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Zápis ze 4. jednání 
Rady Městské části Praha – Ďáblice 

konaného dne 19.12. 2018 od 23:15 hodin  
 
Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, místostarosta Ing. Jan Hrdlička, radní: Ing. 
Tomáš Dvořák, Mgr. Simona Dvořáková, Ing. Ludvík Tesař 
Omluvena: tajemnice Mgr. Renata Henych 
Hosté:  

 

Program jednání: 

1. Kontrola zápisu z RMČ č.3/2018 (taj.) 

2. Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo – B+B s.r.o. – Hasičská zbrojnice JSDH (star.) 

3. Záměr pronájmu prostor v budově č.p.159/7 - OD Ke Kinu (star.) 

4. Informace radních a pro radní 

 

Program zasedání byl schválen všemi hlasy 

 

 
KONTROLA ÚKOLŮ 

 
2/99/18 
Vyhlášení výsledků výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice 

Rada po projednání přijala usnesení č.874/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí  
informaci o výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Obecní 
dům Ďáblice-společenský sál – dekorativní závěsy“.  
II. souhlasí 
ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Obecní dům Ďáblice-společenský sál – 
dekorativní závěsy“ na návrh hodnotící komise s výběrem účastníka společnosti 
Divadelní služby Plzeň, s.r.o., Slovanská alej 1993/28, 301 00 Plzeň, IČ: 29122651 
jako dodavatele předmětu v celkové hodnotě 173 830,- Kč bez DPH, která byla 
poptána v souladu se Směrnicí č. 3 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ze dne 10.1.2017. 
III. pověřuje  
starostu podpisem smlouvy. 
(4-0-0)  

21.11.2018 

Dodavatel ještě nepodepsal smlouvu z důvodu avizované změny termínu v dodání 

dekorativních závěsů ze zahraničí.  

ÚKOL TRVÁ 

7/100/18 
Výsadba stromové linie-rekreační louka U Hvězdárny  

Rada po projednání přijala usnesení č.894/18/RMČ v tomto znění: 
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Rada po projednání 
I. souhlasí   
se záměrem výsadby stromové linie v oblasti rekreační louky U Hvězdárny (JZ)v k.ú. 
Ďáblice. 
II. pověřuje 
starostu předložením potřebné dokumentace k projednání RMČ. 
(4-0-0) ÚKOL TRVÁ (bude vysazeno ve vhodném vegetačním období) 

 

28.11.2018 

Starosta informoval o připravované spolupráci s HMP. 

 

8/106/18 

Obytný soubor Pod ďáblickou hvězdárnou –  informace starosty 

Rada po projednání přijala usnesení č.951/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

bere na vědomí 

informaci starosty o aktuální úpravě projektu „Obytný soubor Pod ďáblickou 

hvězdárnou“ a o přípravě Smlouvy o spolupráci. 

(4-0-0) ÚKOL TRVÁ 

 

8.10.2018 

Starosta předloží zprávu o případných úpravách projektu a návrh Smlouvy o 

spolupráci. 

21.11.2018 

Místostarosta informoval RMČ o přípravě prezentace pro občany. 

28.11.2018 

MČ požádala společnost Moravská stavební – INVEST, a.s. (zadavatel studie) o 

prezentaci pro veřejnost. Prezentace se uskuteční dne 10.12. 2018 v 18.30hod 

v sálu nového OD. 

ÚKOL SPLNĚN 

 

12.12.2018 

Dne 10.12.2018 proběhla v sále nového OD prezentace projektu pro veřejnost. 

Připravuje se finální verze smlouvy o spolupráci. MČ zajišťuje cenový odhad –

znalecký posudek – částí pozemků k pozdějšímu odprodeji. Předpokládaný termín 

vyhotovení nejdříve ve 2.polovině ledna 2019. Poté bude smlouva finalizována a 

předložena na nejbližší následné zastupitelstvo MČ. 

 

13/106/18 

Parčík za OD – návrh úprav  

Rada po projednání přijala usnesení č.956/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 
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informaci starosty o přípravě návrhu úprav parčíku za novou budovou radnice, 

včetně rozpočtu. 

