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Zápis ze 106. jednání 
Rady Městské části Praha – Ďáblice 

konaného dne 13.8.2018 od 14:00 hodin 
 
Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička (příchod 14:17hod), místostarosta Ing. Mgr. 
Martin Tumpach (příchod 15:40hod), radní: Ing. Tomáš Dvořák, Taťjana Dohnalová, 
Markéta Stránská (příchod 14:25hod), tajemnice Mgr. Renata Henych 
Omluveni:  
Hosté: Ing. Jan Hrdlička, Petr Vodvářka – České teplo s.r.o. 

 

Program jednání: 

1. Kontrola zápisu z RMČ č.105 (taj.)  

2. Výběrové řízení  –  „Dodání umyvadel, WC, lina pro MŠ“ (OVS)  

3. Výběrové řízení –  „Žlábky - ul. Kokořínská“ (místostarosta) 

4. Výběrové řízení –  „Oprava strojovny UT, VZT a ohřevu TV 

v ZŠ (místostarosta) 

5. Žádost o odprodej majetku ZŠ  –  myčka  (místostarosta)  

6. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy –  věcné břemeno –  

PREdistr ibuce(taj.)  

7. Zastínění KC Vlna –  informace (taj.)  

8. Obytný soubor Pod ďáblickou hvězdárnou –  informace (star.)  

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

10. Chodník ke Hvězdárně –  schválení víceprací (taj.)  

11. Žádost o byt –  pan F.K. (FIO) 

12. Dodatek ke SML 083/2018 (taj .) 

13. Parčík za OD –  návrh úpravy (star.)  

14. Nájemní smlouva –  ordinace MUDr. Benešové (FIO)  

15. Nájemní smlouva –  ordinace MUDr. Auzké (FIO)  

16. Nájemní smlouva –  ordinace MUDr. Kneif la (FIO)  

17. Výměna kotlů v  MŠ (OVS)  

18. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy –  věcné břemeno –  

PREdistr ibuce (taj.)  

19. Rozpočtové opatření č.9/2018 (FIO)  

20. VŘ –  Stavební úpravy hasičské zbrojnice JSDH Ďáblice (taj.) 

21. Informace radním 

 

 
Program zasedání byl schválen všemi hlasy 
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KONTROLA ÚKOLŮ 
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. 
7.5.2018 
Starosta informoval RMČ, že oslovil Ing. Šišku a v současné době probíhá příprava 
na vyhlášení výběrového řízení. 
 

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 k projednání na další ZMČ) 
  
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 
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) ÚKOL SPLNĚN 
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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) ÚKOL TRVÁ (probíhá distribuce nádrží dle seznamu) 

21.5.2018 

Rada po projednání přijala usnesení č.891/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 
s poskytnutím repasovaných IBC nadzemních plastových nádrží na akumulaci 

srážkových vod včetně jejich rozvozu všem zájemcům, kteří splní podmínky Pravidel 

pro poskytování nádrží, a to do celkového počtu 150ks nádrží.  

II. ukládá 

sekretariátu ve spolupráci s firmou Jiřího Nováka zrealizovat rozvoz a předání nádrží 

zájemcům dle odst. I. a zajistit podpisy Dohody o poskytnutí nadzemních plastových 

nádrží. 

III. ukládá 

sekretariátu předložit konečný seznam žadatelů na nejbližší jednání RMČ, a to po 

předání nádrží všem zájemcům, nebo po předání 150ks nádrží. 

(4-0-0) ÚKOL TRVÁ (rozvoz probíhá dle schváleného harmonogramu) 

25.6.2018 

 
Rada po projednání přijala usnesení č.919/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 
s navýšením maximálního počtu ze dvou na čtyři kusy repasovaných IBC 

nadzemních plastových nádrží na akumulaci srážkových vod včetně jejich rozvozu 

za stejných podmínek jednomu žadateli do vyčerpání celkového počtu 150 ks nádrží.  

