
Městská část Praha-Dolní Chabry
Rada městské části

Zápis Č. 064/20/RMČ ze dne 30.09.2020

Přítomni: 5, JUDr. Golas odchod 17:27h
Omluveni: O
Hosté:O
Ověřovatelé zápisu: JUDr. Golas, p. Vyšín

Navržený program 64. zasedání Rady NIČ:

l. Kontrola zápisů Č.62,Č.63
2. Příkazní smlouva o zajištění poradenství v oblasti účetnictví
3. Návrh na schválení smlouvy o poskytování právních služeb
4. Návrh na schválení plné moci
5. Smlouva o výpůjčce části nebytových prostor
6. Žádost o souhlas s vybudováním oplocení
7. Žádost o souhlas s vedením přípojek nn a zemního plynu na pozemku parc.č. 1499/1

k.ú. Dolní Chabry
8. Žádost o stanovisko ke sloučenému řízení pro stavbu ,,Přístavba a stavební úpravy RD

č.p. 772, Ulice Doubická 6, Praha 8 Dolní Chabry
9. Žádost o stanovisko k přístavbě zimní zahrady k rodinnému domu Kadaňská 830/13,

Praha 8 Dolní Chabry, parč. č. 551/20
10. Vybudování ostrůvků pro kontejnery na tříděný odpad (předloženy fotky řešení ostrůvku

v obci Zdiby na Zlatém kopci)
11. Stálé bio kontejnery a obecní kompost-vytipovat umístění
12. Zkulturnění zelené plochy na Hrušovanském náměstí-trojúhelník vedle kapličky
13. Požadavek na pasportizace veřejných ploch MČ Praha-Dolní Chabry
14. Rozpočtové opatření Č.6/2020
15. Návrh na schválení připomínek k zásadám ÚZ, aktualizace Č.5
16. Rozpočtové opatření Č.7/2020
17. Nákup komunálních strojů

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 17:16 hod.

Paní starostka přivítala přítomné na 64. 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. Body č.10.Vybudování
ostrůvků pro kontejnery na tříděný odpad (předloženy fotky řešení ostrůvku v obci Zdiby na
Zlatém kopci),11.Stálé bio kontejnery a obecní kompost-vytipovat umístění
a 12.Zkultumění zelené plochy na Hrušovanském náměstí-trojúhelník vedle kapličky
byly vyřazeny a zařazeny na příští zasedání komise životního prostředí.

Byl následně přidán bod- Návrh na vyhlášení záměru k revitalizace Třešňovky a bod
Vyhlášení výběrového řízení na pozici tajemníka/tajemnice ÚMČ

Starostka přistoupila k hlasování o takto navrženém programu.



l. Kontrola zápisů Č.62,Č.63
2. Příkazní smlouva o zajištění poradenství v oblasti účetnictví
3. Návrh na schválení smlouvy o poskytování právních služeb
4. Návrh na schválení plné moci
5. Smlouva o výpůjčce části nebytových prostor
6. Žádost o souhlas s vybudováním oplocení
7. Žádost o souhlas s vedením přípojek nn a zemního plynu na pozemku parc.č. 1499/1

k.ú. Dolní Chabry
8. Žádost o stanovisko ke sloučenému řízení pro stavbu ,,Přístavba a stavební úpravy RD

č.p. 772, Ulice Doubická 6, Praha 8 Dolní Chabry
9. Žádost o stanovisko k přístavbě zimní zahrady k rodinnému domu Kadaňská 830/13,

Praha 8 Dolní Chabry, parč. č. 551/20
10. Požadavek na pasportizace veřejných ploch MČ Praha-Dolní Chabry
11. Rozpočtové opatření Č.6/2020
12. Návrh na schválení připomínek k zásadám ÚŽ, aktualizace Č.5
13. Rozpočtové opatření Č.7/2020
14. Nákup komunálních strojů
15. Návrh na vyhlášení záměru k revitalizace Třešňovky
16. Vyhlášení výběrového řízení na pozici tajemníka/tajemnice ÚMČ

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

Upravený program byl schválen.

ad l) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu -
Kontrola zápisů č. 62, Č.63

Kontrola zápisu Č. 62,Č.63 bez připomínek

ad 2) Paní starostka přistoupila ke druhému bodu programu -

Příkazní smlouva o zajištění poradenství v oblasti účetnictví

Rada po projednání přijala usnesení č. 522/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
návrh na schválení Příkazní smlouvy o zajištění poradenství v oblasti účetnictví

