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Zápis z 97. jednání 
Rady Městské části Praha – Ďáblice 

konaného dne 23.4. 2018 od 14:20 hodin 
 
Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Ing. Mgr. Martin 
Tumpach, radní: Ing. Tomáš Dvořák, Taťjana Dohnalová, Markéta Stránská (příchod 
14:40 hod), tajemnice Mgr. Renata Henych 
Hosté: - Ing. Hrdlička informace o výstavbě Obecního domu Ďáblice 

- Mgr. Bc. Josef Buchal, ředitel školy – informace o počtech žáků, 

personálním obsazení učitelského sboru, aktivity směřující ke statutu fakultní 

školy, info o provozu a chodu školy 

 

Program jednání: 

1. Kontrola zápisu z RMČ č.96 (taj.)  

2. Vyhlášení výsledků výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice – Stínící 

technika pro OD Ďáblice (star.) 

3. Vyhlášení výsledků výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice – 

Kancelářský nábytek pro OD Ďáblice (star.) 

4. Vyhlášení výsledků výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice – Sedací 

nábytek pro OD Ďáblice (star.) 

5. Vyhlášení výsledků výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice – Obecní 

dům Ďáblice-Info systém a Výtvarný motiv (star.) 

6. Vyhlášení výsledků výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice – Obecní 

dům Ďáblice-společenský sál – židle a stoly (star.) 

7. Vyhlášení výběrového řízení na Atypické truhlářské prvky OD Ďáblice (star.) 

8. Objednávka – dodatek smlouvy o dílo pro činnost autorského dozoru (star.) 

9. Revokace usnesení č.824/18/RMČ (taj.) 

10. Finanční dar Sdružení dobrovolných hasičů (FIO) 

11. Poskytnutí nadzemních plastových nádrží na dešťovou vodu (místostar.) 

12. Smlouva o smlouvě budoucí nájemní – Lekdab, s.r.o. (FIO) 

13. Smlouva o smlouvě budoucí nájemní – MUDr. Romana Benešová, s.r.o. (FIO) 

14. Oznámení záměru „SKLÁDKA ODPADŮ ĎÁBLICE, využití volné kapacity 

v prostoru I.etapy skládky, k.ú. Ďáblice“ – zjišťovací řízení 

15. Schválení účetní závěrky PO za rok 2017 (FIO) 

16. Prodloužení Smlouvy o dodávce vody a odvádění vod (taj.) 

17. Odpisový plán pro rok 2018 pro ZŠ a MŠ (FIO) 

18. Žádost o podporu – Veselé míče – kemp (FIO) 

19. Žádost o pronájem plochy (star.) 

20. Objednávky vnitřního vybavení OD Ďáblice (taj.) 

21. Vyhlášení výběrového řízení na rekonstrukci chodníku Pod Hvězdárnou (star.) 

22. Objednávka – dodatek příkazní smlouvy TDI (star.)  

23. Informování radních 
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Program zasedání byl schválen všemi hlasy 

 

KONTROLA ÚKOLŮ 
 
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: 
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) 
ÚKOL SPLNĚN 
19.3.2018 
Tajemnice informovala RMČ, že dne 14.3.2018 obdržela od MHMP Udělení 
souhlasu k žádosti o dotaci z Úřadu práce České republiky, kterou schválila Rada hl. 
m. Prahy Usnesením č.507 s tím, že MČ Praha-Ďáblice splňuje podmínky podle § 9 
odst.3 obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut 
hl. m. Prahy a souhlasí s tím, aby MČ Praha-Ďáblice požádala o poskytnutí 
příspěvku od Úřadu práce České republiky v rámci aplikace nástrojů a opatření 
státní politiky zaměstnanosti. 
Tajemnice bude pokračovat v dalších krocích vedoucích k uzavření Dohody 
s Úřadem práce ČR. 
9.4.2018 

Tajemnice informovala RMČ, že všechny potřebné doklady k  uzavření 

Dohody byly odeslány ke schválení Úřadu práce ČR.  

