
Městská část Praha-Dolní Chabry
Rada městské části

Zápis č. 062/20/RMČ ze dne 15.09.2020

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

Navržený program 62. zasedání Rady NIČ:

l. Kontrola zápisu Č.61
2. Smlouva o poskytování služeb ve věci zastupování MČ Praha-Dolní Chabry v rámci

řízení sp. zri. MDP8 131431/OV.Pet
3. Žádost o souhlas s prominutím ročního poplatku za registraci nového čtenáře v místní

knihovně ve dnech 5.-11.10.2020
4. Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky ,,Dodávky prvků pražského

mobiliáře-uliční vybavení"
5. Zřízení věcného břemene na pozemky parč, č, 1499/1, k.ú. Dolní Chabry a pare. č.

1499/26, k.ú. Dolní Chabry, zapsané na LV 1087, uložení plynárenského zařízení - STL
plynovod

6. Výměna oken v bytovém domě č.p. 483, Spořická, Praha 8-Dolní Chabry
7. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku č. 1327/1, k.ú. Dolní Chabry
8. Žádost o souhlas s navýšením kapacity ZŠ
9. Žádost o odsouhlasení chodníkového přejezdu
10. Revokace usnesení a návrh na schválení nové smlouvy o dílo

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 17:27 hod.

Paní starostka přivítala přítomné na 62. zasedání a konstatovala, že Rada je usnášeníschopná.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi JUDr. Golas a pan Vokurka.
Starostka požádala o doplnění nebo stažení bodů z programu. Byl přidán bod č. 11. Návrh na
zrušení besedy pořádané dne 22.09.2020 v 18:00 v Kulturním centru

Starostka přistoupila k hlasování o takto navrženém programu.

1. Korítrola zápisu Č.61 '
2. Smlouva o poskytování služeb ve věci zastupování MČ Praha-Dolní Chabry v rámci

řízení sp. zn. MDP8 131431/OV.Pet
3. Žádost o souhlas s prominutím ročního poplatku za registraci nového čtenáře v místní

knihovně ve dnech 5.-11.10.2020
4. Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky ,,Dodávky prvků pražského

mobiliáře-uliční vybavení"
5. Zřízení věcného břemene na pozemky parč, č, 1499/1, k.ú. Dolní Chabry a pare. č.

1499/26, k.ú. Dolní Chabry, zapsané na LV 1087, uložení plynárenského zařízení - STL
plynovod

6. Výměna oken v bytovém domě č.p. 483, Spořická, Praha 8-Dolní Chabry
7. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku č. 1327/1, k.ú. Dolní Chabry
8. Žádost o souhlas s navýšením kapacity
9. Žádost o odsouhlasení chodníkového přejezdu



10. Revokace usnesení a návrh na schválení nové smlouvy o dílo
11. Návrh na zrušení besedy pořádané dne 22.09.2020 v 18:00 v Kulturním centru

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

Upravený program byl schválen.

ad l) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu -
Kontrola zápisů č. 61

Kontrola zápisu č. 61 bez připomínek

ad 2) Paní starostka přistoupila ke druhému bodu programu -
Smlouva o poskytování služeb ve věci zatupování NIČ Praha-Dolní Chabry v rámci
řízení sp. zn. MDP8 131431/2020/OV.Pet

Rada po projednání přijala usnesení č. 511/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
návrh Smlouvy o poskytování služeb ve věci zastupování MČ Praha-Dolní Chabry
v rámci řízení sp. zri. MCP8 131431/2020/OV.Pet

II. schvaluje
- smlouvu o poskytování služeb ve věci zastupování MČ Praha-Dolní Chabry

v rámci řízení sp. zn. MCP8 131431/2020/OV.Pet s Ing. Pavel Doležilem,
IČ 150 94 570