II. schvaluje
Příkazní smlouvu o zajištění poradenství v oblasti účetnictví s Ing. Annou Duchkovou
IČO: 67791042

III. pověřuje
starostku podpisem příkazní smlouvy o zajištění poradenství v oblasti účetnictví

IV. ukládá
ÚMČ zveřejnit v registru smluv

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



ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu -
Návrh na schválení smlouvy o poskytování právních služeb

Rada po projednání přijala usnesení č. 523/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
návrh Smlouvy o poskytování právních služeb

II. schvaluje
smlouvu o poskytování právních služeb s Mgr. Davidem BOhmem, č. ČAK 12330

III. pověřuje
starostku městské části podpisem smlouvy

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

Hlasování: ProS Proti: O Zdržel se: O

ad 4) Paní starostka přistoupila ke čtvrtému bodu programu -
Návrh na schválení plné moci

Rada po projednání přijala usnesení č. 524/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
návrh na schválení plné moci pro

II. schvaluje
plnou moc pro , kterého tím zmocňuje k nahlížení do spisů, ve
věcech stavebních a územních řízení, kde je MČ Praha-Dolní Chabry účastníkem
řízení

V ·III. poveruje
starostku městské části podpisem plné moci

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

ad 5) Paní starostka přistoupila k pátému bodu programu -
Smlouva o výpůjčce části nebytových prostor

Rada po projednání přijala usnesení č. 525/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
návrh na schválení smlouvy o výpůjčce nebytových prostor (přízemí KC)

II. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor (přízemí KC) s Občanským
sdružením Sedm paprsků, z.s. IČ: 67365264, Spořická 26/328, 184 00 Praha - Dolní
Chabry, zastoupeným

V V PIII. poveruje
starostku podpisem smlouvy

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



ad 6) Paní starostka přistoupila k šestému bodu programu -
Žádost o souhlas s vybudováním (výměnou) oplocení k.ú. Dolní Chabry, parc.Č.1232/1,
Praha 8, Ládevská 1162/38a

Rada po projednání přijala usnesení č. 526/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
žádost o souhlas s vybudováním (výměnou) oplocení k.ú. Dolní Chabry, parc.Č.
1232/1, Praha 8, Ládevská 1162/38a, a vyznačením souhlasu na koordinační situaci
stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 16.09.2020

II. souhlasí
s projektovou dokumentaci k vybudování oplocení k.ú. Dolní Chabry, parc.č. 1232/1,
Praha 8, Ládevská 1162/38a, vypracovanou firmou PMM projekt s.r.o. 02/2020 a
v souladu s pražskými stavebními předpisy

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: 5 Proti: O Zdržel se: O

ad 7) Paní starostka přistoupila k sedmému bodu programu -
Žádost o souhlas s vedením přípojek nn a zemního plynu na pozemku
parc.Č. 1499/1, k.ú. Dolní Chabry

Rada po projednání přijala usnesení č. 527/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
žádost o souhlas vedením přípojek nn a zemního plynu na pozemku parc.č. 1499/1,
k.ú. Dolní Chabry
stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 16.09.2020

II. souhlasí
s vedením přípojek nn a zemního plynu na pozemku parc.č. 1499/1 k.ú. Dolní
Chabry, k rozšíření distribuční soustavy pro připojení rodinného domu parc.č. 1055
v ul. U Větrolamu, k.ú. Dolní Chabry dle koordinační situace, kterou vypracoval Ing.
Daniel Machander, s datem 11/2016 (revize 09/2019)

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: 5 Proti: O Zdržel se: O



ad 8) Paní starostka přistoupila k osmému bodu programu -
Žádost o stanovisko ke slouČenému řízení pro stavbu ,,Přístavba a stavební úpravy
rodinného domu Č.p.772, ulice Doubická 6, Praha 8 Dolní Chabry"

Rada po projednání přijala usnesení č. 528/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
žádost o stanovisko ke sloučenému řízení pro stavbu ,,Přístavba a stavební úpravy
rodinného domu č.p. 772, ulice Doubická 6, Praha 8 Dolní Chabry"
stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 16.09.2020

II. souhlasí
s projektovou dokumentaci ke sloučenému řízení pro stavbu ,,Přístavba a stavební
úpravy rodinného domu č.p. 772, ulice Doubická 6, Praha 8 Dolní Chabry", kterou
vypracoval Ing. arch. Miroslav Polák, ČKA 03 830

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: 5 Proti: O Zdržel se: O

ad 9) Paní starostka přistoupila k devátému bodu programu -
Žádost o stanovisko k přístavbě zimní zahrady k rodinnému domu Kadaňská 830/13,
Praha 8 Dolní Chabry, parc.Č. 551/20,k.ú. Dolní Chabry

