
Městská část Praha-DoIní Chabry
Rada městské části

Zápis Č. 075/21/RMČ ze dne 25.01.2021

Přítomni: 4
Omluveni: l, p. Knížek
Hosté:O
Ověřovatelé zápisu: JUDr. Golas, p. Vyšín

Navržený program 75. zasedání Rady NIČ:

l. Kontrola zápisu č. 74
2. Návrh na schválení žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory na rok

2021- Divoch
3. Návrh na schválení žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory na rok

2021 - Studio Divoch
4. Žádost o stanovisko pro účely územního souhlasu na stavbu ,,Rekonstrukce plotu

Cítovská 660/6, 18400 Praha 8 Dolní Chabry" parc.č.1679, k.ú. Dolní Chabry
5. Žádost o vyjádření na akci ,,Stavební úpravy v části rodinného domu parc.č.

1373/44,1373/145, k.ú. Dolní Chabry, parc.č. 1016/107, 1016/157 k.ú. Čimice"
6. Žádost o vydání vyjádření k projektu stavby ,,BESIP 2970415 K Ďáblicům - Ládevská,

Praha 8"
7. Žádost o vyjádření k stavbě pro účely dodatečného povolení stavby ve věci ,,Přístavba

k rodinnému domu na parc.č. 607/1, ul. Krbická, Praha 8 Dolní Chabry"
8. Návrh na schválení žádosti o poskytnutí dotace z investiční rezervy pro MČ ve

schváleném rozpočtu hl. m. Praha na rok 2021
9. Informace: Úřední záznam zaslaný Městskou policií hl. m. Prahy
10. Návrh na schválení zvýšení limitní roční částky pro poskytování odměn ředitelkám

příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha-Dolní Chabry od 01.01.2021
11. Návrh na schválení platových výměrů ředitelkám příspěvkových organizací zřízených

městskou částí Praha-Dolní Chabry od 01.01.2021
12. Vyjádření k oznámení koncepce ,,Dopravní politika ČR pro léta 2021-2027 s výhledem

do roku 2050"
13. Návrh na výpověď' pojistné smlouvy na nebytový prostor
14. Prominutí místního poplatku z pobytu

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 17:36 hod.

Paní starostka přivítala přítomné na 75. zasedání a konstatovala, že Rada je usnášeníschopná.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi JUDr. Golas a pan Vyšín.
Starostka požádala o doplnění nebo stažení bodů z programu.
Byl přidán bod číslo 15. Digitalizace předregistrace dětí do MŠ.

Starostka přistoupila k hlasování o takto navrženém programu:



l. Kontrola zápisu č. 74
2. Návrh na schválení žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory na rok

2021- Divoch
3. Návrh na schválení žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory na rok

2021 - Studio Divoch
4. Žádost o stanovisko pro účely územního souhlasu na stavbu ,,Rekonstrukce plotu

Cítovská 660/6, 18400 Praha 8 Dolní Chabry" parc.č.1679, k.ú. Dolní Chabry
5. Žádost o vyjádření na akci ,,Stavební úpravy v části rodinného domu parc.č.

1373/44,1373/145, k.ú. Dolní Chabry, parc.č. 1016/107, 1016/157 k.ú. Čimice"
6. Žádost o vydání vyjádření k projektu stavby ,,BESIP 2970415 K Ďáblicům - Ládevská,

Praha 8"
7. Žádost o vyjádření k stavbě pro účely dodatečného povolení stavby ve věci ,,Přístavba

k rodinnému domu na parc.č. 607/1, ul. Krbická, Praha 8 Dolní Chabry"
8. Návrh na schválení žádosti o poskytnutí dotace z investiční rezervy pro MČ ve

schváleném rozpočtu hl. m. Praha na rok 2021
9. Informace: Úřední záznam zaslaný Městskou policií hl. m. Prahy
10. Návrh na schválení zvýšení limitní roční částky pro poskytování odměn ředitelkám

příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha-Dolní Chabry od 01.01.2021
11. Návrh na schválení platových výměrů ředitelkám příspěvkových organizací zřízených

městskou částí Praha-Dolní Chabry od 01.01.2021
12. Vyjádření k oznámení koncepce ,,Dopravní politika ČR pro léta 2021-2027 s výhledem

do roku 2050"
13. Návrh na výpověď' pojistné smlouvy na nebytový prostor
14. Prominutí místního poplatku z pobytu
15. Digitalizace předregistrace dětí do MŠ

