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Zápis z 27. jednání 

Rady Městské části Praha – Ďáblice 
konaného dne 27.11. 2019 od 13:00 hodin  

 
Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička (příchod 13:19 hod), místostarosta Ing. Jan 
Hrdlička, radní: Ing. Ludvík Tesař, Ph.D., Ing. Tomáš Dvořák, Mgr. Simona Dvořáková 
(odchod 14:55 hod), tajemnice Mgr. Renata Henych 
Omluveni:  

Hosté: Markéta Köhlerová  

Program jednání: 

1. Kontrola zápisu z RMČ č.26/2019 (taj.)  

2. Příkazní smlouva – AK Dohnal-Bernard (star.) 

3. Program na ZMČ č.7 dne 19.12.  2019(star.) 

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

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

6. Rozpočet 2020 MČ (star.) 

7. Rozpočet PO 2020 (star.) 

8. Rozpočet VHČ 2020 (star.) 

9. Střednědobý výhled MČ 2021-2025 (star.) 

10. Střednědobý výhled PO 2021-2022 (star.) 

11. Odměna řediteli ZŠ a MŠ (star.) 

12. Výměna plynového kotle – Ďáblická 339/14 (místostar.) 

13. Finanční dary občanům (star.) 

14. Nabídka na odkup pozemků v k. ú. Ďáblice (star.) 

15. Vybavení KC Vlna (taj.) 

16. SK Ďáblice – rekultivace dočasné sportovní plochy (taj.) 

17. Objednávky na doplnění audiosystému v sále a elektroniky (místostar.) 

18. Vánoční výzdoba (star.) 

19. 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 
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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)  

 

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.  
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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. 

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  

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 

 

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 
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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. 
 

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. 

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 
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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. 

 

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 

               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 
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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. 

II. pověřuje 

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

(4-0-0) ÚKOL TRVÁ 

 

20.11.2019 

Smlouva zkompletována a 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 
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8/25/19 

Návrh na územní změnu zkráceným postupem 

Firma Ekospol, a.s., podala návrh na pořízení 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 SPLNĚN 

 

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) ÚKOL SPLNĚN 
 

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. 

27.11.2019 

Rada po projednání přijala usnesení č.276/19/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 
s uzavřením Příkazní smlouvy s příkazníkem – společností Fair Care s.r.o., Nuselská 

499/132, 140 00 Praha 4 – Michle, IČO: 28881991 na straně jedné a 2 příkazci – MČ  
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Praha-Ďáblice a MČ Dolní-Chabry na straně druhé, jejímž předmětem je 

administrativní zajištění projektového řízení a finančního řízení projektu příkazce 

„Sociální pracovník na MČ Praha Ďáblice a Dolní Chabry 

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011309“. 

II. pověřuje 

starostu podpisem Příkazní smlouvy. 

(5-0-0)  

 

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  

27.11.2019 
Rada po projednání přijala usnesení č. 277/19/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 
s předloženým návrhem Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci s finančním 
příspěvkem s MČ Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské náměstí 253/5, 184 00 Praha-
Dolní Chabry, IČ: 00231274, jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a 
povinností při 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. 
II. doporučuje  
Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci s finančním příspěvkem s MČ Praha-
Dolní Chabry ke schválení ZMČ. 
(5-0-0) 
 

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. 

 

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) ÚKOL SPLNĚN 
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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) ÚKOL SPLNĚN, informace zveřejněna na webových stránkách MČ. 

 

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) ÚKOL SPLNĚN 

 

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  
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) ÚKOL SPLNĚN 
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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) ÚKOL SPLNĚN 

 

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) ÚKOL TRVÁ 

 

11/26/19 

Pronájem prostor v Obecním domě Ke Kinu 159/7 – Lukáš Horváth 

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. 
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II. pověřuje  

starostu podpisem smlouvy s Lukášem Horváthem. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

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) ÚKOL SPLNĚN 

 

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. 

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 

(4-0-0)  

ÚKOL SPLNĚN 

 

14/26/19 

Jmenování člena Sociální komise 

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

ÚKOL SPLNĚN 

 

 

AKTUÁLNÍ JEDNÁNÍ dne 27.11. 2019 

1/27/19 

Kontrola zápisu z RMČ č.26/2019 

 

2/27/19 

Příkazní smlouva – AK Dohnal-Bernard  
Na RMČ byl tajemnicí předložen ke schválení návrh Příkazní smlouvy 
s advokátní kanceláří  AK Dohnal-Bernard z důvodu nutných úprav stávající 
smlouvy dle aktuálního znění Občanského zákoníku , a to za stejných 
podmínek. 
 

