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Zápis z 30. jednání 

Rady Městské části Praha – Ďáblice 
konaného dne 8.1.2020 od 14:10 hodin  

Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička (příchod 15:05 hod.), místostarosta Ing. Jan 
Hrdlička (odchod 17:55 hod.), radní: Ing. Ludvík Tesař Ph.D., Ing. Tomáš Dvořák 
(příchod 15:25 hod.), Mgr. Simona Dvořáková, tajemnice Mgr. Renata Henych 
Omluveni:  

Hosté: Markéta Köhlerová (odchod 16:30 hod) 

Program jednání: 

1. Kontrola zápisu z RMČ č.28,29/2019 (taj.)  

2. Plán kontrolních činností na rok 2020 (taj.) 

3. Žádost o poskytnutí kompenzačního příspěvku (taj.) 

4. Servisní smlouva na pravidelnou kontrolu EZS (KC Vlna) (místostar.) 

5. Systematizace pracovních míst na ÚMČ Praha-Ďáblice (taj.) 

6. VŘ na pozici sociálního pracovníka v rámci projektu „Sociální pracovník na MČ 

Praha-Ďáblice a MČ Praha-Dolní Chabry“ (taj.) 

7. Výběrové řízení podklady – Posílení vegetace v Ďáblicích (výsadba nových 

stromů a jejich následná péče) (místostar.)  

8. Výměna plynového kotle – Ďáblická 161/8 (místostar.) 

9. Varianty nástavby ZŠ v Ďáblicích – projekt (místostar.) 

10. HAM – pronájem sálu (taj.) 

11. Vícepráce – dostavba veřejného osvětlení Buližníková (místostar.) 

12. Příkazní smlouva (místostar.) 

13. Tančírna – kulturní akce (místostar.) 

14. Příloha Rámcové smlouvy – PPF Banka (místostar.) 

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 SPLNĚN 
 
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). 

ÚKOL SPLNĚN 
 

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 

 

11.12.2019 

a) Tajemnice požádá TMP (Technologie hl. m. Prahy) o uzavření smlouvy na 
provizorní spuštění osvětlení do doby předání magistrátu HMP. ÚKOL SPLNĚN 
b) místostarosta zajistí kroky k podání žádosti o kolaudaci. ÚKOL TRVÁ 

 

8.1.2020 

THMP (Technologie hl. m. Prahy) připravuje v současné době návrh smlouvy o odběru 

el. energie. 

 

Rada po projednání přijala usnesení č.307/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. schvaluje 

návrh Smlouvy k odběru elektrické energie a přeúčtování nákladů na její spotřebu, 

kde smluvními stranami jsou: Hlavní město Praha, se sídlem: Mariánské náměstí 2, 

110 01 Praha 1, IČ: 000 64 581 a Technologie hlavního města Prahy, a.s., se sídlem: 

Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7- Holešovice, IČ:256 72 541 na straně jedné a na 

straně druhé MČ Praha-Ďáblice.  

II. pověřuje 

starostu podpisem smlouvy. 

(3-0-0) 

 

14/18/19 

Dodatek č. 4 k Nájemní smlouvě 

Rada po projednání přijala usnesení č.190/19/RMČ v tomto znění: 
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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)  

 

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. 
 
11.12.2019 
Rada po projednání přijala usnesení č.304/19/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 
s uzavřením Dodatku č.4 se společností outdoor akzent s.r.o., se sídlem Na strži 
20197/63, 140 00 Praha 4, IČ: 00545911, jehož předmětem je pronájem části 
pozemku parc.č. 1570/8, k.ú. Ďáblice za účelem provozování 1 ks oboustranného 
reklamního zařízení za cenu 30.000,- Kč/rok.  
II. pověřuje 

starostu podpisem Dodatku č.4. 

(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. 

II. pověřuje předsedu FV 

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

nejbližším zasedání zastupitelstva. 

