
 

Městská část Praha-Dolní Chabry 

Rada městské části 

Zápis č. 087/21/RMČ ze dne 04.06.2021 
 

Přítomni: 5 

Omluveni: 0 

Hosté:0           

Ověřovatelé zápisu: JUDr. Golas, p. Vyšín 

 

 

Navržený program 87. zasedání Rady MČ: 

 

1. Kontrola zápisu č. 86 

2. Návrh programu 16. zasedání ZMČ 

3. Zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 1233/1, parc.č. 1483/4, parc.č. 1484, 

parc.č. 1485, parc.č. 1486/3, k.ú. Dolní Chabry, zapsaných na LV 1087,-uložení STL 

plynovodu včetně přípojek k RD 

4. Projednání směrnice „Fond kulturních a sociálních potřeb“ a předložení ke schválení 

zastupitelstvu MČ 

5. Žádost o uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. PP/7/2013-SK Dolní Chabry 

6. Prodej části pozemku parc. č. 348/1, k.ú. Dolní Chabry 

7. Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci při výstavbě sdruženého vedení 

8. Návrh na vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na údržbu zeleně 

9. Návrh na vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na opravu a doplnění stávajícího 

dětského hřiště Klášterecká 

10. Návrh na uzavření dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne 15.12.2020 o vypracování 

dlouhodobého plánu rozvoje MČ Praha-dolní Chabry pro období let 2021-2030 

11. Pronájem pozemků zapsaných na LV 1087, k.ú. Dolní Chabry 

12. Žádost o povolení prodeje farmářských produktů 

13. Závěrečný účet za rok 2020 

14. Žádost SK Dolní Chabry a dotaci na úhradu investičních a provozních nákladů 

15. Žádost TJ Sokol Dolní Chabry o dotaci na úhradu investičních a provozních nákladů 

 

 

 

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 10:17 hod. 

 

Paní starostka přivítala přítomné na 86. 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 č.11 Návrh na uzavření dodatku č.1 

ke Smlouvě o dílo „Koncepce transformačních a rozvojových lokalit a požadavky na veřejnou 

vybavenost, koncepce veřejných prostranství a zeleně spolu s pěší a cyklistickou dopravou“. 

Starostka přistoupila k hlasování o takto navrženém programu. 

 

 

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

 

Program byl schválen v této podobě: 

 



 

1. Kontrola zápisu č. 86 

2. Návrh programu 16. zasedání ZMČ 

3. Zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 1233/1, parc.č. 1483/4, parc.č. 1484, 

parc.č. 1485, parc.č. 1486/3, k.ú. Dolní Chabry, zapsaných na LV 1087,-uložení STL 

plynovodu včetně přípojek k RD 

4. Projednání směrnice „Fond kulturních a sociálních potřeb“ a předložení ke schválení 

zastupitelstvu MČ 

5. Žádost o uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. PP/7/2013-SK Dolní Chabry 

6. Prodej části pozemku parc. č. 348/1, k.ú. Dolní Chabry 

7. Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci při výstavbě sdruženého vedení 

8. Návrh na vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na údržbu zeleně 

9. Návrh na vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na opravu a doplnění stávajícího 

dětského hřiště Klášterecká 

10. Návrh na uzavření dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne 15.12.2020 o vypracování 

dlouhodobého plánu rozvoje MČ Praha-dolní Chabry pro období let 2021-2030 

11. Návrh na uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo „Koncepce transformačních a 

rozvojových lokalit a požadavky na veřejnou vybavenost, koncepce veřejných 

prostranství a zeleně spolu s pěší a cyklistickou dopravou“ 

12. Pronájem pozemků zapsaných na LV 1087, k.ú. Dolní Chabry 

13. Žádost o povolení prodeje farmářských produktů 

14. Závěrečný účet za rok 2020 

15. Žádost SK Dolní Chabry a dotaci na úhradu investičních a provozních nákladů 

16. Žádost TJ Sokol Dolní Chabry o dotaci na úhradu investičních a provozních nákladů 

 

 

ad 1) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu –  

Kontrola zápisu č. 86 

 

Kontrola zápisu č. 86 bez připomínek. 

