
 

Městská část Praha-Dolní Chabry 

Rada městské části 

Zápis č. 114/22/RMČ ze dne 09.03.2022 
 

Přítomni: 4 

Omluveni:  Ing. Hájíčková 

Hosté:  

Ověřovatelé zápisu: p. Vyšín, Ing. Floriánová 

 

 

Navržený program 114. zasedání Rady MČ: 

 

 

1. Kontrola zápisů č.112, č.113 

2. Návrh na vyjádření podpory Ukrajině 

3. Žádost Chaberské PERGOLY o finanční spoluúčast na sportovních a kulturních akcích 

v roce 2022  

4. Návrh na schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v pozemku parc.č. 

1437/4, k.ú. Dolní Chabry 

5. Sdělení seznámení s podklady rozhodnutí: „Polyfunkční objekt SO 05 v areálu GENIUS I 

při ul. Dopraváků, Praha“ pozemek parc. č. 1374/33, 1374/106 a 1374/107 k.ú. Dolní 

Chabry 

6. Návrh na změny cen za pronájem pozemků v k.ú. Dolní Chabry nesloužící k podnikání 

7. Doporučení k prominutí místního poplatku z pobytu č.j. MHMP 367380/2022 

8. Žádost sdružení OSOP o finanční příspěvek ve výši 25 000 Kč na chod sdružení 

9. Žádost o zřízení věcného břemene v pozemku parc.č. 1454, k.ú. Dolní Chabry 

10. Letní provoz mateřských škol 

11. Námitky k revitalizaci rybníka 

12. Žádost o připojení pozemku k místní komunikaci, ulice K Drahani parc.č. 332/6, 

pozemek parc.č. 1419/1 a 332/1, k.ú. Dolní Chabry 

13. Bezúplatný převod movitého majetku Základní škole Praha-Dolní Chabry, příspěvková 

organizace, se sídlem Spořická 400/34, Praha 8-Dolní Chabry a bezúplatný převod 

movitého majetku MČ Praha-Dolní Chabry od Základní školy Praha-Dolní Chabry, 

příspěvková organizace 

14. Žádost o odkup movitého majetku – Notebooku HP 250 G7 

15. K projednání-Zajištění vývozu odpadkových košů, úklidu v Nových Chabrech 

  

 

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 17:47 hod. Paní starostka přivítala přítomné na 114. zasedání 

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

a Ing. Floriánová.  

 

Starostka požádala o přidání nebo stažení bodu z programu.  

 

Byl stažen bod č. 6. Návrh na změny cen za pronájem pozemků v k.ú. Dolní Chabry 

nesloužící k podnikání. Dále byl přidán bod Jmenování členů a předsedů komisí stavební, 

dopravní, školské a sportovní.  

 

 

Starostka přistoupila k hlasování o takto navrženém programu: 

 



 

1.  Kontrola zápisů č.112, č.113 

2. Návrh na vyjádření podpory Ukrajině 

3. Žádost Chaberské PERGOLY o finanční spoluúčast na sportovních a kulturních akcích 

v roce 2022  

4. Návrh na schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v pozemku parc.č. 

1437/4, k.ú. Dolní Chabry 

5. Sdělení seznámení s podklady rozhodnutí: „Polyfunkční objekt SO 05 v areálu GENIUS I 

při ul. Dopraváků, Praha“ pozemek parc. č. 1374/33, 1374/106 a 1374/107 k.ú. Dolní 

Chabry 

6. Doporučení k prominutí místního poplatku z pobytu č.j. MHMP 367380/2022 

7. Žádost sdružení OSOP o finanční příspěvek ve výši 25 000 Kč na chod sdružení 

8. Žádost o zřízení věcného břemene v pozemku parc.č. 1454, k.ú. Dolní Chabry 

9. Letní provoz mateřských škol 

10. Námitky k revitalizaci rybníka 

11. Žádost o připojení pozemku k místní komunikaci, ulice K Drahani parc.č. 332/6, 

pozemek parc.č. 1419/1 a 332/1, k.ú. Dolní Chabry 

12. Bezúplatný převod movitého majetku Základní škole Praha-Dolní Chabry, příspěvková 

organizace, se sídlem Spořická 400/34, Praha 8-Dolní Chabry a bezúplatný převod 

movitého majetku MČ Praha-Dolní Chabry od Základní školy Praha-Dolní Chabry, 

příspěvková organizace 

13. Žádost o odkup movitého majetku – Notebooku HP 250 G7 

14. K projednání-Zajištění vývozu odpadkových košů, úklidu v Nových Chabrech 

15. Jmenování členů a předsedů komisí stavební, dopravní, školské a sportovní 
 

 

