Zápis z jednání RMČ č. 67 ze dne 15. 5. 2017

Zápis z 67. jednání
Rady Městské části Praha – Ďáblice
konaného dne 15. 5. 2017 od 14:00 hod.
Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička (příchod v 16:00 hod.), zástupce starosty
Ing. Mgr. Martin Tumpach, radní Taťjana Dohnalová, Ing. Tomáš Dvořák, Markéta
Stránská (příchod 15:10 hod.), tajemnice Mgr. Renata Henych
Host: Ing. Radimír Rexa
Ověřovatel zápisu: radní Ing. Tomáš Dvořák

Program jednání:

Kontrola zápisu
Finanční dar - Ing. Radimíru Rexovi (star.)
Prodloužení nájemních smluv (taj.)
Rozpočtové opatření č. 4/2017 (star.)
Směrnice k provádění pokladních operací s penězi v hotovosti a ceninami
(taj.)
6. Příkazní smlouva – Ing. Pumpr – Gastrotechnologie (zást.)
7. Smlouva o dílo – Garpen – Komunitní zahrada Ďáblice (star.)
8. Příkazní smlouva – Ing. Pumpr – vybavení ZŠ (zást.)
9. Vyjádření k Dokumentaci EIA – Ministerstvo životního prostředí (star.)
10. Plná moc – Mgr. Simona Dvořáková – předsedkyně Komise školské a kulturní
(star.)
11. Prohlášení náhradníka za člena zastupitelstva městské části na uprázdněný
mandát (taj.)
1.
2.
3.
4.
5.

Program zasedání byl schválen všemi hlasy
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KONTROLA ÚKOLŮ
4/47/16
Vybudování cesty ke hvězdárně (T. Dohnalová)
Rada se seznámila se stanoviskem KŽPaD k vybudování nové cesty pro vozíčkáře
k Ďáblické 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 připomínkách starosta
jménem rady zaslal k doplnění
14.11. z probíhajících jednání vyplynula potřeba prověřit i jinou 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.
24.4. zástupce radu informoval o proběhlém jednání se zástupci hvězdárny nad
předloženým návrhem a sdělil, že zástupci hvězdárny nesouhlasí s naším návrhem
z důvodu dle jejich názoru zhoršené sjízdnosti v zimním období. Rada proto pověřuje
starostu požádat zástupce hvězdárny o předložení jejich vlastního návrhu v termínu
nejpozději do 30.5.2017. Později by již na jejich návrhy/připomínky nemusela MČ
z důvodu zamýšleného posunu směrem k realizaci pozitivně reagovat.

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 – ÚKOL TRVÁ
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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.
Úkol zástupce: zajistit ve spolupráci s tajemníkem úřadu vypsání příslušných
výběrových řízení – ÚKOL SPLNĚN
23.1. v rámci jednání tohoto bodu dorazil pan Ing. 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/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. souhlasí
s cenovou nabídkou společnosti Imramovská vegetační úpravy s.r.o. na zakázku
„Vegetační úpravy ZŠ Ďáblice“ v celkové hodnotě 1.225.369,90 Kč bez DPH.
II. pověřuje
starostu podpisem smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení.
(5-0-0) – ÚKOL TRVÁ
Smlouva bude podepsána až v době, kdy budou zajištěny finanční prostředky.
15.5. V souladu s usnesením ZMČ č.5 ze dne 17.6.2015, které pověřilo RMČ k rozhodování o veřejných zakázkách, u nichž předpokládaná hodnota nepřesáhne 1 milion
Kč bez DPH, bude smlouva před podpisem předložena ZMČ ke schválení.