ÚKOL TRVÁ 

 

4/93/18 

Souhlas k žádosti s  využitím pozemku pro pastviny koní  

Rada po projednání přijala usnesení č.805/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 
s využitím pozemku č.1232/8 k. ú. Ďáblice jako pastviny. 
II. doporučuje 
zachování přirozené prostupnosti území. 
(3-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

19.3.2018  
Rada se zabývala další částí žádosti o návrhu možnosti využití pozemků v majetku 
MČ Praha-Ďáblice (1232/1 a 1253/1 – částečné ohrazení) také jako pastvin a 
uzavření smlouvy o propachtování těchto pozemků. Starosta svolá schůzku 
s dotčenými protistranami za účelem koordinace pastvy s plánem rozvoje území. 
ÚKOL TRVÁ 
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23.4.2018 Pastva koní nebude kolidovat s rozvojem území a lze ji v omezeném 
režimu s ohledem na rekreační využívání lokality akceptovat. 
 
4/94/18 
Smlouva o výpůjčce – Klub seniorů 
Rada po projednání přijala usnesení č. 815/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
uzavření Smlouvy o výpůjčce prostor s Klubem seniorů (Senioři České republiky, 
z.s., ZO Praha-Ďáblice, Osinalická 1069/26, Praha 8 Ďáblice, IČ: 06787584, jejímž 
předmětem je bezplatné užívání prostor o výměře 64,5 m2 (ateliér v 1.NP) a 
přístupové prostory, v Obecním domě čp.159/7, ulice Ke Kinu v Praze-Ďáblicích do 
31.12.2018. 
II. pověřuje 
starostu podpisem smlouvy.  
(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
 
9/94/18 
Dodatek č.1 ke Smlouvě o zhotovení, projednání a provedení dokumentace a 
projektu -  A.LT Architekti  
Rada po projednání přijala usnesení č.820/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje  
soupis projekčních víceprací společnosti A.LT Architekti v souvislosti 
s požadovanými změnami (Změna způsobu připojení dle nařízení ERÚ, změna VZT 
v sále, scénické osvětlení v sále a revize audio, změna návrhu osvětlení na LED, 
měření tepla a chladu v ordinacích, změna využití ordinace dr. Kneifl, změny 
dispozičního řešení ordinací dr. Benešová a dr. Auzká, změny dispozičního řešení 
kanceláří (podatelna, finanční), sprcha, úřední deska apod.) v celkové částce 
261.000,- Kč bez DPH. 
II. souhlasí 
s uzavřením Dodatku č.1 ke Smlouvě o zhotovení, projednání a provedení 
dokumentace a projektu pozemní stavby se společností A.LT Architekti v.o.s., 
Závěrka 398/3, 169 00 Praha 6, IČ: 27213056 dle Směrnice č.3 o zadávání VZMR, 
čl. 11, odst.4. – v návaznosti na změny požadované MČ i vyvolané novou platnou 
legislativou není možné z důvodu koordinace a koordinace dodavatelů jednotlivých 
profesních částí a začlenění do prováděcího projektu zadat jinému dodavateli. 
III. pověřuje 
starostu podpisem Dodatku č.1 Smlouvy o zhotovení, projednání a provedení 
dokumentace a projektu. 
(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN  

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. 
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II. pověřuje 
starostu vypsáním výběrového řízení na projektanta na vyhotovení projektové 
dokumentace bytového domu Akcíz. 
(4-0-0) ÚKOL TRVÁ 
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) 
 
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. 
 
3/95/18 
Rozpočtové opatření č.3/2018 
Rada po projednání přijala usnesení č.828/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
rozpočtové opatření č. 3 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. 3 na 
nejbližším zasedání zastupitelstva. 
(4-0-0) ÚKOL TRVÁ (bude předloženo na ZMČ) 
 
4/95/18 
Návrh Kupní smlouvy – EKOSPOL 
Rada po projednání přijala usnesení č.829/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 
s návrhem Kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě pozemku parc. č. 1729/265 
v k.ú. Ďáblice, obec Praha, jehož součástí je komunikace a jsou na něm uloženy 
inženýrské sítě,  za částku 1000,- Kč, vč. DPH od společnosti EKOSPOL, a.s., se 
sídlem Dukelských hrdinů 747/19, 170 00 Praha 7, IČ: 63999854. Návrh kupní 
smlouvy vypracovala AK Dohnal-Bernard. 
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II. ukládá 

starostovi předložit Kupní smlouvu na nejbližším zasedání ke schválení 

zastupitelstvu MČ Praha-Ďáblice. 