 Pro: 4     Proti: 0         Zdržel se: 0 

 

 

Program byl schválen. 

 

 

ad 1) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu –  

Kontrola zápisů č.112, 113 

 

Kontrola zápisů č. 112, 113 bez připomínek. 

 

 

ad 2) Paní starostka přistoupila k druhému bodu programu –  

Návrh na vyjádření podpory Ukrajině 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 890/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. nesouhlasí 

s vojenskou agresí Ruské federace proti Ukrajině a současně tento ozbrojený útok, 

který hrubým způsobem porušuje mezinárodní právo, důrazně odsuzuje 

II. schvaluje  

vyčlenění částky 50 000 Kč z rozpočtu MČ na konkrétní pomoc na území městské 

části Praha-Dolní Chabry uprchlíkům z Ukrajiny 

III. ukládá 

ÚMČ učinit veškeré úkony stanovené zákonem 

 

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

 



 

ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu – 

Žádost Chaberské PERGOLY o finanční spoluúčast na sportovních a kulturních akcích 

v roce 2022  

Rada po projednání přijala usnesení č. 891/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

žádost Chaberské PERGOLY o finanční podporu sportovních a kulturních akcí v roce 

2022 

II. souhlasí  

s finanční spoluúčastí na sportovních a kulturních akcích Chaberské PERGOLY 

v roce 2022 ve výši 100 000 Kč 

III. doporučuje 

návrh finanční podpory ke schválení ZMČ 

IV. ukládá 

ÚMČ předložit návrh ke schválení ZMČ 

 

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

 

ad 4) Paní starostka přistoupila ke čtvrtému bodu programu – 

Návrh na schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v pozemku parc.č. 

1437/4, k.ú. Dolní Chabry 

Rada po projednání přijala usnesení č. 892/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

žádost společnosti PREdistribuce, a. s. o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 

v pozemku parc.č. 1437/4, k. ú. Dolní Chabry vedeného na LV 1087, které spočívá v 

uložení kabelového vedení NN 

II. schvaluje  
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v pozemku parc.č. 1437/4, k. ú. Dolní 

Chabry vedeného na LV 1087, které spočívá v uložení kabelového vedení NN se 

společností PREdistribuce, a. s.  

III. pověřuje 
starostku MČ podpisem smlouvy 

IV. ukládá 
referentce správy majetku připravit smlouvu k podpisu 

 

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

 

ad 5) Paní starostka přistoupila k pátému bodu programu – 

Sdělení seznámení s podklady rozhodnutí: „Polyfunkční objekt SO 05 v areálu GENIUS 

I při ul. Dopraváků, Praha“ pozemek parc. č. 1374/33, 1374/106 a 1374/107 k.ú. Dolní 

Chabry 

Rada po projednání přijala usnesení č. 893/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

- sdělení seznámení s podklady rozhodnutí: "Polyfunkční objekt SO 05 v areálu 

GENIUS I při ul. Dopraváků, Praha“ pozemek parc. č. 1374/33, 1374/106 a 

1374/107 k.ú. Dolní Chabry 

- stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 02.03.2022 

II. souhlasí 

s podáním připomínek 

III. pověřuje 

starostku podpisem připomínek městské části 

IV. ukládá 

referentce stavební oblasti odeslat usnesení 

Termín: 10 pracovních dnů 

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



 

ad 6) Paní starostka přistoupila k šestému bodu programu – 

Doporučení k prominutí místního poplatku z pobytu č.j. MHMP 367380/2022 

Rada po projednání přijala usnesení č. 894/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

doporučení k prominutí místního poplatku z pobytu č.j. MHMP 367380/2022 

II. schvaluje  

prominutí poplatku z pobytu občanům Ukrajiny, kteří jsou v kontextu bezpečnostní 

situace na Ukrajině v ohrožení a přicestovali na území české Republiky a jejichž 

totožnost bude prokázána cestovním dokladem za období 01.03.-31.12.2022 

III. pověřuje 

referentku místních poplatků k vydání rozhodnutí 

IV. ukládá 

referentce daní a poplatků vyvěšení rozhodnutí na úřední desku 

Termín: ihned 

 

