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Zápis z 71. jednání 
Rady Městské části Praha – Ďáblice 

konaného dne 26. 6. 2017 od 14:00 hodin 
 
 
 

Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Ing. Mgr. Martin Tumpach, 
Ing. Tomáš Dvořák, Markéta Stránská (příchod v 15:00 hod.), tajemnice Mgr. Renata 
Henych 
 
Omluvena: radní Taťjana Dohnalová 
 
Hosté: paní Jana Ouředníčková 
 
Ověřovatel zápisu: radní Ing. Tomáš Dvořák 
 

 

Program jednání: 
1. Kontrola zápisu z RMČ č. 69 a 70 (taj) 

2. EIA (star.) 

3. Rada seniorů – informace 

4. Žádost o pronájem třetí osobě – KC Vlna 

5. TJ Stolní tenis – žádost o podporu 

6. Komise pro výběr uchazeče – ved. sekretariátu/asistentka vedení  

7. Žádost o přidělení bytu pro zástupce ředitele ZŠ (FIO) 

8. Informace sociální komise o žádostech na přidělení bytu (soc. komise) 

9. Jmenování komise k veř. zakázce: Stavební práce v Komunitní zahradě (star.) 

10. Jmenování komise k veř. zakázce: Nábytek na míru (zást.) 

11. Rekonstrukce chodníku k ovčínu (star.) 

12. Informace radních 

 
 

 

 

 

 

 

 

Program zasedání byl schválen všemi hlasy 
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KONTROLA ÚKOLŮ 
 

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. 

23.01. Smlouva stále není k dispozici, tajemník bude urgovat.  

13.02. Tajemník radu informoval, že bylo urgováno, zatím bez odezvy. ÚKOL TRVÁ 

29.04. Tajemnice radu informovala, že byl poslán návrh nájemní smlouvy na právní 

oddělení Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou. 

12.06. Tajemnice urgovala na právním oddělení Rytířského řádu Křížovníků s červenou 

hvězdou uzavření nájemní smlouvy – Mgr. Prát. ÚKOL SPLNĚN 

 
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  
23.01. V rámci jednání tohoto bodu dorazil pan Ing. Dytrych (TD), který informoval radní 

o průběhu stavby. 

13.02. Zástupce radu informoval, že projekt gastro je ve stadiu zpracování a vegetační 
úpravy byly poptány. Poptávka na slaboproudé sítě je v přípravě. 
27.02. 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 SPLNĚN 
Smlouva bude podepsána až v době, kdy budou zajištěny finanční prostředky.  
15.05. V souladu s usnesením ZMČ č. 5 ze dne 17. 6. 2015, které pověřilo RMČ 

k rozhodování o veřejných zakázkách, u nichž předpokládaná hodnota zakázky 

nepřesáhne 1 milion Kč bez DPH, bude smlouva před podpisem předložena ZMČ ke 

schválení. ÚKOL SPLNĚN 
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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, 76701 

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. 01. 

2017. 

II. pověřuje  

zástupce starosty podpisem smlouvy. ÚKOL TRVÁ (pracuje se na konečném znění 

smlouvy) 

(5-0-0) 

 
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. ÚKOL SPLNĚN 

 (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. ÚKOL SPLNĚN 
(3-0-0) 
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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 mandát 
paní Jitku Tomkovou. 
II. ukládá  
2.1 starostovi zajistit složení slibu paní Jitky Tomkové na zasedání zastupitelstva.  ÚKOL 
SPLNĚN 
2.2 tajemnici zajistit vydání osvědčení o zvolení zastupitelkou MČ Praha-Ďáblice paní 
Jitce Tomkové. ÚKOL SPLNĚN 
 
2/68/17 
Dotace KC Vlna 
Rada po projednání přijala usnesení č. 565/17/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí  

v souladu s usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 26/54 ze dne 27. 4. 2017 na základě 

žádosti o podporu, předložené v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR (dále 

jen „OP PPR“), přidělení podpory na projekt registrační číslo 

CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000231 s názvem Komunitní život v Ďáblicích ve výši 

3 321 500,00 Kč. Spoluúčast MČ 5 % na financování projektu je ve výši 166 075,00 Kč a 

bude rozpočtově kryta z nespecifikované rezervy z § 6409/ položka 5901. 