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 



Zápis z jednání RMČ č. 30 ze dne 8.1. 2020    

 

5 

 

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 SPLNĚN 

 

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 SPLNĚN 
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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)  

 

20.11.2019 

Smlouva zkompletována a odeslána protistraně k podpisu. 

 

8.1.2020 

Smlouva obdržena od protistrany a podepsána MČ.  

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 
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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 

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)  

 

11.12.2019 

Připomínky MČ Praha-Ďáblice byly zapracovány a nyní MČ čeká na potvrzení finální 

úpravy ze strany MČ Praha-Dolní Chabry.  

 

8.1.2020 

Smlouva podepsána. 

ÚKOL SPLNĚN 

 

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)  
 

11.12.2019 

Připomínky MČ Praha-Ďáblice byly zapracovány a nyní MČ čeká na potvrzení finální 

úpravy ze strany MČ Praha-Dolní Chabry.  
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8.1.2020 

Smlouva podepsána. 

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 SPLNĚN 

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) ÚKOL SPLNĚN 

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) ÚKOL SPLNĚN 
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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) ÚKOL SPLNĚN 

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) ÚKOL SPLNĚN 

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) ÚKOL SPLNĚN 
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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) ÚKOL SPLNĚN 

 

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 

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) ÚKOL TRVÁ 

 

11.12.2019 

Tajemnice zaslala informaci o projeveném zájmu  ze strany MČ kanceláři 

insolvenčního správce.  
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2/28/19 

Smlouva o poskytování pracovně lékařských služeb 
Na RMČ byl tajemnicí předložen návrh Smlouvy o poskytování pracovně lékařských 
služeb, jehož předmětem je mimo jiné zabezpečit ve spolupráci se zaměstnavatelem 
pracovně lékařské služby včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z 
povolání a jinými poškozeními zdraví z práce, prevence úrazů a dalších činností ve 
smyslu zákona č. 373/2011 Sb. a souvisejících právních předpisů v platném znění. 
 

Rada po projednání přijala usnesení č.291/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. schvaluje 
uzavření Smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb s MUDr. Kateřinou 
Auzkou, Osinalická 1104/13, 182 00 Praha – Ďáblice, IČO: 01399993, jejímž 
předmětem je zajištění a poskytování pracovně lékařské služby včetně ochrany zdraví 
zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce, 
prevence úrazů a dalších činností ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb. a souvisejících 
právních předpisů v platném znění. 
II. pověřuje 

starostu podpisem Smlouvy o poskytování pracovně lékařských služeb. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

3/28/19 

Volební řád Školské rady při ZŠ a MŠ   
Na RMČ starosta prostřednictvím tajemnice předloži l návrh Volebního řádu 
pro volbu členů školské rady volených zákonnými zástupci nezletilých žáků 
a pedagogickými pracovníky školy v  ZŠ a MŠ zřizované MČ Praha -Ďáblice.  
 

Rada po projednání přijala usnesení č.292/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. schvaluje 
v souladu s ust. § 167 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Volební řád Školské rady základní školy, která je součástí Základní a mateřské školy, 
Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17, IČ: 70930716. 
II. pověřuje 

starostu podpisem volebního řádu, který je přílohou tohoto usnesení. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

4/28/19 
Statut Fondu rezerv a rozvoje  
Na RMČ byl tajemnicí předložen ke schválení na doporučení Odboru kontrolních 

činností MHMP aktualizovaný návrh Statutu Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha-Ďáblice. 

 

Rada po projednání přijala usnesení č.293/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. souhlasí 
s aktualizovaným návrhem Statutu Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha-Ďáblice. 
 



Zápis z jednání RMČ č. 30 ze dne 8.1. 2020    

 

12 

 

II. ukládá 

tajemnici předložit Statut Fondu rezerv a rozvoje v souladu s § 89 odst. písm. b) zák. 

