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Zápis z 32. jednání 

Rady Městské části Praha – Ďáblice 
konaného dne 5.2.2020 od 13:20 hodin  

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

Hosté: Markéta Köhlerová  

Program jednání: 

1. Kontrola zápisu z RMČ č.31/2020 (taj.) 

2. Mezinárodní kampaň – vyvěšení vlajky pro Tibet (taj.) 

3. Smlouva o provedení uměleckého výkonu (taj.) 

4. Příkazní smlouva – Ing. Jan Pumpr (místostar.) 

5. Smlouva o poskytování služeb BOZP a PO (taj.) 

6. Veřejnoprávní smlouvy (star.) 

7. Finanční dary sdružením v roce 2020 (star.) 

8. Odpisový plán majetku MČ pro rok 2020 (star.) 

9. Smlouva o výpůjčce prostor – Senioři (taj.) 

10. Dodatek č.1 k Příkazní smlouvě – Porsis, s.r.o. (taj.) 

11. Darovací smlouva – finanční dar pro ZŠ (star.) 

12. Dokumentace skládka – (star.) 

13. Termínovaný vklad (star.) 

14. Dotace z rezervy hl. m. Prahy pro rok 2020 (star.) 

15. Program na zasedání ZMČ č.8 dne 19.2.2020 (star.) 

16. Návrh Smlouvy o uzavření SOSB – VB PREdistribuce, a.s. (taj.) 

17. Výběrové řízení – Posílení vegetace v Ďáblicích (výsadba nových stromů a 

jejich následná péče) – (místostar.) 

18. Kupní smlouva – pozemky Ekospol (star.) 

19. Kronika MČ Praha – Ďáblice (taj.) 

20. Pronájem sálu – Black Angels, z.s. (star.) 

21. Ďáblický zpravodaj – redakce (star.) 

22. 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. 



Zápis z jednání RMČ č. 32 ze dne 5.2. 2020    

 

2 

 

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 SPLNĚN 

 

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. 

 

5.2.2020 

Ing. Hrdlička informoval o postupu při kolaudaci stavby. Požádáno o kolaudaci stavby 

– Ing. Dytrych. 

 

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 Třeboradického potoka. Kancelář  
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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 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.328/19/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  
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III. ukládá 

starostovi předložit Kupní smlouvu na nejbližším zasedání ke schválení zastupitelstvu 

MČ Praha-Ďáblice. 

(5-0-0) ÚKOL TRVÁ 

 

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. 

II. pověřuje předsedu FV 

informovat Zastupitelstvo MČ Praha-Ďáblice o tomto rozpočtovém opatření č.12 na 

nejbližším zasedání zastupitelstva. 

(5-0-0) ÚKOL TRVÁ 

 
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 

 

22.1.2020. 

Tajemnice podala informace o probíhajícím výběrovém řízení na sociálního 

pracovníka, které bude ukončeno ke dni 3.2.2020. 

ÚKOL TRVÁ 
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5.2.2020 

Výběrové řízení bylo ukončeno dne 3.2.2020. Do výběrového řízení se přihlásilo 6 

uchazečů na pozici sociální pracovník. V současné době probíhají pohovory se 

zájemci o pozici v Ďáblicích, pokračuje výměna informací s MČ Dolní Chabry. 

S výsledkem výběrového řízení tajemnice seznámí RMČ na dalším jednání.  

 

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. 

 

5.2.2020. 

Výběrové řízení bylo ukončeno dne 31.1.2020 v 10:00 hodin. Na Profil zadavatele 

podalo nabídky 7 společností.  

 

Rada po projednání přijala usnesení č.348/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. bere na vědomí 
informaci o průběhu zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky „Návrh posílení 

vegetace v Ďáblicích (výsadba nových stromů a jejich následná péče) s tím, že na 

návrh hodnotící komise firmy s nejnižší nabídkou byly vyzvány k upřesnění 

specifikace následné péče o zeleň podle jednotlivých lokalit.  

II. souhlasí  

po doplnění následné péče o zeleň podle jednotlivých lokalit s výběrem společnosti: 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231266
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231266
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a)  STROMMY COMPANY s.r.o., se sídlem: Andělská Hora 143, 793 31 Andělská 

Hora, IČ: 01919652 jako dodavatele předmětu zakázky pro lokalitu A a C 

v celkové hodnotě 1 298 603,70 Kč bez DPH, která byla poptána v souladu se 

zák. č. 134/2016 Sb. 

b) Kateřina Teplá, se sídlem: Čikov 74, 67578 Čikov, IČ: 07353464 jako 

dodavatele předmětu zakázky pro lokalitu B a D v celkové hodnotě 

1 069 821,95 Kč bez DPH, která byla poptána v souladu se zák. č. 134/2016 

Sb. 

