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Zápis ze 109. jednání 
Rady Městské části Praha – Ďáblice 

konaného dne 8.10.2018 od 13:30 hodin 
 
Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, místostarosta Ing. Mgr. Martin Tumpach 
radní: Ing. Tomáš Dvořák, Markéta Stránská (příchod 15:05 hod), tajemnice Mgr. 
Renata Henych 
Omluveni: Taťjana Dohnalová 
Hosté:  

 

Program jednání: 

1. Kontrola zápisu z RMČ č.108 (taj.) 

2. České teplo – žádost (taj.) 

3. Žádost o pronájem dolního sálu OD Ke Kinu (FIO) 

4. Stavební úpravy hasičské zbrojnice –Technický dozor + autorský dozor (taj.) 

5. Žádost o pronájem horního sálu OD Ke Kinu (FIO) 

6. Souhlas majitele se změnou sídla (taj.) 

7. Informace radních a pro radní 

 
Program zasedání byl schválen všemi hlasy 
 
 
 

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. 
 
11/97/18 
Poskytnutí plastových nádrží na dešťovou vodu 
Rada po projednání přijala usnesení č.861/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
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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) 

 

17.9.2018 

Rada po projednání přijala usnesení č.974/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 

I. souhlasí 
s uzavřením Plné moci pro paní Kateřinu Dohnalovou při uzavírání smluv na 
poskytování plastových nádrží na dešťovou vodu. Je oprávněna samostatně 
rozhodovat o uzavření jednotlivých smluv se žadateli o poskytnutí repasovaných IBC 
nadzemních plastových nádrží na akumulaci srážkových vod. Tato plná moc je 
platná do vyčerpání 150 ks plastových nádrží.  
II. pověřuje  
starostu podpisem Plné moci pro paní Kateřinu Dohnalovou. 
(3-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
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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“.  
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  

 
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 
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. 
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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) 
ÚKOL SPLNĚN 
 
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 (bude vysazeno ve vhodném vegetačním období) 

 

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 SPLNĚN  
 
27.8. 2018 
Ing. Lukavec informoval o cenových nabídkách pro jednotlivé varianty 
zprovoznění a době montáže herního prvku.  
Rada po projednání přijala usnesení č.973/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání  
I. souhlasí 
s finální podobou opravy a montáží herního prvku Hestia, kterou provede 
firma ONYX wood spol. s.r.o. , Žernovická 257, 38301 Prachatice, IČ: 
25178644. 
II. schvaluje 
konečný rozsah opravy a instalace v  ceně do 250.000,-Kč vč. DPH 
v souladu s článkem 11, odst.4 Směrnice č.3 ze dne 10.1.2017.  
III. ukládá 
FIO zařadit částku dle odst. II. do nejbližšího RO.  
(5-0-0) ÚKOL TRVÁ (objednávka na firmu vystavena dne 7.9.2018) 
ÚKOL SPLNĚN 
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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) 
27.8. 2018 
S přihlédnutím ke stanovisku FIO se vzhledem k náročné přípravě podkladů pro 
zkušební verzi rozklikávacího rozpočtu spolku Otevřená města další jednání 
odkládají do doby přestěhování úřadu. ÚKOL TRVÁ 
 

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. 
17.9.2018 
Rada po projednání přijala usnesení č.975/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

s návrhem Nájemní smlouvy se společností společnost Dětský klub Maata, z.s., 

Legionářů 205/26, 18200 Praha-Ďáblice, IČ:01549049. 

II. pověřuje 

starostu podpisem Nájemní smlouvy. 

(5-0-0) ÚKOL TRVÁ 
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8/105/18 
Výběrové řízení –  „Žlábky - ul. Kokořínská“  

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

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) ÚKOL SPLNĚN 
 
8.10.2018 
Informace – provedena oprava žlábků výměnou 35,60 m v celkové částce 162 336,- 

Kč bez DPH, tj. 196 426,56 Kč vč. DPH. 

 

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) ÚKOL TRVÁ 

 

8.10.2018 

Starosta předloží Smlouvu o spolupráci. 
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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) ÚKOL TRVÁ 

 

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. ÚKOL SPLNĚN 

IV. ukládá 

FIO zařadit navýšení položky investičních výdajů na nákup kotlů o 80.000,- Kč do 

RO č.9/2018. 

