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Zápis ze 102. jednání 
Rady Městské části Praha – Ďáblice 

konaného dne 11.6.2018 od 14:10 hodin 
 
Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Ing. Mgr. Martin 
Tumpach (příchod 17:05hod), radní: Ing. Tomáš Dvořák, Markéta Stránská 
(14:30hod), Taťjana Dohnalová, tajemnice Mgr. Renata Henych 
Omluveni:  
Hosté: Ing. Hrdlička-informace o výstavbě Obecního domu Ďáblice, Mgr.Bc. Buchal 
– ředitel ZŠ a MŠ - průběžná zpráva o ZŠ a MŠ, BONA o.p.s. – prezentace služeb a 
návrh na využití budovy radnice 

 

Program jednání: 

1. Kontrola zápisu z RMČ č.101 (taj.)  

2. Zprovoznění herního prvku (místostar.) 
3. Výsledky výběrového řízení – ul. Buližníková (taj.) 
4. Odpisu rozpracované investice z  let 2006-2008(star.)  

5. Oprava podlahy v MŠ Ďáblice(taj.)  

6. Odměna ředitel i ZŠ  a MŠ  (star.) 

7. Pult centrální ochrany –  HZS (star.)  

8. Přemístění hl. uzávěru plynu z  pozemku parc.č.151 –  žádost 

(místostar.)  

9. Rozdělení hospodářského výsledku PO za rok 2017 (FIO) 

10.Rozklikávací rozpočet (místostar.)  

11 .Příspěvek na svoz komunálního odpadu (FIO)  

12. Informace radních 

Program zasedání byl schválen všemi hlasy 
 
 

KONTROLA ÚKOLŮ 
7/90/18 
Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veř. prospěšných prací  

Rada po projednání přijala usnesení č. 785/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí 
informaci tajemnice o jednání s Úřadem práce a o možnosti vytvoření pracovních 
míst v rámci Operačního programu Zaměstnanost – Evropský sociální fond. 
II. pověřuje  
tajemnici dalšími kroky vedoucími k uzavření Dohody s Úřadem práce ČR (Krajská 
pobočka pro hlavní město Prahu) o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu 
a Evropského sociálního fondu. 
(3-0-0) ÚKOL TRVÁ (odeslána žádost na MHMP o souhlas s uzavřením Dohody) 
ÚKOL SPLNĚN 
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19.3.2018 
Tajemnice informovala RMČ, že dne 14.3.2018 obdržela od MHMP Udělení 
souhlasu k žádosti o dotaci z Úřadu práce České republiky, kterou schválila Rada hl. 
m. Prahy Usnesením č.507 s tím, že MČ Praha-Ďáblice splňuje podmínky podle § 9 
odst.3 obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut 
hl. m. Prahy a souhlasí s tím, aby MČ Praha-Ďáblice požádala o poskytnutí 
příspěvku od Úřadu práce České republiky v rámci aplikace nástrojů a opatření 
státní politiky zaměstnanosti. 
Tajemnice bude pokračovat v dalších krocích vedoucích k uzavření Dohody 
s Úřadem práce ČR. 
 

9.4.2018 

Tajemnice informovala RMČ, že všechny potřebné doklady k  uzavření 

Dohody byly odeslány ke schválení Úřadu práce ČR.  

ÚKOL SPLNĚN (Dohoda s Úřadem práce uzavřena – v červnu nastoupí již 

zaměstnanec k výkonu zaměstnání jako uklízeč veřejných prostranství s dotací od 

Úřadu práce ve výši 15.000,- Kč/měsíc) 

 

11/94/18 
Výstavba bytového domu Akcíz 
Rada po projednání přijala usnesení č.822/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
předloženou architektonickou studii na výstavbu bytového domu Akcíz zpracovanou 
Ing. arch. MgA. Michalem Fišerem, Malátova 13, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 
67215254. 
II. pověřuje 
starostu vypsáním výběrového řízení na projektanta na vyhotovení projektové 
dokumentace bytového domu Akcíz. 
(4-0-0) ÚKOL TRVÁ 
23.4. 2018 
Rada po projednání přijala usnesení č.851/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
souhlasí 
s podáním Žádosti o finanční podporu z Fondu rozvoje dostupného bydlení hl. m. 
Prahy, která je přílohou tohoto usnesení.  
(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
7.5.2018 
Starosta informoval RMČ, že oslovil Ing. Šišku a v současné době probíhá příprava 
vyhlášení výběrového řízení. 
 
