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Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice za 

období od 3.12.2015 do 14.11.2016 

 

Kontrolní výbor v uplynulém období působil ve složení: 

předseda :     Ing. Jiří Zajíček 

členové:        Mgr. Jiří Kříž 

   Iva Krčmová 

   Ing. Martin Vodvářka  

   Jitka Aston 

tajemník:       Ing. Bronislava Lomozová 

 

Kontrolní výbor pokračoval ve své činnost podle rámcového plánu schváleného na 1. jednání 

výboru ze dne 2.2. 2015: 

a. Průběžná kontrola plnění usnesení Rady a Zastupitelstva na základě zápisu 

z jednání RMČ a Zastupitelstva 

b. Průběžná kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory 

c. Kontrola dodržování směrnice o zakázkách malého rozsahu 

 

Jednání výbor v uplynulém období proběhlo ve dnech: 

1.2. 2016, 4.4. 2016, 13.6. 2016, 12.9. 2016 a 14.11.2016 

Zápisy z jednání byly předloženy na vědomí na následující jednání zastupitelstva a umístěny 

na webové stránky MČ Ďáblice a jsou dostupné na http://www.dablice.cz/ 

Při své kontrolní činnosti výbor neshledal zásadní pochybení plnění kontrolovaných usnesení 

orgánů obce. 

 

V Ďáblicích dne 14.11. 2016 Ing. Jiří Zajíček, v.r. 
předseda kontrolního výboru 

 
 

       

Přílohy: Zápisy z jednání 1.2. 2016, 4.4. 2016, 13.6. 2016, 12.9. 2016 a 14.11.2016 

 

 



Zápis z jednání KV ZMČ Praha – Ďáblice 

konaného dne 1.2. 2016 

Přítomni: Ing. Jiří Zajíček, , Mgr. Jiří Kříž, Iva Krčmová,   

Omluveni: Ing. Martin Vodvářka, Jitka Aston  

Začátek jednání: 17:00 hod 

Program jednání: 

1. Úvod 

2. Kontrola plnění usnesení RMČ, v období listopad 2015 – leden 2016 

3. Kontrola plnění usnesení z 9. veřejného zasedání  ZMČ  

Program jednání byl schválen všemi hlasy. 

Bod 1. Jednání KV proběhlo na ÚMČ Praha – Ďáblice v zasedací místnosti. KV byl usnášení schopný. 
Ověřovatelem zápisu byl zvolen Mgr. Jiří Kříž.  

2.  Kontrola plnění usnesení Rady MČ Praha Ďáblice 
27. jednání konané 23. 11. 2015 

3/27/15 
Knihovní řád (taj.)   
Tajemník úřadu radě předložil aktualizovaný knihovní řád. Rada po projednání přijala usnesení č. 
219/15/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 

I. schvaluje  

knihovní řád Obecní knihovny Praha - Ďáblice 

II. pověřuje  

starostu podpisem knihovního řádu, který je přílohou tohoto usnesení. 

Kontrolnímu výboru byl předložen originál podepsaného Knihovního řádu. Úkol splněn. 

5/27/15 
Nabytí pozemku parc. č. 1172/1 hlavním m ěstem Prahou (taj.) 
Tajemník informoval radu o vyhraném soudním sporu a o následném nabytí pozemku par. č. 1172/1 hl. 
m. Prahou. 
Úkol: tajemník -  připravit žádost ke svěření do správy městské části Praha – Ďáblice. 
Dle sdělení finančního odboru (Ing. Lomozová), pozemek byl vedený v podrozvaze – ne na majetkovém účtu, 

protože byl vedený spor (MHMP proti ČR – Státní pozemkový úřad) o určení vlastnického práva. Dle rozsudku 

ze dne 10.6.2015 bylo rozhodnuto o výlučném vlastníkovi – MHMP.  Pozemek byl odúčtován z podrozvahy, 

následně MČ může požádat o svěření do správy. K projednání na Radě dne 1.2.2016. 

28. jednání konané 30. 11. 2015 

7/28/2015 
Žádost o souhlas s umíst ěním stavby a souhlas s výjimkou umíst ění stavby na parc. č. 519 v k.ú. 
Ďáblice (star.) 
Rada po projednání přijala usnesení č. 224/15/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 

I.  souhlasí 
s udělením souhlasu s umístěním stavby a s výjimkou umístění stavby na parc. č. 519 v k. ú. Ďáblice 

II. pověřuje 
zástupce starosty vydat souhlasné stanovisko 



KV bylo předloženo podepsané usnesení č. 224/15/RMČ a dále Souhlas vlastníka sousedního pozemku 

s umístěním stavby a souhlas s vyjímkou umístění stavby 0,5m od hranice pozemku p.č. 1731/2 (fotbalové 

hřiště). Jednalo se o akci „Doplňková stavba kancelář“ na p.č. 519 (zahrada) v KÚ Ďáblice, majitel Richard 

Krajčo. Úkol splněn. 

 

9/28/2015 
Dodatek č. 3 ke smlouv ě o spolupráci p ři zabezpečování požární ochrany s obcí Hovor čovice 
(taj.) 
Rada po projednání přijala usnesení č. 226/15/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě mezi MČ Praha Ďáblice a obcí Hovorčovice o spolupráci při 
zabezpečování požární ochrany ze dne 30. 5. 2012. 
II. pověřuje 
starostu podpisem dodatku č. 3, který je přílohou tohoto usnesení. 
KV předložen Dodatek č.3, podepsaný starostou obce Hovorčovice, pro MČ k podpisu. 

Úkol probíhá. 

11/28/2015 
Administrace ve řejné zakázky ,,P řístavba a dostavba ZŠ“ (taj.) 
Tajemník informoval radu, že byly poptány tři firmy na administraci veřejné zakázky ,,Dostavba a 
přístavba ZŠ“ a předložil cenové nabídky. Rada po projednání přijala usnesení č. 228/15/RMČ v tomto 
znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí  
s cenovou nabídkou společnosti Ing. Jan Pumpr - ADVEZ ve výši 69.900,- Kč s DPH. 
II. pověřuje starostu: 
2.1 podpisem smlouvy na administraci veřejné zakázky „Dostavba a přístavba ZŠ“ 
2.2 informovat zastupitelstvo MČ o chystaném záměru vyhlásit výběrové řízení na dostavbu a přístavbu 
ZŠ 
KV předložena podepsaná Příkazní smlouva č.95/2015 s Ing. Janem Pumprem, ze dne 9.12.2015. 

Úkol splněn. 

 
12/28/2015 
Odpis nedoplatku – místní poplatek ze ps ů (taj.) 
Rada po projednání a na základě informací poskytnutých finančním odborem MČ přijala usnesení č. 
229/15/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí  
s odpisem pohledávky vůči paní Monice Matajové ve výši 8.250,- Kč na základě předložené důvodové 
zprávy 
II. pověřuje: 
vedoucí FiO zaúčtováním operace 
KV bylo předloženo podepsané usnesení a účetní doklad č. 900000094, kterým byla odepsána pohledávka vůči 

p. M. Matajové ve výši 8.250,- Kč. Úkol splněn. 

29. jednání konané 14.12. 2015 

6/29/2015 
Zajišt ění přepravitelné kotelny ZŠ (star.) 
Rada po projednání přijala usnesení č. 237/15/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
pověřuje starostu 
poptáním cenové nabídky od provozovatele stávající kotelny společnosti České teplo s. r.o. na zajištění 
přepravitelné kotelny pro ZŠ v době stavebních úprav 



KV byla předložena cenová nabídka od provozovatele stávající kotelny, společnosti České teplo s.r.o..  KV 

doporučuje, pokud to lze, požádat o další cenové nabídky, alespoň pro srovnání cen. Úkol trvá. 

7/29/2015 
Dodatek č. 1 ke smlouv ě o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci „Zateplení a vým ěna oken ZŠ 
U Parkánu 17“ 
Rada po projednání přijala usnesení č. 238/15/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
návrh dodatku č. 1 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci „Zateplení a výměna oken ZŠ U Parkánu 
17“ mezi Státním fondem životního prostředí ČR a Městskou částí. 
II. pověřuje  
starostu podpisem dodatku, který je přílohou tohoto usnesení 
KV byl předložen Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14192823 (SML 96/2015), podepsán dne 15.1.2015. Úkol splněn. 

10/29/2015 
Zákaz průjezdu nákladní tranzitní dopravy nad 3,5t (KVI – Zá st.) 
Zástupce starosty sdělil radě, že na základě doporučení KVI, soustavného nedodržování rychlosti 
nákladními automobily, nadměrného opotřebení zmíněných komunikací a generování hluku 
přesahujícího hlukové limity v intravilánu obce, doporučuje zavést plošný zákaz průjezdu nákladní 
tranzitní dopravy nad 3.5t ulicemi Spořická-Šenovská-Na Štamberku-U Parkánu. Zároveň doporučuje 
zapracovat status výjimek souhlasných stanovisek MČ pro nákladní automobily zavážející stavby v k.ú. 
Ďáblice. 
Rada po projednání přijala usnesení č. 241/15/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje  
záměr zakázat průjezd tranzitní nákladní dopravy nad 3.5t na komunikacích Šenovská, U Parkánu, Na 
Štamberku, Spořická 
II. pověřuje  
zástupce starosty k jednáním s OD ÚMČ Prahy 8 a PČR o uvedení tohoto zákazu v platnost  
Úkol předán novému místostarostovi, který je již v jednání s odborem dopravy. Úkol trvá. 