č. 131/2000 Sb., zákon o hlavním městě Praze, v platném znění, ke schválení ZMČ. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

5/28/19 

Pracovní řád MČ 

Na RMČ byl tajemnicí předložen ke schválení na doporučení Odboru kontrolních 

činností MHMP návrhu aktualizace Pracovního řádu MČ. 
 

Rada po projednání přijala usnesení č.294/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. schvaluje 
v souladu s § 306 zák. č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění, návrh 
Pracovního řádu MČ Praha-Ďáblice. 
II. ukládá 
tajemnici v souladu s § 306 odst.4 zák. č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném 
znění, před podpisem Pracovního řádu MČ vyžádání písemného souhlasu odborové 
organizace. 
III. pověřuje 

tajemnici podpisem Pracovního řádu MČ Praha-Ďáblice, který je přílohou tohoto 

usnesení. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

6/28/19 

Organizační schéma řízení a struktury MČ Praha-Ďáblice a ÚMČ  

Na RMČ byla tajemnicí předložena ke schválení na doporučení Odboru kontrolních 

činností MHMP aktualizace návrhu Organizačního schéma řízení MČ. 

 

Rada po projednání přijala usnesení č.295/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. schvaluje 
v souladu s § 94 odst.2 písm. b) zák. č. 131/2000 Sb., zákon o hlavním městě Praze, 
v platném znění a v návaznosti na Organizační řád MČ ze dne 30.10.2017 
Organizační schéma řízení a struktury MČ Praha-Ďáblice a ÚMČ.  
II. pověřuje 

tajemnici podpisem Organizačního schéma řízení a struktury MČ Praha-Ďáblice. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

7/28/19 

Prodloužení nájemní smlouvy Ch.T. 

Rada po projednání přijala usnesení č.296/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

žádost paní Ch.T. o prodloužení nájemní smlouvy. 
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II. souhlasí 

s uzavřením Dodatku č.5 k nájemní smlouvě č. SML 024/2017, jehož předmětem je 

prodloužení nájemní smlouvy od 1.1. 2020 do 30.6.2020. 

III. pověřuje 

starostu podpisem Dodatku č.5 k nájemní smlouvě. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

8/28/19 

Servisní smlouva na pravidelnou kontrolu automatického systému GEZE (dveře 
pošta) 
Na RMČ byla tajemnicí předložena ke schválení servisní smlouva na pravidelnou 
kontrolu automatického dveřního systému GEZE (hlavní vstup, Česká pošta). 
 

Rada po projednání přijala usnesení č.297/19/RMČ v tomto znění: 

 Rada po projednání 
I. schvaluje 
uzavření Servisní smlouvy na pravidelnou kontrolu automatického dveřního systému 
GEZE s DAB Trade, s.r.o., Hrušovská 2969/13, 702 00 Ostrava, IČO: 25815806.  
II. pověřuje 

starostu podpisem Smlouvy na pravidelnou kontrolu automatického dveřního systému 

GEZE.  

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

9/28/19 

Prodloužení nájemní smlouvy A.V. 

Rada po projednání přijala usnesení č.298/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

žádost paní A.V. o prodloužení nájemní smlouvy. 

II. souhlasí 

s uzavřením Dodatku č.3 k nájemní smlouvě č. SML 037/2016, jehož předmětem je 

prodloužení nájemní smlouvy od 1.1. 2020 do 31.12.2021. 

III. pověřuje 

starostu podpisem Dodatku č.3 k nájemní smlouvě. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

10/28/19 

Prodloužení nájemní smlouvy O.B. 

Rada po projednání přijala usnesení č.299/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

žádost paní O.B. o prodloužení nájemní smlouvy. 

II. souhlasí 

s uzavřením Dodatku č.6 k nájemní smlouvě č. SML 049/2013, jehož předmětem je 

prodloužení nájemní smlouvy od 1.1. 2020 do 31.12.2021. 
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III. pověřuje 

starostu podpisem Dodatku č.6 k nájemní smlouvě. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

11/28/19 

Prodloužení nájemní smlouvy L.M. 