Rada po projednání přijala usnesení č.274/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. schvaluje 

uzavření Příkazní smlouvy se společností Advokátní kancelář Dohnal & Bernard, s.r.o., 

se sídlem: Klokotská 103/13, 390 01 Tábor, IČ: 01825666, jejímž předmětem je 

zajištění a poskytování právní pomoci týkající se problematiky smluvních vztahů, 

správně právních a soukromoprávních otázek, veřejných zakázek a další právní 

služby dle vzájemné dohody. 

II.pověřuje 

starostu podpisem Příkazní smlouvy. 

(4-0-1) 

 

3/27/19 

Program na ZMČ č.7 dne 19.12.  2019   
Na RMČ byl tajemnicí předložen ke schválení návrh programu na zasedání 
ZMČ č.7, které se bude konat dne 19.12.2019.  
 

Rada po projednání přijala usnesení č.275/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

schvaluje 

Program na zasedání ZMČ č.7, které se bude konat dne 19.prosince 2019 od 17:00 

hodin v budově OD, Osinalická 1104/13, Praha-Ďáblice, v tomto znění: 
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P R O G R A M 

1. Kontrola zápisu ZMČ č. 6/2019 

2. Volný mikrofon 

3. Informace k podpisové akci „Maata“ (star.) 

4. Rozpočtové opatření 9,10/2019 – informace (FIO) 

5. Rozpočtové opatření č.11/2019 (FIO) 

6. Rozpočet MČ Praha-Ďáblice na rok 2020 (FIO 

7. Rozpočtové provizorium (FIO) 

8. Rozpočet vedlejší hospodářské činnosti na rok 2020 (FIO) 

9. Střednědobý výhled na rok 2021–2025 (FIO) 

10. Veřejnoprávní smlouva – SK Ďáblice (star.) 

11. Provádění rozpočtových opatření koncem roku 2019 (FIO) 

12. Statut fondu rezerv a rozvoje (star.) 

13. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru (KV) 

14. Zpráva o činnosti Finančního výboru (FV) 

15. Smlouva o spolupráci s MČ Praha-Dolní Chabry – sociální pracovník (star.) 

16. Inventarizace majetku MČ Praha-Ďáblice 2019– informace (FIO) 

17. Schválení úhrady TKO – informace (FIO) 

18. Finanční dary občanům – informace (star.) 

19. Diskuze 

20. Informace radních a zastupitelů 

(5-0-0) 
 
4/27/19 
Příkazní smlouva-Fair Care, s.r.o. 
Bod podřazen pod bod č. 03/26/19 – usn. č. 276/19/RMČ 
 
5/27/19 
Smlouva o partnerství s MČ Praha-Dolní Chabry 
Bod podřazen pod bod č. 04/26/19 – usn. č. 277/19/RMČ 
 
6/27/19 
Rozpočet 2020 MČ 
Na RMČ FIO prostřednictvím tajemnice předložil ke schválení návrh 
Rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2020. Návrh rozpočtu byl projednán ve 
FV. 
 

Rada po projednání přijala usnesení č.278/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

s návrhem rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2020, který je přílohou tohoto usnesení. 

II. pověřuje         

starostu, ve spolupráci s předsedou Finančního výboru, předložit tento návrh 

zastupitelstvu ke schválení na nejbližším zasedání. 

(5-0-0) 
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7/27/19 
Rozpočet PO 2020  
Na RMČ FIO prostřednictvím tajemnice předložil ke schválení návrh 
Rozpočtu MČ PO – ZŠ a MŠ na rok 2020. Návrh rozpočtu PO byl projednán 
ve FV. 
 

Rada po projednání přijala usnesení č.279/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

schvaluje                                 

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

2020, který je přílohou tohoto usnesení. 

(5-0-0) 

8/27/19 
Rozpočet VHČ 2020  
Na RMČ FIO prostřednictvím tajemnice předložil ke schválení návrh 
Rozpočtu VHČ MČ Praha-Ďáblice na rok 2020. Návrh rozpočtu byl 
projednán ve FV. 
 

Rada po projednání přijala usnesení č.280/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

s návrhem rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha – Ďáblice na rok 2020, 

který je přílohou tohoto usnesení. 

II. pověřuje         

starostu, ve spolupráci s předsedou Finančního výboru, předložit tento návrh 

zastupitelstvu ke schválení na nejbližším zasedání. 

(4-0-1) 

9/27/19 
Střednědobý výhled MČ 2021-2025 

Na RMČ FIO prostřednictvím tajemnice předložil ke schválení návrh 
Střednědobého výhledu MČ Praha -Ďáblice na rok 2021-2025. Návrh 
výhledu byl projednán ve FV.  
 