 (5-0-0) ÚKOL TRVÁ (probíhá distribuce nádrží dle seznamu) 

 
2/99/18 
Vyhlášení výsledků výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice 

Rada po projednání přijala usnesení č.874/18/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 – dekorativní závěsy“.  
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II. souhlasí 
ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Obecní dům Ďáblice-společenský sál – 
dekorativní závěsy“ na návrh hodnotící komise s výběrem účastníka společnosti 
Divadelní služby Plzeň, s.r.o., Slovanská alej 1993/28, 301 00 Plzeň, IČ: 29122651 
jako dodavatele předmětu v celkové hodnotě 173 830,- Kč bez 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. 
(4-0-0) ÚKOL TRVÁ  

3/99/18 
Vyhlášení výsledků výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice 

Rada po projednání přijala usnesení č.875/18/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 – scénické osvětlení a stavitelné podium“.  
II. souhlasí 
ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Obecní dům Ďáblice-společenský sál – 
scénické osvětlení a stavitelné podium“ na návrh hodnotící komise s výběrem 
účastníka společnosti Divadelní služby Plzeň, s.r.o., Slovanská alej 1993/28, 301 00 
Plzeň, IČ: 29122651 jako dodavatele předmětu v celkové hodnotě 453 132,70 Kč 
bez 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. 

(4-0-0) ÚKOL TRVÁ  

 
14/99/18 
Rekonstrukce budovy č. p. 339/14 ul. Ďáblická – záměr 

Rada po projednání přijala usnesení č.886/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí 
informaci o dokončení studie na rekonstrukci budovy č.p. 339/14 v ul. Ďáblická. 
II. schvaluje 
předloženou variantní studii na rekonstrukci budovy č.p. 339/14 v ul. Ďáblická. 
III. pověřuje 
starostu přípravou a zpracováním výběrového řízení na zpracovatele projektové 
dokumentace. 
(4-0-0)  
21.5.2018 
Starosta informoval RMČ, že v současné době probíhá příprava vyhlášení 
výběrového řízení. 
ÚKOL TRVÁ 
 
4/100/18 
Aktualizace Pravidel bytové politiky MČ Praha-Ďáblice  

Na RMČ představila Mgr. Tranová ze sociální komise návrh aktualizace Pravidel 
bytové politiky MČ Praha – Ďáblice s ohledem na nový občanský zákoník, ochranu 
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osobních údajů a GDPR. Sekretariát starosty ve spolupráci se sociální komisí a 
právní kanceláří připraví a předloží konečnou verzi Pravidel bytové politiky MČ 
Praha – Ďáblice na nejbližším jednání RMČ. 
Návrh Pravidel bytové politiky byl zaslán dne 22.5.2018 k dopracování právní 
kanceláři dne 28.5.2018 předložena finální verze na RMČ. 
 
Rada po projednání přijala usnesení č.899/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí  
s předloženou finální verzí Pravidel bytové politiky. 

II. ukládá 

starostovi předložit Pravidla bytové politiky MČ Praha-Ďáblice dne 13.6.2018 

zastupitelstvu MČ ke schválení. 

(5-0-0) ÚKOL TRVÁ (bude předloženo na další zasedání ZMČ) 
 
7/100/18 
Výsadba stromové linie-rekreační louka U Hvězdárny  

Rada po projednání přijala usnesení č.894/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí   
se záměrem výsadby stromové linie v oblasti rekreační louky U Hvězdárny (JZ)v k.ú. 
Ďáblice. 
II. pověřuje 
starostu předložením potřebné dokumentace k projednání RMČ. 
(4-0-0) ÚKOL TRVÁ 

 

2/102/18 

Zprovoznění herního prvku 
Rada po projednání přijala usnesení č.909/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání  
I. bere na vědomí 
informaci o demontáži herních prvků v rámci rekonstrukce budovy ZŠ a nutnosti 
nové instalace, resp. opravy a montáže herních prvků certifikovanou firmou. Herní 
prvky budou umístěny na některém ze stávajících dětských hřišť v Ďáblicích. 
II. ukládá 
Ing. Lukavcovi vystavení objednávky a zajištění realizace akce. 
(5-0-0) ÚKOL TRVÁ 
 
5/102/18 

Oprava podlahy v MŠ Ďáblice 

Rada po projednání přijala usnesení č.912/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí  

informaci o výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava 

podlahy v MŠ Ďáblice“.  

