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Zápis z 1. jednání 
Rady Městské části Praha – Ďáblice 

konaného dne 21.11.2018 od 14:10 hodin 
 
Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička (příchod v 15:40), místostarosta Ing. Jan 
Hrdlička, radní: Ing. Tomáš Dvořák, Mgr. Simona Dvořáková, Ing. Ludvík Tesař, 
tajemnice Mgr. Renata Henych 
Omluveni:  
Hosté:  

Program jednání: 

1. Kontrola zápisu z RMČ č.112 (taj.) 

2. Inventarizace majetku za rok 2018 (taj.) 

3. Doplnění člena do Školské rady při ZŠ a MŠ (star.) 

4. Směrnice č.8/2018 pro oběh a evidenci smluv, předávacích protokolů a dalších 

důležitých dokumentů (taj.) 

5. Zrušení Příkazu tajemníka č.1/2017 (taj.) 

6. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo – spol. B+B, s.r.o. (taj.) 

7. Dodatek č.1 ke Smlouvě o servisní podpoře software WINDOMY 310 – O.K. Soft (OVS) 

8. Dodatek č.6 ke Smlouvě o spolupráci – zabezpečení požární ochrany pro obec 

Hovorčovice (taj.) 

9. Návrhu rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2019 (FIO)  

10. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu PO na rok 2020-2021 (FIO) 

11. Doplnění náhradníků do Přestupkové komise (star.) 

12. Výběrové řízení na akci: „Ulice Ďáblická – přechod pro chodce“ (taj.) 

13. Poptávkové řízení – šintování (taj.) 

14. Umístění kontejneru na tříděný odpad (sklo) – K Náměstí (OVS) 

15. Poptávkové řízení na BIO VOK pro rok 2019 (OVS) 

16. Výkup pozemku – stanovisko pro MHMP (místostar.) 

17. Dodatek č.1 k Příkazní smlouvě – AK JUDr. Jiříček (taj.) 

18. Finanční příspěvek – SK Ďáblice (FIO) 

19. Finanční příspěvek – TTC klub stolního tenisu (FIO) 

20. Žádost pana J.D. o vydání potvrzení pro KÚ (FIO) 

21. Stanoviska MČ (místostar.) 

22. Žádost o úhradu nákladů – MUDr. Benešová (místostar.) 

23. Žádost o splátkový kalendář – prodloužení nájemní smlouvy – CH.T. (FIO) 

24. Revokace usnesení č.991/18/RMČ (taj.) 

25. Smlouva o dílo – Divadelní služby Plzeň (místostar.) 

26. Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo – B+B s.r.o. – Hasičská zbrojnice JSDH (taj.) 

27. Schválení úhrady svozu TKO (FIO) 

28. Informace radních a pro radní 

 

Program zasedání byl schválen všemi hlasy 
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KONTROLA ÚKOLŮ 
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 

 

21.11.2018 

Dodavatel ještě nepodepsal smlouvu z důvodu avizované změny termínu v dodání 

dekorativních závěsů ze zahraničí. 

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 

 

21.11.2018 

Na RMČ byla předložena informace, že na žádost MČ dodavatel Divadelní služby 
Plzeň rozdělí vysoutěženou zakázku a rozdělí dodávku scénického osvětlení a 
stavitelného pódia.. Na RMČ je předložen upravený návrh Smlouvy o dílo na část 
stavitelné podium. 

 
Rada po projednání přijala usnesení č.1/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
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I. souhlasí 
ve věci zadávacího řízení s  časovou etapizací plnění veřejné zakázky „Obecní dům 
Ďáblice-společenský sál – scénické osvětlení a stavitelné podium“ po vzájemné 
dohodě s objemem plnění zakázky v roce 2018 pouze pro mobilní stavitelné pódium,  
v ceně 183 200,- Kč bez DPH, včetně dopravy a montáže. Tato část díla bude 
provedena do 31.11.2018. Celková cena se nemění. 
II.  pověřuje  
starostu podpisem smlouvy. 