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

 

ad 7) Paní starostka přistoupila k sedmému bodu programu – 

Žádost sdružení OSOP o finanční příspěvek ve výši 25 000 Kč na chod sdružení 

Rada po projednání přijala usnesení č. 895/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

žádost sdružení OSOP o finanční příspěvek ve výši 25 000 Kč na chod sdružení 

II. schvaluje 

finanční příspěvek ve výši 25 000 Kč sdružení OSOP na chod sdružení a činnost 

zacílenou na pomoc památkám Dolních Chaber 

III. pověřuje 

starostku podpisem darovací smlouvy 

IV. ukládá 

ÚMČ vypracovat darovací smlouvu, zajistit podpisy a zaslat finanční prostředky 

 

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

 

ad 8) Paní starostka přistoupila k osmému bodu programu – 

Žádost o zřízení věcného břemene v pozemku parc.č. 1454, k.ú. Dolní Chabry 

Rada po projednání přijala usnesení č. 896/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

- žádost pana J o zřízení věcného břemene v pozemku parc.č. 1454, k. ú. Dolní 

Chabry, vedeného na LV 1087,  které spočívá v uložení vodovodní přípojky k  

rodinnému domu č. p.  809/4a, ulice Osecká 

- stanovisko Komise Stavební a dopravní, bod č. 7 ze dne 15.9.2021 

II. schvaluje  
- žádost pana J o zřízení věcného břemene v pozemku parc.č. 1454, k. ú. Dolní 

Chabry, vedeného na LV 1087,  které spočívá v uložení vodovodní přípojky k  

rodinnému domu č. p.  809/4a, ulice Osecká 

- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

- Záměr zřídit věcné břemeno  

- Smlouvu o výpůjčce pozemku 

III. pověřuje 
starostku MČ podpisem smluv a záměru 

IV. ukládá 
referentce správy majetku připravit k podpisu Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a Smlouvu o výpůjčce pozemku 

 

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



 

ad 9) Paní starostka přistoupila k devátému bodu programu – 

Letní provoz mateřských škol 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 897/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

oznámení o přerušení provozu mateřských škol, zřízených městskou částí Praha-Dolní 

Chabry v letních měsících školního roku 2021/2022 

II. schvaluje  

•  přerušení letního provozu všech MŠ od 01.08. do 31.08.2022 

•  zajištění letního provozu:  

01. – 15. 7. 2022 MŠ Bílenecké náměstí 

                                   MŠ Chaberáček 

18. – 29. 7. 2022 MŠ Beranov 

III. ukládá 

ÚMČ informovat ředitelky MŠ 

Termín: 7 dnů 

 

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

 

ad 10) Paní starostka přistoupila k desátému bodu programu – 

Námitky k revitalizaci rybníka 

Rada po projednání přijala usnesení č. 898/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí  

vyjádření odboru ochrany prostředí ke zhoršení vody v rybníce, který byl 

zrevitalizován a momentálně probíhá vodoprávní řízení 

II. schvaluje  

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

„Revitalizace Horního rybníka v Chabrech“  

III. pověřuje 

ÚMČ stažením námitek na ÚMČ Praha 8 – odbor územního rozvoje a výstavby  

LH: do 11. 3. 2022 

 

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

 

ad 11) Paní starostka přistoupila k jedenáctému bodu programu – 

Žádost o připojení pozemku k místní komunikaci, ulice K Drahani parc.č. 332/6, 

pozemek parc.č. 1419/1 a 332/1, k.ú. Dolní Chabry 

Rada po projednání přijala usnesení č. 899/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

žádost o připojení pozemku parc. č.  332/6 k části místní komunikace ulice K Drahani, 

pozemek parc. č. 332/1 a parc.č. 1419/1, k. ú. Dolní Chabry o výměře cca  30 m2. 

