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Zápis ze 112. jednání 
Rady Městské části Praha – Ďáblice 

konaného dne 5.11.2018 od 13:15 hodin 
 
Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, místostarosta Ing. Mgr. Martin Tumpach, 
radní: Ing. Tomáš Dvořák, Markéta Stránská (příchod 14:30hod), Taťjana Dohnalová 
(odchod 14:20hod), tajemnice Mgr. Renata Henych 
Omluveni:  
Hosté:  

 

Program jednání: 

1. Kontrola zápisu z RMČ č.110 a 111 (taj.) 

2. Zrušení komisí MČ Praha-Ďáblice (star.) 

3. SOSB-VB – T-Mobile (taj.) 

4. Výkup pozemku – k.ú. Ďáblice – parc.č.1686/15 (místostar.) 

5. Výběrové řízení – Kontejnerová stání (místostar.) 

6. Rekonstrukce stávajícího obecního domu – výsledky výběrového řízení (star.) 

7. Dohoda o ukončení nájemního vztahu – Česká pošta (FIO) 

8. Prodloužení nájemní smlouvy – Š.L. – Dodatek č.10 (FIO) 

9. Prodloužení nájemní smlouvy – A.V. – Dodatek č.2 (FIO) 

10. Přechod nájmu – uzavření nové nájemní smlouvy - S.A. (FIO) 

11. Plošné odstranění zeminy a náletů – šintování (místostar.) 

12. 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 SPLNĚN 
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 
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Starosta informoval RMČ, že oslovil Ing. Šišku a v současné době probíhá příprava 
na vyhlášení výběrového řízení. 
 
22.10.2018 
Výběrové řízení bylo vyhlášeno. 
Proběhla prohlídka prostor s potenciálními projektanty. 
Rada po projednání přijala usnesení č.1001/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
jmenuje 

komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Renata Henych, 

Markéta Köhlerová, Kateřina Dohnalová. Náhradníci: Miroslava Koubová, Ing. 

Bronislava Lomozová. 

(3-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

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  
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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) 

 
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.  
 

22.10.2018 

Po přestěhování úřadu budou nyní zahájeny další konzultace s firmami. 

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 SPLNĚN 
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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 SPLNĚN 

 

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 zprávu o případných úpravách projektu a návrh Smlouvy o 

spolupráci. 

ÚKOL TRVÁ 

 

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 

 

3/107/18 

Rezignace na funkci člena Školské rady 

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

Rada po projednání 
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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 

 

9/107/18 

Dopravně bezpečnostní úprava přechodu u Akcízu 

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

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 

 

22.10. 2018 

Místostarosta informoval o nových podmínkách stavebního úřadu a o přípravě 

položkového rozpočtu k výběrovému řízení. 

5.11.2018 

Tajemnice informovala o tom, že výběrové řízení bylo vyhlášeno. 

 

2/110/18 

Schválení návrhu textu do kroniky MČ Praha-Ďáblice za rok 2017 

Rada po projednání přijala usnesení č.990/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

schvaluje 

předložený návrh textu do Kroniky MČ Praha-Ďáblice za rok 2017. 

(3-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

3/110/18 

Česká pošta – nájemní smlouva  

Rada po projednání přijala usnesení č.991/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
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I. souhlasí 

s uzavřením Nájemní smlouvy se společností Česká pošta, s.p., Politických vězňů 

909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47114983, jejímž předmětem je pronájem nebytových  

prostor sloužících k podnikání o výměře 149 m2, které se nacházejí v multifunkčním 

obecním domě Ďáblice, Osinalická 1104/13, Praha-Ďáblice, na pozemku parc.č. 606 

v k.ú. Ďáblice, za částku 79,20 Kč/m2/měsíc, tj. 11.801,- Kč za prostor měsíčně. 

Nájemné je osvobozeno od DPH. Roční nájemné činí 141.612,- Kč.  

II. pověřuje 

starostu podpisem Nájemní smlouvy. 

(3-0-0) ÚKOL TRVÁ 

 

5.11.2018 

Tajemnice informovala RMČ o schůzce, která proběhla se zástupci České pošty. Před 

podpisem Nájemní smlouvy proběhne ještě příprava a uzavření tzv. Dohody o 

ukončení nájemního vztahu ve stávající budově k datu 31.12.2018, včetně finančního 

vyrovnání ze strany MČ Praha-Ďáblice. Platba by měla přijít na účet České pošty do 

30.11.2018. Prostory v nové budově radnice (OD) by měly být předány České poště 

ke dni 1.12.2018 a od té doby začne běžet i nová nájemní smlouva. 

