
 

Městská část Praha-Dolní Chabry 

Rada městské části 

Zápis č. 084/21/RMČ ze dne 26.04.2021 
 

Přítomni: 5 

Omluveni: 0 

Hosté:0           

Ověřovatelé zápisu: JUDr. Golas, p. Vyšín 

 

Navržený program 84. zasedání Rady MČ: 

 

1. Kontrola zápisu č. 83 

2. Návrh na schválení odměn ředitelkám příspěvkových organizací zřízených městskou částí 

Praha-Dolní Chabry 

3. Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI 

4. Výběr dodavatele orientačního systému a interiéru ZŠ 

5. Návrh na schválení cenové nabídky na akci „Rekonstrukce služebního bytu ZŠ Dolní 

Chabry“ 

6. Inflace – nájemné v roce 2021 

7. Žádost o ukončení nájemní smlouvy 

8. Zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 1499/1, k.ú. Dolní Chabry zapsaného na 

LV 1087, uložení vedení NN 

9. Rozpočtové opatření č. 4/2021 

10. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Stavební úpravy rodinného domu, 

pozemek parc.č. 318,319 k.ú. Dolní Chabry 

11. Žádost o stanovisko k záměru změny územního rozhodnutí, Novostavba RD 1373-112, 

1373-128 

12. Žádost o finanční dar 

13. Pojištění majetku a odpovědnosti 

14. Žádost o užívání prostor divadelního sálu 

 

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 18:10 hod. 

 

Paní starostka přivítala přítomné na 84. 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 stažen bod č.12 a bod č.13. Starostka přistoupila 

k hlasování o takto navrženém programu: 

 

1. Kontrola zápisu č. 83 

2. Návrh na schválení odměn ředitelkám příspěvkových organizací zřízených městskou částí 

Praha-Dolní Chabry 

3. Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI 

4. Výběr dodavatele orientačního systému a interiéru ZŠ 

5. Návrh na schválení cenové nabídky na akci „Rekonstrukce služebního bytu ZŠ Dolní 

Chabry“ 

6. Inflace – nájemné v roce 2021 

7. Žádost o ukončení nájemní smlouvy 

8. Zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 1499/1, k.ú. Dolní Chabry zapsaného na 

LV 1087, uložení vedení NN 



 

9. Rozpočtové opatření č. 4/2021 

10. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Stavební úpravy rodinného domu, 

pozemek parc.č. 318,319 k.ú. Dolní Chabry 

11. Žádost o stanovisko k záměru změny územního rozhodnutí, Novostavba RD 1373-112, 

1373-128 

12. Žádost o užívání prostor divadelního sálu 

 

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

 

Program byl schválen. 

 

ad 1) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu –  

Kontrola zápisu č. 83 

Kontrola zápisu č. 83 bez připomínek. 

ad 2) Paní starostka přistoupila ke druhému bodu programu –  

Návrh na schválení odměn ředitelkám příspěvkových organizací zřízených městskou 

částí Praha-Dolní Chabry 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 653/21/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

návrh na schválení odměn ředitelkám příspěvkových organizací za příkladné plnění 

pracovních úkolů v nouzovém stavu a dodržování vládních opatření spojených 

s onemocněním COVID-19 v 1. čtvrtletí 2021 (období leden - březen), a to ve výši, 

kterou stanoví neveřejná příloha tohoto usnesení 

II. schvaluje  

odměny ředitelkám příspěvkových organizací za příkladné plnění pracovních úkolů 

v nouzovém stavu a dodržování vládních opatření spojených s onemocněním  

COVID-19 v 1. čtvrtletí 2021 (období leden - březen), a to ve výši, kterou stanoví 

neveřejná příloha tohoto usnesení 

III. ukládá 

ÚMČ oznámit schválení a výši odměn ředitelkám PO 

 

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

 

ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu – 

Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 654/21/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI s firmou 

Wolters Kluwer ČR, a.s. 