(4-0-0)  

  

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 

 

21.11.2018 

Vzhledem k nákupu licence na software WINDOMY, do kterého se bude 

bezodkladně zaevidovávat  majetek MČ, bude potřebná analýza k rozhodnutí o 

případné instalaci tzv. „ rozklikávacího rozpočtu“  odsunuta o 12 měsíců. Tento bod 

bude z dalšího jednání RMČ vypuštěn a zařazen, až to bude aktuální. 

 

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 
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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 

 

21.11.2018 

Místostarosta informoval RMČ o přípravě prezentace pro občany. 

  

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 

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  SPLNĚN : 

 

21.11.2018 

Rada po projednání přijala usnesení č.2/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
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jmenuje 

paní Mgr. Evu Švancarovou do funkce zástupce zřizovatele ve Školské radě při 

Základní škole a mateřské škole, U Parkánu 17, Praha-Ďáblice s účinností od 

21.11.2018. 

(4-0-0)  

 

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. 

 

21.11.2018 

Rada po projednání přijala usnesení č.3/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky „Ulice Ďáblická – přechod pro chodce“. 

Hodnotící komise obdržela k vyhodnocení pouze 1 nabídku, a to společnosti KVS 

stavební s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9-Vysočany, IČ: 28982703 v 

celkové hodnotě 608 421,14 Kč bez DPH, tj. 736 189,58 Kč vč. DPH. Výběrové 

řízení bylo poptáno v souladu se Směrnicí č. 3 o zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu ze dne 10.1.2017. 

II. doporučuje 

na návrh hodnotící komise v této době výběrové řízení zrušit z důvodu příliš vysoké 

nabídnuté ceny. Vzhledem k faktu, že do současné doby není ani vydáno stavební 

povolení pro tento projekt a vzhledem k současným klimatickým podmínkám prověří 

místostarosta možnost začlenit úpravu přechodu do plánované rekonstrukce ulice 

Ďáblická v roce 2019. . 

 (4-0-0) 
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3/110/18 

Česká pošta – nájemní smlouva  

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

Rada po projednání 

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. 

 

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.  

II. pověřuje 

starostu podpisem Nájemní smlouvy. 

(4-0-0) 

 

5/110/18 

Svěření budovy č.p. 735 
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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. 

II. ukládá 

starostovi zařadit žádost odboru evidence majetku MHMP do programu na zasedání 

ZMČ. 

(4-0-0) ÚKOL TRVÁ 

 

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 

 

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 
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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. 

II. pověřuje předsedu FV 

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

na nejbližším zasedání zastupitelstva. 

(5-0-0) ÚKOL TRVÁ 

 

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) ÚKOL SPLNĚN 

 

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“.  
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IV. pověřuje 
starostu podpisem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
osobní služebnosti.  
(4-0-0) ÚKOL TRVÁ 
 

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 příštím jednání RMČ. 

 (4-0-0) ÚKOL TRVÁ 

 

21.11.2018 

Rada po projednání přijala usnesení č.5/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I.  ukládá 

místostarostovi zaslat souhlasné stanovisko MHMP – odboru hospodaření 

s majetkem k 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. 

.(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) ÚKOL TRVÁ 

21.11.2018. 



Zápis z jednání RMČ č. 1 ze dne 21.11. 2018    

 

 

10 

Tajemnice informovala RMČ, že výběrové řízení bylo již vyhlášeno a otvírání obálek 

proběhne dne 26. 11. 2018 

 

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 domu 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. 

III. ukládá  

starostovi zařadit Návrh smlouvy do programu na nejbližším zasedání ZMČ ke 

schválení.  

(4-0-0) ÚKOL TRVÁ 

 

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) ÚKOL TRVÁ 

 

21.11.2018 

Místostarosta informoval RMČ o tom, že probíhají jednání ohledně 

uzavření Dohody o ukončení nájemního vztahu se společností Česká 

pošta. Česká pošta připočítala k j iž odsouhlasené částce také DPH. 

