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Městská část Praha-Dolni Chabry

Rada městské části
Zápis č. 077/21/RMČ ze dne 01.02.2021

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

Navržený program 77. zasedání Rady NIČ:

l. Kontrola zápisů č. 75,76
2. Návrh na schválení cenové nabídky na výkon inženýrské činnosti pro kolaudaci v rámci

akce ,,Dostavba ZŠ Dolní Chabry"
3. výběh zhotovitele na vypracování Koncepce transformačních a rozvojových lokalit a

požadavky na veřejnou vybavenost, koncepce veřejných prostranství
4. Žádost o prominutí nájemného
5. Žádost o povolení prodeje farmářských produktů

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 17:10 hod.

Paní starostka přivítala přítomné na 77. zasedání a konstatovala, že Rada je usnášeníschopná.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi JUDr. Golas a pan Vyšín.
Starostka požádala o doplnění nebo stažení bodů z programu.
K návrhu programu nebyly připomínky.

Starostka přistoupila k hlasování o navrženém programu:

Hlasování:

Program byl schválen.

Pro: 5 Proti: O Zdržel se: O

ad l) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu -
Kontrola zápisů č. 75, 76

Kontrola zápisů č. 75, 76 bez připomínek.



ad 2) Paní starostka přistoupila ke druhému bodu programu -

Návrh na schválení cenové nabídky na výkon inženýrské Činnosti pro kolaudaci v rámci
akce ,,Dostavba ZŠ Dolní Chabry"

Rada po projednání přijala usnesení č. 611/21/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
návrh na schválení cenové nabídky na výkon inženýrské činnosti pro kolaudaci
v rámci akce ,,Dostavba ZŠ Dolní Chabry" s firmou DOST inženýring s.r.o. se sídlem
Rybná 716/24, Praha 1, 110 00, IČ: 07725477

II. schvaluje
cenovou nabídku na výkon inženýrské činnosti pro kolaudaci v rámci akce ,,Dostavba
ZŠ Dolní Chabry" s firmou DOST inženýring s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Praha l,
110 00, IČ: 07725477 za cenu 49 800 KČ bez DPH

III. pověřuje
starostku vyhotovením a podpisu plné moci k výkonu inženýrské činnosti k zahájení
kolaudace v rámci akce ,,Dostavba ZŠ Dolní Chabry"

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

ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu -

výběh zhotovitele na vypracování Koncepce transformačních a rozvojových lokalit a
poŽadavky na veřejnou vybavenost, koncepce veřejných prostranství

Rada po projednání přijala usnesení č. 612/21/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
důvodovou zprávu k výběru zhotovitele Koncepce transformačních a rozvojových
lokalit a požadavky na veřejnou vybavenost, koncepce veřejných prostranství a zeleně
spolu s pěší a cyklistickou dopravou dle vyhlášeného záměru

II. rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky realizace veřejné zakázky na vypracování Koncepce
transformačních a rozvojových lokalit a požadavky na veřejnou vybavenost, koncepce
veřejných prostranství a zeleně spolu s pěší a cyklistickou dopravou, kterou je nabídka
společnosti OIKOI ARCHITEKTI s.r.o., IČO 284 60 791, se sídlem Křižíkova
680/10b 186 00 Praha 8. '

III.schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem OIKOI ARCHITEKTI s.r.o., IČO 284
60 791, se sídlem Křižíkova 680/10 b. 186 00 Praha 8.

IV. ukládá
ÚMČ zajistit úkony spojené s oznámením o výběru nejvhodnější nabídky a informovat
ostatní účastníky
l.místostarostovi projednat a předložit SOD k podpisu zhotoviteli a podepsanou SOD
k podpisu starostce MČ Praha - Dolní Chabry
ÚMČ učinit a dokončit veškeré úkony stanovené zákonem

Hlasování: ProS Proti: O Zdržel se: O



ad 4) Paní starostka přistoupila ke čtvrtému bodu programu -
Žádost o prominutí nájemného

Rada po projednání přijala usnesení č. 613/21/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
žádost o prominutí nájemného na l. a 2. čtvrtletí 2021

II. schvaluje
prominutí nájemného na l. a 2. čtvrtletí 2021 firmě jiří Toman, IČ: 12540731 se
sídlem Kbel 161, 294 71 Benátky nad Jizerou

III. ukládá
ÚMČ oznámit prominutí nájemného žadateli

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

ad 5) Paní starostka přistoupila k pátému bodu programu -
Žádost o povolení prodeje farmářských produktů

Rada po projednání přijala usnesení č. 614/21/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
žádost o povolení prodeje farmářských produktů od firmy Czech Food Trading s.r.o.

II. schvaluje
prodej farmářských produktů firmy Czech Food Trading s.r.o., IČ: 28038002, se
sídlem Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3
podmínky: - uzavření smlouvy o odběru el. energií 300 Kč/měsíc

- dodržování aktuálních protiepidemických opatření
III. ukládá

ÚMČ oznámit povolení a podmínky žadateli

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

Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 17:15 hod ukončila.

Mgr. K'ateřina Šilhová Šafránková
starostka MIČ

Ověřovatelé.'

JUDr. Milan Golas
l. místostarosta MČ

Stanislav Vyšín
radní MČ
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