
 

Městská část Praha-Dolní Chabry 

Zastupitelstvo městské části 

Zápis č. 019/22/ZMČ 

z veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Chabry 

konaného dne 28.02.2022 

 

 

 

Přítomni:                     15  

Omluveni:                   0   

Návrhový výbor:        Ing. Kasa, Ing. Hájíčková 

Ověřovatelé zápisu:    pí. Francová, JUDr. Golas 

 

Navržený program 19. zasedání ZMČ: 

 
1. Kontrola zápisu č.18 

2. Návrh na schválení Dodatku č.5 ke Smlouvě o spolupráci se společností Nové Chabry 

Development, s.r.o. 

3. Návrh rozpočtu MČ Praha-Dolní Chabry na rok 2022 

4. Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2027 

5. Návrh rozpočtu příspěvkových organizací MČ Praha-Dolní Chabry na rok 2022 

6. Návrh na schválení Memoranda o spolupráci při výstavbě sdruženého vedení 

7. Návrh na schválení Dlouhodobého plánu rozvoje MČ Praha-Dolní Chabry pro období 2021-

2030 

8. Bezúplatný převod komunikací na pozemku parc.č. 1234/3, parc.č. 1235/36 a parc.č. 1235/41 

v k.ú. Dolní Chabry 

9. Bezúplatný převod komunikací včetně pozemků parc.č.1372/10 a parc.č.1372/196 v k.ú. Dolní 

Chabry 

10. Bezúplatný převod movitého majetku Základní škole Praha-Dolní Chabry, příspěvková 

organizace, se sídlem Spořická 400/34, Praha 8-Dolní Chabry 

11. Rezignace člena kontrolního výboru 

12. Volba přísedící u Obvodního soudu pro Prahu 8 

13. Informace: -Rozpočtové opatření č. 13/2021 

14. Dotazy a připomínky občanů 

15. Různé-Interpelace p.Doležala 

 

Zahájení: 18:07 hod 

Paní starostka přivítala členy ZMČ na 19. zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry.   

Přítomno 14 členů zastupitelstva. 

Poté proběhla volba návrhového výboru a určení ověřovatelů zápisu. 

 

Ověřovateli zápisu byli určeni: 

1) Hana Francová 

2)  JUDr. Golas 

 

 

 

Návrhový výbor – návrhy: 

1) Ing. Kasa   Hlasování: Pro: 13  Proti: 0  Zdržel se: 1 

2) Ing. Hájíčková  Hlasování: Pro: 14  Proti: 0  Zdržel se: 0 



 

Starostka požádala o přidání nebo stažení bodu programu. Následně přistoupila k hlasování o 

programu. 

Hlasování:  Pro: 13  Proti: 0 Zdržel se: 1 

 

Program byl schválen. 

 

ad 1) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu –  

Kontrola zápisu č.18 

 

Zápis bez připomínek. 

 

ad 2) Paní starostka přistoupila k druhému bodu programu –  

Návrh na schválení Dodatku č.5 ke Smlouvě o spolupráci se společností Nové Chabry 

Development, s.r.o. 

 

Starostka představila bod programu a předala slovo předkladateli návrhu, JUDr. Golasovi, který bod 

vysvětlil. Jednání zastupitelstva opustila Ing. Floriánová, zastupitelstvo je v počtu 13. Starostka 

otevřela diskuzi, do které se zapojila Mgr. Šušáková a pan Vokurka. Na jednání zastupitelstva se 

dostavil JUDr. Malý, zastupitelstvo je v počtu 14. V rozpravě pokračoval JUDr. Golas a paní 

starostka. Starostka uzavřela diskuzi a dala hlasovat. 

 

Návrh usnesení v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

- důvodovou zprávu k návrhu na schválení Dodatku č.5 ke Smlouvě o spolupráci se 

společností Nové Chabry Development, s.r.o.  

- usnesení rady MČ ze dne 21.02.2022 

II. schvaluje  

uzavření Dodatku č.5 ke Smlouvě o spolupráci se společností Nové Chabry Development, 

s.r.o.  

III. pověřuje 

starostku podpisem Dodatku č.5 ke Smlouvě o spolupráci se společností Nové Chabry 

Development, s.r.o. 