II. bere na vědomí, 

že podpora bude poskytnuta na základě Smlouvy o financování, která bude uzavřena 

s hlavním městem Prahou, zastoupeným Magistrátem hl. m. Prahy. 

III. doporučuje 

ZMČ schválit Smlouvu o financování a pověřit starostu podpisem této smlouvy. 

IV. ukládá 

FIO zapracovat částku ve výši 166 075,00 Kč na spolufinancování projektu ve výši 5 % 

z celkové částky 3 321 500,00 Kč do RO č. 5/2017. 

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

Informace z MHMP: Přidělení dotace ve výši 2 852 500,00 Kč, spoluúčast 142 600,00 Kč. 

 
6/68/17 
Směrnice o zveřejňování dokumentů na webových stránkách  
Rada po projednání přijala usnesení č. 569/17/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 
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v souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, předložený 
návrh směrnice o zveřejňování dokumentů na webových stránkách MČ Praha-Ďáblice. 
II. doporučuje 
ZMČ ke schválení Směrnici o zveřejňování dokumentů na webových stránkách MČ 
Praha-Ďáblice. ÚKOL SPLNĚN 
 (5-0-0)  

 
7/68/17 
Závěrečný účet MČ Praha – Ďáblice za rok 2016 
Rada po projednání přijala usnesení č. 570/17/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 
s předloženým návrhem Závěrečného účtu MČ Praha-Ďáblice za rok 2016. 
II. doporučuje zastupitelstvu MČ 
schválit Závěrečný účet MČ Praha-Ďáblice za rok 2016 “bez výhrad” na nejbližším 

veřejném zasedání zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice (červen 2017). 

III. pověřuje předsedu FV 
k předložení odsouhlaseného návrhu Závěrečného účtu Radou MČ za rok 2016 na 

nejbližším zasedání ZMČ. ÚKOL SPLNĚN 

(5-0-0)  

 
10/68/17 
Žádost o doplnění chybějící infrastruktury – J. J. 
Zástupce radu informoval o žádosti pana J. J. o zainvestování přípojek inženýrských sítí 
k bytovému domu na pozemku parc. č. 25/3 v k. ú. Ďáblice a seznámil radu se 
stanoviskem Komise výstavby. 
12.06. Na základě stanoviska Komise výstavby MČ a upřesňujícího jednání se žadatelem 
Rada MČ doporučuje žadateli kontaktovat příslušné správce sítí a správce pozemní 
komunikace. Proti záměru vybudování vodovodní přípojky z řadu, dokončení kanalizační 
splaškové přípojky, elektropřípojky a vjezdu z Ďáblické ulice, dle žádosti rada MČ nemá 
námitek. ÚKOL SPLNĚN 
 

11/68/17 

Jmenování komise pro otevírání obálek na zakázku malého rozsahu s názvem: 

„Nábytek na zakázku“ pro ZŠ 

Rada po projednání přijala usnesení č. 573/17/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

jmenuje 

v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a Směrnicí 

č. 3/2017 ze dne 10. 01. 2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, hodnotící 

komisi pro otevírání obálek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: „Nábytek na 

zakázku“ pro ZŠ v tomto složení:  

Ing. Mgr. Martin Tumpach, Markéta Stránská a Ing. Jan Lukavec. 
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Náhradníci: Jana Prejzová a Ing. Bronislava Lomozová 

Administrátor VZ: Ing. Jan Pumpr  

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

12. 06. 2017 

Rada po projednání přijala usnesení č. 582/17/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí,  

že zadávací řízení na zakázku malého rozsahu s názvem: Nábytek na zakázku“ pro ZŠ 
bylo před koncem lhůty pro podání nabídek zrušeno, a to vzhledem ke skutečnosti, že 
všech šest oslovených dodavatelů uvedlo, že se zadávacího řízení nezúčastní, protože 
jejich kapacity jsou v současné době vytížené natolik, že nemohou objem zakázky 
v daném termínu splnit. 

