Zápis z jednání RMČ č. 19 ze dne 7.8. 2019

Zápis z 19. jednání
Rady Městské části Praha – Ďáblice
konaného dne 7.8. 2019 od 13:10 hodin
Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička (odchod 12:30 hod., návrat 15:15 hod),
místostarosta Ing. Jan Hrdlička, radní: Ing. Tomáš Dvořák, Mgr. Simona Dvořáková
Ing. Ludvík Tesař,
Omluveni: tajemnice Mgr. Renata Henych
Hosté: Markéta Köhlerová
Program jednání:
1. Kontrola zápisu z RMČ č.18/2019 (taj.)
2. Nájem bytu č.8 v domě č.p. 161/8 v Praze – Ďáblicích (radní)
3. Darovací smlouva – Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu (star.)
4. Souhlasné prohlášení – duplicita k pozemku parc.č. 1562/31 k.ú. Ďáblice
(star.)
5. Zadání studie výsadby stromů a zeleně (star.)
6. Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod (místostar.)
7. Informace radních a pro radní

KONTROLA ÚKOLŮ
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.
10.7. 2019
MČ byla informována, že žádost o dotaci na projekt „Sociální pracovník na MČ PrahaĎáblice a MČ Praha-Dolní Chabry" splnila podmínky, tzv. druhé, věcné fáze
hodnocení. Nyní bude zasedat výběrová komise a na přelomu července a srpna
budou známy výsledky vyhodnocení a to, které projekty budou doporučeny ke
spolufinancování.
6/11/19
Vícepráce – dostavba veřejného osvětlení Buližníková
Stavební práce na vybudování veřejného osvětlení (VO) v ulicích Buližníková,
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.

