
 

Městská část Praha-Dolní Chabry 

Rada městské části 

Zápis č. 083/21/RMČ ze dne 12.04.2021 
 

Přítomni: 5 

Omluveni: 0 

Hosté:0           

Ověřovatelé zápisu: JUDr. Golas, p. Vyšín 

 

Navržený program 83. zasedání Rady MČ: 

 

1. Kontrola zápisu č. 82 

2. Návrh na schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytování IT služby a Smlouvy o 

zpracování osobních údajů-zápis dětí do škol 

3. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 348/1, k. ú. Dolní Chabry 

4. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Sadové úpravy v areálu 

ZŠ Spořická“ 

5. Návrh na schválení Dodatku č.4 ke smlouvě o dílo s PKS stavby a.s. 

6. Žádost o vyjádření ke studii na dělení pozemku 

7. Žádost o vyjádření k dokumentaci k hlášení stavby „Přístavba RD č.p. 928, Nad Úvozem 

28, Praha 8-Dolní Chabry“ 

8. Žádost o vydání stanoviska k projektové dokumentaci a ohlášení stavby na akci 

„Přístavba a stavební úpravy rodinného domu na parc. č. 757/1, k.ú. Dolní Chabry“ 

9. Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 1405/1 v k.ú. Dolní Chabry 

10. Návrh na nákup SW Kofax a tiskárny TOSHIBA 

11. Návrh na ukončení nájemní smlouvy dohodou 

12. Projednání petice za bezpečnější přechody pro chodce v blízkosti MŠ Chaberáček na ulici 

Ústecká a na ulici Ládevská 

 

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 18:00 hod. 

 

 

Paní starostka přivítala přítomné na 83. 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. Starostka přistoupila 

k hlasování o navrženém programu: 

 

 

Hlasování:                     Pro: 5     Proti: 0         Zdržel se: 0 

 

Program byl schválen. 

 

ad 1) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu –  

Kontrola zápisu č. 82 

 

Kontrola zápisu č. 82 bez připomínek. 

 

 

 



 

ad 2) Paní starostka přistoupila ke druhému bodu programu –  

Návrh na schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytování IT služby a Smlouvy o 

zpracování osobních údajů-zápis dětí do škol 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 642/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

• návrh na schválení  

• Veřejnoprávní smlouvy o poskytování IT služby  

• Smlouvy o zpracování osobních údajů 

II. schvaluje  

• Veřejnoprávní smlouvu o poskytování IT služby s Hlavním městem Praha,  

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, 110 00, IČO: 00064581 

• Smlouvu o zpracování osobních údajů s Hlavním městem Praha,  

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, 110 00, IČO: 00064581 

III. pověřuje 

starostku městské části podpisem smlouvy 

IV. ukládá 

ÚMČ po podpisu obou stran zveřejnit v registru smluv 

 

 

Hlasování:                   Pro: 5          Proti: 0         Zdržel se: 0 

 

 

 

ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu – 

Žádost o prodej části pozemku parc. č. 348/1, k. ú. Dolní Chabry 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 643/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

• žádost Aleše Prosra o odkup části pozemku (cca 64 m2 ) parc. č. 348/1, k.ú.  

Dolní Chabry 

• stanovisko Stavební a dopravní komise ze dne 24. 3. 2021  

II. schvaluje  

vypracování geometrického zaměření a znaleckého posudku na náklady kupujícího a 

vypsání záměru na prodej části pozemku (cca 64 m2 ) parc. č.  348/1, k.ú. Dolní 

Chabry 

III. ukládá 

ÚMČ vyvěsit Záměr na úřední desku a informovat A. Prosra o podmínkách prodeje 

pozemku 

Termín: ihned 

 

 

Hlasování:                     Pro:3      Proti: 0         Zdržel se: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ad 4) Paní starostka přistoupila ke čtvrtému bodu programu –  

Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Sadové úpravy v areálu 

ZŠ Spořická“ 

Rada po projednání přijala usnesení č. 644/21/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí  

 důvodovou zprávu k výběru zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

„Sadové úpravy v areálu ZŠ Spořická“  

II. rozhodla 

o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Sadové 

úpravy v areálu ZŠ Spořická“, kterou je nabídka společnosti ZAHRADY Kepka s.r.o., 

IČO: 04116593 

III. schvaluje  

vyhotovení objednávky či smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu „Sadové 

úpravy v areálu ZŠ Spořická“ a její zaslání vybranému uchazeči 

IV. ukládá 

ÚMČ zajistit úkony spojené s oznámením o výběru nejvhodnější nabídky a 

informovat ostatní účastníky 

 

Hlasování:                     Pro:5      Proti: 0         Zdržel se: 0 

 

ad 5) Paní starostka přistoupila k pátému bodu programu –  

Návrh na schválení Dodatku č.4 ke smlouvě o dílo s PKS stavby a.s. 

Rada po projednání přijala usnesení č. 645/21/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo se společností PKS stavby a.s. ze 

dne 20.12.2019 

II. schvaluje  

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se společností PKS stavby a.s., IČ: 469 80 059, se 

sídlem: Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, za cenu 

1 088 556,98 Kč bez DPH 

III. pověřuje 

starostku podpisem Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 20.12.2019 se společností 

PKS stavby a.s. 

