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Zápis z 23. jednání 

Rady Městské části Praha – Ďáblice 
konaného dne 9.10. 2019 od 13:10 hodin  

 
Zúčastnění: místostarosta Ing. Jan Hrdlička, radní: Ing. Ludvík Tesař, Ph.D., Ing. 
Tomáš Dvořák, Mgr. Simona Dvořáková (příchod 13:20 hod), tajemnice Mgr. Renata 
Henych 
Omluveni: Ing. Miloš Růžička 

Hosté: Markéta Köhlerová  

Program jednání: 

1. Kontrola zápisu z RMČ č.22/2019 (taj.) 

2. Provozní řád služebního vozidla (taj.) 

3. Duplicitní vlastnictví k pozemku parc.č.585/8 v k.ú. Ďáblice – Souhlasné 

prohlášení (star.) 

4. Pojistná smlouva – Allianz pojišťovna, a.s. (star.) 

5. Finanční dary (star.) 

6. Vyřazovací protokoly k majetku MČ č.6-8 (taj.) 

7. Servisní smlouva – požární uzávěry (taj.) 

8. Dodatek č.2 ke Smlouvě o zemědělském pachtu (star.) 

9. Objednávka na zhotovení betlému (radní Mgr. Dvořáková) 

10. 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)  
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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. 
 
25.9.2019 
a) Byl doručen návrh Smlouvy o partnerství s MČ Praha – Dolní Chabry, který bude 
ještě zaslán k připomínkám právní kanceláři k posouzení a následně smlouva bude 
předložena ke schválení na příštím jednání RMČ. 
b) Byl doručen návrh Příkazní smlouvy na administraci projektu. Po posouzení bude 
následně smlouva předložena ke schválení na příštím jednání RMČ. 
c) Tento bod bude zařazen do programu na příštím zasedání ZMČ. 
ÚKOL TRVÁ 

 
9.10.2019 
Bude svolána schůzka k přípravě finalizace podmínek smlouvy. 
 

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. 
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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. 

 

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 

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 
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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, který ještě zkoumá jednou možnost 

předání stavby tak, jak je zhotovena u správce THMP) 

 

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.  

 

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.  

ÚKOL TRVÁ 
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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. 

ÚKOL TRVÁ 

 

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 SPLNĚN 

 

25.9.2019 

Do provozního řádu budou ještě doplněny dopady na užívání služebního vozidla 

z pohledu pojištění vozidla a úrazového pojištění spolucestujících, které je nyní 

aktualizováno. 

 

9.10.2019 

Na RMČ byl tajemnicí předložen doplněný návrh Vnitřního předpisu č.8/2019 a návrh 

nové smlouvy doplněné o úrazové pojištění spolucestujících.  

 

Rada po projednání přijala usnesení č.234/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. schvaluje 
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Vnitřní předpis č.8/2019 MČ Praha-Ďáblice k Provozu dopravních prostředků, včetně 

místního provozního bezpečnostního předpisu.  

II. pověřuje 

tajemnici podpisem Vnitřního předpisu č.8/2019. 

(3-0-0) 

 

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 MČ Praha-Ďáblice bude zařazen na jednání Rady HMP. 
Pravděpodobný termín odsouhlasení – říjen 2019. 
ÚKOL TRVÁ 
 

2/22/19 

SDH – poskytnutí daru 
Rada po projednání přijala usnesení č. 221/19/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 

I. souhlasí 
s poskytnutím daru ve výši 30 000,- Kč Svazu dobrovolných hasičů Praha-Ďáblice. 
II. pověřuje 
sekretariát starosty vystavením darovací smlouvy. 

III. pověřuje 

starostu podpisem darovací smlouvy. 

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
 

3/22/19 

SOSB – VB – Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. 
Rada po projednání přijala usnesení č. 222/19/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
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I. souhlasí 

s předloženým návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti věcného 

břemene pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 

– úložný kabel typu TCEPKPFLE v délce 130 m (Komunikační vedení a zařízení), 

k tíži pozemku parc. č. 1731/2, 1731/6 a 1729/527, zapsané na LV č.860 pro k.ú. 

