
 

Městská část Praha-Dolní Chabry 

Rada městské části 

Zápis č. 102/21/RMČ ze dne 25.10.2021 
 

Přítomni: 3 

Omluveni:  2-p.Knížek, p.Vokurka 

Hosté:1-Josephine Podaná           

Ověřovatelé zápisu: p. Vokurka, JUDr. Golas 

 

Navržený program 102. zasedání Rady MČ: 

 

1. Kontrola zápisu č.101 

2. Návrh na revokaci usnesení č.752/21/RMČ a schválení konání charitativní sbírky 

městskou částí 

3. Zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č.1395/1, 1396, 1461, 1462/1, 1463/2, 

1463/3, 1463/4, 1464 a 1465/1, k.ú. Dolní Chabry zapsané na LV 1087, umístění stavby 

plynárenského zařízení 

4. Zřízení služebnosti na pozemku parc.č. 1488, k.ú. Dolní Chabry zapsané na LV 1087, 

umístění a provozování komunikačního vedení 

5. Nabídka nepotřebného majetku k odprodeji 

6. Návrh na výběr dodavatele Interiérového vybavení ZŠ Dolní Chabry 

7. Žádost o souhlas s uzavření DPP mezi školou a Mgr. Zdenkou Chaloupeckou 

8. Svěření správy pozemků z vlastnictví hl.m.Prahy městské části Praha-Dolní Chabry, 

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

Chabry 

9. K projednání -    Úprava komunikace V Kratinách na „Obytná zóna“ 

- Osvětlovací pult 

- Čerpání rozpočtu 

 

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 16:54 hod. Paní starostka přivítala přítomné na 102. zasedání 

a konstatovala, že Rada je usnášeníschopná. Jako host byla přítomná studentka politologie. 

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

doplnění nebo stažení bodů z programu. Starostka přistoupila k hlasování o navrženém 

programu. 

 

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

 

Program byl schválen. 

 

ad 1) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu –  

Kontrola zápisu č. 101 

Kontrola zápisu č. 101 bez připomínek 

 

 

 

 

 

 

 



 

ad 2) Paní starostka přistoupila ke druhému bodu programu –  

Návrh na revokaci usnesení č.752/21/RMČ a schválení konání charitativní sbírky 

městskou částí 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 786/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

- návrh na revokaci usnesení č. 752/21/RMČ ze dne 13. 9. 2021, kterou rada 

schválila založení sbírky pro paní Š.N. přes organizátora sbírek darujme.cz 

- návrh na schválení konání sbírky městskou částí  

- oznámení o konání sbírky právnickou osobou podávané příslušnému odboru 

Magistrátu hlavního města Prahy 

- bezplatné zřízení zvláštního účtu za účelem sbírky Českou spořitelnou, a. s  

II. schvaluje  

- revokaci usnesení č. 752/21/RMČ ze dne 13. 9. 2021, kterým rada schválila 

založení sbírky pro paní Š.N. přes organizátora sbírek darujme.cz 

- konání sbírky městskou částí  

III. pověřuje 

starostku Mgr. Kateřinu Šilhovou Šafránkovou podepsáním oznámení o konání sbírky 

právnickou osobou příslušnému odboru Magistrátu hlavního města Prahy  

ÚKOL: zaslat oznámení o konání sbírky právnickou osobou MHMP 

LH.:  do 3 dnů 

 

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

 

ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu – 

Zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č.1395/1, 1396, 1461, 1462/1, 1463/2, 

1463/3, 1463/4, 1464 a 1465/1, k.ú. Dolní Chabry zapsané na LV 1087, umístění stavby 

plynárenského zařízení 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 787/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1395/1, 1396, 1461, 1462/1, 1463/2, 

1463/3, 1463/4, 1464 a 1465/1, k.ú. Dolní Chabry zapsané na LV 1087. Věcné 

břemeno spočívá v umístění stavby plynárenského zařízení do výše uvedených 

pozemků. 

II. schvaluje  

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 1395/1, 1396, 

1461, 1462/1, 1463/2, 1463/3, 1463/4, 1464 a 1465/1, k.ú. Dolní Chabry zapsané na 

LV 1087. Věcné břemeno spočívá v umístění stavby plynárenského zařízení do výše 

uvedených pozemků za podmínek uvedených ve smlouvě. 

III. ukládá 

referentce správy majetku zajistit vyvěšení Záměru na zřízení věcného břemene a 

následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene. 

IV. pověřuje 

starostku podpisem Smlouvy. 

 

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

 

 

 

 



 

ad 4) Paní starostka přistoupila ke čtvrtému bodu programu –  

Zřízení služebnosti na pozemku parc.č. 1488, k.ú. Dolní Chabry zapsané na LV 1087, 

umístění a provozování komunikačního vedení 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 788/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

zřízení služebnosti na pozemku parc.č. 1488, k.ú. Dolní Chabry zapsané na LV 1087. 

Služebnost spočívá v umístění a provozování komunikačního vedení do výše 

uvedeného pozemku. 

II. schvaluje  

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku par.č. 1488, k.ú. Dolní Chabry 

zapsané na LV 1087. Služebnost spočívá v umístění a provozování komunikačního 

vedení do výše uvedeného pozemku za podmínek uvedených ve smlouvě. 

