
Městská část Praha-Dolní Chabry
Rada městské části

Zápis č. 078/21/RMČ ze dne 15.02.2021

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

Navržený program 78. zasedání Rady NIČ:

1. Kontrola zápisu č. 77
2. Rozpočet MČ na rok 2021
3. Výběr zhotovitele na vypracování revize dopravního značení na vybraných komunikacích

v MČ Praha-Dolní Chabry
4. Návrh na schválení cenové nabídky na výkon inženýrské činnosti pro změnu stavby před

jejím dokončením
5. Žádost o změnu nájemce
6. Žádost o svolení s pokácením stromů a opětovném osázení vhodnějšími dřevinami na

části pozemku, která je v majetku městské části
7. Žádost o finanční příspěvek OSOP
8. Návrh na schválení zrušení pevných linek a jejich náhradu mobilními telefony na úřadě

MČ
9. Informace

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 18:35 hod.

Paní starostka přivítala přítomné na 78. zasedání a konstatovala, že Rada je usnášeníschopná.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Vokurka a pan Vyšín.
Starostka požádala o doplnění nebo stažení bodů z programu. Bod Č.1 Rozpočet MČ na rok
2021 byl přesunut na další jednání a byl přidán bod Návrh na schválení připomínek k Politice
územního rozvoje, aktualizace Č.4.
Starostka přistoupila k hlasování o takto navrženém programu:

l. Kontrola zápisu č. 77
2. výběr zhotovitele na vypracování revize dopravního značení na vybraných komunikacích

v -MČ Praha-Dolní Chabry '
3. Návrh na schválení cenové nabídky na výkon inženýrské činnosti pro změnu stavby před

jejím dokončením
4. Žádost o změnu nájemce
5. Žádost o svolení s pokácením stromů a opětovném osázení vhodnějšími dřevinami na

části pozemku, která je v majetku městské části
6. Žádost o finanční příspěvek OSOP
7. Návrh na schválení zrušení pevných linek a jejich náhradu mobilními telefony na úřadě

MČ
8. Informace
9. Návrh na schválení připomínek k Politice územního rozvoje, aktualizace Č.4

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



Program byl schválen.

ad l) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu -
Kontrola zápisu Č. 77

Kontrola zápisu Č. 77 bez připomínek.

ad 2) Paní starostka přistoupila ke druhému bodu programu -

výběr zhotovitele na vypracování revize dopravního značení na vybraných
komunikacích v NIČ Praha-Dolní Chabry

Rada po projednání přijala usnesení č. 615/21/RMČ v tomto znění:
I. bere na vědomí

důvodovou zprávu k výběru zhotovitele na vypracování revize dopravního značení na
vybraných komunikací v MČ Praha-Dolní Chabry dle vyhlášené poptávky;

II. rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci revize a pasportizace dopravního značení
na vybraných komunikací v MČ Praha - Dolní Chabry, kterou je nabídka společnosti
Ing. Vladimír Musil, se sídlem U Větrolamu 987/14a, 148 00 Praha 8 - Dolní Chabry,
IČO 408 54 329;

III. schvaluje
vyhotovení objednávky na revizi a pasportizaci dopravního značení a její zaslání
vybranému uchazeči;

IV. ukládá
ÚMČ zajistit úkony spojené s oznámením o výběru nejvhodnější nabídky a
informovat ostatní účastníky.

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

ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu -
Návrh na schválení cenové nabídky na výkon inženýrské Činnosti pro změnu stavby
před jejím dokončením

Rada po projednání přijala usnesení č. 616/21/RMČ v tomto znění:
I. bere na vědomí

návrh na schválení cenové nabídky na výkon inženýrské Činnosti pro změnu stavby
před jejím dokončením 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. Součástí
.Činnosti bude zejména projednání žádosti a změn s účastníky stavebního řízení a
dotčenými orgány, zpracování a podání vlastní žádosti o změnu stavby před jejím
dokončením;

II. schvaluje
cenovou nabídku na výkon inženýrské činnosti pro změnu stavby před jejím
dokončením 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 za cenu 43 800 KČ bez
DPH;

III. pověřuje
starostku vystavením a podpisu plné moci k výkonu inženýrské činnosti pro změnu
stavby před jejím dokončením v rámci akce ,,Dostavba ZŠ Dolní Chabry".