11/29/2015 
Dodatek č. 2 ke smlouv ě „Zateplení a vým ěna oken ZŠ U Parkánu 17“ 
Tajemník předložil radě změnový list č. 2 k akci zateplení ZŠ. Rada po projednání a na základě 
sdělených informací pana starosty přijala usnesení č. 242/15/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
cenovou nabídku společnosti Vanderlaan s.r.o. na vícepráce v rámci zakázky Zateplení fasády ZŠ Praha 
- Ďáblice v maximální výši 150.000,- Kč včetně DPH. 
II. pověřuje  
starostu podpisem Dodatku č. 2, který je přílohou tohoto usnesení 
Předložen Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 29.4.2015, podpis 15.12.2015. 
Úkol splněn.  
 

30. jednání konané 21. 12. 2015 od 16:00 hod. a 23. 12. 2015 od 12:00 hod. 

3/30/15 
Směrnice č. 4 o poskytování tuzemských cestovních náhrad (taj .) 
Tajemník předložil radě směrnici na poskytování cestovních náhrad, která by měla nahradit příslušná 
ustanovení v Kolektivní smlouvě a usneseních RMČ. Rada po projednání přijala usnesení č. 
244/15/RMČ v tomto znění: 

I. revokuje 
usnesení č. 289/09/RMČ 
II. schvaluje 
směrnici č. 4 o poskytování tuzemských cestovních náhrad 
III. pověřuje  
tajemníka úřadu podpisem této směrnice, která je přílohou tohoto usnesení 

KV byla předložena podepsaná Směrnice č. 4, ze dne 21.12.2015. Úkol splněn. 



4/30/15 
Dohoda o členství v Jednotce SDH Ďáblice (taj.) 
Tajemník předložil radě žádost velitele JSDH o uzavření dohod o členství v jednotce s jejich členy. Na 
dotaz radních bylo sděleno, že finanční závazky z dohod plynoucí, budou hrazeny z rozpočtu SDH. 
Rada po projednání přijala usnesení č. 245/15/RMČ v tomto znění: 

I. souhlasí 
s uzavřením Dohody o členství v jednotce Sboru dobrovolných hasičů Ďáblice mezi městkou částí a 
členy jednotky SDH Ďáblice 
II. pověřuje  
starostu podpisem Dohody, která je přílohou tohoto usnesení 
Úkol probíhá. Dohoda o členství v JSDH Ďáblice je k podpisu u hasičů. 
 
31. jednání konané 4. 1. 2016 

- 

32. jednání konané 11. 1. 2016 

4/32/16 
Směrnice č. 5 k účetním odpis ům dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (taj.)  
Tajemník předložil radě zaktualizovanou směrnici č. 5. 
Rada po projednání přijala usnesení č. 251/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 

I. schvaluje 
směrnici č. 5 k účetním odpisům dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 
II. pověřuje  
tajemníka úřadu podpisem této směrnice, která je přílohou tohoto usnesení  
KV byla předložena podepsaná směrnice č. 5 ze dne 11.1.2016. Úkol splněn. 
 

 
 
9/32/16 
Rozhodnutí o 13. zm ěně integrovaného povolení pro za řízení „Skládka odpad ů S-OO3 Ďáblice“ 
(star.) 
Starosta informoval radu o rozhodnutí MHMP o prodloužení skládky o další 2 roky. O rozhodnutí byla 
MČ Ďáblice, stejně jako v předešlých případech, informována po nabytí právní moci rozhodnutí. Rada po 
diskuzi souhlasila s podáním odvolání a po projednání přijala usnesení č. 253/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 

I. bere na v ědomí 
rozhodnutí o 13. změně integrovaného povolení pro zařízení „Skládka odpadů S-OO3 Ďáblice“, které 
vydal Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy a které nabylo právní moci dne 30. 12. 
2015 (čj. 0027/2016_MCPD)  
II. schvaluje  
text odvolání k předmětnému rozhodnutí, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení  
III. souhlasí  
s podáním odvolání ve schváleném znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 
KV bylo předloženo podepsané usnesení č. 253/16/RMČ a dále Odvolání opominutých účastníků proti 

rozhodnutí o 13. změně integrovaného povolení, vypracované AK Dohnal a spol..  Úkol splněn. 

Odvolání již bylo také podáno na MHMP.  

3.  Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice 

9. veřejné zasedání zastupitelstva dne 16. 12. 2015 a jeho pokračování dne 21. 12. 2015 

3. Poskytnutí účelové dotace Jednotce sboru dobrovolných hasičů 

Zastupitelstvo M Č po projednání 



I. schvaluje 

poskytnutí účelové dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SDH Ďáblice pro činnost tohoto 
sdružení, která bude využita na provoz Jednotky požární ochrany, Jednotka SDH Ďáblice v celkové výši 
402.000,- Kč, a to na úhradu provozních nákladů v roce 2016. 

II. pověřuje 

starostu podpisem smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace. 

KV byla předložena podepsaná smlouva (SML 001/2016) ze dne 21.12. 2015. Úkol splněn. 

4. Poskytnutí účelové dotace SK Ďáblice z.s. (starosta) 

Zastupitelstvo M Č po projednání 

I. schvaluje 
poskytnutí účelové dotace SK Ďáblice z.s. ve výši 400.000,- Kč, která bude využita na úhradu provozních 
nákladů oddílů fotbalu a tenisu v roce 2016. 
II. pověřuje 
starostu podpisem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace, která je přílohou 
tohoto usnesení. 

Úkol probíhá, zatím nebylo podepsáno. 

Termín dalšího jednání Kontrolního výboru je stanoven na 4.4.2016 v 17,00 hod. na Úřadu MČ Praha 
Ďáblice 

 

Jednání ukončeno v 18,10 hod. 

 

 

                                                                                         Ing. Jiří Zajíček 

                                                                                         Předseda KV 

 

 

 

Zapisovatel: Ing. Bronislava Lomozová 

Ověřovatel: Mgr. Jiří Kříž                                                                                   

 

 

 

 



Zápis z jednání KV ZMČ Praha – Ďáblice 

konaného dne 4.4. 2016 

Přítomni: Ing. Jiří Zajíček, , Mgr. Jiří Kříž, Iva Krčmová, Ing. Martin Vodvářka  

Omluveni: Jitka Aston  

Začátek jednání: 17:00 hod 

Program jednání: 

1. Úvod 

2. Kontrola plnění usnesení RMČ, v období listopad 2015 – únor 2016 

3. Kontrola plnění usnesení z 9. a 10. veřejného zasedání  ZMČ  

Program jednání byl schválen všemi hlasy. 

Bod 1. Jednání KV proběhlo na ÚMČ Praha – Ďáblice v zasedací místnosti. KV byl 
usnášení schopný. Ověřovatelem zápisu byl zvolen Mgr. Jiří Kříž.  

 

1.  Kontrola plnění usnesení Rady MČ Praha Ďáblice 
Probíhající nesplněné úkoly z minulého jednání KV: 
28. jednání konané 30. 11. 2015 
 
9/28/2015 
Dodatek č. 3 ke smlouv ě o spolupráci p ři zabezpečování požární ochrany s obcí Hovor čovice 
(taj.) 
Splněno. Dodatek podepsán 10.12.2015, č. SML 005/2016. 

 
29. jednání konané 14.12. 2015 
6/29/2015 
Zajišt ění přepravitelné kotelny ZŠ (star.) 
KV byla p ředložena cenová nabídka od provozovatele stávající kotelny, spole čnosti České teplo 
s.r.o..  KV doporu čuje, pokud to lze, požádat o další cenové nabídky. Úkol trvá. 

Splněno. Objednávka č. 23/16 ze dne 5.2.2016. Rada MČ bude respektovat doporu čení KV.  

 

10/29/2015 
Zákaz průjezdu nákladní tranzitní dopravy nad 3,5t (KVI – Zá st.) 
Úkol p ředán novému místostarostovi, který je již v jednání  s odborem dopravy. Úkol trvá. 

Dne 14.3.2016 zástupce starosty informoval Radu M Č, že ÚMČ Praha 8 se vyjád řil s tím, že se 
jedná o zásadní úpravu provozu nejen ve zmín ěných ulicích, ale p řípadná zm ěna se dotkne i 
širšího okolí, a proto bude odborem dopravy toto řešeno v delším časovém horizontu. 

Rada MČ dne  4.4.2016 vy řadila z jednání. 

Trvá – dlouhodobé. 

30. jednání konané 21. 12. 2015 od 16:00 hod. a 23. 12. 2015 od 12:00 hod. 
4/30/15 
Dohoda o členství v Jednotce SDH Ďáblice (taj.) 