Hlasování: Pro: 4 Proti: O Zdržel se: O

Program byl schválen.

ad l) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu -
Kontrola zápisu Č. 74

Kontrola zápisů č. 74 bez připomínek.

ad 2) Paní starostka přistoupila ke druhému bodu programu -

Návrh na schválení žádosti o prodlouŽení nájemní smlouvy na nebytové prostory na rok
2021- Divoch
Rada po projednání přijala usnesení č. 596/21/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
žádost na prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory na rok 2021 za
podmínek uvedených v nájemní smlouvě s firmou DIVOCH z.s., se sídlem Počeradská
680/21, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, IČO: 22769684

II. schvaluje
nájemní smlouvu na nebytové prostory na rok 2021 za podmínek uvedených v nájemní
smlouvě s firmou DIVOCH z.s., se sídlem Počeradská 680/21, Dolní Chabry, 184 00
Praha 8, IČO: 22769684

III. pověřuje
starostku vypracováním a podpisem smlouvy



Hlasování: Pro: 4 Proti: O Zdržel se: O

ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu -
Návrh na schválení žádosti o prodlouŽení nájemní smlouvy na nebytové prostory na rok
2021-Studio Divoch

Rada po projednání přijala usnesení č. 597/21/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
žádost na prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory na rok 2021 za
podmínek uvedených v nájemní smlouvě s firmou B&B pro život, z.ú. se sídlem
U větrolamu 889/16, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, IČO: 02813483

II. schvaluje
nájemní smlouvu na nebytové prostory na rok 2021 za podmínek uvedených v nájemní
smlouvě s firmou B&B pro život, z.ú. se sídlem U větrolamu 889/16, Dolní Chabry,
184 00 Praha 8, IČO: 02813483

III. pověřuje
starostku vypracováním a podpisem smlouvy

Hlasování: Pro:4 Proti: O Zdržel se: O

ad 4) Paní starostka přistoupila ke čtvrtému bodu programu -
Žádost o stanovisko pro úČely územního souhlasu na stavbu ,,Rekonstrukce plotu
Cítovská 660/6, 18400 Praha 8 Dolní Chabry" parc.Č.1679, k.ú. Dolní Chabry

Rada po projednání přijala usnesení č. 598/21/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
žádost o stanovisko pro účely územního souhlasu na stavbu ,,Rekonstrukce plotu
Cítovská 660/6, 18400 Praha 8 Dolní Chabry" parc.Č.1679, k.ú. Dolní Chabry
stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 20.01.2021

II. souhlasí
s projektovou dokumentací pro účely územního souhlasu na stavbu ,,Rekonstrukce
plotu Cítovská 660/6, 18400 Praha 8 Dolní Chabry" parc.č. 1679, k.ú. Dolní Chabry,
kterou vypracoval Ing. arch. Jan Heller, ČKA 04261, datum: 12/2020

III. stanovuje
podmínky: - uzavření smlouvy o výpůjčce komunikace

- ohlášení záboru veřejného prostranství v průběhu realizace stavebního
záměru

IV. ukládá
ÚMČ: odeslat usnesení
Termín: 7 pracovních dnů

Hlasování: Pro:4 Proti: O Zdržel se: O



ad 5) Paní starostka přistoupila k pátému bodu programu -
Žádost o vyjádření na akci ,,Stavební úpravy v části rodinného domu p,arc.Č.
1373/44,1373/145, k.ú. Dolní Chabry, parc.Č. 1016/107, 1016/157 k.ú. Cimice"

Rada po projednání přijala usnesení č. 599/21/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
žádost o vyjádření na akci ,,Stavební úpravy v části rodinného domu parc.č.
1373/44,1373/145, k.ú. Dolní Chabry, parc.č. 1016/107, 1016/157 k.ú. Čimice"
stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 20.01.2021

II. souhlasí
s projektovou dokumentací na akci ,,Stavební úpravy v části rodinného domu parc.č.
1373/44,1373/145, k.ú. Dolní Chabry, parc.č. 1016/107, 1016/157 k.ú. Čimice",
kterou vypracovala Helena Tůmová, ČKAIT 0000457, datum: 12/2020