Rada po projednání přijala usnesení č.300/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

 

I. bere na vědomí 

žádost paní L.M. o prodloužení nájemní smlouvy. 

II. souhlasí 

s uzavřením Dodatku č.4 k nájemní smlouvě č. SML 036/2016, jehož předmětem je 

prodloužení nájemní smlouvy od 1.1. 2020 do 31.12.2020. 

III. pověřuje 

starostu podpisem Dodatku č.4 k nájemní smlouvě. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

12/28/19 

Prodloužení nájemní smlouvy K.B. 

Rada po projednání přijala usnesení č.301/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

žádost pana K.B. o prodloužení nájemní smlouvy. 

II. souhlasí 

s uzavřením Dodatku č.13 k nájemní smlouvě č. SML 32/2011, jehož předmětem je 

prodloužení nájemní smlouvy od 1.1. 2020 do 31.12.2020. 

III. pověřuje 

starostu podpisem Dodatku č.13 k nájemní smlouvě. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

13/28/19 

Dodatek č.1 ke Kolektivní smlouvě, Rozpočet SF 2020, prováděcí pokyn ke 

Kolektivní smlouvě 

Rada po projednání přijala usnesení č.302/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. schvaluje 

Dodatek č.1 ke Kolektivní smlouvě, Rozpočet Sociálního fondu pro rok 2020 a 

Prováděcí pokyn k poskytování příspěvků zaměstnancům z Kolektivní smlouvy 

Městské části Praha-Ďáblice uzavřené s OS státních orgánů a organizací, ZO při 

Úřadu městské části Praha 8, se sídlem Zenklova 1/35, Praha 8, ve znění, které je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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II. pověřuje  

tajemnici podpisem příloh a předložením druhé straně k podpisu. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

14/28/19 

Darovací smlouvy 

Rada po projednání přijala usnesení č.303/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. schvaluje 
a) dohodu o poskytnutí daru ve výši 6 000,- Kč pro pana Pavla Veselého, bytem 
Kučerové 381/6, 182 00 Praha 8 – Ďáblice, za fotografické služby a 
fotodokumentaci akcí MČ Praha-Ďáblice od 1.7. 2019 do 18.12. 2019, 
b) dohodu o poskytnutí daru ve výši 2 000,- Kč pro paní Věru Šálkovou, bytem 
Bítovská 1222/32, 140 00 Praha 4 – Michle, za spolupráci při tvorbě Ďáblického 
zpravodaje od 1.7. 2019 do 18.12. 2019, 
c) dohodu o poskytnutí daru ve výši 2 000,- Kč pro paní Marii Rabušicovou, 
bytem Nad Akcízem 1033/3, 182 00 Praha 8 – Ďáblice, za práci v kulturní 
komisi v roce 2019, 

II. pověřuje 

starostu podpisem Dohod o poskytnutí daru. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

1/29/19 

Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor  
Rada po projednání přijala usnesení č.304/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

žádost paní Mgr. Ludmily Chasákové, Na Stráni 415, 562 03 Ústí nad Orlicí-Hylváty, 

IČ: 06830757 ze dne 23.12.2019 o prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory 

o výměře 69,40m2, které se nacházejí v domě č.p. 159/7 v ulici Ke Kinu, v Praze 8 – 

Ďáblicích. 

II. souhlasí 

s uzavřením Dodatku č.1 k nájemní smlouvě č. SML 028/2019 ze dne 29.1.2019, 

jehož předmětem je prodloužení nájemní smlouvy od 1.1. 2020 do 31.12.2020. 

III. pověřuje 

starostu podpisem Dodatku č.1 k nájemní smlouvě. 

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

2/29/19 

Rozpočtové opatření č.12/2019  
Rada po projednání přijala usnesení č. 305/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 12 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.12 na 

nejbližším zasedání zastupitelstva. 

