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Zápis z 75. jednání 
Rady Městské části Praha – Ďáblice 

konaného dne 14. 8. 2017 od 14:00 hodin 
 
 
 

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

 

Program jednání: 
1. Kontrola zápisu z RMČ č.74 (taj.) 

2. Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –  Ďáblice“ se 

společností VW Wachal a.s. - Dodatek č.6  

3. Účast MČ na akcích zapsaného ústavu Komunitní centrum Vlna 

Ďáblice –  (taj.)  

4. Dodatek ke Smlouvě o dílo –  f irma Amerex, s.r.o.  

5. Montáž nového elektroměrového rozvaděče pro ZŠ (taj.)  

6. Informace radních 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program zasedání byl schválen všemi hlasy 
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KONTROLA ÚKOLŮ 
 

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. 
 
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. 
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. – ÚKOL TRVÁ (zasedání ZMČ – září 2017) 
(3-0-0) 
 
 
4/74/2017 
Ochrana osobních údajů-GDPR 
Rada po projednání přijala usnesení č. 625/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí 

informaci o tom, že přijal Evropský par lament a Rada EU Obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů č.2016/679 – GDPR, které začne být účinné od 
25.5.2018.GDPR přináší náročnější pravidla pro správce a zpracovatele 
osobních údajů. Toto nařízení nahrazuje zákon č.101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů. Týká se i ZŠ, MŠ a dalších organizací zřizovaných MČ.  
Základní požadavky GDPR na správce a zpracovatele osobních údajů 
jsou zejména: 

 jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (povinné pro 
veřejnou správu), 

 zpracování analýzy rizik  
 příprava spisové služby na GDPR, zabezpečení PC uvnitř ÚMČ,  
 vyřazování dokumentů ve skartačním řízení ve spisové službě,  
 archivace (digitalizace archivu, archivace ve složkách v e -spise, 

rodičovské souhlasy u dat dětí do 13 let,)  
 proškolení zaměstnanců.  

II. ukládá 
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tajemn ici připravit návrh na systematizaci ÚMČ s  ohledem na vznik nové 
agendy a vypsat výběrové řízení na pracovníka, který by mohl zastávat 
agendu související s  GDPR – archiv, spisová služba, skartační řízení 
apod.- ÚKOL TRVÁ 

(4-0-0) 

 
5/74/2017 
Příkazní smlouva – Ing. Petr Šiška 
Rada po projednání přijala usnesení č. 626/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
Příkazní smlouvu o organizačním a administrativním zajištění zadavatelských 
činností s Ing. Petrem Šiškou, Kolová 1549/1, 153 00 Praha 16, IČ: 70550581, 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: „Dotační program: Odvodnění Ďáblic – 
hospodaření s dešťovou vodou“ za částku 6 500,- Kč bez DPH. 
(4-0-0) - ÚKOL SPLNĚN 
 
6/74/2017 
VŘ – „Odvodnění Ďáblic – hospodaření s dešťovou vodou“ 
Rada po projednání přijala usnesení č. 627/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
vypsání veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu 
§ 53 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, 
s názvem: „Odvodnění Ďáblic – hospodaření s dešťovou vodou“ s uzávěrkou 
přihlášek do 8.8.2017 do 10:00 hodin. 
II. jmenuje 
v souladu s ust. § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

hodnotící komisi ve složení: Markéta Bouzková, Ing. Petr Niebauer, Mgr. Michal 

Soukup, Tatjana Dohnalová, Ing. Radimír Rexa. 

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

Administrátor VZ: Ing. Petr Šiška. 

III. 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 Příkazní smlouvy s vítězným uchazečem, který zajistí 
zpracování, podání žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí OPŽP, 
Výzva č.62 a následnou administraci dotačního řízení. 
(4-0-0) - ÚKOL SPLNĚN 

 
7/74/2017 
VŘ – „Zažít město jinak 2017“ 
Rada po projednání přijala usnesení č. 628/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
uzavření Smlouvy o výpůjčce k akci: Zažít město jinak 2017“dne 16.9.2017 od 8:00-
22:00 hodin, kterou pořádá Auto*Mat, z.s., se sídlem Bořivojova 694/108, 130 00 
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Praha 3, IČ: 22670319 zastoupený paní Hanou Škodovou v rámci poskytnutí 
účelové dotace grantu č.DOT/62/05/004478/2017, který tento spolek obdržel od 
Hlavního města Prahy. Předmětem smlouvy je bezplatné užití pozemku/komunikace 
– ul. Osinalická o výměře 481 m2 mezi ulicemi Mannerova a Ke kinu, dle přiložené 
mapy. 
(4-0-0) - ÚKOL TRVÁ 
14.8. Tajemnice radu informovala, že byl zveřejněn záměr výpůjčky od 
7.8.- 21.8.2017 a následně bude podepsána smlouva o výpůjčce.  
 
