
 

Městská část Praha-Dolní Chabry 

Rada městské části 
Zápis č. 090/21/RMČ ze dne 02.07.2021 

 

Přítomni: 3 

Omluveni: p. Knížek, p.Vyšín 

Hosté:0           

Ověřovatelé zápisu: p. Vokurka, JUDr. Golas 

 

Navržený program 90. zasedání Rady MČ: 
 

1. Kontrola zápisů č. 88,89 

2. Darování výtvarného díla 

3. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. PP/7/2013 

4. Oznámení o výši školného při běžném provozu MŠ Chaberáček 

5. Žádost o souhlas převodu financí z fondu investic na provoz MŠ Chaberáček 

6. Nájemní smlouva na pronájem pozemku parc. č. 1462/5, k. ú. Dolní Chabry 

7. Smlouva o spolupráci-finanční dar investora 

8. Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci s firmou AutoMat z.s. na akci „Zažít město 
jinak 2021“ 

9. Návrh na schválení odměn ředitelkám příspěvkových organizací zřízených městskou částí 
Praha-Dolní Chabry 

10. Návrh na schválení cenové nabídky a uzavření Smlouvy o dílo na údržbu zeleně a 
zahradnické práce 

11. Nabídka na uzavření nájemní smlouvy 

12. Návrh na podání námitek do územního řízení vedeného u odboru územního rozvoje a 
výstavby ÚMČ Praha 8 

13. Nabídka k odkupu svítidel a kazetového stropu 

 

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 10:32 hod. 

 

Paní starostka přivítala přítomné na 90. zasedání a konstatovala, že Rada je usnášeníschopná. 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Vokurka a JUDr. Golas. Starostka požádala o 
doplnění nebo stažení bodů z programu. Byl stažen bod č.12 Návrh na podání námitek do 
územního řízení vedeného u odboru územního rozvoje a výstavby ÚMČ Praha 8 a bod č.13 

Nabídka k odkupu svítidel a kazetového stropu, přidán byl bod č.12 Návrh na schválení 
Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo s PKS stavby a.s. 

 

Starostka přistoupila k hlasování o takto navrženém programu. 
 

1. Kontrola zápisů č. 88,89 

2. Darování výtvarného díla 

3. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. PP/7/2013 

4. Oznámení o výši školného při běžném provozu MŠ Chaberáček 

5. Žádost o souhlas převodu financí z fondu investic na provoz MŠ Chaberáček 

6. Nájemní smlouva na pronájem pozemku parc. č. 1462/5, k. ú. Dolní Chabry 

7. Smlouva o spolupráci-finanční dar investora 

8. Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci s firmou AutoMat z.s. na akci „Zažít město 
jinak 2021“ 



 

9. Návrh na schválení odměn ředitelkám příspěvkových organizací zřízených městskou částí 
Praha-Dolní Chabry 

10. Návrh na schválení cenové nabídky a uzavření Smlouvy o dílo na údržbu zeleně a 
zahradnické práce 

11. Nabídka na uzavření nájemní smlouvy 

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

 

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

 

Program byl schválen. 
 

ad 1) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu –  

Kontrola zápisů č. 88, 89 

Kontrola zápisů č. 88, 89 bez připomínek 

ad 2) Paní starostka přistoupila ke druhému bodu programu –  

Darování výtvarného díla 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 717/21/RMČ v tomto znění: 
 

I. bere na vědomí 
darování výtvarného díla – obrazu od  

II. schvaluje  

darování obrazu „Chaberský rybník“ od  Podmínkou je umístění 
obrazu v obřadním sále budovy úřadu městské části. Na darování obrazu bude 
uzavřena Darovací smlouva.  

III. pověřuje 

starostku MČ podpisem Darovací smlouvy  

Termín : ihned  
 

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

 

ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu – 

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. PP/7/2013 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 718/21/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  

uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. PP/7/2013 s SK Dolní Chabry. 
Výše nájemného za přenechané pozemky parc. č.  528/9 o výměře 239 m2 , parc. č. 
528/8 o výměře 645 m2, parc. č.  1444 o výměře 280 m2 , vše k.ú  Dolní Chabry,  je 
stanovena  ve výši 2.000,- Kč/rok. 

III. pověřuje 

starostku MČ podpisem Dodatku č. 2  
Termín : ihned  

 

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

 

 



 

ad 4) Paní starostka přistoupila ke čtvrtému bodu programu –  

Oznámení o výši školného při běžném provozu MŠ Chaberáček 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 719/21/RMČ v tomto znění: 
I. bere na vědomí 
 oznámení o výši školného při běžném provozu 

II.  schvaluje  

výši školného na 750 Kč/dítě/kalendářní měsíc při běžném provozu MŠ Chaberáček 

III. ukládá 

ÚMČ informovat MŠ o schválení výši školného při běžném provozu 

 

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

 

ad 5) Paní starostka přistoupila k pátému bodu programu –  

Žádost o souhlas převodu financí z fondu investic na provoz MŠ Chaberáček 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 720/21/RMČ v tomto znění:  

I. bere na vědomí 
 žádost o souhlas převodu financí z fondu investic na provoz MŠ 

II.  schvaluje  

žádost o souhlas převodu financí z fondu investic na provoz MŠ 

III. ukládá 

ÚMČ informovat MŠ o schválení převodu financí z fondu investic 

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

 

ad 6) Paní starostka přistoupila k šestému bodu programu –  

Nájemní smlouva na pronájem pozemku parc. č. 1462/5, k. ú. Dolní Chabry 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 721/21/RMČ v tomto znění: 
I. bere na vědomí 

žádost majitele sousední nemovitosti o pronájem pozemku parc. č. 1462/5 o výměře 
149 m2 , k.ú. Dolní Chabry  

II. schvaluje  

uzavření Nájemní smlouvy s majitelem sousedního pozemku   
na pronájem pozemku parc. č. 1462/5, o výměře 149 m2 , k.ú Dolní Chabry,  
výše nájemného je stanovena na 30,- /m 2/rok, tj. za 149 m2 4.470,-Kč/rok. 