V nabídce ze strany MČ se ale nejednalo o „nákup“ stavebních prací, ale 
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o „kompenzaci v dohodnuté výši“.  Na Českou poštu byla zaslána výzva 

k úpravě bodu 2.3. návrhu Smlouvy o ukončení nájemního vztahu.   

  

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) ÚKOL SPLNĚN 

 

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) ÚKOL SPLNĚN 

 

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) ÚKOL SPLNĚN 

 

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“.  

 



Zápis z jednání RMČ č. 1 ze dne 21.11. 2018    

 

 

12 

 

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) 

 

21.11.2018 

Tajemnice informovala RMČ o tom, že znovu poslala stejnou porovnatelnou 

poptávku všem poptávaným firmám a z výsledku je zřejmé, že předložené podklady 

místostarostou (M.T.) RMČ vycházely z nabídek, které neměly jednoznačně 

srovnatelné zadání. A po upřesnění nabídka společnosti Úklid 24 s.r.o. nevyšla jako 

nejvýhodnější. 

 

Rada po projednání přijala usnesení č.6/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

informaci, že tajemnice znovu oslovila již poptané firmy, které předložily srovnatelné 

a konečné cenové nabídky  na  odstranění náletové zeleně, vč. zametení, nakládky 

a likvidace odpadu (pouze prostor mezi komunikací a obrubou chodníku. 

Nejvýhodnější je nabídka firmy KOMWAG, podnik čistoty a údržby města, a.s., 

Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 61057606, ve výši  51 681,- Kč 

bez DPH. Pražské služby, a.s., Praha 9 z kapacitních důvodů nejsou schopny 

poptávané činnosti zajistit, společnost PROSTOR a.s., Praha 8 nabízí službu za 

161.000,- Kč bez DPH a společnost  Úklid 24 s.r.o. za  148.500,- Kč bez DPH. 

Poté byla firma s nejnižší nabídkou oslovena k předložení nabídky na odstranění 

zeleně i z plochy chodníků. Tuto činnosti firma KOMWAG ocenila na 90.900,- Kč bez 

DPH.  

II. bere na vědomí 

tajemnicí předloženou konečnou cenovou nabídku firmy KOMWAG, podnik čistoty a 

údržby města, a.s., Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 61057606, 

která nabízí odstranění náletové zeleně, vč. zametení, nakládky a likvidace odpadu 

na zajištění šintování prostoru mezi komunikací a chodníkem a chodníků samotných 

za celkovou částku 142 581,- Kč bez DPH. Rozpočtově kryto. 

III. ukládá 

tajemnici objednat výše uvedené poptané práce u firmy KOMWAG. 

(4-0-0) 
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AKTUÁLNÍ JEDNÁNÍ dne 21.11. 2018 

 

1/1/18 

Kontrola plnění úkolů z RMČ č.112 

 

2/1/18 

Inventarizace majetku za rok 2018 

Rada po projednání přijala usnesení č.7/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

s návrhem tajemnice úřadu MČ na jmenování inventarizačních komisí pro zajištění 

inventarizace MČ Praha-Ďáblice za rok 2018 v tomto složení: 