II. schvaluje  

uzavření Smlouvy o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI s firmou Wolters 

Kluwer ČR, a.s., IČ:63077639, se sídlem: U nákladového nádraží 3265/10, 130 00 

Praha-Strašnice 

III. pověřuje  

starostku podpisem smlouvy 

IV. ukládá 

ÚMČ zajistit podpisy smluv 

 

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



 

ad 4) Paní starostka přistoupila ke čtvrtému bodu programu –  

Výběr dodavatele orientačního systému a interiéru ZŠ 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 655/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

• cenovou nabídku na „Návrh interiérového vybavení a orientačního systému ZŠ“ od 

firmy Ing. Radka Šrámková, se sídlem: Poupětova 22, 170 00 Praha 7, IČO:03853721 

za cenu 117 600 Kč s DPH 

• cenovou nabídku na „Návrh interiérového vybavení a orientačního systému ZŠ“ od 

firmy VIVA school s.r.o., se sídlem: U pískovny 890/1, 182 00 Praha-Kobylisy,  

IČO: 24730301 za cenu 114 950 Kč s DPH 

II. schvaluje  

cenovou nabídku na „Návrh interiérového vybavení a orientačního systému ZŠ“ od 

firmy firmy VIVA school s.r.o., se sídlem: U pískovny 890/1, 182 00 Praha-Kobylisy,  

IČO: 24730301 za cenu 114 950 Kč s DPH 

III. pověřuje 

starostku podpisem smlouvy 

IV. ukládá 

ÚMČ zveřejnit smlouvu v registru smluv 

Termín: po podpisu obou stran 

 

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

 

ad 5) Paní starostka přistoupila k pátému bodu programu –  

Návrh na schválení cenové nabídky na akci „Rekonstrukce služebního bytu ZŠ Dolní 

Chabry“ 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 656/21/RMČ v tomto znění:  

 

I. bere na vědomí 

• Důvodovou zprávu ke schválení cenové nabídky a výběru zhotovitele na akci 

„Rekonstrukce služebního bytu ZŠ Dolní Chabry“. 

• Stanovisko TDS. 

• Ekonomické posouzení cenové nabídky. 

• Stanovisko Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o. 

II. schvaluje  

• Cenovou nabídku na akci Rekonstrukce služebního bytu ZŠ Dolní Chabry, od firmy 

PKS stavby a.s., IČ: 469 80 059, se sídlem: Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 

591 01 Žďár nad Sázavou, za cenu 868.532, 91 Kč. 

• Uzavření smlouvy o dílo na „Rekonstrukce služebního bytu ZŠ Dolní Chabry“ s PKS 

Stavby a.s IČ: 469 80 059, se sídlem: Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 

Žďár nad Sázavou, za cenu 868.532, 91 Kč. 

III. ukládá  

• 1. místostarostovi projednat a předložit SOD k podpisu zhotoviteli a starostce MČ 

Praha – Dolní Chabry 

• ÚMČ učinit veškeré úkony stanovené zákonem 

 

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

 

 

 

 



 

ad 6) Paní starostka přistoupila k šestému bodu programu –  

Inflace – nájemné v roce 2021 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 657/21/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

průměrnou roční míru inflace v roce 2020 vyhlášenou ČSÚ a to 3,2 %  

II. schvaluje  

uplatnění valorizace nájemného – inflace, která činí 3,2 %. 

Nájemné v roce 2021 zůstane na své původní výši dle nájemních smluv tak jako v 

roce 2020.  

III. ukládá 

ÚMČ  informovat nájemce nebytových prostor a pozemků o uplatnění inflace  

Termín: 7 pracovních dnů 

 

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

 

ad 7) Paní starostka přistoupila k sedmému bodu programu –  

Žádost o ukončení nájemní smlouvy 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 658/21/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

žádost o ukončení nájemní smlouvy a následné uzavření nové nájemní smlouvy - 

změnu nájemce  pozemku parc. č. 1462/5, k.ú. Dolní Chabry 

II. schvaluje  

změnu nájemce pozemku parc. č. 1462/5, k.ú. Dolní Chabry, 

vypsání záměru na pronájem výše uvedeného pozemku 

III. ukládá 

ÚMČ  vyvěsit záměr na pronájem pozemku 

informovat žadatele o ukončení nájemní smlouvy 

Termín: ihned 

 

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

 

ad 8) Paní starostka přistoupila k osmému bodu programu –  

Zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 1499/1, k.ú. Dolní Chabry zapsaného na 

LV 1087, uložení vedení NN 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 659/21/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí  

         zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 1499/1   

         k.ú. Dolní Chabry, zapsané na LV 1087, Věcné břemeno spočívá v  uložení     

        vedení NN do výše uvedeného pozemku. 