Ďáblice od společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6 

Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063, zastoupené na základě plné moci společností 

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s., U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10, 

IČ: 25740253 (CETIN). CETIN je investorem stavby pod označením “VPI PH8 Ďáblice 

– sportovní hala SAP 16010-053703“.  

II. pověřuje  

starostu podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti věcného 

břemene. 

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

9.10.2019 

Smlouva zaslána k podpisu protistraně. 

ÚKOL TRVÁ 

 

4/22/19 

Box na umístění skútru a zahradního nářadí  
Na RMČ byla podána informace o tom, že byla učiněna poptávka na výrobu boxu na 
popelnice, který bude využíván zčásti jako přechodné stanoviště pro skútr Kentoya a 
zčásti jako úložiště pro drobné zahradní nářadí a elektrocentrálu. Byly osloveny tři 
firmy, z toho jedna nereagovala na poptávku, druhá firma sdělila, že se jedná o 
atypický výrobek, a proto nebudou zpracovávat nabídku. 
  
Rada po projednání přijala usnesení č. 223/19/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 

I. souhlasí 

s výběrem dodavatele Boxu na popelnice 3410x1500x2000 mm od společnosti Kovo 

FK, František Křiženecký, Beckovská 285/6, 196 00 Praha 9 – Čakovice, IČ: 

65943449 za částku 129 770,- Kč bez DPH. 

II. pověřuje 

starostu podpisem objednávky. 

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

5/22/19 

Rozpočtové opatření č.9/2019  
Rada po projednání přijala usnesení č. 224/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu MČ na rok 2019, které je přílohou tohoto 

usnesení. 
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II. pověřuje předsedu FV 

informovat Zastupitelstvo MČ Praha-Ďáblice o tomto rozpočtovém opatření č.9 na 

nejbližším zasedání zastupitelstva. 

(5-0-0) ÚKOL TRVÁ 

 

6/22/19 

Dohoda o ukončení nájmu nebytových prostor – garáže 
Rada po projednání přijala usnesení č. 225/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. schvaluje 
uzavření Dohody o ukončení nájmu nebytových prostor – garáže u domu č.p. 161/8 
v ul. Ďáblická ze dne 1.10. 2012 s paní L.R. ke dni 30.9.2019. 
II. pověřuje  
starostu podpisem Dohody o ukončení nájmu nebytových prostor.  
(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

7/22/19 

Smlouva o nájmu nebytových prostor 

Na RMČ byla podána informace o tom, že byl ve dnech 30.8.2019 -16.9.2019 
zveřejněn záměr pronájmu nebytového prostoru – garáže umístěné vedle objektu č.p. 
161/8 v ul. Ďáblická. Cena nabídkou. 
Úřad MČ obdržel 4 nabídky v rozpětí od 770,- Kč do 2850,- Kč/měsíc.  
 
Rada po projednání přijala usnesení č. 226/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. schvaluje 
uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor – garáže o velikosti 17 m2 u domu č.p. 
161/8 v ul. Ďáblická, zapsané na LV 860 pro k. ú. a obec Ďáblice, vedeném 
Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, katastrální pracoviště Praha s paní J.A. za 
částku 2850,- Kč/měsíc, tj.  34 200,- Kč/rok od 1.10.2019 na dobu neurčitou 
s výpovědní dobou 2 měsíce. 
II. pověřuje  
starostu podpisem Smlouvy o nájmu nebytových prostor.  
(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

8/22/19 

Smlouvy o nájmu prostor v OD Ke Kinu 
Na RMČ byla podána informace o tom, že byl ve dnech 30.8.2019 -16.9.2019 
zveřejněn záměr pronájmu nebytového prostoru – horní a dolní sál, umístěný 
v Obecním domě v Praze-Ďáblicích, Ke Kinu 159/7. Cena dle platného ceníku 
pronájmu schváleného RMČ č.6 dne 23.1.2019. 
 