12/94/18 
Rekonstrukce stávajícího obecního domu 
Rada po projednání přijala usnesení č.823/18/RMČ v tomto znění: 
I. schvaluje 
předloženou architektonickou studii na rekonstrukci stávajícího obecního domu 
zpracovanou Ing. arch. Magdou Říhovou, Schnirchova 22, Praha 7, IČ: 26178541. 
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II. pověřuje 
starostu vypsáním výběrového řízení na projektanta na vyhotovení projektové 
dokumentace na rekonstrukci stávajícího obecního domu ve vybrané variantě. 
(4-0-0) ÚKOL TRVÁ 
 
23.4. 2018 
Starosta představil návrhy na rekonstrukci starého obecního domu. Průběžně budou 
probíhat konzultace o konečném dispozičním řešení 2.NP s potenciálními uživateli. 
7.5.2018 
Starosta informoval RMČ, že oslovil Ing. Šišku a v současné době probíhá příprava 
vyhlášení výběrového řízení. 
 

4/96/18  

Návrh sociální komise –  Dotované obědy a taxi pro ďáblické 

seniory 

Rada po projednání přijala usnesení č.836/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí 
návrh sociální komise na dotované obědy ve výši 10,- Kč/oběd. Předpokládané 
náklady jsou ve výši 96 000,- Kč/rok.  
II. bere na vědomí  
návrh sociální komise na dotované taxi pro ďáblické seniory  
(5-0-0) ÚKOL TRVÁ (bude předloženo na ZMČ 13.6.2018) 
  
7/96/18 
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – k.ú. Ďáblice 
Rada po projednání přijala usnesení č.839/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a.s., 
Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, IČ:27376519, jejímž předmětem je zřízení 
věcného břemene k tíži pozemků parc.č. 1729/115 a 1729/256 v k.ú. Ďáblice za 
náhradu stanovenou na základě znaleckého posudku č.90/1895/2016, 
vypracovaného Ing. Jaroslavem Semrádem, který objednalo Hlavní město Praha ve 
výši 97 940,- Kč. 
(4-0-0) ÚKOL TRVÁ (Smlouvy s přílohami odeslány k odsouhlasení na MHMP – 
Odbor evidence, správy a využití majetku, odd. městských částí) 
 
12/96/18 
PREdistribuce – návrh smlouvy na dodatečné hodnoty jističů 

Rada po projednání přijala usnesení č.844/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí  
s uzavřením Smlouvy se společností PREdistribuce, a.s., Svornosti 
3199/19a, 150 00 Praha 5, IČ: 27376516 na dodatečné hodnoty jističů 
v dodatečných rozvaděčích.  
II. pověřuje 
starostu podpisem Smlouvy. 
(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
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2/97/18 
Vyhlášení výsledků výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice 

Rada po projednání přijala usnesení č.852/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí  
informaci o výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Stínící 
technika pro OD Ďáblice“. 
II. souhlasí 
ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Stínící technika pro OD Ďáblice“ na 
návrh hodnotící komise s výběrem účastníka společnosti Isotra pro s.r.o., Pod 
Harfou 933/66, 190 00 Praha 9, IČ: 28947011 jako dodavatele předmětu v celkové 
hodnotě 265 075,- Kč bez DPH, tj. 320 741,- Kč s DPH, která byla poptána v 
souladu se Směrnicí č. 3 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 
10.1.2017. 
III. pověřuje  
starostu podpisem smlouvy. 
(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

5/97/18 
Vyhlášení výsledků výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice 

Rada po projednání přijala usnesení č.855/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí  
informaci o výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Obecní 
dům Ďáblice-Info systém a Výtvarný motiv“.  
II. souhlasí 
ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Obecní dům Ďáblice-Info systém a 
Výtvarný motiv“ na návrh hodnotící komise s výběrem účastníka společnosti Spyron 
s.r.o., Českobrodská 52, 190 11 Praha 9, IČ: 26504162 jako dodavatele předmětu v 
celkové hodnotě 692 010,- Kč bez DPH, tj. 837 332,- Kč s DPH, která byla poptána v 
souladu se Směrnicí č. 3 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 
10.1.2017. 
III. pověřuje  
starostu podpisem smlouvy. 

