
 

Městská část Praha-Dolní Chabry 

Rada městské části 

Zápis č. 092/21/RMČ ze dne 19.07.2021 
 

Přítomni: 5 

Omluveni: 0 

Hosté:0           

Ověřovatelé zápisu: p. Vyšín, JUDr. Golas 

 

Navržený program 92. zasedání Rady MČ: 

 

1. Kontrola zápisů č. 90,91 

2. Nabídka na VZ orientačního systému ZŠ Dolní Chabry 

3. Žádost o vydání souhlasu ke společnému ohlášení stavby Garsonka Dolní Chabry 

4. Žádost o stanovisko k záměru změny územního rozhodnutí, Novostavba RD na pozemku 

parc.č.1373-112  a 1373-128 

 

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 17:28 hod. 

Paní starostka přivítala přítomné na 92. zasedání a konstatovala, že Rada je usnášeníschopná. 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Vyšín a JUDr. Golas. Starostka požádala o 

doplnění nebo stažení bodů z programu. Navrhla přidat bod č.5 Zajištění kolaudace části SO 

102 Komunikace a zpevněné plochy v rámci akce „Dostavba ZŠ“ 

Hlasování:                     Pro: 2     Proti: 0         Zdržel se: 3 

 

Bod nebyl přidán. Starostka přistoupila k hlasování o původně navrženém programu. 

 

Hlasování:                     Pro: 5     Proti: 0         Zdržel se: 0 

Program byl schválen. 

 

ad 1) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu –  

Kontrola zápisů č. 90, 91 

Kontrola zápisů č. 90, 91 bez připomínek 

ad 2) Paní starostka přistoupila ke druhému bodu programu –  

Nabídka na VZ orientačního systému ZŠ Dolní Chabry 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 729/21/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

• cenové nabídky na veřejnou zakázku orientační systém ZŠ Dolní Chabry a jejich 

hodnocení 

• posouzení kvalifikace firmy Spyron Design s.r.o, IČO: 25101790 

II. schvaluje  

cenovou nabídku na veřejnou zakázku: Orientační systém ZŠ Dolní Chabry od firmy 

Spyron Design s.r.o, IČO: 25101790, za cenu 86 600 Kč bez DPH. 

III. pověřuje 

starostku podpisem smlouvy 

IV. ukládá 

ÚMČ zveřejnit smlouvu v registru smluv 

Termín: po podpisu obou stran 

Hlasování:                   Pro: 5          Proti: 0         Zdržel se: 0 

 



 

ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu – 

Žádost o vydání souhlasu ke společnému ohlášení stavby Garsonka Dolní Chabry 

Rada po projednání přijala usnesení č. 730/21/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

- žádost o vydání souhlasu ke společnému ohlášení stavby „Garsonka Dolní Chabry“, 

V Kratinách 331/7, parc.č. 146 v k.ú. Dolní Chabry 

- stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 01.07.2021 

II. souhlasí  

s projektovou dokumentací ke společnému územnímu a stavebnímu řízení ke stavbě: 

„Garsonka Dolní Chabry“, V Kratinách 331/7, parc.č.146 v k.ú. Dolní Chabry, kterou 

vypracoval Ing. et. Ing. arch. Daniel Kolář, datum: 05/2021 

III. stanovuje 

podmínky: - uzavření smlouvy o výpůjčce komunikace 

- ohlášení záboru veřejného prostranství v průběhu realizace stavebního 

   záměru 

IV. ukládá 

ÚMČ: odeslat usnesení 

Termín: 10 pracovních dnů 

Hlasování:                     Pro:5      Proti: 0         Zdržel se: 0 

 

ad 4) Paní starostka přistoupila ke čtvrtému bodu programu –  

Žádost o stanovisko k záměru změny územního rozhodnutí, Novostavba RD na pozemku 

parc.č.1373-112  a 1373-128 

Rada po projednání přijala usnesení č. 731/21/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

• žádost o stanovisko k záměru změny územního rozhodnutí ve věci stavebního 

záměru: „Novostavba rodinného domu v obci Praha na pozemku parc.č.1373/112 a 

1373/128 v k.ú. Dolní Chabry“ 

• stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 01.07.2021 

II. souhlasí  

s projektovou dokumentací na akci „Novostavba rodinného domu v obci Praha na 

pozemku parc.č.1373/112 a 1373/128 v k.ú. Dolní Chabry“, kterou vypracoval  

Ing. Oldřich Dienstbier, ČKAIT 0201838, datum změny: 06/2021 

III. stanovuje 

podmínky: - ohlášení záboru veřejného prostranství v průběhu realizace stavebního 

    záměru 

IV. ukládá 

ÚMČ: odeslat usnesení 

Termín: 10 pracovních dnů 

Hlasování:                     Pro: 5      Proti: 0         Zdržel se: 0 

 

Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 17:32 hod. ukončila. 

 

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

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

 

Ověřovatelé: 

 

Stanislav Vyšín              podpis: ……………………………………. 

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

 

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

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