Rada po projednání přijala usnesení č. 227/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
 
I. schvaluje 

1.1. uzavření Smlouvy o nájmu prostor – horní sál o výměře 67,8 m2 v Obecním 

domě č.p. 159/7 v ul. Ke Kinu s Domem dětí a mládeže Praha 8 – Spirála, se 
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sídlem Přemyšlenská 1102/15, 182 00 Praha 8 – Kobylisy, IČ: 49625055 pro 

volnočasové aktivity obyvatel (kroužek Rehabilitační cvičení) na dobu určitou 

od 30.9.2019 do 31.10.2019 za původních (2018/2019) podmínek. 

1.2. uzavření Smlouvy o nájmu prostor – dolní sál o výměře 67,8 m2 v Obecním 

domě č.p. 159/7 v ul. Ke Kinu se Simonou Chodorovou, bytem Chvatěruby 31, 

278 01, IČ: 08327874 a Kristýnou Vaněčkovou, Maršovice 120, 257 55, IČ: 

08488401 (Rebels team Prague), pro volnočasové aktivity obyvatel (lekce 

fitness pro děti a mládež) na dobu určitou od 1.10.2019 do 31.10.2019 za 

původních (2018/2019) podmínek. 

1.3. uzavření Smlouvy o nájmu prostor – dolní sál o výměře 67,8 m2 v Obecním 

domě č.p. 159/7 v ul. Ke Kinu se společností SOK, z. s. – klub sebeobrany, se 

sídlem Skuhrov 101, IČ: 07481616 pro volnočasové aktivity obyvatel 

(Sportovní kondiční tréninky, kurzy sebeobrany pro děti i dospělé) na dobu 

určitou od 1.10.2019 do 31.10.2019 za původních (2018/2019) podmínek. 

1.4. uzavření Smlouvy o nájmu prostor – horní sál o výměře 67,8 m2 v Obecním 

domě č.p. 159/7 v ul. Ke Kinu s Martinou Mackovou Louvarovou, se sídlem 

Antonína Judytky 872, 250 65 Líbeznice, IČ: 06111114 pro volnočasové 

aktivity obyvatel (kroužek Hýbánky – cvičení maminek s dětmi) na dobu určitou 

od 1.10.2019 do 31.1.2020. 

II. pověřuje  
starostu podpisem Smluv o nájmu nebytových prostor.  
III. ukládá 
FIO zveřejnit opětovně záměr pronájmu nebytového prostoru – horní a dolní sál, 
umístěný v Obecním domě v Praze-Ďáblicích, Ke Kinu 159/7 s upřesněnými 
podmínkami možné doby pronájmu s garantovanou dobou pronájmu do 31.3.2020 
s možností prodloužení nájemních smluv do 31.8.2020 dle harmonogramu prací pro 
plánovanou rekonstrukci budovy.  
Cena pronájmu dle platného ceníku pronájmu schváleného RMČ č.6 dne 23.1.2019.  
IV. ukládá 
FIO o této skutečnosti informovat stávající nájemce. 
(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

9/22/19 

Sestavení pracovní skupiny k projektu „Výsadba stromořadí a parky“ 
Na základě pověření ZMČ byl předložen na RMČ návrh na sestavení pracovní 
skupiny, která ve spolupráci s projektantem připraví podklady pro výběrová řízení 
v souvislosti s poskytnutím účelové dotace ZHMP na projekt „Výsadba stromořadí a 
parky“. 
 
