
Zápis zjednání RMČ č. 64 ze dne 10.4.2017

Zápis z 64. jednéni

Rady Městské části Praha - Dáblice

konaného dne 10.4.2017 od 14:00 hod.

Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Ing. Mgr. Martin

Tumpach, radní Taťjana Dohnalová, Ing. Tomáš Dvořák, radní Markéta Stránská

(příchod v 15:30 hod.)

Host: RNDr. Ing. Michal Traurig, Ing. Jan Hrdlička

Ověřovatel zápisu: radní Ing. Tomáš Dvořák

Program jednání:

1. Kontrola zápisu

2. Program 19. veřejného zasedání ZMČ (starosta)

3. Pojištění majetku MČ Praha — Dáblice (FiO)

4. Zastínění terasy Komunitního centra Vlna (starosta)

5. Odpisové plány ZŠ a MŠ (FiO)

6. Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ (FiO)

7. Žádost SDH Praha — Dáblice o finanční příspěvek (starosta)

8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Obecní dům Dáblice“ (starosta)

9. Úprava pozemku parc.cč.587/51 pro potřeby ZŠ (zástupce starosty)

10. Přijetí daru ideálních 2/3 pozemků parc.c .c1548/47 a 1548/74 v k.ú. Dáblice

(starosta)

11.Žádost pana Berouska o pronájem pozemku pro šermířské vystoupení (sta-

rosta)

12.Akce „Komunitní zahrada Dáblice“, část zahradnické a související práce

(starosta)

Program zasedání byl schválen všemi hlasy
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KONTROLA ÚKOLÚ

4/47/16

Vybudování cesty ke hvězdárně (T. Dohnalová)

Rada se seznámila se stanoviskem KŽPaD k vybudování nové cesty pro vozíčkáře

k Dáblické hvězdárně a pověřuje starostu se zástupcem k dalším upřesňujícím

jednáním v této věci.

22.8. MČ projednala s vedením hvězdárny předpokládanou dopravní zátěž příjezdu

ke hvězdárně, kde byly definovány varianty řešení dopravní obslužnosti hvězdárny.

MČ slíbila předložit studii proveditelnosti preferované varianty.

5.9. Studie je zadána

19.9. rada po projednání souhlasí s finální nabídkou a dále bude probíhat zpracování

studie

3.10. radní Dohnalová radu informovala, že v pátek 23. 9. proběhla schůzka

s projektanty a i nadále se na projektu pracuje

31.10. rada obdržela od projektanta první podklady, které po zpřipomínkování

starosta jménem rady zaslal k doplnění

14.11. z probíhajících jednání vyplynula potřeba prověřit ijinou variantu prostorového

uspořádání parkoviště

28.11. zástupce informoval, že MČ upřesněný návrh uspřádání byl zaslán

projektantům

9.1. zástupce radu informoval, že projektanti předložili upravený návrh, který MČ

dále připomínkuje

23.1. starosta radu informoval, že v tomto týdnu projektant předloží finální verzi

návrhu — ÚKOL SPLNĚN

13.3. starosta radu informoval, že finální verze návrhu byla předána. Dále bylo ještě

poptáno variantní řešení s využitím jiné úpravy povrchu.

27.3. starosta radu informoval, že variantní řešení návrhu bylo odevzdáno, a předal

jej radním k dalšímu projednání

10.4. rada souhlasila s předloženým návrhem a považuje tento způsob parkovacích

míst u hvězdárny za nejvhodnější pro zajištění výjimečné možnosti parkovat

v prostoru u hvězdárny.

9/53/16

Změna způsobu hospodaření s bioodpadem (Dohnalová, Tranová)

Rada byla informována o návrhu uspořádat pracovní schůzku se sdružením Arnika

za účelem pro-jednání změny způsobu hospodaření s bioodpadem. Paní Dohnalová

navrhla tuto schůzku na základě spolupráce s Arnikou a vypracovaném předběžném

postupu při realizaci takového záměru. Pan starosta požaduje ještě prověřit možnost

spolupráce s podobnou organizací - Ekodomov.