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

8.10.2018 

Na RMČ byla předložena žádost společnosti České teplo s.r.o., Klapkova 731/34, 

182 00 Praha 8 - Kobylisy, IČ: 25055925, jako dodavatele předmětu „Výměna kotlů v 

MŠ“ o posunutí termínu realizace z důvodu klimatických podmínek. 

Rada po projednání přijala usnesení č.985/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

s posunutím termínu realizace do 30.6.2019. (Práce na výměně kotlů budou 

zahájeny na jaře 2019) 

II. souhlasí 

s uzavřením dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č.117/2018 ze dne 19.9.2018. 

III. pověřuje 
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starostu podpisem dodatku. 

(3-0-0) 

 

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) ÚKOL SPLNĚN 

 

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 ÚKOL SPLNĚN 

 

17.9.2018 

Rada po projednání přijala usnesení č.976/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí  

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

úpravy hasičské zbrojnice“.  

II. souhlasí 

ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Stavební úpravy hasičské zbrojnice“ na 

návrh hodnotící komise s výběrem účastníka společnosti B+B s.r.o., Klínec 165, 

25210 Mníšek pod Brdy, IČ: 45145679 jako dodavatele předmětu v celkové hodnotě 
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1 916 693,- Kč bez DPH, tj. 2 319 199,- Kč vč. 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 

 

3/107/18 

Rezignace na funkci člena Školské rady 

Rada po projednání přijala usnesení č.967/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

bere na vědomí 

informaci o rezignaci paní Mgr. Simony Dvořákové na funkci zástupce zřizovatele ve 

Školské radě při Základní škole a mateřské škole, U Parkánu 17, Praha-Ďáblice ke 

dni 22.8.2018 z důvodu nástupu do pracovního poměru na této škole ve funkci 

pedagoga.  

(5-0-0)  

 

17.9.2018 

Starosta na nejbližší RMČ předloží návrh kandidáta do funkce zástupce zřizovatele 

ve Školské radě při Základní škole a mateřské škole, U Parkánu 17, Praha-Ďáblice.  

ÚKOL TRVÁ 

 

6/107/18 

Žádost o odprodej vozidla TATRA 

Rada po projednání přijala usnesení č.969/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

souhlasí 

s odprodejem vozidla TATRA 148 CAS32, rok výroby 1975, SPZ 8A5 08 75 dle 

odst.I. za cenu 1.000,- Kč SDH Spomyšl. 

(5-0-0) ÚKOL TRVÁ  

 

17.9.2018  

Rada po projednání přijala usnesení č.977/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

s návrhem Kupní smlouvy, kterou předložila advokátní kancelář s tím, že kupní cena 

je stanovena s ohledem na budoucí náklady na renovaci. 

II. pověřuje  

starostu podpisem Kupní smlouvy s Obcí Spomyšl, 27705 Spomyšl 120, IČ: 

00237191. 

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

9/107/18 

Dopravně bezpečnostní úprava přechodu u Akcízu 

Rada po projednání přijala usnesení č.972/18/RMČ v tomto znění: 
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Rada po projednání 

I. souhlasí 

s vypsáním výběrového řízení na akci: „Ulice Ďáblická – přechod pro chodce““  

II. pověřuje 

Ing. Šišku realizací výběrového řízení. 

III. jmenuje 

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

Ing. Martin Tumpach, Miroslava Koubová, Kateřina Dohnalová, Ing. Bronislava 

Lomozová. Náhradníci: Mgr. Renata Henych, Markéta Köhlerová. 

(5-0-0) ÚKOL TRVÁ (probíhá příprava VŘ) 

3/108/18 
Vyplácení kompenzačního příspěvku za provoz skládky na rok 2019  
Rada po projednání přijala usnesení č.978/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. doporučuje 

1.1. celkovou částku kompenzačního příspěvku za provoz skládky ponechat pro rok 

2019 na 1.900.000,- Kč. 

1.2. ponechání věkové kategorie pro vyplácení příspěvku pro všechny děti, které 

dovrší v roce 2019 věku od 0 do 15 let a mají trvalý pobyt v MČ Praha – Ďáblice.  

