
Zápis z jednání RMČ č. 26 ze dne 20.11. 2019    

 

1 

 

Zápis z 26. jednání 

Rady Městské části Praha – Ďáblice 
konaného dne 20.11. 2019 od 13:15 hodin  

 
Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička (příchod v 16:30hod), místostarosta Ing. Jan 
Hrdlička, radní: Ing. Ludvík Tesař, Ph.D., Ing. Tomáš Dvořák, Mgr. Simona Dvořáková, 
tajemnice Mgr. Renata Henych 
Omluveni:  

Hosté: Markéta Köhlerová  

Program jednání: 

1. Kontrola zápisu z RMČ č.25/2019 (taj.)  

2. Nájemní smlouva T-mobile – prostory v budově č.p.339/14 (taj.) 

3. Příkazní smlouva-Fair Care, s.r.o. (star.) 

4. Smlouva o partnerství s MČ Praha-Dolní Chabry (star.) 

5. Vyřazovací protokoly č.9,10,11 (taj.) 

6. Omezení provozu ÚMČ v období vánočních svátků (taj.) 

7. Pronájem prostor v Obecním domě Ke Kinu 159/7 – Divadelní sekce z.s. 

(taj.) 

8. Prodloužení pronájmu zahrádky parc. č. 587/54 – Osinalická ul., Z.K. (taj.) 

9. Odměna za poskytnuté právní služby (star.) 

10. Schválení úhrady TKO za II. pololetí 2019 (taj.) 

11. Pronájem prostor v Obecním domě Ke Kinu 159/7 – Lukáš Horváth (taj.) 

12. Nájem bytu U Parkánu č.p. 18, Praha-Ďáblice (taj.) 

13. Orientační značení (místostar.) 

14. Jmenování člena Sociální komise (radní Mgr. Dvořáková) 

15. 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. 
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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)  

 

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. 
 
23.10.2019 
V pátek 18.10.2019 proběhla pracovní schůzka za účasti zástupců MČ Praha-Ďáblice, 

MČ Praha-Dolní Chabry a administrátora projektu. Dohodnuto finální upřesnění obou 

smluv, Smlouvy o partnerství vč. přílohy č.1 a Příkazní smlouvy. Smlouvy budou 

předloženy ke schválení na dalším jednání RMČ.  

 

6.11.2019 

MČ obdržela upravené texty návrhů smluv, které budou po kontrole ze strany MČ 

Praha – Ďáblice předloženy na nejbližším jednání RMČ ke schválení. 
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20.11.2019 

Návrhy smluv byly zařazeny jako zvláštní bod aktuálního jednání RMČ (3/26/19 

smlouva příkazní, 4/26/19 Smlouva o partnerství) 

 

6/11/19 

Vícepráce – dostavba veřejného osvětlení Buližníková  

MČ Praha-Ďáblice Stavební práce na vybudování veřejného osvětlení (VO) v ulicích 

Buližníková, Poděbradova, Myslivecká a Skalnická byly dokončeny. Práce provedeny 

ve stanoveném rozsahu a dle PD s drobnými změnami.  

Jedná se o požadavek zhotovitele na úhradu víceprací cca 7 000 Kč bez DPH – za 

izolace SKELDO uvnitř každého sloupu (aktuální požadavek THMP) a  

ochranu sloupu VO proti nárazu při parkování – cca 10 000 Kč bez DPH). 

 

S oběma položkami nebylo v PD uvažováno. 

Stavba V.O. musí být nyní zkolaudována a poté zahájen proces převodu V.O. na 

magistrát HMP.   

 

Rada po projednání přijala usnesení č.122/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

s rozsahem požadovaných víceprací (izolační koncovky Skeldo a 1 zábrana u sloupu 

VO) do max. výše 20 000 Kč bez DPH. 

II. pověřuje 

místostarostu podpisem objednávky na dodatečně požadované práce.  

ÚKOL SPLNĚN. 

III. pověřuje  

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

na Magistrát HMP. 

