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Městská část Praha-DoIní Chabry

Rada městské části
Zápis Č. 080/21/RMČ ze dne 08.03.2021

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

Navržený program 80. zasedání Rady NIČ:

l. Kontrola zápisu č. 79
2. Návrh programu 15. zasedání ZNIČ Praha-Dolní Chabry
3. Prodloužení nájemného vztahu CETIN
4. Žádost o umístění Alzaboxu
5. Souhlas s umístěním testovacího místa na COVID 19
6. Návrh na schválení uzavření veřejných dětských hřišt'
7. Rozpočtové opatření č. 1/2021
8. Pronájem nebytových prostor - vínotéka
9. Návrh rozpočtu PO 2021
10. Projednání petice
11. Administrace zakázky malého rozsahu na orientační systém a vybavení ZŠ

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 9:52 hod.

Paní starostka přivítala přítomné na 80. 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. Bod Č.7 Rozpočtové opatření č.
1/2021 byl přesunut na další jednání, stejně tak bod číslo 11. Administrace zakázky malého
rozsahu na orientační systém a vybavení ZŠ a byl přidán bod Stanovení termínů řádného
zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry v roce 2021.
Starostka přistoupila k hlasování o takto navrženém programu:
l. Kontrola zápisu č. 79
2. Návrh programu 15. zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry
3. Prodloužení nájemného vztahu CETIN
4. Žádost o umístění Alzaboxu
5. Souhlas s umístěním testovacího místa ňa COVID 19
6. Návrh na schválení uzavření veřejných dětských hřišt'
7. Pronájem nebytových prostor - vínotéka
8. Návrh rozpočtu PO 2021
9. Projednání petice
10. Stanovení termínů řádného zasedání ZNIČ Praha-Dolní Chabry v roce 2021

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

Zdržel se: O

ad l) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu -
Kontrola zápisu č. 79

Kontrola zápisu Č. 79 bez připomínek.



ad 2) Paní starostka přistoupila ke druhému bodu programu -
Návrh programu 15. zasedání ZNIČ Praha-Dolní Chabry

Rada po projednání přijala usnesení č. 627/21/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
návrh programu 15. zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry

II. schvaluje
program 15. zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry

III. pověřuje
starostku podpisem programu 15. zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry

IV. ukládá
ÚMČ vyvěšení programu 15. zasedání ZNIČ Praha-Dolní Chabry na úřední desku a
zaslání materiálů zastupitelům

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

ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu -
Prodloužení nájemného vztahu CETIN

Rada po projednání přijala usnesení č. 628/21/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
žádost nájemce nebytového prostoru firmy CETIN, a.s. o prodloužení nájemního
vztahu

II. pověřuje
místostarostu Jana Vokurku jednáním o podmínkách prodloužení nájemního vztahu s
nájemcem

III. ukládá
místostarostovi vstoupit do jednání s nájemcem
Termín: 31.03.2021

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

ad 4) Paní starostka přistoupila ke čtvrtému bodu programu -
ŽádoSt o umístění Alzaboxu

Rada projednala, poté paní starostka dala hlasovat.

Hlasování:

Návrh nebyl přijat.

Pro:l Proti: 4 Zdržel se: O



ad 5) Paní starostka přistoupila k pátému bodu programu -
Souhlas s umístěním testovacího místa na COVID 19

Rada po projednání přijala usnesení č. 629/21/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
žádost SK Dolní Chabry o souhlas s umístěním testovacího místa na COVID 19 na
pozemcích MČ Praha-Dolní Chabry, které jsou pronajaty SK Dolní Chabry

II. uděluje souhlas
dle č. IV. odst. 4 nájemní smlouvy ze dne 07.01.2013 s přenecháním užívání pozemků
parč. č. 1444 a parč. č. 528/8, k.ú. Dolní Chab'y? které má pronajaty SK Dolní Chabry
dle řádné nájemní smlouvy, firině DJ7 s r.o., IC 07762682, pro umístění testovacího
místa na COVID 19.

