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Zápis ze 14. jednání 
Rady Městské části Praha – Ďáblice 

konaného dne 29.5.2019 od 13:08 hodin  
 
Zúčastnění: místostarosta Ing. Jan Hrdlička, radní: Ing. Tomáš Dvořák, Mgr. Simona 
Dvořáková, Ing. Ludvík Tesař, tajemnice Mgr. Renata Henych 
Omluven: starosta Ing. Miloš Růžička 
Hosté: Markéta Köhlerová, MgA. Michaela Ničová, Lucie Sandrová 

 

Program jednání: 

1. Kontrola zápisu z RMČ č.13/2019 (taj.) 

2. Rozpočtové opatření č.4/2019 (FIO) 

3. Závěrečný účet MČ Praha-Ďáblice za rok 2018 (FIO) 

4. Program na ZMČ č. 5 dne 19.6.2019 (star.) 

5. Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace – SK 

Ďáblice (star.) 

6. Nájem bytu č.1 v domě č.p. 160/4 v Ďáblicích (FIO) 

7. Žádost ZŠ o schválení čerpání prostředků z rezervního fondu školy (FIO) 

8. Žádost o schválení HV z hospodářské činnosti za rok 2018 – ZŠ (FIO) 

9. Rozšíření systému Gordic pro inventarizaci majetku (FIO) 

10. Telekomunikační služby – končící smlouva s T-mobile (taj.) 

11. Spolek Otevřená města – členská schůze (taj.) 

12. VŘ – oprava chodníku u MŠ (taj.) 

13. Informace radních a pro radní 

 

Program zasedání byl schválen všemi hlasy 

 
KONTROLA ÚKOLŮ 

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) 
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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. ÚKOL SPLNĚN 

III. pověřuje 

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) ÚKOL SPLNĚN 

 

29.4.2019 

Vyhodnocení spolu s návrhem na zajišťování produkce kulturních akcí a zajišťování 

pronájmu sálů bude připraveno na příští zasedání ZMČ.  

 

29.5.2019 

Na RMČ se dostavila MgA. M. Ničová a Lucie Sandrová, aby podaly informaci a 

vyhodnocení o kulturních akcích, zajištění pronájmu sálu. Bude připravena 

rekapitulace a informace pro zastupitele na nejbližší zasedání ZMČ. 

 

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. 
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27.3.2019 

Zjišťovány podmínky v okolních lokalitách. Místostarosta zformuluje podmínky pro 

žadatele a předloží informaci na dalším jednání RMČ. 

ÚKOL SPLNĚN 

 

29.4.2019 

Rada po projednání přijala usnesení č.133/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

s vytvořením vyhrazeného parkoviště (max. 2 místa) obslužného parkování 

k prodejně FLOPP CZ, s.r.o., v časech otvírací doby prodejny, za částku 3.000,-

Kč/měsíčně (veškeré náklady na zřízení parkovacích míst uhradí žadatel). 

II. pověřuje 

místostarostu projednáním dalších postupů s majitelem prodejny FLOPP CZ. 

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

15.5.2019 

Plánována schůzka s majitelem společnosti proběhla dne 14.5. 2019. 

 

Rada po projednání přijala usnesení č.140/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

ukládá 

FIO zveřejnit záměr pronájmu vyhrazeného parkoviště (max. 2 místa) pro prodejnu 

FLOPP CZ, s.r.o. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

8/8/19 

VŘ – kontejnerové stání + oprava chodníku u MŠ 

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

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 SPLNĚN 

 

13.3.2019 

Probíhá kontrola výkazu výměr a připravuje se vypsání výběrového řízení. 
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10.4.2019 

Bude zahájeno výběrové řízení na chodníky MŠ. ÚKOL SPLNĚN 

Dle zjištění místostarosty nelze kontejnerová stání vybudovat bez souhlasu 

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

15.5.2019 

Výběrové řízení bylo vyhlášeno a zveřejněno na Profilu zadavatele dne 13.5.2019. 

