
Městská část Praha-Dolni Chabry
Rada městské části

Zápis Č. 071/20/RMČ ze dne 08.12.2020

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

Navržený program 71. zasedání Rady NIČ:

1. Kontrola zápisů Č.69 a 70
2. Stanovisko k prodeji pozemků parč. č. 1343/25, k.ú. Dolní Chabry, zapsaných v LV 845
3. Změna stavby před její dokončením-schválení cenové nabídky na vypracování projektové

dokumentace
4. Návrh programu 14. zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry
5. Návrh na schválení odvolání k rozhodnutí povolení výjimky z PSP na stavbu

,,V409/419 - smyčka PSE" Praha - Čimice, Dolní Chabry
6. Informace-Předložení Memoranda o spolupráci ve věci přeložky lokálního biokoridoru

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 17:18 hod.

Paní starostka přivítala přítomné na 71. 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 3. Změna stavby před její dokončením-schválení cenové nabídky na
vypracování projektové dokumentace, byl přidán bod Č.6 Návrh na uzavření dodatku Č.1 ke
smlouvě o poskytování poradenských a konzultačních služeb a bod Č.7 Návrh na uzavření
smlouvy o dílo na vyhotovení koník 2016, 2017 a 2021

Starostka přistoupila k hlasování o takto navrženém programu:

1. Kontrola zápisů Č.69 a 70
2. Stanovisko k prodeji pozemků parč. č. 1343/25, k.ú. Dolní Chabry, zapsaných v LV 845
3. Návrh programu 14. zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry
4. Návrh na schválení odvolání k rozhodnutí povolení výjimky z PSP na stavbu

,,V409/419 - smyčka PSE" Praha - Čimice, Dolní Chabry
5. Informace-Předložení Memoranda o spolupráci ve věci přeložky lokálního biokoridoru
6. Návrh na uzavření Dodatku Č.1 ke Smlouvě o poskytování poradenských a konzultačních

služeb
7. Návrh na uzavření smlouvy o dílo na vyhotovení kronik 2016, 2017 a 2021

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

Zdržel se: O



ad l) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu -
Kontrola zápisů Č.69 a 70

Kontrola zápisů č. 69 a 70 bez připomínek.

ad 2) Paní starostka přistoupila ke druhému bodu programu -

Stanovisko k prodeji pozemků parč. Č. 1343/25, kú. Dolní Chabry, zapsaných v LV 845

Rada po projednání přijala usnesení č. 570/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
žádost hl. m. Prahy, MHMP o stanovisko k prodeji pozemků parč. č. 1343/25,
k.ú. Dolní Chabry, parč. č. 1343/1, k.ú. Dolní Chabry, zapsaných na LV 845

II. neschvaluje
prodej pozemků:
· parč. č. 1343/25, o výměře 56 m2 , pozemek pod stavbou č. cv. 141 v soukromém
vlastnictví, k.ú. Dolní Chabry,
· parč. č. 1343/1, o výměře cca 305 m' , k.ú. Dolní Chabry,
zapsaných na LV 845

III. ukládá
ÚMČ informovat MHMP o stanovisku k prodeji výše uvedených
Termín: ihned

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

pozemků

ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu -
Návrh programu 14. zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry

Rada po projednání přijala usnesení č. 571/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
návrh programu 14. zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry

II. schvaluje
program 14. zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry

III. pověřuje
"starostku zveřejněním programu 14. Zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry

IV. ukládá
ÚMČ vyvěšení programu 14. zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry na úřední desku

Hlasování: ProS Proti: O Zdržel se: O



ad 4) Paní starostka přistoupila ke čtvrtému bodu programu -
Návrh na schválení odvolání k rozhodnutí povolení výjimky z PSP na stavbu ,,V409/419
- smyčka PSE" Praha - Čimice, Dolní Chabry

Rada po projednání přijala usnesení č. 572/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
návrh na schválení odvolání k rozhodnutí povolení výjimky z psp na stavbu
,,V409/419 - smyčka PSE" Praha - Čimice, Dolní Chabry

II. schvaluje
odvolání k rozhodnutí povolení výjimky z psp na stavbu ,,V409/419 - smyčka PSE"
Praha - Čimice, Dolní Chabry

III. pověřuje
starostku podpisem odvolání

IV. ukládá
ÚMČ zaslat odvolání k rozhodnutí povolení výjimky z psp na stavbu ,,V409/419 -
smyčka PSE" Praha - Čimice, Dolní Chabry

Hlasování: ProS Proti: O Zdržel se: O

ad 5) Paní starostka přistoupila k pátému bodu programu -
Informace-Předložení Memoranda o spolupráci ve věci přeloŽky lokálního biokoridoru

Tento bod byl pouze informativní, JUDr. Golas předložil vypracované Memorandum, rada ho
vzala na vědomí.

ad 6) Paní starostka přistoupila k šestému bodu programu -
Návrh na uzavření Dodatku Č.1 ke Smlouvě o poskytování poradenských a
konzultačních služeb

Rada po projednání přijala usnesení č. 573/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
návrh na vypracování a uzavření Dodatku Č.1 ke smlouvě o poskytování poradenských
a konzultačních služeb s Mgr. Tomášem Trenklerem, Dis, se sídlem Školská 693/28,
110 00 Praha 1, IČ: 76203506.

II. souhlasí
-s vypracováním a uzavřením Dodatku Č.1 ke smlouvě o poskytování ,poradenských a
konzultačních služeb s Mgr. Tomášem Trenklerem, Dis, se sídlem školská 693/28,
110 00 Praha 1, IČ: 76203506.

V V 0III. poveruje
starostku vypracováním smlouvy a jejím uzavřením

Hlasování: ProS Proti: O Zdržel se: O



ad 7) Paní starostka přistoupila k sedmému bodu programu -
Návrh na uzavření smlouvy o dílo na vyhotovení kronik 2016, 2017 a 2021

Rada po projednání přijala usnesení č. 574/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
návrh na vypracování a uzavření Smlouvy o dílo na vyhotovení kronik městské části
Praha-Dolní Chabry za roky 2016, 2017 a 2021 s Mgr. Tomášem Trenklerem, Dis, se
sídlem Školská 693/28, 110 00 Praha 1, IČ: 76203506.

II. souhlasí
s vypracováním a uzavřením Smlouvy o dílo na vyhotovení kronik městské části
Praha-Dolní Chabry za roky 2016, 2017 a 2021 s Mgr. Tomášem Trenklerem, Dis, se
sídlem Školská 693/28, 110 00 Praha 1, IČ: 76203506.

III. pověřuje
starostku vypracováním smlouvy a jejím uzavřením

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

Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 17:30 hod ukončila

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková
starostka MČ

Ověřovatelé.'

JUDr. Milan Golas
1. místostarosta MČ

Stanislav Vyšín
radní MČ
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