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Přehled usnesení č. 2/2021 
 

z 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného ve dnech 29.3.2021 a 

7.4.2021. 

 

 

Zastupitelstvo městské části: 

 

 

2/1-1  schvaluje,  

aby ověřovateli zápisu č. 2/2021 byli dva členové zastupitelstva, a to p. Martin 

Melichar a p. Jaromír Piskáček a zapisovatelem tajemník ÚMČ p. Vilém Schulz. 

   

2/1-2  schvaluje  

 program 2. zasedání ZMČ podle návrhu uvedeného v pozvánce ze dne 22.3.2021. 

 

2/2-1a  souhlasí s tím, 

aby bylo pokračováno v rozpravě o územním rozpočtu městské části pro rok 2021.   

 

2/2-1b  schvaluje  

úpravu územního rozpočtu MČ Praha – Velká Chuchle na rok 2021 ve výdajové 

stránce paragraf 6171 položka 5901 (nespecifikované rezervy VILY CHUCHLE - 

participativní rozpočet), a to z 300.000,- Kč na 200.000,- Kč a vytvoření paragrafu 

6171 položka 5901 (nespecifikované rezervy VILY CHUCHLE - dětské hřiště v K8) 

s částkou ve výši 100.000,- Kč.      

 

2/2-1c  schvaluje  

úpravu územního rozpočtu MČ Praha – Velká Chuchle na rok 2021 ve výdajové 

stránce paragraf 6171 položka 5166 (konzultace právní a poradenské služby), a to ze 

600.000,- Kč na 400.000,- Kč.   

 

2/2-1d  schvaluje,  

na základě doporučení finančního výboru ze dne 1.2.2021, rozpočet MČ Praha – 

Velká Chuchle na rok 2021 (příloha č. 1), jehož součástí je i rozpočet sociálního fondu 

ve výši 120.000,- Kč a pověřuje Ing. Lenku Pěničkovou (odbor účetnictví a správy 

majetku ÚMČ) zpracováním podrobného rozpisu schváleného rozpočtu na 2021 

v plném členění dle vyhlášky o rozpočtové skladbě (příloha č. 2).   

 

2/2-1e  schvaluje,  

na základě doporučení finančního výboru ze dne 1.2.2021, plán vedlejší hospodářské 

činnosti na rok 2021 (příloha č. 3). 

 

2/2-1f  schvaluje,  

na základě doporučení finančního výboru ze dne 1.2.2021, rozpočtový výhled MČ 

Praha – Velká Chuchle na rok 2022 – 2026 (příloha zápisu). 

 

2/2-2a  schvaluje,  

na základě doporučení finančního výboru ze dne 1.2.2021, rozpočet Základní školy 

Charlotty Masarykové na rok 2021 (neinvestiční příspěvek z rozpočtu MČ ve výši 

4.239.000,- Kč), změnu odpisového plánu na rok 2020 v celkové výši 443.728,- Kč a 

odpisový plán na rok 2021 v celkové výši 609.905,- Kč (příloha zápisu). 

 

2/2-2b  schvaluje,  

na základě doporučení finančního výboru ze dne 1.2.2021, rozpočtový výhled 

Základní školy Charlotty Masarykové na rok 2022 – 2023 (příloha zápisu).  
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2/2-2c  schvaluje, 

na základě doporučení finančního výboru ze dne 1.2.2021, rozpočet Mateřské školy 

Velká Chuchle na rok 2021 (neinvestiční příspěvek z rozpočtu MČ ve výši 1.248.000,- 

Kč), změnu odpisového plánu na rok 2020 v celkové výši 8.051,- Kč a odpisový plán 

na rok 2021 v celkové výši 15.420,- Kč (příloha zápisu). 

 

2/2-2d  schvaluje,  

na základě doporučení finančního výboru ze dne 1.2.2021, rozpočtový výhled 

Mateřské školy Velká Chuchle na rok 2022 – 2023 (příloha zápisu).   

  

2/2-3  bere na vědomí  

Plán finančních kontrol na rok 2021 schválený starostkou MČ dne 18.1.2021. 

 

2/2-4a  bere na vědomí,  

na základě doporučení finančního výboru ze dne 1.2.2021, rozpočtové úpravy č. 