Rada po projednání přijala usnesení č. 228/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. schvaluje 
pracovní skupinu, která ve spolupráci s projektantem připraví podklady pro výběrová 
řízení v souvislosti s poskytnutím účelové dotace ZHMP na projekt „Výsadba 
stromořadí a parky“ ve složení: Ing. Jan Hrdlička, Tatjana Dohnalová, Mgr. Barbara 
Tranová, Ing. Tomáš Dvořák, Ing. Ivana Krejzová, Ing. Marek Pěkný PhD. 
II. souhlasí 
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s vypsáním výběrového řízení na akci: „Výsadba stromořadí a parky“.  
III. pověřuje 
Ing. Šišku realizací výběrového řízení. 
IV. jmenuje 
komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Jan Hrdlička, Mgr. 
Renata Henych, Kateřina Dohnalová. Náhradnice: Ing. Krejzová. 
(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

9.10.2019 

Dodán upravený návrh studie. První schůzka pracovní skupiny proběhne dne 

10.10.2019. 

 

10/22/19 

Žádost o čerpání investičního fondu ZŠ 
Na RMČ byla předložena žádost ředitele ZŠ a MŠ, Praha-Ďáblice, U Parkánu 17 pana 
Mgr. Bc. Josefa Buchala o vyslovení souhlasu s čerpáním investičního fondu v roce 
2019 na nákup interaktivní tabule v předpokládané výši 69 708,10 Kč. 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 229/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
souhlasí 

s čerpáním investičního fondu v roce 2019 na nákup interaktivní tabule v 
předpokládané výši 69 708,10 Kč. 

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

11/22/19 

Žádost o čerpání rezervního fondu ZŠ  
Na RMČ byla předložena žádost ředitele ZŠ a MŠ, Praha-Ďáblice, U Parkánu 17 
pana Mgr. Bc. Josefa Buchala o vyslovení souhlasu s čerpáním rezervního fondu 
v roce 2019 na nákup vybavení učebny IT v předpokládané výši 101 000,- Kč. 

Rada po projednání přijala usnesení č. 230/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
souhlasí 
s čerpáním rezervního fondu v roce 2019 na nákup vybavení učebny IT v 
předpokládané výši 101 000,- Kč. 

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

12/22/19 

Přechod nájmu – H.K. 

Rada po projednání přijala usnesení č. 231/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. souhlasí 

s přechodem nájmu z důvodu úmrtí nájemce na manželku, paní H.K. 

II. souhlasí 

s uzavřením nové nájemní smlouvy s paní H.K. od 1.10. 2019 na dobu neurčitou za 

stejných nájemních podmínek, jaké měl předchozí nájemce. 
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III. pověřuje 

starostu podpisem Smlouvy o nájmu bytu s paní H.K. 

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

13/22/19 

Smlouva o spolupráci – rozvoj vzdělávání seniorů 
Na RMČ byl předložen návrh Smlouvy o spolupráci s Českou zemědělskou 
univerzitou v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha-Suchdol, IČ: 60460709, jehož 
předmětem je spolupráce při rozvoji vzdělávání seniorů, které bude zajištěno Virtuální 
Univerzitou třetího věku – distanční formou seniorské výuky, s využitím 
multimediálních kurzů. 
 
Rada po projednání přijala usnesení č. 232/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. schvaluje 

Smlouvu o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Kamýcká 129, 165 

00 Praha-Suchdol, IČ: 60460709, jejímž předmětem je spolupráce při rozvoji 

vzdělávání seniorů. 

II. ukládá 

tajemnici zkompletovat konečnou verzi smlouvy.  

III. pověřuje 

Ing. Zapletalovou rolí Tutora vzniklého Konzultačního střediska s rozsahem činností a 

daných Smlouvou. Ing. Zapletalová bude organizovat výuku Virtuální Univerzity třetího 

věku a bude předem proškolena Českou zemědělskou univerzitou v Praze. 

IV. pověřuje 

starostu podpisem Smlouvy o spolupráci. 

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

14/22/19 

Rekonstrukce koupelny – ul. Ďáblická 339/14 
Na RMČ byla předložena informace o nutnosti rekonstrukce koupelny v bytě č.8 
v domě č.p. 339/14. Byly poptány tři firmy, dvě se omluvily, z třetí firmy se dostavil 
zástupce na obhlídku a učinil cenovou kalkulaci. 
 