1.1. hlavní inventarizační komise 

Předseda: starosta – Ing. Miloš Růžička 

Členové: tajemnice úřadu – Mgr. Renata Henych 

               místostarosta – Ing. Jan Hrdlička 

               kontrolní výbor – Mgr. J.Kříž 

               vedoucí FIO – Miroslava Koubová 

Tajemník komise: Ing. Bronislava Lomozová 

1.2. dílčí inventarizační komise majetku dle inventarizačních míst 

úřad MČ:  M. Forková, M. Köhlerová, Ing. J. Hrdlička 

obecní dům:  J. Kacovská, K.Dohnalová, T.Dohnalová 
knihovna:                T. Zapletalová, M. Köhlerová 
ZŠ a MŠ:            P. Černá, A.Votavová, Mgr.S.Dvořáková 
KC Vlna:                  MgA. M. Ničová,  L.Sandrová, Ing. B. Lomozová 
hasičský dům: P.Kohout, P. Krejčí, Ing. Dvořák 
bytové domy: Ing. B. Lomozová, K. Dohnalová 
ostatní inv. místa: M. Forková, K.Dohnalová, Ing. J.Hrdlička 
inventarizace nemovitého majetku: Mgr. Renata Henych, Ing. B. Lomozová 
1.3.      dílčí inventarizační komise pro finanční majetek a fondy 
M. Koubová,  Ing. B. Lomozová, Mgr. Renata Henych 
1.4.      ústřední likvidační komise 
Ing. Miloš Růžička, Ing. J. Hrdlička, Mgr. R.Henych, M. Koubová 
1.5.      dílčí inventarizace závazků a pohledávek 
P.Černá, Ing. B. Lomozová, Ing.J.Pavel 
II. ukládá  
2.1. tajemnici předložit toto usnesení na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva 
a vypracovat časový harmonogram inventarizace. 
2.2. tajemnici seznámit neprodleně s tímto usnesením všechny jmenované. 
(4-0-0) 
 

3/1/18 

Doplnění člena do Školské rady 

Bod podřazen pod bod 3/107/18 – usn.č.2/18/RMČ. 
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4/1/18 

Směrnice č. 8/2018 pro oběh a evidenci smluv, předávacích protokolů a 

dalších důležitých dokumentů 

Rada po projednání přijala usnesení č.8/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí  

informaci tajemnice o nutnosti aktualizovat po volbách některé směrnice a 

v současnosti neplatná nařízení a příkazy tajemníka. 

 

II. schvaluje 

Směrnici č.8/2018 pro oběh a evidenci smluv, předávacích protokolů a dalších 

důležitých dokumentů, kterou se ruší nařízení tajemníka č.07-07 ze dne 1.10.2012. 

(4-0-0) 

 

5/1/18 

Zrušení Příkazu tajemníka č.1/2017 

Rada po projednání přijala usnesení č.9/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

zrušuje 

Příkaz tajemníka č.1/2017 k stanovení odměn uvolněným členům zastupitelstva MČ 

Praha-Ďáblice ze dne 13.1.2016 neboť tento příkaz již není aktuální a odměny 

uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva MČ se stanovují v souladu 

s nařízením vlády č.318/2017 Sb. ze dne 11.9.2017. 

(4-0-0) 

6/1/18 
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo – Stavební úpravy hasičské zbrojnice JSDH 
Ďáblice 
Rada po projednání přijala usnesení č.10/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. schvaluje 

uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo – Stavební úpravy hasičské zbrojnice JSDH 

Ďáblice se společností B+B, s.r.o., se sídlem Klínec 165, 25210 Praha západ, IČ: 

45145679, jehož předmětem je změna adresy objednatele – MČ Praha-Ďáblice 

z ulice Květnová 553/52 na ulici Osinalická 1104/3. Ostatní všechna ujednání 

zůstávají ve smlouvě stejná. 

II. pověřuje 

starostu podpisem Dodatku č.1. 

(4-0-0) 

 

7/1/18 

Dodatek č.1 ke Smlouvě o servisní podpoře software WINDOMY č.310 

Rada po projednání přijala usnesení č.11/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
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I. schvaluje 

uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o servisní podpoře software WINDOMY č.310 se 

společností O.K.- Soft Sokolov, s.r.o., se sídlem Školní 628, 35601 Sokolov, IČ: 

04618394, jehož předmětem je změna typu licence na síťovou verzi pro použití na 

více PC a zvýšení částky z 3363,- Kč na 4206,- Kč za roční servis. 

II. pověřuje 

starostu podpisem Dodatku č.1. 

