
Zápis z jednání RMČ č. 104 ze dne 2.7. 2018  

 

 

1 

Zápis ze 104. jednání 
Rady Městské části Praha – Ďáblice 

konaného dne 2.7.2018 od 16:00 hodin 
 
Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Ing. Mgr. Martin 
Tumpach, radní: Ing. Tomáš Dvořák, Markéta Stránská, Taťjana Dohnalová, 
tajemnice Mgr. Renata Henych 
Omluveni:  
Hosté: 

 

Program jednání: 

1. Kontrola zápisu z RMČ č.103 (taj.)  

2. Metropolitní plán –  připomínky MČ (star.)  

3. VŘ –  Výstavba bytového domu Akcíz –  zhotovení projektové 

dokumentace (star.)  

4. Stavba betonových patek autobusových zastávek (místnost.)  

5. Informace radních 

 

 
Program zasedání byl schválen všemi hlasy 
 
 
 

KONTROLA ÚKOLŮ 
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 SPLNĚN 
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 
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Starosta informoval RMČ, že oslovil Ing. Šišku a v současné době probíhá příprava 
vyhlášení výběrového řízení. 
25.6.2018 
Jmenování komise pro otvírání obálek a hodnotící komise na akci: „Výstavba 
bytového domu Akcíz – zhotovení projektové dokumentace“  
Otvírání obálek proběhne dne 26.6.2018 v 10:00 hodin 
Rada po projednání přijala usnesení č.918/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 

jmenuje 

komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Jan Hrdlička, 
Markéta Köhlerová, Ing. Jan Lukavec, Mgr. Renata Henych, Ing. Tomáš Dvořák. 
Náhradníci: Pavla Černá, Ing. Bronislava Lomozová 

(5-0-0) 

2.7.2018 
Rada po projednání přijala usnesení č.935/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí  
informaci o výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem 
„Výstavba bytového domu Akcíz – zhotovení projektové dokumentace“.  
II. souhlasí 
ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Výstavba bytového domu Akcíz – 
zhotovení projektové dokumentace“ na návrh hodnotící komise s výběrem účastníka: 
MgA. Ing. Arch. Michal Fišer, Malátova 13, 150 00 Praha 5-Smíchov, IČ: 67215254 
jako dodavatele předmětu zakázky v celkové hodnotě 1 480 000,- Kč bez DPH, tj. 
1 790 800,- 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 předložit návrh smlouvy ke schválení na nejbližším zasedání 
zastupitelstvu MČ Praha-Ďáblice. 
(5-0-0) 
 
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. 
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 
na vyhlášení výběrového řízení. 
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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 dne 11.7.2018) 
  
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 

 
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) 

21.5.2018 

Rada po projednání přijala usnesení č.891/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
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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) 

25.6.2018 

Rada po projednání přijala usnesení č.919/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 
s navýšením maximálního počtu ze dvou na čtyři kusy repasovaných IBC 

nadzemních plastových nádrží na akumulaci srážkových vod včetně jejich rozvozu 

za stejných podmínek jednomu žadateli do vyčerpání celkového počtu 150 ks nádrží.  

 (5-0-0) ÚKOL TRVÁ 

 
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 
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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. 
III. pověřuje  
starostu podpisem smlouvy. 

(4-0-0) ÚKOL TRVÁ  

 
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)  
21.5.2018 
Starosta informoval RMČ, že v současné době probíhá příprava vyhlášení 
výběrového řízení. 
ÚKOL TRVÁ 
 
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 dne 11.7.2018) 
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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 

 

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) ÚKOL TRVÁ 
 
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) ÚKOL TRVÁ (bude předloženo na ZMČ dne 11.7.2018) 
 

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. 
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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 připravit smlouvu. ÚKOL SPLNĚN 

IV. ukládá 

Ing. Lukavcovi zajistit realizaci akce. 