(5-0-0) ÚKOL TRVÁ (13.6.2018 – bude nalepen vzorek na fasádu budovy OD) 

 
11/97/18 
Poskytnutí plastových nádrží na dešťovou vodu 
Rada po projednání přijala usnesení č.861/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 
s poskytnutím 68 ks repasovaných IBC nadzemních plastových nádrží na akumulaci 

srážkových vod včetně jejich rozvozu zájemcům dle doloženého seznamu  

II. ukládá 

sekretariátu ve spolupráci s firmou Jiřího Nováka zrealizovat rozvoz a předání nádrží 

schváleným zájemcům a zajistit podpisy Dohody o poskytnutí nadzemních 

plastových nádrží. 

(5-0-0) ÚKOL TRVÁ (probíhá distribuce nádrží dle seznamu) 
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21.5.2018 

Rada po projednání přijala usnesení č.891/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 
s poskytnutím repasovaných IBC nadzemních plastových nádrží na akumulaci 

srážkových vod včetně jejich rozvozu všem zájemcům, kteří splní podmínky Pravidel 

pro poskytování nádrží, a to do celkového počtu 150ks nádrží.  

II. ukládá 

sekretariátu ve spolupráci s firmou Jiřího Nováka zrealizovat rozvoz a předání nádrží 

zájemcům dle odst. I. a zajistit podpisy Dohody o poskytnutí nadzemních plastových 

nádrží. 

III. ukládá 

sekretariátu předložit konečný seznam žadatelů na nejbližší jednání RMČ, a to po 

předání nádrží všem zájemcům, nebo po předání 150ks nádrží. 

(4-0-0) ÚKOL TRVÁ (rozvoz probíhá dle schváleného harmonogramu) 

 
2/99/18 
Vyhlášení výsledků výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice 

Rada po projednání přijala usnesení č.874/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí  
informaci o výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Obecní 
dům Ďáblice-společenský sál – dekorativní závěsy“.  
II. souhlasí 
ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Obecní dům Ďáblice-společenský sál – 
dekorativní závěsy“ na návrh hodnotící komise s výběrem účastníka společnosti 
Divadelní služby Plzeň, s.r.o., Slovanská alej 1993/28, 301 00 Plzeň, IČ: 29122651 
jako dodavatele předmětu v celkové hodnotě 173 830,- Kč bez DPH, která byla 
poptána v souladu se Směrnicí č. 3 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ze dne 10.1.2017. 
III. pověřuje  
starostu podpisem smlouvy. 
(4-0-0) ÚKOL TRVÁ  

3/99/18 
Vyhlášení výsledků výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice 

Rada po projednání přijala usnesení č.875/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí  
informaci o výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Obecní 
dům Ďáblice-společenský sál – scénické osvětlení a stavitelné podium“.  
II. souhlasí 
ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Obecní dům Ďáblice-společenský sál – 
scénické osvětlení a stavitelné podium“ na návrh hodnotící komise s výběrem 
účastníka společnosti Divadelní služby Plzeň, s.r.o., Slovanská alej 1993/28, 301 00 
Plzeň, IČ: 29122651 jako dodavatele předmětu v celkové hodnotě 453 132,70 Kč 
bez DPH, která byla poptána v souladu se Směrnicí č. 3 o zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu ze dne 10.1.2017. 
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III. pověřuje  
starostu podpisem smlouvy. 

(4-0-0) ÚKOL TRVÁ  

 
4/99/18 
Výběrové řízení „Oprava sociálního zařízení MŠ" 

Rada po projednání přijala usnesení č.876/18/RMČ v tomto znění: 

I. souhlasí 

s vypsáním výběrového řízení na akci: „Oprava sociálního zařízení MŠ“  

II. pověřuje 

Ing. Pumpra realizací výběrového řízení. 

III. jmenuje 

komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Jan Lukavec, Mgr. 
Ing. Martin Tumpach, Miroslava Koubová, Kateřina Dohnalová, Ing. Bronislava 
Lomozová. Náhradníci: Mgr. Renata Henych, Markéta Köhlerová. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN otvírání obálek proběhlo 13:30 dne 28.5.2018 

 

28.5.2018 

Rada po projednání přijala usnesení č.905/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí  

informaci o výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava 
sociálního zařízení MŠ“.  