Úkol probíhá. Dohoda o členství v JSDH Ďáblice je k podpisu u hasi čů. 
Tajemník informoval KV, že podpis Dohody zatím odlo žen, kvůli probíhajícímu jednání o nové 
zřizovací listin ě (změna financování naší organiza ční složky). 
  

Nové kontrolní oblasti: 
33. jednání konané 1.2. 2016 
 
2/33/16 
Žádost paní Mileny Belayové o uzav ření smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku  
(zást.) 
Tajemník informoval radu o žádosti paní Belayové o povolení vystavět garážový vjezd přes chodník, 
který je ve správě MČ. Rada po projednání přijala usnesení č. 258 /16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 

I. schvaluje  
návrh smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku mezi MČ Praha – Ďáblice a paní Milenou 
Belayovou 
II. pověřuje  
starostu podpisem smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení. 
Splněno. Smlouva podepsaná dne 2.2.2016, č. SML 006/2016 
 
5/33/16 
Nabídka na dodávku a montáž akustických opat ření v chodb ě ZŠ (star.) 
Starosta informoval radu o cenové nabídce společnosti Ekola group, spol. s.r.o. na dodávku a montáž 
akustických opatření na chodbě ZŠ. 

Rada po projednání přijala usnesení č. 259/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 

I. schvaluje  
cenovou nabídku společnosti Ekola group, spol. s r.o. na dodávku a montáž akustických opatření na 
chodbě ZŠ, a to ve výši 50.000,- Kč bez DPH 
II. pověřuje  
starostu objednáním prací. 
Splněno. Objednávka č. 15/16 ze dne 3.2.2016. 

8/33/16 
Dodatek č. 1 ke smlouv ě o dílo na akci „Zázemí Ďáblického parku – dostavba“ (star.) 

Rada po projednání schválila posun termínu na dostavbu Zázemí Ďáblického parku z důvodu 
klimatických podmínek a požadovaných víceprací a přijala usnesení č. 261/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 

Dodatek č. 1 ke SoD společnosti Šulc a syn, a.s. na posun termínu dostavby Zázemí Ďáblického parku. 

II. pověřuje  

starostu podpisem Dodatku č. 1, který je přílohou tohoto usnesení 
Splněno. Dodatek, SML 008/2016, podepsán dne 16.2.2016 

34. jednání konané 15.2. 2016 
 

5/34/2016 

Škodní událost – poškození služebního mobilního tel efonu (taj.)  

Rada se seznámila s předloženým protokolem o škodě a na základě předložených informací stanovila 
škodu ve výši  2⁄3 z pořizovací ceny tj. 3.750,- Kč. Tajemník dále informoval, že MČ nemá stanoven 



postup při řešení škodních událostí vnitřním předpisem a postup řešení škody proběhl dle Zákoníku 
práce. Po projednání přijala usnesení č. 267/16/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání  

I. stanovuje 

na základě Protokolu o škodě ke škodní události poškození služebního mobilního telefonu ze dne 10. 2. 
2016, který je přílohou tohoto usnesení, hodnotu způsobené škody Městské části Praha – Ďáblice ve 
výši  2⁄3 z pořizovací ceny tj. 3.750,- Kč 

II. ukládá  

tajemníkovi úřadu informovat pana zastupitele Martina Loneka o nutnosti uhradit způsobenou škodu 

Úkol: tajemník – zpracovat směrnici o pravidlech škodního řízení 

Splněno. Sm ěrnice zpracována. 

 

7/34/2016 

Dodatek č. 1 směrnice č. 3 o zadávání zakázek malého rozsahu (taj.) 

Tajemník radě předložil návrh změny směrnice č. 3 o zadávání zakázek malého rozsahu. Rada po 
projednání přijala usnesení č. 269/16/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. schvaluje  

dodatek č. 1 ke směrnici č. 3 o zadávání zakázek malého rozsahu ze dne 28. 1. 2015. 

II. pověřuje 

starostu podpisem dodatku č. 1, který je přílohou tohoto usnesení. 

Splněno. Dodatek ke sm ěrnici p ředložen KV. 

35. jednání konané 29.2. 2016 
3/35/16 

Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouv ě (taj.) 

Rada po projednání schválila dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě a přijala usnesení  

č. 274/16/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. schvaluje 

Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě 

II. pověřuje  

tajemníka podpisem Dodatku č. 1, který je přílohou tohoto usnesení 

Trvá. Dodatek ke Kolektivní smlouv ě podepsán tajemníkem ÚM Č, připraven k podpisu pro 
Odbory.  

 

6/35/16 

Přechod nájemní smlouvy na byt na pana Jana Komandu ( taj.) 

Rada po projednání schválila přechod nájemní smlouvy a přijala usnesení  



č. 277/16/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na v ědomí 

zákonné důvody přechodu nájemní smlouvy na obecní byt č. 4 v ul. Ďáblická 339/14 na pana Jana 
Komadu 

II. schvaluje 

uzavření nájemní smlouvy na obecní byt na obecní byt č. 4 v ul. Ďáblická 339/14 s panem Janem 
Komadou na dobu neurčitou 

III. pověřuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení. 

Splněno. Nájemní smlouva č. SML 012/2016, podepsaná k 1.3.2016. 

10/35/16 

Dodatek č. 1 ke smlouv ě o poskytnutí neinvesti ční účelové dotace SK Ďáblice (taj.) 

Rada po projednání schválila dodatek č. 1 ke smlouvě a přijala usnesení č. 281/16/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. schvaluje 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace s SK Ďáblice 

II. pověřuje  

starostu podpisem Dodatku č. 1, který je přílohou tohoto usnesení 

Splněno. Dodatek, SML 010/2016, podepsán dne 17.3.2016.  

 

2.  Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice 
 
Probíhající nesplněné úkoly z minulého jednání KV: 

 
9. veřejné zasedání zastupitelstva dne 16. 12. 2015 a jeho pokračování dne 21. 12. 
2015 
4. Poskytnutí ú čelové dotace SK Ďáblice z.s. (starosta) 
Úkol probíhá, zatím nebylo podepsáno. 

Splněno. Smlouva o dotaci, SML 009/2016, podepsaná dne 4 .2.2016. 

 

 

Nové kontrolní oblasti: 
 

10. veřejné zasedání zastupitelstva dne 13.1. 2016 
 

3. Dostavba a p řístavba ZŠ Praha - Ďáblice  

Zastupitelstvo M Č po projednání 



I. schvaluje 

Odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné 
zakázky a odůvodnění veřejné zakázky k zadávacímu řízení veřejné zakázky realizovanému jako otevřené 
řízení dle § 27 uvedeného zákona, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. zakázky 527976, 
s názvem „Dostavba a stavební úpravy ZŠ Praha – Ďáblice“, které je přílohou tohoto usnesení 

II. pověřuje 
starostu MČ a radu MČ zajištěním veškerých kroků potřebných k realizaci výběrového řízení na veřejnou 
zakázku „Dostavba a stavební úpravy ZŠ Praha – Ďáblice“ 
III. vyhrazuje si 
právo rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky 
Splněno. Výb ěrové řízení realizováno.  

6. Zveřejňování podklad ů na webových stránkách M Č 

Zastupitelstvo M Č po projednání 

I. schvaluje 

Předložený podklad pro vytvoření metodiky pro zveřejňování dokumentů na webových stránkách 
MČ Praha – Ďáblice, která je přílohou tohoto usnesení 

II. pověřuje 

Pověřuje tajemníka vydáním vnitřního předpisu dle schváleného podkladu metodiky v termínu do 
29. 2. 2016 s účinností od 1. 3. 2016 

Splněno. Vnit řní předpis p ředložen . 

 

Termín dalšího jednání Kontrolního výboru bude upřesněn dle dohody členů, 6.6.2016 nebo 13.62016 
v 17,00 hod. na Úřadu MČ Praha Ďáblice 

 

Jednání ukončeno v 17,50 hod. 

 

 

 

                                                                                         Ing. Jiří Zajíček 

                                                                                           Předseda KV 

 

 

Zapisovatel: Ing. Bronislava Lomozová 

Ověřovatel: Mgr. Jiří Kříž                                                                                   

 

 



Zápis z jednání KV ZMČ Praha – Ďáblice 

konaného dne 13.6. 2016 

Přítomni: Ing. Jiří Zajíček, , Mgr. Jiří Kříž, Iva Krčmová, Jitka Aston 

Omluveni: Ing. Martin Vodvářka 

Začátek jednání: 17:00 hod 

Program jednání: 

1. Úvod 

2. Kontrola plnění usnesení RMČ, v období březen - květen 2016 

3. Kontrola plnění usnesení z 11. veřejného zasedání  ZMČ  

Program jednání byl schválen všemi hlasy. 

1. Jednání KV proběhlo na ÚMČ Praha – Ďáblice. KV byl usnášení schopný. Ověřovatelem 
zápisu byl zvolen Mgr. Jiří Kříž.  

2.  Kontrola plnění usnesení Rady MČ Praha Ďáblice 
36. jednání konané 14.3. 2016 
3/36/16    Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasi čů (taj.) 
Tajemník radě předložil návrh na změnu financování JSDH a s tím plynoucí i změnu zřizovací listiny a 
navrhl vypovědět smlouvu na poskytnutí dotace s tím, že by veškeré finance v rámci schválené výše 
rozpočtu (resp. ve výši schválené dotace v letošním roce) byly propláceny proti vyúčtování ÚMČ. 

