
Městská Část Praha-Dolni Chabry
Rada městské části

Zápis Č. 052/20/RMČ ze dne 15.06.2020

Přítomni: 4
Omluveni: l p. Knížek
Hosté:O

Ověřovatelé zápisu: JLTDr. Golas, p, Vokurka

Navržený program 52. zasedání Rady MČ:

l. Konu'da zápisu Č.50,51
2, Jmenování čkna kulturní komise
3. BÚP pozemků
4, Zpráva z vcřejnosprávní kontroly ptl$pěvkových oUmizací Aízených

MČ Praha-Dolní Chabry
5. Dohoda o provedeňí pďce-p.Malina
6. Výměna bojleru '
7. Finanční kompenzace ušlé úplaty za pkdškolni vzdělání v době

pandemie COVID-19
8. RoMělení µŕzěmků
9. Studna úl. Sumova
10. Stížnost pana
11. Zřímú K+R MŠ Průtiléhlá
12. Rjevitalizace úl, Do Rybníčků
13, Příspěvek OSOP
14. Vyjádtenf k návrhu změny ÚP
15. K Draháni
16. PočeradSká
17. Dotace SK Dolní Chabry
18. Dotace Sokol
19- Pmgram II.ZMČ



Zasedání RMČ bylo zahájeno v 18:25 hod,

Paní starostka přivítala přítomné na 52. zasedání a konstatoval& že Rada je usnášeníschopná.
Jako ověřovatdé zápisu byli navrženi JUDr. Golas a pan Vokurka.
statom pK)žádala o doplnění nebo stažení z p'ogmmu?
Jelikož žádné připomínky nebyly, pani starostka požádala o hlasování programu

Hlásování: Pro: 4 Proti: O Zdržel se: O

ad l) Paní starostka přistoupila k prvnímu b<xlu rmgramu —
Kontrola zápisů č. SO, 51

Kontrola zápisů bez připomínek

Hlasování: Pm:4 PIxjti: O Zdržel se: O



ad 2) Pani starustka přistoupila ke druhému bodu programu w'

Jm¢nování člena kultumí komise
Rada po ptůjednáni přijala usneseůí v tomto mění:

L bere na vědůmí
návrh na jmenování člena kulturní komise

IL schvaluje
jmeňováni člena kulturní komise. pani Aleny Wachtlové

IIL pověřuj¢
Ing. Miloslava Můl]eW MBA ,tajemníka úřadu
splněním úkolů

N. ukládá
Ing. Miloslavu Můllerovi, MBA , tajemníka úřadu
znění úkolu: l. zaslat oznámeni o jmenování člena kulturní komise předsedkyni

kulturní komise
2. zaslat oznáméni o jmenování nové člence kulturní komise

Tmnijl: 22.06.2020

V. předkhdatel
Mgr. Kateřina Šilhová Šafrájikoví starostka

VI. zpracovatel
Alicc NussWgerová, sekretariát

Usneseni č. 434/20/RMČ
Hlasování: Pro: 4 Proti: O Zdržd Se: O



ad 3) Pani starostka přistoupila ke třethnu bodu programu -
BÚP pozemkŮ
Rada po průjednání přijala ůsneseni v tomto mění:

I.

II.

bere na vědomí
návrh na bezúplatný převod pozemku pmc. č. 143&'1, k,ú. Dolní Chabry o výměře
78 355 m' a pozemku pam č. 143&i6, k.ú. Dolní Chabry o výmáé 231 m', druh
pK)zemků: ostatní plo¢h& jiná plocha, zapsaných na LV 60000, Úřad pro zasturvárú
státu ve věcéch majetkových

schvaluje
návrh na bczúplamý převod pozemku parč. č. 1438/1, k.á Ddní Chabry o výměře
78 355 m' a po=mklj parč, č. 1438/6, k,ů. Dolní Chabry o výměře 231 ml druh
pozemků: ostatní plocha. jiná p]och4 zapsaných na LV 60000, Úřad pix) zastupování
státu ve věcech majetkových, za pNdpoklaClu, pokud by náskdně měly být
Mmovito$ti svčiény do správy MČ Praha-Dolni Chabry. je nutné navýšit rou)očet MČ
na řádný výkon této správy

