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Zápis z 31. jednání 

Rady Městské části Praha – Ďáblice 
konaného dne 22.1.2020 od 13:10 hodin  

Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, místostarosta Ing. Jan Hrdlička, radní: Ing. 
Ludvík Tesař Ph.D., Ing. Tomáš Dvořák, Mgr. Simona Dvořáková, tajemnice Mgr. 
Renata Henych 
Omluveni:  

Hosté: Markéta Köhlerová  

Program jednání: 

1. Kontrola zápisu z RMČ č.30/2020 (taj.)  

2. Žádost o změnu ÚP hl. m. Prahy ve zkráceném řízení (místostar.) 

3. Knihovní řád (taj.) 

4. Smlouva o výpůjčce – Klub seniorů (taj.) 

5. Žádost o pronájem hrobového místa (taj.) 

6. Schválení návrhu textu do Kroniky MČ Praha-Ďáblice za rok 2018 (star.) 

7. Protokol o vyřazení majetku č.1/2020 (taj.) 

8. BESIP 2970355 Na Terase – Žádost o souhlas vlastníka pozemků pro 

územní a stavební řízení (místostar.) 

9. Nájemní smlouva – HAM (místostar.) 

10. Kupní smlouva – pozemky (star.) 

11. Tančírna – kulturní akce – návrh smlouvy (taj.) 

12. Doplnění usnesení č. 315/20/RMČ – Varianty nástavby ZŠ v Ďáblicích – 

projekt (taj.) 

13. Žádost o změnu ÚP hl.m.Prahy ve zkráceném řízení – zrušení vedení VN 

14. Informace radních a pro radní 

 

KONTROLA ÚKOLŮ 
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 
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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. ÚKOL SPLNĚN 

(3-0-0)  

 

22.1.2020 

Smlouva od protistrany doručena, zkompletována s přílohami a podepsána. 

Technologie hlavního města Prahy zajistila u společnosti ELTODO zprovoznění 

osvětlení od 22.1.2020. 

 

14/27/19 

Nabídka na odkup pozemků v k. ú. Ďáblice 
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: 
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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 SPLNĚN 

 

11.12.2019 

Tajemnice zaslala informaci o projeveném zájmu  ze strany MČ kanceláři 

insolvenčního správce.  

 

22.1.2020 

Jednáno s protistranou o možnosti odkupu. Protistrana zaslala návrh Kupní smlouvy 

na výše uvedené pozemky a tento návrh byl zaslán dne 13.1.2020 AK k posouzení. 

 

Rada po projednání přijala usnesení č.327/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

s návrhem Kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě pozemků: 

parc. č. výměra m2 typ pozn. 
 
Kč/m2 

 
Celkem 

104/3 576  ostatní plocha komunikace (Kučerové) 100,-  57600 

1620/5 1092  vodní plocha koryto vod. toku   15,-  16380 

1620/6 454 vodní plocha koryto vod. toku   15,-    6810 

1620/7 323 vodní plocha koryto vod. toku   15,-    4845 

1620/8 179 vodní plocha koryto vod. toku   15,-     2685 

1620/9 65 vodní plocha koryto vod. toku   15,-       975 

Celkem:      89295 

v k. ú. Ďáblice, obec Praha, za celkovou částku 89. 000,- Kč, vč. DPH od společnosti 
Záveská a spol., v.o.s., se sídlem, Blahoslavova 186, 293 01 Mladá Boleslav,  
jako správce konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav, se sídlem  
Nad Rezkovcem 1114, 286 01 Čáslav, IČ: 00104248. 
II. ukládá 
FIO připravit rozpočtové opatření  

III. ukládá 

starostovi předložit Kupní smlouvu na nejbližším zasedání ke schválení zastupitelstvu 

MČ Praha-Ďáblice. 

(5-0-0) 

 

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 

 

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) ÚKOL SPLNĚN 

 

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) ÚKOL SPLNĚN 

 

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 
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) ÚKOL SPLNĚN 
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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) ÚKOL SPLNĚN 

 
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 

s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o 

nelékařských zdravotnických povoláních). 

