000,- Kč.

