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Zápis z 35. jednání 

Rady Městské části Praha – Ďáblice 
konaného dne 18.3.2020 od 13:10 hodin  

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

Hosté: Markéta Köhlerová  

Program jednání: 

1. Kontrola zápisu z RMČ č.34/2020 (taj.) 

2. Oprava dětského hřiště Červencová (místostar.) 

3. Modernizace a rekonstrukce nouzového osvětlení v ZŠ (místostar.) 

4. Objednání dezinfekce (místostarosta) 

5. Torch Entertainment s.r.o. – pronájem prostor pro uskladnění věcí (místostar.) 

6. 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 
 

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.  
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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. 

19.2.2020 

Ing. Hrdlička informoval RMČ o místním šetření, které proběhne od 11:00 hodin na místě samém dne 20.2.2020. 

4.3.2020 

Ing. Hrdlička informoval, že na místním šetření byly předány veškeré podklady k provedené stavbě a ke kolaudaci  

Ing. Ryvorové z Odboru rozvoje a výstavby, oddělení stavebního řádu Úřadu MČ Praha 8. 

Dne 24.2.2020 obdržela MČ Praha-Ďáblice od MČ Praha 8 vydaný Kolaudační souhlas pro stavbu stavby 

„Doplnění veřejného osvětlení Praha-Ďáblice, ul. Buližníkova, Poděbradova, Skalická, U Hájovny. Nyní začne 

příprava k zajištění nutných kroků pro zahájení převodu majetku (VO) z MČ Ďáblice na Magistrát HMP (viz bod III. 

původního usnesení).  

 

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: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 

text Kroniky MČ Praha-Ďáblice za rok 2018 v předložené podobě, bez kopií zápisů 
RMČ. ÚKOL SPLNĚN 
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) ÚKOL TRVÁ 

 

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) ÚKOL SPLNĚN 
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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) ÚKOL TRVÁ 

 

19.2.2020 
Smlouva je na straně PREdistribuce, a.s., která provede kompletaci smlouvy se všemi 
přílohami, vč. návrhu na vklad. Poté bude smlouva zaslána na MHMP ke schválení. 
 

2/34/20 

Odpis pohledávky z účtu 315 – Superplay a.s. 
Na RMČ předložilo FIO prostřednictvím tajemnice návrh na odpis pohledávky za 
společností Superplay a.s. Tajemnice kontaktovala Advokátní kancelář 
Dohnal/Bernard. Dne 27.1.2020 přišla informace od Mgr. Czierného, že Advokátní 
kancelář byla exekutorským úřadem informována o zániku společnosti,  z tohoto 
důvodu byla exekuce zastavena a nepodařilo se soudně v rámci exekuce tuto 
pohledávku z roku 2015 vymoci. Společnost byla bez majetku a tak zanikla. V takové 
situaci není možné v exekuci pokračovat.  
 

Rada po projednání přijala usnesení č.358/20/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí  
s odepsáním pohledávky za společností Superplay a.s., se sídlem: Nádražní 851/42, 
150 00 Praha 5, IČ: 24244015, (v současné době v likvidaci – společnost byla zrušena 
na základě rozhodnutí soudu, a to usnesením Městského soudu v Praze, č.j. 83 Cm 
1534/2018 ze dne 17.10.2017) ve výši 101 000,-Kč, dle přílohy tohoto usnesení. 
II. pověřuje 
starostu předložit návrh na odpis pohledávky dle odst.I. ke schválení na nejbližším 
veřejném zasedání zastupitelstva. 
(5-0-0) ÚKOL TRVÁ 
 

3/34/20 

Protokol o vyřazení majetku č.2/2020 
 



Zápis z jednání RMČ č. 35 ze dne 18.3. 2020    

 

4 

 

 
Na RMČ FIO prostřednictvím tajemnice předložilo návrh Protokolu o vyřazení majetku 
– 1 ks mikrovlnná trouba, která je nefunkční a neopravitelná, pořízena v roce 1999. 
 
Rada po projednání přijala usnesení č.359/20/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
Protokol o vyřazení majetku č.2/2020. 
II. pověřuje 
starostu podpisem Protokolu o vyřazení majetku. 
(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
 

4/34/20 

Smlouva o zřízení věcného břemene-PREdistribuce, a.s. – Hvězdárna II. 

Na RMČ tajemnice předložila ke schválení návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene 
se společností PREdistribuce, a.s. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene byla schválena RMČ dne 13.8.2018. 
 