Rada po projednání přijala usnesení č. 283/16/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na v ědomí 

návrh Zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů městské části Praha – Ďáblice 

II. pověřuje  

starostu předložit Zřizovací listinu ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva 

Zřizovací listina p ředložena na ZM Č dne 6.4.2016, usn.  97/16/ZM Č, kontrola KV. Spln ěno . 

4/36/16     Kasační stížnost ve v ěci 1. Aktualizace zásad územního rozvoje (star.)  

Starosta radu informoval o podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS) proti 
rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 2. 2016 sp. zn. 10A 159/2015 ve věci 1. 
Aktualizace zásad územního rozvoje (SOKP ). 
Rada po projednání přijala usnesení č. 284/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 

I. schvaluje 
podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu proti rozsudku Městského soudu v 
Praze ze dne 26. 2. 2016 sp. zn. 10A 159/2015 ve věci 1. Aktualizace zásad územního rozvoje 
(SOKP) 
II. ukládá  
2.1 starostovi uzavřít plnou moc k podání kasační stížnosti s AK Dohnal&Bernard 
2.2 starostovi informovat o kasační stížnosti na nejbližším zasedání zastupitelstva 
Info na 38. RM Č 11.4.2016, spln ěno .  
 



11/36/16    Uzavření smlouvy se spole čností Geosense s. r. o. na poskytování 
geografického informa čního systému (taj.) 
Tajemník a zástupce informovali radu o nabídce společnosti Geosense na pořízení GIS. Tento 
systém za podobných cenových podmínek nabízí pokročilejší analytické funkce, uživatelsky 
přívětivější prostředí a neomezený přístup oproti stávajícímu systému. Rada po projednání 
přijala usnesení č. 289/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 

I. souhlasí  
s uzavřením smlouvy se společností Geosense s. r. o. na poskytování servisních služeb 
k aplikaci Geosense Mapový informační systém a Vyhledávání v KN.  
II. pov ěřuje 
starostu podpisem smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení 
(4-0-0) 
Dále rada přijala usnesení č. 290/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 

I. souhlasí  
s vypovězením smlouvy se společností GEPRO spol. s r. o. na dodávku a údržbu geografického 
informačního systému MISYS  
II. pov ěřuje 
starostu vypovězením smlouvy dle smluvních podmínek 
SML 016/2016 se spol. Geosense s.r.o. 
Výpov ěď Gepro, p ředložena KV, probíhá výpov ědní lh ůta. Spln ěno. 
 

37. jednání konané 4.4. 2016 
6/37/16       Dodatek č. 1 ke smlouv ě na zhotovení projektové dokumentace na akci 
„Generální projektant – dostavba ZŠ Praha – Ďáblice“ s Ing. arch. Václavem Škardou 
(Atelier K2) (star.) 
Rada po projednání přijala usnesení č. 293/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 

I. schvaluje 

cenovou nabídku Ing. arch. Václava Škardy (Atelier K2) na vícepráce v rámci zakázky „Generální 
projektant – dostavba ZŠ Praha – Ďáblice“ ve výši 164.000,- Kč bez DPH. 

II. pověřuje  

starostu podpisem Dodatku č. 1, který je přílohou tohoto usnesení 

SML 020/2016 11.4.2016. Spln ěno 

7/37/16   Dodatek č. 4 ke smlouv ě o dílo na akci „Zázemí Ďáblického parku – dostavba“ se 
spole čností Šulc a syn (zást.)  

Rada po projednání přijala usnesení č. 295/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 

I. schvaluje 

cenovou nabídku společnosti Šulc a syn, a.s. na vícepráce v rámci zakázky „Zázemí Ďáblického parku – 
dostavba“ ve výši 52.423,- Kč bez DPH. 

II. pověřuje  

starostu podpisem Dodatku č. 2, který je přílohou tohoto usnesení 

SML 022/2016 ze dne 13.4.2016. Spln ěno 

10/37/16   Dodatek č. 3 ke smlouv ě „Zateplení a vým ěna oken ZŠ U Parkánu 17“ (star.) 



Rada po projednání přijala usnesení č. 298/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 

cenovou nabídku společnosti Vanderlaan s.r.o. na vícepráce v rámci zakázky Zateplení fasády ZŠ Praha 
- Ďáblice ve výši 40.077.70 Kč včetně DPH. 

II. pověřuje  

starostu podpisem Dodatku č. 3, který je přílohou tohoto usnesení 

SML 030/2016 ze dne 28.4.2016. Spln ěno 

 

38. jednání konané 11.4. 2016 
 

39. jednání konané 25.4. 2016 
2/39/16     Napojení mobilní kotelny na topnou sous tavu ZŠ (star.) 
Tajemník radě předložil 3 nabídky firem a rada po projednání přijala usnesení  
č. 312/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 

Nabídku společnosti České teplo s.r.o. na vybudování napojení mobilní kotelny na topnou soustavu ZŠ 
ve výši 879.044,- Kč bez DPH jako cenově nejvýhodnější 

II. pověřuje  

starostu podpisem smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení. 
Podepsání smlouvy čeká na hlavní smlouvu se zhotovitelem díla „Dostavb a a přístavba 
ZŠ“, úkol trvá. 
 
4/39/16     Konkursní řízení na funkci ředitele/ ředitelky ZŠ (star.) 
Starosta radu informoval o rozhovoru s paní ředitelkou ZŠ, z kterého vyplynulo, že paní 
ředitelka Mgr. Horáčková odchází na jinou základní školu, a to na základě vyhraného konkurzu. 
Rada rozhodla na základě této informace, a to i přes to, že dosud není k dispozici  písemné 
vyjádření paní ředitelky  vyhlásit výběrové řízení na nového ředitele/ředitelku. Rada po 
projednání přijala usnesení č. 314/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 

s vyhlášením konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy Praha 8 – 
Ďáblice, U Parkánu 17 z důvodu neobsazeného funkčního místa 

II. pověřuje  

2.1 starostu zajištěním konkursního řízení v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., v platném 
znění a vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb. 
2.2 starostu jmenováním konkursní komise v souladu s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb. 
Úkol spln ěn,40. RMČ, 9.5.2016, konkursní ř ízení vyhlášeno, probíhá. 
 
11/39/16     Navazující práce na Zázemí Ďáblického parku (star.) 
Starosta předložil radě návrh dalších prací v Ďáblickém parku, přičemž některé práce je nutné 
zahájit již nyní z důvodu plánovaného otevření Zázemí v průběhu letních prázdnin.  
Rada po projednání přijala usnesení č. 319/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 



s cenovou nabídkou společnosti Šulc a syn, s.r.o. na vybudování přístupové komunikace 
k Zázemí Ďáblického parku v celkové hodnotě 355.812,- Kč bez DPH, která byla poptána na 
základě čl. 11 odst. 3 směrnice č. 3 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
II. pov ěřuje  
starostu podpisem smlouvy se zhotovitelem 
SML 042/2016 ze dne 23.5.2016 s firmou Šulc a syn, „p řístupová komunikace k Z ĎP“ 

Splněno. 

 

40. jednání konané 9.5. 2016 
5/40/16      Žádost ředitelky ZŠ a MŠ o schválení po řízení bezpe čnostního zabezpe čení 
mateřské školy (taj.) 
Rada po projednání přijala usnesení č. 322/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
souhlasí  
s pořízením zabezpečovacího systému objektu mateřské školy v pořizovací ceně 132.052,87 
Kč s DPH z finančních prostředků Základní školy a mateřské školy U Parkánu 17, Praha - 
Ďáblice. 
Splněno 
9/40/16     Dodatek č. 2 ke smlouv ě o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci „Zateplení a 
vým ěna oken ZŠ U Parkánu 17“ (taj.) 
Tajemník radu informoval o uznání vícenákladů ze strany SFŽP ČR a informoval, že z důvodu 
proplacení těchto vícenákladů je zapotřebí uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory. 
Rada po projednání přijala usnesení č. 326/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
návrh dodatku č. 2 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci „Zateplení a výměna oken ZŠ U Parkánu 
17“ mezi Státním fondem životního prostředí ČR a Městskou částí. 
II. pověřuje  
starostu podpisem dodatku, který je přílohou tohoto usnesení 

Dodatek č. 2 – SML 040/2016 ze dne 19.5.2016, spln ěno . 

41. jednání konané 23.5. 2016 
5/41/16     Žádost Církve čs. Husitské o poskytnutí daru (star.) 
Rada po projednání přijala usnesení č. 331/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 

na základě žádosti finanční dar Církvi československé husitské v Ďáblicích ve výši 5.500,- Kč 

II. pověřuje  

starostu podpisem darovací smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení 

SML 044/2016 ze dne 7.6.2016, spln ěno. 

