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Zápis z 72. jednání 
Rady Městské části Praha – Ďáblice 

konaného dne 17. 7. 2017 od 14:00 hodin 
 
 
 

Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Ing. Mgr. Martin Tumpach, 
radní Taťjana Dohnalová, tajemnice Mgr. Renata Henych 
 
Omluveni: radní Ing. Tomáš Dvořák, Markéta Stránská  
 
Hosté: Ing. Radomír Rexa, MgA. Michaela Ničová 
 
Ověřovatel zápisu: radní Taťjana Dohnalová 
 

 

Program jednání: 
1. Kontrola zápisu z RMČ č.71 (taj.) 

2. Prohlášení náhradníka za člena zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice (star.) 

3. VŘ – Stavební práce v komunitní zahradě (star.) 

4. VŘ – Herní prvky v komunitní zahradě (star.) 

5. VŘ – Nábytek na míru (zást.) 

6. Komise pro výběr uchazeče na pozici soc. pracovník v rámci projektu „Komunitní 

život v Ďáblicích“ (taj.) 

7. Rozpočtové opatření č.6/2017 (FIO) 

8. Informace o stavebních úpravách – nová keramická dílna (KC Vlna) 

9. Program na ZMČ č.21 dne 26.7.2017 

10. Informace radních 

a) dotace Zdravý životní styl 

b) odvodnění Ďáblic 

 

 

 

 

Program zasedání byl schválen všemi hlasy 
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KONTROLA ÚKOLŮ 
 

 
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 (smlouva je u protistrana) 

(5-0-0) 

 

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) - ÚKOL SPLNĚN  
 
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.  
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Rada po projednání, ve smyslu rovného přístupu k organizacím působících v Ďáblicích 
přijala usnesení č. 607/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
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) - ÚKOL SPLNĚN 
 
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. - ÚKOL 
SPLNĚN 
(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) - ÚKOL SPLNĚN 
 
9/71/2017 
Veřejná zakázka ma lého rozsahu: Stavební práce v komunitní zahradě“  
Rada po projednání přijala usnesení č. 611/17/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: 
„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. 
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Náhradníci: Ing. Jan Lukavec, Markéta Stránská a Jana Prejzová.  

Administrátor VZ: Ing. Jan Pumpr. 

(4-0-0) 

17.7.2017 
Rada po projednání přijala usnesení č. 614/17/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Stavební práce v komunitní zahradě“ na 

návrh hodnotící komise s výběrem účastníka společnosti – První KEY-STAV, a.s., Lánská 

128, 739 61 Třinec-Kanada, IČ: 25385127 jako dodavatele předmětu zakázky v celkové 

hodnotě 819 190,- Kč bez DPH, tj. 991 220,- 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. 

(3-0-0) 

 

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) 

17.7.2017 
ZMČ č.21 dne 21.6.2017 schválilo záměr pořízení nábytku na míru pro ZŠ a pověřilo 
zástupce starosty podpisem smlouvy s vítězným uchazečem, a to v max. finanční 
hodnotě 1,5 mil. Kč bez DPH. 
Rada po projednání přijala usnesení č. 615/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 

ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Nábytek na míru“ na návrh hodnotící komise 

s výběrem účastníka společnosti – Michal Pavlík, se sídlem Radimovická 1421, Praha 4, 
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IČ: 41113586 jako dodavatele předmětu v celkové hodnotě 1 159 653,- Kč bez DPH, tj. 

1 403 180,- 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  

v souladu s usnesením ZMČ 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. 

(3-0-0) 
 
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. 
(4-0-0) - ÚKOL SPLNĚN 
 

AKTUÁLNÍ JEDNÁNÍ dne 17. 7. 2017 
 
1/72/2017 
Kontrola zápisu z RMČ č.71 
 
2/72/2017 
Prohlášení náhradníka za člena zastupitelstva městské části na 
uprázdněný mandát   
Rada po projednání přijala usnesení č. 616/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí 
zánik mandátu člena zastupitelstva Jitky Schmiedové na základě písemné rezignace 
doručené starostovi dne 22.6.2017.  
II. prohlašuje 

v souladu s ust. § 94 odst. 2 písm. e) zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, náhradníkem za člena zastupitelstva městské části na uprázdněný 
mandát pana Norberta Rybáře. 
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III. ukládá  
3.1 starostovi zajistit složení slibu pana Norberta Rybáře na nejbližším zasedání 
zastupitelstva.  
3.2 tajemnici zajistit vydání osvědčení o zvolení zastupitelem MČ Praha-Ďáblice panu 
Norbertu Rybářovi. 
(3-0-0) 
 