II. souhlasí 

s přímým zadáním výroby nábytku v rozsahu nezbytném pro provedení kolaudace ZŠ v 
režimu max. do 100 tis. Kč bez DPH dle Směrnice č. 3/2017 firmě: Jaroslav Malý, 
Ořechová 931/5, Praha 8, IČ: 13115332. ÚKOL SPLNĚN 

III. souhlasí  

s objednávkou školních tabulí dle požadavku ředitele ZŠ přímým zadáním v režimu max. 
do 100 tis. Kč bez DPH dle Směrnice č. 3/2017 u dodavatele: SCHOLATAB s.r.o., se 
sídlem: 28. října 802/16, 412 01 Litoměřice (kancelář: Jezuitská 236/5, Litoměřice), IČ: 
24175307 na základě e-mailové nabídky tohoto dodavatele ze dne 29. 05. 2017. Z 
důvodu možnosti využití mimořádné záruky 25 let na keramický povrch a 15 let na 
pylonový pojezd, kterou tento dodavatel specializovaný na dodávky a servis školních 
tabulí poskytuje. ÚKOL SPLNĚN 

Bude vyhlášeno nové výběrové řízení na zakázku s názvem: „Nábytek na míru pro 
základní školu“ viz. - bod 12/69/17 
 

18/68/17 

Informační a orientační systém ZŠ 

Rada po projednání přijala usnesení č. 578/17/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

s cenovou nabídkou pana Ondřeje Šorma, Junácká 1645/4, 169 00 Praha Břevnov, IČ: 

06044948 na Informační a orientační systém ZŠ v celkové hodnotě 219.160,- Kč bez 

DPH, která byla poptána na základě čl. 11 odst. 4 Směrnice č. 3 ze dne 10. 01. 2017 o 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

II. pověřuje  

zástupce starosty podpisem smlouvy. ÚKOL SPLNĚN 

(5-0-0) 

 
3/69/17 
Žádost o investiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy 
Rada po projednání přijala usnesení č. 583/17/RMČ v tomto znění: 
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Rada po projednání  
I. schvaluje 
podání žádosti o investiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy z rezervy pro MČ HMP v kap. 
10 v roce 2017 – ostatní, pro MČ ve výši 35 000 000,- Kč na Výstavbu multifunkčního 
domu veřejných služeb. 
II. bere na vědomí 

informaci starosty o tom, že tato žádost byla prostřednictvím datové schránky 
již odeslána. 
(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
 
4/69/17 
Komise pro životní prostředí 
Rada po projednání přijala usnesení č. 584/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání  
I. schvaluje 
členství v komisi pro životní prostředí pro pana Marka Pěkného 

II. jmenuje 

pana Marka Pěkného členem komise pro životní prostředí s  účinností od 
12.06.2017. ÚKOL SPLNĚN 
(5-0-0) 
 
5/69/17 
Sociální komise 
Rada po projednání přijala usnesení č. 585/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání  
I. schvaluje 
členství v sociální komisi pro paní Janu Poláčkovou. 
II. jmenuje 
paní Janu Poláčkovou členkou sociální komise s účinností od 01. 06.2017. 
(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
 
6/69/17 
Stěhování při rekonstrukci ZŠ 
Rada po projednání přijala usnesení č. 586/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání  
I. schvaluje 
nabídku firmy Albatros Moving, s.r.o., Štítného 202/32, 130 00 Praha 3, IČ: 63073196 na 

vystěhování vybavení základní školy dle zadání ve dnech 23.06. - 24.06.2017 a opětovné 

nastěhování v měsíci srpnu za částku: 

- vystěhování vč. obalového materiálu 33.220,- Kč 

- nastěhování zpět                                28.160,- Kč 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

II. ukládá 
místostarostovi zadat objednávku na tyto práce.  ÚKOL SPLNĚN 
(5-0-0) 
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7/69/17 
Příkazní smlouva s Janem Pumprem na administraci VŘ Nábytek na míru pro ZŠ 
Rada po projednání přijala usnesení č. 587/17/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: „Nábytek na míru pro základní školu“ za částku 12.000,- Kč. 
Příkazník není plátce DPH. 
II. pověřuje  
starostu podpisem této smlouvy.  ÚKOL SPLNĚN 
(5-0-0) 
 
9/69/17 
Nájemní smlouvy FIO 
Rada po projednání přijala usnesení č. 589/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání  
I. schvaluje  
prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt v ul. Ďáblická 160/4 paní Ch. T. za stejných 

podmínek na dobu od 01. 07. 2017 – 31. 12. 2018. 

