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Zápis z 88. jednání 
Rady Městské části Praha – Ďáblice 

konaného dne 8. 1. 2018 od 14:00 hodin 
 
 
Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Ing. Mgr. Martin 
Tumpach (příchod 16:00hod), radní: Ing. Tomáš Dvořák, Markéta Stránská (příchod 
14:45hod), Taťjana Dohnalová, tajemnice: Mgr. Renata Henych 
 
Hosté: 16:15 hod. Jana Ouředníčková, Blanka Šťastná, Daniela Tůmová – 
projednání poskytnutí prostor pro setkávání „Klubu seniorů“ 
 
Ověřovatel zápisu: radní Ing. Tomáš Dvořák 
 

 

Program jednání: 

 

1. Kontrola zápisu z RMČ č.87 (taj.) 

2. Žádost o souhlas bezplatného užívání pozemků – SDH Ďáblice (taj.) 

3. Smlouva o uzavření smlouvy budoucí – věcné břemeno –  

PREdistribuce, a.s.(taj.) 

4. Příkazní smlouva – zajištění přestupkové agendy (taj.) 

5. Odměna řediteli ZŠ 

6. Informace radních 

 

 
 
 
Program zasedání byl schválen všemi hlasy 
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KONTROLA ÚKOLŮ 
 
2/81/2017 

Výstavba sportovní haly  

Rada po projednání přijala usnesení č. 685/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí 

předložený rozpočet 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.437/16 /RMČ ze dne 31.10.2016 (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 Ďáb lice“.  
Žádost podává SK Ďáblice, se sídlem Kokořínská 400/34, Praha 8  -
Ďáblice, IČ:00550574.  
III. ukládá 

starostovi informovat na nejbližším zasedání ZMČ o záměru SK Ďáblice 

podat opětovně žádost o dotaci na výstavbu sportovní haly s  tím, že 

výsledek grantového dotačního řízení  bude znám až na jaře roku 2018.  

(5-0-0)  ÚKOL SPLNĚN  

 

4/81/2017 

Zásady pro udělování čestného občanství 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 Praha-
Ďáblice 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) ÚKOL SPLNĚN 
 

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. 
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II. pověřuje předsedu FV 
informovat Zastupitelstvo MČ Praha – Ďáblice o tomto rozpočtovém opatření č. 9 na 
nejbližším zasedání Zastupitelstva. 
(5-0-0)  ÚKOL SPLNĚN 
 

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 a realizaci stávajících areál. 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 
16.10.2017: RMČ bude na základě výsledků ověřovacích studií hledat 
projektanty pro zpracování dalšího stupně PD.  
 

6/82/2017 

Inventarizace majetku za rok 2017 

Rada po projednání přijala usnesení č. 695/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 

I. souhlasí 
s návrhem tajemnice úřadu MČ na jmenování inventarizačních komisí pro zajištění 
inventarizace MČ Praha-Ďáblice za rok 2017 v tomto složení: 
1.1 hlavní inventarizační komise 
Předseda: starosta – Ing. Miloš Růžička 
Členové: tajemnice úřadu – Mgr. Renata Henych 
               zástupce starosty – Mgr. Ing. Martin Tumpach 
               kontrolní výbor – Ing. Jiří Zajíček 
               vedoucí FIO – Miroslava Koubová 
Tajemník: Ing. Bronislava Lomozová 
1.2 dílčí inventarizační komise majetku dle inventarizačních míst 
úřad MČ:  M. Forková, M. Köhlerová, Mgr. Ing. M. Tumpach 
obecní dům:  J. Kacovská, Ing. J. Lukavec, Mgr. B. Tranová 
knihovna:                T. Zapletalová, M. Köhlerová 
ZŠ a MŠ:            P. Černá, P. Tačovský, M. Stránská 
KC Vlna:                  MgA. M. Ničová,  L.Sandrová, Ing. B. Lomozová 
hasičský dům: F. Mareš, P. Krejčí, Ing. Dvořák 
bytové domy: Ing. B. Lomozová, Ing. J. Lukavec, T. Dohnalová 