III. pověřuje
starostku podpisem souhlasu s umístěním testovacího místa

IV. ukládá
ÚMČ informovat zástupce SK Dolní Chabry
LH: ihned

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

ad 6) Paní starostka přistoupila k šestému bodu programu -
Návrh na uzavření dětských hřišť' na nezbytně nutnou dobu

Paní starostka podala protinávrh, rada po projednání přijala usnesení č. 630/21/RMČ v tomto
znění:

I. bere na vědomí
· návrh na dočasné uzavření veřejných oplocených dětských hřišť' ve správě MČ a
sportovního hřiště v areálu základní školy
· informaci z jednání Krizového štábu Prahy 8

II. schvaluje
uzavření hřiště v areálu základní školy na nezbytně nutnou dobu

III. neschvaluje
uzavření veřejných dětských hřišt' za předpokladu:
· dodržování aktuálně platných protiepidemických opatření
· pravidelného úklidu a desinfekce herních prvků
· instalace informačních cedulí na dětská hřiště

IV. ukládá
ÚMČ zajistit:
· pravidelný úklid a desinfekci herních prvků
· instalaci informačních cedulí na dětská hřiště

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



ad 7) Paní starostka přistoupila k sedmému bodu programu -
Pronájem nebytových prostor-vinotéka

Rada po projednání přijala usnesení č. 631/21/RMČ v tomto znění:

I. zrušuje
výběr nájemce z důvodu, že jediný nájemce svou nabídku stáhl

II. schvaluje
opětovné vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru

III. ukládá
referentce majetku vyhlásit záměr
LH: do 16.03.2021

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

ad 8) Paní starostka přistoupila k osmému bodu programu -
Návrh rozpočtu PO na rok 2021

Rada po projednání přijala usnesení č. 632/21/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
o návrh rozpočtu příspěvkových organizací městské části Praha-Dolní Chabry

(MŠ Chaberáček, MŠ Bílenecké náměstí, MŠ Beranov a ZŠ Praha-Dolní
Chabry) pro rok 2021

o doporučení ZŠ Praha-Dolní Chabry použít prostředky z rezervy ZŠ k pokrytí
provozních nákladů

II. schvaluje
o rozpočty příspěvkových organizací MČ Praha-Dolní Chabry
o použití rezervy na pokrytí provozních nákladů ZŠ Praha-Dolní Chabry

III. ukládá
ÚMČ předložit rozpočty ke schválení zastupitelstvu městské části
LH: 15. 3. 2021

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

ad 9) Paní starostka přistoupila k devátému bodu programu -
Projednání petice na pojmenování jedné z nově vzniklých ulic Profesora Lubomíra
Mátla"

.Rada po projednání přijala usnesení č. 633/21/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
petici na pojmenování jedné z nově vzniklých ulic ,,Profesora Lubomíra Mátla"

II. projednala a doporučuje
předložit petici k projednání ZNIČ

III. navrhuje
na základě doporučení odboru živnostenského a občanskoprávního MHMP schválit
název nově vzniklé ulice, a to ,,Mátlova"

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



ad 10) Paní starostka přistoupila k desátému bodu programu -
Stanovení termínů řádného zasedání ZNIČ Praha-Dolní Chabry v roce 2021

Rada po projednání přijala usnesení č. 634/21/RMČ v tomto znění:

I. stanovuje
termíny konání zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry v roce 2021 na:
09.06.2021 V 18:00h
08.09.2021 V 18:00h
01.12.2021 V 18:00h

II. ukládá
ÚMČ informovat zastupitele o termínech

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

Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 10:03 hod ukončila.

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková
starostka MČ

Ověřovatelé.'

JUDr. Milan Golas
l. místostarosta MČ

Jan Vokurka
místostarosta MČ

podp
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