Zápis z jednání RMČ č. 19 ze dne 7.8. 2019

11.6.2019
Bude svoláno jednání s projektantem, TDI a zhotovitelem s cílem uplatnění nároků za
vyčíslené vícepráce za opětovné vykopání chrániček a jejich řádné obetonování dle
požadavků THMP.
26.6.2019
Vícepráce – dostavba veřejného osvětlení Buližníková
Rada po projednání přijala usnesení č.165/19/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. bere na vědomí
informaci místostarosty o průběhu jednání s firmou ELTODO.
II. souhlasí
s pokračováním stavby, tj. doplněním požadovaného obetonování chrániček a
dokončením prací.
III. pověřuje
místostarostu vyjednáním výše podílu MČ na vícenákladech v závislosti na podílech
zhotovitele, TDI a projektanta.
(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN
10.7. 2019
Proběhlo jednání. Z celkové částky 301 734,- Kč by měl podíl MČ činit 76 491,- Kč
bez DPH. Místostarosta byl pověřen přípravou dodatku Smlouvy o dílo pro příští
zasedání RMČ.
24.7.2019
Dostavba veřejného osvětlení Buližníková – Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo
Rada po projednání přijala usnesení č.178/19/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. schvaluje
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „Dostavba veřejného osvětlení“ č.111/2018 ze dne
6.8.2018, jehož předmětem je doplnění provedení obetonování chrániček kabelu
veřejného osvětlení pod komunikacemi a vjezdy na soukromé pozemky ve výši
301 734 Kč bez DPH, které je nutné pro úspěšné zkolaudování a předání díla doplnit.
Podíl MČ Praha-Ďáblice činí 76 491 Kč bez DPH.
II. pověřuje
místostarostu podpisem Dodatku č.2.
(4-0-0) ÚKOL TRVÁ (smlouva je u dodavatele)
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.
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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.
11.6.2019
Nutno doložit stávající funkční využití objektu vzhledem k možným požadavkům na
parkovací místa. Funkce jednotlivých prostor se během rekonstrukce zásadně nemění.
Bude urgován požadavek na architekta doložit varianty řešení fasád a římsy, variantní
řešení oken.
24.7.2019
PD ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení předána. Detailní materiálové
provedení fasády, římsy a členění oken bude projednáno se zástupci MČ v rámci
přípravy DPS v průběhu srpna 2019.
ÚKOL TRVÁ
2/17/19
Přijetí dotace – výsadba zeleně
Rada po projednání přijala usnesení č.172/19/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. bere na vědomí
schválení dotace ZHMP na výsadbu stromů a zeleně v Ďáblicích ve výši 5 632 000,Kč.
II. ukládá
zařadit přijetí dotace ke schválení na nejbližší zasedání ZMČ.
(4-0-0) ÚKOL TRVÁ
2/18/19 (bod projednán na RMČ ve 14:00 hodin)
Vyjádření MČ Praha-Ďáblice ke stanovisku Hygienické stanice hl. m. Prahy
k záměru PHA 1070
Rada po projednání přijala usnesení č.179/19/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. souhlasí
s předloženým vyjádřením ke sdělení Hygienické stanice hl. m. Prahy – pobočka
Sever, neboť Hygienická stanice hl. m. Prahy nezohlednila ve svém stanovisku
k dokumentaci pro posuzování vlivů na životní prostředí záměru PHA 1070 –
SKLÁDKA ODPADŮ ĎÁBLICE, Využití volné kapacity v prostoru 1.etapy skládky, k.ú.
Ďáblice, předložené a prokázané skutečnosti, které poskytla po prostudování
dokumentace MČ Praha-Ďáblice a vyzvala Hygienickou stanici hl. m. Prahy, jakožto
dotčený orgán, k činnosti.
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II. souhlasí
s odesláním stanoviska a postupem MČ Praha-Ďáblice v této věci.
(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN
3/18/19
Povolení výjimky zřizovatele ZŠ
Rada po projednání přijala usnesení č.180/19/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. bere na vědomí
žádost Základní a mateřské školy Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 o povolení výjimky
z nejvyššího počtu žáků 6. ročníku ve školním roce 2019/2020.
II. souhlasí
s udělením výjimky z nejvyššího možného počtu žáků stanoveného prováděcím
právním předpisem, a to na 32 žáků v jedné každé třídě 6.ročníku pro školní rok
2019/2020.
(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN
4/18/19
Odběr vody z přípojky MČ
Rada po projednání přijala usnesení č.181/19/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. bere na vědomí
žádost pana M.H., bytem Mirovická 1094/30, 182 00 Praha 8 – Kobylisy, o umožnění
občasného odběru vody z přípojky MČ Praha – Ďáblice, která je umístěna na pozemku
č. 1553 v k.ú. Ďáblice. Voda bude využívána na obsluhu pozemků 1552/1 a 1552/2.
II. souhlasí
s uzavřením Dohody o poskytnutí služby – odběru vody z přípojky e.č.o. 300 057 368
MČ Praha-Ďáblice, umístěné na parcele parc.č.1553 v ulici Na Znělci, Praha-Ďáblice
s panem M.H. na občasný odběr vody s evidovaným množstvím za účelem obsluhy
zahrady uživatele. Dohoda bude uzavřena na období do 30. 9. 2020.
III. pověřuje
místostarostu podpisem Dohody.
(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN
5/18/19
Smlouva o poskytnutí služeb – knihovna
Rada po projednání přijala usnesení č.182/19/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. souhlasí
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí regionálních knihovnických služeb v rámci
regionálních funkcí s Městskou knihovnou v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1, IČ:
00064467, jejímž předmětem je poskytování regionálních knihovnických služeb
v rámci regionálních funkcí ve smyslu § 2 písm. h) zákona č.257/2001 Sb., o
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knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních
služeb.
II. pověřuje
místostarostu podpisem Smlouvy o poskytnutí služeb.
(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN
6/18/19
Smlouva – automatizovaný knihovní systém
Rada po projednání přijala usnesení č.183/19/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. souhlasí
s uzavřením Smlouvy o provozování regionálního automatizovaného systému
s Městskou knihovnou v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1, IČ: 00064467, jejímž
předmětem je závazek zajištění provozu regionálního automatizovaného knihovního
systému typu TRITIUS LT, v souladu se Smlouvou o poskytování regionálních
knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí a ve spolupráci s poskytovatelem
systému Tritius Solutions, a.s.
II. pověřuje
místostarostu podpisem Smlouvy o provozování regionálního automatizovaného
systému.
(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN
7/18/19
Smlouva o poskytování služeb – mobilní rozhlas
Rada po projednání přijala usnesení č.184/19/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. souhlasí
s uzavřením Smlouvy o poskytování služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas se
společností Neogenia s.r.o., Hybešova 42, 60200 Brno, IČ: 21998950, jejímž
předmětem je poskytnutí nevýhradní licence k užití komunikační platformy Mobilní
rozhlas pro rok 2019.
II. pověřuje
místostarostu podpisem Smlouvy o poskytování služeb komunikační platformy Mobilní
rozhlas.
(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN
8/18/19
Nařízení tajemníka
Rada po projednání přijala usnesení č.185/19/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
zrušuje
Nařízení tajemníka č.006/2007 ze dne 3.1.2007 k dodržování povinnosti vedoucích
zaměstnanců MČ Praha-Ďáblice zařazených do úřadu MČ v oblasti střetu zájmů bez
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náhrady z důvodu vydání zákona č. 14/2017 Sb., kterým se změnil zák. č. 159/2006
Sb., o střetu zájmu, ve znění pozdějších předpisů.
(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN
9/18/19
Akční plán snižování hluku
Rada po projednání přijala usnesení č.186/19/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. bere na vědomí
výzvu k podání připomínek k návrhu Akčního plánu snižování hluku aglomerace Praha
2019
II. ukládá
místostarostovi rozeslat zastupitelům návrh Akčního plánu a vyzvat je k případným
komentářům a připomínkám, zejména z toho důvodu, že z návrhu vypadla kritická
místa v MČ Praha – Ďáblice.
III. pověřuje
místostarostu k zaslání připomínek za MČ Praha-Ďáblice pořizovateli, zejména
požadavek na zařazení kritických míst v MČ Praha – Ďáblice zpět do Akčního plánu.
(4-0-0) ÚKOL TRVÁ
10/18/19
Rozpočtové opatření č.6/2019
Rada po projednání přijala usnesení č.187/19/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 6 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. 6 na
nejbližším zasedání zastupitelstva.
(4-0-0) ÚKOL TRVÁ
11/18/19

