
Městská část Praha-DoIní Chabry
Rada městské části

Zápis č. 066/20/RMČ ze dne 26.10.2020

Přítomni: 4
Omluveni: 1 - p. Vyšín
Hosté:O
Ověřovatelé zápisu: JUDr. Golas, p. Vokurka

Navržený program 66. zasedání Rady NIČ:

1. Kontrola zápisu Č.65
2. Návrh programu 13. zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry
3. Návrh na uzavření Dodatku Č.3 ke smlouvě o dílo - PKS stavby a.s.
4. Návrh na schválení cenové nabídky na vypracování dokumentace na ,,Krajinné úpravy

v lokalitě Třešňovka"
5. Návrh na nákup komunální techniky - malotraktoru od firmy VARI, a.s. a přívěsného

vozíku včetně nástavby korby od firmy VARES Mnichovice a.s.
6. Návrh na vypracování a uzavření smlouvy s Ivanou Zůčkovou, IČO 02220881 o odběru

bio odpadu od obyvatel a bio odpadu vzniklých údržbou městské části Praha-Dolní
Chabry

7. Návrh ke schválení cenové nabídky na vypracování znaleckého posudku objektu č. p.
314/42 v ulici Spořická

8. Návrh na podání odvolání proti rozhodnutí ,,Novostavba rodinného domu s domácí
výrobnou potravin, Praha-Dolní Chabry, parč. č. 972,973"

9. Informace
- dotační výzva pro pražské školy
- komunikace Do Rybníčků
- výzva k odstranění nepovolené stavby

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 17:30 hod.

Paní starostka přivítala přítomné na 66. zasedání a konstatovala, že Rada je usnášeníschopná.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi JUDr. Golas a pan Vokurka.

Starostka přistoupila k hlasování o navrženém programu.

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

Program byl schválen.

ad l) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu -
Kontrola zápisu Č. 65

Kontrola zápisu Č. 65 bez připomínek



ad 2) Paní starostka přistoupila ke druhému bodu programu -
Návrh programu 13.ZMČ

Rada po projednání přijala usnesení č. 545/20/RMČ v tomto znění:
I. bere na vědomí

návrh programu 13. zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry
II. schvaluje

program 13. zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry
III. pověřuje

starostku zveřejněním programu 13. zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry
IV. ukládá

ÚMČ vyvěšení programu 13. zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry na úřední desku

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

ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu -
Návrh na uzavření Dodatku Č.3 ke smlouvě o dílo - PKS stavby a.s.

Rada po projednání přijala usnesení č. 546/20/RMČ v tomto znění:
I. bere na vědomí

návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo - PKS stavby a.s. ze dne 20. 12.
2019

II. schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 12. 2019 se společností PKS
stavby a.s., IČ: 469 80 059, se sídlem: Brněnská 126/38, Žd'ár nad Sázavou l, 591 01
Žd'ár nad Sázavou, za cenu 5 778 438,12 KČ bez DPH

V V ·III. poveruje
starostku k podpisu Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 12. 2019 se společností
PKS stavby a.s.

IV. ukládá
ÚMČ zveřejnit Dodatek č. 3 v registru smluv

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

ad 4) Paní starostka přistoupila ke čtvrtému bodu programu -
Návrh na schválení cenové nabídky na vypracování dokumentace na ,,Krajinné úpravy
v lokalitě TřeŠňovka"

Rada pq projednání přijala usnesení č. 547/20/RMČ v tomto znění:
I. bere na vědomí

návrh na schválení cenové nabídky na vypracování dokumentace na
,,Krajinné úpravy v lokalitě Třešňovka"

II. schvaluje
cenovou nabídku na vypracování dokumentace na ,,Najimé úpravy v lokalitě
Třešňovka" od Ing Michala Malkuse, IČ: 08072698, se sídlem Olešná 114, 267 64
Olešná za cenu 28 450 KČ bez DPH.

III. pověřuje
starostku podpisem objednávky

IV. ukládá
ÚMČ vyhotovit objednávku

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



ad 5) Paní starostka přistoupila k pátému bodu programu -
Návrh na nákup komunální techniky - malotraktoru od firmy VARI, a.s. a
přívěsného vozíku vČetně nástavby korby od firmy VARES Mnichovice a.s.

