
 

Městská část Praha-Dolní Chabry 

Rada městské části 

Zápis č. 089/21/RMČ ze dne 29.06.2021 
 

Přítomni: 3-on-line 

Omluveni: p. Vyšín, p. Vokurka 

Hosté:0           

Ověřovatelé zápisu: p. Knížek, JUDr. Golas 

 

Navržený program 89. zasedání Rady MČ: 

1. Rozpočtové opatření č.6/2021 

2. Rozpočtové opatření č.7/2021 

3. Návrh na schválení cenové nabídky na opravu uliční vpusti 

 

On-line zasedání RMČ bylo zahájeno v 14:24 hod. 

Paní starostka přivítala přítomné na 89. zasedání, které bude probíhat on-line formou a 

konstatovala, že Rada je usnášeníschopná. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Knížek a 

JUDr. Golas.  

Starostka přistoupila k hlasování o navrženém programu. 

 

Hlasování:                     Pro: 3     Proti: 0         Zdržel se: 0 

 

Program byl schválen. 

 

ad 1) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu –  

Rozpočtové opatření č.6/2021 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 714/21/RMČ v tomto znění: 

I. schvaluje  

rozpočtové opatření č. 6/2021 

II. ukládá 

ÚMČ provedení rozpočtového opatření 

III. doporučuje 

předložit informaci o rozpočtovém opatření č. 6/2021 ZMČ 

 

Hlasování:                     Pro: 3     Proti: 0         Zdržel se: 0 

 

ad 2) Paní starostka přistoupila ke druhému bodu programu –  

Rozpočtové opatření č.7/2021 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 715/21/RMČ v tomto znění: 

I. schvaluje  

rozpočtové opatření č. 7/2021 

II. ukládá 

ÚMČ provedení rozpočtového opatření 

III. doporučuje 

předložit informaci o rozpočtovém opatření č. 7/2021 ZMČ 

 

Hlasování:                   Pro: 3          Proti: 0         Zdržel se: 0 

 



 

ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu – 

Návrh na schválení cenové nabídky na opravu uliční vpusti 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 716/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

návrh na schválení cenové nabídky na opravu uliční vpusti 

důvodovou zprávu k návrhu cenové nabídky na opravu UV 

II. schvaluje  

cenovou nabídku předloženou firmou D&Z spol. s r.o., IČO: 00196304, se sídlem 

Údlická 761, Praha 8 - Dolní Chabry na opravu uliční vpusti v ulici Ládevská ve výši 

65.147,97 Kč bez DPH 

III. pověřuje 

starostku podpisem objednávky 

IV. ukládá 

ÚMČ vyhotovit objednávku a provést všechny potřebné související úkony 

 

Hlasování:                     Pro:3      Proti: 0         Zdržel se: 0 

 

 

 

Protože další připomínky nebyly, paní starostka on-line zasedání v 14:32 hod. ukončila. 

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková              podpis: ……………………………………..  

starostka MČ                                                dne: ……………………….                                              

 

Ověřovatelé: 

 

JUDr. Milan Golas              podpis: ……………………………………. 

1. místostarosta MČ                                  dne: …………………… 

 

Martin Knížek                                            podpis: ……………………………………..  

radní MČ                               dne: ………………………. 

         

 


