
 

Městská část Praha-Dolní Chabry 

Rada městské části 

Program č. 4/22/RMČ zasedání ze dne 28.11.2022 

 

Přítomni: 5  

Omluveni:  

Ověřovatelé zápisu: Ing. Floriánová, p. Vyšín 

 

Navržený program 4. zasedání Rady MČ: 

 

1. Kontrola zápisu č. 3  

2. Zřízení služebnosti na pozemek parc.č. 1486/3, k.ú. Dolní Chabry, zapsaný na LV 1087-

uložení telekomunikační sítě – BD Villa Pod Menhirem 

3. Revokace usnesení č. 929/22/RMČ ze dne 25.04.2022 a Zřízení věcného břemene pro 

stavbu „Vedení 110 kV TR Východ –TR Sever“ v pozemku parc.č. 1743/2, 1743/3, 

1743/7 a 1743/1, k.ú. Dolní Chabry 

4. Návrh na schválení podání žádosti o dotaci z programu VISK 

5. Žádost o vydání souhlasu s PD stavebního záměru „Stavební úpravy rodinného domu č.p. 

498 na pozemku parc.č. 35 k.ú. Praha-Dolní Chabry 

6. Návrh odměn členům komisí, výboru, redakční rady a přísedícím u soudu 

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

Praha-Dolní Chabry 

8. Žádost o havarijní opravu průsaku kanalizace Pod Zámečkem 

9. Návrh na schválení havarijní opravy chodníků a komunikací ve správě MČ 

10. Zrušení Fondu rezerv a rozvoje Městské části Praha-Dolní Chabry 

11. Žádost ZŠ Praha-Dolní Chabry o udělení souhlasu s realizací projektu OP JAK 

 

 

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 18:42. Paní starostka přivítala přítomné na 4. zasedání a 

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

paní Ing. Floriánová. Starostka požádala o doplnění programu. Bod č. 10 Zrušení fondu 

rezerv a rozvoje Městské části Praha-Dolní Chabry byl přesunut na příští jednání. Starostka 

dala hlasovat o navrženém programu:  

 

1. Kontrola zápisu č. 3  

2. Zřízení služebnosti na pozemek parc.č. 1486/3, k.ú. Dolní Chabry, zapsaný na LV 1087-

uložení telekomunikační sítě – BD Villa Pod Menhirem 

3. Revokace usnesení č. 929/22/RMČ ze dne 25.04.2022 a Zřízení věcného břemene pro 

stavbu „Vedení 110 kV TR Východ –TR Sever“ v pozemku parc.č. 1743/2, 1743/3, 

1743/7 a 1743/1, k.ú. Dolní Chabry 

4. Návrh na schválení podání žádosti o dotaci z programu VISK 

5. Žádost o vydání souhlasu s PD stavebního záměru „Stavební úpravy rodinného domu č.p. 

498 na pozemku parc.č. 35 k.ú. Praha-Dolní Chabry 

6. Návrh odměn členům komisí, výboru, redakční rady a přísedícím u soudu 

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

Praha-Dolní Chabry 

8. Žádost o havarijní opravu průsaku kanalizace Pod Zámečkem 

9. Návrh na schválení havarijní opravy chodníků a komunikací ve správě MČ 

10. Žádost ZŠ Praha-Dolní Chabry o udělení souhlasu s realizací projektu OP JAK 

 

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

Program byl schválen. 



 

 

ad 1) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu –  

 

Kontrola zápisu č. 3 

Kontrola zápisu č. 3 bez připomínek. 

 

ad 2) Paní starostka přistoupila k druhému bodu programu –  

Zřízení služebnosti na pozemek parc.č. 1486/3, k.ú. Dolní Chabry, zapsaný na LV 1087-

uložení telekomunikační sítě – BD Villa Pod Menhirem 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 021/22/RMČ v tomto znění: 

- bere na vědomí  
-  zřízení služebnosti na části pozemku parc. č. 1486/3, k.ú. Dolní Chabry  

  zapsaný na LV, v celkové délce 18 bm ve prospěch společnosti CETIN a.s., 

  IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 

      -   geometrický plán č. 2164-97/2022 vypracovaný p. Zuzanou Ulrichovou 

     -  cenu za zřízení věcného břemene, která je stanovena ve výši 100,- Kč/metr 

   běžný v chodníku (dle usnesení Rady č.259/004/RMČ) 

     -   Záměr zřídit služebnost na část pozemku parc.č. 1486/3, k.ú. Dolní Chabry č. j.       

