Zápis z jednání RMČ č. 81 ze dne 16. 10. 2017

Zápis z 81. jednání
Rady Městské části Praha – Ďáblice
konaného dne 16. 10. 2017 od 14:00 hodin
Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička (příchod 14.45hod, odchod 16.00hod),
zástupce starosty Ing. Mgr. Martin Tumpach, radní: Ing. Tomáš Dvořák, Markéta
Stránská (příchod 15.10hod), Taťjana Dohnalová, tajemnice: Mgr. Renata Henych
Host: vedoucí Pečovatelské služby Ďáblice – Diakonie SKP Praha
Ověřovatel zápisu: radní Ing. Tomáš Dvořák

Program jednání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola zápisu z RMČ č.80 (taj.)
Výstavba sportovní haly (star.)
Nařízení vlády č.564/2006 Sb. – úprava – informace (taj.)
Zásady pro udělování čestného občanství (star.)
Žádost o čerpání z investičního fondu – ZŠ(FIO)
Rozpočtové opatření č.9/2017
Opravy chodníků (zást.)
Dešťovka 2017 – informace (star.)
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 je řešena se sociální komisí a
Komunitním centrem Vlna, případně radou MČ.
16.10.2017
V rámci spolupráce senioři oznámili, že zakládají místní organizaci začleněnou pod
Svaz důchodců ČR.
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 - převedeno pod bod 8/81/2017
(viz.2.10.2017)
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 z 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)
2.10.2017
K projednávání tohoto bodu se dostavil pan Ing. Radimír Rexa, který doporučil radě
ukončení smluvního vztahu s dodavatelem studií z důvodu špatné komunikace a
nedodržování termínů.
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Rada po projednání přijala usnesení č. 670/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. revokuje
usnesení č.660 z RMČ č.79 ze dne 18.9.2017 a vydává usnesení nové.
II. bere na vědomí
informaci o doplnění Prověřovacích studií pro objekty: MŠ, SK a budovy ÚMČ.
III. nesouhlasí
s dalším rozpracováním Prověřovacích studií do projektových dokumentací.
IV. pověřuje
starostu ukončením smluvního vztahu s dodavatelem studií.
(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN
3/80/2017
Investiční akce – rekonstrukce stávajícího „Obecního domu“ variantní řešení
Rada po projednání přijala usnesení č. 672/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. souhlasí
s objednáním studie na r ekonstrukci stávajícího Obecního domu dle
předlo žené nabídky Ing. arch. Magdy Říhové, Schnirchova 662/22,
Praha 7, IČ: 48636185 za částku 80.000,- Kč včetně DPH.
II. ukládá
FIO zapracovat částku do RO č.9/2017.
(5-0-0) ÚKOL TRVÁ
4/80/2017
Pronájm y prostor v budově nového „Obecního domu“ – (FIO)
Rada po projednání přijala usnesení č. 673/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. souhlasí
s přestěhováním ordinací lékařů do prostor nové výstavby Obecního domu (praktický
lékař – ordinace o velikosti 65,30 m2 a dětský lékař – ordinace o velikosti 78,10 m2)
na pozemcích parc. č. 606 a 607/1 z důvodu nutné rekonstrukce staré budovy
Obecního domu.
II. ukládá
FIO připravit Dodatky k nájemním smlouvám za stejných podmínek (cena za 1 m2)
jako měli lékaři ve stávajícím Obecním domě.
III. bere na vědomí
informaci, že v souladu s usnesením RMČ č.525/17/RMČ ze dne
27.3.2017 byl vyhlášen záměr pronájmu prostor ordinací v novém
Obecním domě za účelem provozování lékařské praxe. Tento záměr byl
zveřejněn na úřední desce ve dnech 21.4.2017 – 12.5.2017.
Pan MUDr. Tomáš Kneifl si podal dne 14.6.2016 žádost o pronájem
lékařské ordinace s tím, že jeho záměrem je provozování cévněchirurgické ordinace (angiolog, cévní chirurg, všeobecný chirurg).
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IV. souhlasí
s pronájmem prostor – ordinace specializovaného lékaře (MUDr. Tomáš
Knejfl) o velikosti 75,20 m 2 v nové výstavbě Obecního domu na pozemku
parc.č. 606 a 607/1, mezi ulicemi Osinalická, Prácheňská.
