
 

Městská část Praha-Dolní Chabry 

Rada městské části 

Zápis č. 085/21/RMČ ze dne 10.05.2021 
 

Přítomni: 5 

Omluveni: 0 

Hosté:0           

Ověřovatelé zápisu: JUDr. Golas, p. Vokurka 

 

Navržený program 85. zasedání Rady MČ: 

 

1. Kontrola zápisu č. 84 

2. Žádost o finanční dar na akci Chaberský míčový sedmiboj 

3. Návrh změny ÚP Z3147 

4. Prodej části pozemku č. 1536/1, k.ú. Dolní Chabry zapsaného na LV 1087 

5. Návrh na schválení finančního daru Sboru dobrovolných hasičů Prahy 8 

6. Návrh na schválení Smlouvy o umístění nereklamních doplňků na zařízeních VO 

7. Žádost o povolení inkasa poplatků za užívání terminálu 

8. Veřejnosprávní kontrola u zřízených příspěvkových organizací MČ Praha-Dolní Chabry 

9. Žádost o vyjádření pro provádění stavby: Rekonstrukce venkovního vedení V111, V112 a 

V113, V114, V109 TR Sever – TR Východ 

10. Žádost o stanovisko k připojení na místní komunikaci Na Šubě, Praha-Dolní Chabry 

11. Žádost o vyjádření souhlasu k záměru provést přeložku přípojkové sítě NN 

12. Účetní závěrka za rok 2020 městské části Praha-Dolní Chabry 

13. Povinné informace PO za rok 2020-výsledek hospodaření a přerozdělení zisku 

 

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 18:08 hod. 

 

Paní starostka přivítala přítomné na 85. zasedání a konstatovala, že Rada je usnášeníschopná. 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi JUDr. Golas a pan Vokurka. 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. 84 

 

Kontrola zápisu č. 84 bez připomínek. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ad 2) Paní starostka přistoupila ke druhému bodu programu –  

Žádost o finanční dar na akci Chaberský míčový sedmiboj 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 664/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

žádost o finanční dar ve výši 20 tisíc korun na akci Chaberský míčový sedmiboj 

II. schvaluje  

finanční dar ve výši 20 tisíc korun na akci Chaberský míčový sedmiboj 

III. pověřuje 

starostku podpisem darovací smlouvy 

IV. ukládá 

ÚMČ vyhotovení smlouvy a provedení platby 

 

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

 

ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu – 

Návrh změny ÚP Z3147 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 665/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

- návrh změny územního plánu Z3147 

- předchozí souhlas RMČ se změnou ÚP Z3147 

II. pověřuje 

1. místostarostu jednáním s navrhovatelem změny 

Termín: neprodleně 

 

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

 

ad 4) Paní starostka přistoupila ke čtvrtému bodu programu –  

Prodej části pozemku č. 1536/1, k.ú. Dolní Chabry zapsaného na LV 1087 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 666/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí  

- žádost o prodej části (cca 2 m2) pozemku parc. č. 1536/1, k. ú. Dolní Chabry, 

zapsaného na LV 1087 

         - stanovisko Stavební a dopravní komise ze dne  21.04.2021 

II. schvaluje  

vypracování geometrického plánu na náklady kupujícího a vypsání záměru na 

prodej části pozemku parc. č. 1536/1, k.ú. Dolní Chabry 

III. ukládá 

- ÚMČ vyvěsit záměr na úřední desku a informovat žadatele o podmínkách prodeje 

části pozemku 

- předložit návrh na schválení prodeje ZMČ 

   Termín: ihned   

 

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

 

ad 5) Paní starostka přistoupila k pátému bodu programu –  

Návrh na schválení finančního daru Sboru dobrovolných hasičů Prahy 8 



 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 667/21/RMČ v tomto znění:  

I. bere na vědomí 

návrh na schválení finančního daru 15 000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Prahy 8 za 

celoroční pomoc městské části 

II. schvaluje  

finančního daru 15 000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Prahy 8 za celoroční pomoc 

městské části 

III. pověřuje 

starostku podpisem darovací smlouvy 

IV. ukládá 

ÚMČ vyhotovení smlouvy a provedení platby 

 

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

 

ad 6) Paní starostka přistoupila k šestému bodu programu –  

Návrh na schválení Smlouvy o umístění nereklamních doplňků na zařízeních VO 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 668/21/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

návrh na schválení Smlouvy o umístění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného 

osvětlení 

II. schvaluje  

Smlouvu o umístění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného osvětlení 

s Hlavním městem Praha, IČO 00064581 v zastoupení Technologiemi hlavního města 

Prahy, a.s., se sídlem Dělnická 213/12, Praha 7-Holešovice, 170 00, IČO 25672541 

III. pověřuje 

starostku podpisem smlouvy 

IV. ukládá 

ÚMČ zajistit podpis smlouvy 

Termín: 7 pracovních dnů 

 

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

 

ad 7) Paní starostka přistoupila k sedmému bodu programu –  

Žádost o povolení inkasa poplatků za užívání terminálu 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 669/21/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

žádost o povolení inkasa poplatků za užívání terminálu k platebním kartám 

II. schvaluje  

povolení inkasa poplatků za užívání terminálu k platebním kartám 

III. pověřuje 

starostku k podpisu přílohy Žádosti o akceptaci platebních karet a ostatních 

přiložených příloh  

IV. ukládá 

hlavní účetní k zajištění kompletního vyřízení žádosti.  

