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Zápis z 11. jednání 
Rady Městské části Praha – Ďáblice 

konaného dne 10.4.2019 od 13:15 hodin  
 
Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička (příchod 13:40 hod), místostarosta Ing. Jan 
Hrdlička, radní: Ing. Tomáš Dvořák, Mgr. Simona Dvořáková, Ing. Ludvík Tesař,  
Omluven: tajemnice Mgr. Renata Henych 
Hosté:  

 

Program jednání: 

1. Kontrola zápisu z RMČ č.10/2019 (taj.) 

2. Pověření na zpracování dubnového čísla Ďáblického zpravodaje (star.) 

3. Povodňový plán (místostar.) 

4. Projednání návrhu společnosti FCC Česká republika, s.r.o. (star.) 

5. Pronájem pozemku při akci „Pálení čarodějnic 2019“ (S. Dvořáková)) 

6. Vícepráce – dostavba veřejného osvětlení Buližníková (místostar.) 

7. Výběrové řízení na pojištění majetku (taj.) 

8. Dotované obědy pro seniory (S. Dvořáková) 

9. Zajištění produkce kulturních akcí (taj.) 

10. Dohoda o narovnání a návrh smíru (star.) 

11. Smlouva o výpůjčce JSHD (star.) 

12. Soudní přísedící pro Obvodní soud pro Prahu 8 (star.) 

13. Výměna kondenzačního kotle (místostar. 

14. Smlouva o dílo na realizaci systému servisních služeb pro měření tepla a 

vody (místostar.) 

15. Revokace Usnesení č. 108/19/RMČ (star.) 

16. Sportovní komise – doplnění člena (star.) 

17. Lokalita Statková (Spiritex) (star.) 

18. Informace radních a pro radní 

 

Program zasedání byl schválen všemi hlasy 

 

 
KONTROLA ÚKOLŮ 

     

3/110/18 

Česká pošta – nájemní smlouva  

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

Rada po projednání 

 

 

I. souhlasí 
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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)  

 

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. 

 

21.11.2018 

Revokace usnesení č.991/18/RMČ (Česká pošta – nájemní smlouva) 

Rada po projednání přijala usnesení č.4/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. revokuje  

usnesení č. 991/18/ RMČ a z důvodu změny částky za m2v Nájemní smlouvě, 

vydává usnesení nové. 

II. 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 79,93 Kč/m2/měsíc, tj. 11.910 Kč za prostor měsíčně. 

Nájemné je osvobozeno od DPH. Roční nájemné činí 142.920 Kč.  

III. pověřuje 

starostu podpisem Nájemní smlouvy. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN  

 

23.1.2019 

V součinnosti s usnesením 53/19/RMČ – Dohoda o ukončení nájemního vztahu – 

Česká pošta –je třeba v návrhu nájemní smlouvy aktualizovat předpokládané datum 

předání prostoru v novém OD a zajistit podepsání této smlouvy zároveň s podpisem 

Dohody o ukončení nájemního vztahu ve stávajících prostorách.  

 

6.2.2019 
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Česká pošta, a.s. po schválení Dohody o ukončení nájemního vztahu ZMČ, včetně 

finančního vyrovnání plánuje předat prostory, která měla pronajaté ke dni 15.5.2019 

a od 1.4.2019 uzavřít nájemní smlouvu na prostory v budově nového OD 

s otevřením pobočky ke dni 6.5.2019. 

 

13.3.2019 

Texty ve smlouvě byly odsouhlaseny, byla aktualizována data předání a převzetí 

prostoru. Nyní je smlouva u podpisu protistrany.   

 

27.3.2019 

Dohoda o ukončení nájemního vztahu byla podepsána dne 22.3.2019. Nájemní 

smlouva bude podepsána po uplynutí doby povinného zveřejnění záměru pronájmu 

prostor sloužících podnikání pro Českou poštu, a.s. dne 31.3.2019 a prostory po 

dohodě budou předány nájemci ke dni 1.4.2019. 

 

10.4. 2019 

Smlouvy podepsány. Prostory předány nájemci. 

 

7/2/18 

VŘ – Letní a zimní údržba (úklid, veřejná zeleň)   

Rada po projednání přijala usnesení č.33/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

informaci, že dne 21.3.2017 byla uzavřena se společností Pražské služby Smlouva o 
provedení údržby veřejné zeleně a úklidu a údržby místních komunikací na dobu 
určitou do 30.4.2019. 
II. souhlasí 
s vypsáním výběrového řízení na akci: „Letní a zimní údržba MČ Praha-Ďáblice“ na 

2 roky.  

III. pověřuje 

Ing. Šišku realizací výběrového řízení. 

IV. jmenuje 

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

Renata Henych, Kateřina Dohnalová. Náhradníci: Markéta Köhlerová. 

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

23.1.2019 

Byly zpracovány podklady potřebné pro vyhlášení výběrového řízení, které bude 

v nejbližších dnech vyhlášeno a zveřejněno dne 29.1.2019 elektronicky na Profilu 

zadavatele. 

