
 

Městská část Praha-Dolní Chabry 

Rada městské části 

Zápis č. 113/22/RMČ ze dne 21.02.2022 
 

Přítomni: 5 

Omluveni:   

Hosté:  

Ověřovatelé zápisu: p. Vyšín, JUDr. Golas 

 

Navržený program 113. zasedání Rady MČ: 

 

1. Kontrola zápisu č.111 

2. Návrh programu 19. zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry 

3. Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na interiérové vybavení ZŠ Dolní 

Chabry 

4. Návrh na odsouhlasení Dodatku č.5 ke Smlouvě o spolupráci se společností Nové Chabry 

Development, s.r.o. 

5. Žádost o souhlas se stavebním záměrem „Bytový dům Kobyliská“ na pozemku 

parc.č.746 a 747 k.ú. Dolní Chabry 

6. Návrh na uzavření smlouvy o dílo na vyhotovení kronik městské části Praha-Dolní 

Chabry za roky 2022 a 2015 

7. Žádost o pronájem části pozemku parc.č.1390, k.ú. Dolní Chabry 

  

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 17:45 hod. Paní starostka přivítala přítomné na 113. 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. 8. Žádost o souhlas s užíváním veřejného prostranství části komunikace 

ulice Ládevská, pro záměr „BD VILLA POD MENHIREM“, pozemku parc.č.1195-1199, 

1438/1 a 1486/3 k.ú. Dolní Chabry a bod č. 9. K projednání - Výzva zastupitele Petra Kasy 

k odstoupení 1.místostarosty Městské části Praha-Dolní Chabry z důvodů špatného 

prosazování zájmů Městské části. Starostka přistoupila k hlasování o takto navrženém 

programu: 

 

1.  Kontrola zápisu č.111 

2. Návrh programu 19. zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry 

3. Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na interiérové vybavení ZŠ Dolní 

Chabry 

4. Návrh na odsouhlasení Dodatku č.5 ke Smlouvě o spolupráci se společností Nové Chabry 

Development, s.r.o. 

5. Žádost o souhlas se stavebním záměrem „Bytový dům Kobyliská“ na pozemku 

parc.č.746 a 747 k.ú. Dolní Chabry 

6. Návrh na uzavření smlouvy o dílo na vyhotovení kronik městské části Praha-Dolní 

Chabry za roky 2022 a 2015 

7. Žádost o pronájem části pozemku parc.č.1390, k.ú. Dolní Chabry 

8. Žádost o souhlas s užíváním veřejného prostranství části komunikace ulice Ládevská, pro 

záměr „BD VILLA POD MENHIREM“, pozemky parc.č. 1195-1199, 1438/1 a 1486/3 

k.ú. Dolní Chabry 

9. K projednání- Výzva zastupitele Petra Kasy k odstoupení 1.místostarosty Městské části 

Praha-Dolní Chabry z důvodů špatného prosazování zájmů Městské části 
 

 Pro: 5     Proti: 0         Zdržel se: 0 



 

 

Program byl schválen. 

 

ad 1) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu –  

Kontrola zápisu č.111 

 

Kontrola zápisu č. 111 bez připomínek. 

 

ad 2) Paní starostka přistoupila ke druhému bodu programu –  

Návrh programu 19. zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry 

Po projednání pan Knížek podal protinávrh, ve kterém chtěl předřadit bod.č 6 před bod č.2 

programu ZMČ. Starostka dala hlasovat o tomto protinávrhu: 

 

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

 

Návrh byl přijat. Nyní se bod č. 6 na programu zasedání ZMČ stal bodem č.2. 

 

Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení. 

 

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

 

Rada přijala usnesení č. 883/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

návrh programu 19. zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry 

II. schvaluje  

program 19. zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry 

III. pověřuje 

starostku podpisem programu 19. zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry 

IV. ukládá 

ÚMČ vyvěšení programu 19. zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry na úřední desku a 

zaslání materiálů zastupitelům 

 

ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu – 

Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na interiérové vybavení ZŠ Dolní 

Chabry 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 884/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. O/015/2021 s dodavatelem ViVA 

school s. r. o., IČO 247 30 301, se sídlem U pískovny 890/1, 182 00 Praha 8, jejímž 

předmětem byla dodávka interiérového vybavení 11 prvostupňových tříd ZŠ Dolní 

Chabry 

II. schvaluje   

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. O/015/2021 s dodavatelem ViVA school 

s. r. o., IČO 247 30 301, se sídlem U pískovny 890/1, 182 00 Praha 8, jejímž 

předmětem byla dodávka interiérového vybavení 11 prvostupňových tříd ZŠ Dolní 

Chabry 

III. pověřuje 

starostku Mgr. Kateřinu Šilhovou Šafránkovou podpisem dodatku 

LH do 28. 2. 2022 

 

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

 



 

ad 4) Paní starostka přistoupila ke čtvrtému bodu programu – 

Návrh na odsouhlasení Dodatku č.5 ke Smlouvě o spolupráci se společností Nové 

Chabry Development, s.r.o. 

