
 

Městská část Praha-Dolní Chabry 

Rada městské části 

Zápis č. 088/21/RMČ ze dne 18.06.2021 
 

Přítomni: 4 

Omluveni: p. Knížek 

Hosté:0           

Ověřovatelé zápisu: p. Vokurka, p. Vyšín 

 

 

Navržený program 88. zasedání Rady MČ: 

 

1. Kontrola zápisu č. 87 

2. Nabídka nepotřebného majetku k odprodeji 

3. Žádost o udělení souhlasu příspěvkové organizaci MŠ Chaberáček 

4. Žádost sdružení OSOP o příspěvek 7000 Kč na akci Svatojánský večer 

5. Žádost o uzavření nájemní smlouvy 

6. Rozpočtové opatření č.5 

7. Návrh zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu na dodávku a montáž orientačního 

systému do ZŠ Praha-Dolní Chabry 

8. Žádost o vyjádření k navrhované změně ÚP hl. m. Prahy zkráceným postupem na část 

pozemku parc.č. 52/4 

9. Návrh na schválení uzavření Rámcové smlouvy s firmou Sodexo Pass ČR a.s. 

10. Oznámení o zahájení společného řízení o vydání společného povolení na stavbu 

„Odstavná plocha prodejny AAA Auto Praha“ 

11. Jmenování členů školské rady 

12. Žádost o udělení souhlasu s dočasným uzavřením ulice Citolibská 

13. Žádost o dotaci na Linku bezpečí 

14. Žádost o udělení souhlasu PO MŠ Bílenecké nám. 

15. Zpráva o výsledku hospodaření 

 

 

 

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 10:44 hod. 

 

Paní starostka přivítala přítomné na 88. zasedání a konstatovala, že Rada je usnášeníschopná. 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Vokurka a pan Vyšín.  

Starostka přistoupila k hlasování o navrženém programu. 

 

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

 

Program byl schválen. 

 

 

 

ad 1) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu –  

Kontrola zápisu č. 87 

 

Kontrola zápisu č. 87 bez připomínek 



 

ad 2) Paní starostka přistoupila ke druhému bodu programu –  

Nabídka nepotřebného majetku k odprodeji 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 700/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

na vědomí nabídku  Základní školy Praha – Dolní Chabry příspěvkové organizace  

opotřebovaných 80 ks šatních dvojskříněk, které jsou po rekonstrukci ZŠ 

neupotřebitelné. 

II. schvaluje  

prodej opotřebovaných 80 ks šatních dvojskříněk, pořízených v průběhu let 2003 – 

2019, které jsou po rekonstrukci ZŠ neupotřebitelné.  

Základní škola Praha – Dolní Chabry tyto vyřazené šatní skříňky prodá případnému 

zájemci.  

III. ukládá 

ÚMČ informovat ZŠ Praha – Dolní Chabry  

Termín : ihned  

 

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

 

ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu – 

Žádost o udělení souhlasu příspěvkové organizaci MŠ Chaberáček 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 701/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

žádost o udělení souhlasu příspěvkové organizaci MŠ Chaberáček s realizací z výzvy 

č. 02_20_080 a 02_20_081 z projektu OP VVV ŠABLONY III, vyhlášeného 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT). 

II. souhlasí  

s realizací z výzvy č. 02_20_080 a 02_20_081 z projektu OP VVV ŠABLONY III, 

vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT). 

III. ukládá 

ÚMČ poslat usnesení ředitelce PO 

 

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

 

ad 4) Paní starostka přistoupila ke čtvrtému bodu programu –  

Žádost sdružení OSOP o příspěvek 7000 Kč na akci Svatojánský večer 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 702/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

žádost sdružení OSOP o příspěvek 7000 Kč na akci Svatojánský  

II. schvaluje 

finanční příspěvek ve výši 7000 Kč sdružení OSOP na akci Svatojánský večer 

III. pověřuje 

starostku podpisem darovací smlouvy 

IV. ukládá 

ÚMČ vypracovat darovací smlouvu, zajistit podpisy a zaslat finanční prostředky 

 

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

 



 

ad 5) Paní starostka přistoupila k pátému bodu programu –  

Žádost o uzavření nájemní smlouvy 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 703/21/RMČ v tomto znění:  

I. bere na vědomí 

žádost o uzavření nájemní smlouvy na pronájem části komunikace - pozemku parc. č. 