II. souhlasí 

ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Oprava podlahy v MŠ Ďáblice “ s 

nabídkou společnosti ISP s.r.o., Modřanská 11, 143 00 Praha 4 - Modřany, IČ: 
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45791848 jako dodavatele předmětu v celkové hodnotě 237 422,- Kč bez DPH, tj. 

287 280,62 Kč s DPH, která byla poptána v souladu se Směrnicí č. 3 o zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 10.1.2017. 

III. ukládá  

sekretariátu starosty připravit smlouvu. ÚKOL SPLNĚN 

IV. ukládá 

Ing. Lukavcovi zajistit realizaci akce. 

(5-0-0) ÚKOL TRVÁ (29.6.2018 – Zhotovitel započal s pracemi) 

13.8.2018 (Práce probíhají dle harmonogramu) 

10/102/18 
Rozklikávací rozpočet 
Místostarosta předal RMČ informaci zástupce MČ ve spolku Otevřená města o 
rozklikávacím rozpočtu a na dalším jednání RMČ budou poskytnuty podrobnější 
podklady. 
2.7.2018 
Bude svoláno jednání současně s oběma poskytovateli rozklikávacího rozpočtu 
(firma Gordic a Spolek Otevřená města) 
 

10/103/18 

Záměr pronájmu budovy č.p.553/52 Květnová  

Rada po projednání přijala usnesení č.928/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. bere na vědomí 
informaci o vypsaném záměru pronájmu části budovy č.p.553/52 v k.ú. Ďáblice 
(budova stávající radnice), který byl zveřejněn na úřední desce od 1.6.2018 do 
15.6.2018. 
II. bere na vědomí 
informaci, že na vyvěšený záměr reagovaly dvě společnosti: Dětský klub Maata, z.s., 
Legionářů 205/26, 18200 Praha-Ďáblice, IČ:01549049 a BONA – obecně prospěšná 
společnost, Pod Čimickým hájem 177/1, 181 00 Praha 8, IČ: 25732587. 
III. schvaluje 
společnost Dětský klub Maata, z.s., Legionářů 205/26, 18200 Praha-Ďáblice, 
IČ:01549049 jako vhodného nájemce na pronájem budovy č.p.553/52 v k.ú. Ďáblice 
(budova stávající radnice), který byl zveřejněn na úřední desce od 1.6.2018 do 
15.6.2018. 
IV. pověřuje 
starostu dalším jednáním ohledně uzavření nájemní smlouvy. 
(4-0-1Tumpach)  
ÚKOL TRVÁ 
16.7. 2018 Probíhají jednání se zástupcem Dětského klubu Maata, z.s. 
13.8.2018 Probíhají jednání o definitivním znění nájemní smlouvy. 

 
15/103/18 
Výběrové řízení - „Ohýbaný nábytek dle architektonického záměru“ 
Rada po projednání přijala usnesení č.932/18/RMČ v tomto znění: 
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Rada po projednání 

I. bere na vědomí  

informaci o výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Ohýbaný 

nábytek dle architektonického záměru“ s předpokládanou hodnotou dle rozpisu cca 

840 000,- Kč vč. DPH. Otvírání obálek proběhne dne 11.7.2018 v 10:00 hodin. 

II. jmenuje   

komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Jan Hrdlička, 

Markéta Köhlerová, Ing. Jan Lukavec, Ing. Bronislava Lomozová Pavla Černá. 

Náhradníci: Ing. Tomáš Dvořák, Mgr. Renata Henych. 

III. pověřuje 

realizací výběrového řízení Ing. Pumpra. 