Řád veřejného pohřebiště
Rada po projednání přijala usnesení č.188/19/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
schvaluje
Řád veřejného pohřebiště MČ Praha-Ďáblice s účinností od 1.8.2019.
(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN
12/18/19

Fotografování dronem – okolí ZŠ
Rada po projednání přijala usnesení č.189/19/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
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souhlasí
s pořízením leteckých fotografií dronem za účelem fotografování objektu Základní
školy v Ďáblicích za dodržení podmínek stanovených v § 52 zák. č. 47/1997 Sb., o
civilním letectví.
(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN
14/18/19
Dodatek č. 4 k Nájemní smlouvě
Rada po projednání přijala usnesení č.190/19/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. bere na vědomí
oznámení firmy outdoor akzent, s.r.o. o demontáži a odstranění reklamního panelu
z pozemku par.č. 1604/6 v k.ú. Ďáblice.
II. souhlasí
s uzavřením Dodatku č.4 k Nájemní smlouvě ze dne 14.4.2019 se společností outdoor
akzent s.r.o., se sídlem: Na strži 2097/63, 140 00 Praha 4, IČ:00545911.
III. pověřuje
místostarostu podpisem Dodatku č.4.
(4-0-0) ÚKOL TRVÁ
15/18/19
Kelímky – Zažít Ďáblice jinak
Rada po projednání přijala usnesení č.191/19/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. bere na vědomí
grafické návrhy, které předložilo KC Vlna na zhotovení vratných kelímků s logem MČ
Praha-Ďáblice, k prezentaci na kulturních a jiných akcích pořádaných MČ PrahaĎáblice ve spolupráci s KC Vlna (např. Zažít město jinak apod.)
II. souhlasí
s objednáním zpracování grafického návrhu č.1 (jaro, léto, podzim, zima) a č.2 (znak
MČ) za částku 25 000 Kč vč. DPH u KC Vlna.
III. pověřuje
místostarostu podepsáním objednávky.
IV. schvaluje a povoluje
KC Vlna užití grafického návrhu č. 2, tj. černo-červený potisk na bílém mléčném
podkladě, k použití na zhotovení vratných kelímků.
(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN
16/18/19
Rozložení nájemného – Dětský klub Maata, z.s.
Rada po projednání přijala usnesení č.192/19/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
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I. bere na vědomí
žádost Dětského klubu Maata, z.s., se sídlem Květnová 553/52, Praha-Ďáblice, IČ:
01549049 o možnost rozložení platby za nájem za období červenec a srpen 2019 s
možností splátky do konce října 2019.
II. souhlasí
s rozložením platby nájemného Dětského klubu Maata, z.s., za měsíce červenec a
srpen 2019. s tím, že 20000,- Kč z celkové výše měsíčního nájemného bude uhrazeno
v řádném termínu a zbylých 20000,- Kč bude uhrazeno spolu s řádným nájemným
v měsíci září, resp. říjnu. Spolu s úhradou odložené části nájemného bude uhrazen i
poplatek ve výši 130,- Kč za každou odloženou platbu nájemného.
(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN
17/18/19
Dodatek č.1 ke Smlouvě příkazní o poskytování činností
Rada po projednání přijala usnesení č.193/19/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. schvaluje
uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě příkazní o poskytování činností, jehož předmětem
je změna čl. 1 v předmětu smlouvy, týkající se ukončení výkonu šéfredaktora
Ďáblického zpravodaje.
II. pověřuje
místostarostu podpisem Dodatku.
(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN

AKTUÁLNÍ JEDNÁNÍ dne 7.8. 2019
1/19/19
Kontrola zápisu z RMČ č.18/2019
2/19/19
Nájem bytu č.8 v domě č.p. 161/8 v Praze – Ďáblicích
Problém paní J.H. byl znám mnohem dříve a v době vzniku problému nebylo řešení
jen otázkou MČ Praha - Ďáblice. V současné době bylo toto řešení nejrychlejší. Situaci
paní J.H. je potřeba řešit komplexně – poskytnutí sociální a zdravotní pomoci.
Rada po projednání přijala usnesení č.194/19/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. bere na vědomí
žádost J.H. o pronájem bytu od 1.9. 2019.
II. souhlasí
s pronájmem bytu č.8 v domě č.p. 161/8, Ďáblická ulice, v Praze-Ďáblicích od 1.9.
2019 do 30.8. 2020 pro paní J.H.
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III. pověřuje
starostu podpisem nájemní smlouvy.
(4-0-1)
3/19/19
Darovací smlouva – Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu
Rada po projednání přijala usnesení č.195/19/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. souhlasí
s uzavřením Darovací smlouvy s neziskovou organizací Platforma za kvalitní dopravní
infrastrukturu, z. s., Klimentská 1208/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 06378684, jejímž
předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč vč. DPH.

II. pověřuje
starostu podpisem Darovací smlouvy dle odst.I.
III. pověřuje
FIO zařadit částku 20.000, - Kč do nejbližšího ro zpočtového opatření.
(5-0-0)
4/19/19
Souhlasné prohlášení – duplicita k pozemku parc.č. 1562/31 k.ú. Ďáblice
Rada po projednání přijala usnesení č.196/19/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. bere na vědomí
informaci starosty o provedení zápisu duplicitního vlastnictví k pozemku parc. č.
1562/31 v k.ú. Ďáblice zapsaném katastrálním úřadem na LV 1594 ve prospěch
Hlavního města Prahy, tj. do svěřené správy Městské části Praha-Ďáblice a ve
prospěch společnosti Office Star Nine, spol. s.r.o., Evropská 2690/17, Praha 6 –
Dejvice. Společnost podala návrh na vyřešení vlastnictví ve prospěch HMP, tj. MČ
Praha-Ďáblice bez nároku na finanční vyrovnání. K převodu vlastnictví HLAVNÍMU
MĚSTU PRAZE došlo podle §1 odst. 1) zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých
věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí.
II. ukládá
starostovi předložit tento bod ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva.
(4-0-0)
5/19/19
Zadání studie výsadby stromů a zeleně
Rada po projednání přijala usnesení č.197/19/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
schvaluje
zadání vypracování studie na výsadbu stromů a zeleně na území Ďáblic, včetně
následné péče po dobu min. 24 měsíců od výsadby, Ing. Markétě Pešičkové, Na vršku
36, 250 67 Klecany, IČO: 46034951 za částku ve výši 61 000,- Kč. Není plátce DPH.
(4-0-0)
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6/19/19
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod
Rada po projednání přijala usnesení č.198/19/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. souhlasí
s uzavřením Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod se společností
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10 - Hostivař,
IČ: 25656635, jejímž předmětem je zajištění dodávky vody a odvádění odpadních
vod pro odběrné místo Osinalická 1104/13, Praha – Ďáblice.
II. pověřuje
starostu podpisem Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod dle odst.I.
(4-0-0)
7/19/19
Informace radních a pro radní
Místostarosta
• informace ze schůzky SMART PRAGUE 2020 – projekty pro finanční podporu
z programu SMART CITY
• informace z workshopu pro městské části – projekty Smart Prague
• odkup dlažby
• informace o údržbě zeleně
Starosta
• další kroky - skládka

Konec: v 16:25 hodin
Zapisovatel: Markéta Köhlerová
Datum vyhotovení zápisu: 7.8. 2019
Za ověřovatele: radní Ing. Tomáš Dvořák
Další jednání: 28. 8. 2019 ve 13:00 hod.