III. stanovuje
podmínky: - ohlášení záboru veřejného prostranství v průběhu realizace stavebního

záměru
IV. ukládá

ÚMČ: odeslat usnesení
Termín: 7 pracovních dnů

Hlasování: Pro:4 Proti: O Zdržel se: O

ad 6) Paní starostka přistoupila k šestému bodu programu -
Žádost o vydání vyjádření k projektu stavby ,,BESIP 2970415 K Ďáblicům - Ládevská,
Praha 8"

Rada po projednání přijala usnesení č. 600/21/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
žádost o vydání vyjádření k projektu stavby ,,BESIP 2970415 K Ďáblicům -
Ládevská, Praha 8"
stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 20.01.2021

II. souhlasí
s projektovou dokumentací ke stavbě ,,BESIP 2970415 K Ďáblicům - Ládevská,
Praha 8", vypracovanou Ing. Michalem Davidem, IČ: 02406659, datum: 11/2020

III. stanovuje
podmínky: - uzavření smlouvy o výpůjčce komunikace

- ohlášení záboru veřejného prostranství v průběhu realizace stavebního
záměru

IV. ukládá
ÚMČ: odeslat usnesení
Termín: 7 pracovních dnů

Hlasování: Pro: 4 Proti: O Zdržel se: O



ad 7) Paní starostka přistoupila k sedmému bodu programu -
Žádost o vyjádření k stavbě pro úČely dodatečného povolení stavby ve věci ,,Přístavba
k rodinnému domu na parc.Č. 607/1, ul. Krbická, Praha 8 Dolní Chabry"

Rada po projednání přijala usnesení č. 601/21/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
žádost o vyjádření k stavbě pro účely dodatečného povolení stavby ve věci ,,Přístavba
k rodinnému domu na parc.č. 607/1, úl. Krbická, Praha 8 Dolní Chabry"
stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 20.01.2021

II. souhlasí
s projektovou dokumentací k stavbě pro účely dodatečného povolení stavby ve věci
,,Přístavba k rodinnému domu na parc.č. 607/1, ul. Krbická, Praha 8 Dolní Chabry",
kterou vypracoval Ing. arch. Tomáš Čížek, ČKA 03572, datum: 11/2020

III. ukládá
ÚMČ: odeslat usnesení
Termín: 7 pracovních dnů

Hlasování: Pro:4 Proti: O Zdržel se: O

ad 8) Paní starostka přistoupila k osmému bodu programu -
Návrh na schválení žádosti o poskytnutí dotace z investiční rezervy pro NIČ ve
schváleném rozpoČtu hl. m. Praha na rok 2021

Rada po projednání přijala usnesení č. 602/21/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
návrh na schválení Žádosti o investiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy z rezervy pro
MČ HMP v kap. 10 v roce 202l-ZŠ, ZUŠ

II. schvaluje
Žádost o investiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy z rezervy pro MČ HMP v kap. 10
v roce 2021-ZŠ, ZUŠ

III. pověřuje
starostku podpisem Žádosti

IV. ukládá
ÚMČ podáním Žádosti
Termín: 25.01.2021

Hlasování: Pro: 4 Proti: O Zdržel se: O

ad 9) Paní starostka přistoupila k devátému bodu programu -
Informace: Úřední záznam zaslaný Městskou policií hl. m. Prahy

Rada po projednání přijala usnesení č. 603/21/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
úřední záznam zaslaný Městskou policií hl. m. Prahy, Obvodním ředitelstvím Prahy 8

Hlasování: Pro: 4 Proti: O Zdržel se: O



ad 10) Paní starostka přistoupila k desátému bodu programu -
Návrh na schválení zvýšení limitní roční částky pro poskytování odměn ředitelkám
příspěvkových organizací zřízených městskou Částí Praha-Dolní Chabry od 01.01.2021
Rada po projednání přijala usnesení č. 604/21/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
návrh na schválení zvýšení limitní roční částky pro poskytování odměn ředitelkám
příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha-Dolní Chabry ZŠ Praha-
Dolní Chabry

II. schvaluje
zvýšení limitní roční částky pro poskytování odměn ředitelkám příspěvkových
organizací zřízených městskou částí Praha-Dolní Chabry ZŠ Praha-Dolní Chabry

