Zápis č. 001/18/RMČ

Městská část Praha-Dolní Chabry
Rada městské části
Zápis č. 001/18/RMČ ze dne 9.11.2018
Přítomni: 5
Omluveni: 0
Hosté:
0
Ověřovatelé zápisu: p. Vokurka, p. Knížek

Navržený program 1. zasedání Rady MČ:
Kontrola zápisu č. 88
Pověření k přijímání projevu vůle snoubenců
Nabídka služeb externího DPO
Nabídka služeb prostřednictvím ServiceDesku ICT
Aktualizace kontaktů po komunálních volbách 2018 pro potřeby Operačního střediska
krizového štábu HMP
6. Pronájem části pozemku 1327/1, k. ú. Dolní Chabry
7. Rozpočtové opatření č. 9/2018
8. Žádost o finanční příspěvek – TJ ZŠ
9. Žádost o finanční příspěvek – TJ Sokol
10. Žádost o finanční příspěvek – OSOP
11. Žádost o finanční příspěvek – SK
12. Jmenování inventarizační komise
13. Stanovení platového výměru ředitelce MŠ Beranov
14. Úprava webu MČ
15. Vánoční výzdoba stromů – cenová nabídka
16. Nájemní smlouva na pronájem části pozemku parc. č. 345/1, k. ú. Dolní Chabry
17. Analýza z kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy
18. Jednání se společností Star Group Ltd.
19. Podnět občanky MČ Praha-Dolní Chabry - žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.
20. Smlouva o centralizovaném zadávání k veř. zakázce na mobilní služby
21. Aktuální stav řízení ve věci výstavby chodníku směrem do Čimic a výběrovým
řízením na dostavbu základní školy
22. Výzva úřadu městské části Praha 8 ke zjednání nápravy ve věci stavby „Účelová
komunikace s veřejným přístupem Pod Zámečkem – udržovací práce“
23. Stanovení termínu jednání Zastupitelstva MČ
24. Podněty občanů týkající se dopravního opatření
1.
2.
3.
4.
5.