II. ukládá 
tajemnici zveřejnit výzvu k účasti na výběrového řízení na webu a úřední desce MČ, 

v Ďáblickém zpravodaji a na portále Jobs.cz. 

(3-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
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22.1.2020. 

Tajemnice podala informace o probíhajícím výběrovém řízení na sociálního 

pracovníka, které bude ukončeno ke dni 3.2.2020. 

ÚKOL TRVÁ 

 

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 

terminem doručení nabídek 30.1.2020. 

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

22.1.2020 

Podklady pro vyhlášení výběrového řízení byly předány, výběrové řízení bylo 

vyhlášeno a je ke stažení na Profilu zadavatele: https://www.vhodne-

uverejneni.cz/profil/00231266. Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku ve 

zjednodušeném řízení, podání nabídek je možné pouze elektronicky na Profilu 

zadavatele. Lhůta pro doručení nabídky je do pátku 31.01.2020 do 10.00 hodin. 

 

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, 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231266
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231266
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• 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. 

III. pověřuje 

starostu podpisem objednávky. 

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

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 projekt 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: 



Zápis z jednání RMČ č. 31 ze dne 22.1. 2020    

 

8 

 

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. 
III.pověřuje 
starostu podepsáním Dohody o ukončení Smlouvy o dílo. ÚKOL SPLNĚN 

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.  ÚKOL SPLNĚN 
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. ÚKOL TRVÁ 
VI.pověřuje 
starostu podpisem objednávek na výše uvedené studie.  

(5-0-0)  

 
22.1.2020 
Rada po projednání přijala usnesení č.329/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
ukládá 
FIO zařadit objednání 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 do nejbližšího rozpočtového opatření. 

(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. 
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III.pověřuje 
starostu podpisem smlouvy o pronájmu. 
(5-0-0) ÚKOL TRVÁ 
 

22.1.2020 – návrh smlouvy předložen ke schválení RMČ. 

 

Rada po projednání přijala usnesení č.326/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
schvaluje 
Nájemní smlouvu na pronájem 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. 
(5-0-0) 

 

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 
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) ÚKOL SPLNĚN 

 

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) ÚKOL SPLNĚN 
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22.1.2020 

Na RMČ předložilo KC Vlna prostřednictvím tajemnice návrh smlouvy o 

zprostředkování uměleckého výkonu. 

 

Rada po projednání přijala usnesení č.328/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. schvaluje 
návrh Smlouvy o zprostředkování uměleckého výkonu s manažerem panem Milanem 
Fialou, L. Zápotockého 2847, 272 01 Kladno (vedoucím skupiny KAREL GOTT 
COVER BAND), IČ: 40032868, není plátce DPH. 
II. pověřuje 
starostu podpisem Smlouvy o zprostředkování uměleckého výkonu. 

(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) ÚKOL SPLNĚN 

 

AKTUÁLNÍ JEDNÁNÍ dne 22.1.2020 

1/31/20 

Kontrola zápisu z RMČ č.30/2020 

 

2/31/20 

Žádost o změnu ÚP hl.m.Prahy ve zkráceném řízení  

Na RMČ byla předložena místostarostou žádost o změnu ÚP hl. m. Prahy ve 

zkráceném řízení, kterou v zastoupení klientů předložil Ing. arch. Antonín Šícha. 

Doplněná žádost byla podána na ÚMČ Praha-Ďáblice dne 16.12. 2019 a je vedená 

Magistrátem hl. m. Praha pod č.j. 155/2018 a týká se pozemku parc. č. 1698/1 k. ú. 

Ďáblice. 

 

Rada po projednání přijala usnesení č.320/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
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I. souhlasí 
s předloženým návrhem změny územního plánu hl. m. Prahy ve zkráceném řízení, č. 
podnětu 155/2018, který se týká části pozemku parc. č. 1698/1, k. ú. Ďáblice, a 
doporučuje variantu s koeficientem zástavby 0,3.  
II. pověřuje 
místostarostu vydáním kladného stanoviska. 

