
Zápis zjednání RMČ č. 60 ze dne 13. 2. 2017

Zépis z 60. jednání

Rady Městské části Praha — Dáblice

konaného dne 13. 2. 2017 od 14:30 hod.

Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička (příchod v 16:10 hod.), zástupce starosty

Ing. Mgr. Martin Tumpach, radní Taťjana Dohnalová, radní Markéta Stránská, Ing.

Tomáš Dvořák

Host: zastupitelka Mgr. Dvořáková

Omluven: tajemník RNDr. Ing. Michal Traurig

Ověřovatel zápisu: radní Ing. Tomáš Dvořák

Program jednání:
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. Kontrola zépisu

Program 17. Veřejného zasedání ZMČ (star.)

Jmenování hodnotící komise k VZ „Letní a zimní údržba MČ Praha — Dáblice“

(jaj-) „

Cerpání finančních prostředků fondů ZS (taj.)

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

Žádost Sdružení dobrovolných hasičů o finanční dar (star.)

žádost paní—o splátkový kalendář (taj.)

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

zřízení věcného břemene (taj. )

Výpověď z pojistné smlouvy s ČSOB (taj. )

10. Plán účetního odpisu majetku na rok 2017 (taj. )

11.Zpréva Hlavni inventarizační komise k inventarizaci majetku a závazků Měst-

ské části Praha — Dáblice k 31.12. 2017 (taj.)

12. Informace radnich

a) Rezignace předsedkyně KŽPaD

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 — ÚKOL TRVÁ

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 TRVÁ

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

13.2. zéstupce radu informoval, že schůzka proběhla a ekocentrum předloží RMČ

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

3/54/16

Zhodnocení využívání objektu Vlny (star., T. Dohnalová)

Rada prodiskutovala první poznatky z provozu komunitního centra a rozhodla se této
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problematice vénovat na speciální poradě dne 21.11.2016

Starosta déle radním navrhl, aby byly zadány práce na rozvoji webových stránek

Vlny včetně integrace kalendáře s obsazeností prostor různými zde pořádanými ak-

cemi. Rada s realizací souhlasí.

Úkol: tajemník — zpracovat provozní řád objektu — ÚKOL POZASTAVEN — úkol po-

zastaven do doby uzavření smlouvy s novým provozovatelem

6/54/16

Nájemní smlouva k dětskému hřišti Kostelecká (taj.)

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

ÚKOLTRVÁ

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

8/54/16

Dodatek č. 4 s Českou poštou s.p. ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor

(tai-) „

Rada po projednání přijala usnesení č. 447/16/RMC v tomto znění:

Rada po projednání

I. schvaluje

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor s Českou poštou s.p.

ll. pověřuje

starostu podpisem Dodatku č. 4, kterýje přílohou tohoto usnesení. - ÚKOL SPLNĚN

(5-0-0)

2/56/16

Přijetí daru od paní_ideální části pozemků parc. č. 1548/47

a 1548/74 v k.ú. ňáblice (zást.)

Rada po projednání přijala usnesení č. 465/16/RMČ v tomto znění:

Rada po projednání

I. bere na vědomí

dar odpan_—ideální části pozemků parc. č. 1548/47 a 1548/74 v

k.ú. Dab/ice

II. pověřuje

Zástupce starosty předložit návrh daru ke schválení na nejbližším zasedání Zastupi-

telstva — ÚKOL TRVÁ

Úkol: zástupce — odpovědět dárkyni a připravit návrh darovací smlouvy — ÚKOL

SPLNĚN
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1/57/16

Rozpočtové opatření č. 13 k rozpočtu MČ Praha — Dáblice na rok 2016 (star.)

Rada po projednání přijala usnesení č. 472/1 GIRMČ v tomto znění:

Rada po projednání

I. schvaluje

rozpočtové opatření č. 13 k rozpočtu MČ na rok 2016, které je přílohou tohoto

usnesení

II. pověřuje předsedu FV

informovat zastupitelstvo MČ Praha — Dáblice o tomto rozpočtovém opatření č. 13 na

nejbližším zasedání Zastupitelstva — ÚKOL TRVÁ

(5-0-0)

2l58/17

Žádost paní Petry Pekárkové o ukončení nájemní smlouvy (star.)

V rámci projednávání tohoto bodu se dostavily zastupitelky Mgr. Dvořáková a Mgr.