Rada po projednání přijala usnesení č. 548/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
návrh na nákup komunální techniky, a to malotraktoru od firmy VARI, a.s. (sestávající
se z převodové skříně, tažné nápravy a pohonné jednotky) a přívěsného vozíku včetně
nástavby korby od firmy VAKEŠ Mnichovice a.s., v celkové ceně 66 250 KČ.

II. souhlasí
s nákupem komunální techniky, a to malotraktoru od finny VARI, a.s. (sestávající se
z převodové skříně, tažné nápravy a pohonné jednotky) a přívěsného vozíku včetně
nástavby korby od firmy VARES Mnichovice a.s., v celkové ceně 66 250 KČ.

V V ·III. poveruje
starostku podpisem objednávky komunální techniky od firmy VARI, a.s.

III. ukládá
ÚMČ vyhotovit objednávku a zveřejnit v registru smluv

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

ad 6) Paní starostka přistoupila k šestému bodu programu -
Návrh na vypracování a uzavření smlouvy s Ivanou ZůČkovou, IČO 02220881 o
odběru bio odpadu od obyvatel a bio odpadu vzniklých údrŽbou městské části
Praha-Dolní Chabry

Rada po projednání přijala usnesení č. 549/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
návrh na vypracování a uzavření smlouvy mezi MIČ Praha-Dolní Chabry a Ivanou
Zůčkovou, IČO 02220881, upravující podmínky ukládání komunálního bioodpadu a
odpadu od obyvatel MČ

II. souhlasí
s vypracováním a uzavřením smlouvy mezi MČ Praha-Dolní Chabry a Ivanou
Zůčkovou, IČO 02220881, upravující podmínky ukládání komunálního bioodpadu a
odpadu od obyvatel MČ

III. -pověřuje
starostku zadáním vypracování a uzavření smlouvy
termín:30.11.2020

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



ad 7) Paní starostka přistoupila k sedmému bodu programu -
Návrh ke schválení cenové nabídky na vypracování znaleckého posudku objektu č. p.
314/42 v ulici Spořická

Rada po projednání přijala usnesení č. 550/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
návrh na schválení cenové nabídky na vypracování znaleckého posudku objektu
č. p. 314/42, v ulici Spořická od Ing. Dagmar Marvanové čj.1829

II. souhlasí
s cenovou nabídkou na vypracování znaleckého posudku objektu č. p. 314/42,
v ulici Spořická od Ing. Dagmar Marvanové čj.1829
za 10 000 Kč

III. pověřuje
starostku podpisem objednávky

IV. ukládá
ÚMČ vystavení objednávky

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

ad 8) Paní starostka přistoupila k osmému bodu programu -
Návrh na schválení podání odvolání proti rozhodnutí ,,Novostavba rodinného domu
s domácí výrobnou potravin, Praha-Dolní Chabry,
parč. Č. 972, 973"

Rada po projednání přijala usnesení č. 551/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
návrh na schválení podání odvolání proti rozhodnutí ,,Novostavba rodinného domu s
domácí výrobnou potravin, Praha-Dolní Chabry, parč. č. 972, 973, "

II. schvaluje
podání odvolání proti rozhodnutí ,,Novostavba rodinného domu s domácí výrobnou
potravin, Praha-Dolní Chabry, parč. č. 972, 973"

III. pověřuje
1.místostarostu zajištěním vypracování odvolání proti rozhodnutí ,,Novostavba
rodinného domu s domácí výrobnou potravin, Praha-Dolní Chabry, parc. č. 972, 973"
termín: 06.11.2020

Hlasování: Pro: 3 Proti: O Zdržel se: l

ad 9) Paní starostka přistoupila k devátému bodu programu -
Informace

- dotační výzva pro pražské školy
- komunikace Do Rybníčků
- výzva k odstranění nepovolené stavby

Rada tyto tři body projednala a vzala na vědomí.



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

Jan Vokurka
místostarosta MČ
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