Zápis z jednání RMČ č. 88 ze dne 8. 1. 2018 

 

 

4 

ostatní inv. místa: M. Forková, Ing. J. Lukavec, Mgr. Ing. M. Tumpach 
inventarizace nemovitého majetku: Mgr. Renata Henych, Ing. B. Lomozová 
1.3 dílčí inventarizační komise pro finanční majetek a fondy 
M. Koubová,  Ing. B. Lomozová, Mgr. Renata Henych 
1.4 ústřední likvidační komise 
Ing. Miloš Růžička, Mgr. Ing. M. Tumpach, Mgr. Renata Henych, M. Koubová 
1.5 dílčí inventarizace závazků a pohledávek 
M. Koubová, Ing. B. Lomozová, RNDr. Štuka 
II. ukládá  
2.1 tajemnici předložit toto usnesení na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva 
a vypracovat časový harmonogram inventarizace. 
2.2 tajemnici seznámit neprodleně s tímto usnesením všechny jmenované. 
(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
 
7/82/2017 

Rozpočtové opatření č.10/2017 

Rada po projednání přijala usnesení č. 696/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 

I. schvaluje 
rozpočtové opatření č. 10 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. 10 
na nejbližším zasedání Zastupitelstva. 
(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

3/83/2017 

Žádost ZŠ –  vyřazení majetku z evidence  

Rada po projednání přijala usnesení č. 703/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání  
I. bere na vědomí 
žádost ředitele ZŠ Mgr. Bc. Josefa Buchala o vyřazení majetku, který 

byl uveden v inventurním soupisu předaném ZŠ ke dni 30.9.2017.  

II. bere na vědomí  

informaci FIO o tom, že předmětný protokol o vyřazení majetku 

nesplňuje náležitosti potřebné k  udělení souhlasu s  vyřazením majetku 

–  chybí posudky a vyjádření, že věci určené k  vyřazení jsou opravdu 

nepoužitelné, neopravitelné a je tedy možno je vyřadit  z evidence. 

III. ukládá 

řediteli ZŠ doplnit inventární seznamy o posudky.  

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN  

Dle informace ředitele ZŠ bude předmětný majetek zařazen zpětně do 

majetku MČ a nabídnut k  odkupu v roce 2018. Na základě toho bude 

upravena i Zř izovací l ist ina, vč. přílohy. 
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12/83/2017 

Schválení úhrady TKO –  2.pol.2017  
Rada po projednání přijala usnesení č. 711/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 

I. schvaluje  
úhradu příspěvku ve výši poplatkové povinnosti na 2. pololetí 2017 bezhotovostním 
převodem z rozpočtu MČ přímo správci poplatku dle seznamu odsouhlaseného 
správcem poplatku (MHMP). 
II. pověřuje 
předsedu FV informovat zastupitele na nejbližším zasedání ZMČ. 
(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

2/84/17 
Návrh Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvo lněných členů 

zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice  

Rada po projednání přijala usnesení č. 720/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 

I. bere na vědomí  

informaci tajemnice o výši odměn za výkon funkce neuvolněných členů 

zastupitelstva, které jsou stanoveny Na řízením vlády č.318/2017 Sb., o 

výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních celků 

s účinností od 1.1.2018.  

II. doporučuje 

zastupitelstvu MČ Praha-Ďáblice ke schválení návrh výše odměn neuvolněným 

funkcionářům stanovených v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb. o výši 

odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků v max. výši dle Přílohy 

k nařízení vlády č. 318/2017. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 
3/84/17 
Investice na zhodnocení sportovního areálu –  SK Ďáblice, z.s.  
Rada po projednání přijala usnesení č.721/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 

I. bere na vědomí  

žádost SK Ďáblice o investici do sportovního areálu v  Kokořínské ul. ve 

výši 200.000,- Kč na ozvučení areálu, které sníží nežádoucí akustický 

dosah na okolní pozemky (aparatura vč. zesilovače, reproduktory, 

rozvody).  

II. souhlasí 

se zahrnutím částky ve výši 200.000,- Kč do rozpočtu 2018 a vypsáním výběrového 

řízení na nákup nového ozvučení sportovního areálu v Kokořínské ul. pro SK 

Ďáblice, z.s. 