 

27.2.2019 

Rada po projednání přijala usnesení č.83/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
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I. bere na vědomí  

informaci o vypsání výběrového řízení na zakázku malého rozsahu 
v souladu se Směrnicí č. 3 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 
10.1.2017 na akci: „Letní a zimní údržba MČ Praha-Ďáblice“ s tím, že zakázka byla 
zveřejněna na Profilu zadavatele a proběhlo elektronické soutěžení. 
II. bere na vědomí 
informaci, že dne 15.2.2019 proběhlo otevírání nabídek „Letní a zimní údržba MČ 

Praha – Ďáblice“ v elektronické podobě v takovém pořadí, v jakém byly doručeny dle 

seznamu podaných nabídek:  

- AQIK s.r.o., Benátská 1369, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 278 00 385, 

cena 2 149 444,92 bez DPH, tj. 2 600 828,35 s DPH, 

- Pražské služby a.s., Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9, IČ: 601 94 120, 

cena 2 699 923,62 bez DPH, tj. 3 266 907,58 s DPH, 

- CEBU service s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1- Staré Město, IČ: 059 

64 890, cena 2 722 528,44 bez DPH, tj. 3 294 259,41 s DPH  

a provedla kontrolu úplnosti z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků 

zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci. 

III. bere na vědomí 

informaci, že zájemci budou ještě osloveni z důvodu doplnění informací: 

• přehled techniky, která bude k dispozici pro úklid sněhu na chodnících, 

• počet zaměstnanců, který bude možné alokovat pro úklid většího množství 

sněhu, 

• doplnění ceny pro úseky ulice a chodníků, které nebyly pokryty v zadávací 

dokumentaci, 

• upřesnění smluvního postupu při případném jednání o smluvních pokutách za 

neplnění smlouvy. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

13.3.2019 

Dodatečně byli zájemci ještě osloveni z důvodu doplnění informací – viz. usn. 

č.83/19/RMČ. 

Rada po projednání přijala usnesení č.95/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí  

informaci, že po doplnění požadovaných doplňujících informací je pořadí: 

• AQIK s.r.o., Benátská 1369, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 278 00 385, 

cena 2 185 054,92 Kč bez DPH, tj. 2 643 916,45 Kč s DPH, den zápisu 

30.5.2007 

• Pražské služby a.s., Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9, IČ: 601 94 120, 

cena 2 728 195,62 bez DPH, tj. 3 301 116,70 s DPH, den zápisu 1.2.1994 

• CEBU service s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1- Staré Město, IČ: 059 

64 890, cena 2 744 346,84 Kč bez DPH, tj. 3 320 659,68 Kč s DPH, den 

zápisu 28.3.2017. 

II. souhlasí 
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ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Letní a zimní údržba MČ Praha – 

Ďáblice“ s výběrem účastníka společnosti AQIK s.r.o., Benátská 1369, 250 01 

Brandýs nad Labem, IČ: 278 00 385, cena 2 185 054,92 Kč bez DPH, tj. 

2 643 916,45 Kč s DPH.  

III. ukládá 

tajemnici předložit vítěze veřejné zakázky „Letní a zimní údržba MČ Praha – 

Ďáblice“ s výběrem účastníka společnosti AQIK s.r.o., Benátská 1369, 250 01 

Brandýs nad Labem, IČ: 278 00 385, cena 2 185 054,92 Kč bez DPH, tj. 

2 643 916,45 Kč s DPH a návrh smlouvy ke schválení ZMČ. 

(4-0-0) ÚKOL TRVÁ 

 

27.3.2019 

Došlo k první schůzce se zástupci firmy AQIK, dohodnut další postup a návštěva, 

ověření technického vybavení zejména na provádění zimní údržby. 

 

10.4.2019 

Proběhla prohlídka technického vybavení. Pozitivní doporučení MČ Letňany a 

Zbraslav. 

12/6/19 

Zajištění produkce kulturních akcí 

Rada po projednání přijala usnesení č.71/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

s objednáním zajištění produkce kulturních akcí na měsíc leden až březen 2019 u 
MgA. Michaely Ničové, Nová 631/2, 691 72 Klobouky u Brna, IČO: 718 055 24, za 
částku 25 000,- Kč/měsíčně vč. DPH a u Lucie Sandrové, Okořská 77/28, 181 00 
Praha 8 – Čimice, IČ: 69474443, za částku 25 000,- Kč/měsíčně vč. DPH.  
II. pověřuje 

sekretariát starosty k vystavení objednávek. 

(3-0-0) 

 

10.4. 2019 

Rada po projednání přijala usnesení č.118/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

s objednáním zajištění produkce kulturních akcí na měsíc duben až červen 2019 u 
MgA. Michaely Ničové, Nová 631/2, 691 72 Klobouky u Brna, IČO: 718 055 24, za 
částku 200,- Kč/hod. do max. výše 25 000,- Kč/měsíc vč. DPH a u Lucie Sandrové, 
Okořská 77/28, 181 00 Praha 8 – Čimice, IČ: 69474443, za částku 200,- Kč/hod. do 
max. výše 25 000,- Kč/měsíc vč. DPH.  
II. pověřuje 

sekretariát starosty vystavením objednávek. 

 

III. pověřuje 
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místostarostu shromážděním informací od pí. MgA. Ničové a pí. Sandrové v rámci 

vyhodnocení informací za prvních 5 měsíců činnosti (uspořádané akce, hospodářský 

výsledek, plánované aktivity do konce roku 2019, strategie oslovování 

potencionálních pronajímatelů sálů). 

(5-0-0) 

 

4/8/19 

Souhlas s dělením a scelováním pozemků 

Rada po projednání přijala usnesení č.86/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

žádost pana J.H. o vyjádření k dělení a scelování pozemků v jeho vlastnictví: 314/6, 

314/5, 314/4,315/9, 315/8,315/7, 315/6, 315/1v k.ú. Ďáblice, zapsané na LV 1429 

dle návrhu geometrického plánu. 