(5-0-0) ÚKOL TRVÁ (29.6.2018 – Zhotovitel započal s pracemi) 

10/102/18 
Rozklikávací rozpočet 
Místostarosta předal RMČ informaci zástupce MČ ve spolku Otevřená města o 
rozklikávacím rozpočtu a na dalším jednání RMČ budou poskytnuty podrobnější 
podklady. 
2.7.2018 
Bude svoláno jednání současně s oběma poskytovateli rozklikávacího rozpočtu 
(firma Gordic a Spolek Otevřená města) 
 
2/103/18 

Smlouva o zpracování osobních údajů-Edenred 
Rada po projednání přijala usnesení č.920/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí 
návrh Smlouvy o zpracování osobních údajů, se společností Edenred CZ s r.o., se 
sídlem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8-Karlín, IČ: 24745391 jejímž předmětem 
jsou práva, podmínky a záruky smluvních stran z hlediska technického a 
organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů. 
II. schvaluje 
uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů. 
III. pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. 
(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
 

3/103/18 

Výpověď Smlouvy o pronájmu reklamních ploch  
Rada po projednání přijala usnesení č.921/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí 
výpověď Smlouvy o pronájmu všech reklamních ploch v  přístřešku 
Autobusové zastávky Květnová směr centrum (Praha) s  f irmou Studio 
FAN, s.r.o., Václavské náměstí 831/21, Praha 1, 110 00.  
II. souhlasí 
s ukončením Smlouvy o pronájmu všech reklamních ploch v přístřešku 
Autobusové zastávky Květnová směr centrum (Praha) po uplynutí 3 
měsíční výpovědní lhůty, t j. 30.9. 2018.  
III. ukládá 
sekretariátu zaslat výpověď o ukončení pronájmu do 30.6. 2018. 
(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
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4/103/18 

Dodatek č.  6 ke smlouvě se společností  T-mobile 

Rada po projednání přijala usnesení č.922/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. bere na vědomí 

návrh Dodatku č.6 k nájemní smlouvě č. 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, kterým v souvislosti s úpravou základnové 
stanice dochází ke změně přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
(Úprava základnové stanice byla odsouhlasena radou Městské části Praha – Ďáblice 
jejím usnesením č. 812/18/RMČ ze dne 19. 3. 2018; usnesení tvoří přílohu č. 2 
tohoto dodatku). 

II. schvaluje 
uzavření Dodatku č.6 k nájemní smlouvě se společností T-mobile. 

III. pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. 
(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
 

5/103/18 

Dodatek ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny NN   

Rada po projednání přijala usnesení č.923/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. bere na vědomí 

návrh Dodatku ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny NN  
se společností Energie ČS, a.s., se sídlem: Praha 4, Budějovická 1518/13a, 148 00, 
IČ: 24256692, kterým se prodlužuje trvání Smlouvy o sdružených službách dodávky 
elektřiny ze dne 13.4.2016 do 31.12.2020. 

II. schvaluje 
uzavření Dodatku ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny NN. 

III. pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. 
(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
 

6/103/18 

Program na zasedání ZMČ č.27 dne 11.7.2018  

Rada po projednání přijala usnesení č.924/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
schvaluje 

Program na zasedání ZMČ č.27, které se bude konat dne 11.7.2018 

v tomto znění:  

1) Kontrola zápisu ze ZMČ č.26 (star.)  

2) Volný mikrofon  

3) Metropolitní plán –  připomínky MČ(star.)  

4) Odpis rozpracované  investice (star.)  

5) Záměr rekonstrukce budovy č.p.159/7 OD Ke kinu (star.)  

6) Rozpočtové opatření č.8/2018  (FIO) 

7) Pravidla bytové polit iky  (star.) 
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8) Dotované obědy a taxi pro seniory  (star.)  

9) Diskuze 

10)Informace radních a zastupitelů   

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

7/103/18 

Spoluúčast Místní Agenda 21 –  povolení přesunu fin. prostředků  

Rada po projednání přijala usnesení č.925/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. bere na vědomí 

informaci o tom, že usnesením č. 796/18/RMČ byla schválena spoluúčast MČ na 
projektu Místní Agenda 21 pro rok 2018 ve výši 73 600,- Kč. Podkladem k tomuto 
usnesení byl položkový rozpočet, na které položky bude spoluúčast použita.  

II. bere na vědomí 
žádost Komunitního centra Vlna Ďáblice, z.s., Osinalická 1069/26, 18200 Praha 8, 
IČ: 06010938 o přesun rozpočtových položek spoluúčasti MČ v rámci projektu Na 
zdravé vlně (projekt je realizován z prostředků dotace Místní Agenda 21). 