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/1m 2,
a po projednání přijala usnesení č. 518/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. souhlasí
s uzavřením smluv na nájem prodejního místa na akci „Pálení čarodějnic 2017“, jejichž
vzor je 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
24.4. tajemník radě předložil žádost paní Moniky Růžičkové a ta po projednání přijala
usnesení č. 542/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku mezi MČ Praha – Ďáblice a paní Monikou
Růžičkovou
II. pověřuje
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starostu podpisem smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení – ÚKOL SPLNĚN
(3-0-0)
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.
27.2. na základě stanoviska KVI vstoupil zástupce starosty v jednání se zástupcem
společnosti Bohemiatel s.r.o., v tuto chvíli se pracuje na podobě smlouvy – ÚKOL
SPLNĚN (smlouva vyhotovena a čeká se na podpis protistrany)
Rada po projednání přijala usnesení č. 519/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. schvaluje
návrh smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi MČ Praha – Ďáblice 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)
3/62/17
Odvodnění Ďáblic (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. 514/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. souhlasí
s přípravou motivační podpory při řešení hospodaření s dešťovou vodou na pozemcích
vlastníků nemovitostí v k.ú. Ďáblice
II. souhlasí
s uzavřením Dohody o pracovní činnosti s Ing. Rexou – smlouva dosud neuzavřena
ÚKOL TRVÁ
III. pověřuje
starostu zplnomocnit Ing. Radimíra Rexu zastupováním městské části v otázkách
technických a organizačních ve věci odvodnění a hospodaření s dešťovou vodou –
ÚKOL SPLNĚN
(4-0-0)
Úkol: starosta – zjistit podmínky pro poskytnutí podpory občanům a připravit
příslušnou smlouvu – ÚKOL TRVÁ
15.5. Dostavil se pan Ing. Rexa a seznámil radu s podmínkami pro podání žádosti o
dotaci. RMČ po zvážení všech relevantních informací rozhodla poskytnout žadateli
dotaci v max. výši 20 000 Kč, podmíněnou získáním dotace Dešťovka a kolaudačním
rozhodnutím souvisejícího objektu vydaným do r. 2016.
27. 3. Proběhlo jednání za účasti pana Ing. Rexy zejména na téma konání plánované
besedy včetně jejího finančního zajištění
10.4. Ing. Rexa radě předložil návrh nájemní smlouvy předložené TJST Praha na
4
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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 Ďáblic a
hospodaření s dešťovou vodou“, která se bude konat dne 19. 4. 2017
II. pověřuje
starostu podpisem smlouvy s Tělovýchovnou jednotou Stolní tenis Praha, z.s., která je
přílohou tohoto usnesení – ÚKOL SPLNĚN
(5-0-0)
24. 4. Rada projednala poskytnutí daru za moderování besedy a přijala usnesení č.
543/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč paní Markétě Skálové
II. pověřuje
starostu podpisem darovací smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení (5-0-0)
2/67/17
15.5. rada se po dosavadní spolupráci rozhodla udělit finanční dar panu Ing. Rexovi a
přijala usnesení č. 553 /17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,- Kč panu Ing. Radimíru Rexovi.
II. pověřuje
starostu podpisem darovací smlouvy.
(5-0-0)
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. 528/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. souhlasí
1.1 s uzavřením dodatku k nájemním smlouvám na byty ve správě MČ, který je
přílohou č. 1 tohoto usnesení
1.2 s uzavřením dodatku k nájemním smlouvám na nebytové prostory ve správě MČ,
který je přílohou č. 2 tohoto usnesení
II. pověřuje
starostu podpisem příslušných dodatků dle čl. I
(4-0-0) – ÚKOL SPLNĚN (smlouvy jsou průběžně podepisovány)
14/63/17
Plánovací smlouva se společností Bydlení Ďáblice s.r.o. (star.)
5
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Starosta radu informoval o chystané Plánovací smlouvě se společností Bydlení
Ďáblice s.r.o. a dále sdělil, že čerpání je možné ve dvou variantách – finančního plnění
ve výši 1,8 milionu Kč nebo slevy ve stejné výši, a to na pořízení bytu městskou částí
v plánované výstavbě. Rada se po diskuzi rozhodla podpořit variantu finančního plnění
Úkol: starosta – konzultovat znění Plánovací smlouvy s právní kanceláří – ÚKOL
SPLNĚN
Úkol: starosta – předložit Plánovací smlouvu zastupitelstvu ke schválení – ÚKOL
SPLNĚN
24.4. starosta radu informoval o úpravách smlouvy zejména v parametrech, které
připouštějí jisté tolerance, co se týče procenta zelených a zastavěných ploch (10%) a
výškového profilu (15%) oproti předloženému projektu.
8/64/17
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Obecní dům Ďáblice“ (starosta)
K projednávání tohoto bodu byl přizván Ing. 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 znění:
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
Ďáblice“
II. pověřuje
starostu podpisem této smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení. – ÚKOL SPLNĚN
(5-0-0)
24.4. K tomuto bodu se dostavil Ing. Hrdlička, aby radu informoval o průběhu prací a
o obsahu Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo. Rada po projednání přijala usnesení č.
544/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. souhlasí
s poptáním víceprací na zakázce „Obecní dům Ďáblice“, a to v souladu s ust. § 222
odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
II. schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební zakázku „Obecní dům Ďáblice“
III. pověřuje
starostu podpisem Dodatku č. 1, který je přílohou tohoto usnesení – ÚKOL SPLNĚN
(5-0-0)

