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Zápis z 77. jednání 
Rady Městské části Praha – Ďáblice 

konaného dne 28. 8. 2017 od 14:00 hodin 
 

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

 

Program jednání: 

 

 
1. Kontrola zápisu z RMČ č.76 (taj.) 

2. Pronájem bytu –  ul. Ďáblická č.p. 339/14 –  info (taj.)  

3. Projekt Komunitní život v  Ďáblicích –  sociální pracovník –  info 

(taj.)  

4. JSDH –  odprodej dýchacích přístrojů Saturn S7 (taj.)  

5. Dodatek –  Energie ČS –  (FIO) 

6. JSDH –  objednávka č.197/2017(star.)  

7. Žádost o změnu charakteru dotace  

8. Žádost o splátkový kalendář (FIO)  

9. Změna odpisového plánu ZŠ  a MŠ  (FIO) 

10. 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) 
 
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 
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 .  
 
 
2/76/2017 
Ďáblický Zpravodaj –  ceník (taj.)  

Tajemnice radním sděli la, že ceník byl prokonzultován s  šéfredaktorkou 

Ďáblického zpravodaje paní Macháňovou a jejím graf ikem.  
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Rada po projednání přijala usnesení č. 636/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 

s návrhem nového Ceníku pro vydávání inzerce v Ďáblickém zpravodaji. 
II. doporučuje 
Zastupitelstvu MČ ke schválení přílohu Pravidel pro vydávání Ďáblického zpravodaje 

(ceník pro vydávání inzerce), která byla schválena ZMČ dne 12.10.2016. 

III. ukládá  

tajemnici předložit přílohu Pravidel pro vydávání Ďáblického zpravodaje (ceník pro 

vydávání inzerce), která byla schválena ZMČ dne 12.10.2016 na nejbližším 

zasedání zastupitelstva. 

(4-0-0) ÚKOL TRVÁ (zasedání ZMČ – září 2017) 
 
3/76/2017 
Pronájem v Obecním domě (FIO) 
Rada po projednání přijala usnesení č. 637/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 

se záměrem pronájmu: 

• v Obecním domě v Praze-Ďáblicích, Ke Kinu 159/7, k. ú. Ďáblice, horní a 

dolní sál a místnost bývalé jídelny, a to od 1.9.2017 do 31.8.2018 za částku 

100,- Kč/hodina pro nekomerční účely. 

• v Obecním domě v Praze-Ďáblicích, Ke Kinu 159/7, k. ú. Ďáblice, horní a 

dolní sál a místnost bývalé jídelny, a to od 1.9.2017 do 31.8.2018 za částku 

150,- Kč/hodina pro komerční účely a následným uzavřením nájemních 

smluv. 

II. pověřuje 
starostu podpisem nájemních smluv. 
(4-0-0) ÚKOL TRVÁ 
 
4/76/2017 
Pronájem pozemku – zahrádky (FIO) 
Rada po projednání přijala usnesení č. 638/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 
se záměrem pronájmu:  
části obecního pozemku (130 m2) p.č. 259 v k.ú. Ďáblice, v ulici Ďáblická o celkové 
výměře 852 m2, na dobu určitou (2 roky s možným prodloužením nájemní smlouvy), 
jako zahrádku. Cena pronájmu činí 20,- Kč/m2/rok.  
II. souhlasí 
s následným uzavřením nájemní smlouvy. 
III. pověřuje 
místostarostu podpisem nájemní smlouvy. 
 (4-0-0) ÚKOL TRVÁ 
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5/76/2017 
Zřizovací listina ZŠ a MŠ  (FIO) 

Rada po projednání přijala usnesení č. 639/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I.  souhlasí 
s návrhem Zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy, Praha 8 – Ďáblice, U 
Parkánu 17 a s návrhem Smlouvy o výpůjčce mezi Městskou částí Praha – Ďáblice a 
Základní školou a mateřskou školou, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17. 
II. doporučuje  
Zastupitelstvu MČ Praha-Ďáblice Zřizovací listinu a Smlouvu o výpůjčce ke 
schválení. 
III. ukládá 

tajemnici předložit Zřizovací listinu a Smlouvu o výpůjčce na nejbližším zasedání 

ZMČ dne 20.9.2017 

(4-0-0) ÚKOL TRVÁ (zasedání ZMČ – září 2017)  
 