Tranové. Rada po projednání vzala na vědomí žádost paní Petry Pekárkové a

pověřila radní Dohnalovou zahájit jednání s žadatelkou o ukončení nájemního vztahu

v souladu s platnou nájemní smlouvou.

23.1 .v rámci projednávání tohoto bodu se opět dostavila zastupitelka a předsedkyně

kulturní komise Mgr. Dvořáková. Rada po projednání přijala usnesení č.

483/17IRMČ v tomto znění:

Rada po projednání

I. schvaluje

na základě žádosti ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 090/2016

uzavřené s paní Petrou Pekárkovou, a to ke dni 31.3.2017

II. starostu

Podpisem výpovědi nájemní smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení

(4-0-0) — ÚKOL TRVÁ

3/58/17

Žádost PharmDr. Jany Bártové o snížení nájmu v Obecním domě (star.)

Rada vstoupí vjednání s PharmDr. Janou Bártovou o snížení nájmu prostor

Obecního domu. — ÚKOL SPLNĚN

(4-0-0)

13.2. PharmDr. Jana Bértové radé předložila veškeré podklady a ta po projednání

přijala usnesení č. 494/17/RMČ v tomto znění:

Rada po projednání

I. schvaluje

snížení nájemného na 60 % původní částky, tj. 7. 200,- Kč/měsíc od 1. 3. 2017

II. pověřuje

pana starostu podpisem Dodatku nájemní smlouvy, kterýje přílohou tohoto usnesení.

(4-0-0)
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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 TRVÁ

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.

5/59/17

Odpis pohledávky (taj.)

Rada po projednání a na základě informací poskytnutých finančním odborem MČ

přijala usnesení č. 487/17/RMČ v tomto znění:

Rada po projednání

I. souhlasi

s odpisem pohledávky vůči Centru Sovička ve výši 13.670,- Kč

II. pověřuje:

vedoucí FiO zaúčtováním operace — ÚKOL SPLNĚN

(4-0-0)

6/59/17

Příkazní smlouva na zajištění zadavatelských činností vyplývajících ze zákona

č. 134/2016 Sb. (taj.)

Tajemník radě předložil návrh smlouvy na administraci veřejné zakázky na zajištění

zimní a letní údržby Dáblic dle závěrů posledního jednání ZMČ.

Rada po projednání přijala usneseni č. 488/17/RMČ v tomto znění:

Rada po projednání

I. souhlasi

s uzavřením Příkazní smlouvy 5 Ing. Janem Pumprem na zajištění zadavatelských

činností vyplývajících ze zákona č. 134/2016 Sb.

II. pověřuje

starostu podpisem této smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení

(4-0-0) — UKOL SPLNĚN

Úkol starosta: po připomínkách pracovní skupiny Zastupitelstva podepsat výzvu

k podání nabídek

7/59/17

Rekonstrukce bytu č. 3 v ulici ňáblická 160 (taj.)

Tajemník předložil radě návrh na rekonstrukci uvolněného bytu č. 3 v Dáblické 160.

Úkol tajemník: zajistit vypsání výběrového řízení — ÚKOL SPLNĚN

13.2. rada obdržela 2 nabídky firem a na základě předložených cenových nabídek

přijala usnesení č. 495/16/RMČ v tomto znění:



Zápis zjednání RMČ č. 60 ze dne 13. 2. 2017

Rada po projednání

I. schvaluje

nabidku společnosti L + L rekonstrukce a stavitelství sro na opravu bytu č. 3 v ulici

Dáblická 160 ve výši 209. 921,- Kč s DPHjako cenově nejvýhodnější

II. pověřuje

starostu podpisem smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení.

(4-0-0)

8/59/17

Pronájem bytu č. 4 v ulici Ěáblická 160 (B. Tranováltaj.)

Rada vzala na vědomí zprávu Sociální komise, a na základě doporučení přijala

usnesení č. 489/17/RMČ v tomto znění:

Rada po projednání

I. souhlasi

na základě důvodů uvedených v žádosti o byt s přidělením obecního bytu č. 4 v ul.

Dáblická 160 paní

II. pověřuje

starostu podpisem nájemní smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení

(4-0-0) — UKOL SPLNEN

Rada konstatuje, že z důvodu ochrany osobních údajů a dalších citlivých osobních

dat, nebudou podklady k tomuto bodu zveřejněny na webových stránkách.

9/59/1 7

Žádost ZO ČSOP o finanční podporu na činnost jzást.)