10/64/17
Přijetí daru ideálních 2/3 pozemků parc. č. 1548/47 a 1548/74 v k.ú. Ďáblice (starosta)
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:
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Rada po projednání
I. bere na vědomí
1.1 dar od paní Ireny Hlavinové - ideální 1/3 pozemků parc. č. 1548/47 a 1548/74 v
k.ú. Ďáblice
1.2 dar od pana Tomáše Michálka – ideální 1/6 pozemků parc. č. 1548/47 a 1548/74
v k.ú. Ďáblice
1.3 dar od pana Josefa Volfa – ideální 1/6 pozemků parc. č. 1548/47 a 1548/74 v k.ú.
Ďáblice
II. pověřuje
Starostu předložit návrh darů ke schválení na nejbližším zasedání Zastupitelstva
(5-0-0) – ÚKOL SPLNĚN

2/65/17
Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu MČ Praha – Ďáblice (star.)
Rada po projednání přijala usnesení č. 545/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu MČ na rok 2017, které je přílohou tohoto usnesení.
II. pověřuje
Předsedu FV předložit zastupitelům rozpočtové opatření č. 3 ke schválení na
nejbližším zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice – ÚKOL SPLNĚN
(5-0-0)
3/65/17
Projekt interiéru ZŠ Praha – Ďáblice (zást.)
Rada po projednání přijala usnesení č. 546/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. souhlasí
s cenovou nabídkou společnosti ATELIER K2, nám. Hrdinů 8, 140 00 Praha 4,
IČ: 62642502 na Projekt interiéru ZŠ v celkové hodnotě 425.000,- Kč bez DPH, která
byla poptána na základě čl. 11 odst. 4 směrnice č. 3 o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu.
II. pověřuje
zástupce starosty podpisem smlouvy – ÚKOL SPLNĚN
(5-0-0)
4/65/17
Žádost Duhového tandemu z.s. o pronájem sálu obecního domu (star.)
Rada projednala žádost o pronájem sálu v Obecním domě Ďáblic a rozhodnutí odložila
do doby zasedání ZHMP, které rozhodne o přidělování grantů, jelikož MČ žádá o stejný
grant jako výše uvedený zapsaný spolek. Pokud MČ grant nedostane, rada žádosti
vyhoví.
15.5. zástupce starosty radu informoval, že MČ požadovaný grant získala
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Úkol - tajemnice: odpovědět žadateli

6/65/17
Žádost SDH o pořízení kamerového systému (star.)
Rada žádost o pořízení kamerového systému projednala a rozhodla se rozhodnutí
odložit, než se zjistí všechny potřebné vstupní informace, resp. variantní levnější
možnosti zabezpečení objektu, případně jeho okolí.
úkol: tajemník – zjistit návrh řešení – ÚKOL TRVÁ

8/65/17
Připomínky k návrhu zprávy o uplatňování zásad Územního rozvoje hl. m. Prahy
(star.)
Rada po projednání přijala usnesení č. 549/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. bere na vědomí
připomínky ke zveřejněné podobě návrhu zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje hl. m. Prahy ze dne 25. 3. 2017
II. souhlasí
s předložením zásadních připomínek
II. pověřuje
starostu odesláním zásadních připomínek na příslušný odbor MHMP – ÚKOL TRVÁ
(5-0-0)
1/66/17
VŘ (ZMR) – rozšíření SLB systémů v základní škole – Etapa 3
Rada obdržela 3 nabídky firem a na základě předložených cenových nabídek přijala
usnesení č. 550/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. souhlasí
s cenovou nabídkou společnosti VW WACHAL, a.s., se sídlem Tylova 220/17, 767 01
Kroměříž, IČ:25567225 na „Rozšíření SLB systémů v základní škole – Etapa 3“
v celkové hodnotě 858 268,-Kč bez DPH, tj. 1 038 504, 28 Kč s DPH, která byla poptána v souladu se Směrnicí č. 3 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze
dne 10.1.2017.
II. pověřuje
zástupce starosty podpisem smlouvy – ÚKOL TRVÁ (smlouva je u právníků)
(5-0-0)

