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Zápis ze 49. jednání 

Rady Městské části Praha – Ďáblice 
konaného dne 16.9. 2020 od 13:10 hodin  

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

Hosté:  

 

Program jednání: 

1. Kontrola zápisu z RMČ č.48/2020 (sekr.) 

2. Odstoupení od objednávky - Výměna balkonových dveří v BD Ďáblická 161-8 

(místostar.) 

3. Smlouva o spolupráci – Mgr. Richard Voděrka, MBA – BD U Prefy (místostar.) 

4. Ceník pronájmů prostor MČ Praha-Ďáblice a podmínky pronájmů - Revokace 

usnesení č. 486/20/RMČ - Ceník KC Vlna (místostar.) 

5. Ošetření dřevěné konstrukce pergoly v KC Vlna (místostar.) 

6. Zakoupení defibrilátoru (místostar.) 

7. Zrušení usnesení č. 96/19 RMČ - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene-PREdistribuce (star.) 

8. Zrušení usnesení č. 274/19/RMČ - Příkazní smlouva - AK Dohnal-Bernard (star.) 

9. Připomínky MČ k návrhu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání   

veřejného prostranství (star.) 

10.  Souhlas s přijetím účelově vázaného daru pro ZŠ (star.) 

11. Odměny členům JSDH (star.) 

12.  Informace radních a pro radní  
 

 

KONTROLA ÚKOLŮ 
 

3/41/20 
Poštovní boxy - odkládací schránky v Ďáblicích  
Na RMČ předložil OVS prostřednictvím místostarosty Ing. Hrdličky žádosti od České 
pošty, s.p. k instalaci odkládací schránky pro účely listovního doručování Praha 82 – 
Kobylisy:  

- U hájovny 491/14, parcela číslo 1099 (Svěřená správa nemovitostí ve 

vlastnictví obce) – dodatečné odsouhlasení – instalace bez vědomí MČ 

cca 3-4/2020 

- Zářijová 1045/2, parcela číslo 1729/115, (Svěřená správa nemovitostí ve 

vlastnictví obce) – nová instalace 

U odkládacích schránek instalovaných v minulosti nebyl ze strany České pošty, s.p. 
uzavřen žádný smluvní vztah nebo domluvena žádná kompenzace či jiné finanční 
vypořádání.  
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Rada po projednání přijala usnesení č.436/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. bere na vědomí 
žádosti k instalaci odkládací schránky v ulici U hájovny 491/14 a Zářijová 1045/2 od 
České pošty, s.p. 
II. pověřuje 
místostarostu k vyjednávání s Českou poštou, s.p., o podmínkách instalací poštovních 
odkládacích schránek.  
(3-0-0) ÚKOL TRVÁ 
 

8.7.2020 
Česká pošta vyzvána k jednání o formách poskytnutí pozemků pro instalaci odkládacích 
schránek. 
 
5.8.2020 
Dne 4.8.2020 paní tajemnice jednala s Útvarem správy majetku České pošty – Ing. 
Karolínou Novákovou o přípravě uzavření smluvního vztahu mezi Českou poštou a MČ 
Praha-Ďáblice. OVS připraví podklady, které budou přílohou smlouvy, tj. mapu se 
zákresem odkládacích schránek, čísla pozemků apod. 
 
19.8.2020 
Dne 13.8.2020 proběhlo jednání se zástupcem České pošty, s.p., panem Maškem. MČ 
připraví návrh nájemní smlouvy na pronájem pozemků pro umístění odkládacích 
schránek a zašle České poště k připomínkám. Česká Pošta v současnosti zvažuje 
změnu způsobu roznosu zásilek a přechod na doručování automobilem po celých 
Ďáblicích jedním doručovatelem. Tím by jejich požadavek na umístění odkládacích 
schránek pominul. Koncem září by mělo dojít buď k podepsání nájemní smlouvy nebo 
odstranění stávající schránky v ulici U hájovny a Šenovská x Vojkovická.   
 

10/42/20 
Výměna balkonových dveří v BD Ďáblická 161-8 
Na RMČ předložil OVS prostřednictvím místostarosty poptávku na výměnu balkonových 
dveří v BD Ďáblická 161/8. Jedná se o výměnu 8 ks vč. demontáže, montáže, 
zednických prací, dopravy a úklidu. Výměna balkonových dveří je v seznamu oprav BD 
na rok 2020. 
 