10/2020 a vnitřní rozpočtové úpravy č. 1/2020 schválené starostkou MČ v měsíci 

prosinci 2020 v rámci jejích kompetencí (nouzový stav, havárie, přijetí dotací dle 

dopisu MHMP – viz příloha).   

 

2/2-4b  bere na vědomí  

rozpočtové úpravy č. 1/2021 schválené starostkou MČ v měsíci únoru 2021 v rámci 

jejích kompetencí (nouzový stav, havárie, přijetí dotací dle dopisu MHMP – viz 

příloha).   

 

2/2-4c  schvaluje rozpočtové úpravy č. 2/2021 (viz příloha). 

 

2/2-5  bere na vědomí,  

na základě doporučení finančního výboru ze dne 1.2.2021, žádost ředitelky Základní 

školy Charlotty Masarykové o vyjádření se k záměru projektu „Modernizace 

odborných učeben – ZŠ Chartlotty Masarykové, Praha 5 – Velká Chuchle“ ze dne 

21.1.2021 (celkové náklady projektu 2.000.000 Kč) a souhlasí s předložením žádosti o 

podporu projektu v rámci vyhlášené výzvy k předkládání žádostí o podporu 

v Operačním programu Praha – pól růstu ČR a schvaluje poskytnutí 10% podílu 

způsobilých výdajů projektu z rozpočtu městské části včetně financování 

nezpůsobilých výdajů projektu. 

 

2/2-6  schvaluje  

Inventarizační zprávu z jednání Ústřední inventarizační komise o výsledcích 

provedené inventarizace majetku a závazků MČ Praha – Velká Chuchle za rok 2020, 

které se konalo dne 1.2.2021. 

  Návrh na usnesení nebyl přijat. 

 

2/2-7a  bere na vědomí  

informace o možnosti spolků a ostatních subjektů předkládat žádosti o poskytnutí 

dotace (příspěvku) z rozpočtu MČ v roce 2021 dle aktuální situace v posunutém 

termínu do 30.4.2021, a to v souladu s „Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu 

městské části Praha – Velká Chuchle“ (viz Příloha usnesení ZMČ č. 1/2019 ze dne 

25.2.2019 - bod 1/2-4a).  

 

2/2-7b  bere na vědomí  

zápis č. 1/2021 ze zasedání finančního výboru ZMČ konaného dne 1.2.2021. 

 

2/2-8  schvaluje  

Smlouvu o výpůjčce č. O 1450/2020 uzavřenou mezi MČ Praha – Velká Chuchle a 

Mateřskou školou Velká Chuchle, Na Cihelně 456/17, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5 
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týkající se nebytových prostor a pozemků včetně nově vybudovaného víceúčelového 

dětského hřiště s povrchem „SmartSoft“.   

 

2/5a  nesouhlasí,  

do doby neukončení smluvních vztahů se sousedy sousedních pozemků, se změnou 

územního plánu. 

  Návrh na usnesení nebyl přijat. 

 

2/5b  schvaluje  

návrh na pořízení změny ÚP spočívající ve změně zátopového území o vyjmutí 

dotčené plochy o velikosti cca 2700 m2 v k.ú. Velká Chuchle (LV 1207) pro pozemky 

parc. č. 766/23, 766/24, 766/25, 764/5 a 772/1 s podmínkou, že bude uzavřena dohoda 

o spolupráci s MČ – smluvní zavázání využití cca 25 parkovacích ploch pro občany 

MČ Praha – Velká Chuchle ve všední dny a veřejná vybavenost v plánovaném objektu 

SO – 01 a aby investor projednal záměr se všemi sousedy. 

Návrh na usnesení nebyl přijat. 

     

2/2-9  schvaluje     

změnu usnesení ZMČ č. 5/2020 ze dne 14.12.2020 (bod 5/3-4) takto: konec věty za 

samohláskou „a“ zní: „nejpozději do 31.5.2021 předají tajemníkovi ÚMČ seznam 

s uvedením jména, příjmení, data narození, místa trvalého pobytu a výše přiznaných 

odměn tak, aby mohlo být včas předáno externí mzdové účetní ke zpracování spolu 

s výplatami za měsíc 5/2021“.  

   

2/2-10  souhlasí s tím,     

aby v rámci bodu 2 bylo staženo projednávání Zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření městské části Praha – Velká Chuchle za rok 2020 z programu dnešního 

zasedání.  