3/72/2017 
Veřejná zakázka malého rozsahu: „Stavební práce v  komunitní 
zahradě“  
podřazeno pod bod 9/71/2017 
 
4/72/2017 
Veřejná zakázka malého rozsahu: „Herní prvky v komunitní zahradě“  
Rada po projednání přijala usnesení č. 617/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. jmenuje 
v souladu s ust. § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

hodnotící komisi k podlimitní veřejné zakázce s názvem: „Herní prvky v komunitní 

zahradě“ ve složení: Ing. Miloš Růžička, Ing. Mgr. Martin Tumpach, Ing. Bronislava 

Lomozová, Monika Forková, Ing. Jan Lukavec 

Náhradníci: Markéta Stránská a Jana Prejzová.  

Administrátor VZ: Ing. Jan Pumpr. 

(3-0-0) 
 
5/72/2017 
Veřejná zakázka malého rozsahu: „Nábytek na míru“  
podřazeno pod bod 10/71/2017 
 
6/72/2017 
Jmenování komise pro výběr uchazeče na pozici: sociální pracovník 
v rámci projektu „Komunitní život v  Ďáblicích“  
Rada po projednání přijala usnesení č. 618/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. jmenuje 
komisi pro výběr nejvhodnějšího uchazeče na pozici sociální pracovník v rámci projektu 

„Komunitní život v Ďáblicích“ v tomto složení:  

Mgr. Renata Henych, Miroslava Koubová, Mgr. Barbora Tranová, Ing. Martin Tumpach, 

Markéta Stránská. 

Náhradníci: Ing. Miloš Růžička a Ing. Bronislava Lomozová 

(3-0-0) 
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7/72/2017 
Rozpočtové opatření č.6/2017  
Rada po projednání přijala usnesení č. 619/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
rozpočtové opatření č. 6 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. 6 na 
nejbližším zasedání Zastupitelstva 
(3-0-0) 

 
8/72/2017 
Informace o stavebních úpravách – nová keramická dílna (KC Vlna) 
Na jednání RMČ se dostavila paní MgA. Ničová, která radní informovala o návrhu 
stavebních úpravy k plánované přípravě keramické dílny ve stávajícím Obecním domě.  
Rada po projednání přijala usnesení č. 620/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí 
informaci MgA. Michaely Ničové ohledně návrhu stavebních úprav ve stávajícím 

Obecním domě – příprava nové keramické dílny v rámci projektu „Komunitní život 

v Ďáblicích“. 

II. souhlasí 
s umístěním nové keramické dílny ve stávajícím objektu Obecního domu a s výstavbou 
krytého venkovního prostoru pro umístění keramické pece. 
(3-0-0) 

 
9/72/2017 
Program na ZMČ č.21 dne 26.7.2017 
Rada po projednání přijala usnesení č. 621/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
schvaluje 
Program zasedání ZMČ č.21, které se bude konat dne 26.7.2017 od 18:00 hodin v 
budově ZŠ a MŠ, U Parkánu 17, Praha-Ďáblice v tomto znění: 

1) Rozpočtové opatření č.6/2017 – informace FIO 
2) Rozpočtové opatření č.7/2017 

(3-0-0) 
 
10) Informace radních 
10a/72/2017 
Investiční dotace z rozpočtu HMP na realizaci projektů v oblasti místní Agendy 21 
Starosta radu informoval o úpravě podpořeného projektu  v oblasti místní 
Agendy 21. 
 
10b/72/2017 
Odvodnění Ďáblic 
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V průběhu jednání se dostavil pan Ing. Rexa, aby radní informoval o dotační výzvě v 
Operačním programu Životní prostředí    k efektivnějšímu hospodaření s dešťovou vodou. 
RMČ na základě prezentovaných informací podporuje podání žádosti o   dotaci.  

 
 
Konec: v 19:00 hodin 
Zapisovatel: Jana Prejzová 

Datum vyhotovení zápisu: 17. 07. 2017 

Za ověřovatele: radní Tatjana Dohnalová 
Příští jednání: 19. 07. 2017 od 14:00 hodin 
 