II. bere na vědomí 

informaci, o tom, že pan J.H. byl vyzván, aby předložil doplňující informace ke své 

žádosti i s odůvodněním, za jakým účelem žádá rozdělení a scelování pozemků a 

jaké stavby mají následně na rozdělených pozemcích vzniknout (parcely pro RD, 

přístupová komunikace apod.) 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

13.3.2019 

Žadatel, pan J.H., na vyzvání doplnil Žádost o dělení a scelování pozemků, kterou 

předložil až dne 13.3.2019. Z tohoto důvodu se RMČ nemohla s podklady seznámit 

a bude žádost projednána až na dalším jednání RMČ. 

 

27.3.2019 

Na RMČ byla předložena doplněná žádost o dělení a scelování pozemků s tím, že 

se jedná o majetkové vyrovnání a do budoucna tyto pozemky budou sloužit jako 

stavební (C, B, D), pozemek A bude sloužit jako přístupová komunikace pro 

pozemky D, C, B a pro pozemek A bude zřízeno věcné břemeno ve prospěch 

pozemků D, C, B. Tato přístupová cesta k pozemkům se nebude předávat MČ 

Praha-Ďáblice, zůstane ve vlastnictví majitelů pozemků. Dle vyjádření žadatele 

s návrhem dělení a scelování pozemků souhlasí stavební úřad na Praze 8. 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 105/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

souhlasí 

s dělením a scelováním pozemků parc. č. 314/6, 314/5, 314/4,315/9, 315/8,315/7, 

315/6, 315/1 v k.ú. Ďáblice, zapsané na LV 1429 dle návrhu parcelace, ve vlastnictví 

žadatele, za podmínky, že nově vybudovaná komunikace na pozemku A jako 

přístupová cesta k pozemkům D, C a B zůstane ve vlastnictví majitelů pozemků D, C 

a B, kteří zajistí její vybudování, úklid, údržbu a odvodnění, a nebude předána do 
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správy MČ Praha-Ďáblice. Návrh parcelace na základě náčrtu žadatele je přílohou 

usnesení. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

5/8/19 

Změna v odměňování zastupitelů  

Rada po projednání přijala usnesení č.87/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

informaci tajemnice o tom, že bylo schváleno Nařízení vlády č.318/2017 Sb., o výši 

odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, kterým se stanoví nová 

možná výše odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše odměn 

neuvolněných členů zastupitelstev. 

II. ukládá 

tajemnici předložit tuto informaci s případným navýšením těchto odměn ke schválení 

ZMČ. 

(4-0-0) ÚKOL TRVÁ 

 

7/8/19 

Parkování u prodejny FLOPP CZ, s.r.o. 

Rada po projednání přijala usnesení č.89/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

žádost pana L.F. o projednání návrhu možného řešení obslužného parkování 

k prodejně FLOPP CZ, s.r.o., a Restaurace pod Hvězdárnou v ulici Květnová.  

II. souhlasí 

se záměrem vytvoření vyhrazeného parkoviště (max. 2 místa) pro prodejnu FLOPP 

CZ, s.r.o. v časech otvírací doby prodejny, což bude uvedeno i na dopravním 

značení. 

III. pověřuje 

místostarostu jednáním se žadatelem o podmínkách a postupu. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

13.3.2019 

Proběhlo první jednání se žadatelem. 

 

27.3.2019 

Zjišťovány podmínky v okolních lokalitách. Místostarosta zformuluje podmínky pro 

žadatele a předloží informaci na dalším jednání RMČ. 

ÚKOL TRVÁ 

 

8/8/19 

VŘ – kontejnerové stání + oprava chodníku u MŠ 

Rada po projednání přijala usnesení č.90/19/RMČ v tomto znění: 



Zápis z jednání RMČ č. 11 ze dne 10.4. 2019    

 

 

8 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

s vypsáním výběrového řízení na zakázku malého rozsahu s názvem 

„Kontejnerová stání Ďáblice“ společně s  výběrovým řízením „Oprava 

chodníku u MŠ“.  

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) ÚKOL TRVÁ 

 

13.3.2019 

Probíhá kontrola výkazu výměr a připravuje se vypsání výběrového řízení. 

 

10.4.2019 

Bude zahájeno výběrové řízení na chodníky MŠ. 

Dle zjištění místostarosty nelze kontejnerová stání vybudovat bez souhlasu 

stavebního úřadu – Rada souhlasí s rozdělením VŘ na dvě samostatná VŘ.  

 

10/8/19 

Grant – podpora sociálních služeb z OPZ na území hl. m. Prahy  

Rada po projednání přijala usnesení č.91/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

informaci o vypsaném grantu – Podpora sociálních služeb z OPZ na území hl. m. 

Prahy z Evropské unie, Evropský sociální fond-Operační program Zaměstnanost, 

z kterého by bylo možné opětovně zajistit poskytování sociálních služeb v MČ 

Ďáblicích prostřednictvím sociálního pracovníka. Předpoklad zahájení projektu 

1.8.2019 a předpokládané datum jeho ukončení 31.1.2022. 

II. souhlasí 

s podáním žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Zaměstnanost na 

poskytování sociálních služeb ve spolupráci s MČ Praha-Dolní Chabry. 

III. pověřuje 

starostu přípravou Smlouvy o spolupráci a partnerství mezi MČ Praha-Ďáblice a MČ 

Praha-Dolní Chabry, která upřesní rozdělení a koordinaci činností, odpovědností a 

finančních úhrad pro jednotlivé kroky vedoucí k naplnění prostředků a cílů projektu. 