6/76/2017 
Žádost o doplňkový souhlas –  Bydlení Ďáblice, s.r.o.  (taj.)  
Rada po projednání přijala usnesení č. 640/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 
se zpřesněním již uděleného souhlasu společnosti Bydlení Ďáblice s.r.o., se sídlem 
Teplická 604/15, 190 00 Praha 9, IČ: 04419880 k využití pozemků parc.č. 65/1 a 
parc.č. 1562/31, v k.ú. Ďáblice v rámci Dohody o investiční činnosti a vzájemné 
spolupráci uzavřené mezi MČ Praha-Ďáblice a společností Bydlení Ďáblice, s.r.o. 
Souhlasné stanovisko je nedílnou součástí usnesení.  
(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
 
7/76/2017 
Dodatek č.7/2017 ke Smlouvě o dílo –  VW Wachal, a.s. (taj.)  
Rada po projednání přijala usnesení č. 641/17/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 č. 60, 61, 63, 68, 70 a 71 v celkové částce 
991 694,18 Kč bez DPH, tj. 1 166 492,12 Kč včetně DPH.  
II. schvaluje 
uzavření Dodatku č. 7 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. 7. 
(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
 

8/76/2017 
Žádost o dotaci –  výměna kotlů  (OVS) 
Rada po projednání přijala usnesení č. 642/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí 
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na základě výsledků provedené revizi spalinových cest a zjištění 5 vadných kotlů 
byla provedena jejich výměna v bytových domech: 
U Parkánu 18/9 – 1 kotel, vadná spalinová cesta 
Legionářů 88/51 – vadná elektroinstalace, výměna el. bojleru za plynový kotel 
Legionářů 88/51 – vadný kotel 
Ďáblická 161/8 – 1x vadný kotel, 1x vadné spalinové cesty 
Při vadné spalinové cestě nebo vadném kotli již musí dojít k náhradě novými 
kondenzačními kotli. 
II. schvaluje  
zadání objednávky – výměna kotlů a úhrada faktury firmy TD servis, s.r.o., Řepčická 
773/14, 102 00 Praha 10, IČ: 60470365 v celkové částce 214 670,- Kč bez DPH, tj. 
259 751,- Kč včetně DPH. 
III. schvaluje 
podání žádosti MČ Praha-Ďáblice o dotaci z „Programu Čistá Praha 2017“ na 

částečnou úhradu nákladů. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

9/76/2017 
Komise pro výběr uchazeče  –  pronájem bytu (FIO) 
Rada po projednání přijala usnesení č. 643/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí 

vypsání záměru na pronájem bytu č.13 ve 3.patře v domě ve vlastnictví MČ Praha-
Ďáblice v ulici Ďáblická č.p. 339/14 s obytnou plochou 202 m2, na dobu určitou (2 
roky s možným prodloužením nájemní smlouvy. (Minimální nabídnutá částka 
k pronájmu činila 85,- Kč/m2. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce 
v termínu od 1.6.2017 do 15.8.2017. 
II. jmenuje 
hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Dvořák, Tatjana Dohnalová, Mgr. Ing. Martin 

Tumpach, Markéta Stránská a Mgr. Renata Henych. 

Náhradníci: Ing. Jan Lukavec, Miroslava Koubová a Jana Prejzová.  
III. pověřuje  
místostarostu podpisem Nájemní smlouvy s vítězným uchazečem. 
(4-0-0) - ÚKOL TRVÁ 
28.8.2017 
Rada po projednání přijala usnesení č. 645/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí 

informaci, že vítězným uchazečem o pronájem bytu se stala paní Bc. Jitka Kolářová, 
se kterou bude uzavřena nájemní smlouva. 
(4-0-0) 
 
10/76/2017 
„Dešťovka 2017“ (taj.)  
K projednávání tohoto bodu se dostavil pan Ing. Radimír Rexa. 
Rada po projednání přijala usnesení č. 644/17/RMČ v tomto znění: 
Rada v souladu s usnesením č.5 ZMČ č.21 ze dne 26.7.2017 po projednání 
I. požaduje 
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doplnit do Prověřovacích studií ověření proveditelnosti navrženého řešení s ohledem 
na výškové poměry a existující areálové přípojky. 
II. požaduje 
zajistit dokumentaci a realizaci stávajících areál. přípojek. 