(4-0-0) ÚKOL TRVÁ (bude předloženo na ZMČ) 
 
2/96/18 
Dodatek č.1 k pojistné smlouvě č.0024720046 
Rada po projednání přijala usnesení č.834/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě číslo 0024720046 s Českou podnikatelskou 
pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 18600, 
IČ: 63998530, jejímž předmětem je rozšíření pojištění majetku, za částku 120 854,- 
Kč ročně na dobu určitou do 15.4.2019. 
II. pověřuje  
starostu podpisem Dodatku č.1 k pojistné smlouvě č.0024720046. 
 (5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
 
3/96/18 
Zpracování projektové dokumentace na opravu strojovny VZT a ohřevu TV 
v ZŠ Ďáblice  
Rada po projednání přijala usnesení č.835/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 
s nabídkou společnosti České teplo, s.r.o., Klapkova 731/34, 182 00 Praha 8 – 
Kobylisy, IČ: 25055925 na zpracování projektové dokumentace na opravu strojovny 
VZT a ohřevu TV v ZŠ, U Parkánu 17, Praha-Ďáblice za částku 54 000,- Kč bez 
DPH. 
II. ukládá  
sekretariátu starosty vystavit objednávku. 
III. pověřuje starostu  
podpisem objednávky. 
(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
 

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) 
  
 

 

5/96/18  
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Navýšení četnosti úklidu  

Rada po projednání přijala usnesení č.837/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
souhlasí 
s navýšením úklidu obce prostřednictvím brigád a DPP na výzvu pracovníka MČ. 
(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
 
6/96/18 
Rozpočtové opatření č.4/2018 
Rada po projednání přijala usnesení č.838/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
na základě usn. č. 202/18/ZMČ rozpočtové opatření č. 4 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. 4 na 
nejbližším zasedání zastupitelstva. 
(5-0-0) ÚKOL TRVÁ (bude předloženo na ZMČ) 
 
7/96/18 
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – k.ú. Ďáblice 
Rada po projednání přijala usnesení č.839/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a.s., 
Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, IČ:27376519, jejímž předmětem je zřízení 
věcného břemene k tíži pozemků parc.č. 1729/115 a 1729/256 v k.ú. Ďáblice za 
náhradu stanovenou na základě znaleckého posudku č.90/1895/2016, 
vypracovaného Ing. Jaroslavem Semrádem, který objednalo Hlavní město Praha ve 
výši 97 940,- Kč. 
(4-0-0) ÚKOL TRVÁ (čeká se na dodání smluv ze strany PREdistribuce, a.s.) 
 
8/96/18 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Ďáblice  
Rada po projednání přijala usnesení č.840/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí 
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha-Ďáblice provedeného 
MHMP, odborem kontrolních činností za období od 1.1.2017 do 31.12.2017 s tím, že 
zjištěné nedostatky nejsou závažným pochybením a budou napraveny. 
II. ukládá 
starostovi v souladu se zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření 
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších 
předpisů předložit MHMP Zprávu o plnění úkolů stanovených Příkazem starosty 
k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole. 
(4-0-0) ÚKOL TRVÁ (bude předloženo na ZMČ) 

 
 
 
9/96/18 
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Dodatek č.8 Smlouvy o dílo, Změnové  listy ZL k výstavbě nového 

OD Ďáblice  

Rada po projednání přijala usnesení č.841/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
změnové listy ZL č.: 19,21,23,25,26,27,28,29 a 24 – prodloužení termínu kolaudace 
do 18.5.2018 (z důvodu vlhkosti podkladních vrstev podlah) v celkové částce 869 
812,80 Kč bez DPH. 
II. pověřuje  
Ing. Pumpra přípravou Dodatku č.8 Smlouvy o dílo.  
III. pověřuje 
starostu podpisem Dodatku č .8 Smlouvy o dílo s firmou První Key-Stav, 
se sídlem Lánská 128, 739 61 Třinec – Kanada, IČ: 25385127.  
(4-0-0) ÚKOL TRVÁ  
 

10/96/18  

Žádost o podporu –  EKOCENTRUM, Praha 8 nového OD Ďáblice  

Rada po projednání přijala usnesení č.842/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí 
žádost Ing. Jiřího Haleše, předsedy Základní organizace 01/68 Českého svazu 
ochránců přírody, EKOCENTRUM (ochrana herpetofauny), Kokořínská 2/58, Praha 
8, IČ: 48549622 o podporu.  
II.  souhlasí  

s poskytnutím finančního daru ve výši 20 000,- Kč základní organizaci Českého 

svazu ochránců přírody. 

III. ukládá 

sekretariátu starosty připravit darovací smlouvu. 