Rada po projednání přijala usnesení č.360/20/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a.s., 
Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, IČO: 27376516, jejímž předmětem je zřízení a 
vymezení věcného břemene osobní služebnosti k provedení energetického zákona – 
kabelové vedení 1kV (SDS) v rozsahu 123,9m v rámci stavební akce: Hvězdárna 
Ďáblice, obnova kNN, II. etapa, číslo SPP: S-144484 v pozemku parc.č. 1252, 
1260/1,88/1a 1098/6 v k.ú. Ďáblice ve vlastnictví MČ Praha-Ďáblice za jednorázovou 
náhradu ve výši 30 975,- Kč bez DPH. 
II. pověřuje 
starostu podpisem Smlouvy. 
(5-0-0) ÚKOL TRVÁ 
 

5/34/20 

Smlouva o zřízení věcného břemene-PREdistribuce, a.s. – Hvězdárna I. 

Na RMČ tajemnice předložila ke schválení návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene 
se společností PREdistribuce, a.s. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene byla schválena RMČ dne 23.1.2019. 
 
Rada po projednání přijala usnesení č.361/20/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a.s., 
Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, IČO: 27376516, jejímž předmětem je zřízení a 
vymezení věcného břemene osobní služebnosti k provedení energetického zákona – 
podzemní vedení kNN v rozsahu 152,9 m v rámci stavební akce Hvězdárna Ďáblice, 
I. etapa, číslo SPP: S-144 483 v pozemku parc. č. 1213/1,1212 a 1252 v k. ú. Ďáblice 
ve vlastnictví MČ Praha-Ďáblice za jednorázovou náhradu ve výši 38 225,- Kč bez 
DPH. 
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II. pověřuje 
starostu podpisem Smlouvy. 
(5-0-0) ÚKOL TRVÁ 
 

6/34/20 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – CETIN a.s.  

Na RMČ byl tajemnicí předložen návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti, jehož předmětem je na pozemku parc. č. parc. č. 30/1 zapsaném na LV 
č. 860, pro katastrální území Ďáblice, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní 
město Prahu, Katastrální pracoviště Praha umístění podzemního komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě – kabel typu TCEPKPFLE v délce 20 m 
(Komunikační vedení a zařízení). Služebnost bude sjednána na dobu neurčitou. 
Společnost CETIN a.s. je zastoupena na základě plné moci společností TEMO-
TELEKOMUNIKACE, a.s. 
 
Rada po projednání přijala usnesení č.362/20/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností CETIN a.s., 
se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063 
(zastoupené na základě Plně moci společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s., se 
sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, PSČ 106 00, IČO: 257 40 253), 
jejímž předmětem je na pozemku parc. č. parc. č. 30/1 zapsaném na LV č. 860, pro 
katastrální území Ďáblice, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, 
Katastrální pracoviště Praha umístění podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě – kabel typu TCEPKPFLE v délce 20 m (Komunikační vedení a 
zařízení)  pro stavbu pod označením „VPI PH Ďáblice, U Parkánu – TSK, SAP 16010-
055994“ za částku 10.000,- Kč. 
II. pověřuje 
starostu podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.  
(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
 

7/34/20 

Smlouva o odepisování technického zhodnocení pronajatého majetku – Česká 
pošta  
Na RMČ tajemnice předložila návrh Smlouvy o odepisování technického zhodnocení 
pronajatého majetku společnosti Česká pošta, a.s. (Jedná se o pronájem části budovy 
1104, která stojí napozemku parc.č. 606 v k.ú. Ďáblice). Nájemce – Česká pošta a.s., 
provedl se souhlasem MČ Praha-Ďáblice stavební úpravy předmětných nebytových 
prostor ve výši 155.993,05 Kč, čímž došlo ke zhodnocení pronajatého majetku. 
Nemovitost bude zatříděna do odpisové skupiny č.VII dle ČÚS č.708. 
 
Rada po projednání přijala usnesení č.363/20/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
uzavření Smlouvy o odepisování technického zhodnocení pronajatého majetku se 
společností Česká pošta, s.p., se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, 
IČO:47114983, jejímž předmětem je odepisování technického zhodnocení 
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pronajatého majetku - pronájem části budovy 1104, která stojí na pozemku parc.č. 
606 v k.ú. Ďáblice ve výši 155.993,05 Kč. 
II. pověřuje 
starostu podpisem Smlouvy o odepisování technického zhodnocení pronajatého 
majetku. 
(5-0-0) ÚKOL TRVÁ 
 
