
 

Městská část Praha-Dolní Chabry 

Rada městské části 

Zápis č. 125/22/RMČ ze dne 13.07.2022 

 

Přítomni: 4  

Omluveni: Ing. Floriánová 

Ověřovatelé zápisu: p. Vyšín, Ing. Doležal 

 

Navržený program 125. zasedání Rady MČ: 

1. Kontrola zápisu č. 124 

2. Návrh na schválení plné moci 

3. Návrh na schválení opravy chrliče vody 

4. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.5/2011 Sb. 

hl.m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších 

předpisů-připomínkové řízení 

 

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 16:25. Paní starostka přivítala přítomné na 125. 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.5 Návrh na schválení peněžitého daru ve výši 10 000 Kč. Starostka dala 

hlasovat o takto navrženém programu:  

 

1. Kontrola zápisu č. 124 

2. Návrh na schválení plné moci 

3. Návrh na schválení opravy chrliče vody 

4. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.5/2011 Sb. 

hl.m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších 

předpisů-připomínkové řízení 

5. Návrh na schválení peněžitého daru ve výši 10 000 Kč 
 

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

Program byl schválen. 

 

ad 1) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu –  

Kontrola zápisu č.124 

Kontrola zápisu č. 124 bez připomínek. 

 

ad 2) Paní starostka přistoupila k druhému bodu programu –  

Návrh na schválení plné moci 

Rada po projednání přijala usnesení č. 995/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

návrh na schválení plné moci pro JUDr. Ing. Světlanu Semrádovou Zvolánkovou 

II. schvaluje  

plnou moc pro JUDr. Ing. Světlanu Semrádovou Zvolánkovou, aby vykonávala 

veškeré úkony, které vyžadují právní věci, ve věci vymáhání úhrad za bezesmluvní 

užívání a vyklizení pozemků parc.č. 528/3, 528/4, 528/5, 528/6 a 528/2 v k.ú. Dolní 

Chabry 

III. pověřuje 

starostku podpisem plné moci 

 

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

 



 

ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu – 

Návrh na schválení opravy chrliče vody 

Rada po projednání přijala usnesení č. 996/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí  

- návrh na schválení opravy chrliče vody před úřadem MČ 

- cenovou nabídku v hodnotě 76 474 Kč od firmy Prokop Ševčík se sídlem 

Hornokrčská 647/37, 140 00 Praha 4, IČO:43661441 

II. schvaluje  

- opravu chrliče vody před úřadem MČ 

- cenovou nabídku v hodnotě 76 474 Kč od firmy Prokop Ševčík se sídlem 

Hornokrčská 647/37, 140 00 Praha 4, IČO:43661441 

III. pověřuje 

starostku podpisem objednávky 

IV. ukládá  

ÚMČ zveřejnit objednávku v registru 

 

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

 

ad 4) Paní starostka přistoupila ke čtvrtému bodu programu – 

Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.5/2011 Sb. 

hl.m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších 

předpisů-připomínkové řízení 

Rada po projednání přijala usnesení č. 997/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 

Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění 

pozdějších předpisů – připomínkové řízení 

II. doplňuje  

přílohu č. 2 OZV č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy  

- seznam míst podléhající místnímu poplatku 

- Hrušovanské náměstí do bodu č. 2-Tržiště 

- zvýšení sazby u umístění reklamního zařízení na 50 Kč/den 

- zvýšení sazby u umístění lunaparků a jiných podobných na 100 Kč/den 

III. ukládá 

odeslat usnesení 

Termín: 10 pracovních dnů 

 

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

 

ad 5) Paní starostka přistoupila k pátému bodu programu – 

Návrh na schválení peněžitého daru ve výši 10 000 Kč 

Rada po projednání přijala usnesení č. 998/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

návrh na schválení peněžitého daru ve výši 10 000 Kč Platformě za kvalitní dopravní 

infrastrukturu, z.s. 

II. schvaluje 

peněžitý dar ve výši 10 000 Kč pro Platformu za kvalitní dopravní infrastrukturu, z.s., 

se sídlem Klimentská 1208/12, Nové Město, 11000 Praha 1, IČO: 063 78 684 

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 

 

 

 

Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 16:35 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: ………………………. 