II. schvaluje  

   uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 1499/1, k.ú.            

   Dolní Chabry, zapsaného na LV 1087. Věcné břemeno spočívá v uložení NN do      

   výše uvedeného pozemku za podmínek uvedených ve smlouvě. 

III. pověřuje  

      starostku podpisem Smlouvy 

IV. ukládá 

   ÚMČ zajistit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene 

   Termín: ihned   

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

 



 

ad 9) Paní starostka přistoupila k devátému bodu programu –  

Rozpočtové opatření č.4/2021 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 660/21/RMČ v tomto znění: 

I. schvaluje  

rozpočtové opatření č. 4/2021 

II. ukládá 

ÚMČ provedení rozpočtového opatření 

III. doporučuje 

předložit informaci o rozpočtovém opatření č. 4/2021 ZMČ 

 

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

 

ad 10) Paní starostka přistoupila k desátému bodu programu –  

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Stavební úpravy rodinného domu, 

pozemek parc.č.318,139 k.ú. Dolní Chabry“  

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 661/21/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

• žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na akci „Stavební úpravy rodinného 

domu, pozemek parc.č. 318, 319 k.ú. Dolní Chabry“ 

• stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 21.04.2021 

II. souhlasí  

s projektovou dokumentací na akci „Stavební úpravy rodinného domu, pozemek 

parc.č.318, 319 k.ú. Dolní Chabry“, kterou vypracoval Ing. Jan Brožek, IČ: 66406293, 

datum: 04/2021 

III. ukládá 

ÚMČ: odeslat usnesení 

Termín: 7 pracovních dnů 

 

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

 

ad 11) Paní starostka přistoupila k jedenáctému bodu programu –  

Žádost o stanovisko k záměru změny územního rozhodnutí ve věci stavebního záměru 

„Novostavba RD v obci Praha na pozemku parc.č. 1373-112, 1373-128 v k.ú. Dolní 

Chabry“ 

  

Rada po projednání přijala usnesení č. 662/21/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

• žádost o stanovisko k záměru změny územního rozhodnutí ve věci stavebního 

záměru: „Novostavba rodinného domu v obci Praha na pozemku parc.č.1373/112 a 

1373/128 v k.ú. Dolní Chabry“ 

• stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 21.04.2021 

II. nesouhlasí  

s projektovou dokumentací na akci „Novostavba rodinného domu v obci Praha na 

pozemku parc.č.1373/112 a 1373/128 v k.ú. Dolní Chabry“, kterou vypracoval  

Ing. Oldřich Dienstbier, ČKAIT 0201838, pro nedodržení Pražských stavebních 

předpisů, nedodržení uliční čáry 

III. ukládá 

ÚMČ: odeslat usnesení 

Termín: 7 pracovních dnů 

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



 

ad 12) Paní starostka přistoupila k dvanáctému bodu programu –  

Žádost o užívání prostor divadelního sálu 

  

Rada po projednání přijala usnesení č. 663/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

žádost o užívání prostor divadelního sálu za účelem provozování příměstského tábora 

II. schvaluje  

užívání prostor divadelního sálu za účelem provozování příměstského tábora za 

dodržení vládních nařízení dle aktuální epidemiologické situace ve dnech  

7. - 9. 7. 2021 od 9 do 16 hodin 

III. ukládá 

ÚMČ zaslat usnesení žadateli 

Termín: 7 pracovních dnů 

 

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

 

 

Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 18:20 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: ………………………. 

         

 