(4-0-0) 

 

8/1/18 

Dodatek č.6 ke Smlouvě o spolupráci – zabezpečení požární ochrany pro obec 

Hovorčovice 

Rada po projednání přijala usnesení č.12/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí  

s uzavřením dodatku č. 6 ke smlouvě mezi MČ Praha Ďáblice a obcí Hovorčovice o 

spolupráci při zabezpečování požární ochrany (smlouva ze dne 30. 5. 2012), jejímž 

předmětem je úhrada pro rok 2019 ve výši 40.000,- Kč. 

II. pověřuje 

starostu podpisem dodatku č. 6, který je přílohou tohoto usnesení. 

(4-0-0) 

 

9/1/18 

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2019  

Rada po projednání přijala usnesení č.13/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

schvaluje                                 

rozpočet Základní školy a mateřské školy, Praha 8- Ďáblice, U Parkánu 17 na rok 

2019, který je přílohou tohoto usnesení. 

(4-0-0) 

 

10/1/18 

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu PO na rok 2020 -2021  

Rada po projednání přijala usnesení č.14/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

schvaluje                                 

Střednědobý výhled rozpočtu PO – Základní škola a mateřská škola, Praha 8 -

Ďáblice, U Parkánu 17 na rok 2020-2021, který je přílohou tohoto usnesení. 

(4-0-0) 

 

11/1/18 

Doplnění náhradníků do Komise pro projednávání přestupků 

Rada po projednání přijala usnesení č.15/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
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schvaluje    

náhradníky do Komise pro projednávání přestupků paní: Taťanu Zapletalovou a 

Pavlu Černou. 

(4-0-0) 

 

12/1/18 

Výběrové řízení na akci: „Ulice Ďáblická – přechod pro chodce“ 

Bod podřazen pod bod „Dopravně bezpečnostní úprava přechodu u Akcízu“ - 

9/107/18 – usn.č.3/18/RMČ. 

13/1/18 

Poptávkové řízení – šintování 

Bod podřazen pod bod „Plošné odstranění zeminy a náletů – šintování“ - 11/112/18 

– usn.č.6/18/RMČ. 

 

14/1/18 

Umístění kontejneru na tříděný odpad (sklo) – K Náměstí 

Rada po projednání přijala usnesení č.16/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

s umístěním kontejneru na tříděný odpad (sklo) – stanoviště K Náměstí. 

II. pověřuje 

Odbor vnitřní správy k podání žádosti na MHMP.  

(4-0-0) 

 

15/1/18 

Poptávkové řízení na BIO VOK pro rok 2019 

Rada po projednání přijala usnesení č.17/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

informaci OVS o poptávkovém řízení na kontejnery BIO VOK na rok 2019.  

II. souhlasí 

ve věci poptávkového řízení „Kontejnery BIO VOK na rok 2019“ (40 ks od konce 

měsíce března do konce měsíce listopadu 2019, varianta bez obsluhy) s nabídkou 

firmy Bonsoft, s.r.o., Milíčova 377/23,130 00, Praha 3, IČ: 45272301, jako 

dodavatele předmětu v celkové hodnotě 100 000,- Kč bez DPH, tj. 121 000,- Kč vč. 

DPH, která byla poptána v souladu se Směrnicí č. 3 o zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu ze dne 10.1.2017. 

III. pověřuje 

Odbor vnitřní správy vystavením objednávky na kontejnery BIO VOK na rok 2019. 

(4-0-0) 

 

16/1/18 

Výkup pozemku – stanovisko pro MHMP 

Bod podřazen pod bod „Výkup pozemku“ - 4/112/18 – usn.č.5/18/RMČ. 
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17/1/18 

Dodatek č.1 k Příkazní smlouvě – AK JUDr. Jiříček 

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

Rada po projednání 

I. schvaluje 

uzavření Dodatku č.1 k Příkazní smlouvě ze dne 10.1.2018 se společností: 

Advokátní kancelář JUDr. Jan Jiříček, se sídlem Legionářů 947/2b, 182 00 Praha 8, 

IČ: 15915069, jehož předmětem je zvýšení hodinové sazby za výkon agendy 

Komise pro projednávání přestupků na částku 500,- Kč bez DPH od 1.12.2018. 