V. ukládá
FIO připravit Návrh nájemní smlouvy s MUDr. Tomášem Kneiflem za stejných
finančních podmínek (cena za 1 m2) jako mají ostatní lékaři.
(3-0-1 T.Dohnalová) ÚKOL TRVÁ
5/80/2017
Záměr výstavby bytového domu Akcíz
Rada po projednání přijala usnesení č. 674/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. bere na vědomí
informaci o objednání geodetického zaměření poze mků parc.č.
1729/254,1739 a 1740 a budovy č.p. 160 stojící na po zemku
parc.č.1739, v k.ú. Ďáblice, zapsaných na LV č. 860 od Ing. Dany
Novákové, Husova 468, 251 67 Pyšely, IČ: 16117174 za částku
12.000,- Kč be z DPH.
II. souhlasí
s objednáním architektonické studie objektu pro bydlení – Akcí z 2 u
MgA. Ing. arch. Michala Fišera, Malátova 13, 150 00 Praha 5 –
Smíchov, IČ: 672 15 254 za částku 95.000, - Kč be z DPH.
III. ukládá
FIO zapracovat částku do RO č.9/2017- převedení prostředků z nespecifikované
rezervy na konzultační služby.
(5-0-0) ÚKOL TRVÁ
7/80/2017
Použití znaku MČ Praha -Ďáblice – banner do sokolovny
Rada po projednání přijala usnesení č. 675/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. nesouhlasí
s použitím znaku MČ Praha-Ďáblice na banner umístěný v sokolovně, neboť z textu
není zřejmé, komu MČ poskytla příspěvek a na co.
II. požaduje
upravit text na banneru, neboť formulace textu je matoucí a upřesnit, kdo bude
banner používat a při jaké příležitosti.
(3-0-1 M.Tumpach) ÚKOL SPLNĚN
8/80/2017
Použití znaku MČ Praha -Ďáblice – pohlednice
Rada po projednání přijala usnesení č. 676/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. souhlasí
s použitím znaku MČ Praha-Ďáblice na z Dolních Počernic s doporučením vyhledat
atraktivnější místa v obci a pohledy faktograficky zajímavější, než jsou např. stará
náves, areál školky, křižovatka – možno nahradit nově provedenou přístavbou ZŠ,
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KC Vlna se svou atraktivní architekturou, aktuální fotografie kaple-atika kaple
osazena novými sochami a jinou úpravou okolí apod.
(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN
9/80/2017
Diakonie – informace
Rada po projednání přijala usnesení č. 677/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. bere na vědomí
informaci Ing. Lukavce o seznámení vedení Diakonie se záměrem opravy OD.
Zástupkyně Diakonie požádala o prezentaci jejich služeb pro občany MČ PrahaĎáblice 16.10.2017.
(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN
16.10.2017
Na RMČ se dostavila vedoucí Pečovatelské služby Ďáblice - Diakonie ČCE –
Středisko křesťanské pomoci v Praze, aby informovala o poskytovaných službách
pro občany Ďáblic.
10/80/2017
Přestupková komise – informace
Rada po projednání přijala usnesení č. 678/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. bere na vědomí
informaci o zřízení Přestupkové komise v souladu s ust. § 61 zák.
č.250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
II. bere na vědomí
informaci o jmenování starostou předsedy Přestupkové komise, kterým se
stala Mgr. Erika Jiříčková s účinností od 1.10.2017.
III. bere na vědomí
informaci o jmenování členů Přestupkové komise s účinností od
1.10.2017, kterými se staly Ing. Bronislava Lomozová a Monika Forková,
náhradníkem se stala Miroslava Koubová.
(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN
11/80/2017
Přidělení účelové investiční dotace na vybudování fitparku – MHMP
Rada po projednání přijala usnesení č. 679/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. bere na vědomí
informaci starosty, že Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 29/25 ze dne
14.9.2017 rozhodlo o přidělení investiční účelové dotace z rozpočtu hlavního města
Prahy na realizaci fitparku v MČ Praha-Ďáblice ve výši 600 000 Kč, kterou je třeba
vyčerpat do 31.12.2017.
