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Městská část Praha-DoIní Chabry

Rada městské části
Zápis č. 069/20/RMČ ze dne 30.11.2020

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

Navržený program 69. zasedání Rady NIČ:

1. Kontrola zápisu Č.68
2. Rozpočtové opatření Č.8
3. Návrh na vyhlášení záměru na prodej pozemků parc.č. 1273, k.ú., parc.č. 1270/1,

1264/62, k.ú. Dolní Chabry, zapsaných na LV 1087
4. Stanovisko k převodu pozemku pare. č. 492, k.ú. Dolní Chabry
5. Stanovisko k prodeji pozemků parč. č. 1343/25, parc.č. 1343/1, k.ú. Dolní Chabry,

zapsaných v LV 845
6. Návrh na výpověď nájmu DV audio, s. r. o.
7. Návrh na schválení cenové nabídky na výsadbu dřevin
8. Návrh na schválení rekonstrukce bytu školníka v budově ZŠ, vypsání záměru oplocení
9. Návrh na schválení cenové nabídky na vypracování konceptu strategie územního rozvoje
10. Návrh na schválení cenové nabídky na úpravu vstupů do tříd objektu a v budově ZŠ
11. Návrh na schválení cenové nabídky na pořízení domácích telefonů a klávesnic EZS pro

ZŠ Spořická
12. Návrh na schválení cenové nabídky na dodání koupelnových doplňků pro ZŠ
13. Návrh na schválení finančního daru Mysliveckému spolku
14. Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku
15. Návrh na výpověď' smlouvy o nájmu SBD Staveg

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 18:20 hod.

Paní starostka přivítala přítomné na 69. zasedání a konstatovala, že Rada je usnášeníschopná.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi JUDr. Golas a pan Vyšín.
Starostk;í požádala o doplnění nebo stažení bodů z programu.
Byl stažen bod číslo 5.Stanovisko k prodeji pozemků pare. č. 1343/25, parc.č. 1343/1, k.ú.
Dolní Chabry, zapsaných v LV 845, bod č. 6.Návrh na výpověď nájmu DV audio, s. r. o., bod
číslo 8. Návrh na schválení rekonstrukce bytu školníka v budově ZŠ, vypsání záměru
oplocení, bod číslo 9. Návrh na schválení cenové nabídky na vypracování konceptu strategie
územního rozvoje a bod číslo 15. Návrh na výpověď smlouvy o nájmu SBD Staveg.
Dále byly body číslo 10.,11. a 12. sloučeny do jednoho bodu s názvem Návrh na schválení
víceprací v rámci akce ,,Dostavba ZŠ"

Starostka přistoupila k hlasování o takto navrženém programu.



l. Kontrola zápisu Č.68
2. Rozpočtové opatření Č.8
3. Záměr na prodej pozemků parc.č. 1273, k.ú., parc.č. 1270/1, 1264/62, k.ú. Dolní Chabry,

zapsaných na LV 1087
4. Stanovisko k převodu pozemku parč. č. 492, k.ú. Dolní Chabry
5. Návrh na schválení cenové nabídky na výsadbu dřevin
6. Návrh na schválení víceprací v rámci akce ,,Dostavba ZŠ"
7. Návrh na schválení finančního daru Mysliveckému spolku
8. Návrh na schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku

Hlasování:

Program byl schválen.

Pro: 5 Proti: O Zdržel se: O

ad l) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu -
Kontrola zápisu Č. 68

Kontrola zápisu Č. 68 bez připomínek

ad 2) Paní starostka přistoupila ke druhému bodu programu -

Rozpočtové opatření Č. 8

Rada po projednání přijala usnesení č. 559/20/RMČ v tomto mění:

I. schvaluje
rozpočtové opatření Č.8/2020

II. ukládá
ÚMČ provedení rozpočtového opatření

III. doporučuje
předložit informaci o rozpočtovém opatření Č.8/2020 ZMČ

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

ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu -
Záměr prodat pozemky parč. č. 1273, k.ú. Dolní Chabry, parč. Č. 1270/1,
k.ú. Dolní Chabry a parč. č. 1264/62, k.ú. Ďolní Chabry, zapsaných na LV 1087,

Rada po projednání přijala usnesení č. 560/20/RMČ v tomto znění:

I. schvaluje
Záměr prodat pozemky parč. č. 1273, o výměře 163 m' , k.ú. Dolní Chabry, parč. č.
1270/1, o výměře 6 m' , k.ú. Dolní Chabry, parč. č. 1264/62, o výměře 25 m' , k. ú.
Dolní Chabry

II. ukládá
ÚMČ vyvěsit Záměr na prodej výše uvedených pozemků
Termín: ihned

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



ad 4) Paní starostka přistoupila ke čtvrtému bodu programu -
Stanovisko k převodu pozemku parč. Č. 492, k.ú. Dolní Chabry

Rada po projednání přijala usnesení č. 561/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
žádost hl. m. Prahy, MHMP, o stanovisko k převodu pozemku pare. č. 492,
k.ú. Dolní Chabry, zapsaného na LV 60000

II. schvaluje
převod pozemku parc. č. 492, o výměře 149 m2, k. ú. Dolní Chabry, do majetku
Hl. m. Prahy. Pozemek bude rozdělen GP a část pozemku (37 m2 s chodníkem,
autobusovou zastávkou a silniční vegetací) převeden bezúplatně, zbývající část
pozemku (112 m2, veřejná zeleň) převeden úplatně.

III. ukládá
ÚMČ informovat MHMP o stanovisku k převodu výše uvedeného pozemku
Termín: ihned

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

ad 5) Paní starostka přistoupila k pátému bodu programu -
Návrh na schválení cenové nabídky na výsadbu dřevin

Rada po projednání přijala usnesení č. 562/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
cenové nabídky na výsadbu 10 Ks stromů a 3 ks keřů

II. schvaluje
cenovou nabídku na výsadbu 10 Ks stromů a 3 ks keřů od firmy Lesy hl. m. Prahy

III. pověřuje
starostku podpisem objednávky

IV. ukládá
ÚMČ vyhotovit objednávku

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

ad 6) Paní starostka přistoupila k šestému bodu programu -
Návrh na schválení víceprací v rámci akce ,,Dostavba ZŠ"

Rada po projednání přijala usnesení č. 563/20/RMČ v tomto znění:
I. bere na vědomí ·

návrh na schválení cenových nabídek víceprací dle změnových listů číslo 49,50 a 51
v rámci akce ,,Dostavba ZŠ" Dolní Chabry

II. schvaluje
cenové nabídky předložené finnou PKS stavby a.s., IČ: 46980059,
DIČ: CZ46980059, se sídlem: Brněnská 126/38, 591 01 Žd'ár nad Sázavou:
1. na dodání sanitárního vybavení ve výši 188 706,48KČ bez DPH
2. na pořízení domácích telefonů a klávesnic EZS ve výši 134 164,53KČ bez DPH
3. na úpravu vstupů do tříd objektu A v budově ZŠ Spořická za 156 595,50KČ
bez DPH

III. pověřuje
starostku k podpisu změnových listů

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



ad 7) Paní starostka přistoupila k sedmému bodu programu -
Návrh na schválení finančního daru Mysliveckému spolku

Rada po projednání přijala usnesení č. 564/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
návrh na schválení finančního daru 15 000 Kč pro Myslivecký spolek

II. schvaluje
finanční dar ve výši 15 000 Kč pro Myslivecký spolek

III. pověřuje
Mgr. Kateřinu Šilhovou Šafránkovou, starostku k podpisu smlouvy

IV. ukládá
ÚMČ vyhotovení smlouvy a provedení platby

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

ad 8) Paní starostka přistoupila k osmému bodu programu -
Návrh na schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku

Rada po projednání přijala usnesení č. 565/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku městkou částí Praha-Suchdol ve
výši 100 000 kč

II. schvaluje
Smlouvu o poskytnutí příspěvku MČ Praha - Dolní Chabry městkou částí
Praha-Suchdol ve výši 100 000 kč

III. pověřuje
starostku podpisem smlouvy

IV. ukládá
· ÚMČ po podpisu zveřejnit smlouvu v registru smluv
· ÚMČ zařadit do programu na příští zasedání ZMČ jako informativní bod

Hlasování: ProS Proti: O Zdržel se: O

Protože další připomínky nebyly, paní starQstka zasedání v 18:40 hod ukončila
'T

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková
starostka MČ

Ověřovatelé.'

JUDr. Milan Golas
1. místostarosta MČ

Stanislav Vyšín
radní MČ
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