Rada po projednání přijala usnesení č.455/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. bere na vědomí 
poptávku na výměnu balkonových dveří v BD Ďáblická 161/8 a předložené cenové 
nabídky:  

• Ionut Adrian Baniceanu, Ďáblická 161/8, Praha - Ďáblice, IČO: 74535170, cena 
celkem 126 676,- Kč s DPH, 

• PORTA Styl s.r.o., Dlouhá 188/35, Litoměřice, IČO: 48292141, cena celkem 78 
995,- Kč s DPH, 

• VEXTA a.s., Hovorčovická 137, Líbeznice, IČO: 26196662, cena celkem  
92 053,- Kč s DPH, 

• PKS okna a.s., Brněnská 126/38, Ždár nad Sázavou, IČO: 65276507, cena 
celkem 77 030,50,- Kč s DPH, 
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II. schvaluje 
cenovou nabídku od firmy PKS okna a.s., Brněnská 126/38, Ždár nad Sázavou, IČO: 
65276507, cena celkem 77 030,50 Kč s DPH. 
III. pověřuje 
starostu podpisem objednávky. 
(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

16.9. 2020 
Firmě PKS okna a.s., byla vystavena a zaslána objednávka č. 202/2020 a zaplacena 
zálohová faktura. Společnost následně, aniž by zahájila a provedla práce, požadovala 
navýšení ceny z důvodu víceprací. Toto nebylo ze strany ÚMČ akceptováno a proto 
firma PKS okna a.s. zaslala požadavek na odstoupení od objednávky. 
 
Rada po projednání přijala usnesení č.505/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. bere na vědomí 
Dohodu o odstoupení od objednávky č. 202/2020, se společností PKS okna a.s., se 
sídlem Brněnská 126/38, Ždár nad Sázavou, IČO: 65276507, na výměnu balkonových 
dveří v BD Ďáblická 161/8 za cenu celkem 77.030,50 Kč s DPH, z důvodu 
požadovaného dodatečného navýšení ceny. 
II. souhlasí  
s uzavřením Dohody o odstoupení od objednávky č. 202/2020, 
III. pověřuje  
OVS oslovením společnosti, která skončila ve výběrovém řízení na druhém místě:  

• PORTA Styl s.r.o., Dlouhá 188/35, Litoměřice, IČO: 48292141, cena celkem  
78 995,- Kč s DPH, 

IV. pověřuje 

starostu podpisem Dohody o odstoupení od objednávky dle odst. II. tohoto usnesení. 

V. pověřuje 

starostu podpisem objednávky se společností PORTA Styl s.r.o. dle odst. III. tohoto 

usnesení. 

(5-0-0)  

 
13/42/20 
SOSB-VB – Pražská plynárenská 
Na RMČ tajemnice předložila ke schválení návrh smlouvy o zřízení věcného břemene 
ve prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s. (zastoupená společností 
H/B stavreal, s.r.o.) – pozemek parc.č. 1732/1 a 1729/115 v k.ú. Ďáblice.  
 
Rada po projednání přijala usnesení č.458/20/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 

I. schvaluje 

Smlouvu o zřízení věcného břemene se společnosti Pražská plynárenská Distribuce, 
a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., se sídlem: U Plynárny 500, 145 08 Praha 
4, IČO: 27403505 (zastoupena společností H/B stavreal, s.r.o., se sídlem: Újezd 390, 
763 25 Újezd, IČO:27751309), jejímž předmětem je zřízení a vymezení věcného 
břemene pro vybudování – přeložení stavby plynárenského zařízení – přeložka STL 
plynovodu PE 110 na pozemcích  parc.č. 1732/1 a 1729/115 v k.ú. Ďáblice ve vlastnictví 
MČ Praha-Ďáblice za jednorázovou náhradu ve výši 17.000,- Kč bez DPH. 
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II. pověřuje  

starostu uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene. 
(5-0-0) ÚKOL TRVÁ 
 
5.8.2020 
Smlouva je u protistrany k podpisu, byla urgována dne 29.7.2020 a opětovně 4.8.2020. 

16.9. 2020 
Smlouva podepsána investorem a MČ Praha-Ďáblice, poté postoupena k podpisu 
společnosti Pražská plynárenská, a.s.. 
 
11/43/20 
Dopadové plochy hřišť MŠ 
Na RMČ předložil místostarosta informaci o přípravě výběrového řízení na dopadové 
plochy hřišť v MŠ. Byla poptávána jednobarevná i barevná varianta vč. grafiky. 
Financováno z dotace MHMP. 
 

Rada po projednání přijala usnesení č.471/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. bere na vědomí 
přípravu výběrového řízení na dopadové plochy hřišť v MŠ 

II. ukládá 
OVS realizaci výběrového řízení na „Dopadové plochy hřišť MŠ“. 

III. ukládá  
místostarostovi zařadit bod „Dopadové plochy hřišť MŠ“ do programu ZMČ a vítěznou 
nabídku předložit ZMČ na nejbližší zasedání ke schválení. 
(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
 
5.8.2020 
Na RMČ předložila paní tajemnice informaci o tom, že dne 4.8.2020 byla zahájeno 
výběrové řízení na dopadové plochy hřišť MŠ. 7.8. je možná místní prohlídka pro 
zájemce o výběrové řízení. Konec lhůty pro podání nabídek a otevírání obálek bylo 
stanoveno na středu 19.8.2020 v 10:00 hodin. 
 
