
Městská část Praha-Dolní Chabry
Rada městské části

Zápis č. 050ňO/RNfČ ze dne 08.06.2020

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

Navržený program 50. zasedání Rady MČ:

l. Kontrola zápisu Č.49
2. lnfom*e-dopla¢eni mezd
3. Scbválení kupní mlouvy na odkup vozu Opel Astra-RZ 4ASS982
4. Rozšíkní přimdni památky Zámky
S. Jmenování člena kultúrni komi*-staženo
6. PNstavbä č.p.239,d. Ústecká
7. Přístavba domáci dílny Žďárská
8. Úpm'y místní komunikace Na Pěšině
9. Sníženi nájmu DV Audio
10. Bezúplatný pkvod pozemků-staženo
11. Vyrozumění o pt6bíhajícím řízení č.j. 10 A 60/2020
12. Skladové kontcjnčry-mženo
13. Kanaliza¢¢ ZŠ
14. Souhlas umístčním skladových kontejnerů



Zasedání RMČ bylo zahájeno v 17:50 hod.

Pani starůstka přivítala přítomné na 50. zasedání a konstatovd& že Rada j¢ usnášeníschopná.
jako ovčřovatelé zápisu byli navTžEni JUDir. Golas a pan Vyšín.
Starostka požádala o doplnění nebo stažení bodů z prugramu.
Bylo nawžcno přesunutí tmu č. 5.10 a 12 m příští jednání RMČ.

Hlasování: Pro: 5 Pruti: O Zdržel se: O

Bod. Č.5, 10 a 12 byly přesunuty na další jednání RMČ

Jelikož žádné další připomínky nebyly. paní starostka požádala o hlasování programu

Hlasováni: Pro: 5 Proti: O Zdržel se: O

ad l) Paní stmstka přistoupila k prvnímu bodu programu -
Kontrola zápisů č. 49

Kontrola zápisů bez připomínek

Hla$ůväm": Pro: 5 Proti: O Zdržel se: O



ad 2) Pani starůstka přistoupila ke druhému lxxju programu —

Inform ace-dopbcení mezd

Rada N pmjednáni přijala usnesení v Kmto mčm':

I. tme na vědomi
informaci o doplaceni mezd po kontrole bůazeln zaměman¢ů

II. předkladatel
Ing. Miloslav Můller, MBA
tajemník úřadu

III. u)rlacovat¢l
Alice Nussbergerovt seketatiát

Ustmetú Č. 423/20/RMČ



ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu -
Schválení kupní smlouvy na odkup vozu Opel Astra-RZ 4AS5982
Rada po projednáni přijda usnesení v tomto mění:

I. bere na včdomí
návrh na schválení kupní smlouvy m odkup vozu Opel Astra-RZ 4AS5982

II. neschvaluje
návrh kupní smiouvj' na odkup vozu Opd Astm-RZ 4AS5982 z důvodu rozporu kupní
ceny v návrhované kupní smlouvě a usnesení č. 376120/RMČ ze dne 20.04.2020

III. pověřuje
Mgr. Katetinu Šilhovou Šafránkovou
jednáním o úpravě kupní ceny dle uvedeného Usnesení

IV. ukládá
Mgr. Kateřině Šilhové Šafřáňkové, starost¢¢
informovat q yýsl¢dku jednání na dalším jednání RMČ

Termín: 15.06.2020

V- předkladatel
Ing. Miloslav Můller, MBA, tajemník

VI. zpracovatel
Alice Nussbergerová s¢kletariát

Přílohy: - důvodová zpráva
- návrh kupní smlouvy

Usněmi č. 424,'20/RMČ
Hlasování: Pro: 5 Proti: O Zdržel se: O



ad 4) Pani starostka přistoupila ke čtvrtému 1Mu programu -
Návrh na schválení nařLumí 0 zříZení přirMni památky Zámky včetně
«hmnného pá$m&
Rada po projednáni přijala usneseni v tomto znění:
Rada městské části Praha - Dolní Chabn'

I. bere na vědomí
návrh m nařízmí o zříZeni přihAnf památky Zámky

ii. s¢hvaluje
návrh natheni o zřízeni přír(Aní památky Zániký

III. µvěřuje
Ing. Bc. Laiku Dvořákovow referentku Životního prostředí
l. vyµacovánhn připomínek k uvedenému návrhu

IV. ukládá
Mgr, Kateřině Šilhové ŠatřánkovC,
l. zasláni přĹpomínck k uvedenému návrhu

Těmín: 25.06.2020

V. předkladatel
Mgr. Kateřina Šilhová Šafíáliko«

VL ápm¢ovatel
Alice Nussbergerov4 sekrmiát

Přílohy: - důvodová zpráva
- důpis náměstka primátom Ing. Petra Hlubučkí-MHMP 75l098ňÚ20
- důvodová zpdva MHMP
- návrh nd'ízenf

