
 

Městská část Praha-Dolní Chabry 

Rada městské části 

Zápis č. 101/21/RMČ ze dne 11.10.2021 
 

Přítomni: 5-Mgr. Šilhová Šafránková-online 

Omluveni:  0 

Hosté:0           

Ověřovatelé zápisu: p. Vokurka, JUDr. Golas 

 

Navržený program 101. zasedání Rady MČ: 

 

1. Kontrola zápisu č.99 a č.100 

2. Návrh na změnu Statutu redakční rady, pravidla pro přípravu a vydávání Chaberského 

zpravodaje 

3. Žádost o souhlas vlastníka pozemku s rozšířením připojení objektu k místní komunikaci 

4. Svěření správy pozemků z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha-Dolní 

Chabry, pozemky parc.č. 1469/5, 1469/4, 1467/1, 1486/6, 1486/4 a 1469/1 v k.ú. Dolní 

Chabry 

5. Výzva-doplnění žádosti, usnesení - přerušení řízení (U+S) „Stavební úpravy křižovatky u 

ZŠ, Spořická, V Kratinách, U Václava“ Praha 8, Dolní Chabry 

6. Splašková kanalizace ulice Pod Zámečkem, Doksanská 

7. Žádost o převzetí komunikací na pozemku parc. č. 1234/3, 1235/36 a 1235/41 v k.ú. 

Praha-Dolní Chabry 

8. Návrh na uzavření smlouvy s firmou ENERGOCENTRUM PLUS s.r.o. 

9. Návrh na schválení aktualizace Směrnice o oběhu účetních dokladů 

10.  Návrh na schválení odměn ředitelkám příspěvkových organizací zřízených městskou 

částí Praha-Dolní Chabry 

11. K projednání-podnět občana 

 

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 17:26 hod. Paní starostka přivítala přítomné na 101. 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. Bod 

č.4 Svěření správy pozemků z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha-Dolní 

Chabry, pozemky parc.č. 1469/5, 1469/4, 1467/1, 1486/6, 1486/4 a 1469/1 v k.ú. Dolní 

Chabry byl přesunut k projednání na KSaD, bod k projednání byl přejmenován na Návrh na 

podání podnětu TSK. Starostka přistoupila k hlasování o takto navrženém programu. 

 

1. Kontrola zápisu č.99 a č.100 

2. Návrh na změnu Statutu redakční rady, pravidla pro přípravu a vydávání Chaberského 

zpravodaje 

3. Žádost o souhlas vlastníka pozemku s rozšířením připojení objektu k místní komunikaci 

4. Výzva-doplnění žádosti, usnesení - přerušení řízení (U+S) „Stavební úpravy křižovatky u 

ZŠ, Spořická, V Kratinách, U Václava“ Praha 8, Dolní Chabry 

5. Splašková kanalizace ulice Pod Zámečkem, Doksanská 

6. Žádost o převzetí komunikací na pozemku parc. č. 1234/3, 1235/36 a 1235/41 v k.ú. 

Praha-Dolní Chabry 

7. Návrh na uzavření smlouvy s firmou ENERGOCENTRUM PLUS s.r.o. 

8. Návrh na schválení aktualizace Směrnice o oběhu účetních dokladů 



 

9.  Návrh na schválení odměn ředitelkám příspěvkových organizací zřízených městskou 

částí Praha-Dolní Chabry 

10. Návrh na podání podnětu TSK 

 

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

 

Program byl schválen. 