(5-0-0) ÚKOL TRVÁ 

 

 

 

AKTUÁLNÍ JEDNÁNÍ dne 8.1.2020 

1/30/20 

Kontrola zápisu z RMČ č.28,29/2019 

 

2/30/20 

Plán kontrolních činností na rok 2020 

Rada po projednání přijala usnesení č.308/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. schvaluje 
uzavření Plánu kontrolních činností MČ Praha-Ďáblice na rok 2020. 
II. pověřuje 

starostu podpisem Vnitřního předpisu č.1/2020 – Plán kontrolních činností MČ Praha-

Ďáblice na rok 2020. 

(3-0-0)  

 

3/30/20 

Žádost o poskytnutí kompenzačního příspěvku 

Rada po projednání přijala usnesení č. 309/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

Žádosti o poskytnutí kompenzačního příspěvku MČ Praha-Ďáblice za provoz skládky 

na 5 nezletilých dětí. 

II. souhlasí 

s poskytnutím příspěvku M.S. a E.D. z důvodu narození po 1.12.2019 a L.K., J.A.K. a 

V.D., u kterých byla žádost podána z rodinných důvodů po termínu v 

rozhodném kalendářním roce. 

(3-0-0) 

 

4/30/20 

Servisní smlouva na pravidelnou kontrolu EZS (KC Vlna) 
Na RMČ byla tajemnicí předložena ke schválení servisní smlouva na pravidelnou 
kontrolu EZS (KC Vlna). 
 

Rada po projednání přijala usnesení č.310/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
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I. schvaluje 
uzavření Servisní smlouvy na pravidelnou kontrolu EZS s LaMa Operations, spol. 
s.r.o., Trenčínská 12, 140 00 Praha 4, IČO: 62577565.  
II. pověřuje 

starostu podpisem Smlouvy na pravidelnou kontrolu EZS.  

(3-0-0) 

 

5/30/20 

Systematizace pracovních míst Úřadu městské části Praha-Ďáblice 
V souladu s ust. § 94 odst. 2 písm. d) zák. č.131/2000 S., Zákon o hlavním městě Praze 
RMČ stanoví celkový počet zaměstnanců MČ zařazených do úřadu MČ. 
Vzhledem k tomu, že MČ Praha-Ďáblice podala žádost o dotaci na projekt „Sociální 
pracovník na MČ Praha-Ďáblice a MČ Praha-Dolní Chabry“, ve kterém byl požadavek na 
obsazení nové pracovní pozice a uzavření pracovní smlouvy s tímto zaměstnancem, 
navrhla tajemnice s předpokládaným nástupem v měsíci únoru 2020 na dobu určitou k 
dokončení a vyhodnocení projektu do 31.1.2022 tuto systematizaci rozšířit o 1/2 úvazku. 
Tento zaměstnanec bude zařazen po dobu trvání jeho pracovního poměru v organizačním 
schématu pod tajemnici úřadu a jeho mzda, včetně odvodů na sociální a zdravotní 
pojištění až do konce roku 2022 bude rozpočtově kryta z poskytnuté dotace a z části 5 % 
z nespecifické rezervy MČ Praha-Ďáblice. Nebude tvořit ani čerpat sociální fond. 

 
Rada po projednání přijala usnesení č.311/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
schvaluje 
v souladu s § 94 odst.2 písm. d) zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, systematizaci pracovních míst Úřadu městské části Praha-Ďáblice 
z důvodu zahájení projektu „Sociální pracovník na MČ Praha-Ďáblice a MČ Praha-
Dolní Chabry. Systematizace je přílohou tohoto usnesení.  
(3-0-0) 

 
6/30/20 

VŘ na pozici sociálního pracovníka v rámci projektu „Sociální pracovník na MČ 
Praha-Ďáblice a MČ Praha-Dolní Chabry“  
Tajemnice informovala RMČ, že v souvislosti se schválenou Systematizací 
pracovních míst ÚMČ Praha-Ďáblice bude třeba následně vyhlásit výběrové řízení na 
pozici sociálního pracovníka v rámci projektu „Sociální pracovník na MČ Praha-
Ďáblice a MČ Praha-Dolní Chabry“. 
 