Rada po projednání přijala usnesení č.281/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2021-2025, 

který je přílohou tohoto usnesení. 

II. pověřuje         

Starostu, ve spolupráci s předsedou Finančního výboru, předložit tento návrh 

zastupitelstvu ke schválení na nejbližším zasedání. 

(5-0-0) 
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10/27/19 
Střednědobý výhled PO 2021-2022  
Na RMČ FIO prostřednictvím tajemnice předložil ke schválení návrh 
Střednědobého výhledu PO na rok 2021 -2022. Návrh rozpočtu byl 
projednán ve FV. 
 

Rada po projednání přijala usnesení č.282/19/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 2021-2022, který je přílohou tohoto usnesení. 

(4-0-1) 

 

11/27/19 
Odměna řediteli ZŠ a MŠ 

Na RMČ byl k projednání předložen návrh na poskytnutí odměny řediteli ZŠ a MŠ. 
 
Rada po projednání přijala usnesení č.283/19/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje  
v souladu s ustanovením § 134 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoníku práce, odměnu 
Mgr. Bc. Josefu Buchalovi, řediteli Základní školy a mateřské školy, U Parkánu 17, 
Praha 8 – Ďáblice, a to ve výši 55.000,- Kč, která bude vyplacena z mzdových 
prostředků MŠMT pro rok 2019. 
II. ukládá  
starostovi informovat ředitele ZŠ a MŠ. 
(5-0-0) 
 
12/27/19 
Výměna plynového kotle – Ďáblická 339/14  

Současný plynový kotel není plně funkční. Při odborné prohlídce byla doporučena 

výměna z důvodu stáří plynového kotle a nespolehlivosti (instalace v 2006, byt TB). 

Zaslány poptávky z důvodu vystavení CN na výměnu kotle, včetně úpravy spalinové 

cesty. 

 

Rada po projednání přijala usnesení č.284/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

nutnost výměny plynového kotle v BD Ďáblická 161/8, Praha-Ďáblice a nabídky 

oslovených firem:  

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

celkem vč. úpravy spalinových cest 59 990,- Kč bez DPH, 

• Plynoservis Jílek s.r.o., Zenklova 60/12, Praha 8, IČ: 24222011, cena celkem 

vč. úpravy spalinových cest 68 633,- Kč bez DPH, 

• Atlantik servis s r.o. voda, plyn, topení, kanalizace, U Cihelny 623, Líbeznice, 

IČ: 27370895, cena celkem vč. úpravy spalinových cest 95 010,- Kč bez DPH. 
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II. souhlasí 

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

cena celkem 59 990,- Kč bez DPH. 

III. pověřuje 

starostu podpisem objednávky. 

(5-0-0) 

13/27/19 
Finanční dary občanům 
Na RMČ předložil sekretariát starosty prostřednictvím tajemnice návrh na poskytnutí 

finančních darů občanům, projednaný s předsedy jednotlivých komisí a vedením MČ. 

 

Rada po projednání přijala usnesení č.285/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. schvaluje 

poskytnutí finančních darů dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

II. ukládá  

sekretariátu starosty zajistit sepsání darovacích smluv. 

III. ukládá  

FIO zajistit realizaci bodu č. 1 tohoto usnesení. 

IV. pověřuje 

starostu podpisem darovacích smluv. 

V. ukládá 

starostovi předložit informaci na zasedání ZMČ. 

(5-0-0) 

 

14/27/19 

Nabídka na odkup pozemků v k.ú. Ďablice 
Na RMČ byla předložena informace společnosti Záveská a spol., v.o.s. (společník a 
pověřený insolvenční správce), že byl vyhlášen konkurz na majetek Státního statku 
Čáslav a v soupisu konkurzní podstaty úpadce jsou zapsány pozemky v k.ú. Ďáblice 
– viz tabulka níže. Jedná se o část komunikace, ulice Kučerové, a pozemky, které 
tvoří část koryta vodního toku, přítoku Třeboratického potoka. Kancelář insolvenčního 
správce nabízí možnost jednat o odkupu pozemku do vlastnictví MČ Praha-Ďáblice:  

parc.č. výměra m2 typ pozn. 

104/3 576  ostatní plocha komunikace (Kučerové) 

1620/5 1092  vodní plocha koryto vod. toku 

1620/6 454 vodní plocha koryto vod. toku 

1620/7 323 vodní plocha koryto vod. toku 

1620/8 179 vodní plocha koryto vod. toku 

1620/9 65 vodní plocha koryto vod. toku 

 

Rada po projednání přijala usnesení č.286/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
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pověřuje 

starostu dalším jednáním ve věci případného odkupu pozemků v k.ú. Ďáblice, které 

jsou předmětem vyhlášení konkurzu na majetek Státního statku Čáslav.  

