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Zápis z 21. jednání 

Rady Městské části Praha – Ďáblice 
konaného dne 11.9. 2019 od 13:10 hodin  

 
Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, místostarosta Ing. Jan Hrdlička, radní: Ing. 
Ludvík Tesař, Ph.D., Ing. Tomáš Dvořák, Mgr. Simona Dvořáková (příchod ve 13:30 
hod.), tajemnice Mgr. Renata Henych 
Omluveni: Markéta Köhlerová 

Hosté:  

Program jednání: 

1. Kontrola zápisu z RMČ č.20/2019 (taj.) 

2. Umístění kontejneru na textil (místostar.) 

3. Poskytnutí konzultací znalce ve věci stavby „Skládka odpadů Ďáblice, 

využití volné kapacity v prostoru I. etapy skládky“ (místostar.) 

4. Žádost o poskytnutí daru – představení na akci Zažít město jinak 2019 (taj.) 

5. Nákup investičního vybavení pro JSDH (star.) 

6. Nákup požární stříkačky Rosenbauer FOX 4 (star.) 

7. Smlouva o převodu správy majetku z HMP na MČ (taj.) 

8. Vyřazovací protokoly k majetku MČ č.1-5 (star.) 

9. 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 
Praha-Ďáblice 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. 
 
28.8.2019 
a) Projekt byl schválen. 
b) Proběhlo 26.8.2019 jednání obou partnerských městských částí a byla zahájena 
příprava smlouvy o partnerství. 
c) Na společném jednání si partneři stanovili předpokládaný termín zahájení projektu 
na 1.1.2020. 
 

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 
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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. 

 

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)  
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11.9.2019 

Smlouva je u dodavatele připravena k podpisu.  Ten ještě zkoumá jednou možnost 

předání stavby správci V.O. tak, jak je zhotovena. Stávající provedení neodporuje 

technickým normám. 

ÚKOL TRVÁ 

 

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. 
 
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 

 

11.9.2019 

Pokračuje shromažďování stanovisek DOSS k plánované rekonstrukci. Proběhlo 

jednání s projektantem, který předložil návrhy fasády (barva, struktura povrchu), 

prvků na fasádě (barva, rozsah) a členění oken ve variantách. Finalizace variant 

počátkem října 2019.  

 

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. 
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II. ukládá 

zařadit přijetí dotace ke schválení na nejbližší zasedání ZMČ. 

(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 

 

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 

 

11.9.2019 

Během finalizace dodatku smlouvy bylo zjištěno, že čtyři reklamní panely, leží na 

pozemcích v majetku HMP, ke kterým již MČ Praha Ďáblice nemá právo správy. 

Smlouva musí být přepracována a upravena s ohledem na nově zjištěnou situaci. 

 

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. 
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II. pověřuje 

starostu podpisem Darovací smlouvy dle odst. I. 

III. pověřuje 

FIO zařadit částku 20  000,- Kč do nejbližšího rozpočtového opatření.  

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

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) ÚKOL TRVÁ 

 

2/20/19 

Rozpočtové opatření č.7/2019 
Rada po projednání přijala usnesení č.199/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 7 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. 7 na 

nejbližším zasedání zastupitelstva. 

(3-0-0) ÚKOL TRVÁ 

 

3/20/19 

Změna funkčního využití ploch 
Rada po projednání přijala usnesení č.200/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. schvaluje 

nesouhlasné stanovisko k podnětu č 155/2018 – změna využití funkčních ploch 

Praha – Ďáblice (pozemek 1698/1, k.ú Ďáblice) z PS (sady, zahrady, vinice) na OB-

B (čistě obytné s kódem míry využití B).  

II. pověřuje  
místostarostu zasláním stanoviska MČ na příslušný odbor MHMP. 
(3-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
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4/20/19 

Smlouva o zpracování osobních údajů 
Rada po projednání přijala usnesení č.201/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o zpracování osobních údajů se společností TopGis, s.r.o., 

Svatopetrská 35/7, Komárov, 617 00 Brno, IČ: 29182263jejímž předmětem zajištění 

průběžně aktualizované webové služby katastru nemovitostí prostřednictvím mapové 

aplikace GisOnline, kdy poskytování služeb vyžaduje mimo jiné i zpracování 

osobních údajů osob.  