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
 

Rada po projednání přijala usnesení č.938/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Ohýbaný nábytek dle architektonického 

záměru“ na návrh hodnotící komise s výběrem účastníka společnosti TON a.s., 

Michaela Thoneta 148, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ: 49970585 jako 

dodavatele předmětu v celkové hodnotě 644 735,32 Kč bez DPH, tj. 780 130,- Kč s 

DPH, která byla poptána v souladu se Směrnicí č. 3 o zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu ze dne 10.1.2017. 

II. pověřuje  

starostu podpisem smlouvy. 

(3-0-0) ÚKOL SPLNĚN   

16/103/18 
Výběrové řízení - „Zobrazovací technika pro ZŠ“ 
Rada po projednání přijala usnesení č.933/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí  

informaci o výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem 

„Zobrazovací technika pro ZŠ“ s předpokládanou hodnotou dle rozpisu cca 220 000,- 

Kč vč. DPH. Otvírání obálek proběhne dne 11.7.2018 v 10:30 hodin. 

II. jmenuje   

komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Jan Hrdlička, 

Markéta Köhlerová, Ing. Jan Lukavec, Ing. Bronislava Lomozová, Pavla Černá. 

Náhradníci: Ing. Tomáš Dvořák. Mgr. Renata Henych 

III.pověřuje 

realizací výběrového řízení Ing. Pumpra. 

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
 

Rada po projednání přijala usnesení č.939/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
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I. souhlasí 

ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Zobrazovací technika pro ZŠ“ na návrh 

hodnotící komise s výběrem účastníka společnosti CS Praha s.r.o., Obrovského 

402/11, 141 00 Praha 4, IČ: 49355783 jako dodavatele předmětu v celkové hodnotě 

168 700,- Kč bez DPH, tj. 204 127,- Kč s DPH, která byla poptána v souladu se 

Směrnicí č. 3 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 10.1.2017. 

II. pověřuje  

starostu podpisem smlouvy. 

(3-0-0) ÚKOL SPLNĚN   
 

2/105/18 

Dešťovka -příspěvek občanovi na realizaci  

Rada po projednání přijala usnesení č.937/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

informaci z RMČ č.62/17, která svým usnesením souhlasila s poskytnutím motivační 

podpory při řešení hospodaření s dešťovou vodou na pozemcích vlastníků 

nemovitostí v k.ú. Ďáblice a po zvážení relevantních informací poskytnout žadatelům 

dotaci v max. výši 20.000,- Kč podmíněnou získáním dotace Dešťovka a 

kolaudačním rozhodnutím souvisejícího objektu vydaným do roku 2016. 

II. souhlasí  

s poskytnutím f inančního příspěvku  na Dešťovku ve výš i  20.000,- Kč 

pro paní H.M., která předloži la všechny potřebné doklady.  

III. ukládá  

FIO zajistit vyplacení příspěvku.  

(3-0-0) ÚKOL TRVÁ (bude zařazeno do RO č.9/2018) 

 

5/105/18 

Výjimka ze zásad vydávání Ďáblického zpravodaje 

Rada po projednání přijala usnesení č.940/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

schvaluje 

udělení výjimky v bodě č. 7 ze zásad vydávání Ďáblického zpravodaje pro potřeby 

inzerce politických stran v rámci kampaně pro volby do zastupitelstev obcí konaných 

dne 5. - 6. 10. 2018 a stanovuje bezplatnou inzerci jejich volebních programů na ½ 

strany za podmínek dodržení zákona a slušnosti. 

(3-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

6/105/18 
Objednávky – OD Ďáblice 
Rada po projednání přijala usnesení č.941/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
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I. schvaluje 

objednání oplocení staveniště, zpřístupnění objektu a dodatečné práce dle zjištění 

během kolaudačních řízení od spol. První KEY-STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 

Třinec-Kanada, IČ: 25385127 za celkovou částku cca 162 000,- Kč bez DPH a 

kompletaci audio systému – chybějící drážky reprobeden, doplnění mix. audio dle 

pokynů investora od společnosti Pavel Tinkl (fyzická osoba), Na Radosti 423/23a, 

155 21 Praha 5, IČ: 68041705 v celkové částce cca 40.000,- Kč bez DPH. 

