
 

Městská část Praha-Dolní Chabry 

Rada městské části 

Program č. 1/22/RMČ zasedání ze dne 26.10.2022 

 

Přítomni: 5 

Omluveni:  

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Mlynárová, Dr. Ing. Vávra 

 

Navržený program 1. zasedání Rady MČ: 

 

1. Kontrola zápisu č. 132  

2. „Přístavba zádveří rodinného domku Kadaňská“ na pozemku parc.č.95 k.ú. Dolní Chabry 

3. Zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků MČ Praha-Dolní Chabry se stavem 

k 31.12.2022 

4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu vánoční výzdoby 

5. Návrh na jmenování členů a předsedů komisí stavební a dopravní, školské a sportovní, 

komise životního prostředí, komise pro projednávání přestupků a redakční radu 

Chaberského zpravodaje 

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

Praha-Dolní Chabry 

7. Změna složení povodňové komise Městské části Praha-Dolní Chabry 

8. Návrh na schválení Organizačního řádu úřadu Městské části Praha-Dolní Chabry 

9. Návrh na schválení Smlouvy o poskytování právních služeb 

10. Informace -    Informace o doplňkové činnosti MŠ Beranov 

- Informace o výši peněžních darů ZŠ Praha-Dolní Chabry 

- Projekt tramvaje 

 

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 20:09. Paní starostka přivítala přítomné na 1. zasedání a 

konstatovala, že Rada je usnášeníschopná. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Dr. Ing. 

Vávra a Mgr. Mlynárová. Starostka navrhla rozdělit bod č.5 do dvou bodů následovně. Bod č. 

5 Návrh na jmenování členů a předsedů komisí stavební a dopravní, školské, sportovní, 

kulturní, sociální, komise životního prostředí a komise pro okruh a bod č.6 Návrh na odvolání 

zástupce šéfredaktora a jmenování členů Redakční rady Chaberského zpravodaje. Starostka 

dala hlasovat o takto navrženém programu:  

 

1. Kontrola zápisu č. 132  

2. „Přístavba zádveří rodinného domku Kadaňská“ na pozemku parc.č.95 k.ú. Dolní Chabry 

3. Zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků MČ Praha-Dolní Chabry se stavem 

k 31.12.2022 

4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu vánoční výzdoby 

5. Návrh na jmenování členů a předsedů komisí stavební a dopravní, školské, sportovní, 

kulturní, sociální, komise životního prostředí a komise pro okruh 

6. Návrh na odvolání zástupce šéfredaktora a jmenování členů Redakční rady Chaberského 

zpravodaje 

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

Praha-Dolní Chabry 

8. Změna složení povodňové komise Městské části Praha-Dolní Chabry 

9. Návrh na schválení Organizačního řádu úřadu Městské části Praha-Dolní Chabry 

10. Návrh na schválení Smlouvy o poskytování právních služeb 

11. Informace -    Informace o doplňkové činnosti MŠ Beranov 

- Informace o výši peněžních darů ZŠ Praha-Dolní Chabry 

- Projekt tramvaje 



 

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 –  

„Přístavba zádveří rodinného domku Kadaňská“ na pozemku parc.č.95 k.ú. Dolní 

Chabry  
Rada po projednání přijala usnesení č. 001/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

- žádost o vydání souhlasného stanoviska k žádosti „Přístavba zádveří rodinného 

domku  Kadaňská 93/4“ na pozemku parc. č. 95 k.ú. Dolní Chabry pro stavební 

řízení 

- stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 05.10.2022 

II. souhlasí 

s PD „Přístavba zádveří rodinného domku  Kadaňská 93/4“ na pozemku parc. č. 95 

k.ú. Dolní Chabry pro stavební řízení, kterou vypracoval Ing. Jaroslav Holas ČKAIT 

č.a. 0010640 za podmínky 

• ohlášení záboru veřejného prostranství během stavebních prací 

III. pověřuje 

starostku podpisem usnesení a podpisem koordinační situace 

IV. ukládá 

referentce stavební oblasti odeslat usnesení + koordinační situaci 

Termín: 10 pracovních dnů 

 

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

 

ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu – 

Zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků MČ Praha-Dolní Chabry se 

stavem k 31.12.2022 

Rada po projednání přijala usnesení č. 002/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

pokyn hl. m. Prahy – usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2615 ze dne 26.9.2022 k zajištění 

a provedení inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy k 31.12.2022. 

II. zřizuje  
hlavní inventarizační komisi MČ Praha – Dolní Chabry a to ve složení: 

Mgr. Lenka Drdová   předseda 

Kateřina Vosátková   člen  

Gabriela Chamrová   člen 

Alena Fialová    člen 

Milan Buryška   člen 

Bohdan Jelen    člen 

Daniela Pisingerová   člen 

Rada MČ Praha – Dolní Chabry schvaluje sedmičlennou hlavní inventarizační komisi 

z důvodu, kdyby neočekávaně některý z členů komise dlouhodobě onemocněl a 

souhlasí, aby komise poté pracovala i ve sníženém počtu členů. 

III. ukládá 
ÚMČ zajistit sdělení složení členů hlavní inventarizační komise odboru EVM MHMP 

Termín: ihned 

 

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

 



 

ad 4) Paní starostka přistoupila ke čtvrtému bodu programu – 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu vánoční výzdoby 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 003/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí  

návrh úpravy pronájmu vánoční výzdoby stromů v MČ Praha-Dolní Chabry a 

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě s firmou MKmont Illuminations s r.o.  

