
Městská část Praha-Dolní Chabry 

Rada městské části 

Zápis č. 110/22/RMČ ze dne 31.01.2022 
 

Přítomni: 5 

Omluveni:   

Hosté:  

Ověřovatelé zápisu: p. Vokurka, JUDr. Golas 

 

Navržený program 110. zasedání Rady MČ: 

 

1. Návrh rozpočtu MČ Praha-Dolní Chabry na rok 2022 

2. Návrh střednědobého výhledu MČ Praha-Dolní Chabry do roku 2027 

3. Návrh rozpočtu Základní školy Praha-Dolní Chabry, příspěvkové organizace na rok 2022 

4. Návrh rozpočtu Mateřské školy Chaberáček, příspěvkové organizace na rok 2022 

5. Návrh rozpočtu Mateřské školy Bílenecké nám., příspěvkové organizace na rok 2022 

6. Návrh rozpočtu Mateřské školy Beranov, příspěvkové organizace na rok 2022 

7. Dodatek č.5 - Rozhodnutí o uzavření smlouvy o právních službách k vypracování 

Dodatku č.5 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 29.4.2009 

8. Návrh na podání žádosti o investiční dotaci z rozpočtu z rezervy hl.m. v roce 2022 na 

vypracování projektové dokumentace pro využití lokality Třešňovka 

9. Návrh na podání žádosti o investiční dotaci z rozpočtu z rezervy hlavního města v roce 

2022 na vypracování projektové dokumentace pro vznik bydlení s péčí, resp. pobytové 

služby pro seniory 

  

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 17:24 hod. Paní starostka přivítala přítomné na 110. zasedání 

a konstatovala, že Rada je usnášeníschopná. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan 

Vokurka a JUDr. Golas. Starostka požádala o přidání nebo stažení bodu z programu. Body č.1 

až č.6 byly starostkou přesunuty na příští jednání rady. Pan Vokurka navrhl vyřadit bod č. 9. 

Hlasování o vyřazení bodu č.9:  Pro: 2     Proti: 0         Zdržel se: 3 

Bod zůstal zařazen na programu jednání. Starostka přistoupila k hlasování o takto navrženém 

programu:  Pro: 4     Proti: 0         Zdržel se: 1 

 

Program byl schválen v tomto znění: 

 

1. Dodatek č.5 - Rozhodnutí o uzavření smlouvy o právních službách k vypracování 

Dodatku č.5 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 29.4.2009 

2. Návrh na podání žádosti o investiční dotaci z rozpočtu z rezervy hl.m. v roce 2022 na 

vypracování projektové dokumentace pro využití lokality Třešňovka 

3. Návrh na podání žádosti o investiční dotaci z rozpočtu z rezervy hlavního města v roce 

2022 na vypracování projektové dokumentace pro vznik bydlení s péčí, resp. pobytové 

služby pro seniory 

 

ad 1) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu –  

Dodatek č.5 - Rozhodnutí o uzavření smlouvy o právních službách k vypracování 

Dodatku č.5 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 29.4.2009 

Starostka otevřela rozpravu k tomuto bodu, do které se zapojili všichni zúčastnění. Starostka 

po rozpravě vznesla protinávrh ve kterém by byla v usnesení pověřena jednáním o Dodatku 

č.5 společně s místostarosty i starostka a kde by byly přijaty parametry návrhu k Dodatku č.5 

dle příloh všech zúčastněných stran.  



Dala hlasovat o protinávrhu: 

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

Návrh nebyl přijat. 

 

Starostka dala hlasovat o původním návrhu usnesení v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

důvodovou zprávu k základním parametrům návrhu dodatku a návrhu na schválení 

právního zastoupení  

II. schvaluje  

- základní parametry návrhu dodatku č. 5 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 29.4.2009 

- uzavření smlouvy o právních službách s Advokátní kanceláří Schönherr 

Rechtsanwälte GmbH, organizační složka, IČO 065 18 974, Jindřišská 937/16, 

Praha 1 dle nabídky ze dne 27.1.2022    

III. pověřuje 

- 1. místostarostu a místostarostu k vyjednání podmínek realizace další fáze 

výstavby a souvisejících práv a povinností s investorem v součinnosti s AK 

Schönherr Rechtsanwälte GmbH, organizační složka 

- starostku podpisem smlouvy o právních službách 

IV. ukládá 

- 1. místostarostovi projednat a předložit smlouvu o právních službách k podpisu 

Advokátní kanceláři a podepsanou smlouvu k podpisu starostce MČ Praha – Dolní 

Chabry 

- ÚMČ učinit a dokončit veškeré úkony stanovené zákonem 

- předložit Dodatek č .5 k projednání ZMČ 

 

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

 

Návrh byl přijat, usnesení č. 867/22/RMČ. 

 

ad 2) Paní starostka přistoupila ke druhému bodu programu –  

Návrh na podání žádosti o investiční dotaci z rozpočtu z rezervy hl.m. v roce 2022 na 

vypracování projektové dokumentace pro využití lokality Třešňovka 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 868/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

- proběhlou revitalizaci Třešňovky  

- záměr využít Třešňovku jako místa pro relaxaci, oddech a setkávání s provázáním 

na historii lokality   

- návrh na podání žádosti o investiční dotaci z rozpočtu z rezervy pro MČ HMP 

v kap. 10 v roce 2022 na vypracování projektové dokumentace pro využití lokality 

Třešňovka 

II. schvaluje  

- podání žádosti o investiční dotaci z rozpočtu z rezervy pro MČ HMP v kap. 10 

v roce 2022 na vypracování projektové dokumentace pro využití lokality 

Třešňovka dle přílohy 

III. pověřuje 

Mgr. Kateřinu Šilhovou Šafránkovou podpisem žádosti  

IV. ukládá 

starostce Mgr. Kateřině Šilhové Šafránkové podepsat žádost a zaslat ji MHMP 

Termín: do 7. 2. 2022 

 

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

 



ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu – 

Návrh na podání žádosti o investiční dotaci z rozpočtu z rezervy hlavního města v roce 

2022 na vypracování projektové dokumentace pro vznik bydlení s péčí, resp. pobytové 

služby pro seniory 

Starostka otevřela rozpravu, do které se zapojili všichni přítomní. Po rozpravě dala hlasovat o 

návrhu usnesení v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

- aktuální stav nemovitosti ve správě městské části, rodinného domu č. p. 483 v ulici 

Spořická, nacházejícím se na pozemku parc. č. 1239, v k.ú. Dolní Chabry  

- naléhavou potřebu vytvořit na území městské části zařízení poskytující péči o 

seniory  

- návrh na podání žádosti o investiční dotaci z rozpočtu z rezervy pro MČ HMP 

v kap. 10 v roce 2022 na vypracování projektové dokumentace pro vznik bydlení 

s péči pro seniory, resp. pobytové služby pro seniory 

II. schvaluje  

- podání žádosti o investiční dotaci z rozpočtu z rezervy pro MČ HMP v kap. 10 

v roce 2022 na vypracování projektové dokumentace pro vznik bydlení s péčí pro 

seniory, resp. pobytové služby pro seniory 

III. pověřuje 

Mgr. Kateřinu Šilhovou Šafránkovou podpisem žádosti  

IV. ukládá 

starostce Mgr. Kateřině Šilhové Šafránkové podepsat žádost a zaslat ji MHMP 

 Termín: do 7. 2. 2022 

 

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

Návrh nebyl přijat. 

 

 

 

Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 18:24 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: ………………………. 