2/66/17
VŘ (ZMR) – „Komunitní zahrada v Ďáblicích – zahradní a související služby – II.
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vyhlášení“
Rada obdržela 2 nabídky firem a po projednání se rozhodla z obou nabídek vyjmout
SO 05 – opičí dráha z důvodu vyšší ceny, než bylo očekáváno. Rada na základě
předložených cenových nabídek přijala usnesení č. 551/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. souhlasí
s cenovou nabídkou společnosti GARPEN Zahradnická spol. s r.o., se sídlem Na
Vršku 160, 250 67 Klecany, IČ:01381407 na zakázku „Komunitní zahrada v Ďáblicích
– zahradní a související služby – II. vyhlášení“ v celkové hodnotě 992 745,52 Kč bez
DPH, tj. 1 201 222,07 Kč s 21 % DPH, která byla poptána v souladu se Směrnicí č. 3
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 10.1.2017.
II. pověřuje
starostu podpisem smlouvy – ÚKOL TRVÁ (RMČ se seznámila se závěrečným
zněním smlouvy)
(5-0-0)
3/66/17
Jmenování členů Školské rady při ZŠ a MŠ, U Parkánu 17/11, Praha – Ďáblice
Starosta radě předložil návrh členů. Rada po projednání jmenovala členy školské rady
a přijala usnesení č. 552/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. jmenuje
v souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle ustanovení čl.
2 Volebního řádu školské rady základní školy, která je součástí Základní školy a
mateřské školy, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17, pro volby do školských rad, za
zřizovatele členy této Školské rady pana PhDr. Václava Trojana, Ph.D. a paní Mgr.
Simonu Dvořákovou.
II. pověřuje
starostu podpisem jmenovacích dekretů. - ÚKOL TRVÁ
(5-0-0)
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AKTUÁLNÍ JEDNÁNÍ
3/67/17
Prodloužení nájemních smluv (taj.)
Rada na základě předložených žádostí přijala usnesení č. 554/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt v ul. Ďáblická 161/8 paní O.M. za
stejných podmínek na dobu od 1. 7. 2017 – 31. 12. 2018.
II. pověřuje
starostu podpisem dodatku č. 1 k nájemní smlouvě, který je přílohou tohoto usnesení
(3-0-0)
Rada po projednání přijala usnesení č. 555/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt v ul. Ďáblická 339/14 paní A.V. za
stejných podmínek na dobu od 1. 7. 2017 – 31. 12. 2018.
II. pověřuje
starostu podpisem dodatku č. 1 k nájemní smlouvě, který je přílohou tohoto usnesení
(3-0-0)
Rada po projednání přijala usnesení č. 556/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt v ul. Ďáblická 161/8 paní L.R. za
stejných podmínek na dobu od 1. 7. 2017 – 31. 12. 2018.
II. pověřuje
starostu podpisem dodatku č. 1 k nájemní smlouvě, který je přílohou tohoto usnesení
(3-0-0)
4/67/17
Rozpočtové opatření (star.)
Rada po projednání přijala usnesení č. 557/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. schvaluje
rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu MČ na rok 2017, které je přílohou tohoto usnesení
II. pověřuje předsedu FV
informovat Zastupitelstvo MČ Praha – Ďáblice o tomto rozpočtovém opatření č. 4 na
nejbližším zasedání Zastupitelstva
(3-0-0)
5/67/17
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Směrnice k provádění pokladních operací s penězi v hotovosti a ceninami (taj.)
Rada po projednání přijala usnesení č. 558/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. schvaluje
Směrnici k provádění pokladních operací s penězi v hotovosti a ceninami, jejich
dokumentaci a evidenci v pokladnách a na odborech Úřadu městské části Praha Ďáblice
II. pověřuje
tajemnici Mgr. Renatu Henych jejím podpisem.
(3-0-0)
6/67/17
Příkazní smlouva – Ing. Pumpr – Gastrotechnologie (zást.)
Rada po projednání přijala usnesení č. 559/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. schvaluje
Příkazní smlouvu o organizačním a administrativním zajištění zadavatelských činností
s Ing. Janem Pumprem, Pražského povstání 1641, 256 01 Benešov, IČ: 14460696,