Rada po projednání přijala usnesení č. 490/17/RMC v tomto znění:

Rada po projednání

I. souhlasi

s poskytnutím finančního daru ve výši 10. 000,- Kč základní organizaci Českého

svazu ochránců přírody na podporu její činnosti

II. pověřuje

starostu podpisem darovací smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení

(4-0-0) — UKOL SPLNEN

13.2. Rada po diskuzi rozhodla 0 navýšení finančního daru celkem na 20.000,- Kč a

po projednání přijala usnesení č. 496/17/RMC v tomto znění:

Rada po projednání

I. souhlasi

s poskytnutím finančního daru ve výši 10. 000,- Kč základní organizaci Českého

svazu ochránců přírody na podporu její činnosti

II. pověřuje

starostu podpisem darovací smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení

(4-0-0)

10/59/17

Záměr pronájmu prostor v Komunitním centru Vlna (taj.)

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

Rada po projednání
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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 seznémila s dvěma nabídkami a stanovila pořadí. Dále pověřila sta-

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

uchazečem.

11/59/17

Žádost—o proná'em rostor klubovny Vlny (taj.)

Rada projednala žádost páníůa po projednání přijala usnesení č.

492/17/RMC v tomto znění:

I. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor klubovnyVlny—

II. pověřuje

starostu podpisem nájemní smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení

(4-0-0) — UKOL SPLNĚN

12/59/17 „

Jmenování zástupce investora na akci „Obecní dům Dáblice“ (star.)

Starosta předložil radě návrh, aby městskou část z pozice investora zastupoval Ing.

Jan Hrdlička. Rada po projednání přijala usnesení č. 493/17IRMC v tomto znění:

Rada po projednání

I. souhlasi

s uzavřením Příkazní smlouvy s lng. Janem Hrdličkou

II. pověřuje

starostu podpisem této smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení

(4-0-0)

13.2.Starosta radě předložil nový návrh smlouvy, který projednal s panem lng.

Hrdličkou, rada po projednání přijala usnesení č. 497/17/RMC v tomto znění:

Rada po projednání

I. revokuje

usneseni Rady MČ Praha — Dab/ice č. 493/17/RMČ ze dne 23.1.2017

II. souhlasi

s uzavřením Příkazní smlouvy 3 Ing. Janem Hrdličkou

III. pověřuje

starostu podpisem této smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení

(5-0-0)
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AKTUÁLNÍ JEDNÁNÍ

2/60/17 „

Program 17. Veřejného zasedání ZMC (star.)

1) Kontrola zápisu ze 16. veřejného zasedání ZMČ

2) Volný mikrofon

3) Přijetí daru — ideální části pozemků parc. č. 1548/47 a 1548/74 v k.ú. Dáblice

(starosta)

4) Stanovení odměn neuvolněným zastupitelům (tajemník)

5) Určení dlouhodobě uvolněného zastupitele pro výkon funkce předsedy Školské

a kulturní komise (starosta)

6) Odvod finančních prostředků Základní školy do rozpočtu zřizovatele (starosta)

7) Rozpočtové opatření č. 13 krozpočtu MČ Praha — Dáblice za rok 2016

(předseda FV)

8) Rozpočtové opatření č. 14 krozpočtu MČ Praha — Čáblice za rok 2016

(tajemník)

9) Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu MČ Praha — Dáblice (předseda FV)

10) Rozpočtový výhled MČ Praha — Dáblice do roku 2022 (starosta)

11) Odpisy pohledávek (tajemník)

12)Zpráva hlavní inventarizační komise k inventarizaci majetku a závazků MČ

Praha — Dáblice k 31. 12. 2016 (tajemník)

13)Zpráva o probíhajících soudních sporech (starosta)

14)lnformace radních a zastupitelů

15)Diskuze

3/6011 7

Jmenování hodnotící komise k VZ „Letní a zimní údržba MČ Praha — ňáblice“

(tai-)

Rada po projednání přijala usnesení č. 498/17IRMČ v tomto znění:

Rada po projednání

I. schvaluje

1.1 za členy hodnotící komise k veřejné zakázce „Letní a zimní údržba MČ Praha —

Dab/ice“ lng. Tomáše Dvořáka., Ing. Mgr. Martina Tumpacha a Ing. Jana Lukavce

1.2 za náhradníky hodnotící komise k veřejné zakázce „Letní a zimní údržba MČ

Praha — Dáblice Tatjanu Dohnalovou, Markétu Stránskou a Janu Prejzovou

1.3 administrátorem hodnotící komise k veřejné zakázce „Letní a zimní údržba MČ

Praha — Dab/ice“ Ing. Jana Pumpra

II. pověřuje

starostu ustanovit hodnotící komisi k veřejné zakázce „Letní a zimní údržba MČ

Praha — Dáblice “

(4-0-0)
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4/60/17 „

Cerpání finančních prostředků fondů ZS (taj.)