III. požaduje  

na základě proveditelnosti navrženého řešení vypracovat projektovou dokumentaci 

stupně DPS a zajistit potřebný inženýring pro objekty: 

a) SK Ďáblice 

b) MŠ 

(4-0-0) ÚKOL TRVÁ 
 
 
 

AKTUÁLNÍ JEDNÁNÍ dne 28. 8. 2017 
 
 
1/77/2017 
Kontrola zápisu z RMČ č.76  

 

2/77/2017 
Pronájem bytu –  ul. Ďáblická č.p. 339/14 –  informace 

Bod podřazen pod bod č.9/76/2017  

 
3/77/2017 
Projekt Komunitní život v  Ďáblicích –  sociální pracovník –  info  
Tajemnice radu informoval, že Mgr. Vermešová byla seznámena s ostatními 
zaměstnanci v rámci projektu a bude se do akcí zapojovat již od září.  
Rada po projednání přijala usnesení č. 646/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí 

informaci, že komise pro výběr nejvhodnějšího uchazeče na pozici sociální 
pracovník v rámci projektu „Komunitní život v Ďáblicích“ vybrala Mgr. Pavlínu 
Vermešovou s předpokládaným nástupem do zaměstnání ke dni 1.11.2017. 
(4-0-0) 

4/77/2017 
JSDH –  odprodej dýchacích přístrojů Saturn S7  
Rada po projednání přijala usnesení č. 647/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 
s odprodejem 2 ks dýchacích přístrojů Saturn S7 u Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů za částku 2500,- Kč za kus z důvodu nepoužitelnosti, bez revize a nahrazení 
modernějšími a bezpečnějšími dýchacími přístroji Drager. 
(4-0-0)  
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5/77/2017 
Dodatek č.1/2017  ke Smlouvě o sdružených službách dodávky 
elektřiny  
Rada po projednání přijala usnesení č. 648/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
Uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny se 
společností Energie ČS, a.s., se sídlem Budějovická 1518/13a, Praha 4, IČ: 
24256692, jejímž předmětem je úprava fakturačních údajů. 
II. pověřuje 
zástupce starosty podpisem Dodatku č.1.  

(4-0-0) 
 
6/77/2017 
JSDH –  objednávka č.197/2017  
Rada po projednání přijala usnesení č.649/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 
s objednáním věcí pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů bez výběrového 
řízení (jedná se o specifickou dodávku, firma je výhradním dodavatelem výzbroje a 
výstroje pro hasiče) u firmy: Duffek s.r.o., Košetice 239, 394 22 Košetice, 
IČ:04768663 v celkové hodnotě 114 570,- Kč vč. DPH. 
(4-0-0) 
 
7/77/2017 
Žádost o změnu charakteru dotace  
Rada po projednání přijala usnesení č. 650/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 
s podáním žádosti na MHMP týkající se změny charakteru investiční dotace 
obdržené dle usnesení č. 25/19 z 30.3.2017 v částce 2 000 000,- Kč u akce 
„Dostavba a přestavba ZŠ Ďáblice“ pro úhrady neinvestičních výdajů. 
II. ukládá 
starostovi neprodleně předložit žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy. 
(4-0-0)  
 
8/77/2017 
Žádost o splátkový kalendář  
Rada po projednání přijala usnesení č. 651/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 
se splátkovým kalendářem za nedoplatek za vyúčtování služeb z bytu U Parkánu 18 
za období 2016-2017 ve výši -1678,- Kč pro paní O.M. s tím, že úhrada nedoplatku 
bude provedena nejpozději do konce měsíce listopadu 2017.  
(4-0-0) 
 
9/77/2017 
Změna odpisového plánu ZŠ  a MŠ  
Rada po projednání přijala usnesení č. 652/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
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I. schvaluje 
odpisový plán pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola, Praha 8 
– Ďáblice, U Parkánu 17 na rok 2017, který se stává zdrojem investičního fondu 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Tento odpisový 
plán ruší předchozí odpisové plány roku 2017. 
(4-0-0) 
 
10/77/2017 
Informace radních 

 
 
 
 
Konec: v 17:01 hodin 
Zapisovatel: Jana Prejzová 

Datum vyhotovení zápisu: 28. 08. 2017 

Za ověřovatele: radní Ing. Tomáš Dvořák 
Příští jednání: 11. 9. 2017 od 14:00 hodin 
 