II. pověřuje 

starostu podpisem Smlouvy o zpracování osobních údajů. 

(3-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

5/20/19 

Provozní řád služebního vozidla 
Rada po projednání přijala usnesení č.202/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

návrh Vnitřního předpisu č.8/2019 MČ Praha-Ďáblice k Provozu dopravních 

prostředků, včetně místního provozního bezpečnostního předpisu.  

II. ukládá 

tajemnici prověřit podmínky pojištění provozovatelů služebního vozidla a zabezpečit 

školení před schválením tohoto Vnitřního předpisu. 

(3-0-0) ÚKOL TRVÁ 

 
6/20/19 
Záměr pronájmu OD Ke Kinu 
Rada po projednání přijala usnesení č. 203/19/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 

I. schvaluje 

záměr pronájmu v Obecním domě v Praze-Ďáblicích, Ke Kinu 159/7, k.ú. Ďáblice 

horní a dolní sál, a to od 1.9.2019 do 31.8.2020 dle platného ceníku pronájmů, 

schváleného RMČ č. 6 dne 23.1.2019. 

II. ukládá 

FIO zveřejnit záměr na úřední desce. 

(3-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

7/20/19 

Program na ZMČ č. 6/2019 dne 18.9.2019 
Rada po projednání přijala usnesení č.204/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. schvaluje 

Program na zasedání ZMČ č.6/2019 dne 18.9.2019 v tomto znění: 



Zápis z jednání RMČ č. 21 ze dne 11.9. 2019    

 

8 

 

1) Kontrola zápisu ze ZMČ č.5/2019 

2) Volný mikrofon 

3) Přijetí dotace ZHMP na výsadbu stromů a zeleně v k.ú. Ďáblice – 

odsouhlasení rozsahu prací plánované výsadby (star.) 

4) Souhlasné prohlášení – duplicitní vlastnictví k pozemku parc. č. 1562/31 v k.ú. 

Ďáblice zapsaném katastrálním úřadem na LV 1594 (star.) 

5) Rozpočtové opatření č.6/2019 – informace (star.) 

6) Rozpočtové opatření č.7/2019 (star.) 

7) Rozpočtové opatření č.8/2019 (star.) 

8) VŘ – JSDH – nákup požární stříkačky FOX (star.) 

9) Zřizovací listina ZŠ – dodatek (star.) 

10)Úprava koeficientu daně z nemovitosti (star.) 

11)Odpady– poplatky za komunální odpad a bioodpad 

12) Diskuze 

13)Informace radních a zastupitelů 

 (3-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

8/20/19 

Výměna plynového kotle – Ďáblická 339/14  

Současný plynový kotel není plně funkční. Na základě obhlídky byla doporučena 

výměna z důvodu častých závad, vysokých nákladů na opravu a stáří plynového 

kotle (instalace v 2005). Zaslány poptávky z důvodu vystavení CN na výměnu kotle, 

včetně úpravy spalinové cesty. 

 

Rada po projednání přijala usnesení č.205/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

nutnost výměny plynového kotle v BD Ďáblická 339/14 (podkrovní byt), Praha-

Ďáblice a nabídky oslovených firem:  

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

celkem vč. úpravy spal. cest 58 580,- Kč bez DPH, 

• AGA SERVIS spol. s r.o., K Osnici 1281, Jesenice u Prahy, IČ: 25698486, 

cena celkem vč. úpravy spal. cest 80 252,- Kč bez DPH. 

II. souhlasí 

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

cena celkem 58 580,- Kč bez DPH. 

III. pověřuje 

starostu podpisem objednávky. 