Rada po projednání přijala usnesení č.312/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. pověřuje 
tajemnici vypsáním výběrového řízení na pozici sociálního pracovníka 

v rámci projektu „Sociální pracovník na MČ Praha-Ďáblice a MČ Praha-Dolní Chabry, 

který splňuje předpoklady stanovené dle zákona č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních 

službách v platném znění, popř. v souladu s §§ 5,10, 43 odst. 2 písm. d) dle zákona 

č. 96/2004 Sb., zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 

nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících 
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s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

nelékařských zdravotnických povoláních). 

II. ukládá 

tajemnici zveřejnit výzvu k účasti na výběrovém řízení na webu a úřední desce MČ, 

v Ďáblickém zpravodaji a na portále Jobs.cz. 

(3-0-0)  

 

7/30/20 

Výběrové řízení podklady – Návrh posílení vegetace v Ďáblicích (výsadba 
nových stromů a jejich následná péče) 
Na RMČ byl Ing. Hrdličkou předložen finální podklad „Návrh posílení vegetace 
v Ďáblicích, 2019“, který bude sloužit jako podklad pro zadání VŘ. Způsob provedení 
VŘ byl schválen RMČ. 
 

Rada po projednání přijala usnesení č.313/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. schvaluje 
„Návrh posílení vegetace v Ďáblicích“ jako podklad pro zahajované výběrové řízení. 
II. pověřuje 

místostarostu předáním podkladů a specifikací firmě zajišťující VŘ (Porsis, s.r.o. – Ing. 

Šiška) a zahájením výběrového řízení na dodavatele prací s předpokládaným 

termínem doručení nabídek 30.1.2020. 

(5-0-0)  

 

8/30/20 

Výměna plynového kotle – Ďáblická 161/8 

Současný plynový kotel není plně funkční. Po opravě 3.1.2020 opakovaná závada-

havarijní stav. Instalace současného plynového kotle v roce 2002. Zaslány poptávky 

z důvodu vystavení CN na výměnu kotle, včetně úpravy spalinové cesty. 

 

Rada po projednání přijala usnesení č.314/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

nutnost výměny plynového kotle v BD Ďáblická 161/8 (p. Tvrdek), Praha-Ďáblice a 

nabídky oslovených firem:  

• Technický Express s.r.o., U pošty 1097/8, Praha 8 - Libeň, IČ: 06562027, cena 

celkem vč. úpravy spal. cest 68 486,- Kč bez DPH, 

• Frydl servis s r.o., Osadní 869/32, Praha 7, IČ: 04617207, cena celkem vč. 

úpravy spal. cest 72 765,- Kč bez DPH, 

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

vč. úpravy spal. cest 65 395,- Kč bez DPH. 

II. souhlasí 

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

celkem 65 395,- Kč bez DPH. 
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III. pověřuje 

starostu podpisem objednávky. 

(5-0-0)  

 

9/30/20 

Varianty nástavby ZŠ v Ďáblicích – projekt 

a) Na RMČ Ing. Hrdlička podal návrh na ukončení prací na jednostupňovém 

projektu „Nástavby ZŠ v Praze – Ďáblicích“ zpracovávaném Ing. arch. Škardou 

dle smlouvy ze dne 27.5.2019 z toho důvodu, že projednávání variant nástavby 

západního křídla budovy vyústilo v nákladnou a těžko realizovatelnou variantu 

oproti původně uvažovanému. Dosud provedené práce byly zpracovatelem 

ohodnoceny ve výši 65.000, - Kč bez DPH (níže než 1. dílčí fakturační etapa 

dohodnutá ve smlouvě, tj. 39 % z celkové částky 312.000, - Kč bez DPH). 

b) U Ing. arch. Škardy budou objednány pouze projekční práce – studie umístění 

učebny Fy-Che v částce 47.000, - Kč + DPH. 

c) Na RMČ Ing. Hrdlička předložil cenovou nabídku Ing. arch. Škardy na 

zpracování projekčních prací „Zahrada a zahradní pavilon se sportovní 

plochou ZŠ v Praze-Ďáblicích“ (s rampou spojující různé výškové úrovně) 

s předpokládanou cenou stavby ve výši cca 11,5 mil. Kč.  