II. ukládá 

starostovi předložit výsledky zadávacího řízení veřejné zakázky ke schválení na 

nejbližší zasedání ZMČ dne 19.2. 2020. 

(3-0-0) 

 

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 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 
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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. 
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.330/20/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) ÚKOL TRVÁ 

 

5.2.2020 

Bude zařazeno na nejbližší zasedání ZMČ. 

 

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 
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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) ÚKOL TRVÁ 
 

22.1.2020 – návrh smlouvy předložen ke schválení RMČ. 

 

Rada po projednání přijala usnesení č.327/20/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) 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 

 

22.1.2020 

Na RMČ předložilo KC Vlna prostřednictvím tajemnice návrh smlouvy o 

zprostředkování uměleckého výkonu. 

 

Rada po projednání přijala usnesení č.329/20/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. 
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II. pověřuje 
starostu podpisem Smlouvy o zprostředkování uměleckého výkonu. 

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

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

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

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) ÚKOL SPLNĚN 

 

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

Ďáblice. ÚKOL SPLNĚN 

II. pověřuje 

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

(5-0-0) ÚKOL TRVÁ 

 

5.2.2020 

Na RMČ předložen ke schválení návrh Smlouvy o výpůjčce. 

 

Rada po projednání přijala usnesení č.340/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
schvaluje 
Smlouvu o výpůjčce nebytových prostor v sídle spolku Senioři ČR, z. s., Základní 
organizace Praha-Ďáblice, se sídlem: Osinalická 1069/26, 182 00 Praha-Ďáblice. 
(3-0-0) 

 
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 
s návrhem Smlouvy o nájmu hrobového místa. 
III. pověřuje 
starostu podpisem Smlouvy o pronájmu hrobového místa. 

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

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.  

 

5.2. 2020 

Radní doporučují do kroniky za rok 2019 zařadit reportážní fotografie k jednotlivým 
článkům a textům, vyjmout zápisy z jednání RMČ, zařadit všechna vydání ĎZ jako 
přílohu kroniky.  
První historické svazky ďáblické kroniky již byly digitalizovány a RMČ má v plánu je 
zpřístupnit široké veřejnosti přes webové stránky.  
 
Rada po projednání přijala usnesení č.350/20/RMČ v tomto znění: 
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Rada po projednání 
I. schvaluje 

text Kroniky MČ Praha-Ďáblice za rok 2018 v předložené podobě, bez kopií zápisů 
RMČ. 
II. pověřuje 
místostarostu zajištěním prostoru na webových stránkách městské části do konce 
roku 2020, aby bylo možné postupně digitalizované ročníky kroniky umísťovat.  
(3-0-0) 

 

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) ÚKOL SPLNĚN 

 

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 

posunem levého obrubníku z důvodu omezení poškozování obrubníků při průjezdu 

nákladních vozů, umístění dalších dvou stromů do prostoru u přechodu pro chodce, 
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umístění ještě jednoho parkovacího místa u ulice Na Terase, vyznačení parkovacích 

míst v ulici Prácheňská.   

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

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.331/20/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) ÚKOL SPLNĚN 

 

AKTUÁLNÍ JEDNÁNÍ dne 5.2.2020 

 

1/32/20 

Kontrola zápisu z RMČ č.31/2020 

 

2/32/20 

Mezinárodní kampaň – vyvěšení vlajky pro Tibet 
Na RMČ byla prostřednictvím tajemnice předložena žádost společnosti Spolek Lungta, 

Dlouhá 2/609, 110 00 Praha 1, IČ: 67775845 o připojení MČ Praha-Ďáblice 

k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. 