(3-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

9/20/19 
MK v Praze – Smlouva o výpůjčce 
Rada po projednání přijala usnesení č.206/19/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
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I. souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce s Městskou knihovnou v Praze, Mariánské náměstí 
1, 115 72 Praha 1, IČ: 00064467, jejímž předmětem přenechání v rámci plnění 
regionálních funkcí krajské knihovny bezplatně počítače pracovní stanice Windows, 
monitoru LCD 22 LG, klávesnice s myší, snímač čárového kódu pracovní stanice 
Windows na dobu 1 roku ode dne 16.8.2019. 
II. pověřuje 
starostu podpisem Smlouvy o výpůjčce 
(3-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

10/20/19 

VŘ – výměna podlah v budově JSDH 
Rada po projednání přijala usnesení č.207/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí  
informaci o výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu a v souladu se 
Směrnicí č. 3 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 10.1.2017 pro 
realizaci výměny podlah v budově JSDH. Nabídku zaslaly firmy: 
Tomáš Tvrdek, Ďáblická 161/8, Praha 8, IČ: 49373994 za částku 136 880,- Kč. Není 
plátce DPH. 
KURINEC, s.r.o., Chýnovská 142, Libčice nad Vltavou, IČ: 27878856 za částku 
142 997,40 Kč bez DPH. 
Julius Bednár, Korunní 1208/74, Praha 10, IČ: 0719841 za částku 151 339,- Kč. 
Není plátce DPH. 
II. souhlasí 
ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky s výběrem účastníka – společnosti: 
Tomáš Tvrdek, Ďáblická 161/8, Praha 8, IČ: 49373994 jako dodavatele předmětu 
zakázky: „Realizace výměny podlah v budově JSDH“ za částku 136 880,- Kč - není 
plátce DPH, která byla poptána v souladu se Směrnicí č. 3 o zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu ze dne 10.1.2017. 
III. souhlasí 
s objednáním prací a vystavením objednávky.  
IV. pověřuje  
starostu podpisem objednávky.  
(3-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

11/20/19 

Servis vozidla JSDH Tatra 815 

Rada po projednání přijala usnesení č.208/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 
Informaci velitele JSDH o nutné opravě vozidla Tatra 815 PR2, skutečná cena 
opravy bude stanovena až po zjištění skutečného stavu poškození. 
II. bere na vědomí 
cenovou nabídku společnosti aSERVIS, spol. s r.o., Politických vězňů 1964, 274 01 
Slaný, IČ: 489 51331, která byla odhadnuta na cca 95 000,- Kč bez DPH. 
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III. souhlasí  
s objednáním opravy motoru – servis vozidla Tatra 815 PR2 pro JSDH dle 
uvedených závad a vystavením objednávky. 
IV. pověřuje  
starostu podpisem objednávky.  
(3-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

12/20/19 

JSDH – nákup – ponorné čerpadlo a přetlakový ventilátor  
Rada po projednání přijala usnesení č.209/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 
informaci velitele JSDH o nabídkách autorizovaných společností specializovaných 
pro dodávky tohoto charakteru a nákupu přetlakového ventilátoru a ponorného 
čerpadla. 
II. bere na vědomí 
cenové nabídky společnosti Požární bezpečnost s.r.o., Královská Vršek 3545/42, 
58601 Jihlava, IČ: 27660940 a společnosti D.S.D. METAL plus spol. s.r.o., Karlova 
282/7, 30100 Plzeň, IČ: 61776548. 
III. souhlasí  
s objednáním ponorného čerpadla (turbínové AWG 2200 DIN 14426) od společnosti 
D.S.D. METAL plus spol. s.r.o., Karlova 282/7, 30100 Plzeň, IČ: 61776548 za částku 
54 000,- Kč, vč. DPH a přetlakového ventilátoru Rosenbauer FANERGY V16 od 
společnosti Požární bezpečnost s.r.o., Královská Vršek 3545/42, 58601 Jihlava, IČ: 
27660940 za částku 73 382,- Kč vč. DPH. 
IV. pověřuje  
starostu podpisem objednávek.  
(3-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