1416, zaps. na LV 1087,  k. ú. Dolní Chabry. 

II. schvaluje  

- vypracování geodetického zaměření na náklady žadatele  

- vyvěšení Záměru na pronájem části komunikace - pozemku parc. č. 1416, LV 

1087, k.ú. Dolní Chabry 

III. ukládá 

ÚMČ vyvěsit Záměr na pronájem pozemku  

Termín : ihned  

 

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

 

ad 6) Paní starostka přistoupila k šestému bodu programu –  

Rozpočtové opatření č.5 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 704/21/RMČ v tomto znění: 

I. schvaluje  

rozpočtové opatření č. 5/2021 

II. ukládá 

ÚMČ provedení rozpočtového opatření 

III. doporučuje 

předložit informaci o rozpočtovém opatření č. 5/2021 ZMČ 

 

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

 

ad 7) Paní starostka přistoupila k sedmému bodu programu –  

Návrh zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu na dodávku a montáž 

orientačního systému do ZŠ Praha-Dolní Chabry 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 705/21/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

- návrh zadávací dokumentace vypracované AK Kruták and Partners, advokátní 

kancelář s. r. o. na dodávku a montáž orientačního systému do ZŠ Praha-Dolní 

Chabry 

- že montáž a dodávka orientačního systému se bude realizovat dle návrhu 

vypracovaného ViVa school s. r. o.  

II. schvaluje  

návrh zadávací dokumentace vypracované AK Kruták and Partners, advokátní 

kancelář s. r. o. na dodávku a montáž orientačního systému do ZŠ Praha-Dolní Chabry 

III. pověřuje 

starostku dopracováním návrhu dle připomínek městské části zaslaných AK Kruták 

and Partners, advokátní kancelář s. r. o  

IV. ukládá 

starostce MČ Kateřině Šilhové Šafránkové informovat AK Kruták and Partners, 

advokátní kancelář s. r. o 

Termín: neprodleně 

 

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



 

ad 8) Paní starostka přistoupila k osmému bodu programu –  

Žádost o vyjádření k navrhované změně ÚP hl. m. Prahy zkráceným postupem na část 

pozemku parc.č. 52/4 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 706/21/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

- žádost o vyjádření k navrhované změně ÚP hl. m. Prahy zkráceným postupem na 

část pozemku parc.č. 52/4, k.ú. Dolní Chabry 

- stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 16.06.2021 

II. souhlasí  

s navrhovanou změnou ÚP hl. m. Prahy zkráceným postupem na část pozemku 

parc.č. 52/4, k.ú. Dolní Chabry 

III. ukládá 

ÚMČ  -    postoupit návrh s vyjádřením na MHMP  

- předložit ZMČ ke schválení 

 

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

 

ad 9) Paní starostka přistoupila k devátému bodu programu –  

Návrh na schválení uzavření Rámcové smlouvy s firmou Sodexo Pass ČR a.s. 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 707/21/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

uzavření Rámcové smlouvy s firmou Sodexo Pass Česká republika a.s. 

II. schvaluje  

uzavření rámcové smlouvy 

III. pověřuje 

starostku podpisem rámcové smlouvy 

IV. ukládá 

ÚMČ zveřejněním smlouvy v registru smluv 

 

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

 

ad 10) Paní starostka přistoupila k desátému bodu programu –  

Oznámení o zahájení společného řízení o vydání společného povolení na stavbu 

„Odstavná plocha prodejny AAA Auto Praha“ 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 708/21/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

