Zápis z jednání RMČ č. 92 ze dne 26. 2. 2018

Zápis z 92. jednání
Rady Městské části Praha – Ďáblice
konaného dne 26. 2. 2018 od 13:15 hodin
Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Ing. Mgr. Martin
Tumpach, radní: Ing. Tomáš Dvořák, Markéta Stránská (příchod 13:30hod), Taťjana
Dohnalová
Hosté: Ing. Hrdlička, Ing. arch. Lacko – představení varianty návrhu interiérového
vybavení Obecního domu
Omluven: tajemnice Mgr. Renata Henych
Ověřovatel zápisu: radní Ing. Tomáš Dvořák

Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Kontrola zápisu z RMČ č.91 (sek.)
Příloha kolektivní smlouvy a příloha prováděcích pokynů (taj.)
Čestné občanství – věcný dar (star.)
Informace radních

Program zasedání byl schválen všemi hlasy

KONTROLA ÚKOLŮ
2/90/18
Rozpočtové opatření č.1/2018
Rada po projednání přijala usnesení č. 780/18/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. schvaluje
rozpočtové opatření č. 1 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. 1 na nejbližším zasedání Zastupitelstva.
(4-0-0) ÚKOL TRVÁ (zařazeno na ZMČ dne 14.3.2018)
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:
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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)
10/90/18
Výstavba obecního domu – informace
Rada po projednání přijala usnesení č. 788/18/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. bere na vědomí
a) informaci o postupu výstavby nového obecního domu – bude předložen
změnový list týkající se finančních a časových dopadů změn projektů rozvodů
elektro, které byly vyvolány rozhodnutí ERÚ (Energetického regulačního
úřadu) č.8/2016 ze dne 25.11.2016 s účinností od 1.1.2017.
b) předpokládané časové dopady na termín dokončení díla do 30.4.2018.
c) práce probíhají i v prostoru určeném pro Českou poštu dle původního rozsahu
se zajištěním dodatečného požadavku na přívod ZTI.
II. bere na vědomí
informaci o jednání s Českou poštou ke dni 31.1.2018.
III. bere na vědomí
předložené a zapracované připomínky k variantám fasády objektu obecního domu a
barevného řešení interiérů úřadu radnice a společenského sálu firmou ALT
Architekti.
(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN
19.2.2018 Pan Hrdlička informoval o proběhlé schůzce se zástupci České Pošty na
staré poště v Ďáblické ulici. Schůzka proběhla za účelem posouzení stávajícího
stavebně-technického stavu prostor a posouzení provedení účetně doložených
investic Českou Poštou.
26.2. 2018 Ing. arch.Lacko představil variantu interiérového vybavení.
2/91/18
Zpráva hlavní inventarizační komis e k inventarizaci majetku a
závazků MČ Praha – Ďáblice k 31.12.2017
Rada po projednání přijala usnesení č.791/18/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. souhlasí
1.1 se zprávou hlavní inventarizační komise k inventarizaci majetku a závazků MČ
Praha – Ďáblice k 31. 12. 2017 ve znění uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení.
1.2 s vyřazením movitých předmětů v souladu s písemnými protokoly ústřední
likvidační komise MČ Praha-Ďáblice a to dle rekapitulace uložené ve složce
inventura 2017.
1.3 v návaznosti na to se způsobem vypořádání movitých věcí (dle schválení ULK),
uvedeném pro příslušná inventarizační místa.
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II. ukládá
2.1 starostovi MČ předložit zprávy k bodu 1.1 až 1.3 zastupitelstvu na nejbližším
veřejném zasedání ke schválení.
2.2 vedoucí FIO pokračovat ve vymáhání pohledávek v souladu s platnými právními
předpisy.
III. bere na vědomí,
že veškerá dokladová dokumentace o provedené inventarizaci majetku a závazků
MČ Praha-Ďáblice a o vyřazení majetku k 31. 12. 2017 je soustředěna v
dokumentaci hlavní inventarizační komise.
(5-0-0) ÚKOL TRVÁ (zařazeno na ZMČ dne 14.3.2018)
3/90/18
Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“
Rada po projednání přijala usnesení č.792/18/RMČ v tomto znění:
schvaluje
připojení MČ Praha-Ďáblice k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení
tibetské vlajky na budově úřadu městské části dne 10.3.2018.
(3-1-1, proti návrhu T.Dohnalová, zdržel se Ing. Tumpach) ÚKOL TRVÁ
4/91/18
Žádost společnosti T-Mobile o souhlas k instalaci optického kabelu
Rada po projednání přijala usnesení č.793/18/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. souhlasí
s instalací optického kabelu společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova
2144/1, Praha 4, v objektu Ďáblická 339/14, Praha 8 dle výkresové dokumentace
s návrhem trasy (návrh vnitřní trasy pro vedení optického kabelu, vedeného
v objektu Ďáblická 339/14, Praha-Ďáblice, která bude sloužit pro napojení situ 10442
Praha_Dablicka, který je umístěn v suterénu, v místnosti TMCZ).
II. pověřuje
zástupce starosty podpisem dokument „Prohlášení vlastníka“.
(5-0-0) ÚKOL TRVÁ
5/91/18
Žádost o úpravu základnové stanice T-Mobile
Rada se seznámila a projednala žádost společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.,
Tomíčkova 2144/1, Praha 4, o vyjádření k úpravě stávající základnové stanice:
10442_Praha_Dablicka, umístěné na terase a na sedlové střeše budovy na adrese
Ďáblická 339/14, Praha 8, která je ve správě Městské části Praha – Ďáblice.
Základnová stanice je provozována na základě stávající nájemní smlouvy a jejích
dodatků.
