
 

Městská část Praha-Dolní Chabry 

Rada městské části 

Program č. 2/22/RMČ zasedání ze dne 09.11.2022 

 

Přítomni: 5 – online Ing. Floriánová 

Omluveni:  

Ověřovatelé zápisu: Ing. Floriánová, p. Vyšín 

 

Navržený program 2. zasedání Rady MČ: 

 

1. Kontrola zápisu č. 1  

2. Žádost sdružení OSOP o finanční příspěvek ve výši 20 000 Kč na Vánoční slavnost u 

kostela 

3. Záměr prodeje části pozemku 10 m2 parc.č.1416, k.ú. Dolní Chabry 

4. Plán inventur pro rok 2022 MČ Praha – Dolní Chabry se stavem k 31.12.2022 

5. Žádost Základní školy Praha – Dolní Chabry o výmaz zápisu školní jídelny – výdejny 

z rejstříku škol a školských zařízení 

6. Návrh na vyčištění kanálových uličních vpustí a doplnění chybějících kanálových košů – 

2. etapa 

7. Návrh na odkup pozemků parc.č.1238/5, 1238/6, 1238/7, 1241/1 a 1334/4, k.ú. Dolní 

Chabry do majetku MČ Praha – Dolní Chabry 

8. Informace  

- Výroční zpráva o činnosti Základní školy Praha – Dolní Chabry 

 

 

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 18:07. Paní starostka přivítala přítomné na 2. zasedání a 

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

paní Ing. Floriánová. Starostka dala hlasovat o navrženém programu:  

 

1. Kontrola zápisu č. 1 

2. Žádost sdružení OSOP o finanční příspěvek ve výši 20 000 Kč na Vánoční slavnost u 

kostela 

3. Záměr prodeje části pozemku 10 m2 parc.č.1416, k.ú. Dolní Chabry 

4. Plán inventur pro rok 2022 MČ Praha – Dolní Chabry se stavem k 31.12.2022 

5. Žádost Základní školy Praha – Dolní Chabry o výmaz zápisu školní jídelny – výdejny 

z rejstříku škol a školských zařízení 

6. Návrh na vyčištění kanálových uličních vpustí a doplnění chybějících kanálových košů – 

2. etapa 

7. Návrh na odkup pozemků parc.č.1238/5, 1238/6, 1238/7, 1241/1 a 1334/4, k.ú. Dolní 

Chabry do majetku MČ Praha – Dolní Chabry 

8. Informace  

- Výroční zpráva o činnosti Základní školy Praha – Dolní Chabry 

 

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

Program byl schválen. 

 

ad 1) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu –  

 

Kontrola zápisu č.1 

Kontrola zápisu č. 1 bez připomínek. 

 

 



 

 

ad 2) Paní starostka přistoupila k druhému bodu programu –  

Žádost sdružení OSOP o finanční příspěvek ve výši 20 000 Kč na Vánoční slavnost u 

kostela 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 012/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

žádost sdružení OSOP o finanční příspěvek ve výši 20 000 Kč na Vánoční slavnost u 

kostela s názvem Adventní setkání, zpěvy a tradice 

II. schvaluje 

finanční příspěvek ve výši 20 000 Kč sdružení OSOP na Vánoční slavnost u kostela 

s názvem Adventní setkání, zpěvy a tradice  

III. pověřuje 

starostku podpisem darovací smlouvy 

IV. ukládá 

ÚMČ vypracovat darovací smlouvu, zajistit podpisy a zaslat finanční prostředky 

 

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

 

ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu – 

Revokace Usnesení č. 960/22/RMČ ze dne 30.05.2022 a vyhlášení záměru prodeje části 

pozemku 10 m2 parc.č.  1416, k. ú. Dolní Chabry 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 013/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

- revokaci Usnesení č. 960/22/RMČ ze dne 30.05.2022  

- záměr prodeje části pozemku parc.č. 1416 o výměře 1971 m2 (ostatní plocha, 

ostatní komunikace), k.ú. Dolní Chabry  

- geometrický plán č. 2168-097/2022 ze dne 15.7.2022 vypracovaný panem Ing. 

Petrem Falátem, kterým se pozemek parc.č. 1416 o výměře 1971 m2 (ostatní 

plocha, ostatní komunikace), k.ú. Dolní Chabry dělí na pozemek parc.č. 1416/2 o 

výměře     10 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace), k.ú. Dolní Chabry a na 

pozemek parc.č.  1416/1 o výměře 1961 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace, 

k.ú. Dolní Chabry  

- záměr prodeje odděleného pozemku parc.č. 1416/2 o výměře 10 m2, (ostatní 

plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Dolní Chabry. 

