Zápis č. 016/19/RMČ
* materiál obsahuje osobní údaje

Městská část Praha-Dolní Chabry
Rada městské části
Zápis č. 016/19/RMČ ze dne 27.05.2019
Přítomni: 5
Omluveni: 0
Hosté:
0
Ověřovatelé zápisu: JUDr. Golas, p. Knížek
Navržený program 16. zasedání Rady MČ:
1) Kontrola zápisu č. 15
2) Stanovisko k pronájmu pozemku parc. č. 1373/154, k.ú. Dolní Chabry
3) Darování pozemků v lokalitě „Do Rybníčků“ parc. č. 1308/16, parc. č. 1308/18,
parc. č.1308/42, parc. č. 1429/5, parc. č. 1429/6, parc. č. 1308/43
4) Uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě č. 004385-000-00 ze dne 30.01.2001
5) Žádost o souhlas s umístěním chráničky HDPE do povrchů v majetku MČ
6) Rezignace na člena Komise pro projednávání přestupků
7) Účelová dotace na školy v přírodě
8) Nabídka zřízení kamerového dohledu v rámci řízení „Rekonstrukce a přístavba ZŠ Dolní
Chabry“
9) Návrh smlouvy – tajemník KSaD
10) Zajištění inženýrské činnosti v rámci pořízení mobilní jídelny – rekonstrukce ZŠ
11) Informace
Zasedání RMČ bylo zahájeno v 16:45 hod.
Starostka přivítala přítomné na 16. zasedání a konstatovala, že Rada je usnášeníschopná
v plném počtu členů. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi JUDr. Golas a p. Knížek.
Starostka požádala o doplnění nebo stažení bodů z programu.
Starostka:
•
podání trestního oznámení. Radní navrhli, aby podání TO bylo provedeno ze strany MŠ
Beranov. Při aktuálním jednání nebylo dáno stanoviska a záležitost bude po posouzení
předložena p. Knížkem na dalším jednání RMČ.
Bod nebyl zařazen.
•
žádost o spolupráci – návštěva zástupců odborů městských částí z Izraele. Radní po
diskuzi konstatovali, že vyhověním žádosti by bylo zátěží pro provoz úřadu.
Bod nebyl zařazen.
JUDr. Golas:
•
úprava bodu č. 8 – Nabídka zřízení kamerového dohledu v rámci řízení „Rekonstrukce a
přístavba ZŠ Dolní Chabry“.
•
úprava bodu č. 9 - Návrh smlouvy – tajemník KSaD.
•
zajištění inženýrské činnosti v rámci pořízení mobilní jídelny – rekonstrukce ZŠ.
Starostka:
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•

aktualizace žádosti OP VVV z roku 2017 – informace bude předložena na dalším jednání
RMČ.

Jelikož žádné další připomínky nebyly, starostka požádala o hlasování programu.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 1) Kontrola zápisu č. 15 – bez připomínek.
ad 2) Stanovisko k pronájmu pozemku parc. č. 1373/154, k.ú. Dolní Chabry. Po projednání,
kdy zaměstnanec ÚMČ sdělil přítomným bližší informace, Rada MČ Praha-Dolní Chabry
pověřila referát majetku zjištěním účelu nájmu v souvislosti s žádostí MHMP o zaslání
stanoviska k pronájmu pozemku parc. č. 1373/154 v k.ú. Dolní Chabry.
Usnesení č. 153/19/RMČ
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 3) Darování pozemků v lokalitě „Do Rybníčků“ parc. č. 1308/16, parc. č. 1308/18,
parc. č.1308/42, parc. č. 1429/5, parc. č. 1429/6, parc. č. 1308/43 – vyřazeno z jednání.
Záležitost bude projednána v Komisi stavební a dopravní.
ad 4) Uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě č. 004385-000-00 ze dne 30.01.2001. Rada
MČ Praha-Dolní Chabry souhlasila s uzavřením Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě č. 004385000-00 ze dne 30.01.2001 s T-Mobile Czech Republic, a.s. na pronájem části nebyt. prostor
v budově ZŠ Spořická, za podmínky změny doby nájmu, a to na dobu neurčitou a pověřila
referát majetku zasláním dodatku žadateli do 28.5.2019.
Usnesení č. 154/19/RMČ
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 5) Žádost o souhlas s umístěním chráničky HDPE do povrchů v majetku MČ. Rada MČ
Praha-Dolní Chabry vzala na vědomí žádost o umístění chráničky HDPE do povrchů majetku
MČ a požadovala projednání žádosti v Komisi stavební a dopravní. Žadatel bude přizván
k ústnímu jednání KSaD.
Usnesení č. 155/19/RMČ
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 6) Rezignace na člena Komise pro projednávání přestupků. Rada MČ Praha – Dolní
Chabry vzala na vědomí rezignaci p. M. H. na funkci člena Komise pro projednávání
přestupků.
Usnesení č. 156/19/RMČ
ad 7) Účelová dotace na školy v přírodě. Rada MČ Praha – Dolní Chabry schválila rozdělení
účelové dotace 500.000 Kč určené na školy v přírodě konané v roce 2019. Poměrné částky
byly vypočteny na základě počtu dětí a žáků v jednotlivých školách a třídách, které se výjezdů
do škol v přírodě účastní.
Usnesení č. 157/19/RMČ
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 8) Nabídka zřízení kamerového dohledu v rámci řízení „Rekonstrukce a přístavba ZŠ
Dolní Chabry“. JUDr. Golas podal předložil bod k posouzení. Rada MČ Praha – Dolní
Chabry vzala na vědomí nabídku na zřízení kamerového dohledu při rekonstrukci základní
školy a pověřila JUDr. Golase zjištěním bližších informací a předložením přesné specifikace.
Usnesení č. 158/19/RMČ
2

Zápis č. 016/19/RMČ
* materiál obsahuje osobní údaje

Hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad 9) Návrh smlouvy – tajemník KSaD. Bod byl odložen na další jednání RMČ.
ad 10) Zajištění inženýrské činnosti v rámci pořízení mobilní jídelny – rekonstrukce ZŠ.
JUDr. Golas podal předložil bod k posouzení. Rada MČ Praha – Dolní Chabry schválila
zajištění inženýrské činnosti související s pořízením mobilní jídelny v rámci rekonstrukce ZŠ
ve výši 12.500 Kč/bez DPH.
Usnesení č. 159/19/RMČ
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 11) Informace – bez připomínek.
Protože další připomínky nebyly, starostka zasedání v 19:05 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 29.5.2019 L. Goldsteinová
Originál zápisu uložen na ÚMČ v sekretariátu, č.d. 204/206
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