Umescní č. 425/20/RMČ
Hlasování: Pru: 5 Proti: O Zdržel se: O



ad 5) Paní starostka přistoupila k pátému bodu programu -
Žádost o vydání stanoviska k dokumentaci prů změnu stavby před dok<mč'mím na akci
,,Přestavba Č.µ 2 Prah# 8 - Dotni Chabry" na pozemcích parc.Č.9 ,
953/1, 953/6 Lú. Ddní Chabrý'
Rada po projednání přijda umeseni v tomto znění:

Rada městské části Praha - lklní Chabry

I. bere na včdomi
žádost o vydání stanoviska k dQkulnentaci pro změnu S'tävby před dokončením na akci
HPřemy'ba č.p. Praha 8 - r»mí Chab'y" na jmmcích parc.C.952,
9 6 k,ú. Dolní Chabn'
stanoviSko KSaD ze dne 29.4,2020

IL nesouhlasí
se změnou mvby před dokončením na akci J'iemvba č Pmha 8 -
Dolní Chabry" na pozemcích pare.č-9 .á IXMM Chabíy
z důvodu nezajištěni doswečné kapacity parkovackh mM při navýšení počtu
úbytovadc.h jednotek a žádá stavebníka ô navýšeni počtu parkovacích míst

III. ukládá
Be. Janě Fej|Dvc, asistentce KSaD
zasláni vyjádřeni RMČ žadatdi
Těmín: do 15.6,2020

IV. předkladatd
JUDr, Milan Golas, Lmístostama

V- Zpraa)vatcl
Bc. Jana Fejtovt asistentka KSaD

Přílohy: - Důvodová zprávu
- Zápis Komise Stavcbní a Dopravní ze dne 29.04.2020.

Usneseni Č. 426/20/RMČ
Hlasování: Pro: 3 Pruti: O Zdižcl se: 2

ad 6) Paní starostka přistoupila k Šestému bodu programu -



Žádost o vyjádřeni stanoviska k dokumentaci pro měnu stavby před dokon&nfm
,,PřístavM důmáci dílny a stavební úpmvy rudinnébo domu - náctavba", Ž

Pmha 8, na pozemckh parc.č. k.ú. Dohů Chabry
Rada po projednání přijala usnesení v tomto znění:

Rada městské části Praha - Dolní Chabry

L bere na vědomí
žádost o vyjádřerú stanoviska k dokumcntaci pro změnu stavby před dokončením
,,Přístavba domád dŮny a stavební úpravy rodinného domu - nástavba", Ž

raha 8, na Ix)z¢mcích pamč. ú, Dolní Chabry
stanovisko KSaD ze dne 27.05,2020

IL
se změnou stavby před dokončmím J4ímvba domácí dílny a stavební úpravy
rodinného domu - nástavba", ž Prdia 8, na pozemckh parc.č, 991/1 a

. Dolní Chabry

IIL ukládá
B¢, Janě Fejtové, asi$m]tc¢ KSáD
Zasláni usnesení RMČ žadMi, m Stránské a Odboru územního mzvoje a výstavby,
RUa 8, k rukám pana Šimka

Termín: do 15.6,2020

W. předkladatel
JUDr, Milan Golas 1. místostmsta

V. Zpracovatel
Be. jana Fejtová, asistentka KSaD

Přäohy: - Důvodová zpráva
- Zápis Komis¢ Stavební a Dopmvní ze dne 27.052020.
- PD
- Závazné stanovisko Odbor Wmního rozvoje mhmp 482812/2019
- Situační výhus původní stavby

Uni č. 427/20/RMČ
Hlasováni: Pro: 5 Pmi: O zdržel se: O

ad 7) Paní starůstka přistoupila k sedmému bodu programu -
Žádost o ¥ydání souhluu s mpojenim na veřejnou dopravní infrastrukturu - úprava
vjezdu na pozemek pa v kú. Dolní Chabry



Rada po projednání přijda u$m¢mú v tomto mění:

Rada městské části Praha - Dolní Chabry

I. bere na včdomi
žádost o vydání souhlasu s napojením na veřejnou dopravní itúhÁstrukturu - úprava
yjezdu na pozemek p k,ú. Dolní Chabry

Stanovisko Komise stavební a dopravní ze dne 27.(')5.2020

II. nesouhlasí
s napojením tká veřejnůu dopravní imstlúktlml - úpmva vjězdu na pozemek
= Lil. Dolní Chabry a s tím souviscjící stavební úpravy místní komunikace
Na Pěšině

IIL Ukládá
Ing. Be. Lence Dvořákové, referentce dopravy a živo(ního µostředí
Lzpmcovat připomínky k p'Djek1Dvé dokum¢ma¢i dle vyjádření KSaD
Termin:20.06.2020

IV. povčřujc
JUDR, Milana Golase, l. místostarostu
podpisem a zasláním stanoviska řediteli odhru stavebního MČ Pmha 8

V. zpracovatd
Ing. Lenka Dv'ůřákov& refermt dopmvy' a životního prostředí

Přůohy:
- důvodová zpráva
- zápis 7- jednání Komise Stavební a Dopravní dne 27,05,202U - 26. msdání, txA č. 8
- žádost o vydání souhlasu s napojetúm na veřejnou dopmvní inňasuuktum - úpmva

vjezdu na pozemek Pärů. Č k.ú, Dolní Chabry, včetně příloh

Usneseni č. 428/20/RMČ
Hlasováni: ho: 5 Proti: O Zdržd se: O

ad 8) Paní starostka přistoupila k osmánu txAu programu-
Návrh na anížmí nájemného v přístavbě ZŠ firmě DV audio s r.o. po dobu rekůnstrukce
a dostavby ZŠ Spořická

Rada po projednáni přijda usínesení v tomto znění:



I. bere na vě&mii
návrh m snížení nájemného v přístťlm zš firmě DV audio s r.o. fKB dobu
rUonstruke a dostavby ZŠ Sµřická

mlženi kvality ä"vmých prostor, zhoršení podmMck nájmu (nep'ůhlednost ok¢[L
vysoká hladina hluklľ omezená dostupnost, vchod do kanceláře přcs zařízení
stayeništč)

II, schvaluje
návrh na míbmí nájemného v přístavbě ZŠ firmě DV audio s lo. ve výši 20%
mčsičdho nájcmnCho po dobu dostavby ZŠ SNřická, to je do 13.7.2021

III. Ukládá
Danielc Pisingerové referentce spĹ'ávy majctku
vypracovat dodatek nájcmní smlouvy s firmou DV Audio s,r.o. o snfZení nájemného

IV. µwěřuje
Mgr. Kateřinu Šilhovou Šdřánkovou, sWostku
EKxjpisem dodatku nájemní smlou\y š fimiou DV Audio s,r,o.

V, pkdkladatel
Jan Vokurkz íl. místostarusta MČ Pmha-Hlní Chabiy

VI. zpmc»vate1
Daniela Pi$ing¢rová wferentka sµávy mqjetku

Přílohy: - důvodová Zpráva- usnemií Rady MČ ze dne '25. 5. 2020 č. 409/20/RMČ
- žádost firmy q snížení nájcmného
- f0todohmenw¢

Usneseni č. 429.'20.LRMČ
Hlasování: Pro: 4 Proti: O Zdržel se: ]

ad 9) Pani starostka přistoupila k devátému bodu µDgmmu-
Návrh m uplatněni práva osoby zúčastněné Há řízení



Rada po projcdnánl přijda sení v tomto znění:

L bere na vědomí
vyTozuměni o probíhajícím řízení vědenán u Městského šoMu v Praze č.j. !0 A
60/2020-14 ze dne 26. S. 2020, Žalobě proti roZhodnutí Městské části Praha 8, odboru
ú7£mního rozvoje a výstavby. kterým byl vyloučen odkladný účinek cAvolání
účastníka řízení

ná\Th na uplatnění práva osoby zúčastněné na řízmi

u. konstatuj% že
je " zájmu městské části být účastníkem řízení, jehož předmětem je roäodnutí týkající
se komunikäce k výstavbě části obytného souboru Nové Chabty, tzv. západní
připojení

III. souhlasí
s procesním postavením městské části Praha-Dolni Chabry jako osoW zúčastnčnC na
řízení s vyjáaEnim městské části Pmha-Dolní Chabry

IV. ukládá
Mgr. Kateřině Šilhové Šafřánkové zasláni stanoviska městské části k výšc uvedenému
řízení v termínu dle stanoveného soudního jednání