 

Rada po projednání přijala usnesení č.331/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
schvaluje 
připojení MČ Praha-Ďáblice k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení 
tibetské vlajky v prostorách vestibulu úřadu městské části dne 10.3. 2020. 
(3-0-0) 

 
3/32/20 
Smlouva o provedení uměleckého výkonu  
Na RMČ předkládá KC Vlna prostřednictvím tajemnice návrh Smlouvy o provedení 
uměleckého výkonu. 
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Rada po projednání přijala usnesení č.332/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. schvaluje 
návrh Smlouvy o zprostředkování uměleckého výkonu se společností 
EUROKONZERT s.r.o., se sídlem: V Štíhlách 1317/18, 140 00 Praha 4, Krč, IČ: 
28895983, jejímž předmětem je vystoupení Ivana Mládka a Banjo Bandu ve 
společenském sálu Obecního domu Ďáblice dne 28.5.2020 za částku 90.000, - Kč bez 
DPH. 
II. pověřuje 
starostu podpisem Smlouvy o zprostředkování uměleckého výkonu. 

(3-0-0)  

 

4/32/20 

Příkazní smlouva – Ing. Jan Pumpr  
Na RMČ předložil Ing.  Hrdlička návrh Příkazní smlouvy s Ing. Janem Pumprem na 

zajišťování výběrových řízení. 

 

Rada po projednání přijala usnesení č.333/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. schvaluje 
uzavření Příkazní smlouvy s Ing. Janem Pumprem, Pražského povstání 1641/256 01 
Benešov, IČ: 144 60696 na období od 1.1.2020 do 31.12.2021. 
II. pověřuje 

starostu podpisem Příkazní smlouvy. 

(3-0-0)  

 

5/32/20 

Smlouva o poskytování služeb BOZP  
Na RMČ předložil OVS prostřednictvím tajemnice návrh Smlouvy o poskytování 
služeb v oblasti BOZP a PO. 
 
Rada po projednání přijala usnesení č.334/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. schvaluje 
návrh Smlouvy o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(BOZP) a požární ochrany (PO) se společností Advis Consulting s.r.o., se sídlem: 

Novákových 439/6, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 27957870, jejímž předmětem podnikání 

je i poskytnutí služeb v oblasti BOZP a PO. 

II.pověřuje 

starostu podpisem Smlouvy o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). 

(3-0-0)  

 

6/32/20 

Veřejnoprávní smlouvy 
Na RMČ byly předloženy žádosti o poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 
2020.  



Zápis z jednání RMČ č. 32 ze dne 5.2. 2020    

 

14 

 

Klub seniorů předložil v říjnu 2019 žádost o poskytnutí dotace ve výši 49.000, - Kč. 
Následně v měsíci prosinci předložil novou žádost s tím, že žádá dotaci ve výši pouze 
40.000, - Kč s tím, že náklady kroužku Šikovných rukou ve výši 9.000, - Kč by byly 
hrazeny přímo z rozpočtu sociální komise.  
Dále byla doručena žádost klubu sebeobrany S-O-K o poskytnutí dotace ve výši 
10.000, - Kč, a žádost TTC Praha-klub stolního tenisu, z. s., o poskytnutí dotace ve 
výši 100.000, - Kč.  
 

1) Rada po projednání přijala usnesení č.335/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace pro spolek Senioři 
České republiky, z.s., Základní organizace Praha-Ďáblice (pobočný spolek), se sídlem: 
Osinalická 1069/26, 182 00 Praha 8 – Ďáblice, IČ: 06787584 ve výši 40.000, - Kč, 
která bude použita k účelu hrazení nákladů souvisejících s provozem příjemce v roce 
2020. 
II. pověřuje 

starostu podpisem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace, 

která je přílohou tohoto usnesení ve schváleném znění. 

(3-0-0)  

 

2) Rada po projednání přijala usnesení č.336/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace pro S-O-K, z.s., se 
sídlem: Skuhrov 101, 468 22 Skuhrov, IČ: 07481616 ve výši 10.000, - Kč, která bude 
použita k účelu hrazení vybavení klubu ve formě sportovního náčiní a pomůcek ke 
zkvalitnění činnosti S-O-K (klub sebeobrany) v roce 2020. 
II. pověřuje 

starostu podpisem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace, 

která je přílohou tohoto usnesení ve schváleném znění. 

(3-0-0)  

 

3) Rada po projednání přijala usnesení č.337/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace pro TTC Praha-klub 
stolního tenisu, z. s., se sídlem: Viktorinova 1210/8, Praha 4, IČ: 63836874 ve výši 
30.000, - Kč, která bude použita k účelu hrazení nákladů souvisejících s provozem 
oddílu TTC Praha-klub stolního tenisu v roce 2020. 
II. pověřuje 

starostu podpisem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace, 

která je přílohou tohoto usnesení ve schváleném znění. 