(3-0-1) ÚKOL TRVÁ 

 

27.3.2019 

Starosta informoval, že společně s MČ Chabry budou připraveny k projednání 

návrhy podkladů pro uzavření Smlouvy. 
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13/8/19 
Bytový dům Akcíz, změna rozsahu  
Rada po projednání přijala usnesení č.94/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

změnu dispozice plánovaného BD Akcíz II z důvodu nutnosti dodržení zvětšeného 

ochranného pásma pro budoucí vedení 110kV (následná změna oproti zadávacím 

podmínkám a územnímu plánu).  

II. souhlasí 

s úpravou projektu oproti schválené architektonické studii z 02/2018 (Usnesením č. 

822/18/RMČ), kdy počet plánovaných bytových jednotek bude v projektu snížen z 16 

na 14. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

13.3.2019 

Upravený projekt bude předložen koncem března, kdy bude dokončena projektová 

dokumentace pro ÚR. 

ÚKOL TRVÁ 

 

10.4.2019 

Kompletní projektová dokumentace bude předložena 19.4. 2019 (zapracování vlivu 

zmenšení půdorysu do všech částí PD). 

 

2/9/19 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – PREdistribuce, a.s. 

Rada po projednání přijala usnesení č.96/19/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., se sídlem: Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, 

IČ:27376516, jejímž předmětem je na pozemcích parc. č. 1707, 1729/135 v k. ú. 

Ďáblice pokládka kabelového vedení kNN v rozsahu 34 m, v rámci stavební akce: 

Praha 8 – Ďáblice, ul. Cínovecká, elektromobilita, nové kNN, číslo SPP: S 145896 za 

částku 10.200 Kč. 

II. pověřuje 

starostu podpisem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

se společností PREdistribuce, a.s.  

(4-0-0) ÚKOL TRVÁ 

 

27.3.2019. 

Smlouva odsouhlasena, zaslána PREdistribuce k podpisu. 
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4/9/19 
Zpráva hlavní inventarizační komise k  inventarizaci majetku a 
závazků MČ Praha-Ďáblice k 31.12. 2018 
Rada po projednání přijala usnesení č.98/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

1.1 se zprávou hlavní inventarizační komise k inventarizaci majetku a závazků MČ 

Praha-Ďáblice k 31. 12. 2018 ve znění uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení. 

1.2 s vyřazením movitých předmětů v souladu s písemnými protokoly ústřední 

likvidační komise MČ Praha-Ďáblice, a to dle rekapitulace uložené ve složce 

inventura 2018. 

1.3 se způsobem vypořádání movitých věcí (dle schválení ULK), uvedeném pro 

příslušná inventarizační místa.  

II. ukládá 

2.1 starostovi MČ předložit zprávy k bodu 1.1 až 1.3 zastupitelstvu na nejbližším 

veřejném zasedání ke schválení. 

2.2 vedoucí FIO pokračovat ve vymáhání pohledávek v souladu s platnými právními 

předpisy.  

III. bere na vědomí, 

že veškerá dokladová dokumentace o provedené inventarizaci majetku a závazků 

MČ Praha-Ďáblice a o vyřazení majetku k 31.12. 2018 je soustředěna v dokumentaci 

hlavní inventarizační komise, uložena na FIO. 

(4-0-0) ÚKOL TRVÁ 

 

9/9/19 

Smlouva o výpůjčce – Klub seniorů 

Rada po projednání přijala usnesení č.102/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

s ukončením Smlouvy o výpůjčce dohodou ke dni 31.3.2019. 

II. ukládá 

tajemnici zveřejnit od 14.3.2019 do 28.3.2019 záměr na vypůjčení nebytových 

prostor o výměře 64,5 m2 (ateliér v 1 NP) a přístupové prostory, v Obecním domě 

č.p.159/7, ulice Ke Kinu v Praze-Ďáblicích pro klubovou činnost seniorů, jako aktivitu 

obyvatelstva od 1.4.2019 do 31.12.2019 pro společnost Senioři ČR, z.s., Základní 

organizace Praha-Ďáblice, Osinalická 1069/26, 182 00 Praha 8 Ďáblice. 

III. pověřuje 

starostu podpisem Dohody o ukončení Smlouvy o výpůjčce a podpisem nové 

Smlouvy o výpůjčce na dobu určitou od 1.4.2019 do 31.12.2019. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

2/10/19 

Žádost Českého svazu chovatelů ZO Ďáblice o finanční příspěvek 

Rada po projednání přijala usnesení č. 106/19/RMČ v tomto znění: 
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Rada po projednání 
I. schvaluje 
na základě žádostí finanční dar pro Český svaz chovatelů – základní organizace 
Praha 8 – Ďáblice, se sídlem Ke Kinu 159/7, 182 00 Praha 8, IČ: 65398360, ve výši 
10.000 Kč.  
II. schvaluje 
u příležitosti 90 let výročí založení Českého svazu chovatelů v Ďáblicích finanční dar 
pro Český svaz chovatelů – základní organizace Praha 8 – Ďáblice, se sídlem Ke 
Kinu 159/7, 182 00 Praha 8, IČ: 65398360, ve výši 40.000 Kč.  
III. ukládá 
FIO začlenit částku ve výši 40.000 Kč do RO č.3/2019. 
IV. pověřuje 
starostu podpisem darovacích smluv po schválení RO č.3/2019 v ZMČ.  
V. ukládá 
FIO zajistit realizaci tohoto usnesení. 
(4-0-0) ÚKOL TRVÁ  
 

3/10/19 

Souhlas s dělením pozemků 

Bod podřazen pod bod 4/8/19 – usn.č.105/19/RMČ 

ÚKOL SPLNĚN 

 

4/10/19 

Dohody o členství v JSDH  

Rada po projednání přijala usnesení č.107/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

s uzavřením Dohod o členství v jednotce Sboru dobrovolných hasičů MČ Praha-

Ďáblice mezi MČ a členy JSDH. 