Rada po projednání přijala usnesení č.482/20/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí 
informaci místostarosty o vyhlášeném výběrovém řízení na akci: „Dopadové plochy hřišť 
MŠ“. 
II. jmenuje 
komisi pro otvírání obálek a hodnotící komisi pro vyhodnocení zaslaných nabídek ve 
složení: Ing. Jan Hrdlička, Mgr. Renata Henych, Miroslava Koubová. Náhradníci: Ing. 
Ivana Krejzová, Markéta Köhlerová, Ing. Bronislava Lomozová, Pavla Černá. 
(3-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
 
19.8.2020 
Bylo poptáno celkem 6 firem. Na úřad MČ byly doručeny v daném termínu celkem 2 

obálky s nabídkami. 

Celkové hodnocení nabídek podle ceny: 
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• 4soft, s.r.o., se sídlem Krkonošská 625, 468 41 Tanvald, IČO: 28703324, celková 

cena 1,473.619,- Kč bez DPH, 

• Prolemax, s.r.o., se sídlem Skladová 2428/6, 326 00 Plzeň, IČO: 26342057, 

nabídka byla vyřazena z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. 

 

Rada po projednání přijala usnesení č.492/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
 
I. bere na vědomí 
informaci o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dopadové 

plochy hřišť MŠ“ s tím, že na návrh hodnotící komise byla doporučena jako nabídka 

společnosti: 4soft, s.r.o. Krkonošská 625, 468 41 Tanvald, IČO: 28703324. 

II. souhlasí  

s výběrem společnosti: 4soft, s.r.o. Krkonošská 625, 468 41 Tanvald, IČO 28703324 

jako dodavatele předmětu zakázky „Dopadové plochy hřišť MŠ“ v celkové hodnotě 

1,473.619,- Kč bez DPH, která byla poptána v souladu se zák. č. 134/2016 Sb. 

III. pověřuje (odst. I.- III. - ÚKOL SPLNĚN) 

starostu uzavřením Smlouvy o dílo.  

IV. ukládá 

místostarostovi informovat o průběhu výběrového řízení na nejbližším zasedání ZMČ. 

(4-0-0) ÚKOL TRVÁ  

13/43/20  
Bytový dům U Prefy 28 
Na RMČ se dostavili zástupci společnosti GYD s.r.o., jejichž cílem bylo odprezentovat 
RMČ návrh plánu výstavby bytového domu U Prefy s tím, aby bylo umožněno RMČ 
vyjádřit se k této prezentaci.  
 

Rada po projednání přijala usnesení č.473/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I.bere na vědomí  
záměr výstavby Bytového domu U Prefy 28. 
II.pověřuje  
místostarostu do příští rady připravit návrh stanoviska. 
(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
 

22.7.2020 
Na základě žádosti ze dne 14.4. 2020 a následných jednání zpracoval Ing. Hrdlička 
návrh vyjádření k novému připojení bytového domu U Prefy 28, Praha 8 – Ďáblice, 
umístěného na pozemcích parc. č. 601/1, 6102/2 a 602, vše k.ú. Ďáblice, který má být 
zhotoven podle PD zpracované projektantem CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.  
 

Rada po projednání přijala usnesení č.479/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
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I.souhlasí  
s návrhem Vyjádření k novému připojení bytového domu U Prefy 28, Praha 8 – Ďáblice, 
umístěného na pozemcích parc. č. 601/1, 6102/2 a 602, vše k.ú. Ďáblice, který má být 
zhotoven podle PD zpracované projektantem CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.  
II.pověřuje  
místostarostu odesláním předloženého Vyjádření k výstavbě bytového domu U Prefy 
28 společnosti DDfinal s.r.o., Pravá 1117/1, 147 00 Praha 4. 
III.pověřuje 
místostarostu jednáním o uzavření Smlouvy o spolupráci s investorem. 
(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
 
5.8. 2020 
Smlouva o spolupráci – Mgr. Richard Voděrka, MBA – BD U Prefy  
Na RMČ místostarosta předložil návrh Smlouvy o spolupráci s investorem. 
 
Rada po projednání přijala usnesení č.483/20/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

přípravy Smlouvy o spolupráci s Mgr. Richardem Voděrkou, MBA, bydliště: Letohradská 
755/50, 170 00 Praha 7, (na základě Plné moci zastupuje investora), jejímž předmětem 
je závazek investora při realizaci záměru stavby Bytového domu U Prefy 28 na 
pozemcích parc.č. 601/1, 601/2 a 602 v k.ú. Ďáblice dodržovat všechna právní ujednání 
stanovená v této smlouvě.  
II. ukládá  

místostarostovi zaslat návrh Smlouvy o spolupráci protistraně k připomínkám. 

