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Městská část Praha-DoIni Chabry
Rada městské části

Zápis Č. 058/20/RMČ ze dne 03.08.2020

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

Navržený program 58. zasedání Rady NIČ:

1. Kontrola zápisu Č.57
2. Finanční dar OSOP
3. Vypůjčení mobilního pódia-revokace usnesení a návrh na schválení finančního příspěvku
4. Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro společné povolení na akci ,,Stavební

úpravy, přístavba a nástavba rodinného domu" ul. Křimovská k.ú.
Dolní Chabry

5. Žádost o stanovisko k návrhu zlepšení parkování jízdních kol
6. Žádost o vyjádření k dokumentaci ke změně územního rozhodnutí ,,Novostavba 3RD, na

pozemcích parc.č. k.ú. Dolní Chabry"

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 17:43 hod.

Paní starostka přivítala přítomné na 58. 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. 57

Kontrola zápisu Č. 57 bez připomínek



ad 2) Paní starostka přistoupila ke druhému bodu programu -

FinanČní dar OSOP

Rada po projednání přijala usnesení č. 491/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
Žádost o finanční dar ve výši 15 tisíc korun na Dny evropského dědictví v Dolních
Chabrech

II. schvaluje
Finanční dar ve výši 15 tisíc korun na Dny evropského dědictví v Dolních Chabrech

III. pověřuje
Mgr. Kateřinu Šilhovou Šafránkovou, starostku k podpisu smlouvy

IV. ukládá
ÚMČ vyhotovení smlouvy a provedení platby

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

ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu -
Vyplijčení mobilního pódia - revokace usnesení a návrh na schválení finančního
příspěvku

Rada po projednání přijala usnesení č. 492/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
návrh na schválení finančního příspěvku

II. revokuje
usnesení Rady č. 477/20/RMČ ze dne 13. 7. 2020 - souhlas s vypůjčením mobilního
pódia pro soukromou kulturní akci

III. souhlasí
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3000,- KČ na kulturní akci ,,Argentinské

.,tango" za podmínky, že bude na .viditelném místě uvedeno, že se akce koná za
podpory MČ Praha - Dolní Chabry.

IV. ukládá
ÚMČ vyplatit finanční příspěvek a zkontrolovat splnění podmínek
příspěvku

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



ad 4) Paní starostka přistoupila ke čtvrtému bodu programu -
Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro společné povolení na akci ,,Stavební
úpravy, přístavba a nástavba rodinného domu" ul. Křimovská k.ú.
Dolní Chabry

Rada po projednání přijala usnesení č. 493/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro společné povolení na akci
,,Stavební úpravy, přístavba a nástavba rodinného domu" ul. Křimovská

k.ú. Dolní Chabry
stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 22.07.2020

II. souhlasí
s projektovou dokumentaci pro společné povolení na akci ,,Stavební úpravy, přístavba
a nástavba rodinného domu" ul. Křimovská k.ú. Dolní Chabry,
kterou vypracoval Ing. arch. Tomáš Čížek, ČKA 03572

III. stanovuje
podmínky: - uzavření smlouvy o výpůjčce komunikace

- ohlášení záboru veřejného prostranství v průběhu realizace stavebního
záměru

IV. ukládá
ÚMČ odeslat usnesení
Termín: 7 pracovních dnů

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

ad 5) Paní starostka přistoupila k pátému bodu programu -
Žádost o stanovisko k návrhu zlepšení parkování jízdních kol

Rada po projednání přijala usnesení č. 494/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
žádost o stanovisko k návrhu zlepšení parkování jízdních kol
stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 22.07.2020

II. schvaluje .
"' stanovisko k návrhu zlepšení parkování jízdních kol

stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 22.07.2020
V V ·III. poveruje

starostku k dalšímu jednání
Termín: 7 pracovních dnů

Hläsování: Pro:4 Proti: O Zdržel se: O



ad 6) Paní starostka přistoupila k šestému bodu programu -
Žádost o vyjádření k dokumentaci ke změně územního rozhodnutí ,,Novostavba 3RD, na
pozemcích parc.Č. k.ú. Dolní Chabry"

Rada po projednání přijala usnesení č. 495/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
žádost o vyjádření k dokumentaci ke změně územního rozhodnutí ,,Novostavba 3 RD,
na pozemcích parc.č. k.ú. Dolní Chabry"
stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 22.07.2020

II. nesouhlasí
s projektovou dokumentací ke změně územního rozhodnutí ,,Novostavba 3 RD, na
pozemcích parc.č. k.ú. Dolní Chabry"

III. trvá
na připojení objektu ze severní strany do plánované komunikace a projekt musí být
v souladu s územním plánem: SV-C

IV. ukládá
ÚMČ: odeslat usnesení
Termín: 7 pracovních dnů

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

Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 17:54 hod ukončila.

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková
starostka MČ

Ověřovatelé.'

Judr. Milan Golas
l. místostarosta NIČ

Jan Vokurka
radní MČ
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