II. pověřuje 

starostu podpisem Dohod s jednotlivými členy JSDH. 

(4-0-0) ÚKOL TRVÁ 

 

10.4. 2019 

Dohody předány členům JSDH k podpisu. 

 

5/10/19 

Program na ZMČ č.4/2019 dne 17.4. 2019 

Rada po projednání přijala usnesení č. 108/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

schvaluje 

Program na zasedání ZMČ č.4 dne 17.4.2019 v tomto znění: 

1) Kontrola zápisu ze zasedání ZMČ č.3/2019 ze dne 13.2.2019 

2) Volný mikrofon 

3) Změna v odměňování zastupitelů (taj.)  

4)  Zpráva k inventarizaci majetku k 31.12.2018 (star.) 
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5) VŘ – Zimní a letní údržba (místostar.) 

6) Směrnice o zveřejňování dokumentů na webových stránkách MČ (taj.) 

7) Rozpočtové opatření č.2/2019 – informace (FV) 

8) Rozpočtové opatření č. 3/2019 (FV) 

9) Schválení účetní závěrky MČ (star.) 

10) Schválení účetní závěrky PO (star.) 

11) Volba předsedy Kontrolního výboru (star.) 

12)  Diskuze 

13)  Informace radních a zastupitelů 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

6/10/19 

Rozpočtové opatření č.2/2019  

Rada po projednání přijala usnesení č. 109/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

 I. schvaluje 
rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu MČ na rok 2019, které je přílohou tohoto 
usnesení. 
II. pověřuje předsedu FV 
informovat o rozpočtovém opatření č. 2 na nejbližším zasedání Zastupitelstva MČ 
Praha – Ďáblice. 
(4-0-0) ÚKOL TRVÁ 

 

8/10/19 

Žádost o umístění zahradního domku, houpačky a pískoviště na pozemku 

parc. č. 1073 – Dětský spolek Maata 

Rada po projednání přijala usnesení č. 110/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

žádost Dětského klubu Maata, z. s., Květnová 553/52, Praha 8 - Ďáblice o povolení 

umístění zahradního domku, houpačky a pískoviště na parc. č. 1073 v k. ú. Ďáblice. 

II. souhlasí 

s umístěním zahradního domku o velikosti 2,7x2,7 m, který bude sloužit na uložení 

zahradního náčiní a dětských hraček, na pozemku parc. č. 1073 dle přiloženého 

nákresu.  

III. souhlasí 

s postavením konstrukce pro 2 houpačky, umístěním klouzačky a s vysypáním kruhu 

pískem, aby daný prostor mohl sloužit jako pískoviště pro děti za podmínky dodržení 

všech hygienických a bezpečnostních předpisů a zajištění potřebných revizí. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

9/10/19 

Objednání informačního sloupu 

Rada po projednání přijala usnesení č.111/19/RMČ v tomto znění: 
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Rada po projednání 

I. souhlasí 

s vystavením objednávky u společnosti Zámečnictví a kovářství, U Parkánu 21/5, 

Praha 8, 182 00, IČ: 63061490 – na instalaci nerezového informačního sloupu 

(plakátová plocha) za částku celkem 50 000 Kč. Příjemce není plátce DPH. 

II. pověřuje 

OVS vystavením objednávky. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

10/10/19 

Cena za využití pozemku při akci „Pálení čarodějnic 2019“ 

Rada po projednání přijala usnesení č.112/19/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 
s cenou za využití pozemku na akci „Pálení čarodějnic 2019“ ve výši 300,- 
Kč/m2/den bez DPH. 
II. souhlasí 
s cenou ve výši 200,- Kč pro každého nájemce za následný úklid prostranství po akci 
„Pálení čarodějnic 2019“. 
III. pověřuje 
radní Mgr. Simonu Dvořákovou projednáním přípravy nájemních smluv s žadateli. 
IV. pověřuje 
FIO sepsáním nájemních smluv a následně starostu podpisem nájemních smluv. 

(4-0-0)  

 

10.4.2019 

Nájemní smlouvy na využití pozemku při akci „Pálení čarodějnic 2019“ 

Rada po projednání přijala usnesení č.119/19/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 2.178,- Kč, 

b) s umístěním prodejního stánku na pozemku parc. č. 1229/1 v k.ú. Ďáblice paní 
J.H. na akci „Pálení čarodějnic“ za částku 1.815,- Kč, 

c) s umístěním prodejního stánku na pozemku parc. č. 1229/1 v k.ú. Ďáblice pana 
R.M. na akci „Pálení čarodějnic“ za částku 3.630,- Kč, 

d) s umístěním prodejního stánku na pozemku parc. č. 1229/1 v k.ú. Ďáblice paní 
M.R. na akci „Pálení čarodějnic“ za částku 6.171,- Kč, 

e) s umístěním pouťové atrakce na pozemku parc. č. 1229/1 v k.ú. Ďáblice paní 
M.R. na akci „Pálení čarodějnic“ za částku 16.940,- 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 3.267,- Kč 

g) s umístěním prodejního stánku na pozemku parc. č. 1229/1 v k.ú. Ďáblice paní 
K.N.  na akci „Pálení čarodějnic“ za částku 4.356,- Kč, 

h) s umístěním prodejního stánku na pozemku parc. č. 1229/1 v k.ú. Ďáblice pana 
M.P.  na akci „Pálení čarodějnic“ za částku 2.178,- Kč, 

Ceny jsou uvedeny vč. DPH. 
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II. pověřuje 
FIO sepsáním nájemních smluv a následně starostu podpisem nájemních smluv. 