 

29.5.2019 

Rada po projednání přijala usnesení č.145/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

Informaci o průběhu výběrového řízení, do kterého se přihlásily čtyři firmy:  

a) KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9, IČ: 28982703, 

b) INPROS PRAHA a.s., Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4, IČ: 47114444, 

c) IMPECOMM, spol. s r.o., Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, IČ: 49446479, 

d) ŠLEHOFER, stavební společnost s.r.o., Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 

5, IČ: 27146324. 

II. bere na vědomí 

že z důvodu pochybení zadavatele nebyly do vyhodnocení zařazeny 2 nabídky, 
které nebyly zadány elektronicky. Z tohoto důvodu nemůže zadavatel prokázat 
dodržení §6 zákona 134/2016 Sb., a proto soutěž ruší.  
III. pověřuje 

místostarostu neprodleně vyzvat zúčastněné uchazeče k opětovnému předložení 
nabídky v režimu JŘBU.  
 (4-0-0) 

 

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 
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27.3.2019 

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

návrhy podkladů pro uzavření Smlouvy. 

 

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. 

 

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. ÚKOL SPLNĚN 

V. pověřuje 

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

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
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15.5.2019 

Připraven návrh smlouvy, připomínky zhotovitele. Finální verze smlouvy by měla být 

podepsána v týdnu od 20.5.2019 

 

29.5.2019 

Smlouva byla podepsána dne 27.5.2019. 

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 SPLNĚN 

 

29.4.2019 

Firma PROJEKTING s.r.o. poslala ke schválení návrh smlouvy o uzavření smlouvy 

budoucí na zřízení VB. 

 

Rada po projednání přijala usnesení č.134/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

s návrhem Smlouvy o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti se společností T-

Mobile Czech Republic, a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ: 

64949681, jejímž předmětem je uložení telekomunikačního vedení do pozemků 

parc. č. 194/21 (silnice), parc. č. 257/10 (ostatní komunikace) a parc. č. 258/2 (jiná 

plocha), parc. č. 258/1 (ostatní dopravní plocha), parc. č. 194/38 (ostatní 

komunikace), parc. č. 259 (jiná plocha), zapsaných na LV č. 860 v k.ú. Ďáblice, 

zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město 



Zápis z jednání RMČ č. 14 ze dne 29.5. 2019    

 

 

7 

Praha, Katastrální pracoviště Praha. Částka za zřízení věcného břemene bude 

stanovena na základě znaleckého posudku. 

II. pověřuje  

místostarostu podpisem smlouvy. 

(5-0-0) ÚKOL TRVÁ 

 

15.5.2019 

Smlouva zkompletována, připravena k podpisu u protistrany. 

 

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). 

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.  

ÚKOL SPLNĚN. 

III. pověřuje  

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

na Magistrát HMP. 

(5-0-0) ÚKOL TRVÁ 

 

29.5.2019 

Během předávacího řízení bylo zjištěno, že bude třeba doplnit obetonování všech 

chrániček pod vjezdy na pozemky, aby mohlo být dílo převzato do správy THMP. 

Dodavatel byl vyzván ke zpracování rozpočtu na související položky, které nebyly 

obsaženy v projektové dokumentaci. 

 

5/12/19 

Projekt rekonstrukce výtlak. kanalizace – Chřibská/Kostelecká  

Rada po projednání přijala usnesení č.136/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
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I. souhlasí 
s navrženým technickým řešením dle projektové dokumentace Rekonstrukce ČSOV 
ul. Chřibská, D plus, leden 2019, a pověřuje místostarostu potvrzením souhlasu  
do výkresu-situace. 
II. požaduje 
od investora/projektanta vypracování možností zachování obousměrného provozu 
na ulici Kostelecká a přístupu a omezeného příjezdu k nemovitostem v ulici Chřibská 
během jednotlivých plánovaných etap vlastní realizace.   
III. pověřuje  
místostarostu jednáním s příslušnými investory jednotlivých akcí tak, aby práce na 

budování výtlačného řadu kanalizace z ČSOV Chřibská nekolidovaly s plánovanou 

rekonstrukcí ulice Ďáblická.  

