
 

Městská část Praha-Dolní Chabry 

Rada městské části 

Program č. 132/22/RMČ zasedání ze dne 03.10.2022 

 

Přítomni: 5 

Omluveni:  

Ověřovatelé zápisu: p.Vyšín, Ing. Hájíčková 

 

Navržený program 132. zasedání Rady MČ: 

 

1. Kontrola zápisu č. 131  

2. Rozpočtové opatření č.11/2022 

3. Rozpočtové opatření č.12/2022 

4. „Bauhaus Chabry – rekonstrukce vzduchotechniky na pozemcích parc.č.1378/1 a 1378/11 

k.ú. Dolní Chabry“ 

5. Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu parkovacích míst 

6. Bezpečnostní řez vzrostlých stromů na pozemcích MČ Praha-Dolní Chabry 

7. Provedení veřejnosprávní kontroly na místě u zřízených příspěvkových organizací MČ 

Praha-Dolní Chabry 

 

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 17:52. Paní starostka přivítala přítomné na 132. zasedání a 

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

Ing. Hájíčková. Starostka dala hlasovat o navrženém programu:  
 

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

Program byl schválen. 

 

ad 1) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu –  

Kontrola zápisu č.132 

Kontrola zápisu č. 132 bez připomínek. 

 

ad 2) Paní starostka přistoupila k druhému bodu programu –  

Rozpočtové opatření č.11/2022 

Rada po projednání přijala usnesení č. 1036/22/RMČ v tomto znění: 

I. schvaluje  

rozpočtové opatření č. 11/2022 

II. ukládá 

ÚMČ provedení rozpočtového opatření č. 11/2022 

III. doporučuje 

předložit informaci o rozpočtovém opatření č. 11/2022 ZMČ 

 

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

 

ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu – 

Rozpočtové opatření č.12/2022 

Rada po projednání přijala usnesení č. 1037/22/RMČ v tomto znění: 

I. schvaluje  

rozpočtové opatření č. 12/2022 

II. ukládá 

ÚMČ provedení rozpočtového opatření č. 12/2022 

III. doporučuje 

předložit informaci o rozpočtovém opatření č. 12/2022 ZMČ 

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

 



 

ad 4) Paní starostka přistoupila ke čtvrtému bodu programu – 

„Bauhaus Chabry – rekonstrukce vzduchotechniky na pozemcích parc.č.1378/1 a 

1378/11 k.ú. Dolní Chabry“ 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 1038/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

- žádost „Bauhaus Chabry – rekonstrukce vzduchotechniky“ na pozemcích parc. č. 

1378/1 a 1378/11 k.ú. Dolní Chabry pro stavební řízení 

- stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 21.9.2022 

II. souhlasí 

s PD „Bauhaus Chabry – rekonstrukce vzduchotechniky“ na pozemcích parc. č. 

1378/1 a 1378/11 k.ú. Dolní Chabry pro stavební řízení, kterou vypracovala projekční 

kancelář  F.S.P. spol. s r.o., IČ: 23134896 pro stavební řízení 

III. pověřuje 

starostku podpisem usnesení a podpisem koordinační situace 

IV. ukládá 

referentce stavební oblasti odeslat usnesení + koordinační situaci 

Termín: 10 pracovních dnů 

 

Hlasování:                   Pro: 4          Proti: 0         Zdržel se: 1 

 

ad 5) Paní starostka přistoupila k pátému bodu programu – 

Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu parkovacích míst 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 1039/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu parkovacích míst 

II. schvaluje  

Smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu parkovacích míst s panem Vincenzo Brizzi, 

bytem Praha 8, 184 00 

III. pověřuje 

starostku podpisem smlouvy 

IV. ukládá 

ÚMČ zveřejnit smlouvu v registru smluv 

 

Hlasování:                   Pro: 3          Proti: 0         Zdržel se: 2 

 

ad 6) Paní starostka přistoupila k šestému bodu programu – 

Bezpečnostní řez vzrostlých stromů na pozemcích MČ Praha-Dolní Chabry 

Rada po projednání přijala usnesení č. 1040/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí  

cenové nabídky firem na bezpečnostní řez vzrostlých stromů v MČ Praha-Dolní 

Chabry 

II. schvaluje  

cenovou nabídku od firmy Zahrady Kepka s.r.o., Feřtekova 745/4, Praha-Bohnice, 

IČO:04116593 na bezpečnostní řez vzrostlých stromů v areálu hřbitova a v parku 

okolo kostela za celkovou hodnotu 292 699 Kč dle cenové nabídky 

III. pověřuje 

starostku podpisem objednávky 

IV. ukládá 

ÚMČ zveřejnění objednávky v registru smluv 

 

Hlasování:                   Pro: 4          Proti: 0         Zdržel se: 1 

 



 

ad 7) Paní starostka přistoupila k sedmému bodu programu – 

Provedení veřejnosprávní kontroly na místě u zřízených příspěvkových organizací MČ 

Praha-Dolní Chabry 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 1041/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. jmenuje 

kontrolní komisi k provedení veřejnosprávní kontroly na místě za účelem kontroly 

hospodaření s veřejnými prostředky u všech příspěvkových organizací MČ Praha-

Dolní Chabry.  

Členové kontrolní komise: 

 Vedoucí kontrolní skupiny:  Lenka Drdová 

 Člen kontrolní skupiny:  Kateřina Táborská 

 Přizvaná osoba:   Petra Urbanová 

II. souhlasí 

s provedením VSK na místě u zřízených příspěvkových organizací MČ Praha-Dolní 

Chabry nejpozději do konce roku 2022 a se členy kontrolní komise 

III. ukládá 

starostce jmenovat a pověřit členy kontrolní komise 

 

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

 

 

 

 

Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 18:07 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: ………………………. 