III. souhlasí 

s uzavřením smlouvy o zápůjčce nového ozvučení mezi MČ Praha -
Ďáblice a SK Ďáblice, z.s., Kokořínská 400/34, 182 00 Praha 8  - Ďáblice, 
IČ: 00550574. 
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(4-0-0) ÚKOL TRVÁ 
 
27.11.2017  
22/85/17 
Revokace usnesení č.721 z RMČ č.3/84/17 - Investice na 
zhodnocení sportovního areálu –  SK Ďáb lice, z.s.  
Rada po projednání přijala usnesení č.744/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 

I. revokuje  

usnesení z RMČ č. 3/84/17 a vydává usnesení nové, které zní:  
II. bere na vědomí  

žádost SK Ďáblice o investici do sportovního areálu v  Kokořínské ul.  ve 

výši 200.000,- Kč na ozvučení areálu, které sníží nežádoucí akustický 

dosah na okolní pozemky (aparatura vč. zesilovače, reproduktory, 

rozvody).  

III. souhlasí 

a) se zahrnutím částky ve výši 200.000,- Kč do rozpočtu 2018 a vypsáním 

výběrového řízení na pořízení nového ozvučení sportovního areálu 

v Kokořínské ul. pro SK Ďáblice, z.s. 

b) s pověřením starosty se zajištěním návrhu ozvučení sport. areálu, který bude 

podkladem pro zadání výběrového řízení pro realizaci ozvučení. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
 
4/84/17 
Ples MČ  Praha-Ďáblice a SK Ďáblice  
Rada po projednání přijala usnesení č.722/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 

I. souhlasí  

se spolupořadatelstvím plesu MČ Praha -Ďáblice a SK Ďáblice z.s.,  

Kokořínská 400/34, 182 00 Praha 8, IČ: 00550574.  

II. souhlasí  

s úhradou pronájmu sálu ve výši 15.000, - Kč na tuto akci.  

III. ukládá 

FIO zařadit částku ve výši 15.000,- Kč na úhradu faktury za pronájem sálu na ples 

do rozpočtu na rok 2018. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
 
5/84/17 
Dodatek č. 5 ke smlouvě mezi MČ Praha -Ďáblice a obcí Hovorčovice                   
o spolupráci při zabezpečování požární ochrany  
Rada po projednání přijala usnesení č.723/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 

I. souhlasí  

s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě mezi MČ Praha Ďáblice a obcí Hovorčovice o 

spolupráci při zabezpečování požární ochrany ze dne 30. 5. 2012. 

II. pověřuje 
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starostu podpisem dodatku č. 5, který je přílohou tohoto usnesení. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
 
5/85/17 
Program na zasedání ZMČ č.23 dne 20.prosince 2017 
Rada po projednání přijala usnesení č.727/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
schvaluje 

Program na zasedání ZMČ č.23, které se bude konat dne 20.prosince 2017 od 18:00 

hodin v budově ZŠ a MŠ, U Parkánu 17, Praha-Ďáblice v tomto znění: 

Program: 

1.          Kontrola zápisu ZMČ č. 22/2017 

2.          Volný mikrofon 

3.          Rozpočet 2018 

4.          Rozpočet vedlejší hospodářské činnosti na rok 2018 

5.          Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 – 2023 

6.          Rozpočtové opatření č. 9, 10, 11/2017 - informace 

7.          Rozpočtové opatření č. 12/2017  

8.          Provádění rozpočtových opatření koncem roku 2017 

9.          Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 

10.          Zpráva o činnosti Finančního výboru 

11.          Zásady pro udělení čestného občanství 

12.          Udělení čestného občanství – in memoriam 

13.          Výstavba sportovní haly 

14.          Odměny za výkon funkce neuvolněným zastupitelům 

15.          Veřejnoprávní smlouva – SK Ďáblice 

16.           Inventarizace majetku MČ Praha-Ďáblice 2017 – informace 

17.           Schválení úhrady TKO – informace 

18.           Finanční dary občanům – informace 

19.           EKOSPOL – Kupní smlouva 

20.           Diskuze  

21.           Informace radních a zastupitelů 

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

10/85/17 
Rozpočtové opatření č.11/2017  

Rada po projednání přijala usnesení č.732/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje  

rozpočtové opatření č. 11 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. 11 

na nejbližším zasedání Zastupitelstva. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
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14/85/17 
Udělení čestného občanství – in memoriam 

