
 

Městská část Praha-Dolní Chabry 

Rada městské části 

Zápis č. 118/22/RMČ ze dne 02.05.2022 
 

Přítomni: 5  

Omluveni: 0 

Hosté:  

Ověřovatelé zápisu: p. Vyšín, Ing. Doležal 

 

Navržený program 118. zasedání Rady MČ: 

 

1. Kontrola zápisu č.117 

2. Smlouva č. 1190901703 o poskytnutí podpory ze státního fondu životního prostředí 

České republiky 

3. Návrh na proplacení finanční odměny za poměrnou část nevyčerpané dovolené 

4. Dodatek č.1 k Dohodě o užívání pozemku 

5. Návrh na poskytnutí finanční výpomoci občanům Ukrajiny 

6. Žádost TJ Sokol Dolní Chabry o dotaci ve výši 300 000 Kč na energie a provozní 

náklady 

7. Opatření starostky k nápravě chyb a nedostatků vyplývajících ze Zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření 

8. Návrh na vyhlášení záměru na realizace 2 ks pítek 

9. Návrh programu 21. zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry 

 

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 18:09. Paní starostka přivítala přítomné na 118. zasedání a 

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

Ing. Doležal.  

 

Starostka požádala o přidání nebo stažení bodu z programu. Byl přidán bod č.10.Pravidla pro 

inzerci v Chaberském Zpravodaji a bod č. 11 Návrh na vyhlášení záměru revitalizace území 

„Třešňovka“. 

Starostka přistoupila k hlasování o takto navrženém programu: 

 

1. Kontrola zápisu č.117 

2. Smlouva č. 1190901703 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

České republiky 

3. Návrh na proplacení finanční odměny za poměrnou část nevyčerpané dovolené 

4. Dodatek č.1 k Dohodě o užívání pozemku 

5. Návrh na poskytnutí finanční výpomoci občanům Ukrajiny 

6. Žádost TJ Sokol Dolní Chabry o dotaci ve výši 300 000 Kč na energie a provozní 

náklady 

7. Opatření starostky k nápravě chyb a nedostatků vyplývajících ze Zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření 

8. Návrh na vyhlášení záměru na realizace 2 ks pítek 

9. Návrh programu 21. zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry 

10. Pravidla pro inzerci v Chaberském Zpravodaji 

11. Návrh na vyhlášení záměru revitalizace území „Třešňovka“ 
 

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

 

Program byl schválen. 



 

 

ad 1) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu –  

Kontrola zápisu č.117 

 

Kontrola zápisu č. 117 bez připomínek. 

 

 

ad 2) Paní starostka přistoupila k druhému bodu programu –  

 

Smlouva č. 1190901703 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

České republiky 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 940/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

smlouvu č. 1190901703 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

České republiky 

II. souhlasí  

se smlouvou č. 1190901703 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí České republiky ve výši 114 719 Kč 

III. doporučuje 

ke schválení zastupitelstvu městské části 

IV. ukládá 

ÚMČ předložit ke schválení ZMČ na příštím zasedání 

 

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

 

 

ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu – 

 

Návrh na proplacení finanční odměny za poměrnou část nevyčerpané dovolené 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 941/22/RMČ v tomto znění:  

 

I. bere na vědomí 

návrh na proplacení finanční odměny za poměrnou část nevyčerpané dovolené 

zastupiteli JUDr. Milanovi Golasovi za rok 2022, v návaznosti na odvolání z funkce 1. 

místostarosty MČ Praha-Dolní Chabry 

II. souhlasí  

s proplacením finanční odměny ve výši 12 000Kč zastupiteli JUDr. Golasovi za rok 

2022 v návaznosti na odvolání z funkce 1. místostarosty MČ Praha-Dolní Chabry 

III. doporučuje 

ZMČ ke schválení 

IV. ukládá 

ÚMČ předložit ke schválení ZMČ na příštím zasedání 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

ad 4) Paní starostka přistoupila ke čtvrtému bodu programu – 

Dodatek č.1 k Dohodě o užívání pozemku 

Rada po projednání přijala usnesení č. 942/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

žádost firmy Czech Food Trading s.r.o. o změnu termínů užívání pozemku 

z původních dvou na jeden den v týdnu 

II. schvaluje  

- změnu termínů prodeje farmářských produktů firmy Czech Food Trading s.r.o., IČ: 