II. ukládá 

starostovi zmenšit rozsah úprav a kalkulaci předložit k projednání na dalším jednání 

RMČ. 

(5-0-0) ÚKOL TRVÁ 

 

3/110/18 

Česká pošta – nájemní smlouva  

Rada po projednání přijala usnesení č.991/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

s uzavřením Nájemní smlouvy se společností Česká pošta, s.p., Politických vězňů 

909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47114983, jejímž předmětem je pronájem nebytových 

prostor sloužících k podnikání o výměře 149 m2, které se nacházejí v multifunkčním 

obecním domě Ďáblice, Osinalická 1104/13, Praha-Ďáblice, na pozemku parc. č. 

606 v k.ú. Ďáblice, za částku 79,20 Kč/m2/měsíc, tj. 11.801,- Kč za prostor měsíčně. 

Nájemné je osvobozeno od DPH. Roční nájemné činí 141.612,- Kč.  

II. pověřuje 

starostu podpisem Nájemní smlouvy. 

(3-0-0)  

 

5.11.2018 

Tajemnice informovala RMČ o schůzce, která proběhla se zástupci České pošty. 

Před podpisem Nájemní smlouvy proběhne ještě příprava a uzavření tzv. Dohody o 

ukončení nájemního vztahu ve stávající budově k datu 31.12.2018, včetně 

finančního vyrovnání ze strany MČ Praha-Ďáblice. Platba by měla přijít na účet 

České pošty do 30.11.2018. Prostory v nové budově radnice (OD) by měly být 

předány České poště ke dni 1.12.2018 a od té doby začne běžet i nová nájemní 

smlouva. 

 

21.11.2018 

Revokace usnesení č.991/18/RMČ (Česká pošta – nájemní smlouva) 

Rada po projednání přijala usnesení č.4/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. revokuje  

usnesení č. 991/18/ RMČ a z důvodu změny částky za m2v Nájemní smlouvě, 

vydává usnesení nové. 

II. souhlasí 

s uzavřením Nájemní smlouvy se společností Česká pošta, s.p., Politických vězňů 

909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47114983, jejímž předmětem je pronájem nebytových 

prostor sloužících k podnikání o výměře 149 m2, které se nacházejí v multifunkčním 

obecním domě Ďáblice, Osinalická 1104/13, Praha-Ďáblice, na pozemku parc. č. 
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606 v k. ú. Ďáblice, za částku 79,93 Kč/m2/měsíc, tj. 11.910,- Kč za prostor měsíčně. 

Nájemné je osvobozeno od DPH. Roční nájemné činí 142.920,- Kč.  

III. pověřuje 

starostu podpisem Nájemní smlouvy. 

(4-0-0) ÚKOL TRVÁ 

 

5/110/18 

Svěření budovy č.p. 735 

Rada po projednání přijala usnesení č.993/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

žádost odboru evidence majetku MHMP o projednání odejmutí pozemku parc.č. 

203/5 o výměře 543 m2, jehož součástí je budova č.p. 735 ve vlastnictví HMP a 

funkčně souvisejících pozemků parc. č. 203/6 o výměře 207 m2 – společný dvůr, 

parc.č. 203/3 o výměře 218 m2 – manipulační plocha, vše k. ú. Ďáblice, ze svěřené  

správy městské části v Zastupitelstvu MČ Praha-Ďáblice. 

II. ukládá 

starostovi zařadit žádost odboru evidence majetku MHMP do programu na zasedání 

ZMČ 

(4-0-0) ÚKOL TRVÁ 

 

1/111/18 

Rozpočtové opatření č.11/2018 

Rada po projednání přijala usnesení č.1002/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. schvaluje 

rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu MČ na rok 2018, které je přílohou tohoto 

usnesení. 

II. pověřuje předsedu FV 

informovat Zastupitelstvo MČ Praha – Ďáblice o tomto rozpočtovém opatření č. 11 

na nejbližším zasedání zastupitelstva. 