II. pověřuje  
starostu podpisem dodatku č. 2 k nájemní smlouvě, který je přílohou tohoto usnesení. 

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN  
Rada po projednání přijala usnesení č. 590/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání  
I. schvaluje  
prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt v ul. Ďáblická 339/14 paní L. M. za stejných 

podmínek na dobu od 01. 07. 2017 – 31. 12. 2018. 

II. pověřuje  
starostu podpisem dodatku č. 2 k nájemní smlouvě, který je přílohou tohoto usnesení.  

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN  
 
Rada po projednání přijala usnesení č. 591/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje  
prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt v ul. Ďáblická 339/14 paní M. M. za stejných 

podmínek na dobu od 01. 07. 2017 – 31. 12. 2018. 

II. pověřuje  
starostu podpisem dodatku č. 3 k nájemní smlouvě, který je přílohou tohoto usnesení. 

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN  
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10/69/17 
Prohlášení náhradníka za člena zastupitelstva městské části na 
uprázdněný mandát  
Rada po projednání přijala usnesení č. 592/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání  
bere na vědomí 
informaci o přijetí kandidatury paní Jany Tomkové na uprázdněný mandát v zastupitelstvu 
městské části Praha – Ďáblice. ÚKOL SPLNĚN  
(5-0-0) 
 
11/69/17 
Zakázka malého rozsahu „Gastrotechnologie“ pro ZŠ 
Rada po projednání přijala usnesení č. 593/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 

ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Gastrotechnologie“ pro ZŠ na návrh hodnotící 

komise s výběrem účastníka společnosti AMEREX trade s.r.o., V zahradách 2052/122, 

708 00 Ostrava, IČ: 25388461 jako dodavatelem předmětu v celkové hodnotě 

2 102 909,00 Kč bez DPH, tj. 2 544 520,00 Kč s 21 % DPH, která byla poptána v souladu 

se Směrnicí č. 3 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 10. 01. 2017. 

II. pověřuje  

zástupce starosty výkonem všech práv a povinností veřejného zadavatele vyplývajících 

ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, směřujících k zadání této 

zakázky a podpisem smlouvy. 

III. ukládá 

zástupci starosty předložit smlouvu ke schválení na nejbližším zasedání ZMČ. 

(5-0-0)  ÚKOL SPLNĚN  
 
12/69/17 
Zakázka malého rozsahu „Sériově vyráběné vybavení základní školy“  
Rada po projednání přijala usnesení č. 594/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
jmenuje 
v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a Směrnicí 

č. 3/2017 ze dne 10. 01. 2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, hodnotící 

komisi pro otevírání obálek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: „Sériově 

vyráběné vybavení základní školy“ v tomto složení:  

Ing. Mgr. Martin Tumpach, Markéta Stránská, Ing. Jan Lukavec, Mgr. Renata Henych a 

Jana Prejzová 

Náhradníci: Miroslava Koubová a Ing. Bronislava Lomozová 

Administrátor VZ: Ing. Jan Pumpr  

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN  
13/69/17 
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Zakázka malého rozsahu „Posuvné systémy“  
Rada po projednání přijala usnesení č. 595/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
jmenuje 
v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a Směrnicí 

č. 3/2017 ze dne 10. 01. 2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, hodnotící 

komisi pro otevírání obálek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: „Posuvné 

systémy“ v tomto složení:  

Ing. Mgr. Martin Tumpach, Taťjana Dohnalová, Ing. Jan Lukavec, Mgr. Renata Henych a 

Jana Prejzová 

Náhradníci: Miroslava Koubová a Ing. Bronislava Lomozová 

Administrátor VZ: Ing. Jan Pumpr  

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN  
 
15/69/17 
Dodatek č. 5 k Nájemní smlouvě – T-Mobile Czech Republic a.s. 
Rada po projednání přijala usnesení č. 597/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje  
uzavření Dodatku č. 5 k nájemní smlouvě 003961-000-00 (10442A) uzavřené dne 17. 12. 
1999 se společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem: Praha 4, Tomíčkova 
2144/1, 148 00, IČ: 64949681, jehož předmětem je úprava základnové stanice, která byla 
odsouhlasena Radou Městské části Praha – Ďáblice jejím usnesením č. 576/17/RMČ ze 
dne 29. 05. 2017. 
II. pověřuje  
starostu podpisem Dodatku č. 5 k nájemní smlouvě, který je přílohou tohoto usnesení.  