- udělenou plnou moc
III. pověřuje

starostku městské části podpisem smlouvy
IV. ukládá

ÚMČ po podpisu obou stran zveřejnit v registru smluv

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

ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu -
Žádost o souhlas s prominutím ročního poplatku za registraci nového Čtenáře v místní
knihovně ve dnech 5.-11.10.2020

Rada po projednání přijala usnesení č. 512/20/RMČ v tomto znění:
'T '

I. bere na vědomí
žádost o souhlas s prominutím ročního poplatku za registraci nového čtenáře v místní
knihovně ve dnech 5. - 11.10.2020

II. souhlasí
s prominutím ročního registračního poplatku ve výši 50 KČ (pro nově registrované
čtenáře nad 15 let) ve dnech 5. - 11.10.2020 v rámci celostátního projektu ,,Týden
knihoven"

III. ukládá
ÚMČ prostřednictvím místní knihovny vyvěsit tuto nabídku ve vývěskách

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



ad 4) Paní starostka přistoupila ke čtvrtému bodu programu -
Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky ,,Dodávky prvků pražského
mobiliáře-uliční vybavení"

Rada po projednání přijala usnesení č. 513/20/RMČ v tomto znění:
I. bere na vědomí

informaci o možnosti zapojit městskou část do systému centralizovaného zadávání
veřejných zakázek v rámci připravované veřejné zakázky s názvem ,,Dodávky prvků
pražského mobiliáře - uliční vybavení".

II. schvaluje
Smlouvu o centralizovaném zadávání veřejné zakázky s názvem ,,Dodávky prvků
pražského mobiliáře - uliční vybavení".

III. pověřuje
starostku podpisem Smlouvu o centralizovaném zadávání veřejné zakázky s názvem
,,Dodávky prvků pražského mobiliáře - uliční vybavení".

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

ad 5) Paní starostka přistoupila k pátému bodu programu -
Zřízení věcného břemene na pozemky parč, Č, 1499/1, k.ú. Dolní Chabry a parč. č.
1499/26, k.ú. Dolní Chabry, zapsané na LV 1087, uložení plynárenského zařízení - STL
plynovod

Rada po projednání přijala usnesení č. 514/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
zřízení věcného břemene na pozemky parč. č. 1499/1 a parč. č. 1499/26, oba
k.ú. Dolní Chabry, zapsané na LV 1087, Věcné břemeno spočívá v uložení
plynárenského zařízení - STL plynovodu do výše uvedených pozemků.

II. schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky parč. č. 1499/1
a parč. č. 1499/26, oba k.ú. Dolní Chabry, zapsané na LV 1087, Věcné břemeno
spočívá v uložení plynárenského zařízení - STL plynovodu do výše uvedených
pozemků za podmínek uvedených ve smlouvě.

III. ukládá
ÚMČ zajistit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
Termín: ihned

Hlasování: Pro: 5 Proti: O
,

Zdržel se: O



ad 6) Paní starostka přistoupila k šestému bodu programu -
Výměna oken v bytovém domě Č.p. 483, Spořická, Praha 8-Dolní Chabry

Rada po projednání přijala usnesení č. 515/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
havarijní stav stávajících oken a dveří v bytě č. 2 v Cp. 483, Spořická ul.
žádost nájemníka o výměnu oken

II. schvaluje
výměnu oken a dveří dle předložené cenové nabídky

III. ukládá
ÚMČ zajistit výměnu oken a dveří odbornou finnou
Termín: ihned

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

ad 7) Paní starostka přistoupila k sedmému bodu programu -
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku Č. 1327/1, k.ú. Dolní Chabry

Rada po projednání přijala usnesení č. 516/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
žádost nájemkyně části pozemku parč. č. 1327/1, k.ú. Dolní Chabry o přepis nájemní
smlouvy na svého syna

II. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem 409 m2 pozemku parč. č. 1327/1, k.ú. Dolní
Chabry za podmínek uvedených ve smlouvě