II. souhlasí 

ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Oprava sociálního zařízení MŠ“ na návrh 
hodnotící komise s výběrem účastníka společnosti L+L rekonstrukce a stavitelství 
s.r.o., Střední 324, Hovorčovice, IČ: 05751519 jako dodavatele předmětu v celkové 
hodnotě 341 600,- Kč bez DPH, tj. 413 336 s DPH, která byla poptána v souladu se 
Směrnicí č. 3 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 10.1.2017. 

III. pověřuje  
starostu podpisem smlouvy. 

(5-0-0) ÚKOL TRVÁ 

  

9/99/18 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti – T-mobile 

Rada po projednání přijala usnesení č.881/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí 
informaci o tom, že v souladu s doporučením KVI ze dne 11.3.2018 bylo vydáno dne 
23.4.2018 souhlasné stanovisko s uložením telekomunikačního vedení do shora 
uvedených pozemků s podmínkou uhrazení záboru veřejného prostranství. 
II. souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se 
společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem: Tomíčkova 2144/1, 149 00 
Praha 4, IČ: 64949681, jejímž předmětem bude zřízení a vymezení věcného 
břemene služebnosti pro zřízení a provozování nadzemního a podzemního vedení 
komunikační sítě na části pozemků: parc. č. 193 (ostatní komunikace), parc. č. 657/1  
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(ostatní komunikace), parc. č. 642/4 (ostatní komunikace), parc. č. 1747/6 (ostatní 
komunikace), parc. č. 194/15 (silnice), parc. č. 194/14 (silnice), parc. č. 990 (ostatní 
komunikace), parc. č. 927 (ostatní komunikace), parc. č. 929/1 (ostatní komunikace), 
parc. č. 65/1 (silnice) zapsaných na LV č. 860;  jež se nachází v obci Praha, 
katastrální území Ďáblice, a jež jsou zapsány v katastru nemovitostí 
vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha 
za částku 10.000,- Kč (slovy: Deset tisíc korun českých) bez DPH. 
III. pověřuje 
zástupce starosty podpisem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene. 
(4-0-0) ÚKOL TRVÁ (podklady zaslány na MHMP k odsouhlasení) 
 
10/99/18 
Návrh Plánovací smlouvy – Areál Ďáblice, s.r.o., Praha 1 
Rada po projednání přijala usnesení č.882/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí 
návrh Plánovací smlouvy společnosti Areál Ďáblice s.r.o., se sídlem: Bílkova 856/18, 
Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ:03762939 (investora), jejímž předmětem je 
uzavření Dohody o investiční činnosti a vzájemné spolupráci při realizaci nového 
obytného areálu, který má vzniknout revitalizací původního průmyslového areálu.  
II. ukládá 
starostovi připravit předložení finální verzi Plánovací smlouvy na dalším jednání 
RMČ. 
(4-0-0) ÚKOL TRVÁ 
 
28.5.2018 
Starosta předložil na RMČ finální verzi Plánovací smlouvy. 
Rada po projednání přijala usnesení č.899/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 
s návrhem Dohody o investiční činnosti a vzájemné spolupráci se společností Areál 
Ďáblice s.r.o., se sídlem: Bílkova 856/18, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ:03762939 
(investora), jejímž předmětem je uzavření Dohody o investiční činnosti a vzájemné 
spolupráci při realizaci nového obytného areálu, který má vzniknout revitalizací 
původního průmyslového areálu, která je přílohou usnesení. 
II. ukládá 
starostovi předložení Dohody o investiční činnosti a vzájemné spolupráci ke 
schválení na zasedání ZMČ dne 13.6.2018. 
(5-0-0) ÚKOL TRVÁ (bude předloženo na ZMČ 13.6.2018) 
 
Rada po projednání přijala usnesení č.900/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
souhlasné prohlášení o záměru prodeje/koupě pozemků 1562/50 a 1562/51 v k.ú. 
Ďáblice na základě kupní smlouvy uzavřené mezi společností Areál Ďáblice s.r.o., 
(dle geometrického plánu č.1773-10/2018), které je přílohou tohoto usnesení, a to 
pro účely řízení o Rozhodnutí o dělení pozemků, které slouží jako biokoridor, proto je 
jejich oddělení žádoucí i funkčně. 
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II. ukládá 
starostovi předložení záměru prodeje/koupě pozemků 1562/50 a 1562/51 v k.ú. 
Ďáblice ke schválení na zasedání ZMČ dne 13.6.2018. 
(5-0-0) ÚKOL TRVÁ (bude předloženo na ZMČ 13.6.2018) 
 