Doba trvání výpůjčky části místní komunikace je na dobu určitou od 29.3.2022 do 

30.6.2022 

II. schvaluje  

připojení pozemku par.č. 332/1 k části místní komunikace ulice K Drahani, pozemek 

parc. č. 332/1 a parc. č. 1419/1, k. ú. Dolní Chabry o výměře cca 30 m2 na dobu 

určitou od 29.3.2022 do 30.6.2022 

III. ukládá 

referentce správy majetku připravit Smlouvu o výpůjčce a zveřejnit záměr výpůjčky 

části pozemku 

IV. pověřuje 

starostku MČ podpisem Smlouvy o výpůjčce a podpisem záměru o výpůjčce 

 

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



 

 

ad 12) Paní starostka přistoupila ke dvanáctému bodu programu – 

Bezúplatný převod movitého majetku Základní škole Praha-Dolní Chabry, příspěvková 

organizace, se sídlem Spořická 400/34, Praha 8-Dolní Chabry a bezúplatný převod 

movitého majetku MČ Praha-Dolní Chabry od Základní školy Praha-Dolní Chabry, 

příspěvková organizace 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 900/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

- návrh bezúplatného převodu movitého majetku Základní škole Praha – Dolní 

Chabry, příspěvková organizace, se sídlem Spořická 400/34, jedná se o 

vybavení 11 tříd novým nepoužitým majetkem ve výši 4 045 923,75 Kč 

- návrh na bezúplatný převod movitého majetku zakoupeného Základní školou 

Praha – Dolní Chabry, příspěvková organizace do majetku svého zřizovatele, 

jedná se o uzamykací systém generálního klíče na ZŠ ve výši 432 968,- Kč 

II. schvaluje  

- bezúplatný převod movitého majetku Základní škole Praha – Dolní Chabry, 

příspěvková organizace ve výši 4 045 923,75 Kč 

- bezúplatný převod movitého majetku MČ Praha – Dolní Chabry ve výši 

432 968,- Kč 

III. pověřuje 

starostku MČ podpisem předávacího protokolu movitého majetku 

IV. ukládá 

referentce správy majetku připravit předávací protokol movitého majetku 

 

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

 

 

ad 13) Paní starostka přistoupila ke třináctému bodu programu – 

Žádost o odkup movitého majetku – Notebooku HP 250 G7 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 901/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

žádost pana JUDr. Milana Golase na odkup movitého majetku  – Notebooku HP 250 

G7, Model RTL 8821CE, Dark Ash, inventární číslo 806, datum pořízení 9.10.2019,   

zůstatková hodnota majetku je ve výši 12.250,- Kč 

II. schvaluje  

prodej movitého majetku – Notebooku HP 250 G7, Model RTL 8821CE, Dark Ash, 

inv.číslo 806 ve výši 12.250,- Kč  

III. pověřuje  

starostku MČ podpisem Kupní smlouvy 

VI. ukládá 

 referentce správy majetku připravit Kupní smlouvu 

 

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

 

ad 14) Paní starostka přistoupila ke čtrnáctému bodu programu – 

K projednání-Zajištění vývozu odpadkových košů, úklidu v Nových Chabrech 

 

Rada tento bod projednala a vzala na vědomí. 

 

 



 

ad 15) Paní starostka přistoupila k patnáctému bodu programu – 

Jmenování členů a předsedů komisí stavební, dopravní, školské a sportovní 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 902/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

jmenování předsedů a členů komisí stavební, dopravní, školské a sportovní 

II. jmenuje  

předsedy a členy uvedených komisí RMČ Praha-Dolní Chabry dle přílohy 

III. ukládá 

ÚMČ informovat předsedy a členy komisí o novém složení  

 

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

 

 

 

Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 17:57 hod. ukončila. 

 

 

 

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

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

                                     

Ověřovatelé: 

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

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

 

Ing. Barbora Floriánová                                podpis: ……………………………………..  

místostarostka MČ                     dne: ………………………. 


