
Městská část Praha-Dolní Chabry
Rada městské části

Zápis Č. 057/20/RMČ ze dne 20.07.2020

Přítomni: 4
Omluveni: p. Knížek
Hosté:O
Ověřovatelé zápisu: JUDr. Golas, p. Vokurka

Navržený program 57. zasedání Rady NIČ:

1. Kontrola zápisu Č.56
2. Prominutí místního poplatku ze vstupného
3. Stavební úpravy RD Tušimická
4. Návrh na uzavření smlouvy o dílo na provedení projektové dokumentace-úpravy fasád

ZŠ
5. Informace - výzva k vyjádření

- Zápisy KSaD

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 17:47 hod.

Paní starostka přivítala přítomné na 57. zasedání a konstatovala, že Rada je usnášeníschopná.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi JUDr. Golas a pan Vokurka.
Starostka přistoupila k hlasování o navrženém programu.

Hlasování:

Program byl schválen.

Pro: 4 Proti: O Zdržel se: O

ad l) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu -
Kontrola zápisu Č. 56

Kontrola zápisu č. 56 bez připomínek



ad 2) Paní starostka přistoupila ke druhému bodu programu -

Prominutí místního poplatku ze vstupného

Rada po projednání přijala usnesení č. 488/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
doporučení MHMP k prominutí místního poplatku ze vstupného
č.j. MHMP 1086199/2020 ze dne 14.07.2020

II. souhlasí
s plošným prominutím poplatku z pobytu všem poplatníkům
od 01. 07.2020 do 31. 12. 2020

V V 0III. Roveruje
UMČ vydáním Rozhodnutí o prominutí poplatku ze vstupného

IV. ukládá
ÚMČ zaslání usnesení RMČ a Rozhodnutí o prominutí poplatku ze vstupného
žadatelům

Termín: 3 pracovní dny

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

ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu -
Stavební úpravy RD Tušimická-oprava usnesení Č.484/20/RMČ

Rada po projednání přijala usnesení č. 489/20/RMČ v tomto znění:

I. ruŠí usnesení Č. 484/20/RMČ ze dne 13. 7. 2020
II. bere na vědomí

žádost o vyjádření k PD - Stavební úpravy a půdní vestavba RD v ul. Tušimická
k.ú. Dolní Chabry.

stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 24. 06. 2020
III. souhlasí

s projektovou dokumentací ,,Stavební úpravy a půdní vestavba RD v ul. Tušimická
k.ú. Dolní Chabry", vypracovanou leden 2020.

IV. stanovuje
podmínky: - uzavření smlouvy o výpůjčce komunikace

- ohlášení záboru veřejného prostranství v průběhu realizace stavebního
záměru

V. ukládá
ÚMČ: odeslat usnesení RMČ

Termín: 7 pracovních dnů

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



ad 4) Paní starostka přistoupila ke čtvrtému bodu programu -
Návrh na uzavření smlouvy o dílo na provedení projektové dokumentace - úpravy fasád
ZŠ

Rada po projednání přijala usnesení č. 490/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
návrh na uzavření smlouvy o dílo na provedení projektové dokumentace — úpravy
fasád v rámci stavební akce ,,Rekonstrukce a přístavba ZŠ"

II. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na provedení projektové dokumentace-úpravy fasád v rámci
stavební akce ,,Rekonstrukce a přístavba ZŠ"
s fimou Valbek, spoi. s.r.o. se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec Ill-jeřáb,
460 07 Liberec, ICO: 48266230
za cenu 255 200 KČ bez DPH, 308 792 KČ s DPH, podle předložené nabídky.

III. pověřuje
starostku Kateřinu Šilhovou Šafránkovou podpisem smlouvy o dílo

IV. ukládá
ÚMČ po podpisu obou stran zveřejnit v registru smluv
Termín: 15. 08. 2020

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

ad 5) Paní starostka přistoupila k pátému bodu programu -
Informace - výzva k vyjádření

MIČ Praha-Dolní Chabry obdržela výzvu k vyjádření k odvolání společnosti
Arinsal a.s. jako účastníka řízení.
Rada tuto informaci vzala na vědomí.

- Zápisy KSaD
Rada projednala způsob zveřejňování zápisů.

Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 18:04 hod ukončila.



Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková
starostka MČ

Ověřovatelé.'

Judr. Milan Golas
1. místostarosta MČ

Jan Vokurka
radní MČ
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