 

ad 1) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu –  

Kontrola zápisů č. 99,100 

Kontrola zápisů č. 99,100 bez připomínek 

ad 2) Paní starostka přistoupila ke druhému bodu programu –  

Návrh na změnu Statutu redakční rady, pravidla pro přípravu a vydávání Chaberského 

zpravodaje 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 777/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

návrh na změnu Statutu redakční rady, pravidla pro přípravu a vydávání Chaberského 

zpravodaje 

II. schvaluje  

změnu Statutu redakční rady, pravidla pro přípravu a vydávání Chaberského 

zpravodaje 

III. ukládá 

tajemnici informovat o schválené změně Statutu šéfredaktora a redakční radu 

Termín: ihned 

 

Hlasování:                   Pro: 3          Proti: 0         Zdržel se: 2 

 

 

ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu – 

Žádost o souhlas vlastníka pozemku s rozšířením připojení objektu k místní komunikaci 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 778/21/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

- žádost o souhlas vlastníka pozemku s rozšířením připojení objektu k místní 

komunikaci, ulice Žďárská č.p. 581/6, parcelní číslo 1560 k. ú. Dolní Chabry 

- stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 29.9.2021 

II. souhlasí 

- s projektovou dokumentací „Situace rozšíření připojení na pozemní komunikaci“ 

pro účely stavebního řízení, kterou vypracoval Ing. arch. Jan Linhart, autorizační 

osvědčení č. 0012129 za podmínek: 

- s uzavřením smlouvy o výpůjčce komunikace 

- s ohlášením záboru veřejného prostranství v průběhu realizace stavby 

III. pověřuje 

starostku podpisem přiložené situace 

IV. ukládá 

ÚMČ odeslat usnesení 

Termín: 10 pracovních dnů 

 

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

 



 

ad 4) Paní starostka přistoupila ke čtvrtému bodu programu –  

Výzva-doplnění žádosti, usnesení - přerušení řízení (U+S) „Stavební úpravy křižovatky 

u ZŠ, Spořická, V Kratinách, U Václava“ Praha 8, Dolní Chabry 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 779/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

- Výzvu – doplnění žádosti, usnesení – přerušení řízení (U+S) „Stavební úpravy 

křižovatky u ZŠ, Spořická, V Kratinách, U Václava“ Praha 8, Dolní Chabry, číslo 

jednací MCPCH 02291/2021 ze dne 22.09.2021 

-  stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 29.9.2021 bod č. 4 

-  termín doplnění podkladů do 31.03.2022 

II. rozšiřuje 

objednávku pana Ing. Musila o doplnění hlukové studie a posouzení navrženého řešení 

s umístěním světelné signalizace a dalších alternativ dle usnesení ZMČ č.159/21/ZMČ 

III. pověřuje 

1. místostarostu podpisem objednávky 

IV. ukládá 

ÚMČ odeslat usnesení 

Termín: 10 pracovních dnů 

 

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

 

ad 5) Paní starostka přistoupila k pátému bodu programu –  

Splašková kanalizace ulice Pod Zámečkem, Doksanská 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 780/21/RMČ v tomto znění: 

  

I. bere na vědomí 

- zjištění o nedostačující kapacitě splaškové kanalizace v místě křížení ulic Pod 

Zámečkem a Doksanská, k. ú. Dolní Chabry 

-  stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 29.9.2021 

-  informace o investičních akcích společnosti PVS a.s. ze dne 3.1.2019 

II. souhlasí 

se zasláním požadavku Pražské vodohospodářské společnosti a.s., jako správci 

majetku hlavního města Prahy, o investici v rámci plánované rekonstrukce splaškové 

kanalizační sítě, o navýšení kapacity potrubí splaškové kanalizace v úseku od křížení 

ulic Pod Zámečkem x Doksanská, katastrální území Dolní Chabry, směrem k čističce 

odpadních vod, z důvodu nárůstu výstavby v městské části, kdy kanalizace vzhledem 

ke své kapacitě nestačí odvádět splaškovou vodu, dochází k přetečení na komunikaci, 

nadzvedávání kanálových poklopů a zatopení ulic a přilehlých nemovitostí 

III. pověřuje 

starostku podpisem žádosti 

IV. ukládá 

ÚMČ odeslat usnesení 

Termín: 10 pracovních dnů 

 

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

 

 

 

 

 



 

ad 6) Paní starostka přistoupila k šestému bodu programu –  

Žádost o převzetí komunikací na pozemku parc. č. 1234/3, 1235/36 a 1235/41 v k.ú. 