13/99/18 
Dodatek č.1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí nájemní – MUDr. Tomáš Kneifl 
Rada po projednání přijala usnesení č.885/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí nájemní se společností 
ANGIO – CHIRURGIE s.r.o., zastoupenou jednatelem MUDr. Tomášem Kneiflem, 
Nad Akcízem 1032/1, 182 00 Praha 8 Ďáblice, IČ: 06196306, jehož předmětem je 
úhrada za nutné úpravy prostor budoucích ordinací v nebytových prostorech, které 
se nacházejí v domě budoucího nového multifunkčního obecního domu Ďáblice ve 
výši 137 000,- Kč. 
II. pověřuje 
starostu podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí nájemní s MUDr. 
Tomášem Kneiflem. 
(4-0-0) ÚKOL TRVÁ 
 
28.5.2018 
Revokace usnesení č.885/18 z RMČ 99/18 

Rada po projednání přijala usnesení č.905/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání revokuje usnesení č.885/18 a vydává usnesení nové. 
I. souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí nájemní se společností 
ANGIO – CHIRURGIE s.r.o., zastoupenou jednatelem MUDr. Tomášem Kneiflem, 
Nad Akcízem 1032/1, 182 00 Praha 8 Ďáblice, IČ: 06196306, jehož předmětem je 
úhrada za nutné úpravy prostor budoucích ordinací v nebytových prostorech, které 
se nacházejí v domě budoucího nového multifunkčního obecního domu Ďáblice ve 
výši 126 000,- Kč z důvodu nového propočtu nákladů provedených projektanty. 
II. pověřuje 
starostu podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí nájemní s MUDr. 
Tomášem Kneiflem. 
(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

14/99/18 
Rekonstrukce budovy č. p. 339/14 ul. Ďáblická – záměr 

Rada po projednání přijala usnesení č.886/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí 
informaci o dokončení studie na rekonstrukci budovy č.p. 339/14 v ul. Ďáblická. 
II. schvaluje 
předloženou variantní studii na rekonstrukci budovy č.p. 339/14 v ul. Ďáblická. 
III. pověřuje 
starostu přípravou a zpracováním výběrového řízení na zpracovatele projektové 
dokumentace. 
(4-0-0) ÚKOL TRVÁ 
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21.5.2018 
Starosta informoval RMČ, že v současné době probíhá příprava vyhlášení 
výběrového řízení. 
 
4/100/18 
Aktualizace Pravidel bytové politiky MČ Praha-Ďáblice  

Na RMČ představila Mgr. Tranová ze sociální komise návrh aktualizace Pravidel 
bytové politiky MČ Praha – Ďáblice s ohledem na nový občanský zákoník, ochranu 
osobních údajů a GDPR. Sekretariát starosty ve spolupráci se sociální komisí a 
právní kanceláří připraví a předloží konečnou verzi Pravidel bytové politiky MČ 
Praha – Ďáblice na nejbližším jednání RMČ. 
Návrh Pravidel bytové politiky byl zaslán dne 22.5.2018 k dopracování právní 
kanceláři dne 28.5.2018 předložena finální verze na RMČ. 
 
Rada po projednání přijala usnesení č.899/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí  
s předloženou finální verzí Pravidel bytové politiky. 

II. ukládá 

starostovi předložit Pravidla bytové politiky MČ Praha-Ďáblice dne 13.6.2018 

zastupitelstvu MČ ke schválení. 