 

4/110/18 

Kolektivní smlouva 

Rada po projednání přijala usnesení č.992/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. schvaluje 

Kolektivní smlouvu Městské části Praha-Ďáblice uzavřenou s OS státních orgánů a 

organizací, ZO při Úřadu městské části Praha 8, se sídlem Zenklova 1/35, Praha 8, 

zastoupenou předsedkyní výboru základní organizace paní Janu Mikovou ve znění, 

které je nedílnou součástí tohoto usnesení i se všemi přílohami. 

II. pověřuje  

tajemnici zapracovat připomínky RMČ do smlouvy a předložit ji druhé straně 

k podpisu. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

5/110/18 

Svěření budovy č.p. 735 

Rada po projednání přijala usnesení č.993/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

žádost odboru evidence majetku MHMP o projednání odejmutí pozemku parc.č. 203/5 

o výměře 543 m2, jehož součástí je budova č.p. 735 ve vlastnictví HMP a funkčně 

souvisejících pozemků parc.č. 203/6 o výměře 207 m2 – společný dvůr, parc.č. 203/3 

o výměře 218 m2 – manipulační plocha, vše k.ú. Ďáblice, ze svěřené  

správy městské části v Zastupitelstvu MČ Praha-Ďáblice. 
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II. ukládá 

starostovi zařadit žádost odboru evidence majetku MHMP do programu na zasedání 

ZMČ. 

(4-0-0) ÚKOL TRVÁ 

 

6/110/18 

Dodatek č.1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí 

Rada po projednání přijala usnesení č.994/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. schvaluje 

uzavření Dodatku č.1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 

prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu 

a Evropského sociálního fondu č.ABA-VZ-14/2018 ze dne 31.5.2018. 

II. pověřuje 

starostu podpisem dodatku. 

(3-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

7/110/18 

Rámcová smlouva na poskytování mobilních služeb elektronických komunikací 

se společností Vodafone Czech Republic, a.s. 

Rada po projednání přijala usnesení č.995/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání na základě poskytnutých informací s odůvodněním, které je 

přílohou tohoto usnesení 

pověřuje 

starostu podpisem Prohlášení o přistoupení ke Smlouvě o centralizovaném zadávání 

s nejpozdějším doručením ke dni 31.10.2018 na odbor veřejných zakázek MHMP. 

(3-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

8/110/18 

Program na zasedání ZMČ č.1/2018 – ustavující 

Rada po projednání přijala usnesení č.996/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

schvaluje 

Program 1. ustavujícího zasedání ZMČ, které se bude konat dne 5.11. 2018 od 18:00 

hodin v sále budovy multifunkčního domu (nový budova radnice), ulice Osinalická 

1104/13, Praha-Ďáblice: 

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  

2) Složení slibu členů zastupitelstva městské části Praha-Ďáblice 

3) Schválení pořadu jednání 

4) Volba návrhového a volebního výboru 

5) Volba starosty, místostarosty a členů Rady MČ 

a) určení počtu místostarostů 
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 b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako       

dlouhodobě uvolnění 

 c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

d) volba starosty 

e) volba místostarosty 

f) volba členů Rady MČ 

6) Vystoupení nově zvoleného starosty MČ Praha – Ďáblice 

7) Zřízení finančního a kontrolního výboru a jejich členů 

 a) určení počtu členů FV a KV 

 b) volba předsedy FV 

 c) volba předsedy KV 

 d) volba členů FV 

 e) volba členů KV 

8) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva  

9)Pověření dvou členů zastupitelstva k ověřování zápisů ze zasedání ZMČ ve 

volebním období 2018–2022 

10) Pověření dvou členů ZMČ k podepisování doložky dle § 43 odst. 1 zákona č. 

131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění 

11) Diskuse 

12) Závěr 

(3-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

  

9/110/18 

Žádost o souhlas s podnájmem – MUDr. Kneifl 

Rada po projednání přijala usnesení č.997/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

souhlasí 

s podnájmem společnosti Chirurgie Praha 8 s.r.o., se sídlem Nad Akcízem 1032/1, 

182 00 Praha 8, IČ: 07336675, zastoupené MUDr. Kneiflem v pronajatých prostorech 

sloužících k podnikání na základě uzavřené Nájemní smlouvy o nájmu prostor 

sloužících k podnikání (ev.č. SML 114/18) uzavřené mezi MČ Praha-Ďáblice a 

společností ANGIO CHIRURGIE s.r.o. se sídlem Nad Akcízem 1032/1, 182 00 Praha 

8, IČ: 06196306, zastoupené MUDr. Kneiflem (schváleno RMČ č.106 dne 13.8.2018 

pod usn.č. 959/18/RMČ) maximálně za cenu nájemného za m2, za kterou jsou výše 

uvedené nebytové prostory na základě platné nájemní smlouvy pronajaty a za 

podmínek splnění finančního závazku vyplývajícího z uzavřené nájemní smlouvy – 

uhrazení částky ve výši 126 000,- Kč na účet MČ Praha-Ďáblice. 