Radní nesouhlasí s požadovaným snížením nájemného a pověřuje tajemnici dalším
jednáním.
ÚKOL TRVÁ
6/91/18
Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace pro podporu sportu dětí a
dospělých v Ďáblicích – Česká federace Toyama Ryu, z.s.
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Rada po projednání přijala usnesení č.794/18/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. bere na vědomí
žádost České federace Toyama Ryu, z.s. (nájemce nebytových prostor v suterénu
objektu restaurace Pod Hvězdárnou, Květnová 598/48), provozující bojové sporty a
kondiční tréninky pro děti a dospělé o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na
podporu a rozvoj sportovní činnosti dětí, mládeže a dospělých v Ďáblicích (nákup
sportovního vybavení).
II. souhlasí
s poskytnutím finančního daru ve výši 20.000,- Kč na činnost České federace
Toyama Ryu, z.s., Kaprova 42/14, 110 01 Praha 1 – Staré Město, IČ: 26574403.
III. ukládá
sekretariátu starosty připravit veřejnoprávní smlouvu.
IV. pověřuje
starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
(5-0-0) ÚKOL TRVÁ
8/91/18
Chodník ke hvězdárně
Rada po projednání přijala usnesení č.795/18/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. souhlasí
s vystavením objednávky na projekční a konzultační práce včetně inženýringu
v celkovém rozsahu 95.000,- Kč bez DPH společnosti REINVEST spol. s r.o.,
K Novému dvoru 897/64, Praha 4, IČ: 65410840 na akci “Oprava chodníku pod
hvězdárnou a manipulační plocha a rozšíření cesty“.
II. ukládá
sekretariátu starosty vystavit objednávku.
III. pověřuje
starostu podpisem objednávky.
(5-0-0) ÚKOL TRVÁ
9/91/18
KC Vlna – žádost o dotaci – rozpočet + spoluúčast
Na RMČ č.90/18 v rámci Rozpočtového opatření č.1/2018 bylo schváleno přijetí
dotace dle usn. č. 33/39 ZHMP z 25.1.2018 ve výši 91.000,- Kč účelově vázané pro
projekt Agenda 21 – oblast zdraví a životního stylu 2018. V projektu byla plánovaná
spoluúčast MČ ve výši 73.600,- Kč.
Rada po projednání přijala usnesení č.796/18/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I.souhlasí
s vyčleněním částky ve výši 73.600,- Kč, jako spoluúčasti MČ na realizaci projektu
„Na zdravé vlně“ z rozpočtu hlavního města Prahy na realizaci projektů v oblasti
místní Agendy 21 - oblast zdraví a životního stylu 2018.
II. ukládá
FIO zařadit částku ve výši 73.600,- Kč na spolufinancování projektu „Na zdravé vlně“
do Rozpočtového opatření č.2/2018.
(5-0-0) ÚKOL TRVÁ
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10/91/18
IBC nádrže pro závlahovou vodu
Rada po projednání přijala usnesení č.797/18/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. souhlasí
s nákupem 150 ks repasovaných IBC plastových nádrží na akumulaci srážkových
vod včetně jejich rozvozu dle doloženého seznamu od ÚMČ, žadatelům v k.ú.
Ďáblice) .
II. ukládá
sekretariátu ve spolupráci s JUDr. Čiernym předložit do RMČ 5.3. 2018 finální verzi
pravidel pro udělování repasovaných nádrží, finální verzi smlouvy a předávacího
protokolu.
(5-0-0) ÚKOL TRVÁ
11/91/18
Žádost o investiční dotaci z MHMP – MŠ, výměna kotlů
Rada po projednání přijala usnesení č.798/18/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. souhlasí
s předložením Žádosti o investiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy (z rezervy pro MČ
HMP v kap 10 v roce 2018 – MŠ) na výměnu kotlů, vynucení prací vzniklých při
opravě topné soustavy, opravy chodníků v areálu MŠ ve výši 2.000.000,- Kč (celkové
náklady na akci jsou předpokládané ve výši cca 4.000.000,- Kč).
II. ukládá
sekretariátu zajistit podání žádosti o dotaci na MHMP.
III. ukládá
FIO zařadit do rozpočtového opatření částku ve výši 2.000.000,- Kč jako spoluúčast
na akci.
(5-0-0) ÚKOL TRVÁ
Ing. Lukavec zajistí do jednání RMČ 5.3. 2018 kalkulaci na opravu podlah v přízemí
modrého pavilonu MŠ (třídy využívané ZŠ) a všech dětských sociálních zařízení ve
všech budovách MŠ. ÚKOL TRVÁ
12/91/18
Žádost o investiční dotaci z MHMP – Obecní dům
Rada po projednání přijala usnesení č.799/18/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. souhlasí
s předložením Žádosti o investiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy (z rezervy pro MČ
HMP v kap 10 v roce 2018 – ostatní) na celkovou rekonstrukci budovy stávajícího
Obecního domu – oprava havarijních stavů stropů v budově, rekonstrukce
technických sítí – odpady, ventilace, odvody dešťových vod, výměna střechy,
odstranění statických a technických nedostatků budovy, vč. snížení energetické
náročnosti budovy ve výši 29.000.000,- Kč.
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II. ukládá
sekretariátu zajistit podání žádosti o dotaci na MHMP.
(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN
13/91/18
Žádost o dotační příspěvek – podpora aktivit živého venkova – čestné
občanství
Rada po projednání přijala usnesení č. 800/18/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. bere na vědomí
podanou Žádosti o dotační příspěvek pro členské obce SMS ČR – Podpora aktivit
živého venkova v roce 2018 na projekt „Udělení 1. čestného občanství MČ PrahaĎáblice“ pro pana Zdeňka Corna – in memoriam ve výši 28.200,- Kč.
II. ukládá
sekretariátu zajistit podání žádosti o dotační příspěvek.
(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN

AKTUÁLNÍ JEDNÁNÍ dne 26.2. 2018
1/91/18
Kontrola úkolů z RMČ č.91
2/92/18
Příloha kolektivní smlouvy č. 2 a Prováděcí pokyn k příloze č.3 kolektivní
smlouvy
Rada po projednání přijala usnesení č.801/18/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. schvaluje
Přílohu kolektivní smlouvy č. 2 a Prováděcí pokyn k příloze č.3 kolektivní smlouvy.
II. pověřuje
tajemnici podpisem Přílohy kolektivní smlouvy č.2 a Prováděcích pokynů k příloze
č.3 kolektivní smlouvy, které jsou přílohou tohoto usnesení.
(5-0-0)
3/92/18
Čestné občanství – věcný dar
Rada po projednání přijala usnesení č.802/18/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. souhlasí
s pořízením věcného daru a plakety ocenění do max. výše 20.000,- Kč
II. pověřuje
sekretariát zajištěním daru a ocenění dle odst.I.
(5-0-0)
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4/92/18
Informace radních
Ing. Mgr. Tumpach informoval o své plánované účasti na školení dne 22.3. 2018 VC
Morava - Efektivní zvládání konfliktů - základní strategie v hodnotě 1590 Kč.

Konec: v 16:00 hodin
Zapisovatel: Markéta Köhlerová
Datum vyhotovení zápisu: 26.2.2018
Za ověřovatele: radní Ing. Tomáš Dvořák
Příští jednání: 5.3. 2018 od 14:00 hodin.
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