III. ukládá 

referentce správy majetku zajistit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene. 

IV. pověřuje 

 starostku podpisem Smlouvy 

 

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

 

ad 5) Paní starostka přistoupila k pátému bodu programu –  

Nabídka nepotřebného majetku k odprodeji 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 789/21/RMČ v tomto znění: 

  

I. bere na vědomí 

nabídku Základní školy Praha – Dolní Chabry příspěvkové organizace prodeje 

opotřebovaného a trvale nepotřebného majetku - vybavení školní kuchyně, které je po 

rekonstrukci ZŠ trvale nepotřebným majetkem. Jedná se o drobný dlouhodobý hmotný 

majetek ve výši 24 794,40 Kč a samostatný hmotný majetek ve výši 325 673,30 Kč.  

II. schvaluje  
prodej trvale nepotřebného majetku – vybavení školní kuchyně ZŠ, pořízeného 

v průběhu let 1998 - 2017, který je po rekonstrukci ZŠ neupotřebitelný. Jedná se o 

drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 24 794,40 Kč a samostatný hmotný 

majetek ve výši 325 673,30 Kč. 

Základní škola Praha – Dolní Chabry, příspěvková organizace, Spořická 34/400, Praha 

8 - Dolní Chabry tento vyřazený majetek prodá případnému zájemci.  

III. ukládá 
ÚMČ informovat ZŠ Praha – Dolní Chabry  

Termín : ihned  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ad 6) Paní starostka přistoupila k šestému bodu programu –  

Návrh na výběr dodavatele Interiérového vybavení ZŠ Dolní Chabry 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 790/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

- zprávu administrátora veřejné zakázky Interiérové vybavení ZŠ Dolní Chabry o 

hodnocení nabídek 

- rozhodnutí o výběru a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení 

- že dodavatel, který byl vyloučen pro nesplnění podmínek se ve lhůtě proti 

rozhodnutí neodvolal 

- žádost o poskytnutí finančních prostředků ze dne 20.10.2021  

II. souhlasí  

s výběrem dodavatele Interiérového vybavení ZŠ Dolní Chabry společností VIVA 

school s.r.o. se sídlem U pískovny 890/1, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČO 24730301, za 

celkovou cenu 3 388 451 Kč bez DPH 

III. pověřuje 

starostku podpisem smlouvy o dílo 

IV. ukládá 

ÚMČ zveřejnit smlouvu v registru smluv 

Termín: po podpisu obou stran 

 

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

 

ad 7) Paní starostka přistoupila k sedmému bodu programu –  

Žádost o souhlas s uzavření DPP mezi školou a Mgr. Zdenkou Chaloupeckou 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 791/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

žádost o vyslovení souhlasu s uzavřením: 

1. DPP mezi školou a Mgr. Zdenkou Chaloupeckou, na základě které bude vykovávat 

práce související s projektem Šablony III: ZŠ Praha-Dolní Chabry 

2. DPP mezi školou a Mgr. Zdenkou Chaloupeckou, na základě které bude vykonávat 

práci-doučování žáků 

II. souhlasí 

s uzavřením 

1. DPP mezi školou a Mgr. Zdenkou Chaloupeckou, na základě které bude vykonávat 

práce související s projektem Šablony III: ZŠ Praha-Dolní Chabry 

2. DPP mezi školou a Mgr. Zdenkou Chaloupeckou, na základě které bude vykonávat 

práci-doučování žáků 

III. ukládá 

ÚMČ odeslat usnesení ředitelce školy 

Termín: ihned 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

ad 8) Paní starostka přistoupila k osmému bodu programu –  

Svěření správy pozemků z vlastnictví hl.m.Prahy městské části Praha-Dolní Chabry, 

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

Chabry 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 792/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

svěření správy majetku z vlastnictví hlavního města Prahy – pozemky parc. č. 1469/5  

o výměře 17 m
2
, 1469/4 o výměře 49 m

2
, 1467/1 o výměře 399 m

2
, 1486/6 o výměře 

321 m
2
, 1486/4 o výměře 187 m

2
 a 1469/1 o výměře 244 m

2  
v k.ú. Dolní 

Chabry, celková výměra všech pozemků je 1217 m
2
 s  pořizovací cenou 2 640 00,00 

Kč 

II. schvaluje  

svěření majetku z vlastnictví hlavního města Prahy - pozemky parc. č. 1469/5, 1469/4, 

1467/1, 1486/6, 1486/4 a 1469/1 v k.ú. Dolní Chabry v celkové výměře 1217 m
2
 a 

pořizovací ceně 2 640 000,00 Kč 

III. pověřuje 

starostku podpisem Protokolu o předání a převzetí. 

 

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

 

ad 9) Paní starostka přistoupila k devátému bodu programu –  

K projednání        -    Úprava komunikace V Kratinách na „Obytná zóna“- rada projednala a 

   přesunula tento bod na příští jednání rady s návrhem usnesení 

- Osvětlovací pult - rada projednala a přesunula bod na příští jednání rady 

s návrhem usnesení 

- Čerpání rozpočtu-rada bod projednala 

 

Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 17:09 hod. ukončila. 

 

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

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

 

Ověřovatelé: 

 

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

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

 

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

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

         