18.3.2020 
Návrh smlouvy byl zaslán České poště k podpisu.  
 

8/34/20 

Autorský dozor výsadeb stromů v MČ Praha-Ďáblice  
Na RMČ předložil Ing. Hrdlička cenovou nabídku Ing. Markéty Pešičkové, jejímž 
předmětem je provádění autorského dozoru při realizaci výsadby stromů dle 
vypracované Studie výsadeb stromů pro MČ Praha-Ďáblice. Autorský dozor bude 
prováděn dle skutečné potřeby na vyžádání investorem, tedy MČ Praha-Ďáblice. 
Autorský dozor ( Ing. Markéta Pešičková je autorizovaný krajinářský architekt ČKA 
03948) bude spočívat v aktivní účastí na řádných kontrolních dnech, v dohledu nad 
prováděním výsadby, v kontrole vad a dohledem nad jejich odstraňování. 
 
Rada po projednání přijala usnesení č.364/20/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
cenovou nabídku Ing. Markéty Pešičkové, se sídlem: Na vršku 36, 250 67 Klecany, 
IČO: 46034951 na provádění autorského dozoru výsadeb stromů v MČ Praha-
Ďáblice za částku: 

a) Vytyčení lokalit 1,2,3,4 …………………………………………... 7.000,- Kč, 
b) 1 kontrolní den – autorsklý dozor (cca 2 hod./650,- Kč) ……... 1.300,- Kč, 
c) cestovní náklady (1 výjezd) ………………………………………...100,- Kč. 

Není plátce DPH. 
II. pověřuje 
starostu podpisem objednávkydo maximální celkové výše 30.000,- Kč. 
(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
 

9/34/20 

Bezpečnostní a zdravotní prořezy stromů 
Na RMČ předložil OVS prostřednictvím tajemnice poptávky na bezpečnostní a 
zdravotní prořezy stromů. Do poptávky byly zahrnuty lokality, které již dlouhou dobu 
žádným zásahem neprošly. Byly osloveny firmy, se kterými má MČ pozitivní 
zkušenosti: Bonsoft, ARBOR Services a V. Hejbal. Se zástupci firem ARBOR Services 
a V. Hejbal byla uskutečněna podrobná prohlídka všech stromů, firma Bonsoft si 
provedla prohlídku sama bez zástupce MČ. Na základě proběhlých prohlídek a 
cenových nabídek, viz. porovnání CN, doporučuje OVS objednat práce u firmy V. 
Hejbal a druhou část u firmy ARBOR Services. Ceny uvedeny vč. DPH. 
 

Rada po projednání přijala usnesení č.365/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
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I. bere na vědomí 

nutnost bezpečnostního a zdravotního prořezu stromů a nabídky oslovených firem:  

• Bonsoft, s.r.o., Milíčova 377/23, Praha 3, IČO: 45272301,  

• Vladimír Hejbal, Chaloupky 87, Chaloupky (okr. Beroun), IČO: 0561234,  

• Marek Šolc - ARBOR services, Kazim 130, Praha 5 - Lipence, IČO: 75177196,  
II. souhlasí 
s výběrem firmy 

• Vladimír Hejbal, Chaloupky 87, Chaloupky (okr. Beroun), IČO: 0561234, cena 
celkem 96 871,- Kč s DPH, 

• Marek Šolc – ARBOR Services, Kazim 130, Praha 5 - Lipence, IČO: 
75177196, cena celkem 107 337,- Kč s DPH. 

III. pověřuje 
starostu podpisem objednávky. 
(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
 

10/34/20 

Herní prvek U Prefy – investice 

Na RMČ předložil OVS prostřednictvím tajemnice poptávku a nabídky na Lanový 
parkur – dětské hřiště U Prefy složený ze 7 prvků vč. montáže a likvidace původní 
lanové dráhy. Nový prvek je určen pro menší děti, tím se i zvýší  návštěvnost 
zmíněného hřiště, s doprovodem dospělých.  
 

Rada po projednání přijala usnesení č.366/20/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí 
poptávku na Lanový parkur z důvodu výměny lanové dráhy a nabídky oslovených 
firem:  

• Berger – Huck s.r.o., Vanišova 552, Horní Jelení, IČO: 45535264, cena celkem 
včetně montáže a likvidace původní lanové dráhy 227 311,- Kč s DPH, 

• PROLEMAX s.r.o., Skladová 2438/6, Plzeň, IČO: 26342057, cena celkem 
včetně montáže a likvidace původní lanové dráhy 248 352,- Kč s DPH,  

• Dětská hřiště, František Smitka, Přívětice 101, Radnice, IČO: 45399298, cena 
celkem včetně montáže a likvidace původní lanové dráhy 360 797,80 Kč s DPH 

• ONYX wood spol. s r.o., Žernovická 257, Prachatice, IČO: 25178644, CN 
nebyla zaslána. 

