
 

Městská část Praha-Dolní Chabry 

Rada městské části 

Zápis č. 094/21/RMČ ze dne 02.08.2021 
 

Přítomni: 5 

Omluveni: 0 

Hosté:0           

Ověřovatelé zápisu: p. Vyšín, JUDr. Golas 

 

Navržený program 94. zasedání Rady MČ: 

 

1. Kontrola zápisů č.92 a 93 

2. Odkup svítidel v nebytových prostorách ZŠ 

3. Návrh na schválení darovací smlouvy o přijetí peněžitého daru ve výši 25000 Kč 

4. Návrh zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu na dodávku interiérového 

vybavení ZŠ Praha-Dolní Chabry 

 

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 17:18 hod. 

Paní starostka přivítala přítomné na 94. 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. Starostka přistoupila k hlasování o 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. 92, 93 

 

Kontrola zápisů č. 92, 93 bez připomínek 

ad 2) Paní starostka přistoupila ke druhému bodu programu –  

Odkup svítidel v nebytových prostorách ZŠ 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 734/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

- ukončení nájemní smlouvy s firmou DV audio s r.o.  

- návrh na odkoupení svítidel v nebytovém prostoru ZŠ Dolní Chabry 

II. schvaluje  

odkup svítidel v instalovaných podhledech za cenu 20.000 Kč od DV audio s.r.o.  

III. ukládá 

ÚMČ finanční vypořádání s firmou DV audio s.r.o.  

Termín : ihned  

 

Hlasování:                   Pro: 4          Proti: 0         Zdržel se: 1 

 

 

 

 



 

ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu – 

Návrh na schválení darovací smlouvy o přijetí peněžitého daru ve výši 25000 Kč 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 735/21/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

návrh na schválení darovací smlouvy o přijetí peněžitého daru ve výši 25 000 Kč 

II. schvaluje  

přijetí peněžitého daru ve výši 25 000 Kč od Miloslava Durňáka, který je poskytován 

jako finanční příspěvek pro rozvoj sportu a volnočasových aktivit na území MČ 

Praha-Dolní Chabry 

III. pověřuje 

starostku podpisem darovací smlouvy 

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

 

ad 4) Paní starostka přistoupila ke čtvrtému bodu programu –  

Návrh zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu na dodávku interiérového 

vybavení ZŠ Praha-Dolní Chabry 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 736/21/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

- návrh zadávací dokumentace vypracované AK Kruták and Partners, advokátní 

kancelář s. r. o. na dodávku interiérového vybavení ZŠ Praha-Dolní Chabry 

- že dodávka interiérového vybavení se bude realizovat dle návrhu 

vypracovaného ViVa school s. r. o.  

II. schvaluje  

návrh zadávací dokumentace vypracované AK Kruták and Partners, advokátní 

kancelář s. r. o. na dodávku interiérového vybavení ZŠ Praha-Dolní Chabry 

III. pověřuje 

starostku dopracováním návrhu dle připomínek městské části zaslaných AK Kruták 

and Partners, advokátní kancelář s. r. o  

IV. ukládá 

starostce MČ Kateřině Šilhové Šafránkové informovat AK Kruták and Partners, 

advokátní kancelář s. r. o 

Termín: neprodleně 

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

 

Pan Knížek požaduje písemně uvést do zápisu urgenci AK Böhm Legal s.r.o., advokátní 

kanceláře, která je pověřená zajištěním aktualizace navazujících a souvisejících řízení se 

záměrem „vedení V409/419 – smyčka PSE“ Praha-Čimice, Dolní Chabry viz usnesení 

č. 733/21/RMČ ze dne 21. 7. 2021. 

Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 17:27 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: ……………………….  


