
 

Městská část Praha-Dolní Chabry 

Rada městské části 

Zápis č. 115/22/RMČ ze dne 28.03.2022 
 

Přítomni: 5 

Omluveni:   

Hosté:  

Ověřovatelé zápisu: p. Vyšín, Ing. Floriánová 

 

Navržený program 115. zasedání Rady MČ: 

1. Kontrola zápisu č.114 

2. Žádost o užívání prostor divadelního sálu 

3. Žádost TJ ZŠ Chabry, z.s. o finanční příspěvek na sportovní činnost  

4. Žádost TAJV, z.s. o finanční podporu na sportovní den mládeže v roce 2022 

5. Přístavba RD Ústecká č.p. 720/67, parc.č. 811/1 a 811/2 k.ú. dolní Chabry, pro společné 

povolení 

6. Návrh na schválení plné moci 

7. Žádost o vyjádření k připojení objektu k místní komunikaci ulice Krbická č.p. 427, 

parc.č.605 a 606 k.ú. Dolní Chabry 

8. 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 

9. Míra inflace za rok 2021 

 

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 17:10 online formou. Paní starostka přivítala přítomné na 

115. 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. 4. Žádost 

TAJV, z.s. o finanční podporu na sportovní den mládeže v roce 2022. Tento bod byl nahrazen 

bodem Žádost o finanční příspěvek ve výši 40 000 Kč na podporu chodu sboru Camera 

Chabra. Dále byl přidán bod č. 10. Návrh na schválení odměn ředitelkám příspěvkových 

organizací zřízených městskou částí Praha-Dolní Chabry. 

Starostka přistoupila k hlasování o takto navrženém programu: 

 

1.  Kontrola zápisu č.114 

2. Žádost o užívání prostor divadelního sálu 

3. Žádost TJ ZŠ Chabry, z.s. o finanční příspěvek na sportovní činnost  

4. Žádost o finanční příspěvek ve výši 40 000 Kč na podporu chodu sboru Camera Chabra 

5. Přístavba RD Ústecká č.p. 720/67, parc.č. 811/1 a 811/2 k.ú. dolní Chabry, pro společné 

povolení 

6. Návrh na schválení plné moci 

7. Žádost o vyjádření k připojení objektu k místní komunikaci ulice Krbická č.p. 427, 

parc.č.605 a 606 k.ú. Dolní Chabry 

8. 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 

9. Míra inflace za rok 2021 

10. Návrh na schválení odměn ředitelkám příspěvkových organizací zřízených městskou částí 

Praha-Dolní Chabry 
 

 Pro: 5     Proti: 0         Zdržel se: 0 



 

 

Program byl schválen. 

 

ad 1) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu –  

Kontrola zápisu č.114 

Kontrola zápisu č. 114 bez připomínek. 

 

ad 2) Paní starostka přistoupila k druhému bodu programu –  

Žádost o užívání prostor divadelního sálu 

Rada po projednání přijala usnesení č. 903/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

žádost o užívání prostor divadelního sálu za účelem provozování příměstského tábora 

II. schvaluje  

užívání prostor divadelního sálu za účelem provozování příměstského tábora za 

dodržení vládních nařízení dle aktuální epidemiologické situace ve dnech  

18. - 22. 7. 2022 od 9 do 16 hodin 

III. ukládá 

ÚMČ zaslat usnesení žadateli 

Termín: 7 pracovních dnů 

 

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

 

ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu – 

Žádost TJ ZŠ Chabry, z.s. o finanční příspěvek na sportovní činnost  

Rada po projednání přijala usnesení č. 904/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

žádost TJ ZŠ Chabry, z.s. o finanční příspěvek na sportovní činnost v roce 2022 

II. souhlasí  

s finančním příspěvkem TJ ZŠ Chabry, z.s. v roce 2022 ve výši 80 000 Kč 

III. doporučuje 

návrh finanční podpory ke schválení ZMČ 

IV. ukládá 

ÚMČ předložit návrh ke schválení ZMČ 

 

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

 

ad 4) Paní starostka přistoupila ke čtvrtému bodu programu – 

Žádost o finanční příspěvek ve výši 40 000 Kč na podporu chodu sboru Camera Chabra 

Rada po projednání přijala usnesení č. 905/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

žádost o finanční příspěvek ve výši 40 000 Kč na podporu chodu sboru Camera 

Chabra 

II. schvaluje 

finanční příspěvek ve výši 40 000 Kč na podporu chodu sboru Camera Chabra dle 

důvodové zprávy 

III. pověřuje 

starostku podpisem darovací smlouvy 

IV. ukládá 

ÚMČ vypracovat darovací smlouvu, zajistit podpisy a zaslat finanční prostředky 

 

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

 

ad 5) Paní starostka přistoupila k pátému bodu programu – 



 

Přístavba RD Ústecká č.p. 720/67, parc.č. 811/1 a 811/2 k.ú. dolní Chabry, pro společné 

povolení 

Rada po projednání přijala usnesení č. 906/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

- žádost o souhlas se stavebním záměrem „Přístavba RD Ústecká č.p. 720/67, parc. 