- oznámení o zahájení společného řízení o vydání společného povolení na stavbu 

„Odstavná plocha prodejny AAA Auto Praha“ Praha 8, Čimice, Dolní Chabry, 

Dopraváků 

- stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 02.06.2021 

II. nesouhlasí  

s vydáním společného povolení na stavbu „Odstavná plocha prodejny AAA Auto 

Praha“ Praha 8, Čimice, Dolní Chabry, Dopraváků, do doby, než budou vyřešeny 

majetkoprávní vztahy mezi žadatelem a městskou části Praha-Dolní Chabry 

III. ukládá 

ÚMČ zaslat námitky odboru územního rozvoje a výstavby 

Termín: do 30. 6. 2021 

 

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

 



 

ad 11) Paní starostka přistoupila k jedenáctému bodu programu –  

Jmenování členů školské rady 

  

Rada po projednání přijala usnesení č. 709/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

zprávu o výsledku voleb členů do Školské rady při ZŠ Praha-Dolní Chabry 

II. jmenuje 

školskou radu v tomto složení:  Vladislava Mazurová 

 Josef Bolen  

 Ing. Miloslav Pexa  

III. pověřuje 

starostku podpisem jmenovací listiny 

 

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

 

ad 12) Paní starostka přistoupila k dvanáctému bodu programu –  

Žádost o udělení souhlasu s dočasným uzavřením ulice Citolibská 

  

Rada po projednání přijala usnesení č. 710/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

- žádost o udělení souhlasu s dočasným uzavřením ulice Citolibská a dopravním 

řešením za účelem podání žádosti o rozhodnutí na Praze 8 

- stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 16.06.2021 

II. schvaluje  

udělení souhlasu s dočasným uzavřením ulice Citolibská a dopravním řešením za 

účelem podání žádosti o rozhodnutí na Praze 8 

III. stanovuje  

podmínky: - uzavření proběhne v období letních prázdnin 

  - zábor veřejného prostranství bude zpoplatněn dle platného tarifu 

IV. ukládá 

ÚMČ zaslat vyjádření žadateli 

 

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

 

ad 13) Paní starostka přistoupila ke třináctému bodu programu –  

Žádost o dotaci na Linku bezpečí 

  

Rada po projednání přijala usnesení č. 711/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

žádost o dotaci na Linku bezpečí v hodnotě 10 000 Kč na pokrytí části nákladů linky 

II. schvaluje 

dotaci ve výši 10 000 Kč na Linku bezpečí  

podmínky: uvedení MČ Praha-Dolní Chabry jako sponzora 

III. pověřuje 

starostku podpisem darovací smlouvy 

IV. ukládá 

ÚMČ vypracovat darovací smlouvu, zajistit podpisy a zaslat finanční prostředky 

 

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

 



 

ad 14) Paní starostka přistoupila ke čtrnáctému bodu programu –  

Žádost o udělení souhlasu PO MŠ Bílenecké nám. 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 712/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

žádost o udělení souhlasu příspěvkové organizaci MŠ Bílenecké nám. s realizací  

projektu OP VVV ŠABLONY III, vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR (MŠMT). 

II. souhlasí  

s realizací projektu OP VVV ŠABLONY III, vyhlášeného Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT). 

III. ukládá 

ÚMČ poslat usnesení ředitelce PO 

 

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

 

ad 15) Paní starostka přistoupila k patnáctému bodu programu –  

Zpráva o výsledku hospodaření 

  

Rada po projednání přijala usnesení č. 713/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha-Dolní Chabry 

- opatření starostky k nápravě chyb a nedostatků vyplývajících ze zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření MČ Praha-Dolní Chabry 

- povinnosti předložit MHMP písemnou zprávu o nápravě chyb spolu se 

závěrečným účtem MČ 

II. projednala 

- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha-Dolní Chabry 

- opatření starostky k nápravě chyb a nedostatků vyplývajících ze zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření MČ Praha-Dolní Chabry 

III. pověřuje 

tajemnici předložením zprávy a závěrečného účtu MHMP 

Termín: do 30. 6 2021 

 

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

 

 

Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 10:52 hod. ukončila. 

 

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

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

 

Ověřovatelé: 

 

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

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

 

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

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

         

 