Ukol: radní Dohnalová — zjistit další možnosti spolupráce v této oblasti

28.11. V průběhu prosince proběhne schůzka se zástupci Ekocentra Koniklec. —

12.12. radní Dohnalová radu informovala, že schůzka proběhne v pátek 16.12. za

účasti komise životního prostředí

9.1. radní Dohnalová informovala o proběhlé schůzce a že KŽP nyní shromažďuje

podklady pro vypracování projektu

23.1. radní Dohnalová informovala, že požadované podklady KŽP byly předány a

další jednání s Ekocentrem Koniklec proběhne ve čtvrtek 26.ledna
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13.2. zéstupce radu informoval, že schůzka proběhla a ekocentrum předloží RMČ

nabídky na spolupráci, zároveň probíhá osvětová kampaň v Dáblickém zpravodaji —

ÚKOL SPLNĚN

27.2. zástupce radu informoval o probíhající osvětové kampani

13.3. zástupce radu informoval, že byly předloženy nabídky na organizaci jednotli-

vých akcí

Úkol: zástupce— objednat osvětovou kampaň na akci „Pálení čarodějnic“ - ÚKOL

SPLNĚN

6/54/16

Nájemní smlouva k dětskému hřišti Kostelecká (taj.)

Úkol: tajemník — domluvit podpis nájemní smlouvy s novým vlastníkem pozemku —

ÚKOL TRVÁ

12.12. tajemník radu informoval, že protistrana připravuje návrh smlouvy

23.1. smlouva stále není k dispozici, tajemník bude urgovat

13.2. tajemník radu informoval, že bylo urgováno, zatím bez odezvy

11/58/17

Rekonstrukce školy (zást.)

Zástupce radu informoval o nutnosti renovace gastro provozu školní kuchyně,

rekonstrukce datových sítí a poptávky vegetačních úprav ve škole a okolí v souladu

s novou přístavbou.

Ukol zástupce: zajistit ve spolupráci s tajemníkem úřadu vypsání příslušných

výběrových řízení — ÚKOL SPLNĚN

23.1. v rámci jednání tohoto bodu dorazil pan lng. Dytrych (TD), který informoval

radní o průběhu stavby

13.2. zástupce radu informoval, že projekt gastro je ve stadiu zpracování a vegetační

úpravy byly poptány. Poptávka na slaboproudé sítě je v přípravě.

27.2. zástupce radu informoval, že byla předložena pouze jedna nabídka. Rada po

projednání přijala usnesení č. 506/17/RMC v tomto znění:

Rada po projednání

I. souhlasi

s cenovou nabídkou společnosti lmramovská vegetační úpravy s.r.o. na zakázku

„Vegetační úpravy ZŠ Dab/ice“ v celkové hodnotě 1.225. 369, 90 Kč bez DPH.

II. pověřuje

starostu podpisem smlouvy, které je přílohou tohoto usnesení.

(5-0-0) — UKOL TRvA

Smlouva bude podepséna až v době, kdy budou zajištěny finanční prostředky.

10/59/17

Záměr pronájmu prostor v Komunitnim centru Vlna (taj.)

Rada po projednání přijala usnesení č. 491/17/RMC v tomto znění:

Rada po projednání



Zápis zjednání RMČ č. 64 ze dne 10. 4. 2017

I. schvaluje

vyhlášení záměru pronájmu prostor Komunitního centra Vlna — kavárny.

II. pověřuje

tajemníka úřadu zajištěním vyhlášení záměru — ÚKOL SPLNĚN

Úkol: zástupce — stanovit kritéria pro výběr nového uchazeče — ÚKOL SPLNĚN

(4-0-0)

13.2. Rada se seznámila s dvěma nabídkami a stanovila pořadí. Dále pověřila sta-

rostu a Mgr. Dvořákovou k dalším jednáním a upřesněním spolupráce s vítězným

uchazečem.

27.2. Radě byly předloženy 2 nabídky na pronájem objektu Komunitního centra Vlna.

Po projednání bylo radou přijato usnesení č. 505I17IRMC v tomto znění:

Rada po projednání

I. vyhodnocuje

Nabidku předloženou paní_paní—jako

nejvhodnější

II. souhlasi

S pronájmem celého objektu Komunitního centra Dáblice Vlna předkladatelům

nejvhodnější nabídky

III. pověřuje

Úřad městské části přípravou nájemní smlouvy — ÚKOL SPLNĚN

(5-0-0)

10.4. Rada projednala připomínky k nájemní smlouvě a přijala usnesení č.

530/17IRMC v tomto znění:

Rada po projednání

I. schvaluje

smlouvu o nájmu nebytových prostor objektu Komunitního centra óáblice Vlna s

Komunitním centrem Vlna Dáblice, z.ú.

II. pověřuje

starostu podpisem smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení

(5-0-0)

5/60/17

Pronájem ploch na akci „Pálení čarodějnic 2017“ (taj.)