 

ad 2) Paní starostka přistoupila ke druhému bodu programu –  

Návrh programu 16. zasedání ZMČ 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 685/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

návrh programu 16. zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry 

II. schvaluje  

program 16. zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry 

III. pověřuje 

starostku podpisem programu 16. zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry 

IV. ukládá 

ÚMČ vyvěšení programu 16. zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry na úřední desku a 

zaslání materiálů zastupitelům 

 

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

 

 

 

 



 

ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu – 

Zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 1233/1, parc.č. 1483/4, parc.č. 1484, 

parc.č. 1485, parc.č. 1486/3, k.ú. Dolní Chabry, zapsaných na LV 1087,-uložení STL 

plynovodu včetně přípojek k RD 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 686/21/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí  

žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1233/1,  parc. č. 1483/4,  

parc. č. 1484, parc. č. 1485, parc. č. 1486/3,  k.ú. Dolní Chabry,  

zapsaných  na LV 1087.  

Věcné břemeno spočívá v uložení STL plynovodu včetně přípojek k RD. 

II. schvaluje  

vypsání Záměru  na zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1233/1,   

parc. č. 1483/4, parc. č. 1484, parc. č. 1485, parc. č. 1486/3,  k.ú. Dolní Chabry,  

zapsaných  na LV 1087.  

Věcné břemeno spočívá v uložení STL plynovodu včetně přípojek k RD. 

za podmínek uvedených ve Smlouvě o věcného břemene.  

III. ukládá 

ÚMČ zajistit vyvěšení Záměru na zřízení věcného břemene a následné uzavření 

Smlouvy o zřízení věcného břemene. 

IV.  pověřuje 

starostku MČ podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene. 

 

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

 

ad 4) Paní starostka přistoupila ke čtvrtému bodu programu –  

Projednání směrnice „Fond kulturních a sociálních potřeb a předložení ke schválení 

zastupitelstvu MČ“ 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 687/21/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

aktualizaci směrnice FKSP a její předložení ke schválení zastupitelstvu MČ 

II. doporučuje 

předložit směrnice FKSP ke schválení zastupitelstvu MČ 

III. ukládá 

ÚMČ zařadit tento bod na program jednání zastupitelstva MČ 

 

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

 

ad 5) Paní starostka přistoupila k pátému bodu programu –  

Žádost o uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. PP/7/2013 ze dne 7. 1. 2013 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 688/21/RMČ v tomto znění:  

I. bere na vědomí 

žádost SK Dolní Chabry o uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. PP/7/2013 ze 

dne 7. 1. 2013 

II. schvaluje 

vypsání záměru na pronájem pozemku 528/9, k. ú. Dolní Chabry 

III. ukládá 

ÚMČ  vyvěsit záměr na pronájem pozemku parc. č. 528/9, k. ú. Dolní Chabry  

 

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



 

ad 6) Paní starostka přistoupila k šestému bodu programu –  

Prodej části pozemku parc. č. 348/1, k.ú. Dolní Chabry 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 689/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

prodej části pozemku parc. č. 348/1, k.ú. Dolní Chabry za odhadní cenu nemovitosti 

dle znaleckého posudku  

II. souhlasí  

s prodejem části pozemku za odhadní cenu nemovitosti dle znaleckého posudku a to 

96.640,- Kč za 64 m2   pozemku parc. č. 348/1, k.ú. Dolní Chabry, o kterou požádal 

Aleš Prosr 

III. ukládá 

ÚMČ postoupit ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha – Dolní Chabry  

 