III. ukládá
ÚMČ oznámit schválení ředitelkám PO

Hlasování: Pro: 4 Proti: O Zdržel se: O

ad 11) Paní starostka přistoupila k jedenáctému bodu programu -
Návrh na schválení platových výměrů ředitelkám příspěvkových organizací zřízených
městskou Částí Praha-Dolní Chabry od 01.01.2021
Rada po projednání přijala usnesení č. 605/21/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
návrh na schválení platových výměrů ředitelkám příspěvkových organizací zřízených
městskou částí Praha-Dolní Chabry ZŠ Praha-Dolní Chabry od 01.01.2021

II. schvaluje
platových výměrů ředitelkám příspěvkových organizací zřízených městskou částí
Praha-Dolní Chabry ZŠ Praha-Dolní Chabry od 01.01.2021

III. ukládá
ÚMČ oznámit schválení ředitelkám PO

Hlasování: Pro: 4 Proti: O Zdržel se: O

ad 12) Paní starostka přistoupila ke dvanáctému bodu programu -
Vyjádření k oznámení koncepce ,,Dopravní politika ČR pro léta 2021-2027 s výhledem
do roku 2050"
Rada po projednání přijala usnesení Č. 606/21/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
· probíhající řízení SEA ke koncepci ,,Dopravní politika ČR pro léta 2021-2027
s výhledem do roku 2050", která stanovuje strategické a specifické cíle s ohledem na
hlavní výzvy naší společnosti (globální změny klimatu, extenzivní rozvoj energeticky
náročných druhů dopravy a zavádění nových technologií)
· v rámci specifických cílů jsou navržena opatření k naplňování cílů, z nichž některá
jsou v rozporu s uvedenými strategickými cíli
· návrh vyjádření ke koncepci

II. schvaluje
text vyjádření ke koncepci ,,Dopravní politika ČR pro léta 2021-2027 s výhledem do
roku 2050" v rámci řízení SEA

III. pověřuje
starostku podpisem a podáním vyjádření

IV. ukládá
starostce podepsat a zajistit podání vyjádření
LH: 25.01.2021

Hlasování: Pro: 3 Proti: l Zdržel se: O



ad 13) Paní starostka přistoupila ke třináctému bodu programu -
Návrh na výpověď' pojistné smlouvy na nebytový prostor
Rada po projednání přijala usnesení č. 607/21/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
pojistnou smlouvu č. 500045450 uzavřenu v roce 2004 u Allianz pojišt'ovny, a.s.,
na pojištění movitých věcí v nebytovém prostoru suterénu přístavby ZŠ Spořická 400,
Dolní Chabry.
že předmět smlouvy neodpovídá faktickému stavu
návrh na výpověď' pojistné smlouvy na nebytový prostor

II. schvaluje
vypovězení pojistné smlouvy č. 500045450 uzavřené u Allianz pojišt'ovny, a.s.

III. ukládá
ÚMČ vypracování a zaslání výpovědi
Termín: ihned

Hlasování: Pro: 4 Proti: O Zdržel se: O

ad 14) Paní starostka přistoupila ke čtrnáctému bodu programu -
Prominutí místního poplatku z pobytu
Rada po projednání přijala usnesení č. 608/21/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
doporučení MHMP k prominutí místního poplatku z pobytu č.j.: MHMP 48790/2021

II. souhlasí
s plošným prominutím poplatku z pobytu všem poplatníkům od 01.02. - 31.03.2021

III. ukládá
ÚMČ zveřejnit informaci o prominutí poplatku
LH: 01.02.2021

Hlasování: Pro: 4 Proti: O Zdržel se: O

ad 15) Paní starostka přistoupila k patnáctému bodu programu -
Digitalizace předregistrace dětí do MŠ
Rada po projednání přijala usnesení č. 609/21/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
Dopis MHMP 16333/2021 s nabídkou na účast v rozšířeném pilotním projektu
,,Digitalizace registrací dětí do škol"

II. schvaluje
účast v rozšířeném pilotním projektu ,,Digitalizace registrací dětí do škol"

III. ukládá
ÚMČ zaslat usnesení Magistrátu hlavního města Prahy
Termín: do 31.01.2021

Hlasování: Pro: 4 Proti: O Zdržel se: O

Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 17:45 hod ukončila.



Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková
starostka MČ

Ověřovatelé.'

JUDr. Milan Golas
l. místostarosta MČ

Stanislav Vyšín
radní MČ
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