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

7/12/19 

Obecní dům Ke kinu – stavebně technický průzkum 

Místostarosta Ing. Jan Hrdlička představil výsledky studie Rekonstrukce Obecního 
domu Ke kinu vč. technických průzkumů. Připomínky budou projednány na příštím 
jednání RMČ. 
 
15.5.2019 
Podklady předloženy – informace od Ing. arch. Říhové, doplněny pohledy, 
vizualizace. Je třeba doplnit zpětnou vazbu od stávajících nájemců prostor (zádveří 
lékárna). Koordinační schůzka naplánována na 20.5.2019. 
 
29.5.2019 
Odsouhlaseny půdorysy jednotlivých podlaží. 
 

9/12/19 

Provozní řád sálu OD 

Společnost Advis Consulting s.r.o., Novákových 439/6, Praha 8 vypracovala 

provozní řád pro nový sál OD dle platné legislativy BOZP a PO, který bude vyvěšen 

ve foyer sálu OD. 

 

Rada po projednání přijala usnesení č.139/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

návrh vypracovaného provozního řádu.  

II. pověřuje  

paní tajemnici předložit návrh k připomínkám všem, kteří sál v současnosti využívají, 

provozují. Upravený návrh bude předložen na příští RMČ.  

(5-0-0) ÚKOL TRVÁ 

 

15.5.2019 

Připomínky k Provoznímu řádu multifunkčního sálu v objektu budovy MČ Praha-

Ďáblice budou zpracovány do příštího jednání RMČ. 
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29.5.2019 

Připomínky a požadavek na doplnění Provozního řádu byly zaslány pí Holadové – 

firma Advis Consulting. 

 

2/13/19 

Žádost ZŠ o čerpání prostředků z rezervního fondu 

Rada po projednání přijala usnesení č.141/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

žádost ZŠ a MŠ, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 o schválení čerpání rezervního 

fondu školy ve výši 25 000,- Kč. 

II. schvaluje  

čerpání prostředků z rezervního fondu školy ve výši 25 000,- Kč ve prospěch 

soutěže Jarní Petrklíč. Dar od společnosti České teplo ve prospěch soutěže byl 

schválen RMČ.  

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

3/13/19 

Oznámení o pronájmu – Ďáblická 

Rada po projednání přijala usnesení č.142/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

informaci společnosti Česká pošta, s. p., o vyklizení stávajících prostor v objektu 

Ďáblická 339/14 ke dni 31.5.2019.  

II. ukládá 

tajemnici připravit výzvu ke zjištění zájmu o využití prostor po pobočce České pošty 

v objektu Ďáblická 339/14, a zveřejnit minimálně do poloviny června. 

(4-0-0) ÚKOL TRVÁ 

 

29.5.2019 

Byl připraven text pro zjištění zájmu o využití prostor a informace bude inzerována 

(Ďáblický zpravodaj, měsíčník MČ Praha 8 „Osmička“, webové stránky MČ). 

 

5/13/19 

Darovací smlouva 

Rada po projednání přijala usnesení č.143/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

Informaci o daru od společnosti ČÁMA-SPOL, a.s., Myslivecká 365/7, 180 00 Praha 

8 (písek na úpravu dopadových ploch na dětských hřištích v Ďáblicích) v celkové 

výši 9 100,- Kč bez DPH. 

II. schvaluje  

přijetí daru. 
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III. pověřuje  

pověřuje místostarostu podpisem Darovací smlouvy. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

6/13/19 

Dohoda o ukončení NS  

Rada po projednání přijala usnesení č.144/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

žádost slečny P.D. o ukončení nájmu bytu ke dni 30.4.2019. 

II. nesouhlasí 

s Dohodou o ukončení nájmu bytu č.1 v domě č.p. 160/4 v Ďáblicích ke dni 

30.4.2019 se slečnou P.D., neboť žádost byla podána po termínu. Nájemní smlouva 

s dvouměsíční výpovědní lhůtou končí ke dni 1.7.2019 dle obč. zákona. 

III. souhlasí 

s ukončením nájemní smlouvy dohodou ke dni 31.5.2019. 