Rada vzala na vědomí 3 obdržené žádosti, které předložil zástupce a souhlasí

s uzavřením nájemních smluv za částku 100 Kč bez DPH/1m2

Úkol: tajemník — připravit nájemní smlouvy — ÚKOL SPLNĚN

13.3. smlouva byla předložena radě k připomínkám

27.3. Rada po diskuzi rozhodla navýšit částku za pronájem na 200 Kč bez DPH/1m2,

a po projednání přijala usnesení č. 518/17IRMČ v tomto znění:

Rada po projednání

I. souhlasi

s uzavřením smluv na nájem prodejního místa na akci „Pálení čarodějnic 2017“,

jejichž vzorje přílohou tohoto usnesení

II. pověřuje

Starostu podpisem nájemních smluv s jednotlivými uchazeči

(4-0-0)

Úkol: starosta — projednat jednotlivé zájemce s předsedkyní ŠKK — ÚKOL SPLNĚN
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"(ISO/17

Zádost paní—o splátkový kalendávř (taj.)

Rada po projednání přijala usnesení č. 501l17lRMC v tomto znění:

Rada po projednání

I. souhlasi

Se splátkovým kalendářem k závazku paní_

II. pověřuje

Starostu podpisem Dohody o splátkovém kalendáři, která je přílohou tohoto usnesení

(4-0-0) — UKOL SPLNĚN

8/60/17

Žádost společnosti Bohemiatel s.r.o. o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí

zřízení věcného břemene (taj.)

Zástupce radě předložil žádost společnosti Bohemiatel. Rada si po projednání

vyžádala stanovisko KVI.

27.2. na základě stanoviska KVI vstoupil zástupce starosty vjednání se zástupcem

společnosti Bohemiatel s.r.o., v tuto chvíli se pracuje na podobě smlouvy — ÚKOL

TRVÁ (smlouva vyhotovena a čeká se na podpis protistrany)

Rada po projednání přijala usnesení č. 519/17IRMC v tomto znění:

Rada po projednání

I. schvaluje

návrh smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi MČ Praha — Dab/ice a

společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

II. pověřuje

starostu podpisem smluv, které jsou přílohou tohoto usnesení. — ÚKOL TRVÁ (čeká

se na podpisy protistrany)

(4-0-0)

3/62/1 7 „

Odvodnění Dáblic (radní Dohnalová)

V rámci projednávání tohoto bodu se dostavil Ing Rexa, který radu informoval o

problematice s dešťovou vodou a o plánované besedě na téma hospodaření

s dešťovou vodou, která se bude konat ve středu 19; 4. 2017.

Rada po projednání přijala usnesení č. 514l17IRMC v tomto znění:

Rada po projednání

I. souhlasi

s přípravou motivačnípodpory při řešení hospodaření s dešťovou vodou na pozemcích

vlastníků nemovitostí v k.ú. Dab/ice

II. souhlasi

s uzavřením Dohody o pracovní činnosti 5 Ing. Rexou

III. pověřuje

starostu zplnomocnit lng. Radimíra Rexu zastupováním městské části v otázkách technic-

kých a organizačních ve věci odvodnění a hospodaření s dešťovou vodou — ÚKOL SPL—

NĚN

(4-0-0)



Zápis zjednání RMČ č. 64 ze dne 10. 4. 2017

Úkol: starosta — zjistit podmínky pro poskytnutí podpory občanům a připravit

příslušnou smlouvu — ÚKOL TRVÁ

27. 3. Proběhlo jednání za účasti pana lng. Rexy zejména na téma konání plánované

besedy včetně jejího finančního zajištění

10.4. Ing. Rexa radé předložil návrh nájemní smlouvy předložené TJST Praha na

pronájem Sokolovny za účelem pořádání besedy. Vzhledem k vadám smlouvy rada

rozhodla použít pro zajištění nájmu vzor užívaný MČ a po projednání přijala

usnesení č. 531/17/RMČ v tomto znění:

Rada po projednání

I. schvaluje „

pronajmutí sálu Sokolovny za částku 2. 500,- Kč na akci „beseda o odvodnění Dáblic

a hospodaření s dešťovou vodou“, která se bude konat dne 19. 4. 2017

II. pověřuje

starostu podpisem smlouvy s Tělovýchovnoujednotou Stolní tenis Praha, 2.3., která

je přílohou tohoto usnesení

(5-0-0)

3/63/1 7

Schválení účetní závěrky zš a MŠ za rok 2016 (star.)

