
 

Městská část Praha-Dolní Chabry 

Rada městské části 

Zápis č. 126/22/RMČ ze dne 25.07.2022 

 

Přítomni: 5- Ing. Floriánová on-line  

Omluveni: 0 

Ověřovatelé zápisu: p. Vyšín, Ing. Hájíčková 

 

Navržený program 126. zasedání Rady MČ: 

 

1. Kontrola zápisu č. 125 

2. Rozpočtové opatření č. 10/2022 

3. Žádost o stanovisko ke studii „Rekonstrukce rodinného domu U Václava 89/4, Praha-

Dolní Chabry“ na pozemku parc.č. 142 k.ú. Dolní Chabry 

4. Žádost o souhlas majitele sousední nemovitosti se stavbou „Stavební úpravy RD č.p. 427, 

ulice Spořická, Praha-Dolní Chabry“ na pozemku parc č. 605 a 606 k.ú. Dolní Chabry 

5. Oznámení zahájení společného řízení na stavbu: „Odstavná plocha prodejny AAA Auto 

Praha“ Praha 8, Čimice, Dolní Chabry, Dopraváků na pozemcích parc.č. 1025/1, 1025/4, 

1025/12 v k.ú. Čimice a na pozemku parc č. 1374/3, 1374/17, 1374/25 a 1405/1 v k.ú. 

Dolní Chabry 

 

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 17:50. Paní starostka přivítala přítomné na 126. zasedání a 

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

Ing. Hájíčková. Starostka požádala o přidání nebo stažení bodu z programu. 

Byl přidán bod č.6 Zvolení členů Likvidační komise, bod č.7 Žádost o proplacení autobusové 

dopravy-MŠ Bílenecké náměstí, bod č.8 Návrh na schválení odměny ředitelkám 

příspěvkových organizací zřízených městkou částí Praha-Dolní Chabry a bod č.9 Žádost o 

převedení finančních prostředků ze školské komise na účet MŠ Beranov. Starostka dala 

hlasovat o takto navrženém programu:  

 

1. Kontrola zápisu č. 125 

2. Rozpočtové opatření č. 10/2022 

3. Žádost o stanovisko ke studii „Rekonstrukce rodinného domu U Václava 89/4, Praha-

Dolní Chabry“ na pozemku parc.č. 142 k.ú. Dolní Chabry 

4. Žádost o souhlas majitele sousední nemovitosti se stavbou „Stavební úpravy RD č.p. 427, 

ulice Spořická, Praha-Dolní Chabry“ na pozemku parc č. 605 a 606 k.ú. Dolní Chabry 

5. Oznámení zahájení společného řízení na stavbu: „Odstavná plocha prodejny AAA Auto 

Praha“ Praha 8, Čimice, Dolní Chabry, Dopraváků na pozemcích parc.č. 1025/1, 1025/4, 

1025/12 v k.ú. Čimice a na pozemku parc č. 1374/3, 1374/17, 1374/25 a 1405/1 v k.ú. 

Dolní Chabry 

6. Zvolení členů Likvidační komise 

7. Žádost o proplacení autobusové dopravy-MŠ Bílenecké náměstí 

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

Praha-Dolní Chabry 

9. Žádost o převedení finančních prostředků ze školské komise na účet MŠ Beranov 
 

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

Program byl schválen. 



 

 

ad 1) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu –  

Kontrola zápisu č.125 

 

Kontrola zápisu č. 125 bez připomínek. 

 

 

ad 2) Paní starostka přistoupila k druhému bodu programu –  

Rozpočtové opatření č. 10/2022 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 999/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. schvaluje  

rozpočtové opatření č. 10/2022 

II. ukládá 

ÚMČ provedení rozpočtového opatření č. 10/2022 

III. doporučuje 

předložit informaci o rozpočtovém opatření č. 10/2022 ZMČ 

 

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

 

 

 

ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu – 

Žádost o stanovisko ke studii „Rekonstrukce rodinného domu U Václava 89/4, Praha-

Dolní Chabry“ na pozemku parc.č. 142 k.ú. Dolní Chabry 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 1000/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

- žádost o stanovisko ke studii „Rekonstrukce rodinného domu U Václava 89/4, 

Praha-Dolní Chabry“ na pozemku parc. č. 142 k.ú. Dolní Chabry 

- stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 20.07.2022 

II. souhlasí 

se studií „Rekonstrukce rodinného domu U Václava 89/4, Praha-Dolní Chabry“ na 

pozemku parc. č. 142 k.ú. Dolní Chabry za podmínky 

      - ohlášení záboru veřejného prostranství během realizace stavby 

 - uzavření smlouvy o výpůjčce na komunikaci Pod Václavem, Praha-Dolní Chabry 

              par.č. 1409/1 k.ú. Dolní Chabry 

III. pověřuje 

starostku podpisem přiložené studie  

IV. ukládá 

referentce stavební oblasti odeslat usnesení + studii 

Termín: 10 pracovních dnů 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ad 4) Paní starostka přistoupila ke čtvrtému bodu programu – 

Žádost o souhlas majitele sousední nemovitosti se stavbou „Stavební úpravy RD č.p. 