IV. pověřuje 

starostu podpisem Dohody o ukončení nájmu ke dni 31.5.2019. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

 

 

AKTUÁLNÍ JEDNÁNÍ dne 29.5.2019 

 

1/14/19 

Kontrola zápisu z RMČ č.13/2019 

 

2/14/19 

Rozpočtové opatření č.4/2019  

Rada po projednání přijala usnesení č.146/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu MČ na rok 2019, které je přílohou tohoto 

usnesení. 

II. pověřuje předsedu FV 

informovat Zastupitelstvo MČ Praha – Ďáblice o tomto rozpočtovém opatření č. 4 na 

nejbližším zasedání zastupitelstva. 

(4-0-0) 

 

3/14/19 

Závěrečný účet MČ Praha-Ďáblice za rok 2018  

Rada po projednání přijala usnesení č.147/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
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I. souhlasí  

s předloženým návrhem Závěrečného účtu MČ Praha-Ďáblice za rok 2018. 

II. doporučuje 

zastupitelstvu MČ schválit Závěrečný účet MČ Praha-Ďáblice za rok 2018 “bez 

výhrad” na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice (červen 

2019). 

III. pověřuje 

předsedu FV k předložení odsouhlaseného návrhu Závěrečného účtu Radou MČ za 

rok 2018 na nejbližším zasedání ZMČ. 

(4-0-0) 

 

4/14/19 

Program na ZMČ č. 5 dne 19.6.2019 

Rada po projednání přijala usnesení č.148/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

schvaluje  

Program na zasedání ZMČ č.5 dne 19.6.2019 v tomto znění: 

1) Kontrola zápisu ze ZMČ č.4 
2) Volný mikrofon 
3) Rozpočtové opatření č.4/2019 – informace (FV) 
4) Rozpočtové opatření č.5/2019 (FV) 
5) Závěrečný účet MČ Praha-Ďáblice za rok 2018 (FV) 
6) Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace – SK Ďáblice 
7) Představení šéfredaktora Ďáblického zpravodaje 
8) Diskuze 
9) Informace radních a zastupitelů 

• Informace o probíhajících stavebních projektech 

• Informace a vyhodnocení kulturních akcí 
(4-0-0) 

 

5/14/19 

Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace – SK Ďáblice 

Rada po projednání přijala usnesení č.149/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

s návrhem Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace se 

společností SK Ďáblice z.s., se sídlem: Kokořínská 400/34, 182 00 Praha-Ďáblice, 

IČ: 00550574. 

II. doporučuje 

Zastupitelstvu MČ Praha-Ďáblice Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční 

účelové dotace se společností SK Ďáblice z.s., se sídlem: Kokořínská 400/34, 182 

00 Praha-Ďáblice, IČ: 00550574 ke schválení. 

(4-0-0)  
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6/14/19 

Nájem bytu č.1 v domě č.p. 160/4 v Ďáblicích 

Rada po projednání přijala usnesení č.150/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

žádost Mgr. K.D. o pronájem nájmu bytu od 15.6.2019. 

II. souhlasí 

s pronájmem bytu č.1 v domě č.p. 160/4 v Ďáblicích od 15.6.2019 pro paní Mgr. K.D. 

Nájemní smlouva bude vázána na pracovní poměr v ZŠ Praha-Ďáblice. 

III. pověřuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy. 

(4-0-0)  

 

7/14/19 

Žádost ZŠ o čerpání prostředků z rezervního fondu školy 

Rada po projednání přijala usnesení č.151/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

žádost ZŠ a MŠ, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 o schválení čerpání rezervního 

fondu školy ve výši 98 010,- Kč. 

II. schvaluje  

čerpání prostředků z rezervního fondu školy ve výši 98 010,- Kč na vypracování 

architektonické studie od Ing. arch. Václava Škardy – Ateliér K2 na stavební úpravy 

budovy ZŠ – studie podkroví západního křídla pro vybudování odborné učebny 

fyziky a chemie a studie na rozšíření kanceláře zástupců ředitele. 