(5-0-0) 
 

11/10/19 

Žádost o prodloužení nájmu bytu J.K. 

Rada po projednání přijala usnesení č.113/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy do 15.9.2021 paní J.K., bytem Ďáblická 339/14. 

II. pověřuje 

starostu podpisem Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

12/10/19 

ZŠ – stavební úpravy – projekční práce 

Rada po projednání přijala usnesení č.114/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

informaci místostarosty o nutnosti vyhotovení projektové dokumentace pro stavební 

úpravy (specializované učebny – fáze č.4,5,6) 

II. souhlasí 

s vyhotovením PD u Ing. arch. Václava Škardy (Ateliér K2), nám. Hrdinů 8/1125, 140 

00 Praha 4, IČ: 626 42 502 na stavební úpravy budovy ZŠ pro vybudování 

speciálních učeben (fáze č. 4 – dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, 

včetně získání stavebního povolení) za částku 312 000 Kč bez DPH. 

III. pověřuje 

místostarostu přípravou návrhu smlouvy. 

IV. ukládá 

FIO zařadit částku do Rozpočtového opatření č.3/2019 a předložit ZMČ ke 

schválení. 

V. pověřuje 

místostarostu podpisem smlouvy po schválení RO č.3/2019 v ZMČ. 

(4-0-0) ÚKOL TRVÁ 

 

13/10/19 

SK Ďáblice – žádost o finanční příspěvek 

Rada po projednání přijala usnesení č.115/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

žádost SK Ďáblice z. s., Kokořínská 400/34, 182 00 Praha 8, IČ: 00550574 o 

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000 Kč.  
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II. schvaluje 

na základě žádosti finanční dar ve výši ve výši 20.000 Kč u příležitosti jubilea 10. 

výročí pořádání plesu SK Ďáblice společně s MČ. 

III. pověřuje  

sekretariát starosty přípravou Darovací smlouvy a starostu jejím podpisem. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

14/10/19 

Brožura – pronájmy – ceník, schválení cen vstupenek 

Rada po projednání přijala usnesení č.116/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

informaci KC Vlna o předpokládaných nákladech na akce: Staropražská tancovačka 

a divadlo Semafor. 

II. souhlasí 

s cenou vstupenek pro tyto akce: Staropražská tancovačka 150 Kč/osoba a 

zlevněné vstupné ve výši 100 Kč/osoba a pro Divadlo Semafor 300 Kč/osoba a 

zlevněné vstupné ve výši 150 Kč/osoba. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

15/10/2019 

Žádost o souhlas s uložením telekomunikačního vedení – Ďáblická (Kostelecká 

– Březiněves) 

Rada po projednání přijala usnesení č.117/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

žádost firmy PROJEKTING s.r.o. o souhlas s uložením telekomunikačního vedení do 

pozemků a žádost o uzavření smlouvy budoucí na zřízení VB – připojení bodů 

Ďáblice – Březiněves /vedení podél ul. Ďáblické (po pravé, východní straně) až do 

Březiněvsi k ulici K Březiněvsi – viz příloha/.  

II. souhlasí 

po posouzení žádosti s plánovanou stavbou a uložením telekomunikačního vedení 

(optického kabelu) pro společnost T-Mobile Czech Republic, a.sd., Tomíčkova 

2144/1, Praha 4, IČ: 64949681 do pozemků parc. č. 194/21, 257/10, 258/2, 258/1, 

194/38 a 259 v k. ú. Ďáblice a uzavřením smlouvy budoucí na zřízení VB na akci: 

„Připojení bodů Ďáblice TMCZ 2019 Praha 8 – Ďáblice, Březiněves“.  

III. pověřuje 

místostarostu potvrzením a podpisem souhlasu. 

(4-0-0) ÚKOL TRVÁ 
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AKTUÁLNÍ JEDNÁNÍ dne 10.4.2019 

 

1/11/19 

Kontrola zápisu z RMČ č.10/2019 

 

2/11/19 

Pověření na zpracování dubnového čísla Ďáblického zpravodaje 

Rada po projednání přijala usnesení č.120/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

pověřuje 

paní Hanu Macháňovou zpracováním dubnového čísla a přípravou květnového čísla 

Ďáblického zpravodaje. 

(5-0-0) 

 

3/11/19 

Povodňový plán 

MČ předala požadavky na upřesnění jednotlivých sekcí v digitální verzi 

povodňového plánu. 

Rada se shodla, že problémy a potenciální úkoly zůstávají pro MČ stejné a i nadále 

bude funkci povodňové komise vykonávat RMČ. 

 

4/11/19 

Projednání návrhu společnosti FCC Česká republika, s.r.o. 

Rada po projednání přijala usnesení č.121/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

dopis společnosti FCC Česká republika, s.r.o. 

II. pověřuje 

starostu předložit návrh společnosti FCC na nejbližší zasedání ZMČ. 

(5-0-0) 

 

5/11/19 

Pronájem pozemků při akci „Pálení čarodějnic 2019“ 

Bod podřazen pod 10/10/RMČ – usn. č.119/19/RMČ. 

 

6/11/19 

Vícepráce – dostavba veřejného osvětlení Buližníkova  

Stavební práce na vybudování veřejného osvětlení (VO) v ulicích Buližníkova, 

Poděbradova, Myslivecká a Skalnická byly dokončeny. Práce provedeny ve 

stanoveném rozsahu a dle PD s drobnými změnami.  