II. pověřuje
zástupce starosty dalším jednáním a úkoly v této věci.
III. ukládá
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FIO nad rámec standardního finančního vypořádání za rok 2017 dotaci vyúčtovat na
speciálním formuláři, který je k dispozici na webových stránkách Prahy,
(http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/sport
_a_telovychova/vyuctovani_podpory_sport.html) a souběžně vyúčtování zaslat na
Odbor sportu a volného času Magistrátu HMP, jednak elektronicky a ještě v tištěné
podobě odevzdat na podatelnu Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35, Praha 1,
nejpozději do 31.1.2018.
IV. ukládá
FIO zapracovat přidělení dotace do RO č.9/2017.
(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN
12/80/2017
Komise pro výběr uchazeče – referent OVS
Rada po projednání přijala usnesení č. 680/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. jmenuje
k výběrovému řízení na pozici referent Odboru vnitřní správy Úřadu MČ PrahaĎáblice komisi ve složení: Mgr. Renata Henych, Ing. Jan Lukavec a Ing. Bronislava
Lomozová. Náhradník: Markéta Köhlerová
(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN
13/80/2017
Pronájem prostor v OD - Jazyková škola Superb Learning
Rada po projednání přijala usnesení č. 681/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. bere na vědomí
uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání s Augustinem
Gonzalo de la Cruz - Jazyková škola Superb Learning, K Haltýři 687/17, 181 00
Praha 8 – Troja , IČ: 49625055, jejímž předmětem je pronájem prostor Obecního
domu – sál v Obecním domě čp.159/7, ulice Ke Kinu v Praze - Ďáblicích o výměře
67,8 m2, pro výuku cizích jazyků v termínu od 3.10.2017 do 31.1.2018.
Záměr na pronájem byl v souladu s usnesením rady městské části č. 637/17/RMČ
zveřejněn dne 21.8.2017.
(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN
14/80/2017
Provozní řád Dětského hřiště – Osinalická ul.
Rada po projednání přijala usnesení č. 682/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. schvaluje
Provozní řád Dětského hřiště – Osinalická ul.
II. pověřuje
Ing. Lukavce vyvěšením provozního řádu do prostor hřiště
(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN
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15/80/2017
Souhlas s umístěním reklamního banneru
Rada po projednání přijala usnesení č. 683/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. souhlasí
s umístěním reklamního banneru „Kruhové a kondiční tréninky – sebeobrana“
společnosti Dento Ryu Budokan, o.s., se sídlem Kubánské nám.č.p.9, 100 00 Praha
10, IČ: 26574403 o rozměrech 1,30 x 1,10 m na zeď budovy v ul. Květnová č.p. 48,
Praha-Ďáblice.
(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN
16/80/2017
Úprava zahrady ZŠ Ďáblice, U Parkánu 17
Rada po projednání přijala usnesení č. 684/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. souhlasí
s objednáním úpravy zahrady ZŠ Ďáblice, U Parkánu 17 od firmy Iris
Španihel s.r.o., U Červeného mlýnku 1073/3,182 00 Praha -Ďáblice, IČ:
29015138 za částku 83.655, - Kč bez DPH, tj. 101.222,55 Kč vč. DPH
(úprava zázemí staveniště).
(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN

AKTUÁLNÍ JEDNÁNÍ dne 16. 10. 2017
1/81/2017
Kontrola zápisu z RMČ č.80
2/81/2017
Výstavba sportovní hal y
Rada po projednání přijala usnesení č. 685/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. bere na vědomí
předlo žený ro zpočet akce (celkové odhadované náklady stavby
23mil.Kč vč. DPH, max. výše Podpory z Programu MHMP 15mil.Kč vč.
DPH, spoluúčast Podpory 20%).
II. souhlasí
v souladu s usnesením č.437/1 6/RMČ ze dne 31.10.201 6 (souhlas
s případnou výstavbou víceúčelové sportovní haly a šaten na
pozemcích parc.č. 1731/6 a 1729/527, které jsou ve svěřené správě MČ
Praha-Ďáblice) s opakovaným podáním žádosti o dotaci z Programu
MHMP - Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na
projekt: „Multifunkční celoroční hala SK Ďáblice“ .