Praha-Dolní Chabry 

Rada po projednání přijala usnesení č. 781/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 
- žádost o převzetí komunikací na pozemku: 1234/3, 1235/36 a 1235/41 v k.ú. Dolní 

Chabry a návrh, Předávací protokol a návrh Darovací smlouvy 

- stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 15.09.2021 bod č. 4) 

II. souhlasí 

se „Žádostí o převzetí komunikací na pozemku: 1234/3, 1235/36 a 1235/41 v k.ú. 

Dolní Chabry“, Předávacím protokolem a s návrhem Darovací smlouvy 

III. pověřuje 

starostu podpisem Předávacího protokolu o převzetí komunikací 

IV. doporučuje 

postoupit ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha-Dolní Chabry 

 

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

 

ad 7) Paní starostka přistoupila k sedmému bodu programu –  

Návrh na uzavření smlouvy s firmou ENERGOCENTRUM PLUS s.r.o. 

Rada po projednání přijala usnesení č. 782/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

návrh na uzavření smlouvy s firmou ENERGOCENTRUM PLUS s.r.o. 

II. schvaluje  

uzavření smlouvy s firmou ENERGOCENTRUM PLUS s.r.o., IČ: 26781026, 

se sídlem Technická 1902/2, Praha 6, 166 27 za cenu 133 457 Kč bez DPH/rok 

III. pověřuje 

starostku podpisem smlouvy 

IV. ukládá 

ÚMČ připravit smlouvu, zajistit podpisy obou stran a zveřejnit smlouvu v registru 

smluv. 

Termín: 1. 11. 2021 

 

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

 

ad 8) Paní starostka přistoupila k osmému bodu programu –  

Návrh na schválení aktualizace Směrnice o oběhu účetních dokladů 

Rada po projednání přijala usnesení č. 783/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

návrh na schválení aktualizace Směrnice o oběhu účetních dokladů 

II. schvaluje  

Směrnici o oběhu účetních dokladů 

III. pověřuje 

starostku podpisem Směrnice o oběhu účetních dokladů 

IV. ukládá 

tajemnici seznámit příslušné pracovníky se Směrnicí o oběhu účetních dokladů 

Termín: 1. 11. 2021 

 

Hlasování:                     Pro: 5      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. 784/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

návrh na schválení odměn ředitelkám příspěvkových organizací zřízených městskou 

částí Praha-Dolní Chabry v 3. čtvrtletí 2021 (období červenec - září) 

II. schvaluje  

odměny ředitelkám příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha-Dolní 

Chabry v 3. čtvrtletí 2021 (období červenec - září), a to ve výši, kterou stanoví 

neveřejná příloha tohoto usnesení 

III. ukládá 

ÚMČ oznámit schválení a výši odměn ředitelkám PO 

 

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

 

ad 10) Paní starostka přistoupila k desátému bodu programu –  

Návrh na podání podnětu TSK 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 785/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

doporučující stanovisko KSaD k dopravnímu opatření umístění značky snížení 

rychlosti na 30km/hod. 

II. schvaluje  

podání podnětu správci komunikace TSK hl.m. Praha k úpravě dopravního režimu a 

umístění dopravního značení na snížení rychlosti na 30 km/hod., směrem z 

katastrálního území Čimice do Dolních Chaber, před zastávku MHD Dvořákova a 

opačným směrem umístění dopravního značení na snížení rychlosti 30 km/hod. na 

křížení ulic Spořická x Dvořákova 

III. pověřuje 

starostku podpisem podnětu 

IV. ukládá 

ÚMČ odeslat podnět TSK 

Termín: 10 pracovních dnů 

 

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

 

 

Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 17:35 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: ………………………. 

         