28038002, se sídlem Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3 na jeden den v týdnu a 

to každý čtvrtek 

      podmínky:  -   uzavření dodatku č.1 k dohodě o užívání pozemku ze dne 

         10.1.2022   

   -     snížení ceny za užívání energií na 900 Kč/měsíc  

-    Dodatek č.1 k Dohodě o užívání pozemku s účinností od 1. 5. 2022 

III. pověřuje 

starostku podpisem Dodatku č.1 

IV. ukládá 

ÚMČ oznámit povolení a podmínky žadateli 

 

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

 

ad 5) Paní starostka přistoupila k pátému bodu programu – 

Návrh na poskytnutí finanční výpomoci občanům Ukrajiny 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 943/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

návrh na poskytnutí finanční výpomoci občanům Ukrajiny  

II. souhlasí   

s úpravou rozpočtu městské části a vyčleněním částky 200 000 Kč z rozpočtu MČ 

v souvislosti s válkou na Ukrajině na konkrétní pomoc na území městské části Praha-

Dolní Chabry uprchlíkům z Ukrajiny  

III. doporučuje  

návrh úprav rozpočtu ke schválení zastupitelstvu městské části  

IV. ukládá  

ÚMČ předložit návrh zastupitelstvu městské části  

 

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

 

ad 6) Paní starostka přistoupila k šestému bodu programu – 

Žádost TJ Sokol Dolní Chabry o dotaci ve výši 300 000 Kč na energie a provozní 

náklady 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 944/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

žádost TJ Sokol Dolní Chabry o dotaci ve výši 300 000 Kč na energie a provozní 

náklady 

II. souhlasí  

s poskytnutím dotace ve výši 300 000 Kč pro TJ Sokol Dolní Chabry  

III. doporučuje 

ZMČ ke schválení 

IV. ukládá 

ÚMČ předložit návrh ke schválení na příštím zasedání ZMČ 

 

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



 

ad 7) Paní starostka přistoupila k sedmému bodu programu – 

Opatření starostky k nápravě chyb a nedostatků vyplývajících ze Zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 945/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

- opatření starostky k nápravě chyb a nedostatků vyplývajících ze zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření MČ Praha-Dolní Chabry 

- povinnosti předložit MHMP písemnou zprávu o přijatých opatřeních společně se 

závěrečným účtem MČ za rok 2021 

II. souhlasí  

- opatřením starostky k nápravě chyb a nedostatků vyplývajících ze zprávy o 

výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha-Dolní Chabry 

III. doporučuje 

ke schválení zastupitelstvu městské části společně se závěrečným účtem 

Termín: do 25. 5. 2022 

 

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

 

ad 8) Paní starostka přistoupila k osmému bodu programu – 

Návrh na vyhlášení záměru na realizace 2 ks pítek 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 946/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí  

návrh na vyhlášení záměru na realizaci 2 ks pítek, dle projektu 

II. schvaluje  

vyhlášení záměru na realizaci 2 ks pítek: 

- v areálu školního hřiště  

- v areálu Třešňovky na území MČ Praha – Dolní Chabry 

III. pověřuje 

ÚMČ zajistit vyvěšení záměru na úřední desku  

 

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

 

ad 9) Paní starostka přistoupila k devátému bodu programu – 

Návrh programu 21. zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry 

  

Rada po projednání přijala usnesení č. 947/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

návrh programu 21. zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry 

II. schvaluje  

program 21. zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry 

III. pověřuje 

starostku podpisem programu 21. zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry 

IV. ukládá 

ÚMČ vyvěšení programu 21. zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry na úřední desku a 

zaslání materiálů zastupitelům 

 

 

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

 



 

 

ad 10) Paní starostka přistoupila k desátému bodu programu – 

Pravidla pro inzerci v Chaberském Zpravodaji 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 948/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. schvaluje  

Pravidla pro inzerci v Chaberské Zpravodaji dle přílohy 

II. ukládá  

ÚMČ zveřejnit Pravidla pro inzerci v Chaberské Zpravodaji na webových stránkách 

 

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

 

ad 11) Paní starostka přistoupila k jedenáctému bodu programu – 

Návrh na vyhlášení záměru revitalizace území „Třešňovka“ 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 949/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

návrh na vyhlášení záměru revitalizace územní „Třešňovka“ 

II. schvaluje  

záměr revitalizace území „Třešňovka“ 

III. ukládá 

ÚMČ zveřejnit záměr na úřední desce 

 

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

 

 

 

Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 18:17 hod. ukončila. 

 

 

 

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

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

                                     

Ověřovatelé: 

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

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

 

Ing. Josef Doležal                                          podpis: ……………………………………..  

radní MČ                                dne: ………………………. 