II. souhlasí 
s výběrem firmy 

• Berger – Huck s.r.o., Vanišova 552, Horní Jelení, IČO: 45535264, cena celkem 
včetně montáže a likvidace původní lanové dráhy 227 311,- Kč s DPH. 

III. pověřuje 
starostu podpisem objednávky. 
 (5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
 

11/34/20 

FKHV ČR– krátkodobý pronájem sálu 

Na RMČ Lucie Sandrová prostřednictvím tajemnice předkládá návrh na projednání  

ceny krátkodobého pronájmu sálu a FIO návrh smlouvy. 
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Rada po projednání přijala usnesení č.367/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. schvaluje 
cenu krátkodobého pronájmu Multifunkčního sálu Obecního domu, včetně přísálí, za 
účelem pořádání akce: shromáždění delegátů FKHV, kterou organizuje Federace 
klubů historických vozidel, z.s., Nad Okrouhlíkem 2294/11, 182 00 Praha 8, IČO: 
67799507, dne 12.3.2020 v rozsahu 2,5 hodiny, za částku 5.965,- Kč vč. DPH. 
II. pověřuje 
starostu podpisem Smlouvy o nájmu sálu Multifunkčního domu a dalších prostor. 
(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
 
18.3.2020 
Vzhledem k tomu, že v rámci vládních opatření byly zrušeny podobné akce do 
odvolání, Federace klubu historických vozidel tuto akci nebude pořádat ve sjednaném 
termínu. Smlouva zůstává i nadále v platnosti, neboť byl uhrazen pronájem OD. 
Následně bude již podepsaná smlouva aktualizována dodatkem, ve kterém bude 
uvedeno nové datum.  
 

12/34/20 

HAM – krátkodobý pronájem sálu 

Na RMČ MgA. Michaela Ničová prostřednictvím tajemnice předkládá návrh na 

projednání ceny krátkodobého pronájmu foeyr a FIO návrh smlouvy. 

 

Rada po projednání přijala usnesení č.368/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I.  schvaluje 
cenu krátkodobého  pronájmu foeyr Obecního domu, za účelem pořádání akce: „Jarní 
výměnný bazárek Swap“, kterou organizuje Hnutí za aktivní mateřství, z.s., Dlouhá 27, 
110 00 Praha 1, IČO: 70800758, dne 25.3.2020 v rozsahu 6 hodin za částku 2.541,- 
Kč vč. DPH. 
II.  pověřuje 
starostu podpisem Smlouvy o nájmu sálu Multifunkčního domu a dalších prostor. 
(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
 

18.3.2020 
Vzhledem k tomu, že v rámci vládních opatření byly zrušeny podobné akce do 
odvolání, Hnutí za aktivní mateřství smlouvu nepodepsalo. Uvažují o přesunu akce na 
zářijový termín.  
ÚKOL ZRUŠEN  
 

15/34/20 

Postoj MČ k hazardu 

Na RMČ předložil Ing. Růžička dopis, kterým MHMP žádá o připomínky k návrhu 

obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje provozování hazardních her na území 

hl.m. Prahy. 
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Rada po projednání přijala usnesení č.369/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. souhlasí 
se stávajícím postojem MČ k nulové toleranci veškerých hazardních her na celém 
území MČ Praha-Ďáblice. 
II. pověřuje 
starostu zaslat připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje 
provozování harazdních her na území hl.m. Prahy s vyjádřením stanoviska MČ dle 
bodu I. 
(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

 

AKTUÁLNÍ JEDNÁNÍ dne 18.3.2020 

 

1/35/20 

Kontrola zápisu z RMČ č.34/2020 

 

2/35/20 

Oprava dětského hřiště Červencová 

Na RMČ předložil OVS prostřednictvím místostarosty poptávky na opravu dětského 
hřiště Červencová. Jedná se o výměnu poškozených dřevených částí a obnovu 
povrchového nátěru celého inventáře dětského hřiště. 
 

Rada po projednání přijala usnesení č.370/20/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí 
poptávku na opravu dětského hřiště Červencová a nabídky oslovených firem:  

• Kapitán Praha s.r.o., K Žižkovu 809/7, Praha 9, IČO: 28983955, cena celkem 
88 496,- Kč bez DPH, 

• M-M stavby v.o.s., K Chmelnici 3, Praha 3, IČO: 03760057, cena celkem 78 
864,- Kč bez DPH,  

• A+B kompletní služby, Evropská 516/10, Praha 6, IČO: 71484884, cena celkem 
148 300,- Kč bez DPH. 