9/41/16     Zpracování žádosti o grant z OP Praha –  pól r ůstu a její administrace (star.) 
Starosta radě předložil zpracované nabídky na zpracování žádosti o grant z Operačního 
programu Praha – pól růstu, výzva 18, a její administrace. Rada konstatovala, že nabídka 
společnosti DBJ Advisory je nejednoznačná a nelze jednoznačně stanovit konečnou cenu. Třetí 
nabídka nebyla kompletní, a proto nebyla hodnocena. Rada po projednání přijala usnesení č. 
334/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí   
s cenovou nabídkou společnosti NAVIGA4 ve výši 138.545,- Kč včetně DPH 
II. pov ěřuje   



starostu podpisem smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení 
Úkol trvá, čeká se na podpis starosty . 
 
10/41/16    Dodatek č. 2 ke smlouv ě o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci „Zateplení 
vým ěna oken šaten SK Ďáblice“ (taj.) 
Tajemník radu informoval o uznání vícenákladů ze strany SFŽP ČR a informoval, že z důvodu 
proplacení těchto vícenákladů je zapotřebí uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory. 
Rada po projednání přijala usnesení č. 335/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
návrh dodatku č. 2 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci „Zateplení výměna oken šaten SK 
Ďáblice“ mezi Státním fondem životního prostředí ČR a Městskou částí. 
II. pověřuje  
starostu podpisem dodatku, který je přílohou tohoto usnesení 

Podepsán Dodatek č.1 – SML 043/2016 dne  3.6.2016, spln ěno. 
KV žádá o prov ěření čísla dodatku, zda se jedná o č. 1 nebo č.2 
 

3.  Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice 
11. veřejné zasedání zastupitelstva dne 6.4. 2016 
5. Cenová nabídka spole čnosti SINRECO na investorsko-inženýrské činnosti p ři 
dostavb ě a stavebních úpravách ZŠ 

Zastupitelstvo M Č po projednání 

I. souhlasí 

s cenovou nabídkou společnosti SINRECO spol. s r. o. na výkon investorsko-inženýrských 
činností, technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora BOZP při přípravě a realizaci Il. 
etapy Dostavby a stavebních úprav ZŠ Praha - Ďáblice, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení.  

II. rozhoduje 

dle čl. 11 odst. 4 Směrnice č. 3 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu o zadání této 
veřejné zakázky mimo režim této směrnice, a to na základě důvodů uvedených v příloze č. 2 
tohoto usnesení. 

III. pověřuje 

starostu podpisem smlouvy na prováděné práce. 

SML 031/2016 ze dne 29.4.2016, spln ěno. 

Usnesení č. 98/16/ZMČ ke zrušení Smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace SDH – 
Ďáblice 

Zastupitelstvo M Č po projednání 

I. souhlasí 

v souladu s § 167 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, se zrušením Smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace SDH – Ďáblice, která 
byla uzavřena dne 21. 12. 2015 mezi MČ Praha – Ďáblice a SDH – Ďáblice. 

II. ukládá 

starostovi učinit příslušné kroky vedoucí ke zrušení této smlouvy. Úkol trvá . 



12. Žádost MHMP o odsv ěření pozemku parc. č. 1210 v k.ú. Ďáblice ze správy M Č Praha - 
Ďáblice 

Zastupitelstvo M Č po projednání 

I. schvaluje 

na základě žádosti Magistrátu hl. m. Prahy odsvěření pozemku parc. č. 1210 v k.ú. Ďáblice, o 
výměře 155 m2. 

II. ukládá 

starostovi podat žádost o odsvěření pozemku parc. č. 1210 v k.ú. Ďáblice ze správy MČ Praha – 
Ďáblice. 

Úkol trvá. 

 

 

 

Termín dalšího jednání Kontrolního výboru bude 12.9.2016 v 17,00 hod. na Úřadu 
MČ Praha Ďáblice 

 

Jednání ukončeno v 18,00 hod. 

 

 

 

                                                                                         Ing. Jiří Zajíček 

                                                                                           Předseda KV 

 

 

Zapisovatel: Ing. Bronislava Lomozová 

Ověřovatel: Mgr. Jiří Kříž                                                                                   

 

 

 



Zápis z jednání KV ZMČ Praha – Ďáblice 

konaného dne 19.9. 2016 

Přítomni: Ing. Jiří Zajíček, Iva Krčmová, Jitka Aston, Ing. Martin Vodvářka 

Omluveni: Mgr. Jiří Kříž 

Začátek jednání: 17:00 hod 

Program jednání: 

1. Úvod 

2. Kontrola plnění usnesení RMČ, v období červen - srpen 2016 

3. Kontrola plnění usnesení z 11.-14.  veřejného zasedání  ZMČ  

Program jednání byl schválen všemi hlasy. 

Jednání KV proběhlo na ÚMČ Praha – Ďáblice. KV byl usnášení schopný. Ověřovatelem 
zápisu byl zvolen Ing. Martin Vodvářka.  

 

2.  Kontrola plnění usnesení Rady MČ Praha Ďáblice 
 

Nespln ěné úkoly zjišt ěné při minulém jednání KV: 

39. jednání konané 25.4. 2016 
2/39/16 
Napojení mobilní kotelny na topnou soustavu ZŠ (sta r.) 
Tajemník radě předložil 3 nabídky firem a rada po projednání přijala usnesení  
č. 312/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 

Nabídku společnosti České teplo s.r.o. na vybudování napojení mobilní kotelny na topnou soustavu ZŠ 
ve výši 879.044,- Kč bez DPH jako cenově nejvýhodnější 

II. pověřuje  

starostu podpisem smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení. 
Čeká se na podpis smlouvy na zhotovitele rekonstrukce.  
Smlouva č. SML 051/2016 se zhotovitelem podepsaná dne 27.6.2016 – úkol splněn 
 

41. jednání konané 23.5. 2016 
9/41/16 
Zpracování žádosti o grant z OP Praha – pól r ůstu a její administrace (star.) 
Starosta radě předložil zpracované nabídky na zpracování žádosti o grant z Operačního 
programu Praha – pól růstu, výzva 18, a její administrace. Rada konstatovala, že nabídka 
společnosti DBJ Advisory je nejednoznačná a nelze jednoznačně stanovit konečnou cenu. Třetí 
nabídka nebyla kompletní, a proto nebyla hodnocena. Rada po projednání přijala usnesení č. 
334/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí   
s cenovou nabídkou společnosti NAVIGA4 ve výši 138.545,- Kč včetně DPH 
II. pov ěřuje   



starostu podpisem smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení 
Čeká se na podpis protistrany 
Smlouva č. SML 049/2016 podepsaná dne 10.6.2016 – úkol splněn 
 

Aktuální kontrolní oblasti: 

42. jednání konané 6.6. 2016 
5/42/16 
Smlouva o prodeji PHM a dalšího zboží pro pot řeby JSDH se spole čností SALLY TRUCK 
s.r.o. (taj.) 
Z důvodů změny financování JSDH Rada po projednání přijala usnesení č. 338/16/RMČ v 
tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 

s uzavřením smlouvy se společností SALLY TRUCK s.r.o. na prodej pohonných hmot a dalšího zboží a 
služeb pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů Praha – Ďáblice 

II. pověřuje 

Starostu podpisem smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení. 

Smlouva č.  SML 047/2016 podepsaná dne 8.6.2016 – úkol splněn 

6/42/16 
Zajišt ění archeologického pr ůzkumu v míst ě výstavby nového obecního domu (taj.) 
Úkol: tajemník –  do příštího zasedání RMČ poptat tři firmy na zajištění archeologického 
průzkumu 
27. 6. Tajemník radě předložil tři cenové nabídky na provedení archeologického průzkumu. 
Rada po prostudování nabídek vyloučila nabídku společnosti ArcheoPro o.p.s. pro její 
nejednoznačnost a podezřele nízkou cenu. Rada dále po projednání přijala usnesení č. 
348/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. vyhodnocuje 
cenovou nabídku společnosti ZIP o.p.s. na zjišťovací archeologický výzkum v celkové hodnotě 
89.492,- Kč s DPH jako cenově nejvýhodnější. 
II. pov ěřuje  
starostu podpisem smlouvy. 
(4-0-0) 
 
Smlouva č. SML 060/2016 podepsaná dne 3.8.2016 – úkol splněn  

Dotaz KV – zda je zpráva o výsledku archeologického výzkumu a s jakým výsledkem  

7/42/16 
Přidělení obecního bytu č. 5 v ul. U Parkánu 18/9 (taj.) 
Rada po projednání přijala usnesení č. 339/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 

na základě doporučení Sociální komise přidělení obecního bytu č. 5, v ul. U Parkánu 18/9 paní Olze 
Mičolové, a to na dobu od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017. 

II. pověřuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení. 

Smlouva č. SML 058/2016 podepsaná dne 14.6.2016 – úkol splněn 



8/42/16 
Smlouva o dodávce vody a odvád ění odpadních vod mezi M Č a PVK a.s. (taj.) 
Rada po projednání přijala usnesení č. 340/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na v ědomí 

Návrh smlouvy mezi PVK a.s. a MČ o dodávce vody a odvádění odpadních vod 

II. pověřuje 

Starostu podpisem smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení 

Smlouvy č. SML 054/2016 a SML 055/2016 podepsané dne 1.7.2016, pro odběrná místa 
čp. 765 (hasičárna) – úkol splněn 

9/42/16 
Administrace webu (Dohnalová) 
Paní radní Dohnalová navrhla určit jednu osobu, která bude zodpovědná za obsah a webových 
stránek a jejich aktuálnost. Navrhuje ve věci oslovit paní Macháňovou, čímž by byla zajištěna i 
propojenost obsahu Ďáblického zpravodaje a webových stránek. 
Úkol: tajemník –  připravit smlouvu a předložit RMČ ke schválení 
Příkazní smlouva č. SML 061/2016 podepsaná dne 30.6.2016 s paní Macháňovou – úkol 
splněn 

15a/42/16 
Info starosty – možnosti čerpání grantových prost ředků 
Starosta informoval radní o možnostech čerpání grantových prostředků MHMP na zlepšení 
životního prostředí 
Úkol: starosta – aktualizovat předložené žádosti o granty na revitalizaci náměstí a lokality okolí 
hvězdárny 
Úkol trvá 

43. jednání konané 15.6. 2016 

44. jednání konané 27.6. 2016 

3/44/16 
Záměr pronájmu obecního domu a komunitního centra Ďáblice ve školním roce 
2016/2017 (taj.) 
Rada po projednání přijala usnesení č. 351/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 

vyhlášení záměru pronájmu prostor Obecního domu ve školním roce 2016/2017 

II. pověřuje 

Tajemníka úřadu zajištěním vyhlášení záměru  

Záměr o pronájmu OD byl vyhlášen pod čj. 1374/2016 od 25.7.- 15.8.2016 

Záměr o pronájmu Klubovny v kom.centru pod čj. 1502/2016 od 12.8. -29.8.2016 

Záměr o pronájmu Kavárny v kom.centru pod čj. 1596/2016 od 31.8. – 16.9. 2016 

Úkol splněn 

 

 



7/44/16 
Pořízení dýchacích p řístroj ů pro Jednotku SDH (star.) 
Rada po projednání přijala usnesení č. 356/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 
s cenovou nabídkou společnosti Dräger Safety s.r.o. na pořízení dvou setů dýchacích přístrojů 
v celkové hodnotě 115.647,10 Kč s DPH, která byla poptána na základě čl. 11 odst. 3 směrnice 
č. 3 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
II. pov ěřuje  
starostu objednáním zboží  
Objednávka č. 147/2016 ze dne 22.6.2016, následně faktura č. 16012200291 uhrazena den 
27.7.2016 – úkol splněn 

8/44/16 
Krátkodobé nájemní smlouvy (taj.) 
Rada po projednání přijala usnesení č. 357/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
pov ěřuje 
starostu podpisem krátkodobých nájemních smluv jménem městské části Praha – Ďáblice 
KV doporučuje v obecných usneseních specifikovat, že se jedná o nastavení pravidel – 
úkol splněn 

45. jednání konané 11.7. 2016 

2/45/16 
Poskytnutí finan čního daru poradc ům konkurzní komise na funkci ředitele/ ředitelky ZŠ 
(star.) 
Rada po projednání přijala usnesení č. 358/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
poskytnutí finančního daru 
1.1 paní Mgr. Simoně Dačeva ve výši 2.000,- Kč 
1.2 panu Mgr. Bc. Danielu Kaiserovi ve výši 2.000,- Kč 
1.3 panu RNDr. Františkovi Kopeckému ve výši 2.000,- Kč 
1.4 paní Mgr. Ludmile Šprachtové ve výši 2.000,- Kč 
II. pov ěřuje  
starostu podpisem darovacích smluv 
KV doporučuje vymezit rozsah činností (měly by být měřitelné) poradcům konkurzní 
komise, s konkrétním výstupem. KV byly předloženy podepsané darovací smlouvy  - úkol 
splněn  

3/45/16 
Vícepráce k projektu Dostavba a stavební úpravy ZŠ 2. Etapa (star.) 
Rada po projednání přijala usnesení č. 359/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 
s cenovou nabídkou společnosti Václav Škarda, atelier K2 na vícepráce k projektu Dostavba a 
stavební úpravy ZŠ 2. etapa v celkové hodnotě 100.000,- Kč bez DPH, která byla poptána na 
základě čl. 11 odst. 3 směrnice č. 3 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
II. pov ěřuje  
starostu objednáním prací 
(4-0-0) 
Úkol: zástupce – připravit podklady k reklamaci akustického řešení nově vybudovaných tříd a 
chodeb v I. NP 
Úkol trvá 



7/45/16 
Pořízení herních prvk ů k Zázemí Ďáblického parku (taj.) 
V rámci projednávání tohoto bodu se dostavila zastupitelka Mgr. Dvořáková a předložila radním 
ke schválení cenové nabídky na pořízení herních prvků – skluzavek a lanové pyramidy. Dále 
radu informovala, že ze tří poptaných výrobců skluzavek podal cenovou nabídku jediný, 
cenovou nabídku na lanové pyramidy zaslaly tři oslovené firmy. Rada po projednání přijala 
usnesení č. 361/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí  

s cenovou nabídkou společnosti MAWER CZ s.r.o. na dodání dvoudráhové skluzavky vč. dodávky a 
montáže v celkové hodnotě 85.466,- Kč bez DPH. 

II. pověřuje  

zástupce starosty objednáním zboží 
Dále Rada po projednání přijala usnesení č. 362/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. vyhodnocuje 
cenovou nabídku společnosti Berger - Huck s.r.o. na dodání herního prvku „lanová pyramida“ 
vč. dodávky a montáže v celkové hodnotě 180 176,65 Kč bez DPH jako cenově nejvýhodnější. 
II. pov ěřuje  
zástupce starosty objednáním zboží 
Rada dále diskutovala bezpečnost herních prvků a pro vyšší ochranu dětí doporučuje, i přes 
certifikaci pyramidy na pády z výšky, pořízení bezpečnostních dopadových ploch 
Úkol: tajemník – poptat pořízení bezpečnostních dopadových ploch 
Objednávka č. 199/2016 pro f. Mawer CZ s.r.o., již dodáno fa č. 16012200350, uhrazená 
dne 30.8.2016 – úkol splněn 
Usnesení 361/16/RMČ revokováno usn. č. 368/16/RMČ, následně přijato usn. č. 
379/16/RMČ: 
Rada po projednání 
I. vyhodnocuje 
cenovou nabídku společnosti HAGS Praha s.r.o. na dodání herního prvku „lanová pyramida“ vč. 
dodávky a montáže v celkové hodnotě 492.015,28 Kč s DPH jako cenově nejvýhodnější. 
 
II. pov ěřuje  
Starostu podpisem smlouvy 
Smlouva s dodavatelem lanové pyramidy č. SML 068/2016 podepsaná dne 11.8.2016 
 
KV upozorňuje, smlouva je uzavřena podle obchodního zákoníku, který byl s nástupem 
NOZ zrušen. 
 
46. jednání konané 25.7. 2016 

2/46/16 
Stanovení platu řediteli ZŠ a MŠ (taj.) 

Rada po projednání přijala usnesení č. 369/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. stanovuje 

plat řediteli ZŠ a MŠ U Parkánu 17 

II. pověřuje  

starostu podpisem platového výměru  

KV předložen platební výměr pro ředitele ZŠ a MŠ – úkol splněn 



4/46/16 
Cenová nabídka spole čnosti Trzam, s.r.o. na opravu bo čního schodišt ě v objektu restaurace 
Květnová (taj.) 

Tajemník předložil radě ke schválení cenovou nabídku společnosti Trzam s.r.o. na opravu 
bočního schodiště u restaurace Květnová, Rada po projednání přijala usnesení č. 370/16/RMČ 
v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 

s cenovou nabídkou společnosti Trzam, s.r.o. na opravu bočního schodiště v objektu restaurace 
Květnová v částce 163.100,- Kč bez DPH 

II. pověřuje 

tajemníka objednáním prací 

Objednávka č. 182/16 ze dne 27.7.2016, práce již provedeny, fa č. 16110000161 uhrazena 
dne 11.8.2016 a fa č. 16110000180 uhrazena dne 7.9.2016 – úkol splněn 

6/46/16 
Zajišt ění činností projektanta na stavební akci „Obecní d ům Ďáblice“ (star.) 

Rada po projednání přijala usnesení č. 372/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 

s poptáním činností autorského dozoru, spolupráce při zadávacím řízení a po dokončení stavby 
Obecního domu Ďáblice napřímo u společnosti A.LT architekti, v.o.s., a to na základě čl. 11 odst. 3 
směrnice č. 3 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.  

II. pověřuje 

2.1 tajemníka zajištěním cenové nabídky 

2.2 starostu podpisem smlouvy 

Smlouva č. SML 071/2016 podepsána 1.9.2016 – úkol splněn 

9/46/16 
Dodatek č. 1 ke smlouv ě o dílo „Zázemí Ďáblického parku – zahrada st řed“ se spole čností Šulc a 
syn (star.) 