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN  
 
16/69/17 
Smlouva o spolupráci s firmou AKROS, s.r.o.  
Rada po projednání přijala usnesení č. 598/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha – Ďáblice a firmou: AKROS, s.r.o., se 
sídlem Praha 8 - Ďáblice, Chřibská 207/41, PSČ 182 00, IČ: 005 36 792. 
II. pověřuje  
starostu předložením Smlouvy zastupitelům ke schválení na nejbližším zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice. 
(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN  
 
1/70/2017  
Nájemní smlouva – Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou 
Rada po projednání přijala usnesení č. 599/17/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. schvaluje  
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uzavření Smlouvy o nájmu s Rytířským řádem Křižovníků s červenou hvězdou, se sídlem 
v Praze 1, Staré Město, Platnéřská 191/4, PSČ 110 00, IČ: 00408026, církevní právnická 
osoba zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob vedeného Ministerstvem 
kultury ČR, ev. č. 8/2-14/1994, zastoupením velmistrem, Mgr. PharmDr. Josefem 
Šedivým, O.Cr., jejímž předmětem je pronájem pozemku parc. č. 260/1, zahrada, 
zapsaného v katastrálním území Ďáblice, obec Praha, na listu vlastnictví č. 750 v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální 
pracoviště Praha o velikosti 511 m2  pod dětským hřištěm (Kostelecká) za částku 2 555,- 
Kč ročně na dobu neurčitou s účinností od 01.01.2017. 
II. pověřuje  
starostu podpisem Nájemní smlouvy. 

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN  
 
2/70/2017 
Výběrové řízení – veřejná zakázka „Sériově vyráběné vybavení základní školy“ 
Rada po projednání přijala usnesení č. 600/17/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. schvaluje 

ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Sériově vyráběné vybavení základní školy“ 

na návrh hodnotící komise společnost: SANTAL spol. s.r.o., Jiráskova 738/II, 379 01 

Třeboň, IČ: 42408121 jako vhodného dodavatele předmětu veřejné zakázky malého 

rozsahu v celkové hodnotě 459 275,00 Kč bez DPH, tj. 555 722,75 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  

zástupce starosty výkonem všech práv a povinností veřejného zadavatele vyplývajících 

ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, směřujících k zadání této 

zakázky a podpisem smlouvy 

(5-0-0) ÚKOL TRVÁ – pracuje se na přípravě smlouvy 

 
3/70/2017 
Výběrové řízení – veřejná zakázka „Posuvné systémy“ 
Rada po projednání přijala usnesení č. 601/17/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. schvaluje 

ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Posuvné systémy“ na návrh hodnotící komise 

společnost: VERTI s.r.o., Za zastávkou 373, 109 00 Praha 10, IČ: 03756581 jako 

vhodného dodavatele předmětu veřejné zakázky malého rozsahu v celkové hodnotě 

824 252,00 Kč bez DPH, tj. 997 345,00 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  
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zástupce starosty výkonem všech práv a povinností veřejného zadavatele vyplývajících 

ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, směřujících k zadání této 

zakázky a podpisem smlouvy. 

(5-0-0) ÚKOL TRVÁ – pracuje se na přípravě smlouvy 
 
4/70/2017 
Výběrové řízení na pozici „Koordinátor volnočasových aktivit“ 
Rada po projednání přijala usnesení č. 602/17/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. jmenuje 

komisi pro výběr nejvhodnějšího uchazeče na pozici koordinátora volnočasových aktivit 

v rámci projektu „Komunitní život v Ďáblicích“ v tomto složení:  

Mgr. Renata Henych, Miroslava Koubová, Ing. Miloš Růžička, Ing. Martin Tumpach, 

Markéta Stránská. 

