
 

Městská část Praha-Dolní Chabry 

Rada městské části 

Zápis č. 095/21/RMČ ze dne 16.08.2021 
 

Přítomni: 3 

Omluveni: p. Vokurka, p. Vyšín 

Hosté:0           

Ověřovatelé zápisu: p. Knížek, JUDr. Golas 

 

Navržený program 95. zasedání Rady MČ: 

 

1. Kontrola zápisu č.94 

2. Žádost o závazné stanovisko ke stavebnímu a územnímu řízení na akci: „Stavba pergoly 

na pozemku parc.č. 1034/2 a 1034/15 u RD č.p. 763 Praha, k.ú. Dolní Chabry“ 

3. Zvýšení nájemného za užívání služebního bytu 

4. Záměr rozšíření pohřebiště 

5. Rozpočtové opatření č.8/2021 

6. Informace 

- plnění rozpočtu 

- čerpání dostavba ZŠ 

- zůstatky účtů MČ 

 

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 16:20 hod. 

Paní starostka přivítala přítomné na 95. zasedání a konstatovala, že Rada je usnášeníschopná. 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Knížek a JUDr. Golas. Starostka požádala o 

doplnění nebo stažení bodů z programu. Bod č.3 Zvýšení nájemného ve služebním bytě bude 

přesunut na příští jednání. Starostka přistoupila k hlasování o takto navrženém programu. 

 

1. Kontrola zápisů č.94 

2. Žádost o závazné stanovisko ke stavebnímu a územnímu řízení na akci: „Stavba pergoly 

na pozemku parc.č. 1034/2 a 1034/15 u RD č.p. 763 Praha, k.ú. Dolní Chabry“ 

3. Zvýšení nájemného za užívání služebního bytu 

4. Rozpočtové opatření č.8/2021 

5. Informace 

- plnění rozpočtu 

- čerpání dostavba ZŠ 

- zůstatky účtů MČ 

 

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

 

Program byl schválen. 

 

ad 1) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu –  

Kontrola zápisu č. 94 

 

Kontrola zápisu č. 94 bez připomínek 

 

 

 



 

ad 2) Paní starostka přistoupila ke druhému bodu programu –  

Žádost o závazné stanovisko ke stavebnímu a územnímu řízení na akci: „Stavba pergoly 

na pozemku parc.č. 1034/2 a 1034/15 u RD č.p. 763 Praha, k.ú. Dolní Chabry“ 

Rada po projednání přijala usnesení č. 737/21/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

- žádost o závazné stanovisko ke stavebnímu a územnímu řízení na akci: „Stavba 

pergoly na pozemku parc.č. 1034/2 a 1034/15 u RD č.p. 763 Praha, k.ú. Dolní Chabry“ 

- stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 04.08.2021 

II. souhlasí  

s projektovou dokumentací ke stavebnímu a územnímu na akci: „Stavba pergoly na 

pozemku parc.č. 1034/2 a 1034/15 u RD č.p. 763 Praha, k.ú. Dolní Chabry“, kterou 

vypracovala: BS projekt architektonická a projekční kancelář s.r.o., IČ: 06666752, 

datum: 06/2021 

III. stanovuje 

podmínky: - uzavření smlouvy o výpůjčce komunikace 

- ohlášení záboru veřejného prostranství v průběhu realizace stavebního 

   záměru 

IV. ukládá 

ÚMČ: odeslat usnesení 

Termín: 10 pracovních dnů 

 

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

 

ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu – 

Zvýšení nájemného za užívání služebního bytu 

Rada po projednání přijala usnesení č. 738/21/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

návrh na zvýšení nájemného za užívání služebního bytu v budově ZŠ Spořická,  

Praha-Dolní Chabry  

II. schvaluje  

- zvýšení nájemného za užívání služebního bytu v budově ZŠ Spořická,  

Praha–Dolní Chabry a to na 110 Kč/m2 /měsíc s účinností od 1. 9. 2021 

- uzavření Dodatku č.4 ke smlouvě o nájmu služebního bytu č. NB/11/2012 ze dne 

3. 4. 2012 

III. pověřuje 

starostku podpisem Dodatku č. 4 

IV. ukládá 

ÚMČ vyhotovit Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu služebního bytu   

Termín : ihned  

 

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

 

ad 4) Paní starostka přistoupila ke čtvrtému bodu programu –  

Rozpočtové opatření č.8/2021 

Rada po projednání přijala usnesení č. 739/21/RMČ v tomto znění: 

I. schvaluje  

rozpočtové opatření č. 8/2021 

II. ukládá 

ÚMČ provedení rozpočtového opatření 

III. doporučuje 

předložit informaci o rozpočtovém opatření č. 8/2021 ZMČ 

 

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



 

Rada následně projednala informativní body: plnění rozpočtu, čerpání financí a zůstatky na 

účtech MČ. 

Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 16:38 hod. ukončila. 

 

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

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

 

Ověřovatelé: 

 

Martin Knížek               podpis: ……………………………………. 

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

 

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

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