(3-0-0)  

 

7/32/20 

Finanční dary sdružením v roce 2020        
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Rada po projednání přijala usnesení č. 338/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. schvaluje 

finanční dar: 

1.1. Hudebnímu sdružení Ďáblík, Rumburská 248/19, 190 00 Praha 9, IČ: 

26625679 ve výši 20.000, - Kč, 

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

výši 20.000, - Kč, 

1.3. ZO 01/68 Českého svazu ochránců přírody, Ochrana herpetofauny, se sídlem: 

Jankovcova 47, Praha 7, IČ: 48549622 ve výši 20.000, - Kč, 

1.4. Českému svazu chovatelů, ZO Praha 8 – Ďáblice, se sídlem: Ke Kinu 159/7, 

182 00 Praha 8 – Ďáblice, IČ: 65398360 ve výši 20.000, - Kč, 

1.5.  Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH – Ďáblice, U Parkánu 765/6, 

182 02 Praha 8, IČ: 65999088 ve výši 30.000, - Kč. 

II. pověřuje 

starostu podpisem Darovacích smluv. 

III. ukládá 

FIO zajistit realizaci bodu č. I tohoto usnesení. 

(3-0-0)  

 

8/32/20 

Odpisový plán majetku MČ pro rok 2020  
FIO prostřednictvím starosty předložil na RMČ návrh odpisového plánu pro rok 2020. 
 
Rada po projednání přijala usnesení č.339/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
schvaluje 
Odpisový plán majetku MČ Praha-Ďáblice, se sídlem: Osinalická 1104/13, Praha-

Ďáblice k 1.1.2020 dle Přílohy č.1. 

(3-0-0) 

 

9/32/20 

Smlouva o výpůjčce prostor – Senioři 
Bod podřazen pod bod 4/31/20 – usn. č. 340/20/RMČ. 

 

10/32/20 

Dodatek č.1 k Příkazní smlouvě – Porsis, s.r.o. 

Na RMČ byl tajemnicí předložen dodatek č.1 k Příkazní smlouvě se společností 
Porsis, s.r.o., jehož předmětem je zřízení pro činnost administrátora Zadávacích řízení 
pro plnění Příkazní smlouvy pro období 2020-2021 společnosti PORSIS VZ s.r.o. 
Rozpracované zakázky započaté do 31.1.2020 dokončí společnost PORSIS s.r.o. a 
od 1.2.2020 bude činnost podle Příkazní smlouvy provádět v plném rozsahu 
společnost PORSIS VZ s.r.o. 
 
Rada po projednání přijala usnesení č.341/20/RMČ v tomto znění: 



Zápis z jednání RMČ č. 32 ze dne 5.2. 2020    

 

16 

 

Rada po projednání 
I. schvaluje 
Dodatek č.1 k Příkazní smlouvě se společností PORSIS s.r.o., se sídlem: Kolová 

1549/1, 153 00 Praha 16, IČ: 06061974. 

II. pověřuje 

starostu podpisem Dodatku č.1 k Příkazní smlouvě. 

(3-0-0)  

 

11/32/20 
Darovací smlouva – finanční dar pro ZŠ 
Na RMČ ředitel ZŠ prostřednictvím stostarosty předložil ke schválení návrh Darovací 
smlouvy. 
 
Rada po projednání přijala usnesení č.342/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. schvaluje 
Darovací smlouvu se společností ĆESKÉ TEPLO, s.r.o., se sídlem: Klapkova 731/34, 

182 00 Praha 8 Kobylisy, IČ: 25255925, jejímž předmětem je finanční dar ve výši 

50.000, - Kč pro Základní školu a mateřskou školu, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17, 

IČ: 70930716 za účelem podpory tradičních akcí školy (dětského hudebního festivalu 

JARNÍ PETRKLÍČ 2020 a dalších tradičních činností). 

II. pověřuje 

ředitele ZŠ a MŠ podpisem darovací smlouvy. 

(3-0-0)  

 

12/32/20 

Skládka Ďáblice – ukončení skládkování 

Vzhledem k ukončení skládkování TKO na tělese skládky Ďáblice ke konci roku 2019 

a k připravované aktualizaci integrovaného povolení pro následné období na 

provozování překládací stanice odpadu v areálu skládky bylo rozhodnuto nechat 

provést geodetické zaměření stávajícího stavu skládkového tělesa a pořídit fotografii 

skládkového tělesa. 