III. ukládá 

místostarostovi po kompletaci smlouvy zařadit tento bod ke schválení na nejbližším 

zasedání ZMČ. 

(3-0-0) ÚKOL TRVÁ 
 
19.8. 2020 
Místostarosta předložil připravený návrh Smlouvy o spolupráci s požadavkem o 
komentář radních. Požadované kompenzační práce směřovány pouze k lokalitě hřiště 
U Prefy. 
 
2.9. 2020 
Smlouva zaslána protistraně. Dne 4.9. 2020 proběhne společné jednání. 
 
16.9. 2020 
Rada po projednání přijala usnesení č.506/20/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 

bere na vědomí 

Smlouvu o spolupráci s Mgr. Richardem Voděrkou, MBA, bytem Letohradská 755/50, 
170 00 Praha 7, který na základě Plné moci zastupuje investora, jejímž předmětem je 
závazek investora při realizaci záměru stavby Bytového domu U Prefy 28 na pozemcích 
parc.č. 601/1, 601/2 a 602 v k.ú. Ďáblice dodržovat všechna  ujednání stanovená v této 
smlouvě.  
(5-0-0) 
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3/44/20 
Objednávka studie varianty dálničního okruhu  
Rada po projednání přijala usnesení č.476/20/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí 
informaci starosty o iniciativě dotčených městských částí HMP a některých obcí 
Středočeského kraje zadat aktualizaci Studie proveditelnosti regionální trasy vedení 
Pražského okruhu (SOKP).  
II.souhlasí 
s objednáním studie dle odst. I. tohoto usnesení prostřednictvím MČ Praha-Dolní 
Chabry u společnosti Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r.o., se sídlem: Nad 
Okrouhlíkem 2365/17, 182 00, Praha 8 – Libeň, IČO: 28474961 a  
s příspěvkem MČ Praha-Ďáblice ve výši 80.000,- Kč pro úhradu části vzniklých 
společných výdajů.  
III. pověřuje 
starostu podpisem objednávky. 
(4-0-1) ÚKOL TRVÁ 
 
5.8.2020 
Dne 3.8.2020 nás informovala starostka MČ Praha-Dolní Chabry, že než dojde 
k převodu úhrady vzniklých společných nákladů na aktualizaci Studie shora uvedené, 
tak nejprve MČ Praha-Dolní Chabry musí uzavřít Smlouvu o spolupráci s MČ Praha-
Ďáblice. Tato smlouva musí být předložena ke schválení ZMČ, což bude zřejmě 
v měsíci září 2020. Následně MČ Praha-Dolní Chabry uzavře se společností Nýdrle – 
projektová kancelář Smlouvu o dílo. Teprve následně MČ Praha-Dolní Chabry potvrdí, 
jakým způsobem dojde k převodu finančních prostředků a v jaké výši, neboť MČ Praha-
Dolní Chabry v současné době u požadované ceny nevyčíslila DPH.  
 

4/46/20 

Ceník KC Vlna 

Na RMČ předkládá Lucie Sandrová prostřednictvím místostarosty návrh ceníky na 

pronájmy sálů. 

Rada po projednání přijala usnesení č.486/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I.schvaluje 

Vnitřní předpis č.4/2020 - Ceník pro pronájmy sálů nového OD, Osinalická 1104/13, 

Praha-Ďáblice a OD Ke Kinu 159/7, Praha-Ďáblice s tím, že pronájmy do výše 15.000,- 

Kč dle ceníku schvaluje finanční odbor po předložené objednávce od klienta (s 

podpisem předávacích protokolů prostor, provozního řádu, podepsané odpovědnosti za 

způsobené škody, seznámení nájemců s provozem sálu a zajištěním dozoru na akci) a 

není třeba již další schválení RMČ. Ceník je přílohou tohoto usnesení. 

II.zrušuje 

Ceník pro pronájmy sálů nového OD, Osinalická 1104/13, Praha-Ďáblice a OD Ke Kinu 

159/7, Praha-Ďáblice schválený RMČ dne 23.1.2019. 

III. pověřuje 

FIO schvalováním pronájmů a vystavováním následných faktur. 

(3-0-0) ÚKOL TRVÁ 
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16.9. 2020 

Do příloh, které jsou součástí Ceníku pronájmů prostor bylo nutné zapracovat drobné 

úpravy.  

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 507/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. revokuje 

usnesení č.486/20/RMČ a vydává usnesení nové.  
II. schvaluje 

Vnitřní předpis č.4/2020 - Ceník pronájmů prostor MČ Praha-Ďáblice a podmínky 

pronájmů, Osinalická 1104/13, Praha-Ďáblice a OD Ke Kinu 159/7, Praha-Ďáblice s tím, 

že pronájmy do výše 15.000,- Kč dle ceníku schvaluje finanční odbor po předložení 

objednávky  klientem a není třeba již další schválení RMČ. Ceník včetně příloh je 

součástí tohoto usnesení. 