V. předkladatel
JUDr. Milan Golas, l. mí$tost=sta

VI. zpracovatel
Be. Jana Fcjtov& sekretariát l. mistosWosta

Přílohy: - Důvodová u)ráva
- VýřQzwňěm' o pmbihajkím řízeni
- RozhcAnuti sp.zn. MCP8 207454/2018/OV.Bau, č,j.Mcp8 102577/2020
- Žaloba ptoti rodMydnutí MčstskC části Praha 8. odboru územního rozvoje a

výstavtN ze dne 23.03.2020 sp,m MCP8 207454ň01Nov.Bm č.j. MCP8
102577/2020

- Odpověď na výzvu o uplatnění práva osoby zúčastněné na řízení č.j.
MCPCH 01207/2020

Usnesení č. 43Q/201RMČ
Hlasování: Pro: 5 Proti: O Zdržel se:



ad ID) ) Pani starostka při$toupila k desátému bodu programu -
Oprava havarijního stavu kan&lha¢e ZŠ Spořická, DOIM Chabry
Rada po pmjodnání přijala usnesení v tomto znění:

I. tme na vědomi
opravu havarijnW stavu splaškové kanalizace v ňrnci akce .Dostavba ZŠ" v atriu
(z objektu b) dle cenového odhadu zhotovitele

IL schvduje
opravu havarijního stavu splaškové kanalizace v rámci akcc JJostavba ZŠ" v atriu
(z objektu B) dle cenového odhadu zhotovitele

III. pověřuje
JUDr. Milana Golase, I. mÍ$to($tarostu
dalším jednáním ve vČel

IV. ukládá
JUDr. Milanu Golasovi, 1.mj$tostarDstovi
Llnfonnovat o řešení dané věci na nadchámjícím jednání RMČ
Termin: 15.6.2020

V. předkladatel
JUDr. Milan Golas, l, místostarom

VL zpracovatd
Be. jana Fejtová. sekmariát l. místostarosty

Přílohy: - důvodová zpráva
- odbomý odhad ceny, předložený zhotovitelem

Usneseni č. 43 1/20/RMČ
Hlasování: Pro: $ Pmti: O Zdržel sc: O



ad 11 ) Paní starostka přimupila k jedenáctému bodu pľummu -
Swhľas $ umistěnhn skladovackh kontejnerů
Rada po projednád pAjda usnemÚ v tomto mění:

L bete na vědomí
Ilá\Th na vysloveni souhlasu s wnístěním dvou skladovacích kontejnerů na clám
poze~ po dobu od 15. 6, 2020 do IS. 9. 2020 (první kontejne'). pc' dobu od 15. 6,
202U do 31. 8. 2021 (druhý kontejner)

u. schvaluje
vyslovení souhlasu s umGtěním dvou utnMčním dvou skladovacich kontejnerů na
cizím µzemklu po dobu od 15. 6. 2020 do 15. 9. 2020 (první kontejner),
po dobu od 6. 2020 do 31. 8. 2021 (druhý kontejner)

IIL pověřuje
Mg. Kateřinu ŠilMvou Šafíáňkovou, starostku
l. Jcdnáním s majiteli pomnku o cdkcivé výměře 2356 mj druh µmmku:

záhrada zapsaného na LV Č edeném Katastrálním úřadem pro hkvní město
Prahl4 Katastrální píacoviště PTah% ptd katastrální území Dolní Chabíy a obec
Praha

2. Přípravou smluvn]bj zajištění umístění skladovacích kontejnerů ůa pozemku

lV. Ukládá
Mgr, Kateřině Šilhové ŠafřánkovC, sWustce
l. podpis smlouvy o umístčni skladovadch kontejnerů na poemku

Terrnín: l5.06,'2020

V. předkladatel
Katcřina Šilhová Šafřátikôv& staIT)stka

VI. Ipra(!ovmel
Alke Nussbergem'4 sekrewriát

Přílohy: - důvodová zpráya
- email ředitelky ZŠ Spořická Mgr. Zdenky Chalupecké

Usnesení č.. 432/20/RMČ
Hksování: Pro: 5 Píuti: O Zážd sc: Q



Protože další připomínky nebyly, m starostka zasedání v 18:20 hod ukončila.

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková
staA)stka MČ

(Mřowue/é:

JUDr, Milan Golas
l. mistomrosta MČ

Stanislav Vyšín
radní MČ Po',P::'.

|:|