(4-0-0) 

 

15/27/19 

Vybavení KC Vlna 

Provedena poptávka na profi myčku do KC Vlna. Podmínkou bylo dodání profi myčky 
(krátké programy 2-5 min, rozměry do prostoru, zajištění servisu). Dvě firmy zaslaly 
CN na požadovanou profi myčku dle požadavků. 
 
Rada po projednání přijala usnesení č.287/19/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

nabídky oslovených firem:  

a) PMN – Výroba nerez zařízení s r.o., Novgorodská 7, 100 00 Praha 10, IČ: 

24721042, cena celkem 34 990,- Kč bez DPH, 

b) GASTROFORM, s r.o., Ondrova 9, 635 00 Brno, IČ: 01637801, cena 

celkem 56 200,- Kč bez DPH. 

II. souhlasí 
s objednáním profi myčky u společnosti PMN – Výroba nerez. zařízení s.r.o., 

Novgorodská 7, 100 00 Praha 10, IČO: 24721042, za částku 34 990,- Kč bez DPH. 

III. pověřuje 
starostu podpisem objednávky. 
(4-0-0) 

 

16/27/19 

SK Ďáblice – rekultivace dočasné sportovní plochy 
Na RMČ předložila tajemnice žádost SK Ďáblice o úprav pozemků, které má SK 

dlouhodobě pronajaté od MČ. 

 
Rada po projednání přijala usnesení č.288/19/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 

souhlasí 
s odstraněním kořenů pokácených topolů a zrušením stávajících zbytků plotu a 
přesunem na hranici pozemku parc.č. 1729/527 v k.ú. Ďáblice, posekáním trávy a 
urovnáním sousedních pozemků ve správě MČ Praha-Ďáblice (parc. č. 
1731/6,1729/265, 1729/143,vše k.ú. Ďáblice), které provede na své náklady SK 
Ďáblice, z.s., Kokořínská 400,  182 00 Praha 8, IČ: 00550574. 
(4-0-0) 
 

17/27/19 

Objednávky na doplnění audiosystému v sále a elektroniky 
Místostarosta podal informaci o nutnosti dovybavení osvětlení a audio systému do 
společenského sálu a dovybavení zasedací místnosti. 
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Rada po projednání přijala usnesení č.289/19/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 

I. schvaluje 

a) objednání a doplnění audiotechniky do společenského sálu od společnosti 

Pavel Tinkl, Na Radosti 423/23a, 155 21 Praha 5, IČ: 68041705, za částku 

38 647,10 Kč bez DPH, 

b) objednání dodávky světel společenského sálu od společnosti AudioMaster CZ, 

a.s., Ocelářská 937/39, 190 00 Praha, IČ: 28206649, za částku 77 465,- Kč bez 

DPH, 

c) objednání projektoru EPSON EB-2247U, televize SONY Bravia KD-55 XG 

8596-55, plátna AVELI vč. trojnožky, a to vše za částku  50 188,- Kč s DPH (tj. 

41 477,- bez DPH) od společnosti Alza.cz, a.s., Jankovcova 1522/53, 170 00 

Praha 7 – Holešovice, IČ: 27082440. 

II. pověřuje 
starostu podpisem objednávek. 
(4-0-0) 

 

18/27/19 

Vánoční výzdoba  

Rada po projednání přijala usnesení č.290/19/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 

schvaluje 

realizaci vánoční výzdoby a rozsvícení vánočního stromu 1.12. 2019. 

(4-0-0) 

 

19/27/19 

Informace radních a pro radní 

• RMČ se seznámila s dokumentem č.j. 2475/19_MCPD 

• Ing. Hrdlička – informoval o přípravě jednotlivých projektů v rámci areálu ZŠ 

(zaměření hřiště, a zahrady, kuchyně) 

• paní tajemnice – seznámila s počty a věkovou skladbou občanů přihlášených 

k trvalému pobytu v MČ a hlášených na úřadu práce Praha 8 

• Ing. Tesař – seznámil s doplňujícími informacemi pro přípravu participativního 

rozpočtu, které budou v lednu 2020 předloženy fin. výboru. 

 
 

Konec: v 15:40 hodin 

Zapisovatel: Markéta Köhlerová 

Datum vyhotovení zápisu: 27.11. 2019 

Za ověřovatele: radní Ing. Tomáš Dvořák 

Další jednání: 11.12. 2019 ve 13:00 hod. 