Náhradníci: Jana Prejzová a Ing. Bronislava Lomozová 

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN  
 
5/70/2017 
Výběrové řízení na pozici „Koordinátor dobrovolníků“ 
Rada po projednání přijala usnesení č. 603/17/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. jmenuje 

komisi pro výběr nejvhodnějšího uchazeče na pozici koordinátora dobrovolníků v rámci 

projektu „Komunitní život v Ďáblicích“ v tomto složení:  

Mgr. Renata Henych, Miroslava Koubová, Ing. Miloš Růžička, Ing. Martin Tumpach, 

Markéta Stránská. 

Náhradníci: Jana Prejzová a Ing. Bronislava Lomozová 

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN  
26. 6. Rada po projednání přijala usnesení č. 604/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí 
informaci tajemnice ohledně ukončeného výběrového řízení na pozice 2 koordinátorů 
volnočasových aktivit (2 poloviční úvazky) a 1 koordinátora dobrovolníků (1 úvazek ¼) 
v rámci projektu „Komunitní život v Ďáblicích“. 
Komise pro výběr nejvhodnějšího uchazeče vybrala: 
MgA. Michaela Ničová – koordinátor volnočasových aktivit – ½ úvazek 
Lucie Sandrová – koordinátor volnočasových aktivit – ½ úvazek 
Markéta Dlouhá – koordinátor dobrovolníků – ¼ úvazek 
II. bere na vědomí 
informaci tajemnice o vypsaném výběrovém řízení na sociálního pracovníka v rámci 
projektu „Komunitní život v Ďáblicích“. Nikdo se nepřihlásil, a proto výběrové řízení bude 
prodlouženo. 
(5-0-0) 
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AKTUÁLNÍ JEDNÁNÍ 
 

2/71/2017 
Podnět zahájení přezkumného řízení na Ministerstvo životního 
prostředí-EIA 
Rada po projednání přijala usnesení č. 605/17/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

informaci starosty ve věci Podnětu k zahájení přezkumného řízení na Ministerstvo 

životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí k Dokumentaci EIA 

týkající se záměru “Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně“ 

II. pověřuje  

starostu dalším jednáním ve věci. 

(3-0-1/Tumpach) 

 

3/71/2017 
Rada seniorů  
Na jednání RMČ byla pozvána paní Jana Ouředníčková a informovala radu, jak tyto rady 
obecně fungují v jiných městech, o jejich začlenění do struktur městských částí a jak by 
mohla fungovat u nás. Koordinace aktivit bude řešena se sociální komisí a komunitním 
centrem Vlna, případně radou MČ. 
 
4/71/2017 
Udělení souhlasu s  pronájmem třetí osobě –  KC Vlna Ďáblice“  
Rada po projednání přijala usnesení č. 606/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 
v souladu s ustanovením Čl. IV. odst. 1písm. f) - /Nájemce není oprávněn poskytnout 
předmětné prostory ani jejich část do podnájmu třetí osobě bez předchozího souhlasu 
Pronajímatele/ - Smlouvy o nájmu prostor Komunitnímu centru Vlna Ďáblice, 
z.ú.,Osinalická 1069/26, Praha 8, IČ: 06010938 ze dne 13.4.2017 s pronájmem třetí 
osobě, tj. organizaci Věda nás baví, o.p.s., Velkopřevorské náměstí 629/7, Praha 1, 118 
00, IČ: 242 04 137 na akci: „Příměstský tábor pro děti“, který se uskuteční ve dnech 17.7.-
21.7.2017 v prostorech KC Vlna.  
(4-0-0) 
 
5/71/2017 
Žádost o podporu na činnost Centra Ďáblice –  TJ Stolní tenis Praha, 
z.s. 
Tajemnice radu informovala, že TJ Stolní tenis Praha, z.s. požádala RMČ o finanční 
podporu ve výši 100 tis. Kč.  
Rada po projednání, ve smyslu rovného přístupu k organizacím působících v Ďáblicích 
přijala usnesení č. 607/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
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I. schvaluje  
poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,- Kč spolku TJ Stolní tenis Praha z.s., 
Viktorinova 1210/8, Praha 4, IČ: 22866752. 
II. pověřuje 
starostu podpisem darovací smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení. 
(4-0-0)  
 