(5-0-0) ÚKOL TRVÁ 

 

29.5.2019 

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

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

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

obsaženy v projektové dokumentaci. 

 

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 
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I. bere na vědomí 

informaci místostarosty o průběhu jednání s firmou ELTODO. 

II. souhlasí 

s pokračováním stavby, tj. doplněním požadovaného obetonování chrániček a 

dokončením prací.  

III. pověřuje 

místostarostu vyjednáním výše podílu MČ na vícenákladech v závislosti na podílech 

zhotovitele, TDI a projektanta. 

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

10.7. 2019 

Proběhlo jednání. Z celkové částky 301 734,- Kč by měl podíl MČ činit 76 491,- Kč 

bez DPH. Místostarosta byl pověřen přípravou dodatku Smlouvy o dílo pro příští 

zasedání RMČ. 

 

24.7.2019 

Dostavba veřejného osvětlení Buližníková – Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo  

Rada po projednání přijala usnesení č.178/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. schvaluje 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „Dostavba veřejného osvětlení“ č.111/2018 ze dne 

6.8.2018, jehož předmětem je doplnění provedení obetonování chrániček kabelu 

veřejného osvětlení pod komunikacemi a vjezdy na soukromé pozemky ve výši 

301 734 Kč bez DPH, které je nutné pro úspěšné zkolaudování a předání díla doplnit. 

Podíl MČ Praha-Ďáblice činí 76 491 Kč bez DPH. 

II. pověřuje 

místostarostu podpisem Dodatku č.2. 

(4-0-0) ÚKOL TRVÁ (smlouva je u dodavatele, 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 SPLNĚN 

 

23.10.2019 

Dodavatel ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o. informuje o postupu jednání se správcem 

veřejného osvětlení na území Hl. m. Prahy-společností Technologie Hlavního města 

Prahy, a.s. Závěry posledních jednání konstatují, že nebyly řádně naplněny podmínky 

pro provedení obetonování chrániček kabelů veřejného osvětlení pod komunikacemi 

a vjezdy na soukromé pozemky. Z těchto důvodů se doplňuje režim pro odstraňování 

případných poruch na kabelovém vedení na vjezdech na soukromé pozemky a 
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v místech přejezdu komunikace. Obě strany pracují na podmínkách. Poté bude 

předložen nový návrh Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo „Dostavba veřejného osvětlení“.  

 

6.11.2019 

Rada po projednání přijala usnesení č.256/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. revokuje  

usnesení č.178/19/RMČ. 

II. schvaluje  

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „Dostavba veřejného osvětlení“ ze dne 6.8.2018, se 

společností ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 

Praha 4, IČO: 25751018, jehož předmětem je doplnění režimu pro odstraňování 

případných poruch na kabelovém vedení na vjezdech na soukromé pozemky a 

v místech přejezdu komunikací. 

III. pověřuje 

starostu podpisem Dodatku č.2. 

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

7/12/19 

Obecní dům Ke kinu – stavebně technický průzkum 

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

října 2019.  

ÚKOL SPLNĚN, viz. doplnění dne 20.11.2019 

23.10.2019 

Finalizace variant fasády připravena k projednání. Dle stanovisek DOSS nutno 

implementovat zhotovení retenční nádrže, která bude zpomalovat odtok dešťových 

vod. Varianty řešení zkonzultovány s PVK. 

 

20.11.2019  

Dořešeny veškeré detaily potřebné pro jednání sloučeného řízení, barevnost fasády 

+ materiál rámů oken – bude řešeno v zadávací dokumentaci. 

 

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 SPLNĚN, viz. dne 20.11.2019 

 

6.11.2019 
MČ Praha – Ďáblice může uzavřít dodatek č. 4. Nájemní smlouvy pouze na 2 reklamní 
panely. Pronajímateli byl předán kontakt na MHMP k uzavření smlouvy na další 
období pro zbývající 4 reklamní panely. 
 