III. d0poručuje
předloŽit návrh na veřejné zasedání zastupitelstva městské části

IV. ukládá
Janu Vokurkovi
Předložit návrh na bezúplatuý převod [K)z¢mku pare. č. 1438/1, k.á Dblní Chabry o
výměře 78 355 m' a pomnku patů. č. 1438/6, k.ú. Dolní Chabry o výměte 231 m',
druh pozemků: ostatní plochm jiná pkcha. zapsaných na LV 6(KX)O, Úřad pto
zastupování státu ve věcech majetkových na nejbližším zasedání
ZMČ Praha-dolní Chabry

V,

Termín: 24.06.2020

předkladatd
Jan Vokurka mfstosWosta MČ Ptah&-Dohú Chabry

VI. nra¢ovatel
Danicla Pisingerová, referentka sprá"y majetku

VII. zpmcovatel
Daniela Pisingerová

Přílohy: - důvodová zpráva
- o stanovisko MHMP - odboru hospodaření s majetkem
- ortofotomapa WL¢mků
- katastrální mapa po7£mků

Usneseni č. 435/20/RMČ
Hlasování: Pro: 4 Proti: O Zdržel se: O



ad 4) Paní starostka přistoupila ke čWrtému bodu pmgramu -
Zpráva z veř'ejnosprávnf kontroly příspěvkových organizací zřízených
Rada po p'ojedňáni přijda usnesení v tomto znčni:

Rada městské části Praha-Dolni Chabry

I. bere na vědomi
Zprávu z vetejnomvní kontroly pnspčvkových ~rlizací zřízených MČ Praha-Dolni
Cháb,y

II. schvaluje
Zprávu z vekjnosprávni kontroly příslŇvkových or»ni=cí zřízeňých mč Prahä-Dolni
Chabry

Ill. předkladatd
Mgr. Kateřiňa Šilhová Šafránková, starostka městské části

IV. zpmcovatel
Patáková Lýdie

Přílohy: - důvodová zpráya
- Zpráva z vcřejnosprávni kontroly příspěvkových organimcí zřízených mč

Praha-Dolní Chabiy

Usneseni č. 436/20/RMČ
Hlasování: Pro:4 Proti: O Zdržel se: O



ad 5) Pani starostka pĹ'imupila k pátému bodu mgralnu -
Dohoda o pruv¢deni práce
Rada po prujcdnání ptijala usnesení v tomto znčňí:

Rada městské části Praha - Dolní ChabTy

l. bere na vědomí
Návrh Dohody o provedení práce

IL schvaluje
Dohodu o provedení práce

iii. pověřuje
Mgr- Kateřina Šilhová Šafránkovj starostku městské části k podpisu Dohody o
provedení práce

IV. ukládá
Lýdie Patákové. hl.účetní
znění úkolu: založit smlouvu a pkdat mzdové účetní
Tcrmín: ihned po podpisu DPP
Kateřině Šilhové Šafřánkové, starůstce
Znění úkolu: předložit na nejbližším ZMČ ke schváj¢nj

V. předkladatel
Mgr. Kateřina Šilhová Šafřánková. starůstka městské ústi

VI. zpm¢ovatel
Lýdie Patáková

Přílohy: - důvodová zpráva
- návrh Ik)hody o provedení práce

Ui Č. 437/20/RMČ
Hlasováni: W: 4 Proti: O Zdržel se: O



ad 6) Pani starostka přistoupila k šestému lxxju programu -
Výměna bojkru
Rada po pmjedňáni přijda usnesení v tomto znční:

Rada městské části Praha - Dolní Chabry

I. bere m vědomí
nutnost rýměny vädného bojleru v nájemním tWtČ u p. O,
Praha 8 - Dolní Chabry

IL schvaluje
výměnu bojleru za nový stejných parametrů jako j¢ stávajíd

III. ukládá
Daniele Pisingerové referentce správy majetku
mění úkolu: zařídit výměnu bojleru odbornou firmou
Termín: ihned

IV. předkladMel
Jan Vokurk& II. místostarosta MČ Praha - Dolní Chabry

V. zpracovatel
Daniela Pisingmová, referentka správy majetku

Přäohy: - důvodová zpráva
- odbomý posu&k vadného Hjlcru

Usneseni č. 438/20/RMČ
Hlasování: Pro: $ Proti: O Zdržcl se: O



ad 7) Pani starostka přistoupila k sedmému bodu programu -
Finanční kompenzace ušlé úplaty za předškolní vzdělání v době
pandemie COVID-19
Rada po pmjednáni přijda usnesení v tOňlt0 mčni:

Rada městské části Praha - Dolní Chabry

I. bere na vědomí
návrh Finanční kompcnzace ušlé úplaty za předškolní vzdělání v době pandemie
COVID-19

IL schvaluje
Finanční kompen=i ušlé úplaty za předškolní vzděláni v době pandemie COV1D-I9

III. pověřujé
Mgr.Kateřinu Šilhovou Šafráňkovou, starostku mčstské části k podpisu finančního
příspčvku pro MŠ Beranov ve výši 30.000.-KČ. MŠ Bílcnecké náměstí ve výši
30.000.-KČ, MŠ Cháberáček ve výši 30.00Ó,-K'Č,

N. ukládá
Lýdii Patákové, hl.účetní
znění úkolu: administraci spojenou s usriescním

V. předkladatel
Mgr. Kateřina Šilhová ŠUránková, stmstka městské části

VI. zpracovMel
Lýdic Patáková

Přílohy: - důvodová zpráva
- kalkulace mateřSkých škol

Usnesení č, 439/20/RMČ
Hlasování: Pro: 4 Proti: O Zdržel se: O



ad 8) Pani starostka přistoupila k osmému bodu progmn+
Rozděleni pozemků pAr\c. č. kú, Dolní Chabry

Rada po pK)jednáni přijda usnesení v tomto mění:

I. bere na vědomi
stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 10.06.2020

II. schvaluje
žádost Rozdělení pozemků pare. č. k.ú Dolní
Chabry

IIL ukládá
Gabriele Chamrové
mění úkolu: odeslat usnesení RMČ
Termín: 3 pracovní dny.

IV. předkladatel
JUDr. Milan Gok& místostaľ'om MČ Praha - [k)lní Chabry

V. zpracovatel
Gabriela Chamrová

PHlohy: - důvodová apráva
- žádost
- stanovisko KSaD ze dne 10.06.2020, bod Č.12

Usnesení č. 440/20/RMČ
Hlasování: Pro: 4 Proti: O Zdržel se: O



ad 9) Pani starostka přistoupila k devátému bodu programu-
Studna ilľ Sumova

Rada po projednáni přijala usnesení v tomto znční:

I. b¢re na vědomí
Omámeni o zahájeni stavebního řízení - společné stavební řízení - studna
u rodinného domu Cp. , úl Sumov& paíc č. v k.á dolní Chabry.

II. ukládá
Be. Janě Fejtové zasláni vyjádření k oznámení k výše uvcdenému společnému
stavebnímu řízení - bcz námitek, do 22.6.2020.

III. předkladatd
JUDR Milan Golas, I, místostarosta

IV. zpmcovatel
Ing. Lenka DvořákovZ refercnt dopravy a životního prostředí

Přílohy: - důvodová zpráva
- zápis z jednání Komise StavebM a Dopravní dm 10.06,2020 - 27. zasedání,

bodč.8
- omámcni o zahájení stavebního řízeni - sÍx)ločné stavební řízeni - studna

u Minného domu Cp. úl S©QVä parč. č. v k.ú. dolní Chabry

Usnesení č. 441/2WRMČ
Hlasování: Pro: 4 Ptoti: O Zdržel sc: O



ad IÓ) ) Paní starostka přistoupila k desátému bodu programu -
Stížnost pana
Rada po projednáni' přijala usnesení v tomůj mění:

I. bere na vědomí
Stížnost pana ze dne 3.6.2020

II. ukládá
Ing. Miloslavu Můllerovi, MBA. tajemníkovi MÚ, zaslání odpovědi na stíŽnost pam

do temínu 22.6.2020.