Rada po projednání přijala usnesení č. 520/17/RMČ v tomto znění:

Rada po projednání

I. schvaluje

účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Praha 8 —Dáblice, U Parkánu 17 za

rok 2016.

II. pověřuje

starostu MČ zajistit elektronické doručení tohoto usnesení příslušnému odboru

Magistrátu hl. m. Prahy.

(4-0-0) — ÚKOL TRVÁ

4/63/1 7

Účetní závěrka MČ Praha — ňáblice za rok 2016 (star.)

Rada po projednání přijala usnesení č. 521/17/RMČ v tomto znění:

Rada po projednání

I. schvaluje

účetní závěrku Městské části Praha óáblice za rok 2016.

II. pověřuje

starostu MČ zajistit elektronické doručení tohoto usnesení příslušnému odboru

Magistrátu hl. m. Prahy

(4-0-0) — ÚKOL TRVÁ
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7/63/1 7

If vicepracim na zakázce „Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha —

Dáblice“ (zást.) „

Rada po projednání přijala usnesení č. 524/17/RMC v tomto znění:

Rada po projednání

souhlasí

s poptáním víceprací na zakázce Dostavba a stavebni úpravy Základní školy Praha —

Dáblice, a to v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek v rozsahu změnového listu ze dne 6.3. 2017, kterýje přílohou

tohoto usnesení

(4-0-0) —

10. 4. zástupce starosty radu informoval o předpokládané výši víceprací a z toho

plynoucí nutnosti odlišného postupu při poptání dodatku, který není součástí

uzavřené mandátní smlouvy. Rada po projednání přijala usnesení č. 532/17/RMČ v

tomto znění:

Rada po projednání

I. souhlasi

s uzavřením Příkazní smlouvy s lng. Janem Pumprem o organizačním a

administrativn/m zajištění zadavate/ských činností na stavební akci „Dostavba a

stavebni úpravy ZŠ Dáblice “

II. pověřuje

starostu podpisem této smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení.

(5-0—0)

9/63/17 „ „

Poskytnutí finančního daru CSCH ZO Dáblice (star.)

Rada po projednání přijala usnesení č. 526/17/RMC v tomto znění:

Rada po projednání

I. schvaluje

poskytnuti finančního daru ve výši 10. 000,- Kč ČSCH ZO Dáblice

II. pověřuje

starostu podpisem darovací smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení

(4-0-0) - UKOL TRVA

10/63/17

Zádostpana—osplátkový kalendář (Ing. Lomozová)

Rada po projednání přijala usnesení č. 527/17/RMČ v tomto znění:

Rada po projednání

I. souhlasi

Se splátkovým kalendářem k závazku pana Štefana Lukácse

II. pověřuje

starostu podpisem Dohody o splátkovém kalendáři, která je přílohou tohoto usnesení

(4-0-0)- ÚKOL SPLNĚN
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11/63/17

Dodatek k nájemním smlouvám bytů a nebytových prostor (Ing. Lomozová)

Na základě doporučení auditorské skupiny je potřeba upravit termíny zúčtování záloh

energií v pronajímaných objektech ve správě MČ. Rada po projednání přijala

usnesení č. 528/17IRMČ v tomto znění:

Rada po projednání

I. souhlasi

1.1 s uzavřením dodatku k nájemním smlouvám na byty ve správě MČ, kterýje

přílohou č. 1 tohoto usnesení

1.2 s uzavřením dodatku k nájemním smlouvám na nebytové prostory ve správě MČ,

kterýje přílohou č. 2 tohoto usnesení

II. pověřuje

starostu podpisem příslušných dodatků dle čl. !

(4-0-0) — UKOL TRVÁ, nájemní smlouvy jsou připraveny k distribuci jednotlivým

nájemníkům

1 2/63/1 7

Dodatek ke smlouvě na opravu bytu (Ing. Lukavec)

Rada po projednání přijala usnesení č. 529l17lRMč v tomto znění:

Rada po projednání

I. schvaluje

cenovou nabidku společnosti L+L rekonstrukce a stavitelství s.r.o. na vícepráce

v rámci zakázky Oprava bytu č. 3 v ul. Dáblická 160.

II. pověřuje

starostu podpisem Dodatku č. 1, kterýje přílohou tohoto usnesení

(4-0-0) — UKOL SPLNĚN

1 3/63/1 7

Objednéni VOK na bioodpad v roce 2017 (zást.)

Zástupce předložil radním harmonogram přistavování VOK-BIO z prostředků MČ a

seznámil je s cenovými nabídkami. Rada po projednání přijala usnesení č.