III. zrušuje 

Ceník pro pronájmy sálů nového OD, Osinalická 1104/13, Praha-Ďáblice a OD Ke Kinu 

159/7, Praha-Ďáblice schválený RMČ dne 23.1.2019. 

IV. pověřuje 

FIO schvalováním pronájmů a vystavováním následných faktur. 

(5-0-0)  

 
4/47/20 
Vnitřní předpis č.5/2020 - Pravidla MČ Praha Ďáblice pro zřizování 
služebnosti a věcných břemen  
Na RMČ předkládá tajemnice návrh vnitřního předpisu č.5/2020. 

 

Rada po projednání přijala usnesení č.493/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. schvaluje 

Vnitřní předpis č.5/2020 – Pravidla MČ Praha-Ďáblice pro zřizování služebnosti a 

věcných břemen, která jsou přílohou usnesení. 

II. pověřuje 

starostu podpisem těchto Pravidel dle odst. I. tohoto usnesení. 

(4-0-0) ÚKOL TRVÁ 

 
8/47/20 

Aktualizace Řádu veřejného pohřebiště 
Informovala paní tajemnice o nutnosti aktualizovat do 1.9.2020 stávající Řád veřejného 

pohřebiště ve smyslu nových požadavků zákona č.256/2001 SB. o pohřebnictví a o 

změně některých zákonů.   

 

Rada po projednání přijala usnesení č.496/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
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I. bere na vědomí 

návrh změn stávajícího Řádu veřejného pohřebiště.  

II. pověřuje 

tajemnici zaslat návrh nového Řádu veřejného pohřebiště ke schválení na MHMP, 

Odbor živnostenský a občanskosprávní, Oddělení matrik, státního občanství, voleb a 

územní orientace. 

III. pověřuje 

tajemnici předložit odsouhlasený návrh Řádu veřejného pohřebiště na jednání RMČ 

k závěrečnému odsouhlasení společně s aktualizovaným ceníkem (pronájem 

hřbitovního místa a služby). 

(4-0-0) ÚKOL TRVÁ  

 

2.9. 2020 

Řád veřejného pohřebiště odeslán na MHMP ke schválení. 

 

16.9. 2020 

Zaslané připomínky z MHMP byly zapracovány do Řádu veřejného pohřebiště a 

opětovně zaslány na MHMP k finálnímu odsouhlasení. 

 

9/47/20 

Výběrové řízení – Technický dozor investora - Rekonstrukce OD Ke Kinu ; BD 
Akcíz II 
Na RMČ předložil Ing. Hrdlička informaci o přípravě výběrového řízení na technický 
dozor investora na akce Rekonstrukce OD Ke Kinu a BD Akcíz II, Praha-Ďáblice. VŘ by 
mělo proběhnout v období 24.8.–8.9.2020. Zahájení obou akcí je plánováno na konec 
roku 2020. 
Výběrové řízení bude poptáno pro každou investiční akci zvlášť. A zájemci budou také 
vyzváni k podání nabídky na provádění TDI na obou připravovaných akcích.  
 
Rada po projednání přijala usnesení č.497/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 
s vypsáním výběrového řízení na akce: „VŘ-Technický dozor investora na akci 

Rekonstrukce OD Ke Kinu, Praha-Ďáblice“ a „VŘ – Technický dozor investora na akci 

Bytový dům Akcíz II“. 

II. pověřuje  

Ing. Šišku, společnost PORSIS s.r.o., se sídlem: Kolová 1549/1, 153 00 Praha 16, 

IČO: 06061974, realizací výběrového řízení s výší odměny za provedené činnosti dle 

uzavřené příkazní smlouvy. 

III. jmenuje  

komisi pro otvírání obálek a hodnotící komisi pro vyhodnocení zaslaných nabídek ve 
složení: Ing. Jan Hrdlička, Mgr. Renata Henych, Miroslava Koubová. Náhradníci: Ing. 
Ivana Krejzová, Markéta Köhlerová, Ing. Bronislava Lomozová, Pavla Černá. 
(4-0-0) ÚKOL TRVÁ 
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2/48/20 

Výměna plynového kotle – U Parkánu 18/9, Praha-Ďáblice 

Současný plynový kotel není plně funkční (problém s regulací kotle). Instalace 

současného plynového kotle v roce 2003. Zaslány poptávky z důvodu vystavení CN na 

výměnu kotle, včetně úpravy spalinové cesty. 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 499/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

nutnost výměny plynového kotle v BD U Parkánu 18/9 (paní O.M.), Praha-Ďáblice a 

nabídky oslovených firem:  

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

vč. úpravy spal. cest 65.395,- Kč bez DPH, 

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

celkem vč. úpravy spal. cest 59.790,- Kč bez DPH, 

• Jiří Matoušek, Okružní 372, Slaný, IČO: 88858421, cenová nabídka nedodána 

II. souhlasí 

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

cena celkem vč. úpravy spal. cest 59.790,- Kč bez DPH. 