Hlasování:                     Pro: 4      Proti: 0         Zdržel se: 1 

 

ad 7) Paní starostka přistoupila k sedmému bodu programu –  

Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci při výstavbě sdruženého vedení 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 690/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

návrh na uzavření Memoranda o spolupráci při výstavbě sdruženého vedení 

II. pověřuje  

AK David Böhm k dopracování návrhu Memoranda dle připomínek MČ Dolní Chabry 

III. ukládá 

ÚMČ: předložit memorandum ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha-Dolní 

Chabry 

 

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

 

ad 8) Paní starostka přistoupila k osmému bodu programu –  

Návrh na vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na údržbu zeleně a zahradnické 

práce 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 691/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

návrh na vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na údržbu zeleně a zahradnické 

práce 

II. schvaluje  

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na údržbu zeleně a zahradnické práce dle 

přílohy  

III. pověřuje 

starostku podpisem výzvy k předložení cenové nabídky 

IV. ukládá 

ÚMČ vyvěsit výzvu k předložení cenové nabídky 

Termín: ihned 

 

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

 

 



 

ad 9) Paní starostka přistoupila k devátému bodu programu –  

Návrh na vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na opravu a doplnění stávajícího 

dětského hřiště Klášterecká 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 692/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

návrh na vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na opravu stávajících a doplnění 

nových herních prvků dětského hřiště Klášterecká 

II. schvaluje  

- opravu a doplnění stávajících herních prvků dětského hřiště Klášterecká, parc. č. 

1233/54 a parc. č. 1233/91, v k.ú. Praha-Dolní Chabry 

- vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na opravu a doplnění dle projektu 

vypracovaného Ing. arch. Pavlou Zimovou 

III. pověřuje 

starostku podpisem výzvy k předložení cenové nabídky 

IV. ukládá 

ÚMČ vyvěsit výzvu k předložení cenové nabídky na úřední desku 

Termín: 11.06.2021 

 

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

 

 

ad 10) Paní starostka přistoupila k desátému bodu programu –  

Návrh na uzavření dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne 15.12.2020 o vypracování 

dlouhodobého plánu rozvoje MČ Praha-Dolní Chabry pro období let 2021-2030 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 693/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

návrh na uzavření dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne 15.12.2020 o vypracování 

dlouhodobého plánu rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry pro období let 2021–2030. 

II. schvaluje  

uzavření dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne 15.12.2020 o vypracování 

dlouhodobého plánu rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry pro období let 2021–2030 

se společností Finanční poradenství, s.r.o., IČO 265 00 086, se sídlem 

Na Pankráci 119/1152, 140 00 Praha 4 

III. pověřuje 

starostku podpisem dodatku č.1 k Příkazní smlouvě ze dne 15.12.2020 o vypracování 

dlouhodobého plánu rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry pro období let 2021–2030. 

IV. ukládá 

ÚMČ: zajistit podpisy  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ad 11) Paní starostka přistoupila k jedenáctému bodu programu –  

Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Koncepce transformačních a 

rozvojových lokalit a požadavky na veřejnou vybavenost, koncepce veřejných 

prostranství a zeleně spolu s pěší a cyklistickou dopravou“ 

  

Rada po projednání přijala usnesení č. 694/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 01.03.2021, „Koncepce 

transformačních a rozvojových lokalit a požadavky na veřejnou vybavenost, koncepce 

veřejných prostranství a zeleně spolu s pěší a cyklistickou dopravou“ 

II. schvaluje  

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 01.03.2021, „Koncepce 

transformačních a rozvojových lokalit a požadavky na veřejnou vybavenost, koncepce 

veřejných prostranství a zeleně spolu s pěší a cyklistickou dopravou“ se společností 

OIKOI ARCHITEKTI, s.r.o., IČO 284 60 791, se sídlem Křižíkova 680/10b, 186 00 

Praha 8 

III. pověřuje 

starostku podpisem dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 01.03.2021, „Koncepce 

transformačních a rozvojových lokalit a požadavky na veřejnou vybavenost, koncepce 

veřejných prostranství a zeleně spolu s pěší a cyklistickou dopravou“ 

IV. ukládá 

ÚMČ: zajistit podpisy  

 