Jedná se o požadavek zhotovitele na úhradu víceprací cca 7 000 Kč bez DPH – za 

izolace SKELDO uvnitř každého sloupu (aktuální požadavek THMP) a  

ochranu sloupu VO proti nárazu při parkování – cca 10 000 Kč bez DPH). 
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S oběma položkami nebylo v PD uvažováno. 

Stavba V.O. musí být nyní zkolaudována a poté zahájen proces převodu V.O. na 

magistrát HMP.   

 

Rada po projednání přijala usnesení č.122/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

s rozsahem požadovaných víceprací (izolační koncovky Skeldo a 1 zábrana u sloupu VO) 

do max. výše 20 000 Kč bez DPH. 

II. pověřuje 

místostarostu podpisem objednávky na dodatečně požadované práce.  

III. pověřuje  

tajemnici zajištěním nutných kroků pro zahájení převodu majetku (VO) z MČ Ďáblice na 

Magistrát HMP. 

 (5-0-0) 

 

7/11/19 

Výběrové řízení na pojištění majetku 

Rada po projednání a posouzení nabídek uvážila jako nejvýhodnější nabídku 

společnosti Česká pojišťovna a.s., které i přes mírně vyšší pojistnou částku, než 

nabídka s nejnižší výší pojistného poskytuje navíc: 

- vyšší limity pojistných částek, 

- kryje rizika pádů stromů, stožárů v základním pojištění, 

- kryje několikanásobné plnění pro případ Vandalismu pro jeden pojištěný objekt, 

- krytí tzv. křížové odpovědnosti, 

- poskytuje úhradu ušlého nájemného v případě škod v bytových domech. 

 

Rada po projednání přijala usnesení č.123/19/RMČ v tomto znění: 

I. vyhodnocuje 

nabídku České pojišťovny, a.s., Spálená 75/116, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 
452 729 56 za celkovou cenu 128 170 Kč jako nejvhodnější. 
II. pověřuje 

starostu podpisem smlouvy. 
(5-0-0) 

 

8/11/19 

Dotované obědy pro seniory 

Rada po projednání přijala usnesení č.124/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání a vyhodnocení projektu 

souhlasí 

s návrhem sociální komise pokračovat v poskytování příspěvku ve výši 10,- Kč/oběd 
v rámci projektu „dotované obědy pro ďáblické seniory“ pouze seniorům, kteří si 
obědy nechávají dovážet Diakonií Ďáblice, a to zpětně od 1. ledna 2019. Tyto 
náklady budou hrazeny z rozpočtu sociální komise ve výši cca 40.000 Kč/rok. 
(5-0-0) 
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9/11/19 

Zajištění produkce kulturních akcí 

Bod podřazen pod 12/6/RMČ – usn. č.118/19/RMČ. 

 

10/11/19 

Dohoda o narovnání a návrh smíru 

Rada po projednání přijala usnesení č.125/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 
předložený návrh Dohody o narovnání a návrh smíru s panem J.F. 
II. pověřuje 

starostu na základě Usnesení č. 49/15/ZMČ ze dne 17.6.2015 podat zprávu ZMČ o 

výsledku jednání s protistranou ve věci mimosoudní dohody. 

III. pověřuje 

starostu předložit Dohodu o narovnání, jejíž přílohou je návrh smíru, ke schválení na 

nejbližším zasedání ZMČ. 

(5-0-0) 

 

11/11/19 

Smlouva o výpůjčce JSHD 

Rada po projednání přijala usnesení č.126/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o výpůjčce s Hasičským záchranným sborem hlavního města 

Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2, IČ: 70886288, jejímž předmětem jsou 

radiostanice a nabíječe, které jsou určeny pro zásahy jednotky Sboru dobrovolných 

hasičů Praha-Ďáblice, a to bezplatně. 

II. pověřuje 

starostu podpisem Smlouvy o výpůjčce. 

(5-0-0) 

 

12/11/19 

Soudní přísedící pro Obvodní soud pro Prahu 8 

Rada po projednání přijala usnesení č.127/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

sdělení Obvodního soudu pro Prahu 8 o končícím mandátu soudní přísedící paní 

K.S. k 13.5.2019. 

II. bere na vědomí 

oznámení paní K.S., že již nechce pokračovat ve funkci soudní přísedící v dalším 

období. 
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III. ukládá 

sekretariátu zajistit zveřejnění výzvy na obsazení funkce soudního přísedícího pro 

Obvodní soud pro Prahu 8 v nejbližším čísle Ďáblického zpravodaje. 

(5-0-0) 

 

13/11/19 

Výměna kondenzačního kotle  

Současný kondenzační kotel z 11/2002 není plně funkční. Na základě diagnostiky 

závad zjištěna vadná elektronika. Z důvodu vysokých nákladů na opravu a stáří 

kondenzačního kotle se oprava nevyplatí a doporučuje se výměna za nový 

(informace v montážním listě). Zaslána poptávka z důvodu vystavení CN na výměnu 

kondenzačního kotle včetně úpravy spalinové cesty. 

 

Rada po projednání přijala usnesení č.128/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

nutnost výměny kondenzačního kotle VAILLANT v BD Ďáblická 339/14 (byt J.J), 

Praha – Ďáblice. 

II. bere na vědomí 

nabídky oslovených firem:  

• Plynoservis Jílek s.r.o., Zenklova 60/12, Praha 8, IČ: 24222011, cena celkem 

68 933 Kč bez DPH, 

• TD SERVIS spol. s r.o., Řepčická 773/14, Praha 10, IČ: 60470364, cena 

celkem 55 600 bez DPH, 

• Martin Drábek s.r.o., Kaštanová 2091, Hostivice, IČ: 27179443, bez odpovědi. 