Rada po projednání přijala usnesení č.736/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí  

s předloženým návrhem na udělení čestného občanství in memoriam panu Zdeňku 

Cornovi, nar. 24. 4. 1921, zemř. 5. 1. 2003, u příležitosti 116. výročí otevření 

Základní školy v Ďáblicích a 61. výročí založení Hvězdárny Ďáblice. 

II. doporučuje 

Zastupitelstvu MČ Praha-Ďáblice ke schválení. 
(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN  

 

15/85/17 

Rozpočet na rok 2018 a Rozpočet VHČ na rok 2018 

Rada po projednání přijala usnesení č.737/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí                                 

s návrhem rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2018, který je přílohou tohoto 

usnesení. 

II. pověřuje                  

starostu ve spolupráci s předsedou Finančního výboru předložit tento návrh 

zastupitelstvu ke schválení na nejbližším zasedání. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

Rada po projednání přijala usnesení č.738/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí                                 

s návrhem rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha – Ďáblice na rok 2018, 

který je přílohou tohoto usnesení. 

II. pověřuje                  

starostu ve spolupráci s předsedou Finančního výboru předložit tento návrh 

zastupitelstvu ke schválení na nejbližším zasedání. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

16/85/17 
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2023 

Rada po projednání přijala usnesení č.739/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí                                 

s návrhem Střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2019-2023, 

který je přílohou tohoto usnesení. 

II. pověřuje                  

starostu ve spolupráci s předsedou Finančního výboru předložit tento návrh 

zastupitelstvu ke schválení na nejbližším zasedání. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
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17/85/17 
Poskytnutí finančních darů 

Rada po projednání přijala usnesení č.740/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
poskytnutí finančních darů dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
II. ukládá  
sekretariátu starosty zajistit sepsání darovacích smluv. 
III. ukládá  
a) FIO zajistit realizaci bodu č. 1 tohoto usnesení 
b) FIO provést změny v Rozpočtovém opatření č. 11 potřebné k realizaci tohoto 
usnesení 
IV. pověřuje 
starostu podpisem darovacích smluv. 
(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

20/85/17 
EKOSPOL –  návrh kupní smlouvy 
Rada po projednání přijala usnesení č.743/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 
s návrhem Kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě pozemků od společnosti 
EKOSPOL, a.s., se sídlem Dukelských hrdinů 747/19, 170 00 Praha 7, IČ: 63999854 
(parc. č. 1026/13, 1124/3, 1124/4, 1548/44, 1548/60, 1548/61, 1548/63, 1548/64, 
1548/66, 1548/70, 1548/71, 1548/72, 1548/75, 1548/76, 1548/78, vše v k.ú. Ďáblice, 
obec Praha, jejichž součástí je komunikace včetně chodníků, odvodnění a 
dopravního značení, jejichž užívání bylo povoleno Kolaudačním rozhodnutím č.j. 
OV/2004/2621/Mel vydaným dne 30.11.2004) od za částku 1000,- Kč, vč. DPH. 
Návrh kupní smlouvy vypracovala AK Dohnal-Bernard. 
II. ukládá 

starostovi předložit Kupní smlouvu na nejbližším zasedání ke schválení 

zastupitelstvu MČ Praha-Ďáblice. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

2/86/17 
Rozpočtové opatření č.12/2017 
Rada po projednání přijala usnesení č.745/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání        
I. schvaluje 
rozpočtové opatření č. 12 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. 12 
na nejbližším zasedání Zastupitelstva. 
(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN  

6/86/17 
Veřejnoprávní smlouva – SK Ďáblice 
Rada po projednání přijala usnesení č.749/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 