(3-0-0) ÚKOL TRVÁ 

 

10/110/18 

Smlouva o provedení uměleckého výkonu 

Rada po projednání přijala usnesení č.998/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
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I. souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o provedení uměleckého výkonu s paní Ing. Zuzanou 

Hanouskovou, Jugoslávských partyzánů 737/36, l60 00 Praha 6, IČ: 40808131 

(Agenturou) zastupující umělce „koncertní vystoupení: Radůza s kapelou – dne 

20.11.2018 ve 20:00 hodin v Multifunkčním domě – OD Ďáblice, Osinalická 1104/13, 

Praha-Ďáblice“ za částku 40 000,- Kč bez DPH. 

II. pověřuje 

starostu podpisem smlouvy. 

(3-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

11/110/18 

Doplnění pojištění majetku – bus zastávky 

Rada po projednání přijala usnesení č.999/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

s uzavřením Dodatku č.2 k pojistné smlouvě č.0024720046 ze dne 12.4.2017 se 

společností Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem: 

Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, IČ:63995830, který dojde k pojištění autobusových 

zastávek ve výši cca 600 000,- Kč a cena pojistného se zvýší o částku 59,- Kč. 

(Dodatek č.1 – aktualizační uzavřen dne 13.4.2018 – SML 044/2018) 

II. pověřuje 

starostu podpisem dodatku k pojistné smlouvě. 

(3-0-0) ÚKOL TRVÁ 

 

12/110/18 

Žádost o povolení parkovacího místa pro ZTP 

Rada po projednání přijala usnesení č.1000/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

žádost paní Z.S. o udělení souhlasu s umístěním vyhrazeného parkovacího místa 

pro ZTP – syna M.S. v ulici Chřibská dle předložené průvodní a technické zprávy. 

II. souhlasí 

s umístěním vyhrazeného parkovacího místa pro držitele ZTP pana M.S.  

(3-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

1/111/18 

Rozpočtové opatření č.11/2018 

Rada po projednání přijala usnesení č.1002/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. schvaluje 

rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu MČ na rok 2018, které je přílohou tohoto 

usnesení. 
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II. pověřuje předsedu FV 

informovat Zastupitelstvo MČ Praha – Ďáblice o tomto rozpočtovém opatření č. 11 na 

nejbližším zasedání zastupitelstva. 

(5-0-0) ÚKOL TRVÁ 

AKTUÁLNÍ JEDNÁNÍ dne 5.11. 2018 
 
1/112/18 
Kontrola zápisu z RMČ č.110 a 111 

 

2/112/18 

Zrušení komisí MČ Praha-Ďáblice 

Rada po projednání přijala usnesení č.1003/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. zrušuje 
v souladu s § 68 odst.2 písm. I) zák. č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 

v platném znění, komise MČ Praha-Ďáblice s účinností od 5.11.2018. 

II. doporučuje 

RMČ v novém složení zřízení Komise výstavby a investic a Komise životního prostředí 

a dopravy.  

(4-0-0) 

 

3/112/18 

Smlouva o uzavření smlouvy budoucí – věcné břemeno – T-Mobile 

Rada po projednání přijala usnesení č.1004/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí 
žádost společnosti Projekting s.r.o. o souhlas s uložením telekomunikačního vedení 
do pozemků ve vlastnictví MČ Praha-Ďáblice. 
II. bere na vědomí 
Vydané souhlasné stanovisko na akci „Rozšíření optické sítě T-Mobile v ulici 
Osinalická na pozemku parc.č. 657/1. 
III. souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku 
parc. č. 657/1 (ostatní komunikace) zapsaného na LV č. 860, jež se nachází v obci 
Praha, katastrálním území Ďáblice, a jež je zapsán v katastru nemovitostí 
vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha 
se společností T-Mobile Czech Republic, a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 
Praha 4, IČ: 64949681 za částku 10.000,- Kč bez DPH. Předmětem smlouvy bude 
komunikační síť, která bude podzemní stavbou pod označením „Rozšíření optické sítě 
T-Mobile v ul. Osinalická, Praha 8 - k. ú. Ďáblice“.  
IV. pověřuje 
starostu podpisem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
osobní služebnosti.  
(4-0-0) 
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4/112/18 

Výkup pozemku 

Rada po projednání přijala usnesení č.1005/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

žádost MHMP – odbor hospodaření s majetkem o stanovisko k uvažovanému výkupu 

pozemku parc. č. 1686/15 v k.ú. Ďáblice, o výměře 251 m2, druh zahrada od vlastníka 

pozemku: společnosti ACTON s.r.o., se sídlem Šenovská 90/7, 182 00 Praha 8 – 

Ďáblice do vlastnictví hl. m. Prahy. 

II. pověřuje 

místostarostu k předložení doplňujících informací na příští jednání RMČ. 