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

 

ad 12) Paní starostka přistoupila k dvanáctému bodu programu –  

Pronájem pozemků zapsaných na LV 1087, k.ú. Dolní Chabry 

  

Rada po projednání přijala usnesení č. 695/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

žádost společnosti STAVEG o pronájem pozemků parc. č. 528/2 o výměře 1.148 m2 ,  

parc. č. 528/3 o výměře 180 m2 , parc. č. 528/4 o výměře 267 m2 , parc. č. 528/5 o 

výměře 274 m2 , parc. č. 528/6 o výměře 326 m2 , zapsaných na LV 1087,  

vše k. ú. Dolní Chabry do úplného pronájmu 

II. schvaluje  

vypsání Záměru na pronájem pozemků parc. č. 528/2 o výměře 1.148 m2 ,  parc. č. 

528/3 o výměře 180 m2 , parc. č. 528/4 o výměře 267 m2 , parc. č. 528/5 o výměře 274 

m2 , parc. č. 528/6 o výměře 326 m2 , zapsaných na LV 1087, vše k. ú. Dolní Chabry 

do úplného pronájmu  za níže uvedených podmínek: 

pronájem pozemků bude sjednán na dobu určitou do 31. 12. 2022 

III. ukládá 

ÚMČ vyvěsit Záměr na úřední desku 

Termín : ihned  

 

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

 

 

 

 

 

 



 

ad 13) Paní starostka přistoupila ke třináctému bodu programu –  

Žádost o povolení prodeje farmářských produktů 

  

Rada po projednání přijala usnesení č. 696/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

žádost o povolení prodeje farmářských produktů od firmy Czech Food Trading s.r.o. 

II. schvaluje  

prodej farmářských produktů firmy Czech Food Trading s.r.o., IČ: 28038002, se 

sídlem Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3 na dva dny v týdnu a to pondělí a čtvrtek 

podmínky:  -     uzavření dodatku č.1 k dohodě o užívání pozemku ze dne 8. 2. 2021 

- navýšení ceny za užívání energií na 600 Kč/měsíc  

III. pověřuje 

starostku podpisem dodatku č.1 

IV. ukládá 

ÚMČ oznámit povolení a podmínky žadateli 

 

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

 

ad 14) Paní starostka přistoupila ke čtrnáctému bodu programu –  

Závěrečný účet za rok 2020 

  

Rada po projednání přijala usnesení č. 697/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

Závěrečný účet za rok 2020 

II. doporučuje 

předložit Závěrečný účet za rok 2020 Zastupitelstvu MČ ke schválení 

III. ukládá 

ÚMČ zařadit Závěrečný účet za rok 2020 na program zasedání ZMČ 

 

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

 

ad 15) Paní starostka přistoupila k patnáctému bodu programu –  

Žádost SK Dolní Chabry o dotaci na úhradu investičních a provozních nákladů 

  

Rada po projednání přijala usnesení č. 698/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

žádost SK Dolní Chabry o dotaci na úhradu investičních a provozních nákladů  

ve výši 300 000 Kč 

II. souhlasí  

s poskytnutím dotace a doporučuje ZMČ ke schválení  

III. ukládá 

ÚMČ zařadit do programu zasedání ZMČ 

Termín: ihned 

 

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

 

 

 

 

 



 

ad 16) Paní starostka přistoupila k šestnáctému bodu programu –  

Žádost TJ Sokol Dolní Chabry o dotaci na úhradu investičních a provozních nákladů 

  

Rada po projednání přijala usnesení č. 699/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

žádost TJ Sokol Dolní Chabry o dotaci na úhradu investičních a provozních nákladů 

ve výši 300 000 Kč 

II. souhlasí  

s poskytnutím dotace a doporučuje ZMČ ke schválení  

III. ukládá 

ÚMČ zařadit do programu zasedání ZMČ 

Termín: ihned 

 

 

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

 

Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 10:27 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: ………………………. 

         

 


