
Městská část Praha-Dolni Chabry
Rada městské části

Zápis Č. 047/20/RMČ ze dne 27.04.2020

Přítomni: 4
Omluveni: Mgr. Kunešová
Hosté:O .
Ověřovatelé zápisu: JUDr. Golas, p. Malina

Navržený program 47. zasedání Rady MČ:

l. Veřejná zeleň - výběr dodavatele
2. Prominutí místního poplatku z pobytu

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 09:35 hod.

Starostka přivítala přítomné na 47. zasedání a konstatovala, že Rada je usnášeníschopná
v počtu čtyř členů. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi JUDr. Golas a p. Malina.
Starostka požádala o doplnění nebo staženi bodů z programu. Jelikož žádné připomínky
nebyly, starostka požádala o hlasování programu.

Hlasování: Pro: 4 Proti: O Zdržel se: O

ad l) Starostka přistoupila k prvnímu bodu programu -
Veřejná zeleň - výběr dodavatele
Rada po projednání přijala usnesení v tomto znění:
Rada městské části Praha - Dolní Chabry

I. schvaluje
zhotovitele údržby městské zeleně na území MČ Praha-Dolní Chabry, firmu
Zahrady Kepka s.r.o.
II. pověřuje
Ing. Barboru Floriánovou, starostku
1.1.podpisem smlouvy se zhotovitelem Zahrady Kepka s.r.o.

Usnesení č. 398/20/RMČ
Hlasování: Pro: 3 Proti: l (Ing. Floriánová) Zdržel se: O
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ad 2) Starostka přistoupila k druhému bodu programu -
Prominutí místního poplatku z pobytu
Rada po projednání přijala usnesení v tomto znění:
Rada městské části Praha - Dolní Chabry

I. bere na vědomí
doporučení MHMP k prominutí místního poplatku z pobytu

II. souhlasí
s plošným prominutím poplatku z pobytu všem poplatníkům s platností
od 27.04.2020 do 31.12.2020

Usnesení č. 399/20/RMČ
Hlasování: Pro: 4 Proti: O Zdržel se: O

Starostka přistoupila k dalšímu bodu programu Informace
a předala slovo panu Malinovi
l. Vyklizení podzemního kolektoru ZŠ (severní) - vícepráce
2.Sakura - bude zaslána faktura za přesazení a péči
3.Paní Stašková (stížnost na nepořádek) - odpověděl pan Malina

Starostka opustila jednání RMČ v 10:05, vedení jednání RMČ převzal
l.místostarosta JUDr. Golas

4.Schody do provizorní třídy
5.Zřízení dočasné výdejny jídel pro školní rok 20/21
6. Informovanost radních

Protože další připomínky nebyly, 1.místostarosta zasedání v 10:25hod ukončil.

Ing. Barbora Floriánová
starostka MČ

Ověřovatelé:

JUDr. Milan Golas
1. místostarosta MČ

Miroslav Malina
Radní MČ
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