IV. pověřuje 

starostu podpisem darovací smlouvy. 
(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
 
11/96/18 
Nový člen sociální komise 
Rada po projednání přijala usnesení č.843/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
jmenuje 
Mgr. Pavlínu Vermešovou členkou sociální komise od 10.4.2018. 
(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

12/96/18 
PREdistribuce – návrh smlouvy na dodatečné hodnoty jističů 

Rada po projednání přijala usnesení č.844/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
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I. souhlasí  
s uzavřením Smlouvy se společností PREdistribuce, a.s., Svornosti 
3199/19a, 150 00 Praha 5, IČ: 27376516 na dodatečné hodnoty jističů 
v dodatečných rozvaděčích. 
II. pověřuje 
starostu podpisem Smlouvy. 
(4-0-0) ÚKOL TRVÁ (čeká se na dodání smluv ze strany PREdistribuce, a.s.) 
 
13/96/18 
Vyhlášení výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice 

Rada po projednání přijala usnesení č.845/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 

I. souhlasí 

s vypsáním výběrových řízení na akce:  

a) „Stínící technika pro OD Ďáblice“ 

b) „Kancelářský nábytek pro OD Ďáblice“ 

c) „Sedací nábytek pro OD Ďáblice“ 

II. pověřuje 

Ing. Pumpra realizací výběrových řízení. 

III. jmenuje 

komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Jan Hrdlička, Ing. 
arch. Lenka Dvořáková (A.LT ARCHITEKTI, v.o.s.), Ing. Jan Lukavec, Mgr. Ing. 
Martin Tumpach, Miroslava Koubová. Náhradníci: Mgr. Renata Henych, Markéta 
Köhlerová. 

IV. bere na vědomí, 

že komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek se sejde dne 23.4.2018 od 
13.30 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Praha-Ďáblice. 

V. souhlasí 

s vypsáním výběrových řízení na akce: 

a) "Obecní dům Ďáblice-Info systém a Výtvarný motiv" 

b) "Obecní dům Ďáblice-společenský sál – židle a stoly" 

c) "Obecní dům Ďáblice-společenský sál – dekorativní závěsy" 

d) "Obecní dům Ďáblice-společenský sál – scénické osvětlení a stavitelné 
podium" 

VI. pověřuje 

Ing. Šišku realizací výběrových řízení. 

VII. jmenuje 

komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Jan Hrdlička, Ing. 
arch. Lenka Dvořáková (A.LT ARCHITEKTI, v.o.s.), Ing. Petr Šiška, Mgr. Ing. Martin 
Tumpach, Miroslava Koubová. Náhradníci: Mgr. Renata Henych, Markéta Köhlerová. 

VIII. bere na vědomí, 

že komise pro otevírání a hodnocení obálek se sejde dne 23.4.2018 od 13.00 hodin 
v zasedací místnosti ÚMČ Praha-Ďáblice. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
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14/96/18 
Nájemní smlouvy na využití pozemku při akci „Pálení čarodějnic 2018“ 

Rada po projednání přijala usnesení č.846/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 
a) s umístěním prodejního stánku na pozemku parc. č. 1229/1 v k.ú. Ďáblice pana 
F.B. na akci „Pálení čarodějnic“ za částku 2 420,- Kč. 
b) s umístěním prodejního stánku na pozemku parc. č. 1229/1 v k.ú. Ďáblice paní 
K.N. na akci „Pálení čarodějnic“ za částku 3 630,- Kč. 
c) s umístěním prodejního stánku na pozemku parc. č. 1229/1 v k.ú. Ďáblice pana 
M.P. na akci „Pálení čarodějnic“ za částku 6 050,- Kč. 
d) s provozováním atrakcí na pozemku parc. č. 1229/1 v k.ú. Ďáblice (autodrom, 
vláček, nafukovací skluzavka a nafukovací hrad) paní M.R. na akci „Pálení 
čarodějnic“ za částku 14 520,- Kč. 
e) s umístěním prodejního stánku (malování na obličej, cukrovinky) na pozemku 
parc. č. 1229/1 v k.ú. Ďáblice paní M.R. na akci „Pálení čarodějnic“ za částku 1452,- 
Kč. 
f) s umístěním prodejního stánku na pozemku parc. č. 1229/1 v k.ú. Ďáblice pana 
J.K. na akci „Pálení čarodějnic“ za částku 1 452,- Kč. 
Ceny jsou uvedeny vč. DPH. 
II. pověřuje 
FIO sepsáním nájemních smluv. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
 
