
Městská část Praha-Dolní Chabry
Rada městské části

Zápis Č. 065/20/RMČ ze dne 15.10.2020

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

Navržený program 65. zasedání Rady NIČ:

1. Návrh na schválení cenové nabídky na opravu komunikace Do Rybníčků
2. Návrh na schválení cenové nabídky na kompletní novou hydroizolaci a dobetonováni

desky (objekt c ZŠ)
3. Návrh na schválení cenové nabídky na vánoční osvětlení
4. Stanovení inventarizační komise
5. Výběr zhotovitele na vypracování Dlouhodobého plánu rozvoje MlČ Praha-Dolní Chabry

pro období 2021-2030
6. Návrh na podání vyjádření městské části do územního řízení řadové domy v ulicích

Nová/Pihelská
7. Návrh na vyjádření souhlasu se subdodavateli zhotovitele PKS stavby a.s.

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 17:33 hod.

Paní starostka přivítala přítomné na mimořádném 65. 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.8. Ustanovení řídícího výboru, který byl následně předřazen jako bod č.6.
Následně byl přidán bod Č.9. Návrh na zadání znaleckého posudku na nemovitosti nacházející
se na adrese Spořická 314/42, Praha-Dolní Chabry.

Starostka přistoupila k hlasování o takto navrženém programu.

l. Návrh na schválení cenové nabídky na opravu komunikace Do Rybníčků
2. Návrh na schválení cenové nabídky na kompletní novou hydroizolaci a dobetonováni

desky (objekt c ZŠ)
3. Návrh na schválení cenové nabídky na vánoční osvětlení
4. Stanovení inventarizační komise
5. výběr zhotovitele na vypracování Dlouhodobého plánu rozvoje MČ Praha-Dolní Chabry

pro období 2021-2030
6. Ustanovení řídícího výboru
7. Návrh na podání vyjádření městské části do územního řízení řadové domy v ulicích

Nová/Pihelská
8. Návrh na vyjádření souhlasu se subdodavateli zhotovitele PKS stavby a.s.

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



Upravený program byl schválen.

ad l) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu -
Návrh na schválení cenové nabídky na opravu komunikace Do Rybníčků

Rada po projednání přijala usnesení č. 537/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
návrh na schválení cenové nabídky na opravu komunikace Do Rybníčků od jiřího
Tomana za 120 966,10 KČ s DPH

II. schvaluje
cenovou nabídku na opravu komunikace Do Rybníčků od Jiřího Tomana za
120 966,10 Kč S DPH

III. ukládá
ÚMČ zpracování objednávky

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

ad 2) Paní starostka přistoupila ke druhému bodu programu -

Návrh na schválení cenové nabídky na kompletní novou hydroizolaci a dobetonováni
desky (objekt c ZŠ)

Rada po projednání přijala usnesení č. 538/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
o návrh na schválení realizace nové hydroizolace a dobetonováni desky v objektu C

stavby ,,Dostavba ZŠ" dle předloženého cenového rozpočtu
o Stanovisko zhotovitele ke stávající skladbě konstrukce podlahy objektu C

II. schvaluje
návrh realizace nové hydroizolace a dobetonováni desky v objektu C stavby
,,Dostavba ZŠ" dle předloženého cenového rozpočtu

III. ukládá
1. místostarostovi JUDr. Milanu Golasovi
úkol: oznámit schválení zhotoviteli, stavebnímu dozoru a TDI
termín: do 20. 10. 2020

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

ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu -
Návrh na schválení cenové nabídky na vánoční osvětlení

Rada po projednání přijala usnesení č. 539/20/RMČ v tomto znění:
I. souhlasí

s realizací vánoční výzdoby od ňrmy MK MONT
II. pověřuje

starostku projednáním a schválením cenové nabídky

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



ad 4) Paní starostka přistoupila ke čtvrtému bodu programu -
Stanovení inventarizační komise

Rada po projednání přijala usnesení č. 540/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
pokyn hl. m. Prahy - usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2242 ze dne 12. 10. 2020 k zajištění
a provedení inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy k 31. 12. 2020

II. zřizuje
hlavní inventarizační komise MČ Praha - Dolní Chabry a to ve složení:
Daniela Pisingerová předseda
Ivana Čejková člen
Ivana Maryšková člen
Gabriela Chamrová člen
Bohdan Jelen Člen
Ing. Lenka Dvořáková člen

III. ukládá
ÚMČ - ref. majetku zajistit sdělení jejího složení odboru EVM MHMP
Termín: ihned

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

ad 5) Paní starostka přistoupila k pátému bodu programu -
výběr zhotovitele na vypracování Dlouhodobého plánu rozvoje NIČ Praha-Dolní
Chabry pro období 2021-2030

Rada po projednání přijala usnesení č. 541/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
důvodovou zprávu k výběru zhotovitele záměru realizace ,,Vypracování dlouhodobého plánu

rozvoje MIČ Praha - Dolní Chabry pro období let 2021 - 2030"
II. rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky realizace veřejné zakázky na vypracování Dlouhodobého
plánu rozvoje MČ Praha - Dolní Chabry pro období let 2021 - 2030, kterou je nabídka
společnosti Finanční poradenství, s.r.o., IČO 265 00 086, se sídlem Na Pankráci 119/1152,
140 00 Praha 4 s nabídkovou cenou 370.000 KČ bez DPH

III.schvaluje
uzavření příkazní smlouvy jejímž předmětem plnění je vypracování rozvojového dokumentu
Dlouhodobý plán rozvoje MlČ Praha - Dolní Chabry pro období 2020 - 2030 s obchodní
společností Finanční poradenství, s.r.o., IČO 265 00 086, se sídlem Na Pankráci 119/1152,
140 00 Praha 4.