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 8:40 hod.
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Starostka přivítala přítomné na 1. zasedání a konstatoval, že Rada je usnášeníschopná v plném
počtu členů. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Vokurka a p. Knížek. Starostka požádala
o odhlasování programu.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 1) Kontrola zápisu č. 88 – bez připomínek.
ad 2) Pověření k přijímání projevu vůle snoubenců. Rada MČ Praha – Dolní Chabry pověřila
v souladu s § 11a odst. 1 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k přijímání vůle snoubenců, že
spolu vstupují do manželství, starostku MČ Praha-Dolní Chabry Ing. Barboru Floriánovou.
V případě nepřítomnosti může starostka pověřit místostarostu. Dále stanovila, že pověřená
starostka MČ může podle ust. § 76 a § 94 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění
pozdějších předpisů, užívat závěsný odznak s velkým státním znakem při občanských
sňatcích a při dalších občanských obřadech.
Usnesení č. 01/18/RMČ.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 3) Nabídka služeb externího DPO. Rada MČ Praha – Dolní Chabry projednala nabídku
OICT na zajištění služby pověřence pro ochranu osobních údajů pro rok 2019 a požaduje
předložit k posouzení návrh předmětné smlouvy nejpozději do 30.11.2018, aby se seznámila
s podmínkami smlouvy, která bude předmětem dalšího jednání.
Usnesení č. 02/18/RMČ.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 4) Nabídka služeb prostřednictvím ServiceDesku ICT. Rada MČ Praha – Dolní Chabry
projednala nabídku IT služeb MHMP pro MČ. V souladu s celoměstskou koncepcí IT –
sdílenou infrastrukturou HW a SW a jednotným programovým vybavením schválila nabídku
na poskytování výpočetního výkonu v datovém centru, poskytování datového prostoru,
zajištění bezpečného úložiště dat, provoz programového vybavení celopražského významu a
poskytování podpůrného programového vybavení. Současně stanovuje osoby oprávněné ke
komunikaci s Odborem informatiky, oddělením rozvoje IS/ICT Magistrátu hl. m. Prahy a
objednávce nabízených služeb dle seznamu, který je přílohou tohoto usnesení.
Usnesení č. 03/18/RMČ.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 5) Aktualizace kontaktů po komunálních volbách 2018 pro potřeby Operačního střediska
krizového štábu HMP. Pro volební období 2018-2022 Rada MČ Praha – Dolní Chabry
pověřila pro kontakt s Operačním střediskem krizového štábu HMP tyto osoby: Ing. Barbora
Floriánová, starostka MČ; p. Jan Vokurka, 1. místostarosta; JUDr. Milan Golas, 2.
místostarosta; JUDr. Petr Malý, radní MČ a p. Martin Knížek, radní MČ.
Usnesení č. 04/18/RMČ.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 6) Pronájem části pozemku 1327/1, k. ú. Dolní Chabry. Rada MČ Praha – Dolní Chabry
schválila pronájem části pozemku parc. č. 1327/1, k. ú. Dolní Chabry o výměře 409 m² pro
zahrádkářské využití nájemci, který o pronájem zažádal za cenu 7 Kč/m²/rok. Dále pověřila
starostku podpisem nájemní smlouvy.
Usnesení č. 05/18/RMČ.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
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ad 7) Rozpočtové opatření č. 9/2018. Rada MČ Praha – Dolní Chabry schválila rozpočtové
opatření č. 9 v roce 2018 dle přílohy tvořící nedílnou součást tohoto usnesení, doporučila
zastupitelstvu ke schválení a pověřila starostku předložením rozpočtového opatření č. 9 na
nejbližším zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 06/18/RMČ.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 8) Žádost o finanční příspěvek – TJ Základní škola Chabry, z.s. Rada MČ Praha – Dolní
Chabry schválila poskytnutí finančního daru spolku Tělovýchovná jednota Základní škola
Chabry, z. s. na sportovní vybavení a nájemné za tělocvičnu ve výši 50 000 Kč. Podmínkou
poskytnutí daru na rok 2018 je propagace spoluúčasti MČ na pořádaných aktivitách a
předložení vyúčtování daru do konce průběžného roku, tj. nejpozději k 31.12. Dále zmocnila
starostku k podpisu darovací smlouvy
Usnesení č. 07/18/RMČ.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 9) Žádost o finanční dar – TJ Sokol. Rada MČ Praha – Dolní Chabry schválila poskytnutí
finančního daru spolku Tělocvičná jednota Sokol Praha 8 - Dolní Chabry na sportovní
vybavení ve výši 50 000 Kč. Podmínkou poskytnutí daru na rok 2018 je propagace
spoluúčasti MČ na pořádaných aktivitách a předložení vyúčtování daru do konce průběžného
roku, tj. nejpozději k 31.12. Dále zmocnila starostku k podpisu darovací smlouvy.
Usnesení č. 08/18/RMČ.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 10) Žádost o finanční dar – OSOP. Rada MČ Praha – Dolní Chabry schválila poskytnutí
finančního daru spolku Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech, z. s. na
podporu „Slavnosti v Adventu“ ve výši 15 000 Kč. Podmínkou poskytnutí daru na rok 2018 je
propagace spoluúčasti MČ na pořádaných aktivitách a předložení vyúčtování daru do konce
průběžného roku, tj. nejpozději k 31.12. Dále zmocnila starostku k podpisu darovací smlouvy.