II. pověřuje  

tajemnici podpisem objednávek. 

(3-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

7/105/18 
Výběrové řízení - „Dodání umyvadel, WC, lina pro MŠ“  

Rada po projednání přijala usnesení č.942/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

s vypsáním výběrového řízení na zakázku malého rozsahu s názvem „Dodání 

umyvadel, WC, l ina pro MŠ“ včetně montáže .  

II. pověřuje 

Ing. Pumpra realizací výběrového řízení v součinnosti s Ing. Lukavcem.  

III. jmenuje 

komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Markéta Köhlerová, Ing. 

Jan Lukavec, Mgr. Renata Henych, Ing. Tomáš Dvořák, Ing. Jan Hrdlička. 

IV. ukládá 

FIO zařadit částku do max. výše 170.000,- Kč vč. DPH do RO č.9/2018. 
(3-0-0) ÚKOL TRVÁ 
 

13.8.2018  

Rada po projednání přijala usnesení č.945/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Dodání umyvadel, WC, lina pro 

MŠ“ včetně montáže“ na návrh hodnotící komise s výběrem účastníka 

společnosti L+L rekonstrukce a stavitelství, s.r.o., Střední 324, 250 64 Hovorčovice, 

IČ: 05751519 jako dodavatele předmětu v celkové hodnotě 136.619,- Kč bez DPH, 

tj. 165 308,99 s DPH, která byla poptána v souladu se Směrnicí č. 3 o zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 10.1.2017. 

II. pověřuje  

starostu podpisem Kupní smlouvy. 

(3-0-0)  

8/105/18 
Výběrové řízení –  „Žlábky - ul. Kokořínská“  

Rada po projednání přijala usnesení č.943/18/RMČ v tomto znění: 
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Rada po projednání 

I. souhlasí 

s vypsáním výběrového řízení na zakázku malého rozsahu s názvem „Žlábky –  ul.  

Kokořínská“.  

II. pověřuje 

Ing. Pumpra realizací výběrového řízení v součinnosti s Ing. Lukavcem.  

III. jmenuje 

komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Markéta Köhlerová, Ing. 

Jan Lukavec, Mgr. Renata Henych, Ing. Tomáš Dvořák, Ing. Jan Hrdlička. 

(3-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

13.8.2018  

Rada po projednání přijala usnesení č.946/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Žlábky - ul. Kokořínská“ na návrh 

hodnotící komise s výběrem účastníka společnosti Stavební společnost Šlehofer, 

s.r.o., Prvomájová 211/33, 153 00 Praha 5-Radotín, IČ: 27146324 jako dodavatele 

předmětu v hodnotě: vyčištění + oprava žlábku 3890,- Kč bez DPH/ 1 ks, tj. 4 706,90 

Kč s DPH a vyčištění + výměna žlábku 4660,- Kč bez DPH, tj. 5517,60 Kč s DPH 

v rozsahu od 30-41 ks žlábků, která byla poptána v souladu se Směrnicí č. 3 o 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 10.1.2017. 

II. pověřuje  

místostarostu starostu podpisem objednávky dle skutečného rozsahu zakázky. 

(3-0-0)  

9/105/18 
Výběrové řízení –  „Oprava strojovny UT, VZT a ohřevu TV v ZŠ  

Rada po projednání přijala usnesení č.944/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

s vypsáním výběrového řízení na zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava 

strojovny UT, VZT a ohřevu TV v ZŠ“  dle projektové dokumentace 

zpracované společností České teplo, s.r.o., Klapkova 731/34, 182 00 

Praha 8-Kobylisy, IČ: 25055925 de 23.3.2018.  

II. pověřuje 

Ing. Šišku realizací výběrového řízení v součinnosti s vedením ZŠ Ďáblice, U 

Parkánu 17, Praha 8 - Ďáblice. 

III.  jmenuje 

komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Markéta Köhlerová, Ing. 

Jan Lukavec, Mgr. Renata Henych, Ing. Tomáš Dvořák, Ing. Jan Hrdlička. 