15/96/18 
Dodatek č.1 k Příkazní smlouvě – Ing. Hrdlička 

Rada po projednání přijala usnesení č.847/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
Dodatek č.1 k Příkazní smlouvě ze dne 22.2.2017 s Ing. Janem Hrdličkou 
II. pověřuje 
starostu podpisem Dodatku č.1 Příkazní smlouvy. 
(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
 
16/96/18 
Autobusové zastávky v Ďáblicích 
Rada po projednání přijala usnesení č.848/18/RMČ v tomto znění: 
Místostarosta informoval RMČ o možnostech instalace nových autobusových 
zastávek v k. ú. Ďáblice a předložil radě návrhy – vizualizace možných řešení 
s předběžnou cenovou kalkulací.  
Rada po projednání 
I. souhlasí 
se záměrem vybudování pěti autobusových přístřešku dle předložené koncepce. 
II. pověřuje 
místostarostu dalším jednáním v této záležitosti. 
(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
 
 
 
17/96/18 
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Smlouva o technické podpoře info systému MUNIS 

Rada po projednání přijala usnesení č.849/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
uzavření Dodatku č.1 k Licenční smlouvě a Smlouvy o technické podpoře 
informačního systému MUNIS a dalších produktů společnosti Triada, spol. s.r.o., U 
Svobodárny 12, Praha 9, IČ: 43871020, jejímž předmětem je zvýhodněný pravidelný 
servis v souvislosti s poskytnutím technické podpory při implementaci GDPR. 
II. pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy. 
(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
 
18/96/18 
Smlouva o bezúplatném převodu majetku – automobil požární TATRA 

Rada po projednání přijala usnesení č.850/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
návrh Smlouvy o bezúplatném převodu majetku od Městské části Praha 11, 
Ocelíkova 672/1, Praha 4- Háje, IČ:00231126, jejímž předmětem je bezúplatný 
převod automobilu (speciální požární TATRA 815 PR2 22 235 6x6 RZ 1AL 7470, rok 
výroby 1985, dle znaleckého posudku zůstatková cena 82 000,- Kč) do vlastnictví 
Městské části Praha-Ďáblice pro potřeby JSDH (Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů MČ Praha-Ďáblice). 
II. ukládá 
starostovi předložit Smlouvu o bezúplatném převodu majetku na nejbližším zasedání 
zastupitelstva. 
(5-0-0) ÚKOL TRVÁ (bude předloženo na ZMČ) 

 
AKTUÁLNÍ JEDNÁNÍ dne 23.4. 2018 

 
1/97/18 
Kontrola zápisu z RMČ č.96 
 
2/97/18 
Vyhlášení výsledků výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice 

Rada po projednání přijala usnesení č.852/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí  
informaci o výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Stínící 
technika pro OD Ďáblice“. 
II. souhlasí 
ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Stínící technika pro OD Ďáblice“ na 
návrh hodnotící komise s výběrem účastníka společnosti Isotra pro s.r.o., Pod 
Harfou 933/66, 190 00 Praha 9, IČ: 28947011 jako dodavatele předmětu v celkové 
hodnotě 265 075,- Kč bez DPH, tj. 320 741,- Kč s DPH, která byla poptána v 
souladu se Směrnicí č. 3 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 
10.1.2017. 
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III. pověřuje  
starostu podpisem smlouvy. 
(5-0-0) 
 
3/97/18 
Vyhlášení výsledků výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice 

Rada po projednání přijala usnesení č.853/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí  
informaci o výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem 
„Kancelářský nábytek pro OD Ďáblice“.  
II. souhlasí 
ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Kancelářský nábytek pro OD Ďáblice“ na 
návrh hodnotící komise s výběrem účastníka společnosti MY DVA group a.s., 
Osadní 28/, 170 00 Praha 7, IČ: 29030684 jako dodavatele předmětu v celkové 
hodnotě 523 874,74 Kč bez DPH, tj. 633 888,44 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) 

 

4/97/18 
Vyhlášení výsledků výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice 

Rada po projednání přijala usnesení č.854/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí  
informaci o výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Sedací 
nábytek pro OD Ďáblice“.  
II. souhlasí 
ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Sedací nábytek pro OD Ďáblice“ na 
návrh hodnotící komise s výběrem účastníka společnosti KŘESLA-ŽIDLE s.r.o., 
Chrudichromská 2290/22, 608 01 Boskovice, IČ: 27685802 jako dodavatele 
předmětu v celkové hodnotě 146 040,- Kč bez DPH, tj. 176 708,-  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) 