Rada projednala návrh dodavatele na změnu materiálu pro umístěné pražce z bukového dřeva 
na dubové a souhlasila se změnou z důvodu větší vhodnosti dubového dřeva. Rada po 
projednání přijala usnesení č. 374/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 

dodatek č. 1 SoD se společností Šulc a syn, a.s. na stavební práce Zázemí Ďáblického parku – zahrada 
střed ve výši 57.590,- Kč bez DPH. 

II. pověřuje  

starostu podpisem Dodatku č. 1, který je přílohou tohoto usnesení 

Dodatek č. 1 není podepsán – úkol trvá 

 
 
 
 



10/46/16 
Cenová nabídka spole čnosti Cetus Plus a.s. na opravu komunikace Na Prame nech (zást.) 

Zástupce informoval radu o chystané opravě pozemní komunikace Na Pramenech, která 
proběhne ihned po objednání prací. Rada po projednání přijala usnesení č. 375/16/RMČ v 
tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 

s cenovou nabídkou společnosti Cetus Plus a.s. na komunikace Na Pramenech v částce 77.981,33,- Kč 
s DPH 

II. pověřuje 

zástupce starosty objednáním prací 

Objednávka č. 184/16 ze dne 28.7.2016 – úkol splněn 

13/46/16 
Dodatek č. 1 k nájemní smlouv ě se SDH (taj.) 

Tajemník informoval radu o nutnosti změny nájemní smlouvy se Sdružením dobrovolných 
hasičů Ďáblice z důvodu změny financování JSDH a SDH. Rada po projednání přijala usnesení 
č. 377/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje  

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě se Spolkem dobrovolných hasičů Ďáblice 
II. pověřuje 

starostu podpisem dodatku č. 1 k nájemní smlouvě, který je přílohou tohoto usnesení 

Dodatek č. 1(SML 069/2016)  podepsán dne 11.8.2016 – úkol splněn 

47. jednání konané 8.8. 2016 

48. jednání konané 22.8. 2016 

3/48/16 
Zastřešení venkovní pergoly objektu zázemí Ďáblického parku (star.) 
Tajemník informoval Radu, že ze tří poptaných stavebních společností podala nabídku pouze 
jediná. Rada po projednání přijala usnesení č. 386/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí  
s cenovou nabídkou společnosti Šulc a syn, a.s. na stavební zakázku „Zastřešení venkovní 
pergoly zázemí Ďáblického parku“ v celkové hodnotě 188.045,04 Kč s DPH. 
II. pov ěřuje  
starostu objednat stavební práce. 
 
Objednávka č. 219/16 ze dne 1.9.2016, práce byly zatím zastaveny – úkol trvá 
 
 
 
 
 



 

3.  Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice 
 
Nespln ěné úkoly zjišt ěné při minulém jednání KV: 

11. veřejné zasedání zastupitelstva dne 6.4. 2016 
Usnesení č. 98/16/ZMČ ke zrušení Smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace SDH – 
Ďáblice 

Zastupitelstvo M Č po projednání 

I. souhlasí 

v souladu s § 167 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, se zrušením Smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace SDH – Ďáblice, která 
byla uzavřena dne 21. 12. 2015 mezi MČ Praha – Ďáblice a SDH – Ďáblice. 

II. ukládá 

starostovi učinit příslušné kroky vedoucí ke zrušení této smlouvy. 

Splněno  

 

12. Žádost MHMP o odsv ěření pozemku parc. č. 1210 v k.ú. Ďáblice ze správy M Č Praha - 
Ďáblice 

Zastupitelstvo M Č po projednání 

I. schvaluje 

na základě žádosti Magistrátu hl. m. Prahy odsvěření pozemku parc. č. 1210 v k.ú. Ďáblice, o 
výměře 155 m2. 

II. ukládá 

starostovi podat žádost o odsvěření pozemku parc. č. 1210 v k.ú. Ďáblice ze správy MČ Praha – 
Ďáblice. 

Čeká se na podpis MHMP – úkol trvá 

 

Aktuální kontrolní oblasti: 

12. veřejné zasedání zastupitelstva dne 18.5. 2016 

13. veřejné zasedání zastupitelstva dne 15.6. 2016 

Bod 11 

Zastupitelstvo M Č po projednání 

I. schvaluje 

1.1 důvody pro podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 1172/1 v k.ú. Ďáblice do správy MČ 
Praha – Ďáblice, které jsou přílohou tohoto usnesení, 



1.2 podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 1172/1 v k.ú. Ďáblice do správy MČ Praha – 
Ďáblice 

II. ukládá 

starostovi podat žádost o svěření pozemku parc. č. 1172/1 v k.ú. Ďáblice do správy MČ Praha – 
Ďáblice. 

Čeká se na podpis MHMP – úkol trvá 

14. veřejné zasedání zastupitelstva dne 13.7. 2016 

Bod 2. 

Zastupitelstvo M Č po projednání 

I. schvaluje 

přistavení VO kontejnerů na bioodpad do stávajících lokalit Květnová a Chřibská, kromě již 
plánovaných termínů, také ve dnech 16.7., 30.7., 13.8. a 27.8 2016.  

II. ukládá 

tajemníkovi ÚMČ realizaci tohoto usnesení 

III. pověřuje 

tajemníka MČ informovat o změnách občany prostřednictvím webu MČ Praha – Ďáblice  

a služby Mobilní rozhlas. 

Kontejnery proběhly - splněno 

 

Termín dalšího jednání Kontrolního výboru bude 14.11.2016 v 17,00 hod. na Úřadu 
MČ Praha Ďáblice 

 

Jednání ukončeno v 18,40 hod. 

 

 

 

Zapisovatel: Ing. Bronislava Lomozová 

Ověřovatel: Ing. Martin Vodvářka                                                                                   

 

 

                                                                                         Ing. Jiří Zajíček 

                                                                                                      Předseda KV 



 
Zápis z jednání KV ZMČ Praha – Ďáblice 

konaného dne 19.9. 2016 

Přítomni: Ing. Jiří Zajíček, Iva Krčmová, Jitka Aston, Ing. Martin Vodvářka, Mgr. Jiří Kříž 

Omluveni:  

Začátek jednání: 17:00 hod 

Program jednání: 

1. Úvod 

2. Kontrola plnění usnesení RMČ, v období září - říjen 2016 

3. Kontrola plnění usnesení z 15.  veřejného zasedání  ZMČ  

Program jednání byl schválen všemi hlasy. 

Jednání KV proběhlo na ÚMČ Praha – Ďáblice. KV byl usnášení schopný. Ověřovatelem zápisu byl 
zvolen Mgr. Jiří Kříž.  

1.  Kontrola plnění usnesení Rady MČ Praha Ďáblice 
Nespln ěné úkoly zjišt ěné při minulém jednání KV: 

3/48/16 
Zastřešení venkovní pergoly objektu zázemí Ďáblického parku (star.) 
Tajemník informoval Radu, že ze tří poptaných stavebních společností podala nabídku pouze jediná. Rada 
po projednání přijala usnesení č. 386/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí  
s cenovou nabídkou společnosti Šulc a syn, a.s. na stavební zakázku „Zastřešení venkovní pergoly zázemí 
Ďáblického parku“ v celkové hodnotě 188.045,04 Kč s DPH. 
II. pověřuje  
starostu objednat stavební práce. 
Obj. 219/16 ze dne 1.9.2016 (práce zatím neproběhly) 
Splněno 
 
Aktuální kontrolní oblasti: 

49. jednání konané 5. 9. 2016 

3/49/16 Zajištění podpory ICT ÚMČ (taj.) 

Tajemník informoval radu o žádosti paní Francové, která pro úřad zajišťuje služby IT, o ukončení 
spolupráce z časových důvodů. 

Rada po projednání přijala usnesení č. 391/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. pověřuje  

1.1 starostu ukončením Příkazní smlouvy č. 069/2014 s paní Hanou Francovou, IČ 70751421 

1.2 starostu podpisem Příkazní smlouvy se společností Rcom.cz s.r.o., která je přílohou tohoto usnesení 

S paní Francovou domluveno překlenovací období, kdyby bylo něco potřeba, dohoda o ukončení 
Příkazní smlouvy bude ke konci roku 2016 

Příkazní smlouvy se spol. Rcom.cz s.r.o. podepsaná dne 13.9.2016, č. SML 074/2016 



Splněno 
 

5/49/16 
Ostraha objektu Zázemí Ďáblického parku (taj.) 
Rada po projednání přijala usnesení č. 393/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
uzavření smlouvy na ostrahu objektu Zázemí Ďáblického parku se společností SCSA Security s.r.o. 
II. pověřuje 
starostu podpisem smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení. 
SML 080/2016 ze dne 14.9.2016. 