III. pověřuje 

starostu podpisem objednávky. 

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

3/48/20 

Výměna hlavních vchodových dveří bytového domu Ďáblická 66/79, Praha-

Ďáblice 

Výměna hlavních vchodových dveří z důvodu dosluhujících současných dřevěných 

dveří. Předpokládaný termín realizace cca 10-11/2020 (4-6 týdnů trvá výroba od zaslání 

oficiální objednávky).. 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 500/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

nutnost výměny hlavních vchodových dveří  BD Ďáblická 66/79, Praha-Ďáblice a 

nabídky oslovených firem:  

• PKS okna a.s., Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 8, IČO: 65276507, cena 

celkem 62.968,- Kč bez DPH, 

• OKNOSTUDIO s.r.o., Masná 34, Brno, IČO: 28261712, cena celkem 46.248,- Kč 

bez DPH, 

• PORTA Styl s.r.o., Dlouhá 188/35, Litoměřice, IČO: 48292141, z důvodu plné 
kapacity nemají zájem (možný termín až po 2/2021). 
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II. souhlasí 

s výběrem firmy OKNOSTUDIO s.r.o., Masná 34, Brno, IČO: 28261712, cena celkem 

46.248,- Kč bez DPH. 

III. pověřuje 

starostu podpisem objednávky. 

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

4/48/20 

Výpověď z nájmu nebytových prostor (V.Č)  

Vzhledem k připravované rekonstrukci obecního domu Ke Kinu 159/7, Praha-Ďáblice, 

je nutno zajistit postupné uvolnění nebytových prostor v objektu nájemci.  

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 501/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 
výpověď z nájmu nebytového prostoru podanou pronajímatelem nájemci paní V.Č., 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, v nebytovém domě Ke Kinu 159/7, Praha-Ďáblice, 
o výměře 42,3 m2.  
II. souhlasí 
s ukončením Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 43/S/06, specifikovaných v odst. 
I. tohoto usnesení s paní V.Č., bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, po uplynutí  tříměsíční 
výpovědní lhůty, tj. 31.12. 2020. 
III. pověřuje 
starostu podpisem Výpovědi z nájmu nebytového prostoru pronajímatelem a FIO 
zasláním výpovědi nájemci do 30.9. 2020. 

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 
5/48/20 

Vyjádření ke koncepci Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha – 

CZ01 Aktualizace 2020 

Doplnění již vydaného  Vyjádření k návrhu Programu zlepšování kvality ovzduší pro 

aglomeraci Praha, vydaného MČ Praha-Ďáblice v červnu 2020. Z důvodu dodržení 

termínu odeslání byli radní s textem seznámeni až následně. 

Rada po projednání přijala usnesení č. 502/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

a) oznámení koncepce Aktualizace Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace 

Praha-CZ01: Aktualizace 2020, předkladatele Ministerstva životního prostředí a 

zveřejněné dne 11.8. 2020 v informačním systému SEA.  

b) zaslané Vyjádření MČ Praha-Ďáblice ke koncepci Program zlepšování kvality 

ovzduší aglomerace Praha-CZ01 Aktualizace 2020, s jehož textem byla Rada MČ 

Praha-Ďáblice před odesláním seznámena. 
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II. schvaluje 

odeslání Vyjádření MČ Praha-Ďáblice ke koncepci Program zlepšování kvality ovzduší 

aglomerace Praha – CZ01 Aktualizace 2020 v termínu dne 31.8. 2020, č.j. 

1840/2020_MCPD, na Ministerstvo životního prostředí. 

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

6/48/20 

Objednávky - Reinvest spol s r.o. 

Rada po projednání přijala usnesení č. 503/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 
a) cenovou nabídku společnosti Reinvest, spol. s r.o., na projekt rekonstrukce stávajícího 

chodníku vč. podloží podél Ďáblické ulice, Praha-Ďáblice, ve výši 25.000,- Kč bez DPH, 
b) cenovou nabídku společnosti Reinvest, spol. s r.o., na projekt a projednání vodorovného 

dopravního značení v ulici Květnová, Praha-Ďáblice, ve výši 12.000,- Kč bez DPH. 

II. souhlasí 
s objednáním prací dle odst. I. tohoto usnesení u společnosti Reinvest, spol. s r.o. se 
sídlem: K Novému dvoru 897/66, 140 00 Praha 4, IČO: 65410840, v celkové výši 
37.000,- Kč.  
III. pověřuje 
starostu podpisem objednávek. 