III. schvaluje 
přesun dílčích položek rozpočtu projektu „Na zdravé vlně“ v  celkové  
výši 73.600,- Kč s  tím, že došlo k  rozdílu v  cenách dodávek 
jednotl ivých subdodavatelů, avšak při zachování celkové výše 
spoluúčasti MČ.  
(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
 

8/103/18 

Systematizace pracovních míst Úřadu městské části Praha -Ďáblice  
Rada po projednání přijala usnesení č.926/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
schvaluje 
v souladu s § 94 odst.2 písm. d) zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, systematizaci pracovních míst Úřadu městské části Praha-Ďáblice 
(4 místa uklízečů veřejných prostranství) z důvodu rozšíření pracovních úvazků 
v rámci projektu „Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu 
a Evropského sociálního fondu č.ABA-VZ-14/2018“ od 1.6.2018 do 31.5.2019 a 1 
místo uklízečky budovy nové radnice a sálu. Systematizace je přílohou tohoto 
usnesení. 
(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
 

9/103/18 

Žádost o čerpání z  investičního fondu - ZŠ  
Rada po projednání přijala usnesení č.927/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. bere na vědomí 

žádost ředitele ZŠ a MŠ, Praha-Ďáblice, U Parkánu 17 pana Mgr. Bc. Josefa 
Buchala o vyslovení souhlasu s čerpáním investičního fondu v roce 2018 na nákup 
podlahového mycího stroje do MŠ ve výši 70.000,- Kč. (Mycí stroj podlahový – 
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předpokládaný typ Bohman B1 – bateriový, kabelová verze s označením C1). MŠ jej 
potřebuje pro zajištění kvalitního a rychlého úklidu podlahových ploch školky.  

II. souhlasí 
s čerpáním investičního fondu v roce 2018 na nákup podlahového mycího stroje 
v předpokládané výši do 70.000,- Kč. 
(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
 
10/103/18 

Záměr pronájmu budovy č.p.553/52 Květnová  

Rada po projednání přijala usnesení č.928/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. bere na vědomí 

informaci o vypsaném záměru pronájmu části budovy č.p.553/52 v k.ú. Ďáblice 
(budova stávající radnice), který byl zveřejněn na úřední desce od 1.6.2018 do 
15.6.2018. 

II. bere na vědomí 
informaci, že na vyvěšený záměr reagovaly dvě společnosti: Dětský klub Maata, z.s., 
Legionářů 205/26, 18200 Praha-Ďáblice, IČ:01549049 a BONA – obecně prospěšná 
společnost, Pod Čimickým hájem 177/1, 181 00 Praha 8, IČ: 25732587. 

III. schvaluje 
společnost Dětský klub Maata, z.s., Legionářů 205/26, 18200 Praha-Ďáblice, 
IČ:01549049 jako vhodného nájemce na pronájem budovy č.p.553/52 v k.ú. Ďáblice 
(budova stávající radnice), který byl zveřejněn na úřední desce od 1.6.2018 do 
15.6.2018. 

IV. pověřuje 
starostu dalším jednáním ohledně uzavření nájemní smlouvy. 
(4-0-1Tumpach)  
ÚKOL TRVÁ 
 
11/103/18 

Dohoda u ukončení nájmu bytu s  paní L . R. 
Rada po projednání přijala usnesení č.929/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. schvaluje 

uzavření dohody u ukončení nájmu bytu č. 8 v ul. Ďáblická č.p. 161/8 s paní L.R. 
II. pověřuje 

starostu podpisem dohody. 
(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
 

12/103/18 

Výběrové řízení –  Oprava chodníku u MŠ  
Rada po projednání přijala usnesení č.930/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí  

informaci o výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava 

chodníku MŠ Ďáblice“. 

II. nesouhlasí 
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ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Oprava chodníku MŠ Ďáblice“ na návrh 

hodnotící komise s výběrem účastníka společnosti Stavební společnost Šlehofer, 

s.r.o., Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5-Radotín, IČ:27146324 jako dodavatele 

předmětu v celkové hodnotě 624 166,76 Kč bez DPH, tj. 755 241,78 Kč s DPH, která 

byla poptána v souladu se Směrnicí č. 3 o zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu ze dne 10.1.2017.  