jejímž předmětem je zajištění zadavatelských činností vyplývajících ze zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, směřujících k zadání veřejné zakázky
zjednodušeným podlimitním řízením: „Gastrotechnologie pro základní školu“ za částku
35.000,- Kč. Příkazník není plátce DPH.
II. pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
(3-0-0)
7/67/17
Smlouva o dílo – Garpen – Komunitní zahrada Ďáblice (star.)
Rada po projednání přijala usnesení č. 560/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. schvaluje
Smlouvu o dílo se společností GARPEN ZAHRADNICKÁ spol. s r.o., Na Vršku 160,
250 67 Klecany, IČ: 0138140, jejímž předmětem je realizace zakázky „Komunitní
zahrada v Ďáblicích – zahradní a související služby“ dle projektové dokumentace
vypracované společností Architekti Headhand s.r.o. za částku 992 745,52 Kč bez DPH,
tj. 1 201 222,07 Kč s 21% DPH.
II. pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
(3-0-0)
8/67/17
Příkazní smlouva – Ing. Pumpr – vybavení ZŠ (zást.)
Rada po projednání přijala usnesení č. 561/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. schvaluje
Příkazní smlouvu o organizačním a administrativním zajištění zadavatelských činností
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s Ing. Janem Pumprem, Pražského povstání 1641, 256 01 Benešov, IČ: 14460696,
jejímž předmětem je zajištění zadavatelských činností vyplývajících ze zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, směřujících k zadání veřejných zakázek
zjednodušeným podlimitním řízením: „Sériově vyráběné vybavení základní školy“,
„Nábytek na zakázku“, „Posuvné systémy“, „Komunitní zahrada – stavební práce“ a
„Oprava chodníku ke hvězdárně“ a to vše v celkové hodnotě 56 000,- Kč (4x 12 000,Kč, 1x 8000,- Kč). Příkazník není plátce DPH.
II. pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
(3-0-0)
9/67/17
Vyjádření k Dokumentaci EIA – Ministerstvo životního prostředí (star.)
Rada po projednání přijala usnesení č. 562/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. souhlasí
s podáním připomínek na Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na
životní prostředí k Dokumentaci EIA týkající se záměru “Silniční okruh kolem Prahy,
stavba 511, Běchovice – dálnice D1“.
II. pověřuje
starostu odesláním připomínek na MŽP.
(3-0-0)
10/67/17
Plná moc – Mgr. Simona Dvořáková – předsedkyně Komise školské a kulturní
(taj.)
Rada po projednání přijala usnesení č. 563/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. souhlasí
s uzavřením Plné moci pro předsedkyni Komise školské a kulturní paní Mgr. Simonu
Dvořákovou při uzavírání smluv o uměleckém vystoupení a dodatků k nim se
sjednaným honorářem v max. výši 20 000,- Kč.
Je oprávněna samostatně rozhodovat o uzavření jednotlivých smluv o uměleckém
vystoupení a smlouvy o uměleckém vystoupení podepisovat. Tato plná moc je platná
do 31.12.2017.
II. pověřuje
starostu podpisem této plné moci.
(3-0-0)
11/67/17
Prohlášení náhradníka za člena zastupitelstva městské části na uprázdněný
mandát (taj.)
Rada po projednání přijala usnesení č. 565/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. prohlašuje
v souladu s ust. § 94 odst. 2 písm. e) zák. č. 131/2000 Sb.,o hlavním městě Praze,
v platném znění, náhradnicí za člena zastupitelstva městské části na uprázdněný
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mandát paní Jitku Tomkovou.
II. ukládá
2.1 starostovi zajistit složení slibu paní Jitky Tomkové na zasedání zastupitelstva
2.2 tajemnici zajistit vydání osvědčení o zvolení zastupitelkou MČ Praha - Ďáblice
paní Jitce Tomkové.

Konec: v 17:15 hod.
Zapisovatel: Jana Prejzová
Datum vyhotovení zápisu: 21. 5. 2017
Za ověřovatele: radní Ing. Tomáš Dvořák
Příští jednání: 29. 5. 2017 od 14:00 hodin
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