(4-0-0) 

 

5/112/18 

Výběrové řízení – „Kontejnerová stání Ďáblice“ 

Rada po projednání přijala usnesení č.1006/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

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

stání Ďáblice“.  

II. pověřuje 

Ing. Šišku realizací výběrového řízení.  

III. jmenuje 

komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Renata Henych, 

Markéta Köhlerová, Ing. Jan Hrdlička. Náhradníci: Miroslava Koubová, Ing. Bronislava 

Lomozová. 

(4-0-0) 

 

6/112/18 

Rekonstrukce stávajícího obecního domu – výsledky výběrového řízení 

Rada po projednání přijala usnesení č.1007/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí  

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

„Rekonstrukce Obecního domu v Praze 8 – Ďáblicích“  

II. souhlasí 

ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce Obecního doku v Praze 8 – 

Ďáblicích“ na návrh hodnotící komise s výběrem účastníka společnosti: Ing. arch. 

Magda Říhová, Schnirchova 22, 170 00 Praha 7, IČ: 48636185 jako dodavatele 

předmětu v celkové hodnotě 1 840 000,- Kč bez DPH, tj. 2 226 400,- Kč vč. 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. ukládá  

starostovi zařadit Návrh smlouvy do programu na nejbližším zasedání ZMČ ke 

schválení.  

(4-0-0) 

 

7/112/18 

Dohoda o ukončení nájemního vztahu – Česká pošta 

Rada po projednání přijala usnesení č.1008/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

s uzavřením Dohody o ukončení nájemního vztahu (prostor v budově č.p. 339/14, – 

Nájemní smlouva ze dne 7.8.1995) se společností Česká pošta, s. p., se sídlem 

Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ:47114983 ke dni 31.12.2018, jejímž 

předmětem je finanční kompenzace MČ Praha-Ďáblice vůči České poště ve výši 

639 000,- Kč splatných do 30.11.2018 za podíl na investičních nákladech uhrazených 

Českou poštou při úpravách objektu. 

II. pověřuje  

Ing. Hrdl ičku dalším jednáním se zástupci České pošty o uzavření 

Dohody. 

(4-0-0) 

 

8/112/18 

Prodloužení nájemní smlouvy – Š.L. – Dodatek č.10 

Rada po projednání přijala usnesení č.1009/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

s prodloužením nájemní smlouvy panu Š.L. a uzavřením Dodatku č.10 k této nájemní 

smlouvě do 31.12.2019. 

II. pověřuje 

starostu podpisem Dodatku č.10 k nájemní smlouvě s panem Š.L. 

(4-0-0) 

 

9/112/18 

Prodloužení nájemní smlouvy – A.V. – Dodatek č.2 

Rada po projednání přijala usnesení č.1010/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

s prodloužením nájemní smlouvy paní A.V. a uzavřením Dodatku č.2 k této nájemní 

smlouvě do 31.12.2019. 

II. pověřuje 

starostu podpisem Dodatku č.2 k nájemní smlouvě s paní A.V. 

(4-0-0) 
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10/112/18 

Přechod nájmu  – uzavření nové nájemní smlouvy - S.A. 

Rada po projednání přijala usnesení č.1011/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

s přechodem nájmu z důvodu úmrtí nájemce s uzavřením nové nájemní smlouvy s 

paní S.A. od 1.11.2018 do 31.10.2020. 

II. pověřuje 

starostu podpisem Smlouvy o nájmu bytu s paní S.A. 

(4-0-0) 

 

11/112/18 

Plošné odstranění zeminy a náletů - šintování 

Rada po projednání přijala usnesení č.1012/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí  

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

odstranění zeminy a náletů - šintování“.  

II. nesouhlasí 

ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Plošné odstranění zeminy a náletů - šintování“ s 

výběrem účastníka společnosti: Úklid24 s.r.o., Křenova 15, 162 00 Praha 6, IČ: 01572253dle 

předložené nabídky. 

III. ukládá 

tajemnici do příštího jednání RMČ předložit konečné cenové nabídky všech poptaných 

firem. 

(3-1Tumpach-0) 

 

12/112/18 

Informace radních a pro radní 

Ing. Dvořák informoval o úniku vody na rohu ulice U Parkánu a na padající tašky ze 

střechy objektu ve vlastnictví Křížovníků. Ing. Dvořák zašle foto a pracovníci ÚMČ 

budou kontaktovat správce vodovodní sítě a majitele objektu. 

 

Ing. Růžička informoval o dopisu pana Jelínka, adresovaného představitelům obce. 

 

Konec: v 15:00 hodin 

Zapisovatel: Markéta Köhlerová 

Datum vyhotovení zápisu: 5.11.2018 

Za ověřovatele: radní Ing. Tomáš Dvořák 

Další jednání: 21.11. 2018 od 14:00 hodin. 

 