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.  
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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 SPLNĚN, viz. dne 20.11.2019 
 

6.11.2019 

Převedení dokumentace a vydaného stavebního povolení bylo schváleno a projekt 

bude převeden na MHMP. Smlouva je k podpisu na MHMP, odbor dopravy, poté bude 

doručena k podpisu na MČ.  

  

20.11.2019 
Smlouva podepsána a projekt přebírá Magistrát hl. m. Prahy. 

 

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. 

II. pověřuje předsedu FV 

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

nejbližším zasedání zastupitelstva. 

(5-0-0) ÚKOL TRVÁ 

 

6/24/19 

Rozpočtové opatření č.10/2019 
Rada po projednání přijala usnesení č. 246/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 10 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.10 na 

nejbližším zasedání zastupitelstva. 

(5-0-0) ÚKOL TRVÁ 

 

9/24/19 

SOSB-VB – Česká telekomunikační infrastruktura  

Na RMČ byl místostarostou předložen návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti, jehož předmětem je na pozemcích parc. č. 65/1, 88/1, 713/1, 734, 761, 

788, 850, 904 zapsaných na LV č. 860, pro katastrální území Ďáblice, obec Praha, u 

Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha umístění 

podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – 2ks ochranných 

HDPE trubek pro optické kabely včetně související infrastruktury. Služebnost bude 

sjednána na dobu neurčitou za náhradu stanovenou znaleckým posudkem, který 

nechá na své náklady zpracovat CETIN. 

Rada po projednání přijala usnesení č. 249/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. schvaluje 

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, Žižkov 

(zastoupená na základě Plně moci společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s., se 

sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, PSČ 106 00, IČ: 257 40 253, 

„CETIN“),  

II. pověřuje 

starostu podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.  

(5-0-0) ÚKOL TRVÁ 

 

20.11.2019 

Smlouva zaslána ke kompletaci protistraně. 

 

11/24/19 

Postoupení stížnosti k vyřízení RMČ – HMP – TENTO BOD JE NEVEŘEJNÝ 
Rada po projednání přijala usnesení č. 251/19/RMČ. 

 

14/24/19 

Inventarizace majetku za rok 2019 

Rada po projednání přijala usnesení č. 254/19/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 2019 v tomto složení: 

1.1. hlavní inventarizační komise 

Předseda: starosta – Ing. Miloš Růžička 

Členové: tajemnice úřadu – Mgr. Renata Henych 
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         místostarosta – Ing. Jan Hrdlička 

               kontrolní výbor – Mgr. Jiří Kříž 

               vedoucí FIO – Miroslava Koubová 

Tajemník komise: Pavla Černá 
1.2. dílčí inventarizační komise majetku dle inventarizačních míst 
úřad MČ:  P.Černá, Mgr. R.Henych, Ing. I.Krejzová, M.Köhlerová,  
obecní dům:  J. Kacovská, K.Dohnalová, I. Krejzová 
knihovna:                T. Zapletalová, Ing. B. Lomozová, M.Köhlerová 
KC Vlna:                  MgA. M. Ničová, M.Köhlerová, Mgr.S.Dvořáková 
hasičský dům: P.Kohout, P. Krejčí, Ing. Dvořák 
bytové domy: Ing. B. Lomozová, K. Dohnalová, Ing. I.Krejzová 
ostatní inv. místa: K. Dohnalová, Ing. I. Krejzová, E.Keméň, Ing. J.Hrdlička 
inventarizace nemovitého majetku: P.Černá, Ing. B. Lomozová 
1.3.      dílčí inventarizační komise pro finanční majetek a fondy 
M. Koubová,  Ing. B. Lomozová, P.Černá, Ing. J. Pavel 
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, M. Koubová 
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. 
(5-0-0) ÚKOL TRVÁ 

 

3/25/19 

Smlouva o věcném břemenu – PREdistribuce, a.s. 

