
Městská část Praha-Dolní Chabry
Rada městské části

Zápis Č. 060/20/RMČ ze dne 24.08.2020

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

Navržený program 60. zasedání Rady NIČ:
l. Kontrola zápisu Č.58
2. Schválení hodin ZŠ
3. Příspěvek 10 000KČ na vypracování odvolání proti SOKP 511
4. Dodatek Č.2 ke smlouvě o dílo - PKS stavby a.s.
5. Připomínky k zahájení řízení o povolení výjimky z nařízení PSP, pro společné povolení

stavby nazvané ,,V409/419-smyčka PSE"
6. Nabídka firrny InterGast a.s. na dodání mobilních hygienických stanic pro dočasnou

výdejnu jídel zš Spořická
7. Prodej části pozemku parc.č. 1390, k.ú. Dolní Chabry
8. Dohoda o předčasném užívání objektu D ZŠ Spořická
9. Vypsání záměru na výpůjčku části nebytových prostor (přízemí KC)
10. Připomínkové řízení návrhu obecně závazné vyhlášky Č.5/2011 Sb. Hl. m. Prahy, o

místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů
l l. Smlouva o poradenství v oblasti urbanismu a architektury

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 17:08 hod.

Paní starostka přivítala přítomné na 60. zasedání a konstatovala, že Rada je usnášeníschopná.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi JUDr. Golas a pan Vyšín.
Starostka požádala o doplnění nebo stažení bodů z programu. Byl přidán bod č. 12.
Jmenování nových členů komise životního prostředí.
Starostka přistoupila k hlasování o takto navrženém programu.

l. Kontrola zápisu Č.58
2. Schválení hodin ZŠ
3. Příspěvek 10 000KČ na vypracování odvolání proti SOKP 511
4. Dodatek Č.2 ke smlouvě o dílo - PKS stavby a.s.
5. Připomínky k zahájení řízení o povolení výjimky z nařízení PSP, pro společné povolení

stavby nazvané ,,V409/419-smyčka PSE"
6. Nabídka firmy InterGast a.s. na dodání mobilních hygienických stanic pro dočasnou

výdejnu jídel ZŠ Spořická
7. Prodej části pozemku parc.č. 1390,k.ú. Dolní Chabry
8. Dohoda o předčasném užívání objektu D ZŠ Spořická
9. Vypsání záměru na výpůjčku části nebytových prostor (přízemí KC)
10. Připomínkové řízení návrhu obecně závazné vyhlášky Č.5/2011 Sb. Hl. m. Prahy, o

místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů
11. Smlouva o poradenství v oblasti urbanismu a architektury
12. Jmenování nových členů komise životního prostředí



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

Upravený program byl schválen.

ad l) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu -
Kontrola zápisů č. 58

Kontrola zápisu Č. 58 bez připomínek

ad 2) Pani starostka přistoupila ke druhému bodu programu -
Schválení hodin ZŠ

Rada po projednání přijala usnesení č. 496/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
návrh a cenovou nabídku na hodiny pro ZŠ Spořická od finny L. Hainz spol. s.r.o.

II. schvaluje
cenovou nabídku na hodiny pro ZŠ Spořická od firmy L. Hainz spol. s.r.o.,
IČ: 49354965, se sídlem: Poděbradova 1708, 289 22 Lysá nad Labem,
za cenu 150 500 KČ bez DPH

III. pověřuje
starostku podpisem kupní smlouvy

IV. ukládá
ÚMČ vyhotovit smlouvu, provést platbu a zveřejnit v registru smluv

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

ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu -
Příspěvek 10 000 KČ na vypracování odvolání proti SOKP 511

Rada po projednání přijala usnesení č. 497/20/RMČ v tomto mění:

I. bere na vědomí
návrh na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000 KČ spolku Platforma za
kvalitní dopravní infrastrukturu,z.s, na vypracování odvolání proti územnímu
roZhodnutí SOKP 511 od firmy Frank Bold

II. schvaluje
finanční příspěvek ve výši 10 000 KČ spolku Platforma za kvalitní dopravní
infrastrukturu, z.s, na vypracování odvolání proti územnímu rozhodnutí SOKP 511 od
ňrmy Frank Bold

III. pověřuje
starostku k podpisu smlouvy

IV. ukládá
ÚMČ vyhotovení smlouvy a provedení platby

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



ad 4) Paní starostka přistoupila ke čtvrtému bodu programu -
Dodatek Č. 2 ke smlouvě o dílo - PKS stavby a.s.

Rada po projednání přijala usnesení č. 498/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo - PKS stavby a.s. ze dne 20. 12.
2019

II. schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 12. 2019 se společností PKS
stavby a.s., IČ: 469 80 059, se sídlem: Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01
Žd'ár nad Sázavou, kterým dochází ke zvýšení celkové ceny díla o 2 992 098,52 KČ
bez DPH

V ·III. poveruje
starostku k podpisu Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 12. 2019 se společností
PKS stavby a.s.

