Zápis z jednání KV ZMČ Praha – Ďáblice
konaného dne 7.9. 2015
Přítomni: Ing. Jiří Zajíček, Ing. Martin Vodvářka, Mgr. Jiří Kříž, Iva Krčmová,
Omluveni: Jitka Aston
Host: RNDr. Ing. Michal Traurig, tajemník ÚMČ
Začátek jednání: 17:00 hod
Program jednání:
1. Úvod
2. Kontrola plnění usnesení RMČ, v období duben - srpen 2015
3. Kontrola plnění usnesení z 4. – 6. veřejného zasedání ZMČ
Program jednání byl schválen všemi hlasy.
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
13. jednání konané 13. 4. 2015
3/13/15 Blokový úklid komunikací
Úklid komunikací po zimě, provedeno dle obj. č. 51/15 pro Pražské služby, ve výši 15.000,Kč bez DPH
5/13/15 Smlouva na poskytování služeb mobilního operátora
3 cenové nabídky (O2, T-mobile, Vodafone) ve dvou variantách. Smlouva uzavřena s firmou
T-mobile od 8/2015, na základě nejvýhodnější nabídky.
8/13/15 Obecní dům – zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
Starosta – objednávka č. 52/15 ze dne 22.4.2015, na zpracování podkladů pro výběr
zhotovitele stavby, sestavení zadávací dokumentace objektu Obecného domu, na částku
257.830,- Kč s DPH.
14. jednání konané 27. 4. 2015
2/14/15 Žádost společnosti ProtelPro o zřízení služebnosti
Smlouva o zřízení služebnosti připravena, podepsána starostou, protistrana zatím
nepodepsala.
7/14/15 Smlouva o propagaci MČ Ďáblice se společností Kolektory Praha, a.s.
Smlouva (SML 048/2015) uzavřena dne 7.7.2015, zálohová faktura na částku 138.000,- Kč +
DPH vystavena.
15. jednání konané 11. 5. 2015
10/15/15 Vybudování zpomalovacích retardérů v ulicích Hřenská a Šenovská
Vybudování zpomalovacích retardérů v ulicích Hřenská a Šenovská (zást.)
RMČ prodiskutovala možnosti umístění zpomalovacích retardérů v podobě jehlanu
v ulici Hřenská (křižovatka s Květnovou) a Šenovská (u kruhového objezdu)
Úkol: zástupce – zajistit nový projekt a příslušná povolení vč. cenových nabídek,
vzhledem k výši očekávané ceny – ÚKOL TRVÁ
Úkol dosud nebyl splněn.
16. jednání konané 25. 5. 2015
6/16/15 Návrh na zřízení naučné stezky v Ďáblickém lese
Návrh na zřízení naučné stezky v Ďáblickém lese (zást.)
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Zástupce informoval o návrhu pana Ivana Vaška o zřízení naučné stezky na vrchu
Ládví, která by byla tematicky zaměřena na paleontologické nálezy. Rada pověřila
zástupce dalším jednáním s žadatelem.
Úkol: zástupce – jednat o věci s navrhovatele.
8.6. zástupce informuje RMČ o dalším vývoji, konkrétní místa v Ďáblickém háji byla
identifikována, cíl akce - tematicky zaměřená funkční stezka v Ďáblickém háji se zaměřením
na paleontologické poznatky o místě.
10.8. RMČ přerušuje řešení tohoto bodu, nejsou k dispozici další vstupní materiály.
10/16/15 Oprava neprůjezdné části cyklotrasy Ďáblice – Zdiby
Oprava neprůjezdné části cyklotrasy Ďáblice – Zdiby (zást.)
Rada projednala návrh na opravu neprůjezdné části cyklotrasy z Ďáblic směrem na
Zdiby v lokalitě Statková. Zároveň projednala možnost úpravy chodníků, resp.
obrubníků pro snazší přejezdy kočárky či vozíky do Březiněvsi podél ulice Ďáblická
Úkol: radní Tumpach – zjistit cenu navezení kamenné drti – ÚKOL TRVÁ
Úkol: radní Tumpach – iniciovat úpravy obrubníků na chodnících do Březiněvsi –
ÚKOL SPLNĚN, TSK s úpravou počítá ve střednědobém horizontu.
8.6. RMČ informována o případné možnosti získání kamenné drti zdarma z přebytků
z opravy na Praze 8.
10.8. radní Tumpach informoval radu o příslibu kamenné drti v měsíci září
Úkol trvá.
14/16/15 Havárie sociálních zařízení v ZŠ
V souladu s platnou legislativou a směrnicí MČ, uzavřena smlouva o dílo (SML 055/2015)
s firmou Krostav s.r.o. dne 23.6.2015, cena díla 1.981.502,10 Kč vč. DPH.
17. jednání konané 8. 6. 2015
7/17/15 Návrh nového organizačního řádu
Návrh nového organizačního řádu (taj.)
Tajemník předložil Radě nové schéma organizační struktury úřadu. RMČ vzala návrh
na vědomí a požaduje zpracovat nový organizační řád úřadu dle navržené struktury.
Úkol: tajemník – zpracovat nový organizační řád a systemizaci úřadu
Úkol: tajemník – provést potřebné kroky k přijetí nových zaměstnanců dle navržené
organizační struktury
22.6. výběrové řízení pro THP bylo vyhlášeno, rozpočtář bude v dohledné době (ladí
se termín s externím poradcem na vyhodnocení výběrového řízení)
8.7. výběrové řízení na THP proběhlo, vítězný uchazeč nastoupí k 1. 8.
29.7. je vyhlášeno výběrové řízení na novou pozici ROZPOČTÁŘ, které končí k 31.7.
10.8. výběrové řízení na pozici ROZPOČTÁŘ bylo ukončeno, ve středu 12.8.
proběhne vyhodnocení
Zpracování nového organizačního řádu a systemizaci úřadu – úkol trvá
18. jednání konané 22. 6. 2015
8/18/15 Nová zálivová BUS zastávka K Letňanům směr Kobylisy
Nová zálivová BUS zastávka K Letňanům směr Kobylisy (zást.)
Zástupce informoval Radu, že nedořešená záležitost s autobusovou zastávkou (na
pozemku p.č. 194/25) je nyní vlivem většího počtu projíždějících autobusů aktuální.
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Vzhledem ke změnám ve vedení AMK, MČ by měla hledat nové místo pro umístění
zastávky.
Úkol: zástupce – jednat o jiném umístění zastávky a prověřit pozemek p.č. 194/1.
10.8. zástupce informoval radu, že oslovil majitele dotčených pozemků
Úkol v řešení
19. jednání konané 8. 7. 2015
2/19/15 Poskytnutí finančního daru HS Ďáblík
Dohoda o poskytnutí daru HS Ďáblík (SML 054/2015) uzavřena dne 16.7.2015, proplaceno.
8/19/2015 Stavební úpravy ZŠ – Dodatek č. 2
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 22.4.2015 uzavřen, na práce dle nových požadavků
projektanta, 28.7.2015, cena navýšena o 246.246,- Kč bez DPH. Práce realizovány,
zkolaudováno.
20. jednání konané 29. 7. 2015
8c/20/15 Informace radních – údržba zeleně
Informace radních – údržba zeleně (taj.)
Tajemník informoval radu o údržbě zeleně (plevele) a navrhl na příští rok chemický
postřik na chodníky, a to z důvodu neefektivity mechanického čištění.
Úkol: tajemník – zjistit cenu postřiku – ÚKOL TRVÁ
21. jednání konané 10. 8. 2015
3/21/15 Servisní smlouva k programovému vybavení Codexis
Uzavřena smlouva (SML 060/2015) s firmou Atlas consulting s.r.o. na dobu 3 let, ve výši
15.000,- Kč bez DPH za rok.
Úkol splněn.

3. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva MČ
4. veřejné zasedání zastupitelstva dne 13. 5. 2015
6. Volba přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 8
Usnesením 43/15/ZMČ zvolena Mgr. Kateřina Soukupová, Obvodnímu soudu pro Prahu 8
oznámeno dopisem tajemníka čj. 0934/2015_MCPD/taj. dne 8.6.2015.
7. Prodej pozemku parc. č. 62/2 v k.ú. Ďáblice
Na prodej pozemku podepsána kupní smlouva (SML 052/2015) dne 25.5.2015, kupní cena
uhrazena, vklad na KN proveden.
9. Rámcová smlouva na údržbu veřejné zeleně MČ Praha – Ďáblice
Rámcová smlouva (SML 041/2015) uzavřena s firmou BonSoft s.r.o., dne 18.5.2015, na
zabezpečení údržby veřejné zeleně v letech 2015 a 2016.
5. veřejné zasedání zastupitelstva dne 17.6. 2015
5. Mimosoudní vyrovnání ve sporech sp.zn. 28C 149/2014 a 28C148/2014
Probíhají jednání o mimosoudním vyrovnání s bývalým zaměstnancem úřadu, pověřen
starosta.
8. Zpráva kontrolního výboru (zveřejnění na webových stránkách)
Úkol splněn.
10. Transparentnost investičních akcí MČ Praha – Ďáblice (stanovení garantů
jednotlivých investičních akcí do 31.7.2015)
Úkol zrušen, usnesení nebylo přijato.
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6. veřejné zasedání zastupitelstva dne 19.8.2015
2. Zateplení a výměna oken šaten SK Ďáblice (uzavření smlouvy)
Podepsána smlouva o dílo (SML 069/2015) s firmou Xedos s.r.o., dne 4.9.2015, za cenu
1.686.884,24 Kč vč. DPH.

Termín dalšího jednání KV – 30.11. 2015, v 17,00 hod.

Ing. Jiří Zajíček
Předseda KV

Zapisovatel: Ing. Bronislava Lomozová
Ověřovatel: Mgr. Jiří Kříž
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