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

3/112/18 

Smlouva o uzavření smlouvy budoucí – věcné břemeno – T-Mobile 

Rada po projednání přijala usnesení č.1004/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí 
žádost společnosti Projekting s.r.o. o souhlas s uložením telekomunikačního vedení 
do pozemků ve vlastnictví MČ Praha-Ďáblice. 
II. bere na vědomí 
vydané souhlasné stanovisko na akci „Rozšíření optické sítě T-Mobile v ulici 
Osinalická na pozemku parc.č. 657/1. 
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III. souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku 
parc. č. 657/1 (ostatní komunikace) zapsaného na LV č. 860, jež se nachází v obci 
Praha, katastrálním území Ďáblice, a jež je zapsán v katastru nemovitostí 
vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha 
se společností T-Mobile Czech Republic, a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 
Praha 4, IČ: 64949681 za částku 10.000,- Kč bez DPH. Předmětem smlouvy bude 
komunikační síť, která bude podzemní stavbou pod označením „Rozšíření optické 
sítě T-Mobile v ul. Osinalická, Praha 8 - k. ú. Ďáblice“.  
 
IV. pověřuje 
starostu podpisem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
osobní služebnosti.  
(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
 

5/112/18 

Výběrové řízení – „Kontejnerová stání Ďáblice“ 

Rada po projednání přijala usnesení č.1006/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

s vypsáním výběrového řízení na zakázku malého rozsahu s názvem 

„Kontejnerová stání Ďáblice“.  

II. pověřuje 

Ing. Šišku realizací výběrového řízení.  

III. jmenuje 

komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Renata Henych, 

Markéta Köhlerová, Ing. Jan Hrdlička. Náhradníci: Miroslava Koubová, Ing. 

Bronislava Lomozová. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

21.11.2018. 

Tajemnice informovala RMČ, že výběrové řízení bylo již vyhlášeno a otvírání obálek 

proběhne dne 26. 11. 2018. 

 

28.11.2018 

Rada po projednání přijala usnesení č.30/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky „Výběrové řízení – Kontejnerová stání“. 

Hodnotící komise neobdržela žádnou nabídku. Pouze společnost Stav Project 

oznámila, že se z kapacitních důvodů soutěže nezúčastní. Výběrové řízení bylo 

poptáno v souladu se Směrnicí č. 3 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

ze dne 10.1.2017. 
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II. doporučuje 

na návrh hodnotící komise zrušit výběrové řízení a v lednu 2019 vyhlásit výběrové 

řízení znovu. 

(5-0-0) ÚKOL TRVÁ 

 

7/112/18 

Dohoda o ukončení nájemního vztahu – Česká pošta 

Rada po projednání přijala usnesení č.1008/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

s uzavřením Dohody o ukončení nájemního vztahu (prostor v budově č.p. 339/14, – 

Nájemní smlouva ze dne 7.8.1995) se společností Česká pošta, s. p., se sídlem 

Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ:47114983 ke dni 31.12.2018, jejímž 

předmětem je finanční kompenzace MČ Praha-Ďáblice vůči České poště ve výši 

639 000,- Kč splatných do 30.11.2018 za podíl na investičních nákladech 

uhrazených Českou poštou při úpravách objektu. 

II. pověřuje  

Ing. Hrdl ičku dalším jednáním se zástupci České pošty o uzavření 

Dohody. 

(4-0-0)  

 

21.11.2018 

Místostarosta informoval RMČ o tom, že probíhají jednání ohledně 

uzavření Dohody o ukončení nájemního vztahu se společností Česká 

pošta. Česká pošta připočítala, k j iž odsouhlasené částce také DPH.  

V nabídce ze strany MČ se ale nejednalo o „nákup“ stavebních prací, ale 

o „kompenzaci v dohodnuté výši“. Na Českou poštu byla zaslána výzva 

k úpravě bodu 2.3. návrhu Smlouvy o ukončení nájemního vztahu.  

ÚKOL TRVÁ 

 

12.12.2018 

Česká pošta nadále trvá na připočítání DPH ve výši 21 % k dohodnuté částce 

kompenzace. (Dle účetních pravidel je třeba technické zhodnocení budovy zatížit 

DPH ve výši 21 % DPH). Rada pověřuje místostarostu k vyzvání České pošty, aby 

toto navýšení bylo pokryto zvýšením dohodnuté výše nájemného. 