IV. ukládá
ÚMČ zveřejnit Dodatek č. 2 v registru smluv

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

ad 5) Paní starostka přistoupila k pátému bodu programu -
Připomínky k zahájení řízení o povolení výjimky z nařízení PSP, pro společné povolení
stavby nazvané ,,V409/419 - smyčka PSE"

Rada po projednání přijala usnesení č. 499/20/RMČ v tomto znění:
I. trvá

na předchozích nesouhlasných usneseních k ,,V409/419-smyčka PSE"
II. schvaluje

připomínky zaslané na základě plné moci Mgr. Davidem BOhmem cv. č. ČAK: 12330,
k zahájení řízení o povolení výjimky z nařízení PSP, pro společné povolení stavby
nazvané ,,V409/419-smyčka PSE"

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

ad 6) Paní starostka přistoupila k šestému bodu programu -
Nabídka firmy InterGast a.s. na dodání mobilních hygienických stanic pro dočasnou
výdejnu jídel ZŠ Spořická

Rada po projednání přijala usnesení č. 500/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
cenovou nabídku firmy InterGast a.s. na nákup hygienických jednotek

II. schvaluje
nákup hygienických jednotek dle aktualizované cenové nabídky od finny
InterGast a.s., IČ: 62917153, se sídlem: Na Vinobraní 1792/55, 106 00 Praha 10
Záběhlice, za cenu 128 198,10 KČ bez DPH

III. pověřuje
starostku podpisem kupní smlouvy

IV. ukládá
ÚMČ vyhotovit smlouvu, provést platbu a zveřejnit v registru smluv

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



ad 7) Paní starostka přistoupila k sedmému bodu programu -
prodej části pozemku parc.Č. 1390, kú. Dolní Chabry

Rada po projednání přijala usnesení č. 501/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
žádost o odkup části pozemku parc. č. 1390, k.ú. Dolní Chabry, zapsaného na
LV 1087,

stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 5. 8. 2020
II. neschvaluje

odprodej části pozemku parč. č. 1390, k.ú. Dolní Chabry, zapsaného na LV 1087,
III. pověřuje

starostku jednáním o případném pronájmu části pozemku
IV. ukládá

ÚMČ informovat o této skutečnosti žadatele o odprodej části pozemku parč. č. 1390,
k.ú. Dolní Chabry

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

ad 8) Paní starostka přistoupila k osmému bodu programu -
Dohoda o předčasném užívání objektu D ZŠ Spořická

Rada po projednání přijala usnesení č. 502/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
návrh na Dohodu o předčasném užívání části stavby, objekt d, akce ,,Dostavba ZŠ
Dolní Chabry

II. schvaluje
Dohodu o předčasném užívání části stavby, objekt d, akce ,,Dostavba ZŠ Dolní
Chabry" se zhotovitelem PKS stavby a.s., IČ: 469 80 059, se sídlem: Brněnská
126/38, Žd'ár nad Sázavou l, 591 01 Žd'ár nad Sázavou

V ·III. poveruje
starostku poqpisem Dohody o předčasném užívání části stavby, objekt d, akce
,,Dostavba ZS Dolní Chabry" se zhotovitelem PKS stavby a.s., IČ: 469 80 059, se
sídlem: Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou l, 591 01 Žd'ár nad Sázavou

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

ad 9) Paní starostka přistoupila k devátému bodu programu -
Vypsání záměru na výpůjčku části nebytových prostor (přízemí KC)

Rada po projednání přijala usnesení č. 503/20/RMČ v tomto znění:

I. schvaluje
vypsání záměru na výpůjčku části nebytových prostor l přízemí KC l v termínu
od září 2020 nejdéle do 15. 7. 2021.

IV. ukládá
ÚMČ zajistit vyvěšení záměru

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



ad 10) Paní starostka přistoupila k desátému bodu programu -
Připomínkové řízení návrhu obecně závazné vyhlášky Č.5/2011 Sb. Hl. m. Prahy, o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů

Rada po projednání přijala usnesení č. 504/20/RMČ v tomto znění:

I. projednala
návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

II. souhlasí
s návrhem obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za veřejné prostranství

III. žádá
doplnění přílohy č. 2 OZV, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
v bodě 3. ulice a chodníky o nové ulice
- K Beranovu
- Poštova
- Sumova
- U Traktorky
- Za PískovnouÚMČ: odeslat stanovisko k návrhu

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

ad 11) Paní starostka přistoupila k jedenáctému bodu programu -
Smlouva o poradenství v oblasti urbanismu a architektury

Rada po projednání přijala usnesení č. 505/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
návrh Smlouvy o poskytování poradenských služeb v oblasti urbanismu a architektury

II. schvaluje
Smlouvu o poskytování poradenských služeb v oblasti urbanismu a architektury s Ing.
arch. Lukášem Vackem, Ph.D ČKA 4043

V V ·III. poveruje
Mgr. Kateřinu Šilhovou Šafránkovou, starostku městské části podpisem smlouvy

IV. ukládá
ÚMČ po podpisu obou stran zveřejnit v registru smluv

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

ad 12) Paní starostka přistoupila k dvanáctému bodu programu -
Jmenování nových Členů komise Životního prostředí
Rada po projednání přijala usnesení č. 506/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
návrh na jmenování nových členů komise životního prostředí

II. jmenuje
nové členy komise životního prostředí:
- Luboš Komárek
- Ditta Štainochrová
- Roman Schiller

III. ukládá
ÚMČ, informovat nové členy o jmenování

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



Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 17:42 hod ukončila

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková
starostka MČ

Ověřovatelé.'

Judr. Milan Golas
l. místostarosta MČ

Stanislav Vyšín
radní MČ

Ĺno,d.P