 

Rada po projednání přijala usnesení č.343/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

pověřuje  

místostarostu shromážděním nabídek k provedení zaměření stávajícího stavu tělesa 

ďáblické skládky do 19.2.2020 a předložit RMČ ke schválení. 

(3-0-0)  

 

13/32/20 

Termínovaný vklad 

Na RMČ předložil FIO prostřednictvím starosty žádost o souhlasné stanovisko RMČ 

ke zrušení půlročního vkladu u Komerční banky k 8.2.2020 a rozhodnutí k ponechání 

minimální částky na účtu u Komerční banky s tím, že by MČ nemusela podepisovat a 
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otevírat termínovaný účet u této banky pokaždé znovu. Další termínovaný vklad by 

opět byl předložen ke schválení ZMČ. 

 

Rada po projednání přijala usnesení č.344/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. souhlasí  
s výběrem finančních prostředků z Termínovaného vkladu u Komerční banky ke dni 

8.2. 2020. 

II. schvaluje 

ponechání zůstatku ve výši 5.000, - Kč na termínovaném účtu u Komerční banky pro 

případné další zhodnocování finančních prostředků MČ u Komerční banky 

v následujícím období. 

(3-0-0)  

 

14/32/20 

Dotace z rezervy hl. m. Prahy pro rok 2020 

Na RMČ předložil FIO prostřednictvím starosty návrh žádosti o investiční dotaci 

z rozpočtu hl. m. Prahy z rezervy pro MČ HMP v kap. 10 v roce 2020 – ostatní. HMP, 

MHMP – odbor rozpočtu, oddělení financování městských částí požaduje k podání 

žádosti o dotaci jako povinnou přílohu žádostí souhlasné usnesení RMČ 

s předložením žádostí o dotaci na předmětné akce v termínu do 14.2.2020. 

 

Rada po projednání přijala usnesení č.345/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. schvaluje 
Žádost o investiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy z rezervy pro MČ HMP v kap. 10 

v roce 2020 – ostatní.  

II. pověřuje 

starostu předložením žádosti na MHMP dle metodiky společně s usnesením RMČ. 

(3-0-0)  

 

 

15/32/20 

Program na zasedání ZMČ č.8 dne 19.2. 2020 

Na RMČ byl starostou předložen ke schválení návrh programu na zasedání 
ZMČ č.8, které se bude konat dne 19.2.2020. 
 

Rada po projednání přijala usnesení č.346/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

schvaluje 

Program na zasedání ZMČ č.8, které se bude konat dne 19. února 2020 od 17:00 

hodin v budově OD, Osinalická 1104/13, Praha-Ďáblice, v tomto znění: 

1) Kontrola zápisu ZMČ č.7 ze dne 19.12.2019  

2) Volný mikrofon 
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3) Inventarizační zpráva za rok 2019 (star.) 

4) RO č.12/2019 – informace (star.) 

5) RO č.1/2020 – schválení (star.) 

6) Rezignace člena KV (star.) 

7) Odměny zastupitelům (star.) 

8) Kupní smlouva – pozemky (star.) 

9) VŘ – Posílení vegetace v Ďáblicích (výsadba nových stromů a jejich následná 

péče) – (místostar.) 

10) Zajištění kulturních akcí 1.4.2020 – 31.3. 2021 (star.) 

11) Kupní smlouva – pozemky Ekospol (star.) 

12) Diskuze 

13) Informace radních a zastupitelů 

(3-0-0)  
 

16/32/20 

Návrh Smlouvy o uzavření SOSB – VB PREdistribuce, a.s.  
Na RMČ byl prostřednictvím tajemnice předložen návrh Smlouvy o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a.s. 

 

Rada po projednání přijala usnesení č.347/20/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 

I. souhlasí 

s předloženým návrhem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene pro rozšíření distribuční sítě společnosti PREdistribuce, a.s., se sídlem: 

Svornosti 3199/19 a, 150 00 Praha 5, IČ: 27376516 – pokládka nového kabelového 

vedení kNN v délce 2 m (akce: Praha 8 – Ďáblice, AKROS, ul. Ďáblická, DTS, 1 KV, 

22 KV, AKROS, číslo stavby: S-144954)), k tíži pozemku parc. č. 1608/57 zapsané na 

LV č.860 pro k.ú. Ďáblice. Společnost PREdistribuce, a.s. (investor stavby) je 

zastoupena na základě plné moci společností SEG s.r.o., Skladová 1843/4, Východní 

Předměstí, 326 00 Plzeň za částku ve výši 1.000, - Kč. 