III. pkdkladatel
Jan Vokurka 2. místostarosta MČ

IV. zpmcovatel
Ing- Leňka Dvořáková, retérent dopravy a životního prostředí

Přílohy: - důvodová zpráva
- stížnost pam . ze dne 3.6.2020

Usněmi č. 442ňQ/RMČ
Hlasování: Pro: 4 Proti: O Zdržd se: O



ad 11 ) Pani staromka přistoupila k jedenáctému bodu programu -
Žádost ředitelky MŠ paní Kalábové ô zříZení dvou parkovacích mišt K+R
před MŠ Protilehlá

Rada po projednáni přijala usnesení v tomto změní:

I. bere na vědomí
Žádost ředitelky MŠ paní Kalálm'é o zřízeni dvou µtkovacích míst K+R před MŠ
Protilehlá

II. ukládá
Ing. V. Musilovi vypracováni návrhu řešeni pro äímíí parkovacích míst K+R před MŠ
Protilehlá. Termín dle dohody s 1!1€. V. Musilem,

IIL předkladatel
Jan Vokurka, 2. místostarosta MČ

IV. Hra¢ovatel
Ing. Lenka Dvořáková referent dopmvy a životního prostředí

Přílohy: - důvodová zpráva
- zápis z jednání Komise Stavební a Dopravní dne 10.06.2020

27. zasedání, bod č. IS

Usneseni č. 443/20/RMČ
Hlasování: Pro: 5 Ptoú: O Zdržél se: O



ad 12 ) Paní staTDstka přistoupila ke dvanáctému bodu pmgramu -
Zahájení jednání s majiteli pozemků, které jsou dMČeny revitalůtaci ulice Do Rybníčků
Rada po p'ojednání přijda usnescni v tomto mění:

I. bere na vědomí
Zahájeni jednání s majiteli pomnk& které jsou dotčmy revitalizací ulice Do
Rybníčků.

IL pK)věřuje
Jana Vokurku, místostarostu MČ
zahlÉijeníjn jednání s majiteli pozemkd

III. předkladatel
JUDr. Milan Golas

IV. zpracovatel
Ing, Lenka Dvořákov& rdérent dopravy a životního pro$tř¢dj

Přílohy: - důvodová zpráva
- zápis z jednání Komise Stavební a Dopravní dne 10.06.2020 - 27. za9edání,

bod č. 17
- Studie pTojekujvé dokumcntac'e vypracovaná Ing. V. Musilem.

Ui Č. 444/2U/RMČ
Hlasování: Ptd: 4 Proti: O Zdržel sc: O



ad 13 ) Pani statostka pňstoupila ke třináctému bodu programu -
FinanČní příspěvek OSOP
Rad'í W pmjdnání přijda u$n¢$eni v tomto mění:

I. bere na vědomí
návrh na poskytnutí finančního příspěvku Občanskému sdružení na ochranu památek
v IJblních Chabrech zs. (OSOP) vc výši 80 O® Kč,-

IL schvaluje
Mcytnutí finančního příspěvku Občanskému sdružení na ochranu památek v Dolních
Chabrech zs. (OSOP) ve výši 80 000 Kč.-

III. pověřuje
Mgr. Kateřinu Šilhovou ŠafránkovoíL starostku MČ
µx1pisem darovací smlouvy

IV. ukládá
Lýdii patákové, hl. účetní
uhra=ní finančního příSpčvku

V. doporučuje
k projednání ZMČ

VI. předkkdatd
Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková starostka

VIl. zpracovatel
Alice NussbergerovZ sekretariát

Přůohy: - důwAová zpráva

Usncsení č. 445/2Q/RMČ
Hlasování: Pro: 4 Proti: O Zdržel se: O



ad 14) Pani starostka při$[oupila ke čtrnáctému bodu programu-
Vyjádřeni k návrhu na pořízení změny územního plánu Pl70/2019