 

2/2-11a  schvaluje     

spolku Aerobic Team Praha, z.s. (IČ 22845364), Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5 – 

Košíře snížení čistého nájemného za užívání nebytových prostor na 5.000,- Kč/měsíc 

od 1.5.2021 do 31.7.2021 (z důvodu epidemiologické situace a nouzového stavu) 

s podmínkou, že do 30.4.2021 budou uhrazeny všechny částky, které Aerobic Team 

Praha, z.s. dluží MČ Praha – Velká Chuchle.  

 

2/2-11b  schvaluje     

spolku Aerobic Team Praha, z.s. (IČ 22845364), Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5 – 

Košíře snížení čistého nájemného za užívání nebytových prostor na 5.000,- Kč/měsíc 

od 1.4.2021 do 30.6.2021 (z důvodu epidemiologické situace a nouzového stavu) 

s podmínkou, že do 30.4.2021 budou uhrazeny všechny částky, které Aerobic Team 

Praha, z.s. dluží MČ Praha – Velká Chuchle.  

 

2/3-1  schvaluje,     

na základě doporučení výboru majetku ze dne 15.2.2021, uzavření nájemní smlouvy 

mezi MČ Praha – Velká Chuchle, U Skály 262/2, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle a 

panem Ing. M. U. týkající se pronájmu části pozemku parc.č. 1038/4 v k.ú. Velká 

Chuchle o výměře 268 m2 za cenu pronájmu 6,- Kč/1m2/rok na dobu určitou od 

1.4.2021 do 31.12.2022. 

 

2/3-2  schvaluje,     

na základě doporučení výboru majetku ze dne 15.2.2021, uzavření smlouvy o pachtu 

zemědělských pozemků pro zřízení zahrádkové osady Bažantnice mezi MČ Praha – 

Velká Chuchle, U Skály 262/2, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle a ZO ČZS Velká 

Chuchle, ul. Na Bělidle 830/2, 150 00 Praha 5 (IČ 45770484) týkající se pronájmu 
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pozemků o výměrách 512 m2, 431 m2 a 425 m2 nacházejících se na parc.č. 1027/2 

v k.ú. Velká Chuchle za cenu pronájmu 4,- Kč/1m2/rok na dobu neurčitou. 

 

2/3-3  souhlasí,     

na základě doporučení výboru majetku ze dne 15.2.2021, s odejmutím pozemků 

parc.č. 1159/1, 570/19, 570/21, 570/23, 570/24, 571/3, 1158/3, 1160/4, 1160/8, 

1160/10, 991/661, 991/662, a 1184/8 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Velká 

Chuchle včetně stavby komunikace ze svěřené správy městské části Praha – Velká 

Chuchle v souladu se záměrem HMP předat pozemky včetně stavby komunikace do 

správy TSK hl. m. Prahy, a.s. z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů, správy a 

údržby nemovitostí jednoho funkčního celku; v tomto smyslu souhlasí se zasláním 

usnesení zastupitelstva s žádostí o odejmutí předmětných pozemků na Odbor evidence 

majetku, oddělení městských částí MHMP.      

 

2/3-4  souhlasí,     

na základě doporučení výboru majetku ze dne 15.2.2021, s uzavřením Smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (komunikační vedení a zařízení) na parc.č. 78/5 

v k.ú. Malá Chuchle v rámci stavby pod označením „16010-060229, VPI Strakonická 

Praha 5, rozšíření 999170“ se společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 

00 Praha 9 – Libeň (IČ 04084063) za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč bez 

DPH.        

 

2/3-5  bere na vědomí,     

na základě doporučení výboru majetku ze dne 15.2.2021, návrh smlouvy o nájmu 

pozemku parc.č. 1210 v k.ú. Velká Chuchle předložený společností Povodí Vltavy, 

státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov (IČ 70889953) za účelem 

užívání, na předmětu nájmu již umístěné, části hrací plochy fotbalového hřiště včetně 

oplocení a dvou přístřešků s lavičkami (vše ke sportovním účelům budoucího 

nájemce) za celkové roční nájemné ve výši 56.550,- Kč bez DPH (65 Kč/1m2) s tím, 

že vedení městské části bude dále se společností Povodí Vltavy, s.p. jednat o výši 

nájemného s požadavkem na předložení relevantních dokumentů týkající se pronájmu 

předmětného pozemku předchozímu nájemci.    