13/20/19 

JSDH – modernizace osvětlení v budově 
Rada po projednání přijala usnesení č.210/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 
informaci velitele JSDH o přípravě modernizace osvětlení v budově JSDH. 
II. bere na vědomí 
cenovou nabídku společnosti HARICOM, spol. s.r.o. Koněvova 2755/65a, 130 00 
Praha 3, IČ: 43875254 za částku 120 710,- Kč bez DPH, společnosti 
ELEKTROPRÁCE, Michal Šidlo, Kristenova 16, 624 00 Brno, IČ: 47959461 za 
částku 155 300,- Kč bez DPH a společnosti Ing. Vít Jech, Kardašovská 754, 198 00 
Praha 9, IČ: 15931382 za částku 146 569,50 Kč bez DPH. 
III. souhlasí  
s objednáním kompletní modernizace osvětlení, včetně nových rozvodů elektrické 
energie, tedy zhodnocení budovy JSDH u společnosti HARICOM, spol. s.r.o. 
Koněvova 2755/65a, 130 00 Praha 3, IČ: 43875254 za částku 120 710,- Kč bez DPH 
IV. pověřuje  
starostu podpisem objednávky.  
(3-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
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14/20/19 

Vstupné na kulturní akce 
Rada po projednání přijala usnesení č.211/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 
informaci MgA. Ničové o přípravě kulturních akcí na měsíc říjena a žádost o 
schválení výše vstupného na představení ve výši 300,- Kč/200,- Kč na představení 
dne 18.10.2019 a ve výši 150,- Kč/70,- Kč na představení dne 5.10.2019. 
II. rozhodla  
o úpravě vstupného snížením cen. 
III. souhlasí  
se stanoveným vstupným na kulturní představení: 

• pěvecký recitál Radka Fišarová které se bude konat dne 18.10.2019, ve výši 

200,- Kč/osoba a zvýhodněným vstupným ve výši 100,- Kč/osoba a 

• divadelní představení Společenstvo vlastníků, které se bude konat dne 

6.10.2019, ve výši 100,- Kč/osoba a zvýhodněným vstupným ve výši 50,- 

Kč/osoba. 

 (3-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
 

15/20/19 

Převod projektu a stavebního povolení – přechod Ďáblická 
MČ Praha-Ďáblice zajistila v roce 2018 vyhotovení projektové dokumentace na 
realizaci přechodu pro chodce v ul. Ďáblická - „Pod Akcízem“. Současně realizaci 
tohoto projektu má v rámci programu BESIP pro následující období v plánu i odbor 
dopravy HMP pod názvem Ďáblická – Hřenská.  
 
Rada po projednání přijala usnesení č.212/19/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 

I. pověřuje 
místostarostu zasláním žádosti o převzetí dokumentace, pravomocného SP a 
provedení realizace projektu na odbor dopravy HMP. 
II. souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o předání práv a povinností stavebníka mezi MČ Praha-
Ďáblice a HMP. 
III. pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy. 
(3-0-0)  
 
11.9.2019 
Text smlouvy mezi HMP a MC Praha Ďáblice bude zařazen na jednání Rady HMP. 
Pravděpodobný termín odsouhlasení – říjen 2019. 
ÚKOL TRVÁ 
 

16/20/19 

Záměr pronájmu garáže u BD Ďáblická 161/8 
Rada po projednání přijala usnesení č.213/19/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
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I. schvaluje 

záměr pronájmu garáže u bytového domu v Praze-Ďáblicích, Ďáblická 161/8, k.ú. 

Ďáblice, o velikosti 17m2, cena nabídkou. 

II. ukládá 

FIO zveřejnit záměr na úřední desce. 

(3-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
 
 

AKTUÁLNÍ JEDNÁNÍ dne 11.9. 2019 

 

1/21/19 

Kontrola zápisu z RMČ č.20/2019 

 

2/21/19 

Umístění kontejneru na textil 
Na RMČ byla předložena žádost společnosti KOUTECKÝ s.r.o., Družby 1413, 419 

01 Duchcov o umístění kontejneru na sběr textilu, obuvi a hraček na podporu Fondu 

ohrožených dětí Klokánek. Tato společnost má umístěný již jeden kontejner na 

základě smlouvy v ulici Ďáblická. V této souvislosti OVS prověřilo i smluvní vztah 

s MČ a povolení k dalším umístěným kontejnerům na území MČ.  