Rada po projednání přijala usnesení č. 233/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. souhlasí 

s výběrem dodavatele na rekonstrukci koupelny v bytě č.8 v ulici Ďáblická č.p. 339/14 

od fyzické osoby Ionut Adrian Baniceanu, Ďáblická 161/8, 182 00 Praha 8 - Ďáblice, 

IČ: 74535170 za částku 55 140,- Kč. Není plátcem DPH. 

II. pověřuje 

starostu podpisem objednávky. 

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
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AKTUÁLNÍ JEDNÁNÍ dne 9.10. 2019 

 

1/23/19 

Kontrola zápisu z RMČ č.22/2019 

 
2/23/19 
Provozní řád služebního vozidla 
Bod podřazen pod bod č. 5/20/19 – usn. č. 234/19/RMČ 
 

3/23/19 
Duplicitní vlastnictví k pozemku parc.č.585/8 v k.ú. Ďáblice – Souhlasné 
prohlášení  
Starosta prostřednictvím paní tajemnice předložil informace o provedení zápisu 
duplicitního vlastnictví k pozemku parc. č. 585/8 na LV č. 1397 v k. ú. Ďáblice ve 
prospěch M.K. (podíl id. 1/3), V.L (podíl id. 2/3) a hlavního města Prahy, svěřená 
správa nemovitostí ve vlastnictví MČ Praha-Ďáblice. Dle návrhu souhlasného 
prohlášení bude zapsáno výlučné vlastnictví k celku pozemku parc. č. KN 585/8 v k. 
ú. Ďáblice ve prospěch hl. města Prahy, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví MČ 
Praha-Ďáblice. Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha podá hlavní 
město Praha, které zároveň uhradí správní poplatek spojený s podáním návrhu na 
vklad do katastru nemovitostí. 
 
Rada po projednání přijala usnesení č. 235/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
pověřuje 
starostu podpisem Souhlasného prohlášení o zániku vlastnického práva a odstranění 
zápisu duplicitního vlastnictví dle ust. § 66, odst. 1, vyhlášky č. 357/2013 Sb. o katastru 
nemovitostí (katastrální vyhláška), v platném znění a návrh na zápis těchto změn do 
katastru nemovitostí a zasláním na MHMP. 
(4-0-0) 
 
4/23/19 
Pojistná smlouva – Alianz 
Starosta prostřednictvím paní tajemnice předložil návrh kalkulace na pojištění 
služebního vozidla pro MČ Praha-Ďáblice. Úrazové pojištění je zahrnuto v ceně 
balíčku Varianta MAX. Roční platba 8 815,- Kč se spoluúčastí 5 000,- Kč. 
 
Rada po projednání přijala usnesení č. 236/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. schvaluje  
předloženou kalkulaci pojištění MOJE AUTO od společnosti Allianz pojišťovna, a.s., 
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 6, IČ: 47115971 ve variantě Max, ve které je nově 
zahrnuto úrazové pojištění jak řidiče, tak i spolucestujících. 
II. souhlasí 
s uzavřením Pojistné smlouvy od 1.11.2019 za částku 8292,- Kč od společnosti Allianz 
pojišťovna, a.s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 6, IČ: 47115971. 
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III. pověřuje 
starostu podpisem Pojistné smlouvy na Auto Škoda Fabia 4A10463. 

(4-0-0) 
 

5/23/19 

Finanční dary 

Rada po projednání přijala usnesení č. 237/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. schvaluje 

finanční dar: 

1.1. Hudebnímu sdružení Ďáblík, Rumburská 248/14, 190 00 Praha 9, IČ: 

26625679 ve výši 20 000,- Kč, 

1.2. Spolku Parkán, U Parkánu 17/11, 182 00 Praha 8 - Ďáblice, IČ: 03866238 ve 

výši 20 000,- Kč. 

II. pověřuje 

starostu podpisem darovacích smluv. 

III. ukládá 

FIO zajistit realizaci bodu č. I. tohoto usnesení. 