č. 811/1 a 811/2 k.ú. Dolní Chabry, pro společné povolení 

- stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 23.03.2022 

II. souhlasí 

s projektovou dokumentací Přístavba RD Ústecká č.p. 720/67, parc. č. 811/1 a 811/2 

k.ú. Dolní Chabry, pro společné povolení, kterou vypracoval Ing. Ondřej Mácha 

ČKAIT 0012637  

• za podmínky ohlášení užívání veřejného prostranství během realizace stavby 

III. pověřuje 

starostku podpisem přiložené situace 

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 schválení plné moci 

Rada po projednání přijala usnesení č. 907/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

návrh na schválení plné moci pro 1. místostarostu Stanislava Vyšína  

II. schvaluje  

plnou moc pro 1.místostarostu Stanislava Vyšína, kterého tím zmocňuje k nahlížení do 

spisů, ve věcech stavebních a územních řízení, kde je MČ Praha-Dolní Chabry 

účastníkem řízení 

III. pověřuje 

starostku městské části podpisem plné moci 

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

 

ad 7) Paní starostka přistoupila k sedmému bodu programu – 

Žádost o vyjádření k připojení objektu k místní komunikaci ulice Krbická č.p. 427, 

parc.č.605 a 606 k.ú. Dolní Chabry  
Rada po projednání přijala usnesení č. 908/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

- žádost o vyjádření k připojení objektu k místní komunikaci ulice Krbická č.p. 427, 

parc. č. 605 a 606 k. ú. Dolní Chabry 

- stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 23.03.2022 

II. souhlasí 

s dokumentací připojení objektu k místní komunikaci ulice Krbická č.p. 427, parc. č. 

605 a 606 k. ú. Dolní Chabry, kterou vypracoval Ing. Lukáš Fiala  ČKAIT 0012014 

• za podmínky ohlášení užívání veřejného prostranství během realizace stavby 

• za podmínky uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemek parc. č. 1445 k.ú. 

  Dolní Chabry, který je ve správě městské části 

III. pověřuje 

starostku podpisem přiložené situace 

IV. ukládá 

referentce stavební oblasti odeslat usnesení + koordinační situaci 

Termín: 10 pracovních dnů 

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

ad 8) Paní starostka přistoupila k osmému 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. 909/22/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 23.03.2022 

II. souhlasí 

se zpětvzetím připomínek podaných dne 07.03.2022 

III. pověřuje 

starostku podpisem zpětvzetí připomínek 

IV. ukládá 

referentce stavební oblasti odeslat usnesení odboru výstavby Prahy 8 

Termín: 10 pracovních dnů 

 

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

 

ad 9) Paní starostka přistoupila k devátému bodu programu – 

Míra inflace za rok 2021 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 910/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

vyhlášení míry inflace Českého statistického úřadu za rok 2021, která je ve výši 3,8 %  

II. schvaluje  
zvýšení nájemného v roce 2022 o průměrnou roční inflaci, která byla ve výši 3,8 % v 

roce 2021 

III. ukládá 
referentce správy majetku zrevidovat Nájemní smlouvy a poté připravit změnu výše 

nájemného na rok 2022 

 

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

 

ad 10) Paní starostka přistoupila k desátému bodu programu – 

Návrh na schválení odměn ředitelkám příspěvkových organizací zřízených městskou 

částí Praha-Dolní Chabry 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 911/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

návrh na schválení odměn ředitelkám příspěvkových organizací zřízených městskou 

částí Praha-Dolní Chabry v 1. čtvrtletí 2022 (období leden - březen) 

II. schvaluje  

odměny ředitelkám příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha-Dolní 

Chabry v 1. čtvrtletí 2022 (období leden - březen), a to ve výši, kterou stanoví 

neveřejná příloha tohoto usnesení 

III. ukládá 

ÚMČ oznámit schválení a výši odměn ředitelkám PO 

 

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

 



 

 

 

Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 17:20 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: ………………………. 