Rada po projednání přijala usnesení č. 499/17/RMČ v tomto znění:

Rada po projednání

si vyhrazuje právo

schvalovat čerpání finančních prostředků z Investičního fondu a Rezervniho fondu

Základní školy a mateřské školy U Parkánu 17, Praha — Dáblice

(4-0-0)

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

0/60/1 7

Zádost Sdružení dobrovolných hasičů o finanční dar (star.)

Rada po projednání přijala usnesení č. 500/17/RMC v tomto znění:

Rada po projednání

I. souhlasi

s poskytnutím finančního daru ve výši 20. 000,- Kč Sdružení dobrovolných hasičů

Praha — Dab/ice na podporu kroužku mladých hasičů

II. pověřuje

starostu podpisem darovací smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení

(4-0-0)

7/60/1 7

Zádostpaní—o splátkový kalendávř (taj.)

Rada po projednání přijala usnesení č. 501/17/RMC v tomto znění:

Rada po projednání

I. souhlasi

Se splátkovým kalendářem k závazkupání—

ll. pověřuje

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

(4-0-0)

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.
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9/60/1 7 „

Výpověď z pojistné smlouvy s CSOB (taj.) „

Rada po projednání přijala usnesení č. 502/17/RMC v tomto znění:

Rada po projednání

I. schvaluje

ukončení pojistné smlouvy č. 8055159710 a to ke dni 15.4.2017.

II. pověřuje

starostu podpisem výpovědi pojistné smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení.

(4-0-0)

10l60l17

Plán účetního odpisu majetku na rok 2017 (taj.)

Rada po projednání přijala usnesení č. 503/17/RMČ v tomto znění:

Rada po projednání

I. schvaluje

odpisový plán Městské části Praha Dáblice, Květnová čp. 553/52, Praha 8 — Dáblice

k 1. 1. 2017 dle přílohy č. 1.

II. souhlasi

s prodloužením doby používání u majetku dle přílohy č. 2.

(4-0-0)

11l60l1 7

Zpráva Hlavnívinventarizační komise k inventarizaci majetku 2 závazků Městské

části Praha — Dáblice k 31.12. 2017 (taj.) „

Rada po projednání přijala usnesení č. 504/17/RMC v tomto znění:

Rada po projednání

I. souhlasi

1.1 se zprávou hlavní inventarizační komise k inventarizaci majetku a závazků MČ

Praha — Dáblice k 31. 12. 2016 ve znění uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

1.2 s vyřazením movitých předmětů v souladu s písemnými protokoly ústřední

likvidační komise MČ Praha - Dáblice a to dle rekapitulace uložené ve složce

inventura 2016

1.3 v návaznosti na to se způsobem vypořádání movitých věcí (dle schválení ULK),

uvedeném pro příslušná inventarizační místa

II. ukládá

2.1 starostovi MČ předložit zprávy k bodu 1.1 až 1.3 zastupitelstvu na nejbližším

veřejném zasedání ke schválení

2.2 vedoucí FIO pokračovat ve vymáhání pohledávek v souladu s platnými právními

předpisy

III. bere na vědomí

že veškerá dokladové dokumentace o provedené inventarizaci majetku a závazků

MČ Praha — Dáblice a o vyřazení majetku k 31. 12. 2016 je soustředěna v

dokumentaci hlavní inventarizační komise

(4-0-0)
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12al60l1? „

Informace starosty — Rezignace předsedkyně KZPaD

Starosta radě oznámil, že předsedkyně komise životního prostředí a dopravy paní

Ing. Alena Marušiaková rezignovala na svou funkci, ale nadále zůstane její členkou.

Konec: v 18:20 hod.

Zapisovatel: Jana Prejzová

Datum vyhotovení zápisu: 15. 2. 2017

Za ověřovatele: radní Ing. Tomáš Dvořák

Příští jednání: 27. 2. 2017 od 14:00
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