Zápis č. 004/18/RMČ
* materiál obsahuje osobní údaje

Městská část Praha-Dolní Chabry
Rada městské části
Zápis č. 004/18/RMČ ze dne 04.12.2018

Přítomni: 5
Omluveni: 0
Hosté:
0
Ověřovatelé zápisu: JUDr. Golas, p. Knížek
Navržený program 4. zasedání Rady MČ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola zápisu č. 3
Rozpočtové provizorium na rok 2019
Měsíční odměny pro neuvolněné členy ZMČ
Objednávka - notebook a skener
Žádost o finanční dar – myslivci
Stanovení počtu zaměstnanců pro rok 2019
Návrh na odměny ředitelům ZŠ a MŠ
Kanalizační přípojka k RD č.p. 683/13
Informace

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 14:10 hod.
Starostka přivítala přítomné na 4. zasedání a konstatovala, že Rada je usnášeníschopná
v plném počtu členů. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi JUDr. Golas a p. Knížek.
Starostka požádala o odhlasování programu.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 1) Kontrola zápisu č. 3 – bez připomínek.
ad 2) Rozpočtové provizorium na rok 2019. V souladu s usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1316
ze dne 5.6.2018 k návrhu Zásad, Harmonogramu a Metodiky pro sestavení rozpočtu
(rozpočtového provizoria) hl. m. Prahy na rok 2019 Rada MČ Praha – Dolní Chabry
projednala rozpočtové provizorium MČ Praha-Dolní Chabry na rok 2019 dle Zásad
hospodaření v období rozpočtového provizoria, doporučila zastupitelstvu ke schválení a
uložila starostce sledovat čerpání rozpočtu dle schváleného provizoria.
Usnesení č. 31/18/RMČ.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 3) Měsíční odměny pro neuvolněné členy ZMČ. Rada MČ Praha-Dolní Chabry doporučila
stanovit odměnu za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva městské
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části takto: 1. místostarosta - 25 000 Kč; 2. místostarosta - 7 200 Kč; člen rady 7 200 Kč;
předseda výboru, komise, zvláštního orgánu 1 800 Kč; člen výboru, komise, zvláštního
orgánu 1 500 Kč a člen zastupitelstva bez dalších funkcí 900 Kč. Dále doporučila stanovit
odměnu jako souhrn odměn za výkon funkcí člena rady a předsedy nebo člena
výboru/komise/zvláštního orgánu: ve výši jednotlivých odměn schválených zastupitelstvem a
do souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy maximálně 3 odměny za funkce s nejvyšší odměnou
schválenou zastupitelstvem. Odměna bude poskytována od 1.1.2019. V případě nástupu
náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva bude odměna poskytována ode dne
složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna
poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
Usnesení č. 32/18/RMČ.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 4) Objednávka - notebook a skener. Rada MČ Praha – Dolní Chabry souhlasila s pořízením
notebooku HP 250 G6 Dark Ash, včetně Microsoft Office 2016 včetně instalace a nastavení
v cenové relaci 21 680 Kč s DPH a souhlasila s pořízením nového skeneru EPSON
WorkForce DS-6500 v cenové relaci 39 436 Kč s DPH. Následně zmocnila starostku
k podpisu objednávky.
Usnesení č. 33/18/RMČ.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Z jednání se vzdálili JUDr. Golas a JUDr. Malý. Jednání pokračovalo v počtu 3 členů.
ad 5) Žádost MS Zdiby-Klecany o finanční dar. Rada MČ Praha – Dolní Chabry schválila
poskytnutí finančního daru mysliveckému spolku Zdiby-Klecany na nákup krmiva včetně
krmiva medicinálního a minerálního pro zvěř volně žijící v ekosystému ve výši 15 000 Kč.
Finanční dar bude hrazen z rozpočtu komise životního prostředí. 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. Následně zmocnila starostku k podpisu
darovací smlouvy.
Usnesení č. 34/18/RMČ.
Hlasování:
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 6) Stanovení počtu zaměstnanců pro rok 2019. Rada MČ Praha – Dolní Chabry stanovila
pro rok 2019 počet zaměstnanců na celkový počet 15 zaměstnanců.
Usnesení č. 35/18/RMČ.
Hlasování:
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 7) Přiznání odměn ředitelkám příspěvkových organizací. Rada MČ Praha – Dolní Chabry
souhlasila s přiznáním odměn ředitelkám příspěvkových organizací ZŠ Praha - Dolní Chabry,
MŠ Bílenecké nám., MŠ Chaberáček a MŠ Beranov za příkladné plnění pracovních úkolů
během uplynulého období (říjen – prosinec 2018), a to ve výši, kterou stanoví neveřejná
příloha tohoto usnesení. Odměny ředitelkám PO budou hrazeny ze mzdových prostředků a
z fondů odměn zmíněných příspěvkových organizací v souladu s příslušnými prováděcími
předpisy.
Usnesení č. 36/18/RMČ.
Hlasování:
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 8) Kanalizační přípojka k RD č. p. 683/13 ulice Počeradská parc. č. 1484, k. ú. Dolní
Chabry. Rada MČ Praha – Dolní Chabry souhlasila a neměla připomínky ke stavebnímu
záměru „ Realizace kanalizační přípojky k RD č. p. 683/13, ulice Počeradská pozemek parc.
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č. 1484, k. ú. Dolní Chabry“, který vypracoval Václav Čuřín, ČKAIT 0008895, za podmínky
uzavření smlouvy o výpůjčce, smlouvy o věcném břemeni komunikace ulice Počeradská a
ohlášení záboru veřejného prostranství během stavebních prací
Usnesení č. 37/18/RMČ.
Hlasování:
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 9) Informace
- Radní vzali na vědomí podněty členů ZMČ týkající se revokace usnesení ZMČ – změna ÚP
2844 a deklarace stanoviska k plánované výstavbě silničního okruhu.
- Na základě usnesení RMČ č. 27/18 ze dne 23.11.2018 týkající se zjištěním možností a
předložením stanoviska k plánování sociálních služeb MČ – podpora z programů ESF podal
p. Knížek informace. Po konzultaci s dotčenými orgány sdělil, že tato výzva není vhodná pro
malé MČ. Rada tuto informaci vzala na vědomí.
- Na základě usnesení RMČ č. 28/18 ze dne 23.11.2018 týkající se zjištěním možností a
předložením stanoviska k vyhlášení výzvy o dotaci na podporované bydlení na pečovatelské
byty či komunitní dům seniorů podal p. Vokurka informace. Po konzultaci s dotčenými
orgány sdělil, že úspěšnost žádosti je nulová, jelikož nesplňujeme požadované podmínky.
Dále předložil radním vizi o realizaci rozvozů obědů pro seniory. V návaznosti na tuto
informaci radní pověřili p. Vokurku zjištěním bližších možností, které májí být předloženy na
prvním zasedání Rady MČ po novém roce.
- Na základě usnesení RMČ č. 30/18 ze dne 23.11.2018 týkající se nabídky aukční společnosti
V&M s.r.o. podala paní tajemnice ÚMČ zjištěné informace. Radní požádali o zaslání cenové
nabídky a předložením bodu na dalším jednání RMČ.
Protože další připomínky nebyly, starostka zasedání v 15:35 hod ukončila.

Ing. Barbora Floriánová
starostka MČ

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

Ověřovatelé:
JUDr. Milan Golas
2. místostarosta MČ
Martin Knížek
radní MČ

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

Zápis vyhotovila dne 6.12.2018 L. Goldsteinová
Originál zápisu uložen na ÚMČ v sekretariátu, č.d. 204/206
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