(3-0-0) ÚKOL SPLNĚN  

 

13.8.2018 

Rada po projednání přijala usnesení č.947/18/RMČ v tomto znění: 
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Rada po projednání 

I. souhlasí 

ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Oprava strojovny UT, VZT a ohřevu TV v 

ZŠ“ na návrh hodnotící komise s výběrem účastníka společnosti České teplo s.r.o., 

Klapkova 731/34, 182 00 Praha 8-Kobylisy, IČ: 250 55925 za částku 849 966,- Kč 

bez DPH, tj. 1 028 458,86 s DPH, která byla poptána v souladu se Směrnicí č. 3 o 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 10.1.2017. 

II. pověřuje  

starostu podpisem smlouvy. 

(5-0-0)  
 

 
AKTUÁLNÍ JEDNÁNÍ dne 13.8. 2018 

 
1/106/18 
Kontrola zápisu z RMČ č.105 

 

2/106/18 
Výběrové řízení –  „Dodání umyvadel, WC, lina pro MŠ“  

Přiřazeno pod bod 7/105/18 –  usn. č.945 /18/RMČ  

3/106/18 
Výběrové řízení –  „Žlábky - ul. Kokořínská“  

Přiřazeno pod bod 8/105/18 –  usn. č.946 /18/RMČ  

4/106/18 
Výběrové řízení –  „Oprava strojovny UT, VZT a  ohřevu TV v  ZŠ 

Přiřazeno pod bod 9/105/18 –  usn. č.947 /18/RMČ  

5/106/18 
Žádost o odprodej majetku ZŠ –  myčka  

Rada po projednání přijala usnesení č.948/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

žádost ZŠ Ďáblice, U Parkánu 17, Praha 8 – Ďáblice o schválení prodeje 

investičního majetku, který má ZŠ svěřený k užívání (zůstatková cena k 31.červenci 

2018 je 69 384,- Kč – po poptání nabídková cena společnosti Ho gastro servis je 

27 000,- Kč.). 

II. souhlasí 

s odprodejem investičního majetku ve správě ZŠ – myčka bílého nádobí inv.č. 

MC27M0001873 z roku 2012. 

(4-0-0)  
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6/106/18 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-

PREdistribuce, a.s. 

Rada po projednání přijala usnesení č.949/18/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., Svornosti 3199/19a, 150 00 

Praha 5, IČ: 27376516, jejímž předmětem je do 5ti let uzavření Smlouvy o 

zřízení a vymezení věcného břemene osobní služebnosti k provedení 

energetického zákona  – podzemní vedení kNN v  rozsahu 2,5m v rámci 

stavební akce Praha-Ďáblice, Legionářů 206, výměna SS za SS 102 

v pozemku parc.č. 203/3 v  k.ú. Ďáblice ve vlastnictví MČ Praha -Ďáblice 

za jednorázovou náhradu ve výši 625,- Kč bez DPH. 

II. pověřuje 

místostarostu podpisem Smlouvy. 

(4-0-0) 

 

7/106/18 

Zastínění KC Vlna – ukončení spolupráce s firmou Montiva 

Rada po projednání přijala usnesení č.950/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

informaci firmy Montiva Praha, Kamýcká 751/60, 16500 Praha -Suchdol, o 

tom, že nebude realizovat zakázku na zastínění KC Vlny.  

II. ukládá 

tajemnici informovat o ukončení zakázky vedoucí FIO.  

(4-0-0) 

 

8/106/18 

Obytný soubor Pod ďáblickou hvězdárnou –  informace starosty 

Rada po projednání přijala usnesení č.951/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

bere na vědomí 

informaci starosty o aktuální úpravě projektu „Obytný soubor Pod ďáblickou 

hvězdárnou“ a o přípravě Smlouvy o spolupráci. 

(4-0-0) 

9/106/18 
Odpisový plán pro rok 2018 pro ZŠ a MŠ 
Rada po projednání přijala usnesení č.952/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
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schvaluje 

odpisový plán pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola, Praha 8 

– Ďáblice, U Parkánu 17 na rok 2018 s účinností od 1.6.2018, který se stává zdrojem 

investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ, dle přílohy č. 1 tohoto 

usnesení. 