Zápis z jednání RMČ č. 88 ze dne 8. 1. 2018 

 

 

10 

I. souhlasí  
poskytnutím účelové neinvestiční dotace SK Ďáblice z.s. ve výši 400.000,- Kč, která 
bude využita na úhradu provozních nákladů oddílů fotbalu a tenisu v roce 2018. 
II. doporučuje 
zastupitelstvu ke schválení Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace . 
(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

7/86/17 
Žádost TJ Stolní tenis o podporu na činnost 
Rada po projednání přijala usnesení č.750/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí  
s poskytnutím podpory ve výši 65.000,- Kč pro TJ Stolní tenis Praha z.s., Viktorinova 
1210/8, Praha 4. 
II. ukládá 
připravit návrh Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí účelové neinvestiční dotace TJ 
Stolní tenis z.s.  ve výši 65.000,- Kč, která bude využita na úhradu provozních 
nákladů oddílu v roce 2018. 
III. pověřuje 
starostu zařazením schválení Veřejnoprávní smlouvy do programu ZMČ č.23 dne 
20.12.2017. 
IV. doporučuje 
zastupitelstvu ke schválení Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové 
dotace. 
(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

2/87/17 

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2018  

Rada po projednání přijala usnesení č. 757/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
schvaluje                                 

rozpočet Základní školy a mateřské školy, Praha 8- Ďáblice, U Parkánu 17 na rok 

2018, který je přílohou tohoto usnesení. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

3/87/17 

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu PO na rok 2019 -2020 

Rada po projednání přijala usnesení č. 758/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
schvaluje                                 

Střednědobý výhled rozpočtu PO – Základní škola a mateřská škola, Praha 8 -

Ďáblice, U Parkánu 17 na rok 2019-2020, který je přílohou tohoto usnesení. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

4/87/17 
Veřejnoprávní smlouva – TJ Stolní tenis 
Rada po projednání přijala usnesení č.759/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 



Zápis z jednání RMČ č. 88 ze dne 8. 1. 2018 

 

 

11 

I. souhlasí  
poskytnutím účelové neinvestiční dotace TJ Stolní tenis z.s. ve výši 65.000,- Kč, 
která bude využita na úhradu provozních nákladů oddílu v roce 2018.  
II. doporučuje 
zastupitelstvu ke schválení Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace  ve výši 65.000,- Kč pro TJ Stolní tenis Praha z.s., 
Viktorinova 1210/8, Praha 4. 
(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

5/87/17 
Smlouva o nájmu nebytových prostor – ochotníci 
Pod záštitou kulturní komise vznikla zájmová činnost, která se věnuje ochotnickému 
divadlu. Toto nové uskupení, které si říká „Ďábličtí ochotníci“ požádalo o poskytnutí 
bezplatného pronájmu. 
Rada po projednání přijala usnesení č.760/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí  
s uzavřením bezplatné Smlouvy o nájmu nebytových prostor domu č. p. 159 a 
pozemků 675 a 676, zapsaných pro k.ú. Ďáblice u KÚ Praha město o výměře 64,5 
m2 (horní sál) v Obecním domě čp.159/7, ulice Ke Kinu v Praze-Ďáblicích s paní Bc. 
M.D.  
II. pověřuje 
starostu podpisem Smlouvy o nájmu nebytových prostor.  
(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

6/87/17 
Výběrové řízení – Projekt „Komunitní život v Ďáblicích“ – informace  
Rada po projednání přijala usnesení č.761/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
bere na vědomí 
informaci o ukončeném výběrovém řízení na pozice v projektu „Komunitní život 

v Ďáblicích s tím, že pozice budou obsazeny:  

terénní pracovník -  Bc. Petra Beželová s nástupem po udělení souhlasu MHMP. 

koordinátor dobrovolníků - Jana Kohoutová s nástupem ke dni 1.1.2018. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

7/87/17 
Text do Kroniky MČ Praha-Ďáblice za rok 2016 

Rada po projednání přijala usnesení č.762/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
schvaluje 

text Kroniky MČ Praha-Ďáblice za rok 2016 v předložené podobě. 
(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

