
Městská část Praha-DoIní Chabry
Rada městské části

Zápis Č. 055/20/RMČ ze dne 02.07.2020

Přítomni: 4
Omluveni: 1- Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, v 11:15 odešel p.Knížek
Hosté:O
Ověřovatelé zápisu: p. Knížek, p. Vyšín

Navržený program 55. zasedání Rady NIČ:

l. Kontrola zápisu Č.53,54
2. Vyjádření do řízení EIA k tramvajové trati Kobylisy-Zdiby
3. Odměny ředitelkám
4. Odvolání Génius-specifikace p. Vokurka
5. Rezignace předsedy školské komise pana Cutycha, návrh na volbu nového předsedy

Jakuba Haláčka
6. Informace - nákup defibrilátoru

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 10:53 hod.

l. místostarosta JUDr. Golas přivítal přítomné na 55. zasedání a konstatoval, že Rada je
usnášeníschopná. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Knížek a pan Vyšín.
JUDr. Golas požádal o doplnění nebo stažení bodů z programu.
Bod Č.4 byl přejmenován na ,,Udělení plné moci a pověření k jednání", bod Č.6 ,,Informace-
nákup defibrilátoru" byl přesunut do bodu Č.7 a bod Č.6 byl nahrazen bodem ,,Demontáž
kuchyně ZŠ"

JUDr. Golas požádal o hlasování o nově navrženém programu.

1. Kontrola zápisu Č.53,54
2. Vyjádření do řízení EIA k tramvajové trati Kobylisy-Zdiby
3. Odměny ředitelkám
4. Udělení plné moci a pověření k jednání
5. Rezignace předsedy školské komise pana Cutycha, návrh na volbu nového předsedy

Jakuba Haláčka
6. Demontáž kuchyně
7. Informace - nákup defibrilátoru

Hlasování: Pro: 4 Proti: O Zdržel se: O

Upravený program byl schválen.



ad l) JUDr. Golas přistoupil k prvnímu bodu programu -
Kontrola zápisů č. 53,54

Kontrola zápisu Č. 53,54 bez připomínek

ad 2) JUDr. Golas přistoupil ke druhému bodu programu -

Vyjádření do řízení EIA k tramvajové trati Kobylisy-Zdiby

Rada po projednání přijala usnesení č. 468/20/RMČ v tomto znění:

I. souhlasí
s podáním vyjádření městské části k dokumentaci
,,Tramvajová trat' Kobylisy - Zdiby"

II. pověřuje
Martina Knížka dopracováním vyjádření a jeho zasláním Odboru ochrany životního
prostředí HLMP

III. ukládá
Martinovi Knížkovi, členovi rady MČ
znění úkolu: zajistit vypracování vyjádření a jeho zaslání Odboru ochrany životního
prostředí HLMP
Termín: do 10. 7. 2020

Hlasování: Pro: 4 Proti: O Zdržel se: O

ad 3) JUDr. Golas přistoupil ke třetímu bodu programu -
Odměny ředitelkám

Rada po projednání přijala usnesení č. 469/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
odměny ředitelkám příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha-Dolní

Chabry
II. schvaluje

odměny ředitelkám příspěvkových organizací ZŠ Praha-Dolní Chabry, MŠ Bílenecké
nám., MŠ Protilehlá a MŠ Beranov za příkladné plnění pracovních úkolů ve 2. čtvrtletí
2020 (období duben - červen), a to ve výši, kterou stanoví neveřejná příloha tohoto
usnesení. Odměny ředitelkám PO budou hrazeny ze mzdových prostředků a z fondů
odměn zmíněných příspěvkových organizací v souladu s příslušnými prováděcími
předpisy.

III. ukládá
Lýdii Patákové, hlavní účetní
znění úkolu: oznámit schválení a výši odměn ředitelkám PO
Termín: 03.07.2020

Hlasování: Pro: 4 Proti: O Zdržel se: O



ad 4) JUDr. Golas přistoupil ke čtvrtému bodu programu -
Udělení plné moci a pověření k jednání

Rada po projednání přijala usnesení č. 470/20/RMČ v tomto znění:

I. schvaluje
udělení plné moci k zastupování MČ Praha - Dolní Chabry místostarostovi Janu
Vokurkovi ve správním řízení ve věci Nástavba, přístavba a stavební úpravy objektu
č.p. 533 v ulici Ustecká v souvislosti se změnou užívání nedokončené stavby
,,Polyfunkční objekt Ústecká"

II. pověřuje
starostku Mgr. Kateřinu Šilhovou Šafránkovou k vystavení a podpisu plné moci
k zastupování Městské části Praha - Dolní Chabry ve správním řízení

Hlasování: Pro:4 Proti: O Zdržel se: O

ad 5) JUDr. Golas přistoupil k pátému bodu programu -
Rezignace na funkci předsedy a Člena školské komise

Rada po projednání přijala usnesení č. 471/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
rezignaci pana Martina Cutycha na funkci předsedy a člena školské komise

II. ukládá
Alici Nussbergerové, sekretářce
Informovat pana Martina Cutycha o přijetí rezignace
Termín: 10.07.2020

Hlasování: Pro: 4 Proti: O Zdržel se: O

ad 6) JUDr. Golas přistoupil k šestému bodu programu -
DemontáŽ kuchyně ZŠ

Rada po projednání přijala usnesení č. 472/20/RMČ v tomto znění:

I. schvaluje
nabídku na demontáž stávající kuchyně ZŠ společnost InterGast a.s. ze dne 19.6.2020
za cenu 41.793,40 vC. DPH

II. pověřuje
Mgr. Kateřinu Šilhovou Šafránkovou, starostku
podpisem objednávky

III. ukládá
Daniele Pisingerové, referentce majetku
vystavení objednávky
Termín: 09.07.2020

Hlasování: Pro: 4 Proti: O Zdržel se: O



V 11:15h opustil zasedání p. Knížek

ad 7) JUDr. Golas přistoupil k sedmému bodu programu -
Informace-nákup defibrilátoru

Rada projednala informace ohledně případného nákupu defibrilátoru.

Protože další připomínky nebyly, JUDr. Golas zasedání v 11:24 hod ukončil.

JUDr. Milan Golas
l. místostarosta MČ

Ověřovatelé."

Martin Knížek
radní MČ

Stanislav Vyšín
radní MČ
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