Zápis z jednání RMČ č. 79 ze dne 18. 9. 2017

Zápis ze 79. jednání
Rady Městské části Praha – Ďáblice
konaného dne 18. 9. 2017 od 15:00 hodin
Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička (příchod 16:10 hod), zástupce starosty Ing.
Mgr. Martin Tumpach (příchod v 15:55 hod.), Ing. Tomáš Dvořák, Markéta Stránská
(odchod 18.40 hod), Taťjana Dohnalová (odchod 19.30 hod), tajemnice: Mgr. Renata
Henych
Host: Ing. Jan Hrdlička (stavební dozor OD), MgA. Michaela Ničová (KC Vlna), Ing.
Petr Šiška (administrátor veřejných zakázek)
Ověřovatel zápisu: radní Ing. Tomáš Dvořák

Program jednání:

Kontrola zápisu z RMČ č.78 (taj.)
Dodatek č.1 k nájemní smlouvě – KC Vlna (taj.)
Informace – stavba Obecního domu ( star.)
Schvalovací proces u smluvních vztahů (FIO)
Technické zhodnocení budovy hřiště – převzetí do majetku (F IO)
Schválení nákupu IT techniky v projektu „Komunitní život
v Ďáblicích“ – KC Vlna (FIO)
7. Schválení nákupu keramické pece a hrnčířského kruhu v projektu
„Komunitní život v Ďáblicích“ – KC Vlna (FIO)
8. Dešťovka 2017
9. Informace o dotačních programech a výběru d odavatele – Ing.
Šiška (taj.)
10. Smlouva o dílo – realizace zakázky – Ondřej Šorm – 2.fáze (zást.)
11. Darovací smlouva – ZŠ a ČSOB, a.s. (star.)
12. Výroba kamenného stolu do komunitní zahrady v Ďáblicích (star.)
13. Informace radních
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Program zasedání byl schválen všemi hlasy

1

Zápis z jednání RMČ č. 79 ze dne 18. 9. 2017

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.

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
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
18.9.2017
Tajemnice informovala RMČ, že Ing. Sehnal nedodal slíbené podkladové materiály,
ani dokončené Prověřovací studie.
Rada po projednání přijala usnesení č. 660/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. ukládá
starostovi zaslat společnosti Anylopex plus, s.r.o., k rukám Ing. Sehnala upozornění
na prodlení s termínem pro zpracování Prověřovací studie a poskytnutí dodatečné
lhůty pro splnění části Smlouvy o dílo.
II. souhlasí
s uzavřením Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo s tím, že bude doplněno:
- posunutí termínů plnění tak, že budou závazné a nepřekročitelné
- sankce za neplnění těchto termínů.
III. ukládá
tajemnici zaslat k vypracování Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo AK Dohnal-Bernard,
s.r.o., se sídlem Příbětická 1908, 390 01 Tábor, IČ:018 25 666.
(3-0-0)
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
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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)
4.9. Rada po projednání přijala usnesení č. 653/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. revokuje
Usnesení č.650/17/RMČ k bodu: „Žádost o změnu charakteru dotace“ ze dne
28.8.2017.
II. ukládá
a) FIO zajistit v nejbližším rozpočtovém opatření dostatečné pokrytí
neinvestičních výdajů na nákup drobného hmotného majetku pro vybavení
školy z nespecifikované rezervy, tj., uskutečnění nákupu drobného hmotného
majetku z prostředků MČ.
b) Zástupci starosty předložení rozpočtového opatření a schválení úhrady výše
uvedeného majetku z prostředků MČ na nejbližším zasedání ZMČ.
(4-0-0) - ÚKOL SPLŇĚN
3/78/2017
Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo – VW Wachal, a.s.
Rada po projednání přijala usnesení č. 655/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. bere na vědomí
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 č. 72, 73, 74, 75, 76, 77 a 78 v celkové
částce 2 070 763,92 Kč bez DPH, tj. 2 505 624,34 Kč včetně DPH.
II. bere na vědomí
návrh na uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo na stavební zakázku „Dostavba a
stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice“ se společností VW Wachal a.s.
III. doporučuje
Zastupitelstvu ke schválení Dodatek č.8 ke Smlouvě o dílo.
IV. ukládá
zástupci starosty předložit Dodatek č.8 na nejbližším zasedání ZMČ.
(4-0-0) ÚKOL SPLŇĚN
4/78/2017
Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení
Rada po projednání přijala usnesení č. 656/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. schvaluje
uzavření Smlouvy o zajištění uměleckého vystoupení s kapelou Circus Problem,
zastoupený Barborou Jakšovou, se sídlem: J. Wolkera 969, 696 81 Bzenec, IČ:
76272061 dne 16. 9. 2017 na akci: Zažít město jinak“ za částku 25.000,- Kč.
II. pověřuje
starostu podpisem smlouvy
(4-0-0) ÚKOL SPLŇĚN
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7/78/2017
Kompenzační příspěvek na rok 2018 – skládkovné
Rada po projednání přijala usnesení č. 658/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. doporučuje
1.1. celkovou částku kompenzačního příspěvku za provoz skládky ponechat pro rok
2018 na 1.900.000,- Kč.
1.2. ponechání věkové kategorie pro vyplácení příspěvku pro všechny děti, které
dovrší v roce 2018 věku od 0 do 15 let a mají trvalý pobyt v MČ Praha – Ďáblice.
1.3. vyplácet částku ve výši 2.500,- Kč na dítě od 1. 4. – 30. 11. 2018 na základě
podání žádosti. V případě nově narozených dětí v období 11/1-12/18 pak vyplácení
částky až do 1/2019 na základě podání žádosti.
II. ukládá starostovi
tento bod předložit ke schválení na nejbližším ZMČ.
(4-0-0) ÚKOL SPLŇĚN