9/74/2017 
Vyjádření k oznámení záměru „Březiněves, obchvat, č. akce 999050“ - EIA 
Rada po projednání přijala usnesení č. 630/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
Vyjádření MČ Praha-Ďáblice, které bude zaslané dne 7.8.2017 Magistrátu hlavního 
města Prahy – Odbor ochrany prostředí, Oddělení posuzování vlivů na životní 
prostředí, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1 k oznámení záměru „Březiněves, 
obchvat, č. akce 999050“ dle § 6 odst. 7. zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, v platném znění, který byl dne 19.7.2017 zveřejněn na úřední 
desce Středočeského kraje.  
(4-0-0) - ÚKOL SPLNĚN 
 
10/74/2017 
T-Mobile – prodloužení tarifu s 30% slevou 

Rada po projednání přijala usnesení č. 631/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí  

informaci tajemnice, že ke dni 6.8.2017 skončila Dohoda o převodu závazků – sleva 

30 % k tarifu „S námi síť nesíť v podnikání“ a Zákaznické centrum T-Mobile-Business 

nabízí prodloužení této dohody. 

II. souhlasí  

s prodloužením tarifu s 30 % slevou „S námi síť nesíť v podnikání“ u společnosti T-
Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ: 649 49 681. 
(4-0-0) - ÚKOL SPLNĚN 
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AKTUÁLNÍ JEDNÁNÍ dne 14. 8. 2017 
 
 
1/75/2017 
Kontrola zápisu z RMČ č.74 
 

2/75/2017 
Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –  Ďáblice“ se 
společností VW Wachal,  a.s.- Dodatek č.6  
Rada po projednání přijala usnesení č. 632/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
vícepráce na zakázce „Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice“, 
a to v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dle 
soupisu uvedeném na změnovém listu ZL058-ZL069, který je přílohou usnesení, 
v celkové částce 990 709,26 Kč bez DPH, tj. 1 198 758,21 Kč včetně DPH. 
II. schvaluje 
uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo na stavební zakázku „Dostavba a stavební 
úpravy Základní školy Praha – Ďáblice“ se společností VW Wachal a.s. 
III. pověřuje  
zástupce starosty podpisem Dodatku č. 6. 

(4-0-0) 

 

3/75/2017 
Účast MČ na akcích zapsaného ústavu Komunitní centrum Vlna 
Ďáblice“  
Rada po projednání přijala usnesení č. 633/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
úhradu výdajů spojených s akcemi zapsaného ústavu Komunitní centrum Vlna 
Ďáblice z prostředků MČ ve výši 26.500,- Kč dle přílohy č. 1 
II. pověřuje  
Finanční odbor realizací tohoto usnesení z kapitoly 06 – Kultura, z paragrafu 3399. 

(4-0-0) 

 
4/75/2017 
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo s  firmou Amerex, s.r.o.  
Rada po projednání přijala usnesení č. 634/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo s firmou Amerex, s.r.o., se sídlem: 
V Zahradách2052/122, 708 00 Ostrava, IČ: 25388461, jehož předmětem je, 
z důvodu stavební nepřipravenosti, dokončení montáže a uvedení do provozu 
zařízení, vč. zaškolení obsluhy, nejpozději do 31.8.2017. 
(4-0-0) 
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6/75/2017 
Montáž nového elektroměrového rozvaděče pro ZŠ  
Rada po projednání přijala usnesení č. 635/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 
s objednáním a montáží nového elektroměrového rozvaděče RE1-400A pro Základní 
školu, U Parkánu 17/11, Praha-Ďáblice (z důvodu požadavků a připojovacích 
podmínek PREdistribuce a.s.) u firmy JEZL ELEKTRO s.r.o., nám. Na Lužinách 
157/1, 155 00 Praha 5, IČ 27137210 v celkové hodnotě 78 559,- Kč bez DPH. 
(4-0-0) 
 
 
 
 
 
Konec: v 15:00 hodin 
Zapisovatel: Jana Prejzová 

Datum vyhotovení zápisu: 14. 08. 2017 

Za ověřovatele: radní Ing. Tomáš Dvořák 
Příští jednání: 21.8. 2017 od 14:00 hodin 