Tajemnice prostřednictvím místostarosty předložila návrh Smlouvy o věcném 

břemenu ve prospěch PREdistribuce a.s. pro kabelové vedení 1 kV k tíži pozemku 

parc. č. 1172/1, k. ú. Ďáblice (ul. Květnová). Hlavní město Praha uzavřelo dne 

7.6.2017 se společností PREdistribuce a.s. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o 

zřízení věcného břemene, neboť v té době bylo vlastníkem pozemku Hlavní město 

Praha. Dne 24.10.2017 bylo do katastru nemovitostí zaneseno ohlášení o svěření 

pozemku pro MČ Praha-Ďáblice. Z tohoto důvodu MČ Praha-Ďáblice následně nyní 

uzavírá přímo Smlouvu o věcném břemenu. 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 257/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o věcném břemenu ve prospěch PREdistribuce a.s., se sídlem 

Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, IČ: 27376516, jejímž předmětem je zřízení a 

vymezení věcného břemene osobní služebnosti pro kabelové vedení 1 kV k tíži 

pozemku parc. č. 1172/1, k. ú. Ďáblice (ul. Květnová) o velkosti 1 m2 za částku 3 000,-

Kč. 
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II. pověřuje 

starostu podpisem Smlouvy o věcném břemenu ve prospěch PREdistribuce a.s. 

(4-0-0) ÚKOL TRVÁ 

 

20.11.2019 

Smlouva odeslána protistraně k podpisu. 

 

4/25/19 

Dodatek č.7 ke Smlouvě mezi MČ Praha-Ďáblice a obcí Hovorčovice o 
spolupráci při zabezpečení požární ochrany  
Tajemnice prostřednictvím místostarosty předložila návrh Dodatku č.7 ke smlouvě, 
kterou spolu uzavřely MČ Praha-Ďáblice a obec Hovorčovice dne 30. 5. 2012 o 
spolupráci při zabezpečování požární ochrany. Předmětem smlouvy je konkrétní výše 
finančního příspěvku, termín jeho poskytnutí a účel jeho použití na každý příslušný 
kalendářní rok.  

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 258/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí  

s uzavřením Dodatku č. 7 ke smlouvě ze dne 30. 5. 2012 uzavřené mezi MČ Praha-
Ďáblice a obcí Hovorčovice o spolupráci při zabezpečování požární ochrany, jejímž 
předmětem je výše příspěvku Obce Hovorčovice pro kalendářní rok 2020 ve výši 
40 000,- Kč. 
II. pověřuje 

starostu podpisem dodatku č. 7, který je přílohou tohoto usnesení. 

(4-0-0) ÚKOL TRVÁ 

 

20.11.2019 

Dodatek č.7 bude schvalován zastupitelstvem obce Hovorčovice v měsíci prosinci 

2019. 

5/25/19 

Kontejnery BIO VOK 

OVS poptal firmy na kontejnery BIO VOK pro rok 2020. Byly poptány 3 firmy v souladu 
se Směrnicí č.3. 
 
Rada po projednání přijala usnesení č.259/19/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 

I. schvaluje 
předloženou nabídku společnosti Bonsoft, s.r.o., se sídlem Milíčova 377/23, 130 00 

Praha 3, IČ: 45272301 na kontejnery BIO VOK v počtu 35 ks za částku 2700,- Kč/kus 

v celkové částce 114 345,- Kč vč. DPH. 

II. pověřuje 
starostu podpisem objednávky. 
(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
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7/25/19 

Oprava chodníků 

Bylo osloveno 5 firem, z toho 2 firmy neodpověděly, 1 firma nemá volnou kapacitu a 
2 firmy poslaly cenové nabídky. 
 
Rada po projednání přijala usnesení č.260/19/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 

I. schvaluje 
předloženou cenovou nabídku společnosti PM stavební společnost – Miroslav Pompa, 
U Parkánu 24/3, Praha 8, IČ: 49375016, za částku 100 400,- Kč bez DPH. 
II. pověřuje 
starostu podpisem objednávky. 
(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
 

8/25/19 

Návrh na územní změnu zkráceným postupem 

Firma Ekospol, a.s., podala návrh změny územního plánu zkráceným postupem. MČ 
Praha-Ďáblice vyvolala společnou schůzku, na které nedošlo ke shodě mezi MČ 
Praha-Ďáblice a firmou Ekospol, a.s., na komplexní dořešení historické problematiky 
v rámci dotčené lokality. 
 