II. pověřuje  

starostu podpisem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. 

(3-0-0)  

 

17/32/20 

Výběrové řízení – Posílení vegetace v Ďáblicích (výsadba nových stromů a jejich 
následná péče)  
Bod podřazen pod bod 7/30/20 – usn. č. 348/20/RMČ 
 

18/32/20 

Kupní smlouva – pozemky Ekospol 

Radní se seznámili se znaleckým posudkem Ing. Rozkošné č. 984-02-20120, ve 
kterém je výsledná cena za pozemek parc.č. 1729/290 a 1729/421 v celkové výši 
158.896, - Kč. 
Rada po projednání přijala usnesení č.349/20/RMČ v tomto znění: 
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Rada po projednání 
I. souhlasí 
s návrhem Kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě pozemků parc. č. 1729/290 a 
1729/421 v k.ú. Ďáblice, na nichž jsou uloženy inženýrské sítě, za částku v dohodnuté 
výši 100.000, - Kč, vč. DPH od společnosti EKOSPOL, a.s., se sídlem Dukelských 
hrdinů 747/19, 170 00 Praha 7, IČ: 63999854.  
II. ukládá 
FIO zařadit do rozpočtového opatření částku na koupi pozemků ve výši 100.000, - Kč. 
III. ukládá 

starostovi předložit Kupní smlouvu ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva 

MČ Praha-Ďáblice. 

(3-0-0)  

 

19/32/20 

Kronika MČ Praha-Ďáblice 

Bod podřazen pod bod 6/31/20 – usn. č. 350/20/RMČ. 

 

20/32/20 

Pronájem sálu – Black Angels, z.s.  
Na RMČ Lucie Sandrová prostřednictvím starosty předkládá na projednání návrh 

smluvní ceny pronájmu sálu za účelem organizace společenského večeru oddílu 

Black Angels. 

 

Rada po projednání přijala usnesení č.351/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I.schvaluje 
smluvní cenu pronájmu sálu Multifunkčního domu a přilehlých prostor (foyer se 
zázemím, vestibul, zasedací místnost), za účelem pořádání společenského večeru 
Black Angels, z.s, Tupolevova 710, 199 00 Praha 18 – Letňany, IČ: 27029387, dne 
20.2. 2020 za částku 20.000,-  Kč vč. DPH. K této částce budou připočteny náklady 
na zajištění provozu sálu a obsluhy technologie dle dojednaného rozsahu. 
II. schvaluje 
Smlouvu o nájmu sálu Multifunkčního domu a dalších prostor, včetně zázemí, za 
účelem pořádání plesu, který pořádá Black Angels, z. s, Tupolevova 710, 199 00 
Praha 18 – Letňany, IČ: 27029387, dne 20.2. 2020 za částku 23.340, - Kč vč. DPH + 
vratná kauce ve výši 5.000, - Kč. 
III.pověřuje 
starostu podpisem Smlouvy o nájmu. 
(3-0-0)  
 

21/32/20 

Ďáblický zpravodaj - redakce 

V lednu 2020 byl potvrzena rezignace pana Alexandra Klimenta na funkci šéfredaktora 

Ďáblického zpravodaje. 

 
Rada po projednání přijala usnesení č.352/20/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
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I. bere na vědomí 
rezignaci na funkci šéfredaktora Ďáblického zpravodaje, pana Alexandra Klimenta ke 
dni 31.1. 2020. 
II. pověřuje 
paní Hanu Macháňovou zpracováním únorového čísla 2020 a dalších následujících 

čísel, až do odvolání.  

(3-0-0)  

 

22/32/20 

Informace radních a pro radní 

Ing. Hrdlička:  

• Cyklostezky – inventarizace plánovaných záměrů a zamýšlených úseků 

• Participativní rozpočet – příprava materiálů, komentáře pro radního Ing. Tesaře 

• Protihluková stěna - hřiště 

• Nabídka starosty MČ Praha-Březiněves Ing. Haramula – volná kapacita Centra 

sociálních služeb Březiněves 

 
 
  
 
Konec: v 17:00 hodin 

Zapisovatel: Markéta Köhlerová 

Datum vyhotovení zápisu: 5.2.2020 

Za ověřovatele: radní Ing. Tomáš Dvořák 

Další jednání: 19.2. 2020 ve 13:00 hod. 