AKTUÁLNÍ JEDNÁNÍ dne 18. 9. 2017
1/79/2017
Kontrola zápisu z RMČ č. 78
2/79/2017
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě – KC Vlna
Rada po projednání přijala usnesení č. 661/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. souhlasí
s návrhem dočasného Ceníku pronájmu prostor v KC Vlna do doby uzavření
Dodatku k nájemní smlouvě s platným ceníkem s Komunitním centrem Vlna Ďáblice,
z.ú., se sídlem Osinalická 1069/26, Ďáblice. 182 00 Praha 8, IČ 06010938.
(5-0-0)
3/79/2017
Informace – stavba Obecního domu
K tomuto bodu se dostavil Ing. Jan Hrdlička (pověřený zástupce investora), který
radě objasnil změnové listy č. 09 a 12
Rada po projednání přijala usnesení č. 662/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. bere na vědomí
informaci o průběhu výstavby Obecního domu v Ďáblicích, včetně časového
harmonogramu.
II. bere na vědomí
informaci o přípravě změnových listů, které odrážejí změny zaznamenané k
31.8.2017 a po revizi budou připraveny ke schválení RMČ:
ZL 09 - odstranění přebytečné zeminy z prostoru parkoviště.
ZL 12 - úprava podloží stávající komunikace a doplnění rozsahu díla o nový chodník
kolem objektu – žulová kostka 6x6cm (sjednocení "park, Vlna, OD)
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III. pověřuje
Ing. Pumpra k přípravě příslušného Dodatku č.2, zahrnujícího výše uvedené
Změnové listy, ke Smlouvě o dílo s firmou dílo s firmou První KEY-STAV a.s.
IV. pověřuje
starostu podpisem Dodatku č.2.
V. souhlasí
s rozsahem vybavení audio/video/světla společenského sálu v novém OD Ďáblice a
s přípravou výběrového řízení.
VI. souhlasí
se záměrem změnění druhu osvětlení z navržených konvenčních zářivek a
halogenových světel na LED svítidla.
VII. souhlasí
s vystavením objednávky na závěrečné etapy projektové dokumentace od spol A.LT
Architekti v.o.s., se sídlem: Závěrka 398/3, 16900 Praha 6, IČ 27213056, na
řešení interiérů – společenský sál s předsálím, veřejné prostory radnice, kanceláře.
Rozsah této projekční fáze, která nebyla v roce 2016 smluvně objednána, byl
upraven a snížen. Stávající finanční rozsah 337 500 Kč bez DPH.
(5-0-0)
4/79/2017
Schvalovací proces u smluvních vztahů
Rada po projednání přijala usnesení č. 663/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. bere na vědomí
informaci FIO o návrhu „Průvodního listu k dokumentu“, který by byl součástí každé
smlouvy a objednávky (pro vnitřní potřeby) ještě před jejím podpisem.
II. ukládá
tajemnici seznámit s tímto protokolem všechny zaměstnance a dohlédnout na
důsledné předávání tohoto dokumentu k odsouhlasení FIO.
(3-0-0)
5/79/2017
Technické zhodnocení budovy hřiště – převzetí do majetku
Rada po projednání přijala usnesení č. 664/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. souhlasí
s převzetím technického zhodnocení budovy hřiště ve výši 400.000,- Kč do majetku
MČ od SK Ďáblice dle přílohy č. 1.
II. pověřuje
FIO zařazením výše uvedeného technického zhodnocení do majetku MČ.
(3-0-0)
6/79/2017
Schválení nákupu IT technik y v projektu „Komunitní život
v Ďáblicích“ – KC Vlna
Rada po projednání přijala usnesení č. 665/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. souhlasí
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s objednáním IT techniky v rámci projektu „Komunitní život v Ďáblicích“
pro KC Vlna od společnosti RCOM.cz s.r.o., se sídlem: S.K.Neumanna
990/27, 180 00 Praha 8, IČ: 272342215 za částku 73 123,- Kč bez DPH.
Rozpočtově kryto z: OPPR.
(3-0-0)
7/79/2017
Schválení nákupu keramické pece a hrnčířského kruhu v projektu
„Komunitní život v Ďáblicích“ – KC Vlna
Rada po projednání přijala usnesení č. 666/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. souhlasí
s objednáním keramické pece a hrnčířského kruhu v rámci projektu
„Komunitní život v Ďáblicích“ pro KC Vlna od společnosti KeramikCZ
s.r.o., se sídlem: Na Vošverku 284, Sedlčany, 250 88 Čelákovice, IČ:
28986261 za částku 70 870,- Kč vč. DPH. Rozpočtově kryto z: OPPPR.
(3-0-0)