(5-0-0) ÚKOL TRVÁ (bude předloženo na ZMČ 13.6.2018) 
 

5/100/18 
Autobusové zastávky  

Rada po projednání přijala usnesení č.892/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí  
informaci o výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem 
„Přístřešky autobusových zastávek“.  
II. souhlasí 
ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Přístřešky autobusových zastávek“ s 
výběrem účastníka společnosti STREETPARK s.r.o., Ptáčov 40, 674 01 Třebíč, 
IČ:06077315 jako dodavatele předmětu v celkové hodnotě 470 902 Kč bez DPH, tj. 
569 791,42 s DPH, která byla poptána v souladu se Směrnicí č. 3 o zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 10.1.2017. Z nabídky bude odebrán 
přístřešek Letňanům, čímž konečná cena bude ve výši 391 026 Kč bez DPH, tj. 
473 141,46 Kč s DPH. 
III. pověřuje  
místostarostu podpisem smlouvy. 
IV. ukládá  
FIO zařadit částku ve výši 80 000,- Kč do rozpočtového opatření. 
(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

6/100/18 
Závěrečný účet 2017  

Rada po projednání přijala usnesení č.893/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
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I. souhlasí  
s předloženým návrhem Závěrečného účtu MČ Praha-Ďáblice za rok 2017. 
II. doporučuje 
zastupitelstvu MČ schválit Závěrečný účet MČ Praha-Ďáblice za rok 2017 “bez 
výhrad” na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice (červen 
2018). 
III. pověřuje 
předsedu FV k předložení odsouhlaseného návrhu Závěrečného účtu Radou MČ za 
rok 2017 na nejbližším zasedání ZMČ. 
(4-0-0) ÚKOL TRVÁ (bude předloženo na ZMČ 13.6.2018) 
 
7/100/18 
Výsadba stromové linie-rekreační louka U Hvězdárny  

Rada po projednání přijala usnesení č.894/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí   
se záměrem výsadby stromové linie v oblasti rekreační louky U Hvězdárny (JZ)v k.ú. 
Ďáblice. 
II. pověřuje 
starostu předložením potřebné dokumentace k projednání RMČ. 
(4-0-0) ÚKOL TRVÁ 

 
8/100/18 
Vyhlášení výsledků výběrového řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice – Obecní 

dům Ďáblice-společenský sál – truhlářské výrobky  

Rada po projednání přijala usnesení č.895/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí  
informaci o výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Obecní 
dům Ďáblice-společenský sál – truhlářské výrobky“.  
II. souhlasí 
ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Obecní dům Ďáblice-společenský sál – 
truhlářské výrobky“ na návrh hodnotící komise s výběrem účastníka společnosti 
TARGET DESIGN s.r.o., nám. Osvobození 51, 679 01 Lysice, IČ: 02600013 jako 
dodavatele předmětu v celkové hodnotě 330 327,- Kč bez DPH, tj. 399 695,67 Kč 
s DPH, která byla poptána v souladu se Směrnicí č. 3 o zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu ze dne 10.1.2017. 
III. pověřuje  
starostu podpisem smlouvy. 
(4-0-0) ÚKOL TRVÁ  
 
9/100/18 

Vyhlášení výsledků výběrových řízení na rekonstrukci chodníku Pod 

Hvězdárnou  

Rada po projednání přijala usnesení č.896/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí  
informaci o výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem 
„Rekonstrukce chodníku Pod Hvězdárnou“.  
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II. souhlasí 
ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníku Pod 
Hvězdárnou“ na návrh hodnotící komise s výběrem účastníka společnosti Stavební 
firma Neumann s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, IČ: 28177851, IČ: jako 
dodavatele předmětu v celkové hodnotě 399 160,27 Kč bez DPH, tj. 482 983,93 Kč 
s DPH, která byla poptána v souladu se Směrnicí č. 3 o zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu ze dne 10.1.2017. 
III. pověřuje  
starostu podpisem smlouvy. 
(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
 

3/101/18 

Program na zasedání ZMČ č.26 dne 13.6.2018  

Rada po projednání přijala usnesení č.900/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje  
Program na zasedání ZMČ č.26 dne 13.6.2018 v tomto znění: 

1) Kontrola zápisu ze ZMČ č.25 
2) Volný mikrofon 
3) Rozpočtové opatření č.6/2018 – informace (FV) 
4) Závěrečný účet MČ Praha-Ďáblice za rok 2017 (FV) 
5) Výstavba sportovní haly – schválení spoluúčasti (star.) 
6) Záměr rekonstrukce Ďáblická 339 (star.) 
7) Rozpočtové opatření č.7/2018 (FV) 
8) Areál Ďáblice s.r.o. - Dohoda o investiční činnosti a vzájemné spolupráci a 

prezentace záměru (star.) 
9) Schválení záměru – prodeje/koupě pozemků (star.) 
10)Prostorová studie na rozšíření ul. Statkové (star.) 
11)Odpis zmařené investice – Akcíz 2006-2008 (star.) 
12)Dotované obědy a taxi pro seniory (star.) 
13)Smlouva o bezúplatném převodu herních prvků od ZŠ a MŠ (místostar.) 
14)Pravidla bytové politiky MČ Praha-Ďáblice (star.) 
15)Rekonstrukce OD – předložení varianty (star.) 
16)Veřejná zakázka – Dostavba veřejného osvětlení – ul. Buližníková (star.) 
17)Diskuze 
18)Informace radních a zastupitelů  