Usnesení č. 09/18/RMČ.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 11) Žádost o finanční dar – SK. Rada MČ Praha – Dolní Chabry schválila poskytnutí
finančního daru spolku Sportovní klub Dolní Chabry, z. s. na výměnu ochranných sítí ve výši
50 000 Kč. Podmínkou poskytnutí daru na rok 2018 je propagace spoluúčasti MČ na
pořádaných aktivitách a předložení vyúčtování daru do konce průběžného roku, tj. nejpozději
k 31.12. Dále zmocnila starostku k podpisu darovací smlouvy.
Usnesení č. 10/18/RMČ.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
JUDr. Malý se vzdálil z jednání. Pokračovalo se v počtu 4 členů.
ad 12) Jmenování inventarizační komise. Rada MČ Praha – Dolní Chabry schválila jmenování
inventarizační komise starostkou MČ k zajištění a provedení inventarizace MČ Praha–Dolní
Chabry za rok 2018 ve složení: Pisingerová Daniela - předseda komise, Patáková Lýdie - člen
komise, Chamrová Gabriela - člen komise, Kukurová Bronislava - člen komise, Knoblochová
Lucie - člen komise, Goldsteinová Lucie - člen komise.
Usnesení č. 11/18/RMČ.
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
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ad 13) Stanovení platového výměru ředitelce MŠ Beranov. Rada MČ Praha – Dolní Chabry
souhlasila se stanovením platového výměru vč. příplatku za vedení a osobního příplatku
ředitelce MŠ Beranov, a to na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném
znění a podle § 5 odstavec 5 nařízení vlády 341/2017 Sb. v platném znění a v souladu s
Pravidly pro stanovení výše příplatku za vedení a poskytování osobního a zvláštního příplatku
ředitelům mateřských a základních škol zřízených MČ Praha-Dolní Chabry. Platový výměr se
stanoví ve výši uvedené v neveřejné příloze tohoto usnesení.
Usnesení č. 12/18/RMČ.
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 14) Úprava webu MČ. Starostka uvedla, že se jedná o změny spočívající ve zjednodušení
vyhledávání. Na základě předloženého návrhu Rada MČ Praha – Dolní Chabry souhlasila
s úpravou webu MČ Praha-Dolní Chabry. Přidání odkazu na zveřejněné smlouvy, zveřejnění
přímého odkazu na vyhledávání na úřední desce, změna domény u webu kulturního centra na:
www.kulturachaberskydvur.cz, přidání komentářů k aktualitám a samostatný odkaz na
jednání, zápisy a audiozáznamy Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Chabry.
Usnesení č. 13/18/RMČ.
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 15) Vánoční výzdoba stromů – cenová nabídka. Rada MČ Praha – Dolní Chabry souhlasila
s cenovou nabídkou společnosti MK-mont illuminations s.r.o., IČ: 25424769, na výzdobu 3
ks stromů včetně montáže, demontáže, převzetí výzdoby, kontroly, opravy, dopravy a el.
energie.
Usnesení č. 14/18/RMČ.
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 16) Nájemní smlouva na pronájem části pozemku parc. č. 345/1, k.ú. Dolní Chabry. Rada
MČ Praha – Dolní Chabry schválila nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc. č.
345/1, k. ú. Dolní Chabry o výměře 345 m², cena za 1 m²/30 Kč/rok. Dále zmocnila starostku
k podpisu nájemní smlouvy.
Usnesení č. 15/18/RMČ.
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 17) Analýza z kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy. Radní
se seznámili s protokolem z kontroly. JUDr. Golas představí podmínky fungování
přestupkové komise pro následující období.
ad 18) Starostka informovala přítomné o jednání se společností Star Group Ltd. Rada si
vyžádala podklady v záležitosti Nadačního fondu Star Group. Tato záležitost bude předložena
k řešení na dalším jednání RMČ.
ad 19) Rada se zabývala podnětem občanky MČ Praha-Dolní Chabry týkající se žádosti podle
zákona č. 106/1999 Sb. Záležitost byla předána tajemnici ÚMČ a právnímu zástupci MČ.
ad 20) Rada nepřistoupila k uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání k veř. zakázce na
mobilní služby z hlediska nadbytečné technické náročnosti.
ad 21) Rada se dále seznámila s aktuálním stavem řízení ve věci výstavby chodníku směrem
do Čimic a výběrovým řízením na dostavbu základní školy. Radní v těchto věcech stanovili
další postup.
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ad 22) Radní se seznámili s výzvou úřadu městské části Praha 8 ke zjednání nápravy ve věci
stavby „Účelová komunikace s veřejným přístupem Pod Zámečkem – udržovací práce“.
Radní projednali danou záležitost a zahájili v rámci dalších úprav jednání se stavebním
úřadem Prahy 8.
ad 23) Radní stanovili termín jednání Zastupitelstva MČ na 12.12.2018.
ad 24) Rada projednávala podané podněty občanů týkající se dopravního opatření. Radní
danou záležitost předali dopravní komisi k posouzení.
Protože další připomínky nebyly, starostka zasedání v 11:30 hod ukončil.

Ing. Barbora Floriánová
starostka MČ

podpis: ……………………………………..
dne: ……………………….

Ověřovatelé:
Jan Vokurka
1. místostarosta MČ

Martin Knížek
radní MČ

podpis: ……………………………………..
dne: ……………………….
podpis: …………………………………….
dne: ……………………….

Zápis vyhotovila dne 12.11.2018 L. Goldsteinová
Originál zápisu uložen na ÚMČ v sekretariátu, č.d. 204/206
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