
 

Městská část Praha-Dolní Chabry 

Rada městské části 

Zápis č. 127/22/RMČ ze dne 01.08.2022 

 

Přítomni: 4  

Omluveni: Ing. Doležal 

Ověřovatelé zápisu: p. Vyšín, Ing. Hájíčková 

 

 

 

Navržený program 127. zasedání Rady MČ: 

 

1. Návrh na schválení realizace pítka v areálu ZŠ Spořická 

2. Návrh na schválení realizace a cenové nabídku na řešení povrchu u pingpongového stolu 

na Bíleneckém náměstí 

 

 

 

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 17:00. Paní starostka přivítala přítomné na 127. zasedání a 

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

Ing. Hájíčková. Starostka dala hlasovat o navrženém programu. 

 

 

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

 

Program byl schválen. 

 

 

ad 1) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu –  

Návrh na schválení realizace pítka v areálu ZŠ Spořická 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 1007/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí  

- návrh na schválení realizace 1 ks pítka dle designu hlavního města Prahy 

- cenové nabídky na realizaci pítka    

- dotaci udělenou HLMP na realizaci pítek ve veřejném prostoru 

 

II. schvaluje  

- realizaci a cenovou nabídku na umístění 1 ks pítka dle designu hlavního města 

Prahy v areálu ZŠ Spořická vedle veřejného hřiště předloženou Greening s. r. o.  

- celkovou hodnotu předpokládaných nákladů ve výši 371 628,71 Kč s DPH 

 

III. ukládá  

ÚMČ vyhotovit smlouvu a zveřejnit ji v registru smluv 

 

IV. pověřuje 

starostku podpisem smlouvy 

 

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

 

 

 



 

ad 2) Paní starostka přistoupila k druhému bodu programu –  

Návrh na schválení realizace a cenové nabídku na řešení povrchu u pingpongového stolu 

na Bíleneckém náměstí 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 1008/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí  

- návrh na řešení úpravy povrchu u pingpongového stolu na Bíleneckém náměstí 

spočívající ve výkopových pracech, zhotovení štěrkových podkladových vrstev 

pod pryžový povrch, řešení dopadových ploch a dokončovacích úpravách v okolí 

hřiště, včetně zatravnění travním semenem s navázáním na okolní travnatý terén 

- předložený způsob řešení a cenovou nabídku  

II. schvaluje  

- realizaci a cenovou nabídku řešení povrchu u pingpongového stolu předložené 

společnosti GARTENSTA plus s. r. o.  

- celkovou hodnotu předpokládaných nákladů ve výši 108 550 Kč bez DPH 

III. ukládá  

ÚMČ vyhotovit objednávku a zveřejnit ji v registru smluv 

IV. pověřuje 

starostku podpisem objednávky 

 

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

 

 

 

 

 

Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 17:43 hod. ukončila. 

 

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

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

                                     

Ověřovatelé: 

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

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

 

Ing. Alena Hájíčková                                     podpis: ……………………………………..  

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