 

2/1/18 

Inventarizace majetku za rok 2018 

Rada po projednání přijala usnesení č.7/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

s návrhem tajemnice úřadu MČ na jmenování inventarizačních komisí pro zajištění 

inventarizace MČ Praha-Ďáblice za rok 2018 v tomto složení: 

1.1.  
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1.2. hlavní inventarizační komise 

Předseda: starosta – Ing. Miloš Růžička 

Členové: tajemnice úřadu – Mgr. Renata Henych 

               místostarosta – Ing. Jan Hrdlička 

               kontrolní výbor – Mgr. J.Kříž 

               vedoucí FIO – Miroslava Koubová 

Tajemník komise: Ing. Bronislava Lomozová 

1.2. dílčí inventarizační komise majetku dle inventarizačních míst 

úřad MČ:  M. Forková, M. Köhlerová, Ing. J. Hrdlička 

obecní dům:  J. Kacovská, K.Dohnalová, T.Dohnalová 
knihovna:                T. Zapletalová, M. Köhlerová 
ZŠ a MŠ:            P. Černá, A.Votavová, Mgr.S.Dvořáková 
KC Vlna:                  MgA. M. Ničová,  L.Sandrová, Ing. B. Lomozová 
hasičský dům: P.Kohout, P. Krejčí, Ing. Dvořák 
bytové domy: Ing. B. Lomozová, K. Dohnalová 
ostatní inv. místa: M. Forková, K.Dohnalová, Ing. J.Hrdlička 
inventarizace nemovitého majetku: Mgr. Renata Henych, Ing. B. Lomozová 
1.3.      dílčí inventarizační komise pro finanční majetek a fondy 
M. Koubová,  Ing. B. Lomozová, Mgr. Renata Henych 
1.4.      ústřední likvidační komise 
Ing. Miloš Růžička, Ing. J. Hrdlička, Mgr. R.Henych, M. Koubová 
1.5.      dílčí inventarizace závazků a pohledávek 
P.Černá, Ing. B. Lomozová, Ing.J.Pavel 
II. ukládá  
2.1. tajemnici předložit toto usnesení na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva 
a vypracovat časový harmonogram inventarizace. 
2.2. tajemnici seznámit neprodleně s tímto usnesením všechny jmenované. 
(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
 

18/1/18 

Finanční příspěvek – SK Ďáblice 

Rada po projednání přijala usnesení č.19/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

žádost Sportovního klubu SK Ďáblice, z.s., se sídlem Kokořínská 400/34, 18200 

Praha 8 – Ďáblice, IČ: 00550574 o finanční podporu sportovní činnosti na rok 2019 

ve výši 400 000,- Kč. 

II. souhlasí  

s poskytnutím účelové neinvestiční dotace SK Ďáblice z.s. ve výši 400.000,- Kč, 

která bude využita na úhradu provozních nákladů oddílů fotbalu a tenisu v roce 

2019. 

III. doporučuje 

zastupitelstvu ke schválení Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové 

dotace. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 



Zápis z jednání RMČ č. 4 ze dne 19.12. 2018    

 

 

8 

19/1/18 

Finanční příspěvek – TTC Praha 

Rada po projednání přijala usnesení č.20/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

žádost TTC Praha – klub stolního tenisu, z.s., se sídlem Viktorinova 1210/8, 140 00 

Praha 4, IČ: 6386874 o finanční podporu sportovní činnosti na rok 2019 ve výši 

100 000,- Kč. 

II. souhlasí  

s poskytnutím účelové neinvestiční dotace TTC Praha – klub stolního tenisu, z.s., ve 

výši 30.000,- Kč, která bude využita na úhradu sportovních aktivit mládeže a jejích 

trenérů, pořádání mládežnických turnajů v roce 2019. Poskytnuté prostředky nesmí 

být použity na úhradu nájmu. 

III. doporučuje 

zastupitelstvu ke schválení Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové 

dotace. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

2/2/18 

Návrh Rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2019 

Rada po projednání přijala usnesení č.27/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

s návrhem rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2019, který je přílohou tohoto 

usnesení. 

II. pověřuje         

starostu ve spolupráci s předsedou Finančního výboru předložit tento návrh 

zastupitelstvu ke schválení na nejbližším zasedání. 