1.3. vyplácet částku ve výši 2.500,- Kč na dítě od 1. 4. – 30. 11. 2019 na základě 

podání žádosti. V případě nově narozených dětí v období 11/1-12/19 pak vyplácení 

částky až do 1/2020 na základě podání žádosti. 

II. ukládá starostovi 

tento bod předložit ke schválení na nejbližším ZMČ. 

(3-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

4/108/18 
Odpisový plán pro rok 2018 pro ZŠ a MŠ 
Rada po projednání přijala usnesení č.979/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

schvaluje 

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

– Ďáblice, U Parkánu 17 na rok 2018 s účinností od 1.9.2018, který se stává zdrojem 

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

usnesení. 

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

5/108/18 
Možnost vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů 

Rada po projednání přijala usnesení č.980/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

bere na vědomí 

informaci starosty o tom, že v souladu s § 30 odst.1 zákona č.491/2001 Sb., o 

volbách do zastupitelstev obcí vyhrazuje plochu pro vylepení volebních plakátů 
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v max. velikosti A3: všechny vývěsní skříňky. Zástupci jednotlivých stran plakát 

dodají do 26.9. 2018. 

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

6/108/18 
Zahrada na Znělci 

Rada po projednání přijala usnesení č.981/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

informaci FIO, že MČ Praha Ďáblice získala rozsudkem Městského soudu v Praze 

pozemek parc.č. 1553 - ovocný sad o výměře 3030 m2, který do letošního roku měli 

v užívání Z.K. a J.F. Pozemek na konci ulice Na Znělci byl předán MČ, jelikož se 

jedná o ovocný sad, lze tento pozemek pronajmout jako zahradu (stanovená cena za 

pronájem činí 20,00 Kč/m2/rok, což by bylo 60.600,- Kč/rok při pronájmu celého 

pozemku, a to zejména k rekreačním účelům. Vzhledem k velikosti pozemku by bylo 

možné cenu snížit nebo pronajmout více nájemcům. 

II. pověřuje  

FIO k vypsání záměru o pronájmu pozemku max. na 3 roky. 

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

7/108/18 
Program na zasedání ZMČ č.28 dne 26.9.2018 

Rada po projednání přijala usnesení č.982/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

schvaluje  

Program na zasedání ZMČ č.28, které se bude dne 26.9.2018 od 18:00 hodin v sále 

nové budovy radnice v ulici Osinalická 1104/13, Praha-Ďáblice v tomto znění: 

1) Kontrola zápisu ze ZMČ č.27/2018 

2) Volný mikrofon 

3) Aktualizace Pravidel bytové politiky 

4) Vyplácení kompenzačního příspěvku za provoz skládky v roce 2019 

5) Rozpočtové opatření č.9/2018 – informace FIO 

6) Rozpočtové opatření č.10/2018 

7) Diskuze 

8) Informace radních a zastupitelů 

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

12/108/18 
Schválení stavebních úprav – Maata 

Rada po projednání přijala usnesení č.983/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

souhlasí 

s konceptem návrhu stavebních úprav budovy č.p.553/52 Květnová ul. (budova 

původní radnice ÚMČ) pro dětský klub MAATA, který zpracovala Ing. arch. Kateřina 

Mastroianni, který je přílohou usnesení. 
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(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 
13/108/18 
Dary neziskovým sdružením 

Rada po projednání přijala usnesení č.984/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. schvaluje 

finanční dar pro rok 2018 

1.1. Hudebnímu sdružení Ďáblík ve výši 20.000,- Kč 

1.2. Spolku Parkán ve výši 20.000,- Kč 

1.3. SK Ďáblice – oddělení tenisu ve výši 10.000,- Kč. 

II. pověřuje  

starostu podpisem darovacích smluv. 

III. ukládá 

FIO zajistit realizaci bodu č. 1 tohoto usnesení. 

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 
AKTUÁLNÍ JEDNÁNÍ dne 8.10. 2018 

 
1/109/18 
Kontrola zápisu z RMČ č.108 

 

2/109/18 
České teplo – žádost 

Bod podřazen pod 17/106/18 – usn. č. 985/18/RMČ. 