IV. ukládá 

ÚMČ učinit a dokončit veškeré úkony stanovené zákonem 

 

Hlasování:  Pro: 7  Proti: 1 Zdržel se: 6 

 

Návrh nebyl přijat.  

Ing. Floriánová se vrátila na jednání, zastupitelstvo je nyní v počtu 15. 

 

ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu –  

Návrh rozpočtu MČ Praha-Dolní Chabry na rok 2022 

 

Starostka představila bod programu a otevřela diskuzi. Ing. Doležal, který předkládá protinávrh, ve 

kterém požaduje, aby položka 900 000 Kč na psí loučku byla přesunuta do rezervy MČ. Do diskuze 

se zapojil JUDr. Golas, Ing. Floriánová, pan Knížek, Ing. Pexa a Ing. Kasa. V rámci rozpravy 

projevila svůj názor také občanka Dolních Chaber. Starostka dala hlasovat o protinávrhu pana Ing. 

Doležala. 

 

Hlasování:  Pro: 6   Proti: 0 Zdržel se: 9 

Návrh nebyl přijat.  

 

Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení v původním znění. 



Návrh usnesení v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

návrh rozpočtu MČ Praha-Dolní Chabry na rok 2022 

II. schvaluje 

rozpočet MČ Praha-Dolní Chabry na rok 2022  

 

Hlasování:  Pro: 15  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Návrh byl přijat.  

Usnesení č. 176/22/ZMČ 

 

ad 4) Paní starostka přistoupila ke čtvrtému bodu programu –  

Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2027 

 

Starostka představila bod programu a poté otevřela diskuzi. Starostka uzavřela diskuzi a dala hlasovat. 

 

Návrh usnesení v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

návrh na schválení střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha-Dolní Chabry do roku 2027 

dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení 

II. schvaluje 

střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Dolní Chabry do roku 2027 dle přílohy, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení 

 

Hlasování:  Pro: 12  Proti: 0 Zdržel se: 3 

 

Návrh byl přijat.  

Usnesení č. 177/22/ZMČ 

 

ad 5) Paní starostka přistoupila k pátému bodu programu –  

Návrh rozpočtu příspěvkových organizací MČ Praha-Dolní Chabry na rok 2022 a návrh 

střednědobého výhledu do roku 2027 

  

Starostka představila bod programu a poté otevřela diskuzi. Starostka uzavřela diskuzi a dala hlasovat. 

 

Návrh usnesení v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

- návrh rozpočtu příspěvkových organizací městské části Praha-Dolní Chabry (MŠ 

Chaberáček, MŠ Bílenecké náměstí, MŠ Beranov a ZŠ Praha-Dolní Chabry) na rok 2022 

- návrh střednědobého výhledu příspěvkových organizací Praha-Dolní Chabry do roku 

2027 

- doporučení rady městské části Praha-Dolní Chabry  

II. schvaluje  

- rozpočty příspěvkových organizací MČ Praha-Dolní Chabry na rok 2022 

- střednědobé výhledy příspěvkových organizací MČ Praha-Dolní Chabry do roku 2027 

III. ukládá 

tajemnici ÚMČ informovat PO o schválení rozpočtů na rok 2022 a střednědobých výhledů do 

roku 2027 

 

Hlasování:  Pro: 14  Proti: 0 Zdržel se: 1 

 

Návrh byl přijat.  

Usnesení č. 178/22/ZMČ 



 

ad 6) Paní starostka přistoupila k šestému bodu programu –  

Návrh na schválení Memoranda o spolupráci při výstavbě sdruženého vedení 

  

Starostka představila bod a otevřela diskuzi. Do diskuze se zapojila Ing. Floriánová, JUDr. Malý, 

Ing.Doležal, pan Vokurka a externí advokát Mgr. Böhm. 

 

Dle jednacího řádu v 19:00 přistoupila starostka k bodu dotazy občanů, přerušila jednání a otevřela 

diskuzi. Žádný dotaz nebyl vznesen, starostka tedy přistoupila zpět k projednání bodu č.6.  

Starostka uzavřela diskuzi a dala hlasovat. 

