
Městská část Praha-Dolní Chabry
Rada městské části

Zápis Č. 061/20/RMČ ze dne 31.08.2020

Přítomni: 5
Omluveni: O
Hosté:O
Ověřovatelé zápisu: JUDr. Golas, p. Vyšín

Navržený program 61. zasedání Rady NIČ:
1. Kontrola zápisu Č.60
2. Návrh na odsvěření 1/13 podílu na pozemku parc.č.28 (rybník)
3. Návrh programu 12.ZMČ Praha-Dolní Chabry
4. Návrh na schválení smlouvy o spolupráci mezi městskými částmi a obcemi

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 17:37 hod.

Paní starostka přivítala přítomné na 61. 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. 5. Návrh na
schválení cenové nabídky na vypracování znaleckého posudku objektu č. p. 249/38,
parč. č. 582/2 a 583/2 v ulici Spořická

Starostka přistoupila k hlasování o takto navrženém programu.

1. Kontrola zápisu Č.60
2. Návrh na odsvěření 1/13 podílu na pozemku par.Č.28 (rybník)
3. Návrh programu 12.ZMČ
4. Návrh na schválení smlouvy o spolupráci mezi městskými částmi a obcemi
5. Návrh na schválení cenové nabídky na vypracování znaleckého posudku objektu

č. p. 249/38, parč. č. 582/2 a 583/2 v ulici Spořická

Hlasování: Pro: 5 Proti: O Zdržel se: O

Upravený program byl schválen.

ad l) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu -
Kontrola zápisů č. 60

Kontrola zápisu Č. 60 bez připomínek



ad 2) Paní starostka přistoupila ke druhému bodu programu -

Návrh na odsvěření 1/13 podílu na pozemku parč. Č. 28, k. ú. Dolní Chabry o výměře
4192 m', druh pozemku vodní plocha, využití pozemku rybník, zapsaného na LV 868 do
výlučného vlastnictví HMP

Rada po projednání přijala usnesení č. 507/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
informaci starostky o postupu na odsvěření 1/13 podílu na pozemku parč. č. 28,
k. ú. Dolní Chabry o výměře 4192m', druh pozemku vodní plocha, využití pozemku
rybník, zapsaného na LV 868 do výlučného vlastnictví HMP

II. doporučuje
ZMČ ke schválení odsvěření 1/13 podílu na pozemku parč. č. 28, k. ú. Dolní Chabry
o výměře 4192m', druh pozemku vodní plocha, využití pozemku rybník, zapsaného
na LV 868 do výlučného vlastnictví HMP

III. ukládá
ÚMČ zařadit do programu ZNIČ

Hlasování: Pro: 5 Proti: O Zdržel se: O

ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu -
Návrh programu 12. zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry

Rada po projednání přijala usnesení č. 508/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
návrh programu 12. zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry

II. schvaluje
program 12. zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry

III. poveruje
starostku zveřejněním programu 12. zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry

IV. ukládá
ÚMČ vyvěšení programu 12. zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry na úřední desku

Hlasování: Pro:5 Proti: O Zdržel se: O

ad 4) Paní starostka přistoupila ke čtvrtému bodu programu -
Návrh na schválení smlouvy o spolupráci mezi městskými Částmi a obcemi

Rada po projednání přijala usnesení č. 509/20/RMČ v tomto znění:
I. bere na vědomí

návrh na schválení smlouvy o spolupráci mezi městskými částmi a obcemi
II. doporučuje

ZNIČ Praha-Dolní Chabry ke schválení smlouvu o spolupráci mezi městskými částmi
a obcemi

III. ukládá
ÚMČ zařazení do programu ZNIČ Praha-Dolní Chabry

Hlasování: Pro: 5 Proti: O Zdržel se: O



ad 5) Paní starostka přistoupila k pátému bodu programu -
Návrh na schválení cenové nabídky na vypracování znaleckého posudku objektu
č. p. 249/38, parč. č. 582/2 a 583/2 v ulici Spořická

Rada po projednání přijala usnesení č. 510/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
návrh na schválení cenové nabídky na vypracování znaleckého posudku objektu
č. p. 249/38, parč. č. 582/2 a 583/2 v ulici Spořická od Ing. Dagmar Marvanové
čj.1829

II. souhlasí
s cenovou nabídkou na vypracování znaleckého posudku objektu č. p. 249/38,
parč. č. 582/2 a 583/2 v ulici Spořická od Ing. Dagmar Marvanové čj.1829
za 11000 Kč

III. pověřuje
starostku podpisem objednávky

IV. ukládá
ÚMČ vystavení objednávky

Hlasování: Pro: 5 Proti: O Zdržel se: O

Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 17:48 hod ukončila

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková
starostka MČ

Ověřovatelé:

JUDr. Milan Golas
1. místostarosta MČ

Stanislav Vyšín
radní MČ

=
podpi

dne: ...