(4-0-0) 

8/14/19 

Žádost o schválení HV z hospodářské činnosti za rok 2018 

Rada po projednání přijala usnesení č.152/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

žádost ZŠ a MŠ, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 o schválení hospodářského 

výsledku z hospodářské činnosti za rok 2018 ve výši +58 543,86 Kč a jeho rozdělení. 

II. souhlasí 

s rozdělením hospodářského výsledku z hospodářské činnosti za rok 2018 

následovně: 80% ve výši 46 835 Kč do fondu odměn a 20% ve výši 11 708,86 Kč do 

rezervního fondu školy. 

(4-0-0) 

9/14/19 

Rozšíření systému Gordic pro inventarizaci majetku  

Rada po projednání přijala usnesení č.153/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
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I. bere na vědomí 

informaci o přípravě provádění inventur pomocí čárových kódů za předpokladu 

označení majetku samolepícími etiketami. Vlastní snímání čárových kódů se pak 

realizuje pomocí čtečky s instalovaným softwarem. 

II. souhlasí  

s nabídkou společnosti GORDIC spol. s.r.o., se sídlem: Italská 35, 120 00 Praha 2, 

IČ: 47903783 na rozšíření modulu a nadstavbu stávajícího modulu na automatizaci 

inventarizace pro platformu GINIS Enterprise+ pomocí modulu INM – Inventarizace 

majetku, vše za částku 63 705,- Kč bez DPH.  

III. ukládá 

FIO převést v rámci rozpočtového opatření č. 4 částku ve výši 130 000,- Kč vč. DPH 

z nespecifikované rezervy na nákup a implementaci technického řešení, které by 

výrazně zefektivnilo proces provádění inventarizace majetku MČ, včetně označení 

veškerého majetku brigádníky, dokoupení tiskárny a potřebných štítků. 

(4-0-0) 

 

10/14/19 

Telekomunikační služby – končící smlouva s T-mobile 

Rada po projednání přijala usnesení č.154/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

informaci o končící smlouvě na telekomunikační služby se společností T-mobile 

Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4. 

II. bere na vědomí 

informaci, že Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 609 z 8. 4. 2019 schválila výběr 
dodavatele na poskytování služeb mobilního operátora pro hl. m. Prahu na 4 roky. 
V daném zadávacím řízení podala nejvýhodnější nabídku společnost Vodafone 
Czech Republic, a.s., se kterou bude následně uzavřena Rámcová smlouva.  
III. ukládá 
tajemnici prověřit cenovou nabídku na telekomunikační služby požadované MČ 

Ďáblice a provést celkové porovnání cenové nabídky firmy Vodafone Czech 

Republic a.s., a T-Mobile Czech Republic a.s..  

(4-0-0) 

 

11/14/19 

Spolek Otevřená města – členská schůze 

Rada po projednání přijala usnesení č.155/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

informaci předsedy Spolku Otevřená města, z.s. o konání členské schůze spolku a 

výzvě k zaslání návrhu do programu členské schůze a doplnění nových zástupců 

obcí na základě pověření. 
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II. pověřuje 

místostarostu Ing. Jana Hrdličku k zastupování MČ Praha-Ďáblice na členské schůzi 

spolku Otevřená města, z.s., se sídlem: Malinovského náměstí 624/3, 602 00 Brno, 

IČ: 05129061 dne 25.6. 2019. 

III. vypovídá 

Plnou moc Ing. Radimíru Rexovi, CSc. udělenou k zastupování MČ Praha-Ďáblice 

při jednáních spolku Otevřená města  dne 8.7.2016. 

(3-0-1) 

 

12/14/19 

VŘ – oprava chodníku u MŠ 

Bod podřazen pod bod č. 8/8/19 – usn. č.145/19/RMČ. 

 

13/14/19 

Informace radních a pro radní 

• informace z Finančního výboru 

• rekonstrukce ul. Ďáblická- plánovaný časový průběh  

• přechody BESIP – aktualizace - stavební řízení přechod U Parkánu 

 

 

 

Konec: v 17:45 hodin 

Zapisovatel:  

Datum vyhotovení zápisu: 29.5. 2019 

Za ověřovatele: radní Ing. Tomáš Dvořák 

Další jednání: 12.6. 2019 ve 13:00 hod. 