530/17IRMČ v tomto znění:

Rada po projednání

I. vyhodnocuje

cenovou nabidku společnosti Bonsoft s.r.o. na zajištění velkoobjemových kontejnerů

na bioodpad v celkové hodnotě 94080 - Kč bez DPHjako cenově nejvýhodnější.

II. pověřuje

Zástupce starosty objednáním VOK-BIO — ÚKOL SPLNĚN

(3-0-1/Dohnalová)

14/63/17

Plánovací smlouva se společností Bydlení ňáblice s.r.o. (star.)

Starosta radu informoval o chystané Plánovací smlouvě se společností Bydlení

Dáblice s.r.o. a dále sdělil, že čerpání je možné ve dvou variantách — finančního
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plnění ve výši 1,8 milionu Kč nebo slevy ve stejné výši, ato na pořízení bytu

městskou částí v plánovaně výstavbě. Rada se po diskuzi rozhodla podpořit variantu

fínančního plnění

Ukol: starosta — konzultovat znění Plánovací smlouvy s právní kanceláří — ÚKOL

$PLNĚN

Ukol; starosta — předložit Plánovací smlouvu zastupitelstvu ke schválení — ÚKOL

TRVA

15/63/17

Informace starosty — Komunitní centrum Dáblice Vlna

Starosta radu informoval, že ve čtvrtek 30. 3. 2017 paní Pekárková předá Vlnu zpět

městské části.
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AKTUÁLNÍ JEDNÁNÍ

2/65/17

Program 19. Veřejného zasedání zastupitelstva (star.)

RMČ po projednání souhlasila s předloženým návrhem programu zasedání

Zastupitelstva MČ Praha — Dáblice, které se bude konat dne 26. 4. 2017 od 18:00

hod.:

1) Kontrola zápisu z 18. veřejného zasedání ZMČ

2) Volný mikrofon

3) Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu MČ Praha — Dáblice (předseda FV)

4) Vícepráce na zakázce „Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha —

Dáblice“ (zástupce starosty)

5) Plánovací smlouva se společností Bydlení Dáblice s.r.o. (starosta)

6) Přijetí daru — ideálních 2/3 pozemků parc. č. 1548/47 a 1548/74 v k.ú. Dáblice

(starosta)

7) Informace radních a zastupitelů

8) Diskuze

3/65/17

Pojištění majetku MČ Praha — ňáblice (starosta)

Rada projednala přehled kalkulací pojištění od pojišťoven, které byly společností

Fincentrum osloveny s cílem vytvoření pojistného programu pro naší MČ.

Rada po projednání přijala usnesení č. 533l17IRMč v tomto znění:

Rada po projednání

I. vyhodnocuje

nabidku pojišťovny Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. za celkovou cenu 112. 784,-

Kč za rokjako cenově nejvýhodnější

II. pověřuje

starostu podpisem smlouvy

(4-0—0)

4I65I1 7

Zastinéni terasy Komunitního centra Vlna (starosta)

RNDr. Traurig radu informoval, že z oslovených čtyř firem předložila cenovou nabídku

pouze jediná. Rada po projednání přijala usnesení č. 534/17IRMČ v tomto znění:

Rada po projednání

I. souhlasi

s cenovou nabídkou společnosti Montiva s.r.o. na zastínění terasy Komunitního

centra Vlna v celkové hodnotě 89.924,- Kč včetně DPH.

II. pověřuje

starostu objednáním prací.

(5-0-0)
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5/65/1 7

Odpisové plány ZŠ a MŠ (FiO)

Rada po projednání přijala usnesení č. 535/17/RMČ v tomto znění:

Rada po projednání

schvaluje

odpisové plány pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola, Praha 8

— Dáblice, U Parkánu 17 pa rok 2017, které se stávají zdrojem investičního fondu

příspěvkové organizace ZS a MS, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

(5-0-0)

6/65/17 „ „

Rozdělení hospodářského výsledku ZS a MS (FiO)

Rada projednala žádost ředitele ZŠ a MŠ o rozdělení hospodářského výsledku za

loňský rok. Rada po projednání přijala usnesení č. 536/17/RMČ v tomto znění:

Rada po projednání

schvaluje

návrh rozdělení hospodářského výsledku PO Základní škola a mateřská škola, Praha

8 — Dab/ice, U Parkánu 17 v poměru 80% do fondu odměn a 20% do rezervního fondu.