(5-0-0)  

 

3/31/20 

Knihovní řád 

Na RMČ Ing. Zapletalová předložila prostřednictvím tajemnice návrh nového 

aktualizovaného Knihovního řádu. 

 

Rada po projednání přijala usnesení č.321/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. schvaluje 
Knihovní řád Obecní knihovny v Ďáblicích, kterým se zrušuje Knihovní řád ze dne 
23.11.2015. 
II. pověřuje 
starostu podpisem Knihovního řádu. 

(5-0-0) 

 

4/31/20 

Smlouva o výpůjčce – Klub seniorů 

Rada po projednání přijala usnesení č.322/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. ukládá 

tajemnici zveřejnit od 23.1.2020 do 6.2.2020 záměr na bezplatné vypůjčení 

nebytových prostor o výměře 64,5 m2 (ateliér v 1.NP) a přístupové prostory v Obecním 

domě č.p.159/7, ulice Ke Kinu v Praze-Ďáblicích pro klubovou činnost seniorů, jako 

aktivitu obyvatelstva od 7.2.2020 do 31.12.2020 pro společnost Senioři ČR, z. s., 

Základní organizace Praha-Ďáblice, Osinalická 1069/26, 182 00 Praha 8 Ďáblice. 

II. pověřuje 

starostu podpisem Smlouvy o výpůjčce na dobu určitou od 7.2.2020 do 31.12.2020. 

(5-0-0) 

5/31/20 
Žádost o pronájem hrobového místa 
Na RMČ předkládá OVS prostřednictvím tajemnice žádost o pronájem hrobového 
místa. 
 
Rada po projednání přijala usnesení č.323/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. souhlasí 
s pronájmem hrobu č.54 odd.  E na starém Ďáblickém hřbitově panu P.K. na dobu 10 
let. 
II. souhlasí 
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s návrhem Smlouvy o nájmu hrobového místa. 
III. pověřuje 
starostu podpisem Smlouvy o pronájmu hrobového místa. 

(5-0-0) 

 

6/31/20 

Schválení návrhu textu do Kroniky MČ Praha-Ďáblice za rok 2018 
Na RMČ paní Hana Macháňová prostřednictvím tajemnice předkládá ke 
schválení návrh textu do Kroniky MČ Praha -Ďáblice za rok 2018.  
RMČ si před vlastním schválením celého obsahu vyžádala pracovní 
schůzku s kronikářkou paní Macháňovou.  

 

7/31/20 

Protokol o vyřazení majetku č.1/2020 
Na RMČ FIO prostřednictvím tajemnice předložilo návrh Protokolu o 

vyřazení majetku – 2 ks olejového radiátoru z  roku 2014, které jsou 

nefunkční a neopravitelné.  

 

Rada po projednání přijala usnesení č.324/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. schvaluje 
Protokol o vyřazení majetku č.1/2020. 

II. pověřuje 

starostu podpisem Protokolu. 

(5-0-0) 

 

8/31/20 

BESIP 2970355 Na Terase – Žádost o souhlas vlastníka pozemků pro územní a 
stavební řízení  
Na RMČ Ing. Hrdlička předložil žádost o souhlas vlastníka pozemků pro územní a 

stavební řízení a žádost o plnou moc pro projednání s MHMP OPP. 

 

Rada po projednání přijala usnesení č.325/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. souhlasí 
s úpravou dokumentace stavby, kterou předložil Sinpps, s.r.o., Dobrušská 1805/5, 147 

00 Praha 4, IČ: 62584332.  

II.souhlasí  

s provedením stavby na pozemcích parc. č. 37/2, 39/4, 127, 132/2, 134, 135/1 v k. ú. 

Ďáblice ve správě MČ Praha-Ďáblice. 

III.souhlasí 

s udělením plné moci pro projednání stavby s odborem památkové péče MHMP. 