Rada po projednání přijala usnesení č. 529/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
žádost o stanovisko k přístavbě zimní zahrady k rodinnému domu Kadaňská 830/13,
Praha 8 Dolní Chabry, parc.č. 551/20, k.ú. Dolní Chabry
stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 30.09.2020

II. souhlasí
s projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby ,,Přístavba zimní zahrady k rodinnému
domu" Kadaňská 830/13, Praha 8 Dolní Chabry, parc.Č. 551/20 k.ú. Dolní Chabry,
kterou vypracoval Ing. Michal Čtrnáctý, ČKAIT 0011070

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

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



ad 10) Paní starostka přistoupila k desátému bodu programu -
Požadavek na pasportizaci ploch a komunikací svěřených do správy
NIČ Praha-Dolní Chabry

Rada po projednání přijala usnesení č. 530/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
požadavek Komise životního prostředí na pasportizaci veřejných ploch.
stanovisko Komise životního prostředí ze dne 16.09.2020

II. souhlasí
1. s požadavkem Komise životního prostředí na pasportizaci veřejných ploch
2. s vyhlášením záměru na pasportizaci veřejných ploch a komunikací svěřených do
správy MČ Praha-Dolní Chabry

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

ad 11) Paní starostka přistoupila k jedenáctému bodu programu -
Rozpočtové opatření Č.6/2020

Rada po projednání přijala usnesení č. 531/20/RMČ v tomto znění:

I. schvaluje
rozpočtové opatření Č.6/2020

II. ukládá
ÚMČ provedení rozpočtového opatření

III. doporuČuje
předložit informaci o rozpočtovém opatření Č.6/2020 ZMČ

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

ad 12) Paní starostka přistoupila k dvanáctému bodu programu -
Návrh na schválení připomínek k zásadám ÚZ, aktualizace Č.5

Rada po projednání přijala usnesení č. 532/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
návrh na schválení připomínek k zásadám územního rozvoje, aktualizace č. 5

II. schvaluje
připomínky k zásadám územního rozvoje, aktualizace Č.5

III. pověřuje
starostku a l.místostarostu dopracováním a podáním připomínek
termín: 08.10.2020

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



ad 13) Paní starostka přistoupila ke třináctému bodu programu -
Rozpočtové opatření Č.7/2020

Rada po projednání přijala usnesení č. 533/20/RMČ v tomto znění:

I. schvaluje
rozpočtové opatření Č.7/2020

II. ukládá
ÚMČ provedení rozpočtového opatření

III. doporučuje
předložit informaci o rozpočtovém opatření Č.7/2020 ZMČ

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

ad 14) Paní starostka přistoupila ke čtrnáctému bodu programu -
Návrh na nákup komunálních stroju - Ocelový kartáč B-35 VEDEX, zametací kartáč
CB-80, sběrací box BS-80, firma VARI

Rada po projednání přijala usnesení č. 534/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
návrh na předloženou cenovou nabídku na nákup komunální techniky od firmy
vari: ocelový kartáč B-35 VEDEX, zametací kartáč CB - 80, sběrací box BS - 80

II. schvaluje
nákup komunální techniky: ocelový kartáč B-35 VEDEX, zametací kartáč CB-80,
sběrací box BS-80, firma VARI

III. ukládá
ÚMČ provést nákup

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

ad 15) Paní starostka přistoupila k patnáctému bodu programu -
Návrh na vyhlášení záměru k revitalizace TřeŠňovky

Rada po projednání přijala usnesení č. 535/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
návrh na vyhlášení zářném na revitalizaci Třešňovky

II. schvaluje
vyhlášení záměru na revitalizaci Třešňovky

III. ukládá
úmč zajistit vyvěšení záměru na úřední desku

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

JUDr. Golas opustil zasedání v 17:27.



ad 16) Paní starostka přistoupila k šestnáctému bodu programu -
Vyhlášení výběrového řízení na pozici tajemníka/tajemnice ÚMČ

Rada po projednání přijala usnesení č. 536/20/RMČ v tomto znění:

I. schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na pozici tajemníka/tajemnice UMC Praha-Dolní Chabry

II. ukládá , ,
starostce vyhlásit výběrové řízení na pozicí tajemníldtajemnice UMC
Praha-Dolní Chabry

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

Další zasedání RMČ je naplánováno na pondělí 05.10.2020 v 11:00h

Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 17:46 hod ukončila

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková
starostka MČ

Ověřovatelé.'

JUDr. Milan Golas
1. místostarosta MČ

Stanislav Vyšín
radní MČ

podpis
dne

podpi
dne'

podpi
dne: .