III. ukládá
ÚMČ zajistit uzavření nájemní smlouvy
Termín: ihned

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



ad 8) Paní starostka přistoupila k osmému bodu programu -
Žádost o souhlas s navýšením kapacity ZŠ

Rada po projednání přijala usnesení č. 517/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
l. žádost o souhlas s navýšení kapacity ZŠ Praha-Dolní Chabry a školní jídelny

ze 450 žáků na 550 žáků a navýšením kapacity školní družiny ze 150 žáků
na 210 žáků s účinností od l. 9. 2021,

2. žádost o změnu zápisu v rejstříku škol
II. schvaluje

1. navýšení kapacity ZŠ Dolní Chabry a školní jídelny ze 450 žáků na 550 žáků a
navýšením kapacity školní družiny ze 150 žáků na 210 žáků s účinností od l. 9. 2021

2. změnu zápisu v rejstříku škol
III. pověřuje

starostku podpisem žádosti o zápis změny v rejstříku škol
IV. ukládá

ÚMČ zaslání usnesení ředitelce Mgr. Zdence Chalupecké ZŠ Praha-Dolní Chabry

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

ad 9) Paní starostka přistoupila k devátému bodu programu -
Žádost o odsouhlasení chodníkového přejezdu ,,Stavební úpravy místní komunikace
Protilehlá" Praha 8, Dolní Chabry

Rada po projednání přijala usnesení č. 518/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
žádost o odsouhlasení chodníkového přejezdu ,,Stavební úpravy místní komunikace
Protilehlá" Praha 8, Dolní Chabry
stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 02.09.2020
Kolaudační souhlas č.j.Mcp8 279977/2020 ,,Stavební úpravy místní komunikace
Protilehlá" Praha 8, Dolní Chabry

II. schvaluje
odsouhlasení chodníkového přejezdu ,,Stavební úpravy místní komunikace Protilehlá"

,"' Praha 8, Dolní Chabry
III. ukládá

ÚMČ zaslat usnesení žadateli

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



ad 10) Paní starostka přistoupila k desátému bodu programu -
Revokace usnesení a návrh na schválení nové smlouvy o dílo

Rada po projednání přijala usnesení č. 519/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
1. návrh na revokaci usnesení č. 234/19/RMČ ze dne 22. 11. 2019
2. návrh na uzavření smlouvy o dílo na STPÚ - dokončení SOKP (68 kin) regionální
alternativy - aktualizace 2020 s NÝDRLE - projektová kancelář s.r.o., IČO 284 74
961 a Ing. Milanem Strnadem, IČO 165 13 819

II. schvaluje
l. revokaci usnesení č. 234/19/RMČ ze dne 22. 11. 2019
2. uzavření smlouvy o sílo na STPÚ - dokončení SOKP (68 kin) regionální alternativy
- aktualizace 2020 s NÝDRLE - projektová kancelář s.r.o., IČO 284 74 961
a Ing. Milanem Strnadem, IČO 165 13 819

III. pověřuje
starostku podpisem smlouvy o dílo
termín: do 31.09.2020

IV. ukládá
ÚMČ uveřejnit smlouvu v registru smluv po podpisu všech stran

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

ad 11) Paní starostka přistoupila k jedenáctému bodu programu -
Návrh na zrušení besedy pořádané dne 22.09.2020 v 18:00 v Kulturním centru

Rada po projednání přijala usnesení č. 520/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
návrh na zrušení besedy pořádané dne 22.09.2020 v 18:00 v Kulturním centru

II. ruší
besedu pořádanou dne 22.09.2020 v 18:00 v Kulturním centru

III. ukládá
ÚMČ prostřednictvím Kulturního centra informovat besedujícího a občany na
vývěskách a webu KC

Hlasování: Pro: 4 Proti: O Zdržel se: 1

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

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková
starostka MČ

Ověřovatelé.'

JUDr. Milan Golas
1. místostarosta MČ

Jan Vokurka
radní MČ
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