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

 

 

AKTUÁLNÍ JEDNÁNÍ dne 16.9. 2020 

 

1/49/20 

Kontrola zápisu z RMČ č.48/2020 

 

2/49/20 

Odstoupení od objednávky - Výměna balkonových dveří v BD Ďáblická 161-8 
Bod podřazen pod bod č.10/42//20 – usnesení č. 505/20/RMČ. 
 
3/49/20 

Smlouva o spolupráci – Mgr. Richard Voděrka, MBA – BD U Prefy  
Bod podřazen pod bod č.13/43//20 – usnesení č. 506/20/RMČ. 
 
4/49/20 

Ceník pronájmů prostor MČ Praha-Ďáblice a podmínky pronájmů  

- Revokace usnesení č. 486/20/RMČ - Ceník KC Vlna 

Bod podřazen pod bod č.4/46/20 – usnesení č. 507/20/RMČ. 
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5/49/20 

Ošetření dřevěné konstrukce pergoly v KC Vlna 

Pergola v KC Vlna byla předána do užívání v roce 2016. Od té doby se prováděly 

drobné opravy. Je však potřeba zajistit i pravidelné ošetření dřevěné konstrukce cca 

každé 3-4 roky vč. opravy poškozených částí (upevnění uvolněných prken, obroušení 

pokreslených a zašpiněných lavic a stolu od bot, zatmelení apod.).  

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 508/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

nutnost ošetření dřevěné konstrukce vč. opravy poškozených částí a nabídky 

oslovených firem:  

• M-M stavby v.o.s., K Chmelnici 3, Praha 3, IČO: 03760057, cena celkem 

48.784,- Kč bez DPH, 

• PM stavební společnost Miroslav Pompa, U Parkánu 24/3, Praha 8, IČO: 

49375016, cena celkem 21.700,- Kč bez DPH, 

• Šulc a Syn a.s., Na strži 1702/65, Praha 4, IČO: 25681923, z kapacitních důvodů 

nejsou schopni zakázku realizovat. 

II. souhlasí 

s výběrem firmy PM stavební společnost Miroslav Pompa, U Parkánu 24/3, Praha 8, 

IČO: 49375016, cena celkem 21.700,- Kč bez DPH. 

III. pověřuje 

starostu podpisem objednávky. 

(5-0-0)  

 

6/49/20 

Zakoupení defibrilátoru 

Na základě konzultace specifikací se ZZS HMP (Zdravotnická záchranná služba hl.m. 
Prahy) byl proveden průzkum trhu na nákup vhodných defibrilátorů (výrobce ZOLL, 
Philips, Corpuls atd.), který bude umístěn v prostorách foyer společenského sálu. 
V přiloženém porovnání jednotlivých typů od různých výrobců a jejich funkcí 
doporučujeme výběr defibrilátoru s poloautomatickým řízením zásahu a s možností 
aplikace výboje pro děti a dospělé. 
 

Rada po projednání přijala usnesení č. 509/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

požadavek na nákup defibrilátoru do společenského sálu a cenové nabídky na typ 
defibrilátoru PHILIPS HeartSRT FRX (ceny bez dětského klíče na přepínání elektrod, 
skříňky na umístění a zaškolení):  

• Alfa Rescue s.r.o., Čiklova 637/13, Praha 2-Nusle, IČO: 24227331, cena celkem 
38.791,- Kč včetně DPH, 

• MedicinskaTechnika, Kamenická 811/35, Praha 7 - Holešovice, IČO: 71922997, 
cena celkem 39. 989,- Kč včetně DPH, 
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• SHOPARAMEDIK, Chelčického 584/13, Praha 3 - Žižkov, IČO: 67771734, cena 
celkem 41.704,- Kč včetně DPH. 

II. souhlasí 

s výběrem firmy Alfa Rescue s.r.o., Čiklova 637/13, Praha 2-Nusle, IČO: 24227331, 

cena celkem 45.671,- Kč včetně DPH, včetně dětského klíče na přepínání elektrod, 

skříňky a zaškolení. 

III. pověřuje 

starostu podpisem objednávky. 

(5-0-0)  

 

7/49/20 

Zrušení usnesení č. 96/19/RMČ - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene-PREdistribuce 

Rada po projednání přijala usnesení č. 510/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

skutečnost, že společnost PREdistribuce, a.s., se sídlem: Svornosti 3199/19a, 150 00 

Praha 5, IČ:27376516, zrušila připravovaný projekt na pozemcích parc.č. 1707, 

1729/135 v k.ú. Ďáblice, pokládka kabelového vedení kNN v rozsahu 34 m, v rámci 

stavební akce: Praha 8 – Ďáblice, ul. Cínovecká, elektromobilita, nové kNN, číslo SPP: 

S 145896. 