III. souhlasí 

s výběrem firmy TD SERVIS spol. s r.o., Řepčická 773/14, Praha 10, IČ: 60470364, 

cena celkem 55 600 bez DPH. 

IV. pověřuje 

odbor vnitřní správy vystavením objednávky. 

(5-0-0) 

 

14/11/19 

Smlouva o dílo na realizaci systému servisních služeb pro měření tepla a 

vody 

Jedná se o Smlouvy o dílo, na realizaci systému servisních služeb pro měření 

tepla a vody, popř. rozúčtování ostatních domovních nákladů ve výši 6 000 Kč bez 

DPH/1objekt dle platné legislativy v době rozúčtování, na objektech, které jsou ve 

vlastnictví nebo správě objednatele – ordinace lékařů v novém Obecním domě 

 

Rada po projednání přijala usnesení č.129/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
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I. schvaluje 
Smlouvu o dílo s firmou I.RTN s.r.o. na realizaci systému servisních služeb pro 
měření tepla a vody, popř. rozúčtování ostatních domovních nákladů, dle platné 
legislativy v době rozúčtování, na objektech (ordinace lékařů v novém Obecním 
domě, Osinalická 1104/13, Praha-Ďáblice), které jsou ve vlastnictví nebo správě MČ 
Praha - Ďáblice  
II. pověřuje  
starostu podpisem Smlouvy o dílo s firmou I. RTN s.r.o., Hvožďanská 3, 14800 
Praha 4 - Chodov, IČ: 271 71 809, DIČ: CZ 271 71 809. 
(5-0-0) 

 

15/11/19 

Revokace usnesení č. 108/19/RMČ 

Rada po projednání přijala usnesení č.130/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. revokuje 

Usnesení č. 108/19/RMČ ze dne 27.3. 2019. 

II. schvaluje 

Program na zasedání ZMČ č.4 dne 24.4.2019 v tomto znění: 

1) Kontrola zápisu ze zasedání ZMČ č.3/2019 ze dne 13.2.2019 

2) Volný mikrofon 

3) Změna v odměňování zastupitelů (taj.)  

4) Zpráva k inventarizaci majetku k 31.12.2018 (star.) 

5) VŘ – Zimní a letní údržba (místostar.) 

6) Směrnice o zveřejňování dokumentů na webových stránkách MČ (taj.) 

7) Rozpočtové opatření č.2/2019 – informace (FV) 

8) Rozpočtové opatření č. 3/2019 (FV) 

9) Schválení účetní závěrky MČ (star.) 

10) Schválení účetní závěrky PO (star.) 

11) Výbory MČ (star.) 

12) Projednání návrhu společnosti FCC Česká republika, s.r.o. 

13) Dohoda o narovnání a návrh smíru 

14) Diskuze 

15)  Informace radních a zastupitelů 

(5-0-0) 

 

16/11/19 

Sportovní komise – doplnění člena 

Rada po projednání přijala usnesení č.131/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
jmenuje 
na návrh předsedy sportovní komise nového člena, pana Davida Smrčka. 

(5-0-0) 
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17/11/19 

Lokalita Statková (SPIRITEX) 

Na úřad byla zaslána dražební vyhláška na dražbu pozemků parc. č. 65/2 a 1580/7, 

k.ú. Ďáblice, pozemky a infrastruktura vč. příslušenství v lokalitě Statková (investor 

SPIRITEX). 

Dražba se koná dne 29.4.2019 

Spiritex – dražební vyhláška – pozemky 65/2 a 1580/7, k.ú. Ďáblice. 

 

Rada po projednání přijala usnesení č.132/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
pověřuje 
na základě bodu čl.IX. z Dražební vyhlášky místostarostu k zaslání informace 

příslušnému soudnímu exekutorovi s důrazem na fakt, že stavby, včetně pozemků 

pod komunikacemi, mají být po dokončení a zkolaudování převedeny bezúplatně na 

MČ Praha – Ďáblice. 

 (5-0-0) 

 

18/11/19 

Informace radních a pro radní 

 

Parkování Ďáblická – rekonstrukce domu čp. 18/143 (nad restaurací Na Růžku) 

požadavek na souhlasné stanovisko od MČ Ďáblice s umístěním dvou parkovacích 

míst na ulici Ďáblická pro návštěvníky provozovny. Další informace budou 

předloženy na příštím jednání RMČ. 

 

Spolek pro Ďáblice  

Dne 12.3.2019 obdržela MČ Ďáblice žádost od Spolku pro Ďáblice o informování – 

viz. přiložený dokument. 

 

Pastvina pro koně (Hřenská) 

S nájemci uskutečněno jednání o požadovaných krocích vedoucích k vybudování 

řádného připojení pastviny na komunikaci Hřenská. Další jednání proběhnou 

koncem dubna.  

 

Příprava aktivit s SK Ďáblice – akustická řešení, parkování, náhradní                   

výsadba, plánovaná schůzka se sousedy hřiště. 

 

GORDIC – informace o možnostech nadstavby na tzv. „rozklikávací“ rozpočet, 

zautomatizované provádění inventur majetku a jiné - vše v rámci nadstavby na 

stávající účetní systém „GINIS“ a data zpracovávaná tímto systémem.  
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Konec: ve 20:10 hodin 

Zapisovatel: Markéta Köhlerová 

Datum vyhotovení zápisu: 10.4. 2019 

Za ověřovatele: radní Ing. Tomáš Dvořák 

Další jednání: 29.4. 2019 ve 13:00 hod. 