6/71/2017 
Komise pro výběr uchazeče –  ved. sekretariátu/asistentka vedení  
Rada po projednání přijala usnesení č. 608/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje  
Komisi pro výběr nejvhodnějšího uchazeče/čky na pozici vedoucí 
sekretariátu/asistentka vedení MČ ve složení:  
Ing. Miloš Růžička, Mgr. Martin Tumpach, Mgr. Renata Henych, Markéta 
Stránská, Miroslava Koubová 
Náhradníci: Monika Forková, Ing. Bronislava Lomozová 
(4-0-0) 
 
7/71/2017 
Žádost o přidělení obecního bytu  
Rada po projednání přijala usnesení č. 609/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 
na základě důvodů, uvedených v žádosti o byt, s přidělením obecního bytu č. 3 v ul. 
Ďáblická 160 panu Mgr. T. N. od 1. 7. 2017, v souvislosti s výkonem zaměstnání pro 
zaměstnavatele: Základní škola a mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17.  
II. pověřuje 

starostu podpisem Nájemní smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení. 
(3-0-1) 

 
8/71/2017 
Informace sociální komise o žádostech na přidělení bytu  
Rada po projednání přijala usnesení č. 610/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 
na základě důvodů, uvedených v žádosti o byt, s přidělením obecního bytu č. 2 v ul. 
Kučerové 532 panu T. K. od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 s možností prodloužení. 
II. pověřuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení. 
(4-0-0) 
 
9/71/2017 
Veřejná zakázka malého rozsahu: Stavební práce v  Komunitní zahradě“  
Rada po projednání přijala usnesení č. 611/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
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I. souhlasí 
s vypsáním veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu 
§ 53 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, s názvem: 
„Stavební práce v Komunitní zahradě“. 
II. jmenuje 
v souladu s ust. § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

hodnotící komisi ve složení: Ing. Mgr. Martin Tumpach, Ing. Bronislava Lomozová, 

Monika Forková. 

Náhradníci: Ing. Jan Lukavec, Markéta Stránská a Jana Prejzová.  

Administrátor VZ: Ing. Jan Pumpr. 

(4-0-0) 

 
10/71/2017 
Veřejná zakázka malého rozsahu: „Nábytek na míru“  
Rada po projednání přijala usnesení č. 612/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 
s vypsáním veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu 
§ 53 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, s názvem: 
„Nábytek na míru“. 
II. jmenuje 
v souladu s ust. § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

hodnotící komisi ve složení: Ing. Mgr. Martin Tumpach, Mgr. Renata Henych, Monika 

Forková. 

Náhradníci: Ing. Jan Lukavec, Ing. Bronislava Lomozová.  

Administrátor VZ: Ing. Jan Pumpr. 

(4-0-0) 

 
11/71/2017 
Rekonstrukce chodníku k ovčínu 
Rada po projednání přijala usnesení č. 613/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 

ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníku k Ovčínu“ na návrh 

hodnotící komise společnost: Stavební společnost Šlehofer s.r.o., Prvomájová 2111/33, 

153 00 Praha 5, IČ: 427146324 jako vhodného dodavatele předmětu veřejné zakázky 

malého rozsahu v celkové hodnotě 882 363,40 bez DPH, tj. 1 067 659,71 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 výkonem všech práv a povinností veřejného zadavatele vyplývajících ze zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, směřujících k zadání této zakázky a 
podpisem smlouvy. 
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(4-0-0) 
 
12/71/17 
Informace radních 
Návrh změny Územního plánu č. Z  2898/00. 
Starosta radu informoval o vstupních podmínkách pro zpracování 
podkladové studie pro návrh změny Územního plánu č. Z  2898/00. 
 
Nový zákon o přestupcích a přestupková komise  
Tajemnice radu informovala, že od 1.7.2017 přichází v účinnost zákon č. 250/2016 Sb., 

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, kterým se ruší doposud platný zákon 

č. 200/1990 Sb., zákon o přestupcích a v souvislosti s tím, bude třeba hledat do budoucna 

předsedu přestupkové komise a posílit tuto agendu uvnitř úřadu. 

 
 
 
 
 
 
 
Konec: v 18:20 hodin 
Zapisovatel: Jana Prejzová 

Datum vyhotovení zápisu: 29. 06. 2017 

Za ověřovatele: radní Ing. Tomáš Dvořák 
Příští jednání: 17. 07. 2017 od 14:00 hodin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


