Důvodová zpráva – Odsvěření majetku (VO)
Stavební práce na vybudování veřejného osvětlení (VO) v ulicích Buližníková,
Poděbradova, Myslivecká a Skalnická byly dokončeny. Práce provedeny ve
stanoveném rozsahu a dle PD s drobnými změnami.
V prosinci 2019 tajemnice následně požádala Technologie hl. m. Prahy o uzavření
smlouvy na provizorní spuštění osvětlení do doby předání magistrátu HMP. V lednu
2020 Rada MČ schválila návrh Smlouvy k odběru elektrické energie a přeúčtování
nákladů na její spotřebu (SML 009/2020), kde smluvními stranami byly: Hlavní město
Praha, se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, IČ: 000 64 581 a Technologie
hlavního města Prahy, a.s., se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7- Holešovice,
IČ:256 72 541 na straně jedné a na straně druhé MČ Praha-Ďáblice. Tato smlouva
byla oběma smluvními stranami 22.1.2020 podepsána, a společnost Technologie
hlavního města Prahy zajistila u společnosti ELTODO zprovoznění osvětlení od
22.1.2020.
Stavba VO byla zkolaudována dne 24.2.2020. Kolaudační souhlas pod spis. zn.:
MCP8 034445/2020/OV. Ryv., č.j. MCP8 069644/2020 vydal ÚMČ Praha 8, odbor
územního rozvoje a výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů. Tento kolaudační souhlas je dokladem o povoleném účelu užívání stavby
„Doplnění veřejného osvětlení Praha, Ďáblice, Buližníková, Poděbradova, Skalnická,
U Hájovny“. Příloha č.1
V únoru 2020 začala příprava k zajištění nutných kroků pro zahájení převodu majetku
(VO) z MČ Ďáblice na Magistrát HMP. V dubnu 2020 tajemnice konzultovala zahájení
převodu majetku (VO) s MHMP – odborem evidence majetku, oddělení městských
částí. Evidence – ENO – bude společně s dalšími dokumenty a usnesením ZMČ
součástí žádosti o Odsvěření majetku.
Jedním z podkladů pro zahájení převodu bylo zařazení jednotlivých sloupů VO dle
pokynů MHMP do evidence (evidence majetku ENO). FIO tuto transakci provedl do
konce měsíce dubna a nyní je možné začít s převodem.
Toto Odsvěření majetku patří do výhradní kompetence zastupitelstva. Z tohoto důvodu
je tento bod zařazen ke schválení na ZMČ.
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