III. ruší  

výběrové řízení z důvodu vysoké ceny zakázky. 

IV. pověřuje 

tajemnici podat informaci společnosti Šlehofer. 

(4-0-1 Tumpach) ÚKOL SPLNĚN 
 

14/103/18 
Odpisový plán pro rok 2018 pro ZŠ a MŠ 
Rada po projednání přijala usnesení č.931/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

schvaluje 

odpisový plán pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola, Praha 8 

– Ďáblice, U Parkánu 17 na rok 2018 s účinností od 1.6.2018, který se stává zdrojem 

investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ, dle přílohy č. 1 tohoto 

usnesení. 

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

15/103/18 
Výběrové řízení - „Ohýbaný nábytek dle architektonického záměru“ 
Rada po projednání přijala usnesení č.932/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí  

informaci o výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Ohýbaný 

nábytek dle architektonického záměru“ s předpokládanou hodnotou dle rozpisu cca 

840 000,- Kč vč. DPH. Otvírání obálek proběhne dne 11.7.2018 v 10:00 hodin. 

II. jmenuje   

komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Jan Hrdlička, 

Markéta Köhlerová, Ing. Jan Lukavec, Ing. Bronislava Lomozová Pavla Černá. 

Náhradníci: Ing. Tomáš Dvořák, Mgr. Renata Henych. 

III. pověřuje 

realizací výběrového řízení Ing. Pumpra. 

(5-0-0) ÚKOL TRVÁ 

16/103/18 
Výběrové řízení - „Zobrazovací technika pro ZŠ“ 
Rada po projednání přijala usnesení č.933/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
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I. bere na vědomí  

informaci o výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem 

„Zobrazovací technika pro ZŠ“ s předpokládanou hodnotou dle rozpisu cca 220 000,- 

Kč vč. DPH. Otvírání obálek proběhne dne 11.7.2018 v 10:30 hodin. 

II. jmenuje   

komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Jan Hrdlička, 

Markéta Köhlerová, Ing. Jan Lukavec, Ing. Bronislava Lomozová, Pavla Černá. 

Náhradníci: Ing. Tomáš Dvořák. Mgr. Renata Henych 

III. pověřuje 

realizací výběrového řízení Ing. Pumpra. 

(5-0-0) ÚKOL TRVÁ 

 

AKTUÁLNÍ JEDNÁNÍ dne 2.7. 2018 

 
1/104/18 
Kontrola zápisu z RMČ č.103 

 

2/104/18 

Metropolitní plán –  připomínky MČ  

Rada po projednání přijala usnesení č.934/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

Připomínky Komise životního prostředí a dopravy a Komise výstavby a investic k 

návrhu Metropolitního plánu za MČ Praha-Ďáblice.  

II. ukládá 

starostovi předložit připomínky k Návrhu Metropolitního plánu na dalším zasedání 

ZMČ zastupitelům ke schválení. 

(5-0-0) 

 

3/104/18 

VŘ –  Výstavba bytového domu Akcíz –  zhotovení projektové 

dokumentace  

Přiřazeno pod bod 11/94/18 –  usn. č.935/18/RMČ  

 

4/104/18 

Stavba betonových patek autobusových zastávek  

Rada po projednání přijala usnesení č.936/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

nabídku společnosti STAV project Praha s.r.o., Desenská 623/37, 190 00 Praha 9-

Střížkov, IČ: 07053886 na akci: Stavba betonových patek autobusových zastávek za 

částku 89 612,04 Kč bez DPH, tj. 108 430,57 Kč vč. DPH. 

II. pověřuje 
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místostarostu objednáním prací. 

III.  ukládá 

FIO zařadit částku ve výši 89 612,04 Kč bez DPH, tj. 108 430,57 Kč vč. DPH na 

stavební připravenost do RO č.8/2018. 

(5-0-0) 

 

5/104/18 

Informace radních 

 
Konec: v 19:50 hodin 
Zapisovatel: Mgr. Renata Henych 

Datum vyhotovení zápisu: 2.7.2018 

Za ověřovatele: radní Ing. Tomáš Dvořák 
Příští jednání: 16.7.2018 od 14:00 hodin. 
 