 

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 
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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) 

 
6/97/18 
Vyhlášení výsledků výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice 

Rada po projednání přijala usnesení č.856/18/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 – židle a stoly“. 
II. souhlasí 
ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Obecní dům Ďáblice-společenský sál – 
židle a stoly“ na návrh hodnotící komise s výběrem účastníka společnosti ADD 
interiér design, s.r.o., Zahradní 693/6, 748 01 Hlučín, IČ: 26807459 26504162 jako 
dodavatele předmětu v celkové hodnotě 718 480,- Kč bez DPH, tj. 869 361,- 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) 

 
7/97/18 
Vyhlášení výběrového řízení na Atypické truhlářské prvky pro OD Ďáblice 
Rada po projednání přijala usnesení č.857/18/RMČ v tomto znění: 

I. souhlasí 

s vypsáním výběrového řízení na akci: „Atypické truhlářské prvky pro OD Ďáblice“ 
(kuchyňka-úřad, zázemí, foyer sálu, pult foyer sálu, šatní pult foyer sálu) 

II. pověřuje 

Ing. Šišku realizací výběrového řízení. 

(5-0-0) 

 

8/97/18 
Objednávka pro činnost autorského dozoru – A.LT Architekti 
Rada po projednání přijala usnesení č.858/18/RMČ v tomto znění: 

I. souhlasí 

s vystavením objednávky pro činnost autorského dozoru nad rámec původně 
dohodnutého časového rozsahu 15 měsíců pro společnost ALT Architekti (smlouva 
071/2016, měsíční částka 29100,- Kč bez DPH). Toto prodloužení činnosti bylo 
způsobeno nutností přepracovat část Elektro NN z důvodu změny vyhlášky ERU č. 
8/2016 s platností od 1.4.2017 tak, aby bylo možné zachování možnosti odebírat el. 
energii pro vytápění v objektu se sníženou sazbou C46d. Předpokládané 
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prodloužení činnosti autorského dozoru do doby předání díla, přejímací řízení, účast 
na kolaudačních řízeních: duben-červen 2018. tj.  max 3 měsíce.   
II. pověřuje 

sekretariát starosty vystavením objednávky. 

III. pověřuje 

starostu podpisem objednávky. 

(5-0-0) 

 
9/97/18 
Revokace usnesení č.824/18/RMČ 

Tajemnice informovala RMČ, že v usnesení z RMČ č.94 dne 19.3.2018 bylo 
nesprávně uvedeno poskytnutí finančního příspěvku místo poskytnutí finančního 
daru. Z tohoto důvodu toto usnesení bude revokováno a vydáno usnesení nové. 
Rada po projednání přijala usnesení č.859/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. revokuje 
usnesení č.824/18/RMČ a vydává usnesení nové. 
II. souhlasí 
s poskytnutím finančního daru ve výši 5 000,- Kč na Ples stolních tenistů, který se 
konal dne 17.3.2018 pro TJ Stolní tenis Praha, z.s., Viktorinova 1210/8, Praha 4. 

(5-0-0) 

 
10/97/18 
Finanční dar Sdružení dobrovolných hasičů 
Rada po projednání přijala usnesení č.860/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 
s poskytnutím finančního daru ve výši 30 000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů 
Praha-Ďáblice. 
II. ukládá  
sekretariátu starosty připravit Darovací smlouvu. 
III. pověřuje 
starostu podpisem darovací smlouvy. 

(5-0-0)  

 
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)  
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12/97/18 
Smlouva o smlouvě budoucí nájemní – Lekdab, s.r.o. 
Rada po projednání přijala usnesení č.862/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí nájemní se společností Lekdab, s.r.o., Ke 

Kinu 159/7, 182 00 Praha 8 Ďáblice, IČ: 0139993, jejímž předmětem je závazek 

uzavření nájemní smlouvy budoucí – nebytové prostory o výměře 58,20 m2, které se 

nacházejí v domě budoucího nového multifunkčního obecního domu Ďáblice za 

částku 1 420,- Kč/m2/rok, tj. 82 644,- Kč ročně. 

II. pověřuje 

starostu podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí nájemní se společností Lekdab, 

s.r.o. 