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

3/2/18 

Návrh Rozpočtu VHČ MČ Praha-Ďáblice na rok 2019 

Rada po projednání přijala usnesení č.28/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

s návrhem rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha – Ďáblice na rok 2019, 

který je přílohou tohoto usnesení. 

II. pověřuje         

starostu ve spolupráci s předsedou Finančního výboru předložit tento návrh 

zastupitelstvu ke schválení na nejbližším zasedání. 

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

4/2/18 

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2020-2024 
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Rada po projednání přijala usnesení č.29/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2020-2024, 

který je přílohou tohoto usnesení. 

II. pověřuje         

starostu ve spolupráci s předsedou Finančního výboru předložit tento návrh 

zastupitelstvu ke schválení na nejbližším zasedání. 

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

5/2/18 

Mimořádná odměna členu rady MČ 

Rada po projednání přijala usnesení č.31/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

v souladu s § 76 odst. 2 OZř s poskytnutím mimořádné odměny radnímu panu Ing. 

Tomáši Dvořákovi ve výši 13 500,- Kč. 

II. odůvodňuje 

poskytnutí odměny za plnění mimořádně náročných a odpovědných úkolů 

s pojených se stavebními úpravami hasičské zbrojnice. 

III. ukládá 

tajemnici zařadit tento bod do programu ZMČ č.2/2018 dne 19.12.2018. 

IV. doporučuje 

ZMČ schválení mimořádné odměny. 

(4-0-1TDv) ÚKOL SPLNĚN 

 

7/2/18 

VŘ - letní a zimní údržba (úklid, veřejná zeleň)   

Rada po projednání přijala usnesení č.33/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

informaci, že dne 21.3.2017 byla uzavřena se společností Pražské služby Smlouva o 
provedení údržby veřejné zeleně a úklidu a údržby místních komunikací na dobu 
určitou do 30.4.2019. 
II. souhlasí 
s vypsáním výběrového řízení na akci: „Letní a zimní údržba MČ Praha-Ďáblice“ na 

2 roky.  

III. pověřuje 

Ing. Šišku realizací výběrového řízení. 

IV. jmenuje 

komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Jan Hrdlička, Mgr. 

Renata Henych, Kateřina Dohnalová. Náhradníci: Markéta Köhlerová. 

(5-0-0) ÚKOL TRVÁ 
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8/2/18 

Uzavření ÚMČ v období vánočních svátků 

Rada po projednání přijala usnesení č.34/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

souhlasí 

s omezením provozu a služeb  pro občany Úřadu MČ Praha -Ďáblice 
v období vánočních svátků z důvodu uzávěrky finančního roku. (27.12., 
28.12. a 31.12.2018). Veškeré služby spojené s  příjmem a vydáním 
hotovosti nebudou v těchto dnech poskytovány (vč. ověřování listin, 
výpisů ze systému Czech Point apod.). 
(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
 

13/2/18 

Žádost o účelovou dotaci – S-O-K., z.s. 

Rada po projednání přijala usnesení č.38/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

žádost S-O-K, z.s., se sídlem Skuhrov č.p.101, 46822 Skuhrov, IČ: 07481616 o 

finanční podporu a rozvoj sportovní činnosti dětí, mládeže v Ďáblicích na rok 2019 

ve výši 10 000,- Kč. Poskytnuté prostředky budou použity výhradně na vybavení 

klubu ve formě sportovního náčiní a pomůcek ke zkvalitnění činnosti klubu 

sebeobrany. 

II. souhlasí  

s poskytnutím účelové neinvestiční dotace S-O-K, z.s., se sídlem Skuhrov č.p.101, 

46822 Skuhrov, IČ: 07481616 ve výši 10 000,- Kč, která bude využita na výhradně 

na vybavení klubu ve formě sportovního náčiní a pomůcek ke zkvalitnění činnosti 

klubu sebeobrany v roce 2019. 

III. doporučuje 

zastupitelstvu ke schválení Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové 

dotace. 

