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Městská část Praha-Dolní Chabry

Rada městské části
Zápis č. 070/20/RMČ ze dne 03.12.2020

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

Navržený program 70. zasedání Rady NIČ:

l. Stanovisko k prodeji pozemků parč. č. 1343/25, parc.Č. 1343/1, k.ú. Dolní Chabry,
zapsaných v LV 845

2. Návrh na ukončení nájemní smlouvy se společností DV audio, s. r. o.
3. Návrh na schválení cenové nabídky na vypracování konceptu strategie územního rozvoje
4. Návrh na projednání ukončení nájmu pozemků pod hromadnými garážemi, nájemce SBD

STAVEG
5. Prodej drobného dlouhodobého majetku
6. Změna stavby před jejím dokončením - schválení cenové nabídky na vypracování

projektové dokumentace
7. Návrh na schválení navýšení cenové nabídky na ,,Krajinné úpravy v k.ú. Dolní Chabry"

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 18:01 hod.

Paní starostka přivítala přítomné na 70. 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 stažen bod číslo 1.Stanovisko k prodeji pozemků parč. č. 1343/25, parc.č. 1343/1, k.ú.
Dolní Chabry, zapsaných v LV 845, bod č. 3. Návrh na schválení cenové nabídky na
vypracování konceptu strategie územního rozvoje a bod číslo 6. Změna stavby před jejím
dokončením - schválení cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace.

Starostka přistoupila k hlasování o takto navrženém programu:

,l. Návrh na ukončení nájemní smlouvy se společností DV audio, s. r. o.
2. Návrh na projednání ukončení nájmu pozemků pod hromadnými garážemi, nájemce SBD

STAVEG
3. Prodej drobného dlouhodobého majetku
4. Návrh na schválení navýšení cenové nabídky na ,,Krajinné úpravy v k.ú. Dolní Chabry"

Hlasování: Pro: 5 Proti: O
Program byl schválen.

Zdržel se: O



ad l) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu -
Návrh na ukončení nájemní smlouvy se společností DV audio, s. r. o.

Rada po projednání přijala usnesení č. 566/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
návrh na ukončení nájemní smlouvy se společností DV audio s.r.o. dle nájemní
smlouvy č. PN/23/2011, z důvodu nedostatku prostom pro vyučování v budově ZŠ
Spořická

II. schvaluje
ukončení nájemní smlouvy se společností DV audio s.r.o. dle nájemní smlouvy č.
PN/23/2011, z důvodu nedostatku prostoru pro vyučování v budově ZŠ Spořická

III. pověřuje
1.místostarostu a místostarostu jednáním o ukončení nájemní smlouvy se společností
DV audio s.r.o.
Termín: do 11.12.2020

IV. ukládá
starostce podání výpovědi uvedené nájemní smlouvy
Termín: do 31.12.2020

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

ad 2) Paní starostka přistoupila ke druhému bodu programu -

Návrh na projednání ukonČení nájmu pozemků pod hromadnými garážemi, nájemce
SBD STAVEG

Rada po projednání přijala usnesení č. 567/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
návrh na ukončení nájmu pozemků pod hromadnými garážemi, nájemce SBD
STAVEG

II. schvaluje
l. podání výzvy nájemci k doplacení dlužného nájemného SBD STAVEG
2. ukončení nájmu výpovědí k datu 31.12.2020

III. pověřuje .
- Mgr. Jana Klinera vypracováním výzvy nájemci k doplacení nájemného a podáním
výpovědi nájmu k 31.12.2020
- starostku podpisem výzvy

IV. ukládá
ÚMČ zaslat výzvu SBD STAVEG

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

I



ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu -
Prodej drobného dlouhodobého majetku

Rada po projednání přijala usnesení č. 568/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
žádost o odkup mobilního telefonu Iphone SE 64G

II. schvaluje
prodej majetku na základě žádosti podle amortizačního posudku
od RCOM.Cz s. r. o, který je nedílnou součástí usnesení

III. ukládá
úmč zajistit prodej žadateli a provést vyřazení majetku z evidence majetku v rámci
probíhající inventarizace za rok 2020

Hlasování: Pro:3 Proti: 2 Zdržel se: O

ad 4) Paní starostka přistoupila ke čtvrtému bodu programu -
Návrh na schválení navýšení cenové nabídky na ,,Krajinné úpravy v k.ú. Dolní Chabry"

Rada po projednání přijala usnesení č. 569/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
návrh na schválení navýšení cenové nabídky na zakázku ,,Krajinné úpravy v k.ú. Dolní
Chabry"

II. schvaluje
navýšení cenové nabídky na zakázku ,,&ajimé úpravy v k.ú. Dolní Chabry"
od Ing Michala Malkuse, IČ: 08072698, se sídlem: Olešná 114, 267 64 Olešná

III. ukládá
ÚMČ zveřejnit navýšení ceny projektu

Hlasování: ProS Proti: O Zdržel se: O

Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 18:35 hod ukončila

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková
starostka MČ

Ověřovatelé.'

JUDr. Milan Golas
1. místostarosta MlČ

Jan Vokurka
místostarosta MČ
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