Zápis č. 006/19/RMČ
* materiál obsahuje osobní údaje

Městská část Praha-Dolní Chabry
Rada městské části
Zápis č. 006/19/RMČ ze dne 10.01.2019
Přítomni: 4
Omluveni: 1 – p. Vokurka
Hosté:
0
Ověřovatelé zápisu: JUDr. Golas, JUDr. Malý
Navržený program 6. zasedání Rady MČ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola zápisu č. 5
Stanovení platových výměrů ředitelkám MŠ a ZŠ
Rámcová smlouva o spolupráci - Aukční společnost V&M, s.r.o.
Rozpočtové opatření č. 12 v roce 2018
Prodej pozemku parc. č. 1343/29, k.ú. Dolní Chabry
Souhlas s průchodem a průjezdem přes pozemek parc. č. 1246/31 k.ú. Dolní Chabry
Změna kódu míry využití území - pozemek parc. č. 1372/190, k.ú. Dolní Chabry
Různé/Informace
- smlouva o poskytnutí právní služby
- dotaz týkající se změny územního plánu na pozemku parc. č. 1351/1, k. ú. Dolní Chabry
- bezplatný pronájem - Sázíme stromy z. ú.

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 9:10 hod.
Starostka přivítala přítomné na 6. zasedání a konstatovala, že Rada je usnášeníschopná v počtu čtyř
členů. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi JUDr. Golas a JUDr. Malý. Starostka požádala o
odhlasování programu.
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 1) Kontrola zápisu č. 5 – bez připomínek.
ad 2) Stanovení platových výměrů ředitelkám MŠ a ZŠ. Paní starostka předložila radním bod č. 2.
Rada MČ Praha-Dolní Chabry souhlasila se stanovením platových výměrů vč. příplatků za vedení a
osobních příplatků ředitelkám MŠ a ZŠ, 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. Platové výměry se
stanoví ve výši uvedené v neveřejné příloze tohoto usnesení.
Usnesení č. 55/19/RMČ.
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 3) Rámcová smlouva o spolupráci - Aukční společnost V&M, s.r.o. Paní starostka předložila
radním bod č. 3. Rada MČ Praha-Dolní Chabry nesouhlasila s uzavřením Rámcové smlouvy o
spolupráci v oblasti zprostředkování obchodu mezi MČ a Aukční společností V&M, s.r.o.
Usnesení č. 56/19/RMČ.
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
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ad 4) Rozpočtové opatření č. 12 v roce 2018. Rada MČ Praha-Dolní Chabry schválila rozpočtové
opatření č. 12 v roce 2018 dle přílohy tvořící nedílnou součást tohoto usnesení, doporučila
zastupitelstvu ke schválení a pověřila starostku předložením rozpočtového opatření č. 12 na
nejbližším zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 57/19/RMČ.
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 5) Prodej pozemku parc. č. 1343/29, k. ú. Dolní Chabry. Rada MČ Praha-Dolní Chabry
souhlasila a neměla námitky k prodeji pozemku parc. č. 1343/29, k. ú. Dolní Chabry o výměře 39
m². Pozemek parc. č. 1343/29, k. ú. Dolní Chabry je v majetku hl. m. Prahy a MČ Praha-Dolní
Chabry není svěřen.
Usnesení č. 58/19/RMČ.
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 6) Souhlas s průchodem a průjezdem přes pozemek parc. č. 1246/31, k.ú. Dolní Chabry- staženo.
ad 7) Změna kódu míry využití území - pozemek parc. č. 1372/190, k.ú. Dolní Chabry. Na základě
stanoviska Komise stavební a dopravní Rada MČ Praha-Dolní Chabry souhlasila se změnou kódu
míry využití území pozemku parc. č. 1372/190, k. ú. Dolní Chabry z hodnoty OB-B (čistě obytné)
na OB-C (čistě obytná s kódem míry využití C).
Usnesení č. 59/19/RMČ.
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 8) Různé/Informace
- smlouva o poskytnutí právní služby - AK Zvolánková – návrh smlouvy bude předložen na dalším
jednání RMČ prostřednictvím JUDr. Malého.
- dotaz týkající se změny územního plánu na pozemku parc. č. 1351/1, k. ú. Dolní Chabry. Radní
diskutovali o této problematice.
Po projednání bodů zařazených do programu p. Knížek a JUDr. Malý odešli z jednání. Poslední bod
projednávali paní starostka, JUDr. Golas a p. Vokurka, který se dostavil na konec jednání.
- bezplatný pronájem - Sázíme stromy z. ú. Rada MČ Praha-Dolní Chabry souhlasila s bezplatným
pronájmem nebytových prostor dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení.
Usnesení č. 60/19/RMČ.
Hlasování:
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
Protože další připomínky nebyly, starostka zasedání v 9:45 hod ukončila.
Ing. Barbora Floriánová
starostka MČ

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

Ověřovatelé:
JUDr. Milan Golas
2. místostarosta MČ
JUDr. Petr Malý
radní MČ

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

Zápis vyhotovila dne 10.01.2019 L. Goldsteinová
Originál zápisu uložen na ÚMČ v sekretariátu, č.d. 204/206
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