IV. ukládá 

ÚMČ zveřejnit Dodatek č. 4 v registru smluv 

Termín: ihned po podpisu obou stran 

 

Hlasování:                     Pro: 5      Proti: 0         Zdržel se: 0 

 

ad 6) Paní starostka přistoupila k šestému bodu programu –  

Žádost o vyjádření ke studii na dělení pozemku 

Rada po projednání přijala usnesení č. 646/21/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

• žádost o vyjádření ke studii na dělení pozemku parc.č. 1280/3, k.ú. Dolní Chabry 

• stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 24.03.2021 

II. schvaluje 

dělení pozemku parc.č. 1280/3, k.ú. Dolní Chabry na základě studie vypracované: 

Architektonická kancelář Křivka s.r.o, IČ: 25730037 

III. ukládá 

ÚMČ: odeslat usnesení 

Termín: 7 pracovních dnů 

 

Hlasování:                     Pro: 5      Proti: 0         Zdržel se: 0 



 

ad 7) Paní starostka přistoupila k sedmému bodu programu –  

Žádost o vyjádření k dokumentaci k hlášení stavby „Přístavba RD č.p. 928, Nad Úvozem 

28, Praha 8-Dolní Chabry“ 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 647/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

• žádost o vyjádření k dokumentaci k hlášení stavby „Přístavba RD č.p. 928,  

Nad Úvozem 28, Praha 8-Dolní Chabry“, na pozemku parc. č. 1373/58 a 1373/91  

k.ú. Dolní Chabry 

• stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 24.03.2021 

II. souhlasí  

s projektovou dokumentací k hlášení stavby „Přístavba RD č.p. 928, 

Nad Úvozem 28, Praha 8-Dolní Chabry“, na pozemku parc. č. 1373/58 a 1373/91 

k.ú. Dolní Chabry, kterou vypracoval Ing. arch. K. Kučera, ČKA 01623 

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: 5      Proti: 0         Zdržel se: 0 

 

ad 8) Paní starostka přistoupila k osmému bodu programu –  

Žádost o vydání stanoviska k projektové dokumentaci a ohlášení stavby na akci 

„Přístavba a stavební úpravy rodinného domu na parc. č. 757/1, k.ú. Dolní Chabry“ 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 648/21/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

• žádost o vydání stanoviska k projektové dokumentaci a ohlášení stavby na akci 

„Přístavba a stavební úpravy rodinného domu na parc.č. 757/1, k.ú. Dolní Chabry“ 

• stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 24.03.2021 

II. souhlasí  

s projektovou dokumentací pro společný územní souhlas a ohlášení stavby na akci 

„Přístavba a stavební úpravy rodinného domu na parc.č. 757/1, k.ú. Dolní Chabry“,  

kterou vypracovala Ing. Zuzana Kvapilová, ČKAIT 0014016, datum: 2/2021 

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: 5      Proti: 0         Zdržel se: 0 

 

 

 

 

 



 

ad 9) Paní starostka přistoupila k devátému bodu programu –  

Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 1405/1 v k.ú. Dolní Chabry 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 649/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

• žádost o pronájem části pozemku parc.č. 1405/1 v k.ú. Dolní Chabry 

• stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 24.03.2021 

II. ukládá 

ÚMČ objednat zaměření a vytyčení částí pozemků užívaných společnostmi Star Group 

s.r.o. a AAA Auto Praha 

III. pověřuje 

starostku po zaměření a vytyčení pozemků vstoupit do jednání se společnostmi Star 

Group s.r.o. a AAA Auto Praha 

 

Hlasování:                     Pro: 5      Proti: 0         Zdržel se: 0 

 

ad 10) Paní starostka přistoupila k desátému bodu programu –  

Návrh na nákup SW Kofax a tiskárny TOSHIBA  

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 650/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

návrh na nákup SW Kofax a tiskárny TOSHIBA B-FV4T-GS14-QM-R 

II. schvaluje  

nákup SW Kofax a tiskárny TOSHIBA B-FV4T-GS14-QM-R dle cenové nabídky od 

firmy ICZ a.s., se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4  

za cenu 43 550 Kč bez DPH 

III. pověřuje  

tajemnici podpisem objednávky 

IV. ukládá 

ÚMČ vytvořit a zaslat objednávku 

Hlasování:                     Pro: 5      Proti: 0         Zdržel se: 0 

 

ad 11) Paní starostka přistoupila k jedenáctému bodu programu –  

Návrh na ukončení nájemní smlouvy dohodou  

  

Rada po projednání přijala usnesení č. 651/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

návrh na ukončení Smlouvy o nájmu věcí movitých č. S200113 dohodou 

II. schvaluje  

dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu věcí movitých č. S200113 ze dne 30.04.2020 na 

pronájem kontejneru k 31.03.2021 s firmou ALGECO s.r.o. sídlem: Olšík 583, 764 64 

Spytihněv, IČO: 25520334 

III. pověřuje 

1.místostarostu vypracováním a podpisem dohody o ukončení nájmu  

 

Hlasování:                     Pro: 5      Proti: 0         Zdržel se: 0 

 

 

 

 



 

ad 12) Paní starostka přistoupila k dvanáctému bodu programu –  

Projednání petice za bezpečnější přechody pro chodce v blízkosti MŠ Chaberáček na 

ulici Ústecká a na ulici Ládevská 

  

Rada po projednání přijala usnesení č. 652/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

petici za bezpečnější přechody pro chodce v blízkosti MŠ Chaberáček na ulici Ústecká 

a na ulici Ládevská 

II. projednala 

petici a doporučuje předložit ZMČ  

III. ukládá 

starostce, informovat petenty o stavu věci 

 

Hlasování:                     Pro: 5      Proti: 0         Zdržel se: 0 

 

 

Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 18:16 hod. ukončila. 

 

 

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková              podpis: ……………………………………..  

starostka MČ                                                dne: ……………………….                                              

 

Ověřovatelé: 

 

JUDr. Milan Golas                 podpis: ……………………………………. 

1. místostarosta MČ                                  dne: …………………… 

 

Stanislav Vyšín                                            podpis: ……………………………………..  

radní MČ                                         dne: ………………………. 

         

 