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
 

4/101/18 

Směrnice GDPR 
Rada po projednání přijala usnesení č.901/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání v souvislosti s GDPR 
schvaluje 
směrnice: Zajištění práv subjektu údajů, Zpracování osobních údajů, Pověřenec pro 
ochranu osobních údajů. 
(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

5/101/18 

Rozpočtové opatření č.6/2018 
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Rada po projednání přijala usnesení č.902/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání v souvislosti s GDPR 
I. schvaluje 
rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu MČ na rok 2018, které je přílohou tohoto 
usnesení. 
II. pověřuje předsedu FV 
informovat Zastupitelstvo MČ Praha – Ďáblice o tomto rozpočtovém opatření č. 6 na 
nejbližším zasedání zastupitelstva. 
(5-0-0) ÚKOL TRVÁ (bude předloženo na ZMČ 13.6.2018) 

 
AKTUÁLNÍ JEDNÁNÍ dne 11.6. 2018 

 
1/102/18 

Kontrola úkolů z RMČ č.101 

 

2/102/18 

Zprovoznění herního prvku 
Rada po projednání přijala usnesení č.909/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání  
I. bere na vědomí 
informaci o demontáži herních prvků v rámci rekonstrukce budovy ZŠ a nutnosti 
nové instalace, resp. opravy a montáže herních prvků certifikovanou firmou. Herní 
prvky budou umístěny na některém ze stávajících dětských hřišť v Ďáblicích. 
II. ukládá 
Ing. Lukavcovi vystavení objednávky a zajištění realizace akce. 
(5-0-0) 
 

3/102/18 

Výsledky výběrového řízení – ul. Buližníková  
Rada po projednání přijala usnesení č.910/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí  
informaci o výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem 
„Dostavba veřejného osvětlení“.  
II. souhlasí 
ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Dostavba veřejného osvětlení“ na návrh 
hodnotící komise s výběrem účastníka společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., 
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČ: 25751018 jako dodavatele předmětu v 
celkové hodnotě 1 373 062,18 Kč bez DPH, tj. 1 661 405,24 Kč s DPH, která byla 
poptána v souladu se Směrnicí č. 3 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ze dne 10.1.2017. 
III. ukládá  
starostovi v souladu s usnesením č.48/15/ZMČ ze dne 17.6.2015 – bod 2.1. předložit 
ZMČ vítěze veřejné zakázky ke schválení. 
(4-0-0) 
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4/102/18 
Odpis rozpracované investice z let 2006-2008 
Rada po projednání přijala usnesení č.911/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 
s návrhem odpisu rozpracované investice Akcíz II. ve výši 371.035,- Kč jako 
zmařené investice MČ Praha – Ďáblice.  
II. pověřuje  
starostu předložit návrh odpisu rozpracované investice Akcíz II. ve výši 
371.035,- Kč Zastupitelstvu MČ Praha -Ďáblice ke schválení na 
nejbl ižším zasedání zastupitelstva.  
(4-0-0) 

5/102/18 
Oprava podlahy v MŠ Ďáblice 
Rada po projednání přijala usnesení č.912//18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí  
informaci o výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava 
podlahy v MŠ Ďáblice“.  
II. souhlasí 
ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Oprava podlahy v MŠ Ďáblice “ s 
nabídkou společnosti ISP s.r.o., Modřanská 11, 143 00 Praha 4 - Modřany, IČ: 
45791848 jako dodavatele předmětu v celkové hodnotě 237 422,- Kč bez DPH, tj. 
287 280,62 Kč s DPH, která byla poptána v souladu se Směrnicí č. 3 o zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 10.1.2017. 
III. ukládá  
sekretariátu starosty vystavit objednávku. 
IV. ukládá 
Ing. Lukavcovi zajistit realizaci akce. 
(5-0-0) 
 