(4-0-0) 
 

6/23/19 

Vyřazovací protokoly k majetku MČ č. 6 – 8 

Rada po projednání přijala usnesení č.238/19/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 

souhlasí 

s vyřazením majetku MČ Praha-Ďáblice uvedeným na Protokolech č.6, č.7 a č.8 o 

vyřazení majetku. Jedná se o likvidaci elektroodpadu v celkové částce: Protokol č.6 – 

13 269,50 Kč, Protokol č.7 – 28 673,84 Kč a Protokol č.8 – 75 523,00 Kč, který je 

vedený na evidenčních kartách DDHM na FIO.  

(4-0-0) 
 
7/23/19 
Servisní smlouva – požární uzávěry 
Tajemnice předložila informace o nutnosti uzavření smlouvy na pravidelný servis 

požárních rolet, ovládacího modulu, záložního zdroje a majáků v objektu OD Ďáblice. 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 239/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. schvaluje 

uzavření Servisní smlouvy se společností Stöbich Brandschutz s.r.o., Zvonařka 

14/137, 617 00 Brno, IČ: 26299356, jejímž předmětem je technická podpora a servisní 

péče produktů uvedených v čl. 1 smlouvy (požární uzávěr Fiberseal Evolution, 

ovládací modul AM-E-EV, záložní zdroj UPS a maják) za částku 7382,- Kč bez DPH 

za jednu roční kontrolu produktů. 
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II. pověřuje 

starostu podpisem smlouvy. 

(4-0-0) 
 

8/23/19 

Dodatek č.2 ke Smlouvě o zemědělském pachtu  

Na RMČ byl tajemnicí předložen návrh Dodatku č.2 ke Smlouvě o zemědělském 

pachtu ze dne 30.9.2015 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 240/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. schvaluje 

uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 30.9.2015 se 

společností KOŇSKÁ LOUKA ĎÁBLICE s.r.o., Petra Bezruče 887/41, 182 00 Praha 8 

- Kobylisy, IČ: 27246086 a Bc. Ondřejem Bačinou, Hoštická 14, 250 69 Klíčany, IČ: 

70103755, jejímž předmětem je sjednání pachtu na dobu určitou, a to do 30.9.2020.  

II. pověřuje 

starostu podpisem Dodatku č.2 ke Smlouvě o zemědělském pachtu. 

(4-0-0) 
 

9/23/19 

Objednávka na zhotovení betlému 

Radní Mgr. Dvořáková podala informace o zhotovení uměleckého betlému do 
veřejných prostor budovy radnice. Betlém bude zhotoven paní Barborou Sládkovou. 
S Barborou Sládkovou MČ úspěšně spolupracovala již v minulosti. Proto byla vybrána 
v souladu s čl.11 Směrnice č.3 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
 

Rada po projednání přijala usnesení č. 241/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. souhlasí 

s vystavením objednávky dle předložené kalkulace na zhotovení betlému dle 

předloženého návrhu u paní Barbory Sládkové, Poděbradova 494/15, 182 00 Praha, 

IČO: 75719533, za částku 112 000,- Kč. 

II. pověřuje 

starostu podpisem objednávky. 

III. ukládá  

FIO zařadit částku ve výši 112 000,- Kč do Rozpočtového opatření č.10/2019. 

(4-0-0) 
 

10/23/19 

Informace radních a pro radní 

Ing. Hrdlička:  

• odvodnění – nový návrh PVS 

• situace okolo budovy KC Vlna 

• informace o agendě Městské Policie – červenec – září 
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• příprava stanovisek k EIA pro záměry SOKP 518 a 519, příprava na 

pokračování procesu EIA pro záměr „navýšení skládky“. 

• informace o kontrole ČIŽP  

Mgr. Dvořáková: 

• vánoční strom 

 
 
Konec: v 17:25 hodin 

Zapisovatel: Markéta Köhlerová 

Datum vyhotovení zápisu: 9.10. 2019 

Za ověřovatele: radní Ing. Tomáš Dvořák 

Další jednání: 23.10. 2019 ve 13:00 hod. 