(4-0-0) 

 

10/106/18 

Chodník ke Hvězdárně –  schválení víceprací  

Rada po projednání přijala usnesení č.953/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. schvaluje 

uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo (SML 066/2018) se společností STAVEBNÍ 

FIRMA NEUMANN s.r.o., se sídlem: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, IČ: 281 

77 851, jehož předmětem jsou změny, kterými se původní cena díla navýší o částku 

14 419,22 Kč bez DPH, tj. 17 447,25 Kč vč. DPH. 

II. pověřuje 

starostu podpisem Dodatku č.1.  

(5-0-0) 

 

11/106/18 

Žádost o byt –  pan F.K.  

Rada po projednání přijala usnesení č.954/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

na základě důvodů uvedených v žádosti o byt, s přidělením obecního bytu č. 8 v ul. 

Ďáblická 161 panu F.K. na dobu určitou, tj. od 1.9. 2018 do 30.8.2019, bez možnosti 

prodloužení nájmu. 

II. pověřuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy.  

(4-0-1Tumpach) 

 

 

12/106/18 

Dodatek ke SML 083/2018 

Rada po projednání přijala usnesení č.955/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. schvaluje 

uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.6.2018 se společností L + L 

rekonstrukce a stavitelství, s.r.o., se sídlem: Střední 324, Hovorčovice, IČ:05751519, 

jehož předmětem je změna v rozsahu prací díla se změnou termínu dohotovení díla. 

Cena se zvyšuje o částku 13 800,- Kč bez DPH a termín dokončení díla se 

prodlužuje do 31.8.2018. 
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II. pověřuje 

starostu podpisem Dodatku č.1. 

(5-0-0) 

 

13/106/18 

Parčík za OD – návrh úprav  

Rada po projednání přijala usnesení č.956/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

informaci starosty o přípravě návrhu úprav parčíku za novou budovou radnice, 

včetně rozpočtu. 

II. ukládá 

starostovi zmenšit rozsah úprav a kalkulaci předložit k projednání na dalším jednání 

RMČ. 

(5-0-0) 

 

14/106/18 

Nájemní smlouva –  ordinace MUDr. Benešové  

Rada po projednání přijala usnesení č.957/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

s uzavřením Nájemní smlouvy se společností MUDr. Romana Benešová s.r.o., 

zastoupenou jednatelkou MUDr. Romanou Benešovou, Ke Kinu 159/7, 182 00 Praha 

8 Ďáblice, IČ: 24298760, jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor o 

výměře 74,58 m2, které se nacházejí v multifunkčním obecním domě Ďáblice za 

částku 1 420,- Kč/m2/rok, tj. 105.903,60 Kč ročně 

II. pověřuje 

starostu podpisem Nájemní smlouvy s MUDr. Romanou Benešovou. 

(5-0-0) 

 

15/106/18 

Nájemní smlouva –  ordinace MUDr. Auzké  

Rada po projednání přijala usnesení č.958/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

s uzavřením Nájemní smlouvy se společností Lekdab s.r.o., zastoupenou 

jednatelkou MUDr. Kateřinou Auzkou, Ke Kinu 159/7, 182 00 Praha 8 Ďáblice, IČ: 

01399993, jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor o výměře 55,55 m2, 

které se nacházejí v multifunkčním obecním domě Ďáblice za částku 1 420,- 

Kč/m2/rok, tj. 78 881,- Kč ročně. 

II. pověřuje 

starostu podpisem Nájemní smlouvy s MUDr. Kateřinou Auzkou. 

(5-0-0) 
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16/106/18 

Nájemní smlouva –  ordinace MUDr. Kneifla   

Rada po projednání přijala usnesení č.959/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

s uzavřením Nájemní smlouvy se společností ANGIO – CHIRURGIE s.r.o., 

zastoupenou jednatelem MUDr. Tomášem Kneiflem, Nad Akcízem 1032/1, 182 00 

Praha 8 Ďáblice, IČ: 06196306, jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor o 

výměře 60,27 m2, které se nacházejí v multifunkčním obecním domě Ďáblice za 

částku 1 420,- Kč/m2/rok, tj. 85 583,40 Kč ročně. 