Rada po projednání přijala usnesení č.261/19/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 

I. bere na vědomí  
žádost f irmy Ekospol, a.s., Dukelských hrdinů 747/19, 170 00 Praha 7 –  
Holešovice,  o vyjádření k  návrhu změny územního plánu p. č. 1729/35, 
o výměře 1459 m2,  v k. ú. Ďáblice.  
II. pověřuje  starostu 
postoupit žádost MHMP v  tuto chvíl i bez stanoviska MČ Praha -Ďáblice .  
(5-0-0) ÚKOL TRVÁ 

 

09/25/19 

Vybavení pro pult občerstvení ve foyer Obecního domu 

Ing. Krejzová oslovila 4 firmy, z toho odpověděly 2. Pouze firma PMN nabídla 
požadovanou profesionální myčku rozměrů, které odpovídají připraveným rozměrům 
v kuchyňské lince ve foyer. 
 
Rada po projednání přijala usnesení č.262/19/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 

I. souhlasí 
s objednáním vybavení pultu občerstvení (myčka, lednice, chladící vitrína) u 

společnosti PMN – Výroba nerez. zařízení s.r.o., Novgorodská 7, 100 00 Praha 10, 

IČO: 24721042, za částku 72 141,- Kč bez DPH. 

II. pověřuje 
starostu podpisem objednávky. 
(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
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AKTUÁLNÍ JEDNÁNÍ dne 20.11. 2019 

1/26/19 

Kontrola zápisu z RMČ č.25/2019 

 

2/26/19 

Nájemní smlouva T-mobile – prostory v budově č.p.339/14 
Ve dnech 29.10.2019-14.11.2019 byl zveřejněn záměr pronájmu nebytového prostoru 
bytového domu v Praze-Ďáblicích, Ďáblická 339/14.  
Původní smlouva s T-Mobilem končí k 17.12.2019. 
 
Rada po projednání přijala usnesení č. 263/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. schvaluje 
uzavření Smlouvy o nájmu prostor v bytovém domě čp. 339/14 v ul. Ďáblická se 
společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 
4, IČ 64949681, s účinností od 18.12.2019. 
II. pověřuje 
starostu podpisem smlouvy o pronájmu prostor. 
(4-0-0) 
 

3/26/19 

Příkazní smlouva-Fair Care, s.r.o. 

Na RMČ byl předložen návrh Příkazní smlouvy projednaný s právní kanceláří. Účelem 
této Smlouvy je úprava podmínek spolupráce při projektovém a finančním řízení 
projektu „Sociální pracovník na MČ Praha-Ďáblice a MČ Praha-Dolní Chabry 
CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011309“. 

Doplněný návrh textu smlouvy bude zaslán všem smluvním stranám k odsouhlasení 

finálního textu a poté podán na nejbližší zasedání RMČ. 

 

4/26/19 

Smlouva o partnerství s MČ Praha-Dolní Chabry  

Na RMČ byl předložen návrh Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci 

s finančním příspěvkem, projednaný s právní kanceláří. Účelem této Smlouvy je 

zajištění realizace projektu s názvem „Sociální pracovník na MČ Praha-Ďáblice a MČ 

Praha-Dolní Chabry“ podpořeného finančními prostředky z ESF v rámci Operačního 

programu Zaměstnanost. Návrh smlouvy bude zaslán protistranám k odsouhlasení 

finálního textu. 

 

5/26/19 

Vyřazovací protokoly č.9,10 a 11  

Na RMČ FIO prostřednictvím tajemnice předložil ke schválení vyřazovací protokoly 

č.9,10 a 11. Jedná se o nafukovací člun pro JSDH z roku 2002, staré přilby Gallet a 

další věci jako např. kompresor, proudnice, autobaterie (pořízeno v letech 1995-2016), 

které mají nyní reálně nulovou hodnotu. 
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Rada po projednání přijala usnesení č.264/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

souhlasí 

s vyřazením majetku MČ Praha-Ďáblice uvedeného na Protokolech č.9, č.10 a č.11 o 

vyřazení majetku, který je vedený na evidenčních kartách DDHM na FIO. 

