
Městská část Praha-Dolní Chabry 

Rada městské části 

Zápis č. 111/22/RMČ ze dne 07.02.2022 
 

Přítomni: 5 

Omluveni:   

Hosté:  

Ověřovatelé zápisu: p. Vyšín, JUDr. Golas 

 

Navržený program 111. zasedání Rady MČ: 

 

1. Kontrola zápisu č.109 

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

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

4. Návrh rozpočtu příspěvkových organizací MČ Praha-Dolní Chabry na rok 2022 

  

 

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 17:46 hod. Paní starostka přivítala přítomné na 111. zasedání 

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

a JUDr. Golas. Starostka požádala o přidání nebo stažení bodu z programu. Byl přidán bod 

č.5 Námitky k revitalizaci rybníka, bod č.6 Žádost o souhlas s užíváním veřejného 

prostranství komunikace ulice Obslužná, pro záměr „Stavební úpravy křižovatky Ústecká x 

Obslužná a vjezd do sportovního areálu pozemky parc.č. 1438/1, 1437/4, 1746 a 1272 k.ú. 

Dolní Chabry“ a bod č.7 Návrh na schválení upravené cenové nabídky a obchodních 

podmínek k vypracování Dodatku č.5 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 29.4.2009. 

 

Starostka přistoupila k hlasování o takto navrženém programu: 

  

 Pro: 5     Proti: 0         Zdržel se: 0 

 

Program byl schválen v tomto znění: 

 

1. Kontrola zápisu č.109 

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

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

4. Návrh rozpočtu příspěvkových organizací MČ Praha-Dolní Chabry na rok 2022 

5. Námitky k revitalizaci rybníka 

6. Žádost o souhlas s užíváním veřejného prostranství komunikace ulice Obslužná, pro 

záměr „Stavební úpravy křižovatky Ústecká x Obslužná a vjezd do sportovního areálu 

pozemky parc.č. 1438/1, 1437/4, 1746 a 1272 k.ú. Dolní Chabry“ 

7. Návrh na schválení upravené cenové nabídky a obchodních podmínek k vypracování 

Dodatku č.5 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 29.4.2009 

 

ad 1) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu –  

Kontrola zápisu č.109 

 

Kontrola zápisu č. 109 bez připomínek. 

 

 

 



ad 2) Paní starostka přistoupila ke druhému bodu programu –  

Návrh rozpočtu MČ Praha-Dolní Chabry na rok 2022 

Rada po projednání přijala usnesení č. 869/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

návrh rozpočtu MČ Praha-Dolní Chabry na rok 2022 

II. souhlasí a doporučuje 

předložit návrh rozpočtu ke schválení ZMČ 

III. ukládá 

ÚMČ předložit návrh rozpočtu ke schválení na nejbližším zasedání ZMČ 

 

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

 

ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu – 

Návrh střednědobého výhledu MČ Praha-Dolní Chabry do roku 2027 

Rada po projednání přijala usnesení č. 870/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

návrh střednědobého výhledu MČ Praha-Dolní Chabry do roku 2027 

II. souhlasí a doporučuje  

předložit návrh střednědobého výhledu do roku 2027 ke schválení ZMČ 

III. ukládá 

ÚMČ předložit návrh střednědobého výhledu do roku 2027 ke schválení na nejbližším 

zasedání ZMČ 

 

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

 

ad 4) Paní starostka přistoupila ke čtvrtému bodu programu – 

Návrh rozpočtu příspěvkových organizací MČ Praha-Dolní Chabry na rok 2022 

Rada po projednání přijala usnesení č. 871/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

návrh rozpočtu příspěvkových organizací MČ Praha-Dolní Chabry na rok 2022 

II. souhlasí a doporučuje 

předložit návrh rozpočtu příspěvkových organizací MČ Praha-Dolní Chabry na rok 

2022 ke schválení ZMČ 

III. ukládá 

ÚMČ předložit ke schválení na příštím zasedání ZMČ 

 

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

 

ad 5) Paní starostka přistoupila k pátému bodu programu – 

Námitky k revitalizaci rybníka 

Rada po projednání přijala usnesení č. 872/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí  

doporučující stanovisko KSaD ke zhoršení vody v rybníce, který byl zrevitalizován a 

momentálně probíhá vodoprávní řízení 

II. schvaluje  

podání námitek ze strany MČ Praha-Dolní Chabry k vodoprávnímu řízení 

„Revitalizace Horního rybníka v Chabrech“ k nefunkčnosti oprav, které v rámci 

stavby proběhly 

III. pověřuje 

místostarostu Jana Vokurku podáním námitek na ÚMČ Praha 8 – odbor územního 

rozvoje a výstavby  

 

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



ad 6) Paní starostka přistoupila k šestému bodu programu – 

Žádost o souhlas s užíváním veřejného prostranství komunikace ulice Obslužná, pro 

záměr „Stavební úpravy křižovatky Ústecká x Obslužná a vjezd do sportovního areálu 

pozemky parc.č. 1438/1, 1437/4, 1746 a 1272 k.ú. Dolní Chabry“ 
Starostka po projednání vznesla protinávrh, ve kterém by bylo výslovně uvedeno, že se jedná 

o zábor. Poté dala hlasovat o protinávrhu. Hlasování:           Pro:2      Proti: 0         Zdržel se: 3 

Návrh nebyl přijat. 

Starostka tedy dala hlasovat o původním návrhu v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

žádost o souhlas s užíváním veřejného prostranství komunikace ulice Obslužná, pro 

záměr „Stavební úpravy křižovatky Ústecká x Obslužná a vjezd do sportovního areálu, 

pozemky parc. č. 1438/1, 1437/4, 1746 a 1272 k. ú. Dolní Chabry“ 

II. schvaluje  

žádost o souhlas s užíváním veřejného prostranství komunikace ulice Obslužná, pro 

záměr „Stavební úpravy křižovatky Ústecká x Obslužná a vjezd do sportovního areálu, 

pozemky parc. č. 1438/1, 1437/4, 1746 a 1272 k. ú. Dolní Chabry“, za podmínky 

 • ohlášení užívání veřejného prostranství během realizace stavby 

 • uzavření smlouvy o výpůjčce komunikace 

III. ukládá 

referentce stavební oblasti  - odeslat usnesení 

Termín: 10 pracovních dnů 

 

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

Návrh nebyl přijat. 

 

ad 7) Paní starostka přistoupila k sedmému bodu programu – 

Návrh na schválení upravené cenové nabídky a obchodních podmínek k vypracování 

Dodatku č.5 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 29.4.2009 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 873/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

návrh na schválení upravené cenové nabídky a obchodních podmínek k vypracování 

Dodatku č.5 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 29. 4. 2009 

II. souhlasí 

s upravenou cenovou nabídkou a obchodními podmínkami k vypracování Dodatku č.5 

ke Smlouvě o spolupráci ze dne 29. 4. 2009 od Advokátní kanceláře Schönherr 

Rechtsanwälte GmbH, organizační složka, IČO 065 18 974 

III. pověřuje 

starostku podpisem a akceptací nabídky 

 

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

 

Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 18:05 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: ………………………. 