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

17/2/18 

Ozvučení sportovního areálu 

Rada po projednání přijala usnesení č.42/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí  

informaci o výzvě k  podání nabídek (v  souladu s usnesením č.  
721/17/RMČ) na zakázku malého rozsahu a v  souladu se Směrnicí č. 3 o 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 10.1.2017 na nákup nového 
ozvučení sportovního areálu v Kokořínské ul. pro SK Ďáblice, z. s., které sníží  
nežádoucí akustický dosah na okolní pozemky (aparatura vč. 
zesi lovače, reproduktory, rozvody).  
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II. souhlasí 
ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Ozvučení sportovního areálu – 1. fáze“ s 
výběrem účastníka společnosti BSS Praha s.r.o., Praha 8 jako dodavatele předmětu 
v celkové hodnotě 161.041,- Kč bez DPH, která byla poptána v souladu se Směrnicí 
č. 3 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 10.1.2017. 
III. souhlasí 
s uzavřením Kupní smlouvy. 
IV. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o zápůjčce nového ozvučení mezi MČ Praha -
Ďáblice a SK Ďáblice, z.  s., Kokořínská 400/34, 182 00 Praha 8  - Ďáblice, 
IČ: 00550574. 
V. pověřuje  
starostu podpisem Kupní smlouvy a Smlouvy o zápůjčce. 
(5-0-0) ÚKOL TRVÁ 
 
12.12.2018 
Smlouva je podepsaná zhotovitelem a připravena k podpisu. 
 

2/3/18 

Poskytnutí finančních darů občanům 

Rada po projednání přijala usnesení č.45/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. schvaluje 
poskytnutí finančních darů dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
II. ukládá  
sekretariátu starosty zajistit sepsání darovacích smluv. 
III. ukládá  
FIO zajistit realizaci bodu č. 1 tohoto usnesení. 
IV. pověřuje 
starostu podpisem darovacích smluv. 
V. ukládá 
starostovi předložit informaci na zasedání ZMČ. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

3/3/18 

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku (neinvestiční účelové dotace) – Klub 

seniorů  

Klub seniorů, ZO Senioři ČR Ďáblice se sídlem Osinalická 1069/26, Praha – Ďáblice, 

podal žádost o podporu činnosti v roce 2019 po ukončení přípravy rozpočtu a bez 

požadovaných podkladů. Po doplnění žádosti o vyúčtování činnosti Klubu seniorů 

v roce 2018 bude tato opětovně zařazena do programu jednání RMČ. 

 
4/3/18 
Prodloužení nájemní smlouvy – Z.K. – Dodatek č.8 k NS 013/2012 
Rada po projednání přijala usnesení č.46/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
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I. souhlasí  

s uzavřením Dodatku č. 8 k nájemní smlouvě č. SML 013/2012 ze dne 10.1.2012 

s paní Z.K., jehož předmětem je prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou od 

1.1.2019 do 31.12.2019. 

II. pověřuje 

starostu podpisem Dodatku č. 8 k nájemní smlouvě s paní Z.K. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

5/3/18 
Prodloužení nájemní smlouvy – O.M. – Dodatek č.2 k NS 58/2016 

Rada po projednání přijala usnesení č.47/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

s prodloužením nájemní smlouvy č. 58/2016 ze dne 14.6.2016 paní O.M. a 

uzavřením Dodatku č.2 k této nájemní smlouvě do 31.12.2020. 

II. pověřuje 

starostu podpisem Dodatku č.2 k nájemní smlouvě s paní O.M. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

6/3/18 
Prodloužení nájemní smlouvy – L.M. – Dodatek č.3 k NS 036/2016 

Rada po projednání přijala usnesení č.48/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

s prodloužením nájemní smlouvy č. 036/2016 ze dne 28.4.2016 paní L.M. a 

uzavřením Dodatku č.3 k této nájemní smlouvě do 31.12.2019. 

II. pověřuje 

starostu podpisem Dodatku č.3 k nájemní smlouvě s paní L.M. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

7/3/18 
Prodloužení nájemní smlouvy – V.V. – Dodatek č.6 k NS 085/2014 

Rada po projednání přijala usnesení č.49/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. souhlasí 

s prodloužením nájemní smlouvy č. 085/2014 ze dne 28.11.2014 paní V.V. a 

uzavřením Dodatku č.6 k této nájemní smlouvě do 31.12.2020. 