8/79/2017
Dešťovka 2017
podřazeno pod bod 10/76/2017
9/79/2017
Informace o dotačních programech a výběru dodavatele
Na jednání rady se dostavil pan Ing. Šiška, který přítomné obecně informoval o
možnostech a průběhu výběrových řízení a nabídl spolupráci.
10/79/2017
Smlouva o dílo – realizace zakázk y – Ondřej Šorm – 2.fáze
Rada po projednání přijala usnesení č. 667/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. souhlasí
s cenovou nabídkou pana Ondřeje Šorma, Junácká 1645/4, 169 00 Praha
Břevnov, IČ: 06044948 na realizaci Informačního a orientačního systému
ZŠ v celkové hodnotě 89.400,- Kč, včetně DPH, která byla poptána na
základě čl. 11 odst. 4 Směrnice č.3 o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.
II. pověřuje
zástupce starosty podpisem smlouvy.
(4-0-0)
11/79/2017
Darovací smlouva – ZŠ a ČSOB, a.s.
Rada po projednání přijala usnesení č. 668/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. souhlasí
s návrhem Darovací smlouvy předloženým ředitel em ZŠ a MŠ, U Parkánu
17, Praha 8-Ďáblice, panem Mgr. Bc. Josefem Buchalem, jejímž
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předmětem je poskytnutí daru (30ks počítačů v hodnotě 24.000,- Kč a 3
ks tiskáren v hodnotě 900,- Kč) v celkové hodnotě 24.900,- Kč od
společnosti Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická
333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350.
II. schvaluje
uzavření Darovací smlouvy mezi ZŠ a ČSOB, a.s.
II. pověřuje
ředitele ZŠ podpisem smlouvy.
(4-0-0)
12/79/2017
Výroba kamenného stolu do komunitní zahrady v Ďáblicích
Rada po projednání přijala usnesení č. 669/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. revokuje
usnesení RMČ č.416/16/RMČ z RMČ č.51 ze dne 3.10.2016 a vydává
usnesení nové.
II. schvaluje
uzavření objednávky s Mgr. Martinem Širokým, akad. soch. a
restaurátorem, K Ovčínu 11/10, 182 00 Praha -Ďáblice, IČ: 49375822 na
výrobu kamenného stolu o rozměrech 165x255x20cm, nohy 140x65x27cm
do komunitní zahrady v Ďáblicích za částku 108 088,- Kč bez DPH, tj.
130 786,- Kč včetně DPH.
III. ruší
objednávku č.270/16 ze dne 10.10.2016.
(5-0-0)

13/79/2017
Informace radních

Konec: v 19:45 hodin
Zapisovatel: Jana Prejzová
Datum vyhotovení zápisu: 22.09. 2017
Za ověřovatele: radní Ing. Tomáš Dvořák
Příští jednání: 2. 10. 2017 od 14:00 hodin
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