Cena projekčních prací dle honorářového řádu ČKA 1.232.000, - Kč, navýšení 

pro rekonstrukce o 20 % tj. x 1,2 = 1.478.400, - Kč (spodní hranice rozsahu 

navýšení, z této částky připadá na jednotlivé fáze příslušný % podíl, nejedná 

se o celkovou cenu projektu). Z toho na architektonickou studii připadá 14 %. - 

206.976, - Kč, po slevě 25 % - 145.000, - Kč, plus architektonická studie 

zahrady ve výši 50.000, - Kč. Celkem za architektonickou studii – 195.000,- Kč, 

bez DPH.  

d) Po dohodě bude úprava technologické části kuchyně a podlah v kuchyni 

poptána u odborných gastro – projektantů na základě studie zhotovené 

dodavatelem gastro-technologie a projednané se zástupci ZŠ v 12/2019.  

e) Ing. arch. Škarda provádí dále jednostupňový projet na úpravu místnosti 

zástupců ředitele na základě již dříve vystavené objednávky ZŠ.  

 

Rada po projednání přijala usnesení č.315/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. souhlasí 
s ukončením prací dle Smlouvy o dílo č.046/2019 ze dne 27.5.2019 na projekčních 
pracích na projektu „Nástavba ZŠ v Praze – Ďáblicích“ se společností Ing. arch. 
Václav Škarda, Škarda architekti, se sídlem: Nám. Hrdinů 8/1125, 140 00 Praha 4, IČ: 
626 42 502 a vyplacením částky 65. 000,- Kč bez DPH za práce provedené v období 
05-11/2019. 
II. souhlasí 
s Dohodou o ukončení Smlouvy o dílo č.046/2019 ze dne 27.5.2019 se společností 
Ing. arch. Václav Škarda, Škarda architekti, s e sídlem: Nám. Hrdinů 8/1125, 140 00 
Praha 4, IČ: 626 42 502 ke dni 10.1.2020 a následným vypořádáním. 
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III. pověřuje 
starostu podepsáním Dohody o ukončení Smlouvy o dílo. 
IV. souhlasí 
s objednáním studie umístění učebny Fy-Che v částce 47. 000,- Kč + DPH u 
společnosti Ing. arch. Václav Škarda, Škarda architekti, se sídlem: Nám. Hrdinů 
8/1125, 140 00 Praha 4, IČ: 626 42 502.   
V. souhlasí 
s objednáním studie prací „Zahrada a zahradní pavilon se sportovní plochou ZŠ 
v Praze-Ďáblicích“ v celkové výši 195.000- Kč, bez DPH u společnosti Ing. arch. 
Václav Škarda, Škarda architekti, se sídlem: Nám. Hrdinů 8/1125, 140 00 Praha 4, IČ: 
626 42 502. 
VI. pověřuje 
starostu podpisem objednávek na výše uvedené studie. 

(5-0-0)  

 
10/30/20 

HAM – pronájem sálu 

Na RMČ MgA. Michaela Ničová prostřednictvím tajemnice předkládá návrh na 

projednání smluvní ceny pronájmu sálu. 