Ostatní všechna ujednání zůstávají ve smlouvě stejná. 

II. pověřuje 

starostu podpisem Dodatku č.1. 

(4-0-0) 

 

18/1/18 

Finanční příspěvek – SK Ďáblice 

Rada po projednání přijala usnesení č.19/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

žádost Sportovního klubu SK Ďáblice, z.s., se sídlem Kokořínská 400/34, 18200 

Praha 8 – Ďáblice, IČ: 00550574 o finanční podporu sportovní činnosti na rok 2019 

ve výši 400 000,- Kč. 

II. souhlasí  

s poskytnutím účelové neinvestiční dotace SK Ďáblice z.s. ve výši 400.000,- Kč, 

která bude využita na úhradu provozních nákladů oddílů fotbalu a tenisu v roce 

2019. 

III. doporučuje 

zastupitelstvu ke schválení Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové 

dotace. 

(4-0-0) 

 

19/1/18 

Finanční příspěvek – TTC Praha 

Rada po projednání přijala usnesení č.20/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

žádost TTC Praha – klub stolního tenisu, z.s., se sídlem Viktorinova 1210/8, 140 00 

Praha 4, IČ: 6386874 o finanční podporu sportovní činnosti na rok 2019 ve výši 

100 000,- Kč. 

II. souhlasí  

s poskytnutím účelové neinvestiční dotace TTC Praha – klub stolního tenisu, z.s., ve 

výši 30.000,- Kč, která bude využita na úhradu sportovních aktivit mládeže a jejích 

trenérů, pořádání mládežnických turnajů v roce 2019. Poskytnuté prostředky nesmí 

být použity na úhradu nájmu. 
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III. doporučuje 

zastupitelstvu ke schválení Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové 

dotace. 

(4-0-0) 

 

20/1/18 

Žádost pana J.D. o vydání potvrzení pro KÚ 

Rada po projednání přijala usnesení č.21/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

žádost pana J.D. o vydání potvrzení pro katastrální úřad. 

II. souhlasí 

s vydáním potvrzení o zániku zástavního práva (RD na parc.č. 848/1, území Dolní 

Chabry, ulice U Váhy – kolaudace dne 30.1.1996), vzniklého ze Smlouvy o 

poskytnutí státního příspěvku na individuální bytovou výstavbu podle vyhlášky 

č.136/1985 Sb., uzavřené dne 15.11.1995. 

(4-0-0) 

 

21/1/18 

Stanoviska MČ  

Rada po projednání přijala usnesení č.22/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

A) Vyjádření k dokumentaci pro společné povolení na výstavbu nového 

dvojitého vedení 400kV 

bere na vědomí 

Vyjádření k dokumentaci pro společné povolení na výstavbu nového dvojitého 

vedení 400kV – souhlasné stanovisko již vydal zástupce starosty M.T. 24.10.2018. 

 

B) Vyjádření k PD pro územní povolení Stavba č.999050 – Obchvat II/243 kolem 

obce Březiněves 

I. bere na vědomí 

Vyjádření k PD pro územní povolení Stavba č.999050 – Obchvat II/243 kolem obce 

Březiněves. Odbor ochrany prostředí MHMP po provedeném zjišťovacím řízení 

rozhodl, že záměr nebude posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA). 

 II.  pověřuje  

místostarostu k vytvoření stanoviska MČ Praha-Ďáblice na základě argumentace 

uvedené ve vyjádření MČ k této stavbě ze dne 31.7.2018. 

