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Městská část Praha-Dolní Chabry
Rada městské části

Zápis Č. 074/21/RMČ ze dne 15.01.2021

Přítomni: 4
Omluveni: l, p. Knížek
Hosté:O
Ověřovatelé zápisu: JUDr. Golas, p. Vokurka

Navržený program 74. zasedání Rady MČ:

l. Kontrola zápisů č. 72 a 73
2. Návrh na schválení odměn ředitelkám PO zřízených městskou částí Praha-Dolní Chabry
3. Návrh na schválení záměru na pronájem nebytových prostor - vínotéka
4. Návrh na schválení podání žádosti o podporu a realizaci projektu ,,Vybudování zázemí

pro polytechnické vzdělávání"
5. Návrh na schválení připomínek k 5. aktualizaci ÚAP
6. Návrh na uzavření smlouvy o dílo s ARPEMA s.r.o.
7. Částečná revokace usnesení Č.570/20/RMČ
8. Návrh na udělení souhlasu s realizaci projektu OP VVV ŠABLONY III-MŠ Beranov
9. Návrh na udělení souhlasu s modernizací sportoviště

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 11:39 hod.

Paní starostka přivítala přítomné na 74. 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:

Program byl schválen.
'T

Pro: 4 Proti: O Zdržel se: O

ad l) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu -
Kontrola zápisů č. 72 a 73

Kontrola zápisů č. 72 a 73 bez připomínek.

ad 2) Paní starostka přistoupila ke druhému bodu programu -

Návrh na schválení odměn ředitelkám PO zřízených městskou Částí Praha-Dolní Chabry



Rada po projednání přijala usnesení č. 588/21/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
návrh na schválení odměn ředitelkám příspěvkových organizací zřízených městskou
částí Praha-Dolní Chabry ZŠ Praha-Dolní Chabry, MŠ Bílenecké nám., MŠ Protilehlá
a MŠ Beranov za příkladné plnění pracovních úkolů ve 4. čtvrtletí 2020 (období září -
prosinec), a to ve výši, kterou stanoví neveřejná příloha tohoto usnesení

II. schvaluje
odměny ředitelkám příspěvkových otganizací zřízených městskou části Praha -Dolní
Chabry - ZŠ Praha-Dolní Chabry, MS Bílenecké nám., MŠ Protilehlá a MŠ Beranov
za příkladné plnění pracovních úkolů ve 4. čtvrtletí 2020 (období září - prosinec), a to
ve výši, kterou stanoví neveřejná příloha tohoto usnesení

III. ukládá
ÚMČ oznámit schválení a výši odměn ředitelkám PO

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

ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu -
Návrh na schválení záměru na pronájem nebytových prostor - vínotéka

Rada po projednání přijala usnesení č. 589/21/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
návrh na pronájem nebytového prostoru - vínotéky v budově ,,Chaberského dvora",
Hrušovanské nám. 253/5,
Praha 8 - Dolní Chabry

II. schvaluje
vypsání záměru na pronájem nebytových prostor v budově Hrušovanské nám. 253/5,
Praha 8 - Dolní Chabry, 184 00

III. ukládá
ÚMČ zajistit vyvěšení záměru
Termín: ihned

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

ad 4) Paní starostka přistoupila ke čtvrtému bodu programu -
Návrh na schválení podání žádosti o podporu a realizaci projektu ,,Vybudování zázemí
pro polytechnické vzdělávání"

Rada po' projednání přijala usnesení č. 590/2Ĺ/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
žádost o udělení souhlasu příspěvkové organizaci MŠ Bílenecké nám. s podáním
žádosti o podporu a realizaci projektu ,,Vybudování zázemí pro polytechnické
vzdělávání" z Operačního programu Praha-pól růstu ČR

II. schvaluje
podání žádosti o podporu a realizaci projektu ,,Vybudování zázemí pro polytechnické
vzdělávání" z Operačního programu Praha-pól růstu ČR

III. ukládá
ÚMČ poslat usnesení ředitelce PO

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



ad 5) Paní starostka přistoupila k pátému bodu programu -
Návrh na schválení připomínek k 5. aktualizaci ÚAP

Rada po projednání přijala usnesení č. 591/21/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
návrh na schválení připomínek k 5. aktualizaci ÚAP

II. schvaluje
připomínky k 5. aktualizaci Územně analytických podkladů hl. m. Prahy 2020

III. pověřuje
1.místostarostu podpisem připomínek

IV. ukládá
ÚMČ podání připomínek
Termín: 15.01.2021

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

ad 6) Paní starostka přistoupila k šestému bodu programu -
Návrh na uzavření smlouvy o dílo s ARPEMA s.r.o.

Rada po projednání přijala usnesení č. 592/21/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
návrh na uzavření smlouvy o dílo s firmou ARPEMA s.r.o. se sídlem Na Zedníkové 2,
182 00 Praha 8-Libeň, IČ: 27204618

II. schvaluje
smlouvu o dílo s firmou ARPEMA s.r.o. se sídlem Na Zedníkové 2, 182 00
Praha 8-Libeň, IČ: 27204618

V V ·III. poveruje
starostku podpisem smlouvy

IV. ukládá
ÚMČ zveřejnit smlouvu v registru po podpisu obou stran

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

ad 7) Paní starostka přistoupila k sedmému bodu programu -
ČásteČná revokace usnesení Č.570/20/RMČ

Rada po projednání přijala usnesení č. 593/21/RMČ v tomto znění:
"f

I. bere na vědomí
návrh na částečnou revokaci usnesení č. 570/20/RMČ ze dne 2.12.2020

II. schvaluje
prodej pozemku pare. č. 1343/25, o výměře 56 m2 , pozemek pod stavbou č. ev. 141
v soukromém vlastnictví, k.ú. Dolní Chabry

III. neschvaluje
prodej pozemku parč. č. 1343/1, o výměře cca 305 m2 , k.ú. Dolní Chabiy,
zapsaných na LV 845

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

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



ad 8) Paní starostka přistoupila k osmému bodu programu -
Návrh na udělení souhlasu s realizaci projektu OP VVV ŠABLONY III-MŠ Beranov

Rada po projednání přijala usnesení č. 594/21/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
žádost o udělení souhlasu příspěvkové organizaci MŠ Beranov s realizací projektu
OP VVV ŠABLONY III (podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování-
Šablony III pro MŠ)

II. souhlasí
s realizací projektu OP VVV ŠABLONY III

III. ukládá
ÚMČ poslat usnesení ředitelce PO

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

ad 9) Paní starostka přistoupila k devátému bodu programu -
Návrh na udělení souhlasu s modernizací sportoviŠtě

Rada po projednání přijala usnesení č. 595/21/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
žádost o udělení souhlasu SK Dolní Chabry s modernizací spoňoviště-Niště s umělou
trávou a osvětlením

II. podporuje a souhlasí
s výstavbou sportoviště dle přílohy Č.1 tohoto usnesení

III. ukládá
ÚMČ vypracovat prohlášení pro účely žádosti o grant
LH: 31.01.2021

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

Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 11:52 hod ukončila.

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková
starosĹka MČ

Ověřovatelé."

JUDr. Milan Golas
l. místostarosta MČ

Jan Vokurka
místostarosta MČ
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