  MCPCH 02140/2021 

- schvaluje 
-  zřízení služebnosti a provozování komunikačního vedení a zařízení v rozsahu 

 geometrického plánu č. 2164-97/2022 na část pozemku parc.č. 1486/3, k.ú. 

 Dolní Chabry o celkové délce 18 bm, ve prospěch společnosti CETIN a.s., IČO 

 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 za celkovou 

 jednorázovou náhradu 1800,- Kč (bez DPH). Služebnost spočívá v umístění 

 podzemního komunikačního vedení s optickým kabelem za podmínek, které 

 jsou uvedeny ve Smlouvě o zřízení služebnosti 

- Smlouvu o zřízení služebnosti 

- pověřuje 
 starostku podpisem Smlouvy o zřízení služebnosti 

 

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

 

ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu – 

Revokace usnesení č. 929/22/RMČ ze dne 25.04.2022 a Zřízení věcného břemene pro 

stavbu „Vedení 110 kV TR Východ –TR Sever“ v pozemku parc.č. 1743/2, 1743/3, 

1743/7 a 1743/1, k.ú. Dolní Chabry 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 022/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

- revokaci usnesení č. 929/22/RMČ ze dne 25.4.2022 

- žádost od společnosti PREdistribuce, a. s., IČ: 273765516 Svornosti 3199/19a, 

  150 00 Praha 5 o řízení věcného břemene pro stavbu „Vedení 110 kV TR 

  Východ – TR Sever“ v pozemku parc.č. 1743/2, 1743/3, 1743/7 a 1743/1, k. ú. 

  Dolní Chabry vedeného na LV 1087, bude  zřízeno za účelem umístění a 

  provozování distribuční soustavy - nadzemního  vedení VVN a  

  telekomunikačního vedení i jeho ochranného pásma o celkové délce 24,39 bm 

- geometrický plán č. 1948-69/2017 vypracovaný panem Ing. Lukášem  

  Poláčkem 

- cenu za zřízení věcného břemene, která je stanovena ve výši 1000,- Kč/metr 

  běžný  v  komunikaci (dle usnesení Rady MČ č. 259/004/RMČ) 

- záměr zřídit věcné břemeno na část pozemku parc.č. 1743/2, 1743/3, 1743/7 a 

  1743/1, k.ú. Dolní Chabry č.j.  MCPCH 01169/2022 



 

II. schvaluje  
- revokaci usnesení číslo 929/22/RMČ ze dne 25.04.2022 

- zřídit věcné břemeno pro stavbu „Vedení 110 kV TR Východ – TR Sever“ v 

 rozsahu geometrického plánu č. 1948-69/2017 v části pozemku parc.č. 1743/2, 

 1743/3, 1743/7 a 1743/1, k. ú. Dolní Chabry vedených na LV 1087, které bude 

 zřízeno za účelem umístění a provozování distribuční soustavy - nadzemního 

 vedení VVN a telekomunikačního vedení i jeho ochranného pásma v délce 24,39 

 běžných metrů ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, 

 Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5 za celkovou jednorázovou náhradu ve výši          

 24 390,- Kč (bez DPH) 

- uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene  

III. pověřuje 
starostku MČ podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene 
 

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

 

ad 4) Paní starostka přistoupila ke čtvrtému bodu programu – 

Návrh na schválení podání žádosti o dotaci z programu VISK 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 023/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

návrh na schválení podání žádosti o dotaci z programu VISK 

II. schvaluje  

podání žádosti o dotaci z programu VISK na nákup balíčku e-knih 

III. pověřuje 

starostku podpisem žádosti 

IV. ukládá 

ÚMČ odeslat žádost o dotaci datovou schránkou Ministerstva kultury 

Termín: 10.12.2022 

 