 

3/109/18 

Žádost o pronájem dolního sálu OD Ke Kinu 

Rada po projednání přijala usnesení č.986/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

s uzavřením Nájemní smlouvy s neziskovou organizací S.O.K., z.s.,IČ: 07481616, 

jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor (dolního sálu) o výměře 67,8 m2, 

které se nacházejí v Obecním domě, ul. Ke Kinu 159/7,  za částku 100,- Kč/hod., na 

dobu určitou, do 31.8.2019. 

II. pověřuje 

starostu podpisem Nájemní smlouvy. 

(3-0-0) 

 

4/109/18 

Stavební úpravy hasičské zbrojnice - technický dozor + autorský dozor   

Rada po projednání přijala usnesení č.987/18/RMČ v tomto znění: 
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Rada po projednání 

I. souhlasí 

s nabídkou společnosti SINRECO, spol. s.r.o., Kollárova 4/4a, 18600 Praha 8-Karlín, 

IČ: 19617168 na provedení služby „Technický dozor stavebníka na akci: Stavební 

úpravy hasičské zbrojnice JSDH Ďáblice“, vč. Stanoviska k projektové dokumentaci 

a zajištění podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu za částku 57 600,- Kč bez 

DPH, tj. 69 696,- Kč vč. DPH. 

II. pověřuje 

tajemnici vystavením objednávky. 

III. souhlasí 

s nabídkou pana Ing. Arch. Víta Čermáka – společnost ORESTA spol. s r.o., U 

Třešňovky 2, 18200 Praha 8, IČ: 00540676, na provedení služby „Autorský dozor 

stavebníka na akci: Stavební úpravy hasičské zbrojnice JSDH Ďáblice“, za částku 

1.200,- Kč bez DPH dle požadavku investora. 

IV. pověřuje 

tajemnici vystavením objednávky. 

(3-0-0) 

 

5/109/18 

Žádost o pronájem horního sálu OD Ke Kinu 

Rada po projednání přijala usnesení č.988/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

s uzavřením Nájemní smlouvy s neziskovou organizací DDM Praha 8 Spirála IČ: 

49625055, jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor (horního sálu) o 

výměře 67,8 m2, které se nacházejí v Obecním domě, ul. Ke Kinu 159/7.  

II. souhlasí 

se snížením nájmu, oproti vyhlášenému záměru, za částku 125,- Kč/hod., na dobu 

určitou, do 17.6.2019. 

III. pověřuje 

starostu podpisem Nájemní smlouvy. 

(3-0-0) 

 

6/109/18 

Souhlas majitele se změnou sídla – Dětský klub Maata, z.s. 

Rada po projednání přijala usnesení č.989/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

s umístěním sídla na adrese: Květnová 553/52, Praha-Ďáblice na parcele č.1071 pro 

zapsaný spolek Dětský klub Maata, IČ: 01549049 se sídlem Legionářů 205/26, 182 

00 Praha-Ďáblice. 

II. pověřuje 

starostu podpisem souhlasného stanoviska. 

(3-0-0) 
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7/109/18 

Informace radních a pro radní 

1. Tajemnice předložila na radu informaci zaslanou ředitelem ZŠ o tom, že v souladu § 
3, odst. 2 s Vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, bude ve dnech 29.-
30. října 2018 (termín podzimních prázdnin) z organizačních příčin přerušen provoz 
naší mateřské školy a dne 26. října 2018 z organizačních důvodů přerušen provoz 
základní školy, neboť celý pedagogický sbor odjíždí na pracovní cestu do Soukromé 
sportovní základní školy v Litvínově za účelem výměny zkušeností. Rodiče, kteří 
potřebují naléhavě zajistit péči o jejich dítě v těchto dnech, zapíší se u paní učitelky 
svého dítěte nejpozději do 15. října 2018. Následně budou prostřednictvím nástěnky 
u třídy informováni o organizaci zajištění této péče v uvedených dnech. 

2. Tajemnice předložila na radu informaci týkající se umístění bankomatu - umístění 
bankomatu bylo prověřeno, avšak ČSOB do této lokality neplánuje umístění 
bankomatu, žádost MČ byla zamítnuta. 

 

Konec: v 16:30 hodin 

Zapisovatel: Markéta Köhlerová 

Datum vyhotovení zápisu: 8.10.2018 

Za ověřovatele: radní Ing. Tomáš Dvořák 

Další jednání: 22.10. 2018 od 14:00 hodin. 

 