 

2/3-6  souhlasí,     

na základě doporučení výboru majetku ze dne 15.2.2021, se zveřejněním záměru 

pronájmu části pozemku parc.č. 923/5 v k.ú. Velká Chuchle u Vltavy o celkové 

výměře 1.000 m2 (plocha pro zřízení dočasné mezideponie) za cenu v místě obvyklou 

22,- Kč/1m2/měsíc na dobu určitou do 31.12.2022 předem známému zájemci s tím, že 

po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pověřuje starostku MČ uzavřít 

předmětnou smlouvu.      

Návrh na usnesení nebyl přijat. 

     

2/3-7  neschvaluje     

žádost o pronájem zahrady na parc.č. 30/1 v k.ú. Malá Chuchle pro odpočinek a 

relaxaci. 

 

2/3-8  schvaluje,     

na základě doporučení výboru majetku ze dne 15.2.2021, uzavření nájemní smlouvy 

mezi MČ Praha – Velká Chuchle, U Skály 262/2, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle a 

paní MUDr. L. V. (IČ 45844950) týkající se pronájmu nebytových prostor (včetně 

sociálního zařízení) pro ordinaci dětského lékaře v Klubovém domu na adrese 

Starochuchelská 7/20 na pozemku parc.č. 28 v k.ú. Velká Chuchle za cenu měsíčního 

nájemného ve výši 5.000,- Kč a paušální měsíční částky 500,- Kč za vodné a stočné 

(EE, odpady, úklid a telekomunikace v režii nájemce) na dobu určitou od 1.5.2021 do 

31.12.2022. 
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2/3-9a  souhlasí,     

na základě doporučení výboru majetku ze dne 15.2.2021, po doplnění projektové 

dokumentace a dopravního napojení dle žádosti „Přístavba, nástavba a stavební úpravy 

rodinného domu č.p. 209“ v ulici Dolomitová se záměrem stavebních úprav (stávající 

napojení komunikace a garáže na parc.č. 214 v k.ú. Velká Chuchle) s tím, že žadatel 

technicky zajistí odvodnění obecního pozemku a bude provádět jeho údržbu.     

 

2/3-9b  bere na vědomí     

zápis č. 1/2021 z jednání výboru majetku ZMČ konaného dne 15.2.2021 v budově 

ÚMČ Praha – Velká Chuchle.   

 

2/3-10  souhlasí     

se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku parc.č. 21 v k.ú. Velká Chuchle o 

celkové výměře 5 m2 (plocha pro instalaci a provozování AlzaBoxu a antény včetně 

zavážení zboží) za cenu nájemného ve výši 12.000,- Kč/rok a úhradu za dodávku EE 

paušální měsíční sazbou 500,- Kč na dobu neurčitou předem známému zájemci s tím, 

že po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pověřuje starostku MČ uzavřít 

předmětnou smlouvu.      

 

2/4-1a  souhlasí s odejmutím svěřené péče pozemku parc.č. 1198 v k.ú. Velká Chuchle.   

Návrh na usnesení nebyl přijat. 

     

2/4-1b  bere na vědomí     

průběh a výsledek poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého 

rozsahu „Obnova stávající polní cesty“, doporučení komise pro otevírání nabídek, 

posouzení a hodnocení nabídek ze dne 15.2.2021 a schvaluje uzavření smlouvy o dílo 

se společností TIRAST s.r.o., Nám. Jiřího z Lobkovic 2277/7, 130 00 Praha 3 – 

Vinohrady (IČ 02072530) za celkovou cenu dodávky 825.839,70 Kč bez DPH.   

 

2/4-2  bere na vědomí     

průběh a výsledek poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého 

rozsahu „Rekonstrukce WC dívky, chlapci v ZŠ Charlotty Masarykové“, doporučení 

komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 29.3.2021 a 

schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností SETOSTAV s.r.o., Sluhy 27, 250 63 

Sluhy (IČ 08597103) za celkovou cenu dodávky 692.070,- Kč bez DPH.   

 

2/5-1a  vydává     

souhlasné stanovisko s napojením vjezdu na parc.č. 980/7 v k.ú. Velká Chuchle na 

komunikaci s tím, že vjezd bude posunut o 1,5 m směrem do zahrady, a to z důvodu 

budoucí realizace rozšíření komunikací. 