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

 

ad 5) Paní starostka přistoupila k pátému bodu programu – 

Žádost o vydání souhlasu s PD stavebního záměru „Stavební úpravy rodinného domu 

č.p. 498 na pozemku parc.č. 35 k.ú. Praha-Dolní Chabry 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 024/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

- žádost o vydání souhlasu s PD stavebního záměru „Stavební úpravy rodinného 

domu č.p. 498 na pozemku parc. č. 35 k.ú. Praha-Dolní Chabry“ 

- stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 23.11.2022 

II. souhlasí 

s dokumentací záměru stavby „Stavební úpravy rodinného domu č.p. 498 na pozemku 

parc. č. 35 k.ú. Praha-Dolní Chabry“, kterou vypracoval Ing. Petr Picmaus ČKAIT 

0009194 

- za podmínky ohlášení užívání veřejného prostranství během realizace stavby 

III. pověřuje 

starostku podpisem přiložené situace 

IV. ukládá 

referentce stavební oblasti odeslat usnesení + koordinační situaci 

Termín: 10 pracovních dnů 

 

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

 



 

ad 6) Paní starostka přistoupila k šestému bodu programu – 

Návrh odměn členům komisí, výboru, redakční rady a přísedícím u soudu 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 025/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

návrh odměn členům komisí, výborů, redakční rady a přísedícím a soudu  

II. souhlasí 

s návrhem odměn členům komisí, výborů, redakční rady a přísedícím a soudu 

III. doporučuje 

ZMČ ke schválení 

IV. ukládá 

ÚMČ předložit návrh odměn ke schválení na příštím zasedání ZMČ 

 

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

 

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. 026/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

návrh na schválení odměn ředitelkám příspěvkových organizací zřízených městskou 

částí Praha-Dolní Chabry v 4. čtvrtletí 2022 (období říjen - prosinec) 

II. schvaluje  

odměny ředitelkám příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha-Dolní 

Chabry v 4. čtvrtletí 2022 (období říjen - prosinec), 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 – 

Žádost o havarijní opravu průsaku kanalizace Pod Zámečkem 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 027/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

žádost občanů o havarijní opravu průsaku kanalizace, ulice Pod Zámečkem 

II. schvaluje  

havarijní opravu průsaku kanalizace a její realizaci dle přiložené cenové nabídky od 

firmy DaZ 

III. pověřuje 

starostku podpisem objednávky na havarijní opravu 

IV. ukládá 

ÚMČ vyhotovit a zaslat objednávku zhotoviteli do 5-ti pracovních dnů 

 

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

 

 

 

 



 

ad 9) Paní starostka přistoupila k devátému bodu programu – 

Návrh na schválení havarijní opravy chodníků a komunikací ve správě MČ 

  

Rada po projednání přijala usnesení č. 028/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

návrh na schválení havarijní opravy chodníků a komunikací ve správě MČ dle 

seznamu v příloze 

II. schvaluje  

- opravy chodníků a komunikací dle přiloženého seznamu  

- cenovou nabídku od firmy Jiří Toman, IČO 12540731 

III. pověřuje 

starostku podpisem objednávky na opravy 

IV. ukládá 

ÚMČ vyhotovit a zaslat objednávku zhotoviteli a zveřejnit objednávku v registru 

smluv 

Termín: 5 pracovních dní 

 

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

 

 

ad 10) Paní starostka přistoupila k desátému bodu programu – 

Žádost ZŠ Praha-Dolní Chabry o udělení souhlasu s realizací projektu OP JAK 

  

Rada po projednání přijala usnesení č. 029/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

žádost ZŠ Spořická o udělení souhlasu zřizovatele s realizací projektu OP JAK 

(Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony I pro ZŠ) v 

období od 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025 ze dne 14. 11. 2022. 

II. schvaluje  

žádost ZŠ Spořická o udělení souhlasu zřizovatele s realizací projektu OP JAK 

(Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony I pro ZŠ) v 

období od 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025 

III. ukládá 

ÚMČ oznámit Mgr. Zdence Chaloupecké výsledek projednání a zaslat usnesení RMČ 

Termín: neprodleně  

 

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

 

 

Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 18:47 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: ………………………. 