Starostka vznesla protinávrh, ve kterém by bylo v usnesení vyjmuto, že rada souhlasí 

s návrhem Dodatku, bylo by tam pouze, že rada bere na vědomí a předkládá zastupitelstvu ke 

schválení. 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 návrhu na odsouhlasení Dodatku č. 5 ke Smlouvě o spolupráci se 

společností Nové Chabry Development, s.r.o. ze dne 29. 4. 2009 

II. souhlasí  

s uzavřením dodatku ve znění Dodatku č. 5 ke Smlouvě o spolupráci se společností 

Nové Chabry Development, s.r.o., jehož předmětem je úprava podmínek realizace 

další fáze výstavby a souvisejících práv a povinností  projektu „ Dolní Chabry – 

Beranov“ 

III. doporučuje 

zastupitelstvu městské části schválit Dodatek č. 5 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 

29.4.2009 

IV. ukládá 

1. místostarostovi a ÚMČ předložit Dodatek č. 5 k projednání a rozhodnutí na 

nejbližším zasedání ZMČ 

 

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

Návrh byl přijat, rada přijala usnesení č. 885/22/RMČ 

 

ad 5) Paní starostka přistoupila k pátému bodu programu – 

Žádost o souhlas se stavebním záměrem „Bytový dům Kobyliská“ na pozemku 

parc.č.746 a 747 k.ú. Dolní Chabry 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 886/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

- žádost o souhlas se záměrem „Bytový dům Kobyliská“ na pozemku parc. č. 746 a 

747 k.ú. Dolní Chabry, pro společné povolení 

- stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 16.02.2022 

II. souhlasí 

s koordinační situací „Bytový dům Kobyliská, Dolní Chabry“ pro potřeby společného 

územního rozhodnutí a stavebního povolení, kterou vypracovala BY Architects, spol. 

s.r.o., IČO 077405578 dne 9.2.2022 a předložila k projednání dne 9.2.2022, číslo 

jednací MCPCH 00347/2022 

- za podmínky ohlášení užívání veřejného prostranství během realizace stavby 

- za podmínky uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky parc. č. 1461 a 1465/1 k.ú. 

  Dolní Chabry, které jsou ve správě městské části 

III. pověřuje 

- starostku podpisem přiložené situace 

- starostku podpisem smlouvy o kontribuci s investorem, dle pravidel pro finanční 

 kompenzace investora, vůči Městské části Praha-Dolní Chabry, usnesení č. 

 043/19/ZMČ ze dne 12.06.2019 

IV. ukládá 

referentce stavební oblasti odeslat usnesení + koordinační situaci 

Termín: 10 pracovních dnů 

 

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



 

 

ad 6) Paní starostka přistoupila k šestému bodu programu – 

Návrh na uzavření smlouvy o dílo na vyhotovení kronik městské části Praha-Dolní 

Chabry za roky 2022 a 2015 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 887/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

návrh na uzavření Smlouvy o dílo na vyhotovení kronik městské části Praha-Dolní 

Chabry za roky 2022 a 2015 s Mgr. Tomášem Trenklerem, Dis, se sídlem Školská 

693/28, 110 00 Praha 1, IČ: 76203506. 

II. souhlasí  

s uzavřením Smlouvy o dílo na vyhotovení kronik městské části Praha-Dolní Chabry 

za roky 2022 a 2015 s Mgr. Tomášem Trenklerem, Dis, se sídlem Školská 693/28, 110 

00 Praha 1, IČ: 76203506. 

III. pověřuje 

starostku podpisem smlouvy o dílo 

LH do 28. 2. 2022 

 

 

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

 

 

 

 

ad 7) Paní starostka přistoupila k sedmému bodu programu – 

Žádost o pronájem části pozemku parc.č.1390, k.ú. Dolní Chabry 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 888/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

- žádost o pronájem části pozemku parc. č. 1390 ostatní plocha,  k. ú. Dolní Chabry, 

na LV 1087 

- zápis z jednání Komise Stavební a Dopravní, bod č. 7 (MCPCH 00303/2022), ze 

dne 16.2.2022 

II. schvaluje  
žádost o pronájem části pozemku parc. č. 1390 ostatní plocha,  k. ú. Dolní Chabry, na 

LV 1087 v obvyklé výši na dobu neurčitou 

III. ukládá 
referentce správy majetku zveřejnit Záměr pronájmu pozemku na ÚD, zajistit 

vypracování Smlouvy o pronájmu pozemku 

IV. pověřuje 
 starostku MČ podpisem Smlouvy 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ad 8) Paní starostka přistoupila k osmému bodu programu – 

Žádost o souhlas s užíváním veřejného prostranství části komunikace ulice Ládevská, 

pro záměr „BD VILLA POD MENHIREM“, pozemky parc.č. 1195-1199, 1438/1 a 

1486/3 k.ú. Dolní Chabry 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 889/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

žádost o souhlas s užíváním veřejného prostranství části komunikace ulice Ládevská, 

Praha-Dolní Chabry,  pro přeložku kabelových tras v západním chodníku v rámci 

stavby „BD VILLA POD MENHIREM“, pozemky parc. č. 1195-1199, 1438/1 a 

1486/3 k. ú. Dolní Chabry“ 

II. schvaluje  

žádost o souhlas s užíváním veřejného prostranství části komunikace ulice Ládevská, 

Praha-Dolní Chabry,  pro přeložku kabelových tras v západním chodníku v rámci 

stavby „BD VILLA POD MENHIREM“, pozemky parc. č. 1195-1199, 1438/1 a 

1486/3 k. ú. Dolní Chabry“ za podmínky: 

 • ohlášení užívání veřejného prostranství během realizace stavby 

 • uzavření smlouvy o výpůjčce komunikace 

III. ukládá 

Gabriele Chamrové  - odeslat usnesení 

Termín: 10 pracovních dnů 

 

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

 

ad 9) Paní starostka přistoupila k devátému bodu programu – 

K projednání- Výzva zastupitele Petra Kasy k odstoupení 1.místostarosty Městské části 

Praha-Dolní Chabry z důvodů špatného prosazování zájmů Městské části 

 

Starostka dala hlasovat o tom, zda se tento bod přidá do programu jednání zastupitelstva 

městské části. 

 

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

 

Tento bod se přidávat na program jednání ZMČ nebude. 

 

Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 17:56 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: ………………………. 