IV. ukládá
ÚMČ zajistit úkony spojené s oznámením o výběru nejvhodnější nabídky
1.místostarostovi projednat a předložit příkazní smlouvu k podpisu zhotoviteli a podepsanou
smlouvu k podpisu starostce MČ Praha - Dolní Chabry
ÚMČ učinit a dokončit veškeré úkony stanovené zákonem

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



ad 6) Paní starostka přistoupila k šestému bodu programu -
Ustanovení řídícího výboru
Rada po projednání přijala usnesení č. 542/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
důvodovou zprávu k ustavení Řídícího výboru pro projekt realizace ,,Vypracování

dlouhodobého plánu rozvoje MČ Praha - Dolní Chabry pro období let 2021 - 2030" a
ustavení odborných Pracovních skupin v rámci řízení projektu a jmenování jejich členů

II. rozhodla
1.
o ustavení Řídícího výboru pro řízení projektu Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha - Dolní
Chabry pro období let 2021 - 2030.
2.
o ustavení Pracovních skupin Dlouhodobého plánu rozvoje MČ Praha - Dolní Chabry:

- Urbanismus, doprava a bezpečnost
- Školství
- Životní prostředí
- Sociální a zdravotní služby
- Kultura, sport a spolková činnost

III.jmenuje
l.
Do Řídícího výboru:

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, JUDr. Milan Golas, JUDr. Petr Malý
2.
Do pracovní skupiny Urbanismus, doprava, bezpečnost:
Ing. arch. Lukáš Vacek, Ing. arch. Jana Urbanová, JUDr. Milan Golas, Ing. arch. Jiřina
Formánková Kachtíková, Ing. Petr Kasa, JUDr. Petr Malý, Jan Vokurka

Do pracovní skupiny Školství:
RNDr. Jakub Haláček, Mgr. Zdenka Chaloupecká, JUDr. Milan Golas, Mgr. Radka
Mlynárová, MUDr. Michal Šotola

Do pracovní skupiny Životní prostředí:
Ing. Lenka Dvořáková, Ing. Jakub Valchář. Ing. Ing. Josef Doležal, Hana Francová, Jan
Vokurka

Do pracovní skupiny Sociální a zdravotní služby:
Ing. Miloslav Pexa, MUDr. Jan Bartoška, Mgr. Hana Marie Kunešová, Ing. Alena
Hájíčková, MUDr. Petr závitkovský

Do pracovní skupiny Kultura, sport a spolková činnost:
Mgr. Kateřina šilhová Šafránková, Stanislav VyŠín, Ing. Josef Doležal, Martin Knížek,
vojtěch Pavlík,

IV. ukládá
ÚMČ zajistit úkony spojené s ustavením a jmenováním Řídícího výboru a Pracovních skupin

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



ad 7) Paní starostka přistoupila k sedmému bodu programu -
Návrh na podání vyjádření městské části do územního řízení řadové domy v ulicích
Nová/Pihelská

Rada po projednání přijala usnesení č. 543/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
návrh na schválení podání vyjádření MČ do územního řízení ,,Řadové domy, vC.
přípojek technické infrastruktury a veřejné parkové plochy, u ul. Nová, Dolní Chabry"

II. schvaluje
podání vyjádření MČ do územního řízení ,,Řadové domy, vC. přípojek technické
infrastruktury a veřejné parkové plochy, u ul. Nová, Dolní Chabry"

III. pověřuje
starostku zasláním vyjádření
termín: 16.10.2020

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

ad 8) Paní starostka přistoupila k osmému bodu programu -
Návrh na schválení poddodavatelů zhotovitele stavby ,,Dostavba ZŠ" spoleČnosti PKS
stavby a.s.

Rada po projednání přijala usnesení č. 544/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí .
Návrh na schválení poddodavatelů zhotovitel stavby ,,Dostavba ZŠ" společnosti PKS
stavby a.s. dle přílohy tohoto usnesení

II. schvaluje
návrh poddodavatelů zhotovitele stavby ,,Dostavba ZŠ" společnosti PKS stavby a.s.
dle přílohy tohoto usnesení

III. ukládá
starostce MČ Kateřině Šilhová Šafřánkové
úkol: oznámit schválení zhotoviteli, stavebnímu dozoru a TDI
termín: neprodleně

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

Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 18:40 hod ukončila

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková podpis
starostka MlČ dne·

Ověřovatelé:

JUDr. Milan Golas
l. místostarosta MČ

Jan Vokurka
radní MČ

podpis
dne·
podpis

dne'