427, ulice Spořická, Praha-Dolní Chabry“ na pozemku parc č. 605 a 606 k.ú. Dolní 

Chabry 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 1001/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

- žádost o souhlas majitele sousední nemovitosti se stavbou „Stavební úpravy RD č. 

p. 427, ulice Spořická, Praha-Dolní Chabry“ na pozemku parc. č. 605 a 606 k.ú. 

Dolní Chabry 

- stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 20.07.2022 

II. souhlasí 

se stavbou „Stavební úpravy RD č. p. 427, ulice Spořická, Praha-Dolní Chabry“ na 

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

      - ohlášení záboru veřejného prostranství během realizace stavby 

III. pověřuje 

starostku podpisem přiložené situace 

IV. ukládá 

referentce stavební oblasti odeslat usnesení + situaci 

Termín: 10 pracovních dnů 

 

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

 

 

 

ad 5) Paní starostka přistoupila k pátému bodu programu – 

Oznámení zahájení společného řízení na stavbu: „Odstavná plocha prodejny AAA Auto 

Praha“ Praha 8, Čimice, Dolní Chabry, Dopraváků na pozemcích parc.č. 1025/1, 1025/4, 

1025/12 v k.ú. Čimice a na pozemku parc č. 1374/3, 1374/17, 1374/25 a 1405/1 v k.ú. 

Dolní Chabry 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 1002/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

- Oznámení zahájení společného řízení na stavbu „Odstavná plocha prodejny AAA 

Auto Praha“ Praha 8, Čimice, Dolní Chabry, Dopraváků 

- stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 20.07.2022 

II. souhlasí 

s podáním připomínek  

III. pověřuje 

1. místostarostu zpracováním připomínek 

IV. ukládá 

referentce stavební oblasti odeslat připomínky  

Termín: do 31.7.2022 

 

 

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

 

 

 

 



 

ad 6) Paní starostka přistoupila k šestému bodu programu – 

Zvolení členů Likvidační komise 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 1003/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

návrh na zvolení členů Likvidační komise RMČ ve složení Mgr. Lenky Drdové, 

Stanislava Vyšína, Ing. Silvie Špetlové, Milana Buryšky a Martiny Bahou 

Procházkové 

II. schvaluje  
zvolení členů Likvidační komise RMČ ve složení Mgr. Lenky Drdové, Stanislava 

Vyšína, Ing. Silvie Špetlové, Milana Buryšky a Martiny Bahou Procházkové 

III. ukládá 
referentce správy majetku informovat členy Likvidační komise o jejich zvoleni 

 

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

 

 

ad 7) Paní starostka přistoupila k sedmému bodu programu – 

Žádost o proplacení autobusové dopravy-MŠ Bílenecké náměstí 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 1004/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

žádost o proplacení autobusové dopravy dětí na výlet v rámci loučení se školním 

rokem od MŠ Bílenecké náměstí 

II. schvaluje  

proplacení autobusové dopravy dětí na výlet v rámci loučení se školním rokem za 

celkovou částku 11 190 Kč 

III. ukládá 

ÚMČ proplatit dopravu 

 

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

 

 

ad 8) Paní starostka přistoupila k osmému bodu programu – 

Návrh na schválení odměn ředitelkám příspěvkových organizací zřízených městskou 

částí Praha-Dolní Chabry 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 1005/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

návrh na schválení odměn ředitelkám příspěvkových organizací zřízených městskou 

částí Praha-Dolní Chabry v 2. čtvrtletí 2022 (období duben - červen) 

II. schvaluje  

odměny ředitelkám příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha-Dolní 

Chabry v 2. čtvrtletí 2022 (období duben - červen), 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 

 

 



 

 

ad 9) Paní starostka přistoupila k devátému bodu programu – 

Žádost o převedení finančních prostředků ze školské komise na účet MŠ Beranov 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 1006/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

žádost o převedení finančních prostředků ve výši 11 500 Kč ze školské komise na 

realizaci kulturních akcí pro děti na účet MŠ Beranov 

II. schvaluje  

převedení finančních prostředků ve výši 11 500 Kč ze školské komise na realizaci 

kulturních akcí pro děti na účet MŠ Beranov 

III. ukládá 

ÚMČ převedení finančních prostředků 

 

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

 

 

 

Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 17:55 hod. ukončila. 

 

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

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

                                     

Ověřovatelé: 

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

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

 

Ing. Alena Hájíčková                                     podpis: ……………………………………..  

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