 

Návrh usnesení v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

- návrh na schválení Memoranda o spolupráci při výstavbě sdruženého vedení  

- veřejný zájem na rozvoji přenosové a distribuční soustavy  

II. schvaluje  

uzavření Memoranda o spolupráci při výstavbě sdruženého vedení  

III. pověřuje 

starostku podpisem Memoranda o spolupráci při výstavbě sdruženého vedení  

 

Hlasování:  Pro:  6  Proti: 3 Zdržel se: 6 

Návrh nebyl přijat.  

 

ad 7) Paní starostka přistoupila k sedmému bodu programu –  

Návrh na schválení Dlouhodobého plánu rozvoje MČ Praha-Dolní Chabry pro období 2021-

2030 

  

Starostka představila bod programu a předala slovo JUDr. Golasovi, který bod představil. Starostka 

otevřela diskuzi, do které se zapojila Mgr. Šušáková, Ing.Floriánová, Ing. Kasa, paní Francová. 

Starostka uzavřela diskuzi a dala hlasovat. 

 

Návrh usnesení v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

           důvodovou zprávu k návrhu na schválení Dlouhodobého plánu rozvoje 

II. schvaluje  

návrh Dlouhodobého plánu rozvoje MČ Praha-Dolní Chabry na období 2021 - 2030 ve znění 

finální verze dokumentu 

 

Hlasování:  Pro: 13   Proti: 0 Zdržel se:2 

 

Návrh byl přijat. 

Usnesení č. 179/22/ZMČ 

 

ad 8) Paní starostka přistoupila k osmému bodu programu –  

Bezúplatný převod komunikací na pozemku parc.č. 1234/3, parc.č. 1235/36 a parc.č. 1235/41 

v k.ú. Dolní Chabry 

Starostka představila bod programu a předala slovo panu Vokurkovi. Starostka otevřela diskuzi, do 

které se zapojila Ing. Floriánová, Mgr. Šušáková, JUDr. Malý, Ing. Kasa, paní Francová, pan 

Vokurka, JUDr. Golas. 

Starostka uzavřela diskuzi a dala hlasovat. 

 

 

 



Návrh usnesení v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

žádost bezúplatného převodu části komunikace U Větrolamu na pozemku parc. č. 1234/3 a 

komunikace na pozemku parc. č.  1235/36 a parc. č. 1235/41 v k. ú. Dolní Chabry  

II. schvaluje 

bezúplatný převod části komunikace U Větrolamu  pozemku parc.č. 1234/3 a komunikace na 

pozemku parc. č.  1235/36 a parc. č. 1235/41 v k. ú. Dolní Chabry  

III. pověřuje 

starostku městské části podpisem smlouvy 

 

Hlasování:  Pro: 12   Proti: 1 Zdržel se:2 

Návrh byl přijat. 

Usnesení č. 180/22/ZMČ 

 

ad 9) Paní starostka přistoupila k devátému bodu programu –  

Bezúplatný převod komunikací včetně pozemků parc.č.1372/10 a parc.č.1372/196 v k.ú. Dolní 

Chabry 

Starostka představila bod programu a otevřela diskuzi, do které se nikdo nezapojil. Starostka uzavřela 

diskuzi a dala hlasovat. 

 

Návrh usnesení v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

žádost bezúplatného převodu komunikace v ulici Milana Kadlece a části komunikace v ulici 

Velemínská a Dvořákova včetně pozemků parc.č. 1372/10 a parc. č. 1372/196, k. ú. Dolní 

Chabry  

II. schvaluje 

bezúplatný převod komunikace v ulici Milana Kadlece a části komunikace v ulici Velemínská 

a Dvořákova včetně pozemku parc. č. 1372/10 a parc. č. 1372/196, k. ú. Dolní Chabry MČ 

Praha-Dolní Chabry   

III. pověřuje 

starostku městské části podpisem smlouvy 

 

Hlasování:  Pro: 14   Proti: 0 Zdržel se:1 

Návrh byl přijat. 

Usnesení č. 181/22/ZMČ 

 

ad 10) Paní starostka přistoupila k desátému bodu programu –  

Bezúplatný převod movitého majetku Základní škole Praha-Dolní Chabry, příspěvková 

organizace, se sídlem Spořická 400/34, Praha 8-Dolní Chabry 

Starostka představila bod programu a předala slovo tajemnici, která bod vysvětlila. Starostka otevřela 

diskuzi, do které se nikdo nepřihlásil, uzavřela diskuzi a dala hlasovat. 