Žádost podává SK Ďáblice, se síd lem Kokořínská 400/34, Praha 8 Ďáblice, IČ:00550574.
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III. ukládá
starostovi informovat na nejbližším za sedání ZMČ o záměru SK Ďáblice
podat opětovně žádost o dotaci na výstavbu sportovní haly s tím, že
výsledek grantového dotačního ří zení bude znám a ž na jaře roku 2018.
(5-0-0)
3/81/2017
Nařízení vlády č.564/2006 Sb. – úprava – informace
Rada po projednání přijala usnesení č. 686/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. bere na vědomí
informaci tajemnice o vládou schválené úpravě Naří zení vlády
č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
slu žbách a správě, kterým se zvyšují platy zaměstnanců m o 10%
s účinností od 1.11.2017 .
II. ukládá
FIO zapracovat navýšení me zd do RO č.10 /2017.
(5-0-0)
4/81/2017
Zásady pro udělování čestného obča nství a cen MČ Praha-Ďáblice
Rada po projednání přijala usnesení č. 687/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. souhlasí
s předloženým návrhem Zásad pro udělování čestných občanství a cen MČ PrahaĎáblice na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, jako
projev úcty a uznání osobám, které se zvláště významně zasloužily o městskou část.
II. doporučuje
zastupitelstvu ke schválení Zásady pro udělování čestných občanství a cen MČ
Praha-Ďáblice.
(5-0-0)
5/81/2017
Žádost o čerpání z investičního fondu – ZŠ
Rada po projednání přijala usnesení č. 688/17/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 2017 na nákup
mycího automatu na podlahy v předpokládané výši do 90.000,- Kč.
(Mycí automat bateriový – předpokládaný typ Karcher BD50/50 C Bp Classic). ZŠ jej
potřebuje pro zajištění kvalitního a rychlého úklidu podlahových ploch školy, kdy po
dostavbě došlo k významnému navýšení úklidové plochy.
II. souhlasí
s čerpáním investičního fondu v roce 2017 na nákup mycího automatu na podlahy
v předpokládané výši do 90.000,- Kč.
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(5-0-0)
6/81/2017
Rozpočtové opatření č.9/2017
Rada po projednání přijala usnesení č. 689/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. schvaluje
rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu MČ na rok 2017, které je přílohou tohoto
usnesení.
II. pověřuje předsedu FV
informovat Zastupitelstvo MČ Praha – Ďáblice o tomto rozpočtovém opatření č. 9 na
nejbližším zasedání Zastupitelstva.
(5-0-0)
7/81/2017
Opravy chodníků
Rada po projednání přijala usnesení č. 690/17/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. bere na vědomí
informaci zástupce starosty o havarijním stavu chodníků v ulicích: Hořínecká,
Statková, Legionářů a Ďáblická
II. souhlasí
s objednáním opravy chodníků dle předložené nabídky firmy IRIS Španihel s.r.o., U
Červeného mlýnku 1073/3, Praha 8 - Ďáblice, IČ: 29015138 v celkové částce
176.404,- Kč.
(4-0-0)
8/81/2017
Dešťovka 2017 – informace
přeřazeno z bodu č.10/76/2017
V souladu s usnesením č.660/17/RMČ byl ukončen smluvní vztah se společnosti
Anylopex plus, s.r.o.,
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 stávajících areálových přípojek MŠ, ÚMČ, SK Ďáblice a revizi
areálové dešťové kanalizace MŠ.
III. požaduje
vypracovat projektovou dokumentaci stupně DPS a zajistit potřebný inženýring pro
objekty (SK Ďáblice, MŠ) v případě, že řešení navržené v příslušné Prověřovací
studii je proveditelné.
(4-0-0) - ÚKOL TRVÁ
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Zápis z jednání RMČ č. 81 ze dne 16. 10. 2017

16.10.2017: RMČ bude na základě výsledků ověřovacích studií hledat
projektanty pro zpracování dalšího stupně PD.
9/81/2017
Informace radních

Konec: v 16:55 hodin
Zapisovatel: Markéta Kohlerová
Datum vyhotovení zápisu: 16.10.2017
Za ověřovatele: radní Ing. Tomáš Dvořák
Příští jednání: 30.10.2017 ve 13:00 hodin.
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