(5-0-0) 

13/97/18 
Smlouva o smlouvě budoucí nájemní – MUDr. Benešová, s.r.o. 
Rada po projednání přijala usnesení č.863/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí nájemní se společností MUDr. Romana 

Benešová, s.r.o., Ke Kinu 159/7, 182 00 Praha 8 Ďáblice, IČ: 24298760, jejímž 

předmětem je závazek uzavření nájemní smlouvy budoucí – nebytové prostory o 

výměře 76,20 m2, které se nacházejí v domě budoucího nového multifunkčního 

obecního domu Ďáblice za částku 1 420,- Kč/m2/rok, tj. 108 204,- Kč ročně. 

II. pověřuje 

starostu podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí nájemní se společností MUDr. 

Romana Benešová, s.r.o. 

(5-0-0) 

14/97/18 
Oznámení záměru „SKLÁDKA ODPADŮ ĎÁBLICE, využití volné kapacity 

v prostoru I.etapy skládky, k.ú. Ďáblice“ – zjišťovací řízení 

Starosta informoval: 

a) o nové snaze společnosti FCC Česká republika, s.r.o., rozšířit ďáblickou skládku a 

prodloužit dobu skládkování.  

b) o zahájeném zjišťovacím řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. a o nebezpečí, že 

tento záměr vůbec nebude posouzen z pohledu vlivů na životní prostředí. Návrh 

předpokládá navážení odpadků do výšky, na již zakrytou rekultivovanou části 

skládky. 

c) o potřebných opatřeních MČ Praha-Ďáblice. 

 

Rada po projednání přijala usnesení č.864/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. opakovaně vyjadřuje nesouhlas 
s pokračováním skládkování na skládce odpadů Ďáblice. 



Zápis z jednání RMČ č. 97 ze dne 23.4. 2018 

 

 

15 

II. nesouhlasí 
se záměrem firmy FCC Česká republika, s.r.o., znovu otevřít skládkování na tělese 
skládky v prostoru I.etapy skládky. 
III. pověřuje starostu 
a) aby učinil všechny potřebné legislativní a věcné kroky směřující k tomu, aby 
záměr „SKLÁDKA ODPADŮ ĎÁBLICE, využití volné kapacity v prostoru I.etapy 
skládky, k.ú. Ďáblice“, plně podléhal posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb. 
b) přípravou stanoviska MČ v rámci zahájeného zjišťovacího řízení. 
(5-0-0) 
 
15/97/18 
Schválení účetní závěrky PO za rok 2017 
Rada po projednání přijala usnesení č.865/18/RMČ v tomto znění: 
I. schvaluje  
účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Praha 8 –
Ďáblice, U Parkánu 17 za rok 2017. 
II. pověřuje 
starostu MČ zajistit elektronické doručení tohoto usnesení příslušnému odboru   
Magistrátu hl. m. Prahy. 
III. pověřuje 

předsedu FV předložit účetní závěrku příspěvkové organizace na vědomí členům 
zastupitelstva na nejbližším zasedání ZMČ. 

(5-0-0) 

 
16/97/18 
Prodloužení Smlouvy o dodávce vody a odvádění vod 

Rada po projednání přijala usnesení č.866/18/RMČ v tomto znění: 
I. souhlasí 
s prodloužením Smlouvy č.34055543 o dodávce vody a odvádění odpadních vod 
podle zákona č.274/20101 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
zejména v ust. § 8 odst. 6 se společností Pražské vodovody a kanalizace, Dykova 3, 
Praha 10. 
II. pověřuje 
starostu podpisem nové Smlouvy či dodatku ke smlouvě původní. 

(5-0-0) 

 
17/97/18 
Odpisový plán pro rok 2018 pro ZŠ a MŠ 

Rada po projednání přijala usnesení č.867/18/RMČ v tomto znění: 
schvaluje 
odpisový plán pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola, Praha 8 
– Ďáblice, U Parkánu 17 na rok 2018 s účinností od 1.4.2018, který se stává zdrojem 
investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ, dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení. 

(5-0-0) 

 
18/97/18  
Žádost o podporu – Veselé míče-kemp 

Rada po projednání přijala usnesení č.868/18/RMČ v tomto znění: 
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nesouhlasí 
s poskytnutím finančního daru ve výši 35.000,- Kč na pořádání míčového kempu 
Veselé míče z Ďáblic, neboť se jedná o jednorázovou akci a nikoliv o dlouhodobou 
soustavnou činnost s ďáblickou mládeží. 
(5-0-0) 
 
19/97/18 
Žádost o pronájem plochy na parcele 1229/1 v k.ú.Ďáblice 

Rada po projednání přijala usnesení č.869/18/RMČ v tomto znění: 
souhlasí 
s pronájmem plochy za částku 4 000,- Kč bez DPH. společnosti Maaad Bounce 
s.r.o., Novoborská 615/17, 190 00 Praha 9, IČ: 06343660 o velikosti 765 m2 na 
parcele 1229/1 v k.ú. Ďáblice (vedle ulice Kučerové) dne 18.5.2018 (popř. 
25.5.2018) za účelem vytvoření propagačního videa a fotografií Maaad Bounce Zone 
(nafukovací překážková dráha). Žadatel si sám zajistí připojení k nejbližšímu 
elektroměrnému rozvaděči.  