II. pověřuje 

starostu podpisem Nájemní smlouvy s MUDr. Tomášem Kneiflem. 

(5-0-0) 

 

17/106/18 

Výměna kotlů v MŠ  

Rada po projednání přijala usnesení č.960/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí  

informaci o výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Výměna 

kotlů v MŠ“.  

II. souhlasí 

ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Výměna kotlů v MŠ“ na návrh hodnotící 
komise s výběrem účastníka společnosti České teplo s.r.o., Klapkova 731/34, 182 00 
Praha 8-Kobylisy, IČ: 250 55925, jako dodavatele předmětu v celkové hodnotě 
249 792,- Kč bez DPH, tj. 302 248,- 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. 
IV. ukládá 
FIO zařadit navýšení položky investičních výdajů na nákup kotlů o 80.000,- Kč do 
RO č.9/2018. 
(5-0-0) 

 

18/106/18 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-

PREdistribuce, a.s. 

Rada po projednání přijala usnesení č.961/18/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., Svornosti 3199/19a, 150 00 

Praha 5, IČ: 27376516, jejímž předmětem je nejpozději do 5ti let uzavření 

Smlouvy o zřízení a vymezení věcného břemene osobní služebnosti  
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k provedení energetického zákona – kabelové vedení 1kV (SDS) 

v rozsahu 123,9m v rámci stavební akce: Hvězdárna Ďáblice, obnova 

kNN, II. etapa, číslo SPP: S-144484 v pozemku parc.č. 1252, 

1260/1,88/1a 1098/6 v k.ú. Ďáblice ve vlastnictví MČ Praha -Ďáblice za 

jednorázovou náhradu ve výši 30 975,- Kč bez DPH. 

II. pověřuje 

místostarostu podpisem Smlouvy.  

(5-0-0) 

 

19/106/18 

Rozpočtové opatření č.9/2018  

Rada po projednání přijala usnesení č.962/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. schvaluje 

Rozpočtové opatření č.9/2018, které je přílohou usnesení. 

II. ukládá 

FIO zaslat RO č.9/2018 na vědomí Finančnímu výboru a následně 

předložit na vědomí ZMČ.  

(5-0-0) 

 

20/106/18 

VŘ – Stavební úpravy hasičské zbrojnice JSDH Ďáblice 

Rada po projednání přijala usnesení č.963/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí  

informaci o ukončené přípravě podkladů pro vypsání výběrového řízení 

na akci: Stavební úpravy hasičské zbrojnice.  

II. ukládá  

tajemnici zaj ist it vypsání výběrového řízení –  podlimitní zakázka ve 

zjednodušeném řízení na stavební práce dle §53 zákona 134/2016 Sb. na akci: 

„Stavební úpravy hasičské zbrojnice JSDH Ďáblice“, adresa: U Parkánu 765/6, 182 

00 Praha 8 – Ďáblice. 

III. pověřuje  

Ing. Petra Šišku realizací výběrového řízení.  

IV.jmenuje 

komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Markéta Köhlerová, 

Mgr. Renata Henych, Ing. Jan Lukavec. Náhradníci: Ing. Bronislava Lomozová Pavla 

Černá. 

(5-0-0) 
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21/106/18 

Informace radních/radním 

- Tajemnice seznámila RMČ s řešením pracovních míst 2 zaměstnanců ÚMČ 

- Radní Taťjana Dohnalová předložila RMČ podnět na zvýšení finančního 

ohodnocení paní knihovnice. 

 
 
Konec: v 18:30 hodin 
Zapisovatel: Markéta Köhlerová 

Datum vyhotovení zápisu: 13.8.2018 

Za ověřovatele: radní Ing. Tomáš Dvořák 
Příští jednání: 27.8.2018 od 15:00 hodin. 
 