(4-0-0) 

 

6/26/19 

Omezení provozu ÚMČ v období vánočních svátků 

Na RMČ byl tajemnicí předložen ke schválení návrh na uzavření ÚMČ pro veřejnost 

v období vánočních svátků. Veškeré služby spojené s  příjmem a vydáním 

hotovosti nebudou v těchto dnech poskytovány, (vč. ověřování listin, výpisů 

ze systému Czech Point apod.).  

 

Rada po projednání přijala usnesení č.265/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

souhlasí 

s omezením provozu a služeb pro občany Úřadu MČ Praha -Ďáblice 
v období vánočních svátků z  důvodu uzávěrky finančního roku. 
(23.12.,27.12.,30.12. a 31.12. 2019). 
(4-0-0) 

 

7/26/19 

Pronájem prostor v Obecním domě Ke Kinu 159/7 – Divadelní sekce z.s. 

Na RMČ byla předložena žádost o pronájem prostor v Obecním domě, horní sál, pro 
Divadelní Sekci z.s. 
 
Rada po projednání přijala usnesení č. 266/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu prostor – horní sál o výměře 64,5 m2 v Obecním domě 

č.p. 159/7 v ul. Ke Kinu s Divadelní sekcí z.s., se sídlem Zdiměřická 1435/25, 149 00 

Praha 4, IČ: 04765087 od 21.11.2019 do 31.3.2020. 

II. pověřuje  

starostu podpisem smlouvy s Divadelní sekcí z.s. 

(4-0-0) 

 

8/26/19 

Prodloužení pronájmu zahrádky p.č. 587/54 – Osinalická ul., Z.K.  

Na RMČ byla předložena žádost o prodloužení nájmu pozemku – zahrádky, na parc. 
č. 587/54 v ulici Osinalická. 

 

Rada po projednání přijala usnesení č.267/19/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí  
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s uzavřením Dodatku č. 9 k nájemní smlouvě č. SML 013/2012 ze dne 10.1.2012 
s paní Z.K., jehož předmětem je prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou od 
1.1.2020 do 31.12.2020. 
II. pověřuje 

starostu podpisem Dodatku č. 9 k nájemní smlouvě s paní Z.K. 

(4-0-0) 

 

9/26/19 

Odměna za poskytnuté právní služby 
Na RMČ byla prostřednictvím tajemnice předložena nabídka právních služeb od 
společnosti Doucha-Šikola, advokáti s.r.o., na právní služby a poradenství týkající se 
problematiky akce „Záměr společnosti FCC Česká republika, s.r.o. na využití volné 
kapacity skládky odpadů Ďáblice v prostoru I. etapy“ za sjednanou částku 1850,- 
Kč/hodinu bez DPH . 
 

Rada po projednání přijala usnesení č.268/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. souhlasí  
s předloženou nabídkou právních služeb od společnosti Doucha-Šikola, advokáti 
s.r.o., se sídlem: Mezibranská 579/7, 110 00 Praha, Nové Město, IČ:04442687.  
II. pověřuje  

v rámci smlouvy jako oprávněné osoby na straně příkazce Ing. Miloše Růžičku, Ing. 
Jana Hrdličku a Ing. Tomáše Dvořáka k zadávání prací na straně příkazce 
v maximálním rozsahu do 250 000,- Kč. 
III. pověřuje  

starostu podpisem Příkazní smlouvy. 

(4-0-0) 

 

10/26/19 

Schválení úhrady TKO za II. pololetí 2019 
Na RMČ FIO prostřednictvím tajemnice předložil ke schválení úhradu TKO za II. 

pololetí 2019. 

