
 

Městská část Praha-Dolní Chabry 

Rada městské části 

Zápis č. 130/22/RMČ ze dne 05.09.2022 

 

Přítomni: 4  

Omluveni: Ing. Hájíčková 

Ověřovatelé zápisu: p. Vyšín, Ing. Floriánová 

 

Navržený program 130. zasedání Rady MČ: 

 

1. Kontrola zápisu č. 129  

2. Prodej části pozemku parc. č. 1462/1, k.ú. Dolní Chabry zapsaného na LV 1087 

3. Žádost o schválení navýšení rozpočtu o částku 12 000 Kč z prostředků školské komise 

MŠ Chaberáček  

4. Návrh na schválení dodavatele veřejné zakázky „Realizace energeticky úsporných 

opatření mateřských školek“ 

5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce pozemku parc.č. 1445, k.ú. Dolní Chabry ze dne 

27.6.2022 

6. Návrh programu 23. zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry 

 

 

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 17:39. Paní starostka přivítala přítomné na 130. 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 přidán bod 

č.7 Dohoda o stanovení počtu žáků a vnitřní směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání – MŠ 

Chaberáček. Starostka dala hlasovat o takto navrženém programu:  

 

 

1. Kontrola zápisu č. 129  

2. Prodej části pozemku parc. č. 1462/1, k.ú. Dolní Chabry zapsaného na LV 1087 

3. Žádost o schválení navýšení rozpočtu o částku 12 000 Kč z prostředků školské komise 

MŠ Chaberáček  

4. Návrh na schválení dodavatele veřejné zakázky „Realizace energeticky úsporných 

opatření mateřských školek“ 

5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce pozemku parc.č. 1445, k.ú. Dolní Chabry ze dne 

27.6.2022 

6. Návrh programu 23. zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry 

7. Dohoda o stanovení počtu žáků a vnitřní směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání – 

MŠ Chaberáček 
 

 

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

 

Program byl schválen. 

 

 

ad 1) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu –  

Kontrola zápisu č.129  

Kontrola zápisu č. 129 bez připomínek. 

 

 

 



 

ad 2) Paní starostka přistoupila k druhému bodu programu –  

Prodej části pozemku parc. č. 1462/1, k.ú. Dolní Chabry zapsaného na LV 1087  

Starostka po projednání dala hlasovat o usnesení v tomto znění: 

I.       bere na vědomí 

žádost pana Jiřího K., 184 00 Dolní Chabry o odkupu části pozemku o velikosti 143 

m2 parc. č. 1462/1, druh pozemku ostatní plocha – ostatní komunikace, k. ú. Dolní 

Chabry zapsaného na LV 1087 

- cenovou mapu hl. m. Prahy pro rok 2022 

- vyhlášení záměru prodeje části pozemku 

 - stanovisko Komise stavební a dopravní, bod. č. 12 ze dne 15.6.2022  

II. schvaluje  

vyhlášení záměru prodeje části pozemku o velikosti 143 m2 parc. č. 1462/1, druh 

pozemku – ostatní plocha – ostatní komunikace, k. ú. Dolní Chabry zapsaného na LV 

1087 

- cenu pozemku dle cenové mapy hl. m. Prahy pro rok 2022 

III. ukládá 

- referentce správy majetku zajistit zveřejnění záměru prodeje části pozemku 

- záměr prodeje části pozemku parc.č. 1462/1, k.ú. Dolní Chabry předložit k 

projednání v Zastupitelstvu městské části Praha – Dolní Chabry 

 

Hlasování:                   Pro: 1-p.Vyšín          Proti: 0         Zdržel se: 3 

Návrh nebyl přijat. 

 

ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu – 

Žádost o schválení navýšení rozpočtu o částku 12 000 Kč z prostředků školské komise 

MŠ Chaberáček  

Rada po projednání přijala usnesení č. 1020/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

žádost o schválení navýšení rozpočtu MŠ Chaberáček o částku 12 000 Kč z prostředků 

školské komise  

II. schvaluje  

navýšení rozpočtu MŠ Chaberáček o částku 12 000 Kč z prostředků školské komise  

III. ukládá 

ÚMČ převedení finančních prostředků 

 

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

 

ad 4) Paní starostka přistoupila ke čtvrtému bodu programu – 

Návrh na schválení dodavatele veřejné zakázky „Realizace energeticky úsporných 

opatření mateřských školek“ 

Rada po projednání přijala usnesení č. 1021/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

výsledek hodnocení došlých nabídek 

II. souhlasí 

s výsledkem hodnocení došlých nabídek v následujícím pořadí  

1. EnerSolutio s.r.o. 

2. TrueVestment s.r.o. 

III. ukládá  

- UMČ předložit ke schválení na nejbližším zasedání ZMČ výběr nejvhodnější 

nabídky 

- Návrh smlouvy s vybraným dodavatelem předložit ZMČ ke schválení 

 

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

 



 

ad 5) Paní starostka přistoupila k pátému bodu programu – 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce pozemku parc.č. 1445, k.ú. Dolní Chabry ze dne 

27.6.2022 

Rada po projednání přijala usnesení č. 1022/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

žádost o prodloužení výpůjčky pozemku parc.č. 1445, připojení objektu k místní 

komunikaci ulice Krbická č.p. 427, parc. č. 605 a 606, k.ú. Dolní Chabry do 

31.12.2022 

II. souhlasí 

- s prodloužením výpůjčky pozemku parc.č. 1445, k.ú. Dolní Chabry,  připojení 

objektu k místní komunikaci ulice Krbická č.p. 427, parc. č. 605 a 606 k. ú. Dolní 

Chabry a to do 31.12.2022 

- s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 27.6.2022 

III. pověřuje 
starostku podpisem dodatku ke Smlouvě o výpůjčce  

IV. ukládá  
ÚMČ připravit dodatek ke Smlouvě o výpůjčce 

 

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

 

ad 6) Paní starostka přistoupila k šestému bodu programu – 

Návrh programu 23. zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry 

Rada po projednání přijala usnesení č. 1023/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

návrh programu 23. zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry 

II. schvaluje  

program 23. zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry 

III. pověřuje 

starostku podpisem programu 23. zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry 

IV. ukládá 

ÚMČ vyvěšení programu 23. zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry na úřední desku a 

zaslání materiálů zastupitelům 

 

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

 

ad 7) Paní starostka přistoupila k sedmému bodu programu – 

Dohoda o stanovení počtu žáků a vnitřní směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání – 

MŠ Chaberáček 

Rada po projednání přijala usnesení č. 1024/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

- Dohodu o stanovení tříd a počtu dětí v MŠ Chaberáček na počet 3 třídy a 69 žáků 

- Vnitřní směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání 

 

Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 17:45 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: ………………………. 