III. pověřuje 

starostku podpisem Nájemní smlouvy  
Hlasování:                     Pro: 3      Proti: 0         Zdržel se: 0 

 

ad 7) Paní starostka přistoupila k sedmému bodu programu –  

Smlouva o spolupráci-finanční dar investora 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 722/21/RMČ v tomto znění: 
I. bere na vědomí 

návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci s M
II. souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o spolupráci s Mgr. Dušanem Kunovským LL.M. za podmínek 
uvedených ve smlouvě, a doporučuje ZMČ ke schválení  

III. ukládá 

ÚMČ předložit Smlouvu o spolupráci ke schválení ZMČ Praha-Dolní Chabry 

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



 

ad 8) Paní starostka přistoupila k osmému bodu programu –  

Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci s firmou AutoMat z.s. na akci „Zažít město 
jinak 2021“ 

Rada po projednání přijala usnesení č. 723/21/RMČ v tomto znění: 
I. bere na vědomí 

návrh na uzavření smlouvy o spolupráci s firmou AutoMat z.s. na akci „Zažít město 
jinak 2021“ 

II. schvaluje  

uzavření smlouvy o spolupráci s firmou AutoMat z.s. na akci „Zažít město jinak 
2021“ 

III. pověřuje 

starostku podpisem smlouvy 

IV. ukládá 

ÚMČ zajistit podpis smlouvy 

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

 

ad 9) Paní starostka přistoupila k devátému bodu programu –  

Návrh na schválení odměn ředitelkám příspěvkových organizací zřízených městskou 
částí Praha-Dolní Chabry 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 724/21/RMČ v tomto znění: 
I. bere na vědomí 

návrh na schválení odměn ředitelkám příspěvkových organizací zřízených městskou 
částí Praha-Dolní Chabry v 2. čtvrtletí 2021(období duben - červen) 

II. schvaluje  

odměny ředitelkám příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha-Dolní 
Chabry v 2. čtvrtletí 2021 (období duben - červen), a to ve výši, kterou stanoví 
neveřejná příloha tohoto usnesení 

III. ukládá 

ÚMČ oznámit schválení a výši odměn ředitelkám PO 

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

 

ad 10) Paní starostka přistoupila k desátému bodu programu –  

Návrh na schválení cenové nabídky a uzavření Smlouvy o dílo na údržbu zeleně a 
zahradnické práce 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 725/21/RMČ v tomto znění: 
I. bere na vědomí 

- návrh na schválení cenové nabídky na údržbu zeleně a zahradnické práce od firmy 

ZAHRADY Kepka s.r.o. sídlem Feřtekova 745/4, 181 00, Praha 8 Bohnice,  
IČO 04116593  

- návrh na uzavření Smlouvy o dílo s výše uvedeným 

II. schvaluje  

- cenovou nabídku na údržbu zeleně a zahradnické práce od firmy ZAHRADY 
Kepka s.r.o. sídlem Feřtekova 745/4, 181 00, Praha 8 Bohnice, IČO 04116593, 
za cenu 1 170 316 Kč včetně DPH za dva roky 

- uzavření Smlouvy o dílo s výše uvedeným dodavatelem 

III. pověřuje 

starostku podpisem Smlouvy o dílo na údržbu zeleně a zahradnické práce 

IV. ukládá 

ÚMČ zveřejnit Smlouvu o dílo v registru smluv po podpisu obou stran 

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



 

 

ad 11) Paní starostka přistoupila k jedenáctému bodu programu –  

Nabídka na uzavření nájemní smlouvy  

Rada po projednání přijala usnesení č. 726/21/RMČ v tomto znění: 
I. bere na vědomí 

nabídku na uzavření nájemní smlouvy na pozemky parc.č. 528/2 o výměře 1148 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, vše LV č.1087, k.ú. Dolní Chabry 

II. souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na pozemky parc.č. 528/2 o výměře 1148 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, vše LV č.1087, k.ú. Dolní Chabry 

s SBD STAVEG na dobu určitou do 31.12.2022, za cenu 85 Kč/ m²/rok 

III. pověřuje 

starostku podpisem nájemní smlouvy 

IV. ukládá 

ÚMČ zveřejnit v registru smluv po podpisu obou stran 

 

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

 

ad 12) Paní starostka přistoupila k dvanáctému bodu programu –  

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

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 727/21/RMČ v tomto znění: 
I. bere na vědomí 

návrh na uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo se společností PKS stavby a.s. ze 
dne 20.12.2019 

II. schvaluje  

Dodatek č. 5 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 
2 277 545,06 Kč bez DPH 

III. pověřuje 

starostku podpisem Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 20.12.2019 se společností 
PKS stavby a.s. 

IV. ukládá 

ÚMČ zveřejnit Dodatek č. 5 v registru smluv 

Termín: ihned po podpisu obou stran 

 

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

 

Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 10:41 hod. ukončila. 
 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková              podpis: ……………………………………..  
starostka MČ                                                dne: ……………………….                                              
 

Ověřovatelé: 
 

Jan Vokurka                  podpis: ……………………………………. 
místostarosta MČ                                  dne: …………………… 

 

JUDr. Milan Golas                                        podpis: ……………………………………..  
1.místostarosta MČ                     dne: ………………………. 
         