 

2/5-1b  bere na vědomí  

zápis č. 1/2021 z jednání výboru dopravy ZMČ konaného dne 18.1.2021.      

 

2/5-1c  bere na vědomí     

zápis č. 2/2021 z jednání výboru dopravy ZMČ konaného dne 15.3.2021.      

2/5-2a  bod byl stažen z programu zasedání. 

      

2/5-2b  bere na vědomí     

zápis z jednání výboru územního plánu a strategie rozvoje konaného dne 27.1.2021.  

 

2/5-3a  odvolává     

z funkce starostky MČ Mgr. Lenku Felix ke dni 7.4.2021. 

 

Viktor Kobes
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2/5-3b  bere na vědomí     

Zprávu o činnosti Kontrolního výboru ze dne 25.2.2021 předloženou jeho předsedou 

na zasedání zastupitelstva dne 1.3.2021, emailovou korespondenci předsedy výboru 

s tajemníkem ÚMČ a text dvou Dohod o vypořádání závazků ze dne 3.2.2021. 

 

2/5-3c  bod byl stažen z programu zasedání. 

 

2/6a  schvaluje     

ukončení rozpravy k bodu „Informační systém InO Chuchle (smlouva o poskytnutí 

software)“.  

 

2/6b  schvaluje     

uzavření Smlouvy o poskytnutí licence k užití softwarového produktu a dalších služeb 

s Ing. J. B. (IČ 61257737) za jednorázovou úplatu ve výši 1,- Kč týkající se 

počítačového programu pro řešení agendy výborů a místního zastupitelstva vytvořený 

pro potřeby objednatele nazvaným „InO Chuchle“.  

Návrh na usnesení nebyl přijat. 

 

2/7-1  bere na vědomí     

zapojení MČ Praha – Velká Chuchle do kampaně a vyvěšení tibetské vlajky na budově 

úřadu městské části dne 10. března 2021 v souladu s žádostí Spolku Lungta, Dlouhá 

2/609, 110 00 Praha 1 (IČ 67775845) o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka 

pro Tibet“.     

 

2/7-2  bere na vědomí     

„Hlášení velitele JSDH Velká Chuchle o činnosti našeho sboru za rok 2020“ 

předložené velitelem sboru panem Zdeňkem Nedvědem dne 25.1.2021. 

 

2/7-3  bere na vědomí     

emailem zaslané pozitivní informace ředitelkou místní základní školy týkající se 

tematické inspekční činnosti zaměřené na distanční vzdělávání žáků školy ve dnech 

10. – 12. února 2021 provedené v rámci šetření České školní inspekce.     

 

2/7-4  bere na vědomí     

Rozhodnutí MVS v Praze Státní veterinární správy týkající se pořádání „Dostihů 

2021“ v období od 5.4. do 6.11.2021 společností TMM s.r.o., se sídlem Radotínská 

69/34, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5 (IČ 25164449) a „Parkurových závodů 2021“ 

v období od 8.4.2021 do 10.10.2021 spolkem V Team Prague, z.s., se sídlem 

Radotínská 69/34, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5 (IČ 07314281) v areálu Chuchle 

Arena Praha a souhlasí s jejich konáním v roce 2021.  

 

2/7-5  souhlasí,     

na základě žádosti předložené spolkem Česká klusácká asociace, z.s., Radotínská 69, 

159 00 Praha 5 (DIČ CZ00537004), s konáním klusáckých dostihů na dostihovém 

závodišti ve Velké Chuchli v termínech od 17.4.2021 do 13.11.2021.  

      

2/7-6  bere na vědomí     

žádost společnosti Základní škola Do života s.r.o., Mečeříž 219, 294 77 (IČ 09551468) 

týkající se odkoupení dvoupodlažní montované stavby dočasné základní školy 

umístěné na pozemku parc.č. 21 v k.ú. Velká Chuchle (za kupní cenu dle znaleckého 

posudku č. 2215-004/20 ze dne 20.1.2020) formou splátkového kalendáře.    

 

Zpracoval: Ing. Vilém Schulz 
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     Mgr. Martin Melichar                                                                          Mgr. Lenka Felix 

první místostarosta                                                                                   starostka                          

 