IV.pověřuje 

místostarostu podpisem souhlasného stanoviska a plné moci pro společnost Sinpps, 

s.r.o. s uvedením připomínek: rozšíření Osinalické v napojení na Prácheňskou 
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posunem levého obrubníku z důvodu omezení poškozování obrubníků při průjezdu 

nákladních vozů, umístění dalších dvou stromů do prostoru u přechodu pro chodce, 

umístění ještě jednoho parkovacího místa u ulice Na Terase, vyznačení parkovacích 

míst v ulici Prácheňská.   

(5-0-0) 

 

9/31/20 

Nájemní smlouva – HAM 

Bod podřazen pod bod č. 10/30/20 – usn.č.326/20/RMČ. 

 

10/31/20 

Kupní smlouva – pozemky 

Bod podřazen pod bod č. 14/27/19– usn.č.327/20/RMČ. 

 

11/31/20 

Tančírna – kulturní akce – návrh smlouvy 

Bod podřazen pod bod č. 13/30/20 – usn. č. 328/20/RMČ. 

 

12/31/20 

Doplnění usnesení č. 315/20/RMČ – Varianty nástavby ZŠ v Ďáblicích – projekt  
Bod podřazen pod bod č. 9/30/20 – usn. č. 329/20/RMČ. 

 

13/31/20 

Žádost o změnu ÚP hl.m.Prahy ve zkráceném řízení – zrušení vedení VN 

Na RMČ byla předložena místostarostou žádost o stanovisko MČ Praha – Ďáblice 

k podnětu na změnu ÚP 204/2019 – Zrušení venkovního vedení trasy 110 kV přes kat. 

území ďáblice, Kobylisy, Střížkov, Prosek, Vysočany 

 

Rada po projednání přijala usnesení č.330/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

s předloženým podnětem na změnu ÚP 204/2019, který se týká zrušení venkovního 

vedení trasy 110 kV přes kat. území Ďáblice, Kobylisy, Střížkov, Prosek, Vysočany. 

Toto stanovisko nevyjadřuje souhlas s umístěním nové trasy či rozšířením jiné 

stávající trasy VN na území MČ Praha – Ďáblice. 

II. pověřuje 

místostarostu vydáním kladného stanoviska. 

(5-0-0) 

 

14/31/20 

Informace radních a pro radní 

Ing. Hrdlička: 

• Lýkožrout modřínový v Ďáblickém lese – napadení stromů – info z MHMP 

• Podnět na změnu ÚP – souhlas se zrušením vedení 110kV 
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• Protihluková stěna SK Ďáblice – postup k územnímu souhlasu 

• Rekonstrukce ul. Ďáblická – dílčí informace k 2. etapě, návaznosti na jednání 

s PVS a.s. 

• Cyklostezky – plánovaný rozvoj dle generelu cyklistických tras (IPR – mapový 

portál). Plánovaná studie trasy A276 (Ďáblice – Letňany – Čakovice) 

s přemostěním Cínovecké a napojení na ulici K Lomu – zajišťuje MČ Praha-

Čakovice, postup prací na přípravě podkladů k trasám A 287 (úsek Zdiby – 

Třeboradice) a A50 (Ďáblice – Hovorčovice) – zajišťuje TSK a, s. 

  

Ing. Růžička: 

• Informace o přípravách investičních akcí  

• Příprava žádostí o prodloužení udělených dotací v minulých letech a žádosti 
k BD Akcíz II 

• Výzva HMP k vydání stanoviska MČ – žádost fyzické osoby k odprodeji části 
pozemku v majetku HMP 

• Výsledky I. dílčího přezkoumání hospodaření MČ odborem kontroly MHMP 

• Předběžné datum příštího zasedání ZMČ – 19.2.2020  

 

 

 

Konec: v 17:20 hodin 

Zapisovatel: Markéta Köhlerová 

Datum vyhotovení zápisu: 22.1.2020 

Za ověřovatele: radní Ing. Tomáš Dvořák 

Další jednání: 5.2. 2020 ve 13:00 hod. 