II. bere na vědomí 

skutečnost, že z důvodu zrušení připravované akce specifikované v  odst. I tohoto 

usnesení, nedošlo k uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene se společností PREdistribuce, a.s., se sídlem: Svornosti 3199/19a, 150 00 

Praha 5, IČ:27376516, jejímž předmětem je na pozemcích parc.č. 1707, 1729/135 v k.ú. 

Ďáblice pokládka kabelového vedení kNN v rozsahu 34 m, v rámci stavební akce: 

Praha 8 – Ďáblice, ul. Cínovecká, elektromobilita, nové kNN, číslo SPP: S 145896 za 

částku 10.200,- Kč. 

III. zrušuje 

usnesení č.96/19/RMČ bez náhrady.  

(5-0-0)  

 

8/49/20 

Zrušení usnesení č. 274/19/RMČ - Příkazní smlouva - AK Dohnal-Bernard 

Rada po projednání přijala usnesení č. 511/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

zrušuje 

usnesení č.274/19/RMČ bez náhrady.  

(5-0-0)  
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9/49/20 

Připomínky MČ k návrhu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za 

užívání veřejného prostranství 

Rada po projednání přijala usnesení č. 512/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 
s předloženými připomínkami MČ Praha-Ďáblice, které jsou přílohou tohoto usnesení. 
II. pověřuje 
starostu podpisem a sekretariát odesláním připomínek MČ Praha-Ďáblice na MHMP. 

(5-0-0)  

 

10/49/20 

Souhlas s přijetím účelově vázaného daru pro ZŠ 

Na RMČ byla ředitelem ZŠ předložena žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově 
určeného finančního daru. 
 

Rada po projednání přijala usnesení č. 513/20/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

souhlasí 

s přijetím účelově určeného finančního daru pro ZŠ a MŠ, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 

17, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, 

IČ: 24231509, v rámci jejího charitativního projektu „OBĚDY PRO DĚTI“, ve výši 6.222,- 

Kč, k uhrazení stravného ve školní jídelně pro 1 žáka ve školním roce 2020/2021 a to 

takto: 

• finanční částka pro rok 2020 ve výši 2.176,- Kč bude ZŠ zaslána po podpisu 

1.darovací smlouvy (pro období do 31.12. 2020), 

• finanční částka pro rok 2021 ve výši 4.046,- Kč bude ZŠ zaslána po podpisu 2. 

darovací smlouvy (pro období od 1.1. 2021 do 30.6. 2021). 

 (5-0-0)  

 

11/49/20 

Odměny členům JSDH 

Rada po projednání přijala usnesení č. 514/19/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. souhlasí 
po projednání s velitelem JSDH s poskytnutím finančních darů členům JSDH za 
zajištění systému plošného pokrytí v období pandemie onemocnění COVID-19 v období 
nouzového stavu, dle přílohy tohoto usnesení. 
II. ukládá  
sekretariátu starosty připravit darovací smlouvy. 
III. pověřuje 
starostu podpisem darovacích smluv. 
(5-0-0) 
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12/49/20 

Informace radních a pro radní  

 

Ing. Hrdlička 

• průzkum spodních vod v okolí skládky – předjednat termín realizace v období 

listopad 2020, 

• tento týden proběhlo jednání na ŘSD (reakce projektanta na připomínky MČ 

Praha-Ďáblice k napojení přeložky II/243 na ulici Cínovecká 

• přechody BESIP (investor TSK)– U Prakánu – 2021, Ďáblická (Hřenská) – 

začátek realizace 2020 – přípravné práce, vlastní realizace 2021, Na Terase – 

probíhá stavební řízení – negativní připomínky přímých sousedů., 

• rekonstrukce starého obecního domu – dodání rozpočtu v týdnu od 21.9. , 

následně bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby i na TDI 

• výstavba BD Akcíz – možnost čerpat finance  Norských fondů 2014-2021 č. 4A 

„Bergen“, 

• Otevřená města – informace o zasedání 15.9., volba orgánů spolku odsunuta na 

říjen, koncepce a aspirace spolku v diskuzi mezi významnými členy spolku, 

• plánované jednání s dětským klubem Maata, z.s. – komunitní zahrada, pronájem 

bývalé radnice. 

 
Ing. Růžička 

• informace o mapování míst, kde přívalový déšť napáchal škody a hledání 

možných opatření – terénní úpravy, 

• přechody BESIP – vydáno stavební povolení, 

• ČÁMA-SPOL, a.s. – příprava dopisu za MČ, 

• situace v ZŠ a MŠ v souvisloti se zhoršující se epidemickou situací v ČR.  

 

 

 

 

Konec: v 17:15 hodin 

Zapisovatel: Markéta Köhlerová 

Datum vyhotovení zápisu: 16.9. 2020 

Za ověřovatele: Ing. Tomáš Dvořák 

Další jednání: 30. 9.2020 ve 13:00 hodin 