 
Rada po projednání přijala usnesení č.269/19/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje  

úhradu příspěvku ve výši poplatkové povinnosti na 2. pololetí 2019 bezhotovostním 

převodem z rozpočtu MČ přímo správci poplatku dle seznamu odsouhlaseného 

správcem poplatku (MHMP). 

II. pověřuje  

předsedu FV informovat zastupitele na nejbližším zasedání ZMČ. 

(4-0-0) 

 

11/26/19 

Pronájem prostor v Obecním domě Ke Kinu 159/7 – Lukáš Horváth 
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Na RMČ byla předložena žádost o pronájem prostor v Obecním domě, horní sál, pro 
Lukáše Horvátha. 
 
Rada po projednání přijala usnesení č. 270/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu prostor – horní sál o výměře 64,5 m2 v Obecním domě 

č.p. 159/7 v ul. Ke Kinu s Lukášem Horváthem, se sídlem Melicharova 846, 259 01 

Votice, IČ: 0614154 od 20.11.2019 do 11.3.2020. 

II. pověřuje  

starostu podpisem smlouvy s Lukášem Horváthem. 

(4-0-0) 

 

12/26/19 

Nájem bytu U Parkánu č.p. 18, Praha-Ďáblice 

Rada po projednání přijala usnesení č.271/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

na základě důvodů uvedených v žádosti s pronájmem bytu v domě č. 18/9, ul. U 

Parkánu, Praha-Ďáblice paní M.V. na dobu určitou, tj. od 1.12. 2019 do 30.11.2020. 

II. pověřuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy.  

(4-0-0) 

 

13/26/19 

Orientační značení  

Byly poptány 4 firmy se zadáním poptávky výroby 25 ks městského orientačního 

značení o rozměrech 1000x200 mm s bočním uchycením a rámečkem. 

 

Rada po projednání přijala usnesení č.272/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

 

I. bere na vědomí 

nabídky oslovených firem:  

• ELEKTROSUN s r.o., U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice, IČ: 25688553, cena 

celkem vč. upínek 18 225,- Kč bez DPH, 

• DOZNA s r.o., Cukrovarská 775, 196 00 Praha 9, IČ: 45793549, cena celkem 

vč. upínek 53 550- Kč bez DPH, 

• VAKO mobiliář, Vlastina 889/23, 161 00 Praha 6, IČ: 06195954, cena celkem 

vč. upínek 27 870,- Kč bez DPH, 

• URBANIA s.r.o., Hlavní 21, 664 48 Moravany, IČ:  

26242826, cena celkem vč upínek 63 158,- Kč bez DPH. 
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II. souhlasí 

s výběrem firmy ELEKTROSUN s.r.o., U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice, IČ: 25688553, 

pro výrobu a dodávku cca 40ks směrových šipek s popisem, včetně upínacího 

materiálu do maximální ceny 35 000,- Kč bez DPH. 

III. pověřuje 

starostu podpisem objednávky. 

(4-0-0) 

 

14/26/19 

Jmenování člena Sociální komise 

Rada po projednání přijala usnesení č.273/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. schvaluje 

členství v sociální komisi pro paní Janu Kohoutovou. 

II. jmenuje 

paní Janu Kohoutovou členkou Sociální komise s účinností od 21.11.2019. 

(4-0-0)  

 

15/26/19 

Informace radních a pro radní 

• Ing. Hrdlička – Rozpočet 2020 – informace po zasedání FV 

• Ing. Hrdlička – Postup, finalizace a specifikace sázení stromů 

• Ing. Hrdlička – Plánovaná povodňová prohlídka v rozmezí 9.-15.3.2020 

• Ing. Tesař, Ph.D. – Participativní rozpočet – postup v přípravě podkladů 

• Mgr. Dvořáková – Školská rada – informace o končících mandátech 

 

 

 

Konec: v 17:00 hodin 

Zapisovatel: Markéta Köhlerová 

Datum vyhotovení zápisu: 20.11. 2019 

Za ověřovatele: radní Ing. Tomáš Dvořák 

Další jednání: 27.11.2019 ve 13:00 hod. 