 

Rada po projednání přijala usnesení č.214/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

souhlasí 

s umístěním 1 kontejneru v ulici Na Terase na základě smlouvy 042/2015 uzavřené 

na dobu neurčitou dne 5.6.2015 – Smlouva o spolupráci při zajištění sběru 

odpadního textilu – sběr prostřednictvím stacionárních kontejnerů. 

(4-0-0) 

 

3/21/19 

Poskytnutí konzultací znalce ve věci stavby „Skládka odpadů Ďáblice, využití 
volné kapacity v prostoru I. etapy skládky“ 
Na RMČ byla předložena nabídka Ing. Martina Jakoubka, soudního znalce 
v oborech: projektování – specializace: vodohospodářské stavby a stavebnictví – 
odvětví: stavby vodní, specializace: vodohospodářské stavby, protipovodňová 
opatření. 
 

Rada po projednání přijala usnesení č.215/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 
s nabídkou konzultačních prací ve věci schvalovacího procesu stavby „Skládka 

odpadů Ďáblice, využití volné kapacity v prostoru I. etapy skládky“, tj. poskytnutí 

konzultací, součinnosti a dalších úkonů znalce k výše uvedenému záměru a 

v návaznosti na již vydaná odborná vyjádření znalce, na analýzu rizik, reakce MČ na 
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závěry z veřejného projednání dokumentace EIA apod. Práce budou fakturovány na 

základě předloženého výkazu hodin v rozsahu max. 30 hodin á 1000,- Kč/hod. 

II. pověřuje 

starostu podpisem objednávky.  

(4-0-0) 

 

4/21/19 

Žádost o poskytnutí daru – představení na akci Zažít město jinak 2019  
Na RMČ byla předložena žádost Ďáblických ochotníků o poskytnutí daru ve výši 
3000,- Kč na přípravu divadelního představení na akci Zažít město jinak 2019.  
 
Rada po projednání přijala usnesení č.216/19/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 

I. souhlasí 
s poskytnutím daru ve výši 3000,- Kč Ďáblickým ochotníkům na přípravu divadelního 
představení na akci Zažít město jinak 2019.  
II. pověřuje 
sekretariát starosty vystavením darovací smlouvy. 

III. pověřuje 

starostu podpisem darovací smlouvy. 

(4-0-0) 

 

5/21/19 

Nákup investičního vybavení pro JSDH 

Na RMČ byla předložena žádost velitele JSDH o povolení koupě investičního 
vybavení hrazeného z dotace MHMP pro rok 2019 s tím, že vybavení, které bude 
objednáno pro zlepšení akceschopnosti jednotky je velice specifické a s každým 
dodavatelem bude třeba se ještě dohodnout na konkrétních požadavcích. S těmito 
firmami JSDH dlouhodobě spolupracuje, stejně jako i ostatní JSDH v rámci ČR.  
 
Rada po projednání přijala usnesení č.217/19/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 

I. pověřuje 
velitele JSDH pana Pavla Krejčího realizací výběrových řízení souvisejících 
s čerpáním dotačních vztahů pro rok 2019 v souladu se Směrnicí č.3/2017. 
II. souhlasí 
s koupí následujících prvků: 

• Balon osvětlovací POWERMOON-LEDMOON 600 za částku 64 195,00 Kč vč 

DPH od společnosti PROBO-NB s.r.o., www.probo-nb.cz, Rumburských 

hrdinů 819, 473 01 Nový Bor, IČ:05328942 

• Kalové čerpadlo NAUTILUS 8/1 za částku 54 127,00 Kč vč. DPH od 

společnosti Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 3545/42, 586 01 

Jihlava, IČ: 27660940 

• Sušící skříň ROS 05 za částku 58 100,00 Kč vč. DPH od společnosti ROS 

Opočno s.r.o. - vysoušecí systémy, 517 33, Trnov 102, IČ: 0166991 

http://www.probo-nb.cz/
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• GEKO – 7401 ED-AA/HHBA přenosný třífázový generátor za 