(5-0-0) 

 
20/97/18 
Objednávky vnitřního vybavení OD Ďáblice  
Rada po projednání přijala usnesení č.870/18/RMČ v tomto znění: 
I. souhlasí 
s vystavením objednávek pro vnitřní vybavení OD Ďáblice (odpadkové koše na 
recyklovaný a směsný odpad, nástěnné hodiny, stolky a židličky – foyer, atria, 
popelníky, prosvětlené vitríny, nástěnky, šatní stojany, zásobníky na toaletní papír, 
dávkovače tekutého mýdla, zásobníky na papírové ručníky apod.) 
II. pověřuje  
sekretariát vystavením potřebných objednávek. 
III. pověřuje 
tajemnici podpisem těchto objednávek. 

(5-0-0) 

 
21/97/18 
Vyhlášení výběrového řízení na rekonstrukci chodníku Pod Hvězdárnou 
Rada po projednání přijala usnesení č.871/18/RMČ v tomto znění: 

I. souhlasí 

s vypsáním výběrového řízení na akci: „Rekonstrukce chodníku Pod Hvězdárnou“.  

II. pověřuje 

Ing. Pumpra realizací výběrového řízení. 

(5-0-0) 

 
22/97/18 
Objednávka pro činnost TDI-REINVEST 
Rada po projednání přijala usnesení č.872/18/RMČ v tomto znění: 

I. souhlasí 

s vystavením objednávky pro činnost TDI nad rámec původně dohodnutého 
časového rozsahu 15 měsíců pro společnost REINVEST (smlouva 067/2016, dle 
§IV, odst. 4 – dohodnutá částka 33.750,- Kč za měsíc bez DPH). 
Toto prodloužení činnosti bylo způsobeno nutností přepracovat část Elektro NN 
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z důvodu změny vyhlášky ERU č. 8/2016 s platností od 1.4.2017 tak, aby bylo 
možné zachování možnosti odebírat el. energii pro vytápění v objektu se sníženou 
sazbou C46d. Předpokládané prodloužení činnosti TDI do doby předání díla, 
přejímací řízení, zajištění kolaudace, kontrola odstraňování vad a nedodělků: duben 
– červen 2018., tj. max 3 měsíce.  

II. pověřuje 

sekretariát starosty vystavením objednávky. 

III. pověřuje 

starostu podpisem objednávky. 

(5-0-0) 

 
23/97/18 
Informování radních 
a) Informace – vyhlášení termínu kolaudace „Areálového odvodnění“ - dne 3.5.2018 

v 9:30 hodin na místě stavby. O další dva stupně kolaudačního řízení žádáno na 

základě tohoto termínu. Kolaudace objektu Komunikace a zpevněných ploch. 

Kolaudace objektu Obecní dům Ďáblice (předpoklad – konec května 2018). 

 

b) Místostarosta informoval radní o své plánované účasti na kurzu Základní krizové 

intervence v hodnotě 8 500 Kč. 

 

c) Starosta informoval o záměru zkvalitnit podobu vybraných veřejných prostranství. 

Pro tento účel byl objednán návrh zahradních úprav v parkové části za novým 

obecním domem. Dále starosta jedná o dalším zlepšení v okolí dětského hřiště Na 

Znělci a rekreační louky u hvězdárny. 

 

d) Starosta předložil návrh na způsob využití objektu současné radnice a přilehlé 

zahrady s tím, že část objektu bude na přechodnou dobu (po dobu rekonstrukce 

obecního domu, Ke Kinu 159/7, Praha – Ďáblice) i nadále využívána městkou částí. 

 

Konec: v 19.10 hodin 
Zapisovatel: Markéta Köhlerová 

Datum vyhotovení zápisu: 23.4.2018 

Za ověřovatele: radní Ing. Tomáš Dvořák 
Příští jednání: 3.5. 2018 od 14:00 hodin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


