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Městská část Praha-DoIní Chabry
Rada městské části

Zápis č. 081/21/RMČ ze dne 22.03.2021

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

Navržený program 81. zasedání Rady NIČ:
l. Kontrola zápisu č. 80
2. Rozpočtové opatření č. 1/2021
3. Nájemní smlouva na pronájem pozemku
4. Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu
5. Žádost o prodej části pozemku pare. č, 348/1, k.ú. Dolní Chabry

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 17:46 hod.

Paní starostka přivítala přítomné na 81. zasedání a konstatovala, že Rada je usnášeníschopná,
pan Knížek přítomen online. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi JUDr. Golas a pan Vyšín.
Starostka požádala o doplnění nebo stažení bodů z programu. Bod Č.5 Žádost o prodej části
pozemku parč. č, 348/1, k.ú. Dolní Chabry byl přesunut na další jednání a byl přidán bod
Návrh na schválení nabídky na posouzení záměru.

Starostka přistoupila k hlasování o takto navrženém programu:
l. Kontrola zápisu č. 80
2. Rozpočtové opatření č. 1/2021
3. Nájemní smlouva na pronájem pozemku
4. Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu
5. Návrh na schválení nabídky na posouzení záměru

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

Zdržel se: O

ad l) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu -
Kontrola zápisu Č. 80
Kontroh zápisu Č. 80 bez připomínek. '

ad 2) Paní starostka přistoupila ke druhému bodu programu -
Rozpočtové opatření Č. 1/2021

Rada po projednání přijala usnesení č. 635/21/RMČ v tomto znění:
I. schvaluje

rozpočtové opatření Č.1/2021
II. ukládá

ÚMČ provedení rozpočtového opatření
III. doporučuje

předložit informaci o rozpočtovém opatření č. 1/2021 ZMČ
Hlasování: Pro: 5 Proti: O Zdržel se: O



ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu -
Nájemní smlouva na pronájem pozemku

Rada po projednání přijala usnesení č. 636/21/RMČ v tomto znění:
I. bere na vědomí

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

změnu nájemce nájmu části pozemku parč. č. 1233/98, k.ú. Dolní Chabry
III. pověřuje

starostku MČ podpisem smlouvy
IV. ukládá

ÚMČ informovat žadatele o změně a zajistit podpis smlouvy
Termín: 7 pracovních dnů

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

ad 4) Paní starostka přistoupila ke čtvrtému bodu programu -
ProdlouŽení nájemní smlouvy na pronájem bytu

Rada po projednání přijala usnesení č. 637/21/RMČ v tomto znění:
I. bere na vědomí

žádost o prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. l na pronájem bytu - náhrada za
školnický byt v budově ZŠ Spořická po dobu dostavby a rekonstrukce ZŠ

II. schvaluje
znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podnájmu bytu na dobu určitou uzavřenou dne
l. 6. 2020 na byt č. 11 v č.p. 408, k.ú. Čimice.

III. pověřuje
místostarostu MČ podpisem Dodatku č. l ke Smlouvě o podnájmu bytu

IV. ukládá
ÚMČ informovat smluvní strany o změně a zajistit podpis Dodatku
Termín: 7 pracovních dnů

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

ad 5) Paní starostka přistoupila k pátému bodu programu -
Návrh na schválení nabídky na posouzení záměru

Rada po projednání přijala usnesení č. 638/21/RMČ v tomto znění:
I. bere na vědomí .

'fnávrh na schválení nabídky na posouzení záměru - realizace projektu ,,Obytný soubor
Nové Chabry-fáze H+I"

II. schvaluje
nabídku na posouzení zářném - realizace projektu ,,Obytný soubor Nové Chabry-fáze
H-fí" od firmy EDIFICE construction & consulting, s.r.o. IČO 27184838 za částku
28 800 KČ bez DPH

III. pověřuje
starostku podpisem objednávky

IV. ukládá
ÚMČ vyhotovit objednávku
Termín: 7 pracovních dnů

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



Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 17:50 hod ukončila.

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková
starostka MČ

Ověřovatelé.'

JUDr. Milan Golas
1. místostarosta MČ

Stanislav Vyšín
radní MČ
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