částku111 027,00 Kč vč. DPH od společnosti Arte spol. s r.o., Kutnohorská 

288, 111 01 Praha 10, IČ: 45807175 

• Člun nafukovací Allroundmarin Poker HD 430 červený za částku 60 000,00 Kč 

vč. DPH od společnosti MARINE s.r.o., Řadová 465, 54901 Nové Město nad 

Metují, IČ: 42197058 

• Kompresorová stanice PERFECT 5,5/270 S za částku 60 110,00 Kč vč. DPH 

od společnosti Techair, spol. s r. o., Ústecká 694, 560 02 Česká Třebová, IČ: 

25966324  

• Přívěs VZ-32 EXPRESS ROH SLOUPKY B1 AL + POČ, 1500 KG za částku 

94 400,00 Kč bez DPH od společnosti AGADOS, spol. s r.o., Průmyslová 

2081, 59401 Velké Meziříčí, IČ: 43378391 

III. pověřuje 

starostu podpisem jednotlivých objednávek s podmínkou po schválení dotačního 

příjmu zastupitelstvem MČ v rámci RO.č.8/2019. 

(4-0-0) 

 

6/21/19 

Nákup požární stříkačky Rosenbauer FOX 4  
Na RMČ byla předložena žádost velitele JSDH o povolení koupě požární stříkačky 
Rosenbauer FOX 4 hrazené z dotace MHMP pro rok 2019.  
Firma Požární bezpečnost s.r.o. je jediný oficiální distributor stříkačky Rosenbauer 
pro Českou republiku. Zajistí pro JSDH i budoucí servis k této stříkačce. Zařízení je 
velice specifické a je vyrobené na míru dle požadavků JSDH. 
 
Rada po projednání přijala usnesení č.218/19/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 

I. souhlasí 
s koupí požární stříkačky Rosenbauer FOX 4 hrazené z dotace MHMP pro rok 2019 
od společnosti Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 3545/42, 586 01 Jihlava, 
IČ: 27660940. 
II. uděluje 
výjimku ze Směrnice č.3/2017, čl. 9 k nákupu, který bude učiněn v souladu s čl. 11 
odst.4 této směrnice. 
III. pověřuje  
 starostu podpisem smlouvy s podmínkou schválení dotačního příjmu 
zastupitelstvem MČ v rámci RO č. 8/2019.  
(4-0-0) 

 

7/21/19 

Smlouva o převodu správy majetku z HMP na MČ 

Rada po projednání přijala usnesení č.219/19/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 

I. souhlasí 
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s uzavřením Smlouvy o převodu správy majetku z Hl. města Prahy na MČ Praha-

Ďáblice, jejímž předmětem je bezúplatný převod správy vstupní cedule k fitparku, 

která se nachází na pozemku parc.č. 1260/1 k.ú. Ďáblice. 

II. pověřuje 

starostu podpisem smlouvy. 

(4-0-0) 

 

8/21/19 

Vyřazovací protokoly k majetku MČ č.1-5 

Rada po projednání přijala usnesení č.220/19/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 

souhlasí 

s vyřazením majetku MČ Praha-Ďáblice uvedeným v Protokolu č.1, č.2, č.3 a č.4 o 

vyřazení majetku. Jedná se o likvidaci elektroodpadu v celkové částce: Protokol č.1 

– 220 982,52 Kč, Protokol č.2 – 101 048,92 Kč, Protokol č.3 – 37 709,53 Kč, 

Protokol č.4 – 42 947,00 Kč a Protokol č.5 – 118 075,25 Kč, vedeným na 

evidenčních kartách DDHM na FIO.  

(4-0-0) 

 

9/21/19 

Informace radních a pro radní 

• Ing. Hrdlička: 

a) Znečištění Mratínského potoka 

b) JSDH Ďáblice – 120. výročí založení v roce 2020 - příprava akce 

plánované na 16.5.2020 

c) příprava rozpočtu 2020   

 

Konec: v 15:20 hodin 

Zapisovatel: Mgr. Renata Henych 

Datum vyhotovení zápisu: 11.9. 2019  

Za ověřovatele: radní Ing. Tomáš Dvořák 

Další jednání: 25.9. 2019 ve 13:00 hod. 