 

C) Uvolnění pozastávky 

I. bere na vědomí  

Uvolnění pozastávky dle odst. 6.8. Smlouvy o dílo se společností WV WACHAL a.s. 

ze dne 17.6.2016 – „Dostavba a stavební úpravy ZŠ Praha-Ďáblice“. Mělo by být 

uvolněno 1 % z ceny díla po uplynutí 1 roku ode dne předání a převzetí poslední 

fáze realizace–částka 572 017,13 Kč. Souhlas TDI doručen 14.11.2018. 
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II. b) pověřuje 

FIO k uvolnění pozastávky předmětné částky dle Smlouvy o dílo. 

 

D) Připojení území Ďáblice REAL (p.č. 1729/52, 1729/92) k ulici Veselská 

I. bere na vědomí 

Připojení území Ďáblice REAL (p.č. 1729/52, 1729/92) k ulici Veselská. Dopravní 

napojení a odvodnění budoucího rozvojového území (vedle Baumaxu) – cca 80 m 

komunikace (viz příloha). 

• MČ (M.T.) vydala nesouhlasné stanovisko proti vydanému ÚR dne 15.2.2018. 

Po vyjasnění situace s investorem vydala MČ (M.T.) zpětvzetí výše 

uvedeného stanoviska s podmínkou ze dne 30.5.2018. (Tento dokument a 

podmínka samotná vykazuje právní vady – nelze pojit zpětvzetí s podmínkou, 

navíc podmínka se váže k pozemkům, které mají jiného majitele, leží mimo 

uvažované území...). Proces je zablokovaný, zpětvzetí je neúčinné. Proto byla 

MČ vyzvána investorem a odvolacím orgánem k úpravě zpětvzetí a 

odstranění „vadné“ podmínky. 

• MČ obdržela od investora písemný závazek budoucího ochránění obytné 

části Ďáblic proti hluku z případných budoucích stavebních záměrů na 

předmětných pozemcích, které budou navrhovány a hodnoceny až po 

schválení možnosti budoucího připojení předmětného území na ulici 

Veselskou. 

• K úpravě stanoviska však již ze strany bývalého místostarosty nedošlo a 

agendu předal v této fázi s tím, že stanovisko je možné ve výše uvedeném 

smyslu napsat. 

II. pověřuje 

 místostarostu k vydání nového stanoviska za MČ odvolacímu orgánu s vynecháním 

právně neúčinné podmínky a k zaslání informace investorovi o budoucím požadavku 

na uzavření vzájemné smlouvy o spolupráci pro každý konkrétní investiční projekt, 

který by měl být připojen na budoucí dopravní napojení k ulici Veselské. . 

(5-0-0) 

 

22/1/18 

Žádost o úhradu nákladů – MUDr. Benešová 

Rada po projednání přijala usnesení č.23/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

žádost paní MUDr. Romany Benešové o úhradu investičních nákladů vynaložených 

na zahájení provozu ordinace dětského lékaře, viz. příloha.  

II. souhlasí 

s vydáním a s proplacením nákladů: 

• posunutí prosklené stěny – 5675,- Kč (1+2) 

• vestavěné nástěnky a tyče – 3080,- Kč. (7) 

(5-0-0) 
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23/1/18 

Žádost o splátkový kalendář – prodloužení nájemní smlouvy –  CH.T.  

Rada po projednání přijala usnesení č.24/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. schvaluje 

splátkový kalendář na nedoplatek nájmu a služeb z bytu č. 4 Ďáblická 160/4 za 

období 6-10/2018 ve výši 21.680,- Kč pro paní Ch.T., s úhradou do 30.10.2019. 

II. pověřuje 

starostu podpisem splátkového kalendáře. 

III. schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy do 30.6.2019. 

IV. pověřuje 

starostu podpisem Dodatku č.3 k Nájemní smlouvě. 

(5-0-0) 

 

24/1/18 

Revokace usnesení č.991/18/RMČ 

Bod podřazen pod bod „Česká pošta – nájemní smlouva“ - 3/110/18 – 

usn.č.4/18/RMČ. 