Termín: 31. 05. 2021 

 

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

 

ad 8) Paní starostka přistoupila k osmému bodu programu –  



 

Veřejnosprávní kontrola u zřízených příspěvkových organizací MČ Praha-Dolní 

Chabry 

Rada po projednání přijala usnesení č. 670/21/RMČ v tomto znění: 

I. jmenuje 

kontrolní komisi k provedení veřejnoprávní kontroly: 

vedoucí kontrolní komise: Daniela Pisingerová – referentka - správa majetku 

členové kontrolní komise: Ivana Čejková – hlavní účetní 

 Mgr. Lenka Drdová – tajemnice MČ  

 Lucie Novotná – referentka – všeobecná správa  

II. souhlasí 

s termíny provedení VSK a členy komisí 

III. ukládá 

starostce jmenovat a pověřit členy kontrolní komise  

   Termín: ihned   

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

 

ad 9) Paní starostka přistoupila k devátému bodu programu –  

Žádost o vyjádření pro provádění stavby: Rekonstrukce venkovního vedení V111, V112 

a V113, V114, V109 TR Sever – TR Východ 

Rada po projednání přijala usnesení č. 671/21/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

• žádost o vyjádření /vyjádření pro provádění stavby: Rekonstrukce venkovního vedení 

V111, V112 a V113, V114, V109 TR Sever - TR Východ 

• stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 05.05.2021 

II. souhlasí  

se stavbou: Rekonstrukce venkovního vedení V111, V112 a V113, V114, V109 

TR Sever-TR Východ 

III. ukládá 

ÚMČ: odeslat usnesení 

Termín: 7 pracovních dnů 

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

 

ad 10) Paní starostka přistoupila k desátému bodu programu –  

Žádost o stanovisko k připojení na místní komunikaci Na Šubě, Praha-Dolní Chabry 

Rada po projednání přijala usnesení č. 672/21/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

• žádost o stanovisko k připojení na místní komunikaci Na Šubě, Praha-Dolní Chabry 

• stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 05.05.2021 

II. souhlasí  

s projektovou dokumentací k připojení na místní komunikaci Na Šubě, 

Praha-Dolní Chabry, na stavbu: Vjezd na pozemek parcelní číslo 433 v k.ú. 

Dolní Chabry, kterou vypracoval: Ing. Jiří Drbohlav, All Plan Projekt s.r.o, 

IČ: 038 33 861, datum: 4/2021 

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 11) Paní starostka přistoupila k jedenáctému bodu programu –  



 

Žádost o vyjádření souhlasu k záměru provést přeložku přípojkové sítě NN na pozemku 

parc.č.1427 k.ú. Dolní Chabry, v rámci akce Bytový dům „Residence Měděnecká“ 

Praha-Dolní Chabry 

  

Rada po projednání přijala usnesení č. 673/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

• žádost o vyjádření souhlasu k záměru provést přeložku přípojkové sítě NN na 

pozemku parc.č. 1427 k.ú. Dolní Chabry, v rámci akce Bytový dům „Residence 

Měděnecká“ Praha Dolní Chabry 

• stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 05.05.2021 

II. souhlasí  

s projektovou dokumentací k záměru provést přeložku přípojkové sítě NN na pozemku 

parc.č. 1427 k.ú. Dolní Chabry, v rámci akce Bytový dům „Residence Měděnecká“ 

Praha Dolní Chabry, kterou vypracoval Ing. Ondřej Pípal, ČKAIT-0013142, 

datum: 01.04.2021 

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 12) Paní starostka přistoupila k dvanáctému bodu programu –  

Účetní závěrka za rok 2020 městské části Praha-Dolní Chabry 

  

Rada po projednání přijala usnesení č. 674/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. schvaluje  

účetní závěrku a její účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních 

tocích, příloha o změnách vlastního kapitálu, výkaz FIN 2-12, inventarizační zpráva, 

zpráva o výsledku přezkumu hospodaření MČ) za rok 2020. 

II. ukládá 

hlavní účetní podat informaci v systému Ginis MHMP o jejím schválení 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ad 13) Paní starostka přistoupila ke třináctému bodu programu –  



 

Povinné informace PO za rok 2020 – výsledek hospodaření a přerozdělení zisku 

  

Rada po projednání přijala usnesení č. 675/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. schvaluje  

výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2020 a souhlasí s jejich 

přerozdělení do fondů 

 

 
 

II. ukládá 

hlavní účetní předat informace PO  

Termín: 17.5.2021 

 

 

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

 

 

Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 18:15 hod. ukončila. 

 

 

 

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

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

 

Ověřovatelé: 

 

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

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

 

Jan Vokurka                                            podpis: ……………………………………..  

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

         

 