Doporučení KV – nezapomenout na registr smluv, zveřejňují se i objednávky 
Splněno s doporu čením 
 

6/49/16 
Nájemní smlouva s jazykovou školou Superb Learning (taj.) 
Rada po projednání přijala usnesení č. 394/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor Obecního domu jazykové škole Superb Learning. 
II. pověřuje 
starostu podpisem nájemní smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení. 
SML 092/2016 ze dne 10.10.2016 
Splněno 
 

7/49/16 
Nájemní smlouva s hudební školou Yamaha (taj.) 
Rada po projednání přijala usnesení č. 395/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor Zázemí Ďáblického parku hudební škole Yamaha. 
II. pověřuje 
starostu podpisem nájemní smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení. 
Smlouva se teprve vrátila z podpisu protistrany, čeká se na podpis starosty, ÚKOL TRVÁ 

KV doporučuje vytvořit metodiku stanovování cen pronájmů prostor 
Úkol trvá s doporu čením 
 

8/49/16 
Nájemní smlouva s DDM Spirála (taj.) 
Rada po projednání přijala usnesení č. 396/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor Obecního domu DDM Praha 8 - Spirála 
II. pověřuje 
starostu podpisem nájemní smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení. 
SML 077/2016 ze dne 9.9.2016 
Splněno 
 

10/49/16 
Soutěž o vytvoření loga, logotypu a značky komunitního centra Vlna (star.) 
Rada po projednání přijala usnesení č. 398/16/RMČ v tomto znění: 



Rada po projednání 
I. schvaluje 
podmínky soutěže o vytvoření loga, logotypu a značky ďáblického komunitního centra Vlna, které jsou 
přílohou tohoto usnesení 
II. pověřuje 
starostu vyhlášením soutěže a jmenováním hodnotící komise 
Soutěž byla vyhlášena a hodnotící komise jmenovaná, KV byl předložen Zápis výběrové komise o průběhu soutěže  

Splněno 
 

 

50. jednání konané 19. 9. 2016 

3/50/16 
Nájemní smlouva s Věda nás baví o.p.s. (taj.) 

Rada po projednání přijala usnesení č. 406/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor Obecního domu organizaci Věda nás baví o.p.s. 
II. pověřuje 
starostu podpisem nájemní smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení. 
Usn. 406/16/RMČ bylo revokováno usn. 421/16/RMČ ze dne 19.9.2016, NS se neuzavřela 

Revokováno, zaniklo 
 

6/50/16 
Plán oprav obecních domů (taj.) 
Úkol: tajemník: poptat firmy na výmalbu chodeb v obecních domech 
Byli poptány 3 firmy (Lizner, Pompa, Trzam), z nabídek vybrána firma Lizner, se kterou byla uzavřena 
SoD (k podpisu u starosty) 
KV doporučuje přímo uvést ve smlouvách, v závěrečném ustanovení, že bude zveřejněno kde a kým 
Splněno s doporu čením 
 
 
7/50/16 
Vánoční výzdoba Ďáblic (taj.) 
Úkol: tajemník: poptat cenovou nabídku na vánoční výzdobu 
Obj. 268/2016 ze dne 7.10.2016 pro firmu Eltodo 

Splněno 
 

 51. jednání konané 3.10.  2016 

7/51/16 
Objednání kamenného stolu na zahradu komunitního centra Vlna (star.) 
Rada po projednání přijala usnesení č. 416/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 
s cenovou nabídkou na pořízení kamenného stolu od společnosti Mgr. Martin Široký, a to ve výši do 
45.000,- Kč bez DPH. 
II. pověřuje 
starostu objednáním prací 
Obj. 270/16 ze dne 10.10.2016, objednáno na částku 49.900,- Kč bez DPH, v usnesení  bylo schválena 
částka do 45.000,- Kč bez DPH 
KV doporučuje napravit!! 



Splněno nesprávným zp ůsobem – doporu čeno napravit 
 
 
9/51/16 
Dodatek č. 2 ke Kolektivní smlouvě (taj.) 
Rada po projednání přijala usnesení č. 418/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 

Dodatek č. 2 ke Kolektivní smlouvě 

II. pověřuje  

tajemníka podpisem Dodatku č. 2, který je přílohou tohoto usnesení 

K podpisu u protistrany 

 Úkol trvá 

 

 

 

52. jednání konané 17.10.  2016 

2/52/16 
Dodatek č. 4 ke smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany  
s obcí Hovorčovice (taj.) 
Rada po projednání přijala usnesení č. 423/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě mezi MČ Praha Ďáblice a obcí Hovorčovice o spolupráci při 
zabezpečování požární ochrany ze dne 30. 5. 2012. 
II. pověřuje 
starostu podpisem dodatku č. 4, který je přílohou tohoto usnesení. 
SML 088/2016 ze dne 25.10.2016 
Splněno 
 
 
8/52/16 
Žádost Mgr. Aleny Jiráňové o pronájem prostor klubovny Vlny (taj.) 
Rada po projednání přijala usnesení č. 428/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor klubovny Vlny paní Mgr. Aleně Jiráňové 
II. pověřuje 
starostu podpisem nájemní smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení  
Žadatelka se stále nerozhodla, zda smlouvu podepíše, bude řešit Rada 14.11.2016,  
Úkol trvá 

 
10/52/16 
Oprava střešní krytiny MŠ Květnová 
Rada po projednání přijala usnesení č. 430/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 



s cenovou nabídkou na opravu havarijního stavu střešní krytiny objektu MŠ od společnosti Apoklem s.r.o., 
a to ve výši 99.470,20 Kč bez DPH. 
II. pověřuje 
tajemníka objednáním prací 
Obj. 280/2016 ze dne 20.10.2016, KV připomíná zveřejnit v RS 
Splněno s doporu čením 
 

2.  Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice 
Nesplněné úkoly zjištěné při minulém jednání KV: 

11. veřejné zasedání zastupitelstva dne 6.4. 2016 
12. Žádost MHMP o odsvěření pozemku parc. č. 1210 v k.ú. Ďáblice ze správy MČ Praha - Ďáblice 

Zastupitelstvo MČ po projednání 

I. schvaluje 

na základě žádosti Magistrátu hl. m. Prahy odsvěření pozemku parc. č. 1210 v k.ú. Ďáblice, o výměře 155 
m2. 

II. ukládá 

starostovi podat žádost o odsvěření pozemku parc. č. 1210 v k.ú. Ďáblice ze správy MČ Praha – Ďáblice. 

Žádost podána na MHMP (osobně TAJ) 

Splněno 
 

13. veřejné zasedání zastupitelstva dne 15.6. 2016 

Bod 11 

Zastupitelstvo MČ po projednání 

I. schvaluje 

1.1 důvody pro podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 1172/1 v k.ú. Ďáblice do správy MČ Praha – 
Ďáblice, které jsou přílohou tohoto usnesení, 

1.2 podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 1172/1 v k.ú. Ďáblice do správy MČ Praha – Ďáblice 

II. ukládá 

starostovi podat žádost o svěření pozemku parc. č. 1172/1 v k.ú. Ďáblice do správy MČ Praha – Ďáblice. 

Žádost podána na MHMP (osobně TAJ) 

Splněno 
 

Aktuální kontrolní oblasti: 

15. veřejné zasedání zastupitelstva dne 12.10. 2016 

3. Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu sportovního areálu (starosta) 

Zastupitelé po projednání následně souhlasili s předloženým návrhem a následně ZMČ při jalo  
usnesení č. 117/16/ZMČ v počtu hlasů 
pro – 11 proti – 0, zdržel se - 3 



v tomto znění: 

I. souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu sportovního areálu s SK Ďáblice z.s. 
II. pověřuje 
starostu podpisem Dodatku č. 1, který je přílohou tohoto usnesení 
Dodatek u podpisu, úkol trvá 
 

8. Dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci při hospodaření s komunálním odpadem (starosta) 
Po rozsáhlé diskuzi nechal pan Ing. Dvořák hlasovat o předloženém návrhu 
Zastupitelé po projednání souhlasili s předloženým návrhem a následně ZMČ př ijalo usnesení č. 
123/16/ZMČ v počtu hlasů 
pro – 9, proti – 3, zdržel se - 2 

v tomto znění: 
Zastupitelstvo MČ po projednání 

I.  souhlasí 

s uzavřením Dodatku č. 3 ke smlouvě č. D/14/005677/93 o spolupráci při hospodaření s komunálním 
odpadem a v oblasti jeho odstranění při současné komplexní ochraně hodnot životního prostředí, 
odstraňování stávajících zdrojů jeho poškozování a při rozvoji infrastruktury MČ Praha - Ďáblice a MČ 
Praha - Březiněves ze dne 27.4.1993, který je přílohou tohoto usnesení 

II. pověřuje 

starostu podpisem tohoto dodatku.  

Starosta podepsal Dodatek č. 3, následně byl zaslán na MHMP. 

Splněno 
 

 

Termín dalšího jednání Kontrolního výboru bude 6.2.2017 v 17,00 hod. na Úřadu MČ Praha 
Ďáblice 

 

Jednání ukončeno v 17,50 hod. 

 

 

 

Zapisovatel: Ing. Bronislava Lomozová 

Ověřovatel:  Mgr. Jiří Kříž                                                                                    

 

 

                                                                                                    Ing. Jiří Zajíček 

                                                                                                      Předseda KV 

 