 

25/1/18 

Smlouva o dílo – Divadelní služby Praha 

Bod podřazen pod bod „Vyhlášení výsledků výběrových řízení na vnitřní vybavení 

OD Ďáblice“ - 3/99/18 – usn.č.1/18/RMČ. 

 

26/1/18 

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo – B+B s.r.o. – Hasičská zbrojnice JSDH 

Rada po projednání přijala usnesení č.25/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. schvaluje 

uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo – Stavební úpravy hasičské zbrojnice JSDH 

Ďáblice se společností B+B, s.r.o., se sídlem Klínec 165, 25210 Praha západ, IČ: 

45145679, jehož předmětem je změnový list č. ZL 001/SO, který upravuje vícepráce 

(223 855,27 Kč bez DPH, tj. 270 864,88 Kč vč. DPH) a méněpráce (- 78 778,- Kč 

bez DPH, tj. 95 322,- Kč vč. DPH). Celková částka ve smlouvě bude navýšena o 

145 077,27 Kč bez DPH, tj. 175 542,88 Kč vč.DPH. Původní cena za zhotovení díla 

1 916 693,- Kč bez DPH, tj. 2 319 199,- Kč vč. DPH, Nová cena je 2 061 770, 27 Kč 

bez DPH, tj. 2 494 741,88 Kč vč. DPH. Ostatní všechna ujednání zůstávají ve 

smlouvě stejná. 

II. pověřuje 

starostu podpisem Dodatku č.2. 

(5-0-0) 
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27/1/18 

Schválení úhrady svozu TKO 

Rada po projednání přijala usnesení č.26/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. schvaluje  

úhradu příspěvku ve výši poplatkové povinnosti na 2. pololetí 2018 bezhotovostním 

převodem z rozpočtu MČ přímo správci poplatku dle seznamu odsouhlaseného 

správcem poplatku (MHMP). 

II. Pověřuje 

předsedu FV informovat zastupitele na nejbližším zasedání ZMČ. 

(5-0-0) 

 

28/1/18 

Informace radních a pro radní 

➢ FIO informoval RMČ o tom, že dne 2.10.2018 byl vyvěšen záměr na pronájem 

ovocného sadu, do současnosti nikdo neprojevil zájem. 

➢ FIO informoval o žádosti společnosti SOK, z.s. - Klub sebeobrany na vyvěšení 

banneru o rozměrech 1,30 x1,10 m na plot před budovou Obecního domu, Ke 

Kinu 159/7. Klub měl tento banner již schválený, když využíval prostory 

suterénu v restauraci Květnová, od 1.10.2018 má pronajatý prostor 

v Obecním domě – sál v suterénu. Při instalaci banneru nedojde k žádnému 

zásahu do plotu, bude přidělán pomocí umělohmotných stahovacích proužků 

na plot. 

➢ Herní prvky U Prefy a K Lomu byly nainstalovány. Proběhly revizi na dětských 

hřištích, zjištěné vady a nedostatky budou následně řešeny a odstraněny.  

➢ BESIP – projekt bezpečné přechody do škol – přechod U Parkánu – stavební 

úřad rozporuje stávající vyústění dešťových svodů zámku Křížovníků na 

budoucí chodník. Bude vyčíslen odhad nákladů požadovaného napojení 

odvodnění objektu Křížovníků přímo na dešťovou kanalizaci. Upozornění 

radního Dvořáka, že zvýšený přechod vytvoří hráz zejména dešťovým 

přívalovým  vodám odtékajícím ulicí U Parkánu – nutno prověřit 

s projektantem a investorem 

 

Konec: v 18:46 hodin 

Zapisovatel: Markéta Köhlerová 

Datum vyhotovení zápisu: 21.11.2018 

Za ověřovatele: radní Ing. Tomáš Dvořák 

Další jednání: 28.11.2018 od 13:00 hodin. 

 