8/87/17 
Odpis pohledávek (promlčené pokuty za přestupky) 

Rada po projednání přijala usnesení č.763/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
souhlasí 
1.1      s odpisem pohledávky vůči J.V. ve výši 1000,00 Kč (z 23.05.2005) 
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1.2      s odpisem pohledávek vůči R.F. ve výši 2500,00 Kč (z 07.01.2009) 
1.3      s odpisem pohledávky vůči R.F. ve výši 4000,00 Kč (z 18.02.2009) 
1.4      s odpisem pohledávky vůči B.T. ve výši 1000,00 Kč (z 14.02.2009) 
1.5      s odpisem pohledávky vůči F.W. ve výši  500,00 Kč (z 15.05.2008) 
1.6      s odpisem pohledávky vůči J.R. ve výši 5000,00 Kč (z 05.11.2008) 
1.7      s odpisem pohledávky vůči M.Z. ve výši 1000,00 Kč (z 27.01.2010) 
1.8      s odpisem pohledávky vůči D.D.ve výši 1000,00 Kč (z 17.03.2010) 
1.9      s odpisem pohledávky vůči J.P. ve výši 1000,00 Kč (z 25.11.2009) 
1.10 s odpisem pohledávky vůči V.S. ve výši 1000,00 Kč (z 14.10.2009) 
II. pověřuje: 
vedoucí FIO zaúčtováním operace. 
(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

9/87/17 
Příkazní smlouva 

Rada po projednání přijala usnesení č.764/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí  
s uzavřením Smlouvy příkazní č.209/2017 o poskytování právní pomoci se 
společností Advokátní kancelář Dohnal & Bernard, s.r.o., se sídlem Příběnická 1908, 
39001 Tábor, IČ:01825666. 
II. pověřuje 
starostu podpisem Smlouvy příkazní č.209/2017 o poskytování právní 
pomoci. 
(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

10/87/17 
Souhlasné stanovisko – ENERGO Praha s.r.o. 

Rada po projednání přijala usnesení č.765/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí 
žádost společnosti ENERGO Praha s.r.o., se sídlem U Krčského nádraží 228/15, 
140 00 Praha 4, IČ: 62916513 o umožnění vybudování a přepojení kabelové 
přípojkové skříně SS 102+ER3y32 A do stávající distribuční sítě NN, která zajistí 
napájení el. energií pro pozemek parc.č. 1552/1 v ul. Květnová (společnost zajišťuje 
pro PRE distribuce a.s. inženýrskou činnost). 
II. nemá námitek 
s realizací stavby. 
III. souhlasí 
s přípravou a následným uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě mezi MČ Praha-Ďáblice a společností PRE distribuce, 
a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, IČ:27376516 
(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN  

11/87/17 
Dodatek č.5 k NS č. SML 085/2014  

Rada po projednání přijala usnesení č.766/17/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí  
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s uzavřením Dodatku č.5 k nájemní smlouvě č. SML 085/2014 ze dne 28.11.2014 
s paní V.V., jehož předmětem je prodloužení doby nájmu do 31.12.2018.    
II. pověřuje 
starostu podpisem Dodatku č.5 k  nájemní smlouvě č.SML 085/2014.  
(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

12/87/17 
Informace o opravě chyby v usnesení RMČ č.700/17/RMČ 
V předmětném usnesení bylo chybně uvedeno neexistující parc.č.591/1. Správně se 
jedná o pozemek parc. č. 596/1. 

 
AKTUÁLNÍ JEDNÁNÍ dne 8.1. 2018 

 

1/88/18 
Kontrola úkolů z  RMČ č.87  

 
2/88/18 
Žádost o souhlas bezplatného užívání pozemků – SDH Ďáblice 

Rada po projednání přijala usnesení č.767/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
souhlasí  
s bezplatným poskytnutím pozemků parc. č. 1229/1, 1230 a 1231 v k. ú. Ďáblice 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Ďáblice, U Parkánu 765/6, 182 02 
Praha 8 na dny 14. as 15.4.20108 pro pořádání prvního ročníku soutěže v požárním 
sportu s tím, že po akci budou pozemky uklizeny a uvedeny do původního stavu.  
(4-0-0) 
 
3/88/18 
Smlouva o uzavření smlouvy budoucí – věcné břemeno – PREdistribuce, a.s. 