(5-0-0)

7/65/17

Žádost SDH Praha — ňáblice o finanční příspěvek (starosta)

Rada se seznámila s žádostí SDH na finanční příspěvek na dětský letní tábor a po

projednání žádost zamítla z důvodu rovnocenného přístupu ke všem spolkům

pracujícím v oblasti MČ Dáblice s dětmi stím, že SDH již finanční dar v letošním roce

obdrželo, a to ve stejné výši jako ostatní žadatelé.

8/65/17

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dilo na akci ,,Obecni dům Ěáblice“ (starosta)

K projednávání tohoto bodu byl přizván lng. Hrdlička, který přítomné seznámil

s průběhem stavby a s obsahem plánovaného dodatku č. 1. Rada rozhodla zadat

organizační a administrativní práce externímu konzultantovi dle obdobného postupu

při stavební akci na ZŠ a po projednání přijala usnesení č. 537/17/RMČ v tomto

zněnk

Rada po projednání

I. souhlasí

s uzavřením Příkazní smlouvy s Ing. Janem Pumprem o organizačním a

administrativním zajištění zadavatelských činností na stavební zakázce “Obecní dům

Dáblice“

II. pověřuje

starostu podpisem této smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení.

11
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(5-0-0)

9/65/17

Úprava pozemku parc. č. 587/51 pro potřeby ZŠ (zástupce starosty)

Zástupce starosty radu seznámil s cenovou nabídkou na demolici zahradního domku

a úpravu pozemku par. č. 587/51, kterou má MČ Dáblice ve svěřené správě . Dále

sdělil, že po úpravě bude pozemek poskytnut ZŠ pro potřeby výuky.

Rada po projednání přijala usnesení č. 538/17/RMČ v tomto znění:

Rada po projednání

I. souhlasi

s cenovou nabídkou společnosti —/ris-Španihel s.r.o. na zakázku „Demo/ice

zahradního domku a úprava území par. č. 587/51 “ v celkové hodnotě 141,561,17 Kč

bez DPH.

II. pověřuje

zástupce starosty objednáním prací

(5-0-0)

1 0/65/1 7

Přijetí daru ideálních 2/3 pozemků parc. č. 1548/47 a 1548/74 v k.ú. ňáblice (sta-

rosta)

Starosta radu informoval o kladném výsledku jednání s ostatními vlastníky dotčených

pozemků, kteří rovněž souhlasí s darováním MČ. Rada po projednání přijala

usnesení č. 539/17/RMČ v tomto znění:

Rada po projednání

I. bere na vědomí

1.1 dar od paní_-ideální 1/3 pozemků parc. č. 1548/47 a 1548/74 v

k.ú. Dab/ice

1.2 dar od pana_—ideální 1/6 pozemků parc. č. 1548/47 a 1548/74

v k.ú. Dab/ice

1.3 dar od pana_—ideální 1/6 pozemků parc. č. 1548/47 a 1548/74 v k.ú.

Dab/ice

II. pověřuje

Starostu předložit návrh darů ke schválení na nejbližším zasedání Zastupitelstva

(5-0-0)

11/65/17

Žádost pana Berouska o pronájem pozemku pro šermířské vystoupení

(starosta)

Rada po projednání přijala usnesení č. 540/17/RMČ v tomto znění:

Rada po projednání

I. souhlasi

s žádostí pana Davida Berouska o nájem části pozemku 1229/1 v k.ú. Dab/ice pro
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zázemí divadelního rytířského představení Excalibur ve dnech 13 .- 14. 4. 2017, a to

za částku 2.000,- Kč bez DPH denně.

II. pověřuje

Starostu podpisem nájemní smlouvy

(5-0-0)

1 2165/1 7

Akce ,,Komunitni zahrada Déblice“, část zahradnické a související práce

(starosta)

Starosta předložil radě vypracovaný projekt na zahradnické a s tím související úpravy

v komunitní zahradě. Rada po projednání přijala usnesení č. 541I17IRMČ v tomto

zněnt

Rada po projednání

I. souhlasi

s poptáním veřejné zakázky malého rozsahu na zahradnické a s tím související

práce v Komunitní zahradě Dáblice

II. pověřuje

Starostu poptáním uchazečů v souladu se Směrnicí č. 3 o zadávání veřejných

zakázkách malého rozsahu

(5-0-0)

Konec: v 17:50 hod.

Zapisovatel: Jana Prejzová

Datum vyhotovení zápisu: 13. 4. 2017

Za ověřovatele: radní Ing. Tomáš Dvořák

Příští jednání: 24. 4. 2017 od 14:00
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