6/102/18 
Odměna řediteli ZŠ a MŠ 
Rada po projednání přijala usnesení č.913/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje  
v souladu s ustanovením § 134 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, odměnu 
Mgr. Bc. Josefu Buchalovi, řediteli Základní školy a mateřské školy, U Parkánu 17, 
Praha 8 – Ďáblice, a to ve výši 60.000,- Kč, která bude vyplacena z mzdových 
prostředků MŠMT pro rok 2017. 
II. ukládá  
starostovi informovat ředitele ZŠ a MŠ. 
(5-0-0) 
 
7/102/18 
Pult centrální ochrany –  HZS 
Rada po projednání přijala usnesení č.914/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
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I. bere na vědomí 
návrh smlouvy o poskytování služeb dálkového přenosu informací z ústředny EPS 
PS, umístěné v objektu Obecní dům Ďáblice, Osinalická parc.č.606, 18200 Praha 8 
– Ďáblice, na operační středisko HZS hl. m. Prahy, se zajištěním zásahu jednotek 
HZS hl. m. Prahy od společnosti M-Conections, s.r.o., se sídlem Pomezní 10/1369, 
182 00 Praha 8, IČ: 26432595, který řeší kromě technických požadavků následující 
výdaje: 

• Bezpečnostní Audit:3 112,- Kč bez DPH 

• Vybavení technologiemi na připojení na PCO HZS – max.  81802,- Kč bez 
DPH (objednat – komunikátor, rozhraní, instalaci, klíče …) 

• Měsíční poplatek za připojení na PCO HZS – 6 499,- Kč bez DPH za měsíc 
provozu 

• Kontakty na zástupce vlastníka objektu (tj. úřadu MČ) – přílohy 8 a 9. 
II. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytování služeb dálkového přenosu informací. 
III. pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. 
(4-0-0) 
 
8/102/18 
Přemístění hl. uzávěru plynu z pozemku parc.č.151 
Rada po projednání přijala usnesení č.915/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí 
žádost paní H.H. a pana M.S. o povolení přemístění hlavního uzávěru plynu z jejich 
pozemku parc.č. 151 k.ú. Ďáblice na sousední pozemek parc.č. 159, k.ú. Ďáblice ve 
vlastnictví MČ Praha-Ďáblice. 
II. souhlasí 
přemístěním hlavního uzávěru plynu z pozemku parc.č. 151 z důvodu demolice 
stavby na pozemek ve vlastnictví MČ Praha-Ďáblice.  
(5-0-0) 
 
9/102/18 
Rozdělení hospodářského výsledku PO za rok 2017 
Rada po projednání přijala usnesení č.916/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I, schvaluje 
návrh rozdělení hospodářského výsledku PO Základní škola a mateřská škola, 
Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 za rok 2017 v poměru 80% do fondu odměn a 20% 
do rezervního fondu. 
II. ukládá  
starostovi informovat ředitele ZŠ a MŠ. 
(4-1-0) 
 
10/102/18 
Rozklikávací rozpočet 
Místostarosta předal RMČ informaci zástupce MČ ve spolku Otevřená města o 
rozklikávacím rozpočtu. Radní si vyžádali na příští zasedání podrobnější podklady. 
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11/102/18 
Příspěvek na svoz komunálního odpadu  
Rada po projednání přijala usnesení č.917/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 
s udělením výjimky z termínu (do 30.4.2018) pro uplatnění příspěvku na svoz 
komunálního odpadu. 
II. schvaluje 
příspěvek na svoz komunálního odpadu za II. pololetí 2017 pro bytové domy: U 
Prefy č.p. 966/26 a Ďáblická č.p. 1053 v k.ú. Ďáblice. 
(5-0-0) 
 
 
11/102/18 
Informace radních 

a) Starosta informoval o dalším postupu a termínech přípravy k Metropolitnímu 
plánu. 
b) Rada se seznámila s podněty Komise životního prostředí a dopravy k záměru 
„Obytný soubor Ďáblice“ 
 
 
 
 
 
Konec: v 18:35 hodin 
Zapisovatel: Markéta Köhlerová 

Datum vyhotovení zápisu: 11.6.2018 

Za ověřovatele: radní Ing. Tomáš Dvořák 
Příští jednání: 25.6.2018 od 14:00 hodin. 
 