II. pověřuje 

starostu podpisem Dodatku č.6 k nájemní smlouvě s paní V.V. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
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AKTUÁLNÍ JEDNÁNÍ dne 19.12. 2018 

 

1/4/18 

Kontrola zápisu z RMČ č.3/2018  

 

2/4/18 

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo – B+B s.r.o. – Hasičská zbrojnice JSDH 

Rada po projednání přijala usnesení č.50/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. schvaluje 

uzavření Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo – Stavební úpravy hasičské zbrojnice JSDH 

Ďáblice se společností B+B, s.r.o., se sídlem Klínec 165, 25210 Praha západ, IČ: 

45145679, jehož předmětem je změnový list č. ZL 002/SO, který upravuje vícepráce 

(154 161,43 Kč bez DPH, tj. 186 535,33 Kč vč. DPH) a méněpráce (- 21 192,35,- Kč 

bez DPH, tj. 25 642,74 Kč vč. DPH). Celková částka ve smlouvě bude navýšena o 

132 969,08 Kč bez DPH, tj. 160 892,59 Kč vč. DPH. Původní cena za zhotovení díla 

1 916 693,- Kč bez DPH, tj. 2 319 199,- Kč vč. DPH, nová cena je 2 194 739,35 Kč 

bez DPH, tj. 2 655 634,61 Kč vč. DPH. Ostatní všechna ujednání zůstávají ve 

smlouvě stejná. 

II. pověřuje 

starostu podpisem Dodatku č.3, který je přílohou usnesení. 

(5-0-0) 

 

3/4/18 

Záměr pronájmu prostor v budově č.p.159/7 - OD Ke Kinu 

Rada po projednání přijala usnesení č.51/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. bere na vědomí 

informaci tajemnice, že na vyvěšený záměr pronájmu prostor v budově č.p. 159/7 

(OD Ke Kinu) schválený RMČ č.2/2018 dne 28.11.2018 pod usn. č.44/18 RMČ 

obdržela dvě žádosti:  

1) Mgr. Ludmila Chasáková, Na Stráni 415, 562 03 Ústí nad Orlicí, IČ: 

06830757. 

2) Společnost Právě teď! O.p.s., Fugnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2, IČ: 

29154901. 

První nabídka byla na konkrétní nebytový prostor: jižní křídlo 1.patra (dříve ordinace 

MUDr. Auzké) – způsob využití pronajatého prostoru: rehabilitační léčba neboli 

fyzioterapie. Prostory na vlastní náklady zrekonstruují dle požadavků hygienicko-

epidemiologických zásad dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

Navrhovaná doba pronájmu: zájem o dlouhodobý pronájem. Nabízená cena za 

nájem: standardní výše nájmu v dané lokalitě dle plošné výměry prostor. 

Druhá nabídka nespecifikovala konkrétní nebytový prostor – způsob využití 

Komunitní centrum pro seniory a další skupiny obyvatel. Současnou činnost centra 
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na Praze 8 jsou nuceni z finančních důvodů ukončit ke konci roku, protože nájem ve 

stávajících prostorách je pro ně neudržitelný.  Nabízená cena za nájem: 80,- Kč/m 

(více není upřesněno). 

II. vyhodnotila 

obě nabídky jako pro obec přínosné. 

III. souhlasí 

s přípravou nájemní smlouvy pro: Mgr. Ludmila Chasáková, Na Stráni 415, 562 03 

Ústí nad Orlicí, IČ: 06830757. 

IV. ukládá 

tajemnici předložit návrh smlouvy o pronájmu nebytových prostor na nejbližším 

zasedání RMČ (9.1.2019). 

V. ukládá 

starostovi jednat se společností Společnost Právě teď! O.p.s., Fugnerovo náměstí 

1808/3, 120 00 Praha 2, IČ: 29154901 o upřesnění jejich nabídky. 

(5-0-0) 

 

4/4/18 

Informace radních a pro radní 

 

 

 

Konec: v 23:45 hodin 

Zapisovatel: Markéta Köhlerová 

Datum vyhotovení zápisu: 19.12. 2018 

Za ověřovatele: radní Ing. Tomáš Dvořák 

Další jednání: 9.1. 2019 ve 13:00hod 