Návrh usnesení v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

bezúplatný převod movitého majetku pořízeného zřizovatelem po rekonstrukci Základní školy 

Praha – Dolní Chabry, příspěvkové organizace, se sídlem Spořická 400/34, Praha 8 – Dolní 

Chabry. Bezúplatný převod dlouhodobého hmotného majetku nad 40tis Kč ve výši 

3 499 120,54 Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40tis Kč ve výši 3 665 

912,72 Kč 

II. schvaluje 

bezúplatným převodem dlouhodobého hmotného majetku nad 40tis Kč ve výši  

3 499 120,54 Kč a drobného dlouhodobého majetku ve výši 3 665 912,72 Kč Základní škole 

Praha – Dolní Chabry, příspěvkové organizace se sídlem Spořická 400/34, Praha 8 - Dolní 

Chabry  

III. pověřuje 

starostku městské části podpisem smlouvy 



 

Hlasování:  Pro: 14   Proti: 0 Zdržel se:1 

Návrh byl přijat. 

Usnesení č. 182/22/ZMČ 

 

ad 11) Paní starostka přistoupila k jedenáctému bodu programu –  

Rezignace člena kontrolního výboru 

Starostka představila informativní bod programu a otevřela diskuzi, do které se zapojila Ing. 

Floriánová a paní Francová.  

 

Návrh usnesení v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí  

rezignaci Zdeňka Šíra na člena kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Chabry 

 

Zastupitelstvo přijalo usnesení č. 183/22/ZMČ 

 

ad 12) Paní starostka přistoupila ke dvanáctému bodu programu –  

Volba přísedící u Obvodního soudu pro Prahu 8 

 

Starostka představila bod programu a otevřela diskuzi, do které se nikdo nepřihlásil, uzavřela diskuzi 

a dala hlasovat. 

 

Návrh usnesení v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

- výzvu Obvodního soudu pro Prahu 8 k opětovnému zvolení soudních přísedících, kterým 

končí mandát dne 7. 3. 2022 

- souhlas Obvodního soudu pro Prahu 8 s opětovným zvolením Mgr. Martiny Tomšů a 

doporučení soudu pro Prahu 8 

- doporučení rady městské části 

II. volí 

do funkce přísedícího u Obvodního soudu pro Prahu 8: 

1. Mgr. Martinu Tomšů 

III. ukládá 

tajemnici úřadu Mgr. Lence Drdové oznámit rozhodnutí OS pro Prahu 8 

LH: do 5. 3. 2022  

 

Hlasování:  Pro: 14   Proti: 0 Zdržel se:1 

 

Návrh byl přijat. 

Usnesení č. 184/22/ZMČ 

 

ad 13) Paní starostka přistoupila ke třináctému bodu programu –  

Informace: -Rozpočtové opatření č. 13/2021 

        

Starostka představila informativní bod, otevřela rozpravu, do které se nikdo nezapojil, uzavřela 

diskuzi. 

Zastupitelstvo přijalo toto usnesení: 

 

Usnesení č. 185/22/ZMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

informaci o rozpočtovém opatření č.9/2021  

 

 



 

Bod č.14 Dotazy občanů byl již projednán. 

 

ad 15) Paní starostka přistoupila k patnáctému bodu programu –  

Interpelace 

Ing. Doležal požaduje vysvětlení vystoupení JUDr. Golase na zasedání VURM dne 19.1.2022. 

JUDr. Golas podal vysvětlení.  

 

Paní starostka Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, po projednání všech schválených bodů programu, 

svolala mimořádné zasedání ZMČ dne 7. března 2022 od 18:00 s jediným bodem programu-Koaliční 

spolupráce. 

 

Starostka jednání ZMČ ukončila ve 20:07 hodin. 

 

 

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

starostka MČ      dne:………………………. 

 

Ověřovatelé: 

Hana Francová      podpis:…………………………………….. 

zastupitelka MČ     dne:………………………. 

 

JUDr. Milan Golas     podpis:…………………………………….. 

1.místostarosta MČ     dne:………………………. 
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