Rada po p'ojednáni přijda usneseni v tomto znění:

I. bere na vědomi
podáni návrhu vlastníka pozemku parč. č. k.ů. Dolní Chabty na pořízení

změny územního plánu zkňceným mtupem ze dne 14.6.2020

II. Khvaluje
návrh na pořízeni měny úzk!mniho plánu zkráceným postupem č. 170/2019 a
daµmčuje Zastupitdstvu městské části Praha-Dolní Chabn' ke schvákní

Ill. ukládá
JUDr. Milanu Golasovi, Lmhtostarostovi
předložit souhlasné vyjádkni' Rady městské části k rozhodnutí o návrhu na pořízeni
změny Zastupitektvu městské části Praha - Dolní Chabry

IV. předkladatel
JUDr. Milan Golas, l.místostarosta

Přílohy:
- Náwh na pořízení měny iizemního plánu zkráceným postupmi ze dne 14.6.2020
- Poswupcní µ'dnčtu č.j. MCPCH 01856,'2019 ze dne 16.9.2020

Usnesení č. 446/20/RMČ
Hlasováni: Pru: 4 pmi: o zám se: o



ad 15) Pani starostka přistoupila k patnáctému bodu programu -
Rozhodnutí - Společné povolení (U+S): "Nástavba a stavební ůpmvy nxjinného dómu
č.p K Draháni Praha 8, přípojky elektro splaškové kainalizace

Rada po projednám' přijala usnesení v tomto mění:

I. bere na vědomí
stanovisko Komise Stavební a Doµavní ze dne 10.06.2U20

II. sehvaluje
RodK)dnutí-SW[cčné povolení (U-í-S): "Nástavba a stavební úpravy rodinného domu
č.p K Draháni , Praha 8. přípojky elektro a splaškové kanalizace

III. ukládá
Gabriele Chamrové. referent DDP
mění úkolu: odes]C{ usncsení Odboru úzmnniho rozvoje Prahy 8, panu Šimkovi
Termín: 3 pracovni cÍny

IV. předkkdatel
Judr. Milan Golas, l. místostarosta

V. zpracor'atd
Gabriela Chammvá

PHk)hy: - důvodová zpráva
- podáni MCPCH 0129012020 ze dne 06,06.2020
- situační mapa
- zápis KSaD ze dne 10.06,2020
- zápis KSaD ze dne 29.04.2020

Usnesení č. 447/20/RMČ
Hlasováni: Pro: 4 Pnoti:O Zdržel se: O



ad 16) Pani starostka přistoupila k šcstnáctému bodu programu-
Zahájení řízeni o prodlouženi pktnosti společného rozhodnutí záměru »Přístavb%
nástavba a stwebni úpmvy stávajícího rodinného domu č.p. Počeradská , Praha,
Dolní Chabry a stavba samostatné garáže"

Rada po projednáni přijala usneseni v tomto znění:

I. bere m vědomí
stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 10.06.2020, bod č. 9.

u. schvaluje
Zahájení řízeni o prodlouženi pkunosti společného rozhodnutí záměru ,,Přístavba
nástävba a stavební úpravy stávajícího rďinného domu č.p. Počeradská ,
Dolní Chabry a stavba samostatné garáže"

III. ukládá
Gabrieľe Chamrové, retěrcm DDP
znčni úkolu: odesláni usneseni Odboru územního rozvoje Prahy 8, panu Šimkovi
Termín: 3 pracovní dny

IV. předkladatel
JUDr. Milan Golas, l. místostarosta MČ

V. zpracovatel
Gabriela Chamrová

Přílohy: - důvodová zpráva
- podáni MCPCH 01289/2020 ze dne 08.062020
- zápis KSaD ze dne 10.06.2020