II. schvaluje  

návrh úpravy pronájmu vánoční výzdoby stromů v MČ Praha-Dolní Chabry a 

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu vánoční výzdoby dle cenové nabídky, 

která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

III. pověřuje 

starostku podpisem Dodatku č. 1. 

 

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

 

ad 5) Paní starostka přistoupila k pátému bodu programu – 

Návrh na jmenování členů a předsedů komisí stavební a dopravní, školské, sportovní, 

kulturní, sociální, komise životního prostředí a komise pro okruh 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 004/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

návrh na jmenování předsedů a komisí stavební a dopravní, školské, sportovní, 

kulturní, sociální, komise životního prostředí a komise pro okruh  

II. jmenuje  

předsedy a členy uvedených komisí RMČ Praha-Dolní Chabry dle přílohy s účinností 

od 1. 11. 2022 

III. ukládá 

ÚMČ informovat předsedy a členy komisí o novém složení  

 

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

 

ad 6) Paní starostka přistoupila k šestému bodu programu – 

Návrh na odvolání zástupce šéfredaktora a jmenování členů Redakční rady 

Chaberského zpravodaje 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 005/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

návrh na odvolání zástupce šéfredaktora a jmenování členů Redakční rady 

Chaberského zpravodaje 

II. odvolává  

zástupce šéfredaktora Redakční rady Chaberského zpravodaje Zdeňka Šíra 

III. jmenuje 

další 2 členy redakční rady: 

- Hanu Francovou 

- Ing. Mgr. Martinu Šušákovou 

IV. schvaluje 

redakční radu v tomto složení: 

- předseda: Mgr. Tomáš Trenkler  

- členové: Hana Francová, Mgr. Kateřina Tomcová, Ing. Mgr. Martina Šušáková, 

Alena Wachtlová  

 

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

 



 

ad 7) Paní starostka přistoupila k sedmému bodu programu – 

Návrh na schválení odměn ředitelkám příspěvkových organizací zřízených městskou 

částí Praha-Dolní Chabry 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 006/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

návrh na schválení odměn ředitelkám příspěvkových organizací zřízených městskou 

částí Praha-Dolní Chabry v 3. čtvrtletí 2022 (období červenec - září) 

II. schvaluje  

odměny ředitelkám příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha-Dolní 

Chabry v 3. čtvrtletí 2022 (období červenec - září), 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 8) Paní starostka přistoupila k osmému bodu programu – 

Změna složení povodňové komise Městské části Praha-Dolní Chabry 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 007/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. odvolává 

- z pozice místopředsedy povodňové komise JUDr. Milana Golase  

- z pozice člena povodňové komise Jana Vokurku a Martina Knížka 

II. schvaluje  

- na pozici místopředsedy povodňové komise Stanislava Vyšína 

- na pozici člena povodňové komise Ing. Barboru Floriánovou, Dr., Ing. Přemysla 

Vávru a Mgr. Radku Mlynárovou 

III. pověřuje 

ÚMČ zasláním informace o zvolení nových členů povodňové komise Městské části 

Praha-Dolní Chabry vyššímu povodňovému orgánu – povodňové komisi Městské části 

Praha 8 

 

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

 

ad 9) Paní starostka přistoupila k devátému bodu programu – 

Návrh na schválení Organizačního řádu úřadu Městské části Praha-Dolní Chabry 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 008/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

návrh na schválení Organizačního řádu úřadu Městské části Praha-Dolní Chabry 

II. schvaluje  

Organizační řád úřadu Městské části Praha-Dolní Chabry 

III. pověřuje 

starostku podpisem Organizačního řádu úřadu Městské části Praha-Dolní Chabry 

IV. ukládá 

tajemnici seznámit zainteresované pracovníky se Organizačním řádem úřadu Městské 

části Praha-Dolní Chabry 

 

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

 



 

ad 10) Paní starostka přistoupila k desátému bodu programu – 

Návrh na schválení Smlouvy o poskytování právních služeb 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 009/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

návrh na schválení Smlouvy o poskytování právních služeb  

II. schvaluje  

uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb s JUDr. Janem Metelkou, LL.M, 

ČAK  19071 se sídlem Panská 854/2, Praha 1, 110 00  

III. pověřuje 

starostku podpisem smlouvy  

IV. ukládá 

ÚMČ zveřejnění smlouvy v registru smluv 

 

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

 

ad 11) Paní starostka přistoupila k jedenáctému bodu programu – 

Informace -    Informace o doplňkové činnosti MŠ Beranov 

- Informace o výši peněžních darů ZŠ Praha-Dolní Chabry 

- Projekt tramvaje 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 010/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

informaci o doplňkové činnosti MŠ Beranov -  podnájmu nebytových prostor  

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 011/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

informaci o peněžních darech Základní škole Praha-Dolní Chabry, příspěvková 

 organizace ve 2. a 3. čtvrtletí 2022 v celkové výši 4541 Kč 

 

 

 

Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 20:32 hod. ukončila. 

 

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

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

                                     

Ověřovatelé: 

Mgr. Radka Mlynárová   podpis: ……………………………………. 

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

 

Dr. Ing. Přemysl Vávra              podpis: ……………………………………..  

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