 

Rada po projednání přijala usnesení č.316/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. schvaluje 
smluvní cenu pronájmu sálu Obecního domu, včetně přísálí, chodby a zahrady u KC 
Vlna za účelem pořádání akce: Týden respektu k porodu, kterou organizuje Hnutí za 
aktivní mateřství, z.s., Dlouhá 27, 110 00 Praha 1, IČ: 70800758, ve dnech 14.5.-
25.5.2020 v rozsahu 10 hodin denně za částku 65. 600,- Kč vč. DPH. 
II. ukládá 
tajemnici předložit návrh smlouvy o pronájmu nebytových prostor na další jednání 
RMČ. 
III. pověřuje 
starostu podpisem smlouvy o pronájmu. 
(5-0-0)  
 

11/30/20 

Vícepráce – dostavba veřejného osvětlení Buližníková Informace 

Bod podřazen pod bod 6/11/19 – usn. č. 307/20/RMČ. 

 

12/30/20 

Příkazní smlouva 

Na RMČ předložil Ing.  Hrdlička návrh Příkazní smlouvy se společností PORSIS 

s.r.o. s odůvodněním, že původní příkazní smlouva skončila ke dni 31.12.2019.  

 

Rada po projednání přijala usnesení č.317/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
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I. schvaluje 
uzavření Příkazní smlouvy se společností PORSIS s.r.o., se sídlem: Kolová 1549/1, 
153 00 Praha 16, IČ: 06061974 na období od 1.1.2020 do 31.12.2021. 
II. pověřuje 

starostu podpisem Příkazní smlouvy.  

(5-0-0)  

 

13/30/20 

Tančírna – kulturní akce 

Na RMČ byl prostřednictvím Ing. Hrdličky předložen návrh KC Vlna na zvážení výše 

vstupného na kulturní akci Tančírna s Karel Gott Cover Band, která se koná 25. 1.2020. 

Akce je naplánovaná jako koncert s možností tance, obsahující největší hity Mistrovy 

éry, od 60. let do současnosti. Pódiová show kompletní kapely pěti muzikantů - 2 bloky 

po 45 minutách s přestávkou.  Návrh na vstupné v základní výši 200,- Kč a 150,-Kč 

zlevněné vstupné.  

 

Rada po projednání přijala usnesení č.318/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
schvaluje 
výši vstupného na akci: Tančírna s Karel Gott Cover Band, která se koná 25.1.2020 v 
základní výši 200,- Kč a 150,-Kč zlevněné vstupné. 

(5-0-0)  

 

14/30/20 

Příloha Rámcové smlouvy – PPF Banka  
FIO prostřednictví Ing. Hrdličky předkládá návrh Přílohy Rámcové smlouvy – 

individuální ceny za služby – účty s PPF Banka, jejímž předmětem je snížení ceny 

bankovních služeb a zvýšení úrokové sazby zůstatků na běžných účtech..  

 

Rada po projednání přijala usnesení č.319/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. schvaluje 
Přílohu Rámcové smlouvy – individuální ceny za služby – účty se společností PPF 
Banka a.s., se sídlem: Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, IČ: 47116129.  
II. pověřuje 
starostu podpisem Přílohy Rámcové smlouvy. 

(5-0-0)  

 

15/30/20 

Informace radních a pro radní 

• Starosta: 

- Záhony u hřbitova, podnět k úpravám 

- Ploty u bývalé budovy radnice na ul. Květnová 

- Pozemek parc.č.1580/86 – informace  

- Pozemek Ekospol p.č.1729/116 
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- Žádost o změnu ÚP ve zkráceném řízení – bude zařazeno jako bod na 

příštím jednání RMČ 

• Místostarosta: 

- Rekonstrukce ul. Ďáblická (1. a 2.etapa) 

- Ďáblický zpravodaj – přípravy, plánovaná schůzka s šéfredaktorem  

- EIA – výsledky zjišťovacích řízení SOKP 518 a 519 

- Pronájem nebytových prostor – bývalá pošta 

- Dopis  občanky Š.H - kelímky a plasty na akcích MČ 

 

 

Konec: v 18:55 hodin 

Zapisovatel: Markéta Köhlerová 

Datum vyhotovení zápisu: 8.1.2020 

Za ověřovatele: radní  Mgr. Simona Dvořáková 

Další jednání: 22.1. 2020 ve 13:00 hod. 