Usnesení č. 448/20/RMČ
Hlasováni: Pro: 4 Proti: O Zdržel se: O



ad 17) Paní starostka přistoupila k sedmnáctému bodu programu -
Žádost o poskytnutí finanČního př%ěvku na úhmdu investičnich nákladů vybudôvání
veřejně relaxační zóny v areálu SK Dolní Chabry & neinvestiční dotaci - zmírnční
následků pandemie COVID 19

Rada po projednáni přijala usneseni v tomto znění:

I. bere na vědomí
žádost o poskytnuti tinančniho příspěvku na úhradu investičních nákladů vybudováni
veřejně relaxační zóny v málu SK [k)lní Chabry ve výši 170 000KČ a neinvěAični
dotaci - zmímění následků pandemie COVID )9 ve výši 80 0QOKČ

IL schvaluje
žádos[ o poskytnutí finančního pHspčvku na úhradu illvestičnich nákladů vybudování
veřejně relaxační zóny v areálu SK Dolní Chabry ve výši 170 000KČ a neim'estični
dotaci - zmírnění následků pandemie COVID 19 ve výši 80 OOUKČ

III. doporučuje
Zastupitelstvu městské čá$ii Praha-Dolní Chabry schválení žádosti o poskytnutí
finančního pří$pěvku na úhradu investičních nákladů vybudováňi veřejně relaxační
zóny v arUlu SK Dolní Chabry a neinvestiční dotaci - mírněni následků pandemie
COVID 19

lV. ukládá
členovi rady Martinu Knížkovi
znění úkolu: předložit žádost Zastupitelmvu městské části Praha-Dolni Chabry
Termín: 24. 6. 2020

V. pkdkladatel
Martin Knížek, radní pro dotační a grantovou činnost v rámci sportu a školství, sport

VI. zpracovatel
Lýdie Patáková

Přílohy: - důvodová zpráva
- žádost o přispčvek SK Dolní Chabry

Usnesení č.. 449/20/RMČ
Hlasováňí: Pro: 4 Proti: O Zdržel se: O



ad IB) Pani starostka přistoupila k osmnáctému bodu programu-
Žádost o poskytnutí ňnančního příspěvku na úhradu nákladů spojených s provozem
Sokolovny

Rada po projednání přijda usnesení v tomto znční:

I. bere na vědomí
žádost o poskytnutí finančního příspěvku na úhradu nákladů spojených s provazem
Sokolovny na adrese Měděnecká 17, Praha-Dolní Chabry ve výši l® 000 KČ

II. schvduje
žádost o poskytnuti finančního přÍ$pčvku na úhradu nákladů spojcných s provozem
Sokolovny' na adrese Měděnecká 17, Prahaj»lní Chabty ve výši 100 0QQ KČ

IIL doporučuje
Zastupitektvu městské části Prahajjolní Chabry schválení žádosti o poskytnuti
finančního příspěvku na úhradu nákladů spojených s pí'ovozem Sokolovny

IV. ukládá
äenovi rady Maninu Knížkovi
mění úkolu: předložit Zastupitelstvu městské části Praha-Dolní Chabry
Termín: 24. 6. 2020

V. předklaat¢l
Martin Knížek, radní pru dotační a grantwou činnost v rámci Sportu a školství, sport

VL zpmcovatd
Lýdie Patákoví hl.účetni

Přílohy: - důvodová zpráva
- žádost o ph'spčvek na provoz Sokolovny
- fáktura za srovnatelné období loňského roku

Usneseni č, 450/20NMČ
Hlasováni: Pro: 4 Proti: O Zdržel se: O



Protože další připmínky nebyly, pani stáróstka medání v 18:55 hod ukončila.

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková
starostka MČ

(Mřovate/é:

JUDr. Milan Golas
l. místostarosta MČ

jan Vokurka
Místostarom MČ

dně

podpis: , .
dnc"

podpis .
dnc"