II. schvaluje  

- revokaci Usnesení č. 960/22/RMČ ze dne 30.05.2022  

- záměr prodeje části pozemku parc.č 1416/2 o výměře 10 m2 (ostatní plocha, ostatní 

komunikace), k.ú. Dolní Chabry odděleného geometrickým plánem č. 2168-

097/2022 ze dne 15.7.2022, vypracovaným panem Ing. Petrem Falátem od 

pozemku parc.č. 1416 (ostatní plocha, ostatní komunikace), k. ú. Dolní Chabry  

III. pověřuje 

starostku MČ podpisem záměru 

IV. ukládá 

referentce správy majetku zveřejnit záměr prodeje na úřední desce včetně 

geometrického plánu č. 2168-097/2022 ze dne 15.7.2022 vypracovaným panem Ing. 

Petrem Falátem  
 

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

 

 

 

 



 

ad 4) Paní starostka přistoupila ke čtvrtému bodu programu – 

Plán inventur pro rok 2022 MČ Praha – Dolní Chabry  

se stavem k 31.12.2022 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 014/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí  

Plán inventur na rok 2022 MČ Praha – Dolní Chabry se stavem k 31.12.2022, který se 

musí na základě § 5 Vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků 

sestavit nejpozději do zahájení první inventury  

II. schvaluje  

Plán inventur pro rok 2022 MČ Praha – Dolní Chabry se stavem k 31.12.2022 

III. ukládá 

ÚMČ zajistit podpisové vzory jednotlivých členů inventarizačních komisí 

Termín: ihned 

 

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

 

ad 5) Paní starostka přistoupila k pátému bodu programu – 

Žádost Základní školy Praha – Dolní Chabry o výmaz zápisu školní jídelny – výdejny z 

rejstříku škol a školských zařízení 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 015/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

žádost Základní školy Praha – Dolní Chabry o výmaz zápisu školní jídelny – výdejny 

z rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1.1.2023  

II. schvaluje 

žádost Základní školy Praha – Dolní Chabry o výmaz zápisu školní jídelny – výdejny 

z rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1.1.2023 

III. pověřuje 

starostku podpisem příloh k žádosti o výmaz zápisu školní jídelny – výdejny  

 

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

 

ad 6) Paní starostka přistoupila k šestému bodu programu – 

Návrh na vyčištění kanálových uličních vpustí a doplnění chybějících kanálových košů – 

2. etapa 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 016/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

návrh na vyčištění kanálových uličních vpustí a doplnění chybějících kanálových košů 

II. schvaluje  

- vyčištění kanálových uličních vpustí a doplnění chybějících kanálových košů 

- cenovou nabídku firmy PVK dle důvodové zprávy 

III. pověřuje 

starostku podpisem objednávky 

IV. ukládá 

ÚMČ vyhotovení objednávky 

 

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

 

 

 

 

 



 

ad 7) Paní starostka přistoupila k sedmému bodu programu – 

Nabídka odkupu pozemků parc.č.1238/5, 1238/6, 1238/7, 1241/1 a 1334/4, k.ú. Dolní 

Chabry do majetku MČ Praha – Dolní Chabry 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 017/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

- nabídku odkupu vlastníků pozemků parc.č.1238/5, 1238/6, 1238/7, 1241/1 a 1334/4 

v k.ú. Dolní Chabry na jejich odkup do majetku MČ Praha – Dolní Chabry 

- zadání vypracování znaleckého posudku 

II. schvaluje  

zadání vypracování znaleckého posudku pro stanovení ceny odhadem – cena pozemků není 

stanovena dle cenové mapy 

 III. pověřuje 

- 1.místostarostu k dalším jednání a koordinaci postupu mezi vlastníky pozemků a MČ  

- starostku podpisem objednávky znaleckého posudku 

 IV. ukládá 

ÚMČ vyhotovení objednávky na vyhotovení znaleckého posudku autorizovaným 

znalcem  
 

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

 

 

ad 8) Paní starostka přistoupila k osmému bodu programu – 

Informace - Výroční zpráva o činnosti Základní školy Praha – Dolní Chabry 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 018/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

informaci o výroční zprávě Základní školy Praha – Dolní Chabry, příspěvkové 

organizace za školní rok 2021/2022  

 

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

 

 

 

 

Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 18:15 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: ………………………. 