II. souhlasí 
s výběrem firmy M-M stavby v.o.s., se sídlem: K Chmelnici 3, Praha 3, IČO: 03760057, 
cena celkem 78 864,- Kč bez DPH. 
III. pověřuje 
starostu podpisem objednávky. 
(4-0-0) 
 

3/35/20 

Modernizace a rekonstrukce nouzového osvětlení v ZŠ 

Na RMČ předložil OVS prostřednictvím místostarosty poptávku na modernizaci a 
rekonstrukci nouzového osvětlení v ZŠ. 
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Rada po projednání přijala usnesení č.371/20/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí 
nabídku na modernizaci a rekonstrukci nouzového osvětlení v ZŠ od firmy:  

• Feloma s.r.o., se sídlem: Křížkovského 843/5, Olomouc, IČO: 64085864. 
II. souhlasí 
s výběrem firmy: 

• Feloma s.r.o., se sídlem: Křížkovského 843/5, Olomouc, IČO: 64085864, cena 
celkem 37 100,- Kč bez DPH. 

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

4/35/20 

Objednání dezinfekce 

Na RMČ předložil OVS prostřednictvím místostarosty objednávku na dezinfekci pro – 

ochrana COVID-19. 

 

Rada po projednání přijala usnesení č.372/20/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
objednání dezinfekce u společnosti Lach-Ner s.r.o., se sídlem Tovární 157, 277 11 
Neratovice, IČO: 26295474 za částku 55 000,- Kč bez DPH. 
III. pověřuje 
starostu podpisem objednávky. 
(4-0-0) 
 

5/35/20 

Torch Entertainment s.r.o. – pronájem prostor pro uskladnění věcí 

Na RMČ předložil Ing. Ludvík Tesař, radní, návrh na projednání záměru na pronájem 

nebytových prostor v přízemí domu čp. 339/14 (prostory po poště) na dobu 3 měsíců. 

Pro společnost Torch Entertainment s.r.o., se sídlem Trojanova 2022/12, 120 00  

Praha 2, IČO 05852242. 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 373/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. schvaluje 
Záměr na pronájem nebytového prostoru (místnost 1.3) o výměře 11,8 m2 v přízemí 

domu čp. 339/14, ul Ďáblická (část prostorou po poště), Praha Ďáblice, pro firmu  

Torch Entertainment s.r.o., IČO 05852242 za cenu 125,-Kč/m2/měsíc, což činí 1.475,- 

Kč/měsíc, na dobu určitou, tři měsíce tj. duben-červen, od počátku účinnosti nájemní 

smlouvy, za účelem: uskladnění věcí. 

II. pověřuje 
starostu podpisem záměru na pronájem a vyvěšením. 
(3-0-1) ÚKOL SPLNĚN 
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6/35/20 

Informace radních a pro radní 

Ing. Hrdlička: 

• přeposlat informace zastupitelům ohledně situace s koronavirem, které zasílá 

ÚMČ občanům a zveřejňuje na webu a ve vývěskách MČ 

• Informace z Krizového štábu Praha 8, nově vyhlášená o prodejní době pro 

seniory, kterou schvhálila Vláda ČR dne 18.3.2020, způsoby komunikace 

občanům,  

• Zkouška sirén – možnost vyhlásit nošení roušek? 

• JSDH – zařazení JSDH Praha-Ďáblice do pohotovosti  podle rozpisu pod velení 

HZS Hl.m. Prahy 

• Rozvoz Ďáblického zpravodaje (16.3. finalizace, 17.3. tisk, 18.3. roznos 

občanům) 

• Parkování.- modré zóny  – informace o průběhu  ankety, bude uzavřena 31.3. 

2020 

• Postup jednání s J*D*S* Životní prostředí - sekce hluku, Ing. Josef Drahota – 

prověření variant protihlukových stěn podél Cínovecké – finalizace zadání, 

podklady IPR Praha 

 
Ing. Růžička: 

• Informace zaslané primátorem HMP 

 
Konec: v 16:15 hodin 

Zapisovatel: Markéta Köhlerová 

Datum vyhotovení zápisu: 18.3.2020 

Za ověřovatele: radní Ing. Tomáš Dvořák 

Další jednání: 1.4. 2020 nebo dle aktuální potřebnosti 

 

 

 


