
Městská část Praha-Dolní Chabry 

Rada městské části 

Zápis č. 100/21/RMČ ze dne 01.10.2021 
 

Přítomni online: 5 

Omluveni:   

Hosté:0           

Ověřovatelé zápisu: p. Vyšín, JUDr. Golas 

 

 

Navržený program 100. zasedání Rady MČ: 

 

1. Návrh na podání odvolání do územního rozhodnutí č.j.MCP8 322263/2021, spis.zn. 

MCP8 084291/2021/OV.Pet 

2. Návrh na vyloučení dodavatele z veřejné zakázky Dodávka interiérového vybavení ZŠ 

Dolní Chabry 

 

 

Mimořádné online zasedání RMČ bylo zahájeno v 20:00 hod. Paní starostka přivítala 

přítomné na 100. zasedání a konstatovala, že Rada je usnášeníschopná. Jako ověřovatelé 

zápisu byli navrženi pan Vyšín a JUDr. Golas. Starostka dala hlasovat o programu.  

 

 

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

 

Program byl schválen. 

 

 

ad 1) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu –  

 

Návrh na podání odvolání do územního rozhodnutí č.j.MCP8 322263/2021, spis.zn. 

MCP8 084291/2021/OV.Pet 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 775/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

návrh na podání odvolání do územního rozhodnutí č.j.MCP8 322263/2021,  

spis.zn. MCP8 084291/2021/OV.Pet 

II. schvaluje  

podání odvolání do územního rozhodnutí č.j.MCP8 322263/2021,  

spis.zn. MCP8 084291/2021/OV.Pet 

III. pověřuje 

starostku podpisem a podáním odvolání do územního rozhodnutí 

Termín: 1. 10. 2021 

 

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

 

 

 

 

 



ad 2) Paní starostka přistoupila ke druhému bodu programu –  

 

Návrh na vyloučení dodavatele z veřejné zakázky Dodávka interiérového vybavení ZŠ 

Dolní Chabry 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 776/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

- návrh administrátora veřejné zakázky Dodávka interiérového vybavení ZŠ Dolní 

Chabry AK Kruták & Partners, advokátní kanceláře s.r.o. na vyloučení dodavatele 

- informaci, že dodavatel DCI Czech a. s. neprokázal svou kvalifikaci v celém 

rozsahu 

II. schvaluje  

vyloučení dodavatele DCI Czech a. s. z veřejné zakázky Dodávka interiérového 

vybavení ZŠ Dolní Chabry 

III. pověřuje 

starostku podpisem rozhodnutí o vyloučení dodavatele 

IV. ukládá 

starostce Kateřině Šilhové Šafránkové zaslat rozhodnutí administrátorovi veřejné 

zakázky AK Kruták & Partners, advokátní kanceláře s.r.o. 

Lhůta: neprodleně 

 

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

 

 

 

Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 20:05 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: ………………………. 

         