Rada po projednání přijala usnesení č.768/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se 
společností PREdistribuce, a.s., se sídlem 150 00 Praha 5, Svornosti 3199/19a, 
IČ:27376516, jejímž předmětem bude zřízení a vymezení věcného břemene osobní 
služebnosti pro zajištění provozu a rozvoje elektroenergetické distribuční soustavy 
1kv v rozsahu 30bm v rámci stavební akce: Praha-Ďáblice, Květnová, nová SS102, 
číslo SPP: D-142361 za částku 7.500,- Kč (slovy: Sedm tisíc pět set korun českých) 
bez DPH. 
II. pověřuje 
starostu podpisem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
osobní služebnosti.  
(4-0-0) 
 
4/88/18 
Příkazní smlouva – zajištění přestupkové agendy 

V roce 2017 se velmi rozrostla agenda přestupkové komise. Z tohoto důvodu byla 
učiněna dohoda s předsedkyní přestupkové komise Mgr. Jiříčkovou, že místo 
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dohody o provedení práce bude uzavřena Příkazní smlouva s Advokátní kanceláří, 
jejíž je zaměstnancem, a ta bude fakturovat měsíčně podle odpracovaných hodin. 
Rada po projednání přijala usnesení č.769/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí  
s uzavřením Smlouvy příkazní o poskytování právní pomoci se společností 
Advokátní kancelář – JUDr. Jan Jiříček, Legionářů 947/2b, 182 00 Praha-Ďáblice 
(předseda Komise pro projednávání přestupků Mgr. Erika Jiřičková), jejímž 
předmětem je zajištění odborných poradenských aktivit a služeb spojených 
s výkonem funkce předsedy Komise pro projednávání přestupků za částku 300,- Kč 
za hodinu. 
II. pověřuje 
starostu podpisem Smlouvy příkazní s AK – JUDr. Jan Jiříček, Legionářů 
947/2b, 182 00 Praha-Ďáblice k zajištění agendy přestupkové komise.  
(4-0-0) 
 
6/88/18 
Odměna řediteli ZŠ a MŠ 

Rada po projednání přijala usnesení č.770/18/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 50.000,- Kč, která bude vyplacena z mzdových 
prostředků MŠMT pro rok 2017. 
II. schvaluje 
poskytnutí finančního daru Mgr. Bc. Josefu Buchalovi, řediteli Základní školy a 
mateřské školy, U Parkánu 17, Praha 8–Ďáblice, a to ve výši 50.000,- Kč, který bude 
vyplacen z prostředků MČ za úspěšnou koordinaci provozu školy s probíhající 
přístavbou a přestavbou budovy školy. 
III. ukládá  
sekretariátu starosty zajistit sepsání darovací smlouvy. 
IV. ukládá  
starostovi předložit darovací smlouvu ke schválení na nejbližším ZMČ. 
 (5-0-0) 
 
7/88/18 
Informace radních 

a) T. Dohnalová – čestné občanství 
b) Informace starosty o probíhajícím soudním řízení (Městský soud v Praze se 

svým rozhodnutím přiklonil k argumentaci MČ) 
c) Radní se shodli ponechat nebytový prostor (bývalá kancelář TDI) a služební byt 

(školníka) v domě U Parkánu čp.18/9 i nadále pro účely ZŠ a MŠ Ďáblice.  
d) Rada souhlasila se zasláním vyjádření, které bude sloužit jako podklad pro 

jednání s pojišťovnami MUDr. Kneiflovi, který otevře ordinaci angio-chirurgie 
v novém obecním domě. 
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Konec: v 18:30 hodin 
Zapisovatel: Markéta Köhlerová 

Datum vyhotovení zápisu: 8.1.2018 

Za ověřovatele: radní Ing. Tomáš Dvořák 
Příští jednání: 22.1. 2018 od 14:00 hod. 