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



ad 4) Paní starostka přistoupila ke čtvrtému bodu programu -
Žádost o změnu nájemce

Rada po projednání přijala usnesení č. 617/21/RMČ v tomto znění:
I. bere na vědomí

žádost o změnu nájemce nájmu pozemku parč. č. 1233/98, k.ú. Dolní Chabry;
II. schvaluje

vyhlášení záměru na nájem pozemku parč. č. 1233/98, k.ú. Dolní Chabry;
III. ukládá

referentce správy majetku vyhlásit záměr a informovat žadatele.
Termín: 7 pracovních dnů

Hlasování: ProS Proti: O Zdržel se: O

ad 5) Paní starostka přistoupila k pátému bodu programu -
Žádost o svolení s pokácením stromů a opětovném osázení vhodnějšími dřevinami na
části pozemku, která je v majetku městské části

Rada po projednání přijala usnesení č. 618/21/RMČ v tomto znění:
I. bere na vědomí

důvodovou zprávu o žádosti o svolení s pokácením stromů a opětovném osázení
vhodnějšími dřevinami na části pozemku kat. č. 553/66 v k.ú. Dolní Chabry, která je
v majetku městské části;

II. povoluje
pokácení tří kusů smrku obecného a provedení náhradní výsadby dle předloženého
osazovacího plánu vyhotoveného zahradním architektem.
Žádosti se vyhovuje za těchto podmínek:
- pokácení stromů a následné osázení dle osazovacího plánu bude provedeno
odbornou zahradnickou firmou,
- žadatel zajistí S-ti letou následnou péči o náhradní výsadbu,
- kácení, náhradní výsadba včetně následné péče bude provedena na náklady žadatele;

III. ukládá
ÚMČ zaslat usnesení žadateli.

r rHlasovaní: Pro: 5 Proti: O Zdržel se: O

ad 6) Paní starostka přistoupila k šestému bodu programu -
Žádost o finanČní příspěvek OSOP

Rada pó' projednání přijala usnesení č. 619/2Ĺ/RMČ v tomto znění:
I. bere na vědomí

žádost o finanční příspěvek ve výši 25 tisíc korun na činnost Občanského sdružení na
ochranu památek;

II. schvaluje
finanční příspěvek ve výši 25 tisíc korun na činnosti Občanského sdružení na ochranu
památek;

III. pověřuje
Mgr. Kateřinu Šilhovou Šafránkovou, starostku k podpisu smlouvy;

IV. ukládá
ÚMČ vyhotovení smlouvy a provedení platby.

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



ad 7) Paní starostka přistoupila k sedmému bodu programu -
Návrh na schválení zruŠení pevných linek a jejich náhradu mobilními telefony na úřadě
NIČ

Rada po projednání přijala usnesení č. 620/21/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
návrh na schválení zrušení pevných linek a jejich náhradu mobilními telefony na
úřadě MČ;

II. schvaluje
zrušení pevných linek a jejich náhradu mobilními telefony na úřadě MČ;

III. pověřuje
tajemnici podpisem objednávky;

IV. ukládá
ÚMČ vytvořit a zaslat objednávku.

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

ad 8) Paní starostka přistoupila k osmému bodu programu -
Informace —
Oznámení o pravidelné průběžné inventarizaci knižního fondu v knihovně za rok 2020

Rada po projednání přijala usnesení č. 621/21/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
Oznámení o pravidelné průběžné inventarizaci knižního fondu v knihovně za rok 2020.

Oznámení o provedení revize knihovního fondu Místní knihovny Praha-Dolní Chabry

Rada po projednání přijala usnesení č. 622/21/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
Oznámení o provedení revize knihovního fondu Místní knihovny Praha-Dolní Chabry.

ad 9) Paní starostka přistoupila k devátému bodu programu -
Návrh na schválení připomínek k Politice územního rozvoje, aktualizace Č.4

Rada po projednání přijala usnesení č. 623/21/RMČ v tomto znění:

I. Gere na vědomí
návrh na schválení připomínek k Politice územního rozvoje, aktualizace č. 4;

II. schvaluje
připomínky k Politice územního rozvoje, aktualizace č. 4;

III. pověřuje
starostku podáním připomínek.
termín: 15.02.2021

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

Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 18:55 hod ukončila.



Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková
starostka MČ

Ověřovatelé.'

Jan Vokurka
místostarosta MČ

Stanislav Vyšín
radní MlČ
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