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Zápis z 69. jednání 

Rady Městské části Praha-Ďáblice 
konaného dne 26.5.2021 od 13:05 hodin on-line 

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

Hosté:  

 

Přítomní radní odsouhlasili, že se jednání RMČ uskuteční on-line přes Skype.  

(5-0-0)  

 

Program jednání: 

1. Účetní závěrka přísp.org. ZŠ a MŠ za rok 2020 (star.) 
2. Rozpočtové opatření č.5/2021 (star.) 
3. Výběrové řízení – Bytový dům AKCÍZ V Praze Ďáblicích (místostar.) 
4. Závěrečný účet MČ Praha-Ďáblice za rok 2020 (star.) 
5. Muzeum hl. m. Prahy – Smlouva o poskytnutí reprodukčních práv ke sbírkovým 

předmětům (radní Mgr. Dvořáková) 
6. Informace radních a pro radní 
 

 

AKTUÁLNÍ JEDNÁNÍ dne 26.5.2021 

 
01/69/21 

Účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ za rok 2020 
Starosta předkládá podklady zpracované Finančním odborem pro schválení/ 
neschválení účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ za rok 2020.  
 
Rada po projednání přijala usnesení č.729/21/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání a na základě doporučení finančního výboru 
schvaluje 
účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, U Parkánu 17, 
182 00 Praha 8 Ďáblice, IČO: 70930716, za rok 2020. 
(5-0-0) 
 
02/69/21 

Rozpočtové opatření č.5/2021 
Starosta předložil na RMČ návrh rozpočtového opatření č.5/2021 zpracovaného 
finančním odborem. 
 

Rada po projednání přijala usnesení č.730/21/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
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I. bere na vědomí 
rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu MČ na rok 2021, které je přílohou tohoto usnesení. 
II. pověřuje předsedu FV 
předložit rozpočtové opatření č. 5 na nejbližším zasedání Zastupitelstva MČ Praha-
Ďáblice ke schválení. 
(5-0-0) 
 
03/69/21 
Výběrové řízení – Bytový dům AKCÍZ V Praze Ďáblicích  
Místostarosta předložil na RMČ informaci o ukončeném výběrovém řízení na akci: 
„Bytový dům Akcíz v Praze Ďáblicích“. 
 
Rada po projednání přijala usnesení č.731/21/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání  
I. bere na vědomí 

a) Oznámení o výběru dodavatele a výsledky výběrového řízení na akci „Bytový 

dům Akcíz v Praze Ďáblicích“, 

b) informaci, že společnost PRAGOTRADE spol. s r.o., se sídlem: Maršála Rybalka 

379, 273 08 Pchery – Humny, IČO: 16189612, splnila veškeré zadávací 

podmínky soutěže a její hodnocená nabídka ve výši 27,265.678,23 Kč bez DPH, 

tj. 31,355.529,96 Kč vč. DPH, byla hodnotící komisí doporučena pro budoucí 

uzavření smlouvy.  

II. souhlasí 

s předloženým návrhem Smlouvy o dílo, která je přílohou tohoto usnesení. 

III. pověřuje 
místostarostu předložením všech podkladů a Smlouvy o dílo zastupitelstvu ke 
schválení.  
(5-0-0) 
 
04/69/21 
Závěrečný účet MČ Praha-Ďáblice za rok 2020 
Starosta předkládá podklady zpracované Finančním odborem pro 
schválení/neschválení závěrečného účtu MČ Praha-Ďáblice za rok 2020. Zpráva o 
výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha-Ďáblice za rok 2020 ze dne 10.5.2021 
konstatuje, že kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání hospodaření, 
které již byly napraveny, byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost 
nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zák. č. 420/2004 Sb. Příkazem 
starosty k odstranění nedostatků ze dne 20.5.2021 byla všechna zjištěná pochybení 
napravena.  
 
Rada po projednání přijala usnesení č.732/21/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. souhlasí 
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, s návrhem Závěrečného účtu MČ Praha-Ďáblice za rok 2020, včetně 
příloh 1-9, které jsou obsaženy v těchto dokumentech:  

1) Rozvaha – bilance za období 2020 MČ Ďáblice 
2) Výkaz zisků a ztrát za období 2020 MČ Ďáblice 
3) Hodnocení plnění rozpočtu v závazných ukazatelích 2020 
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4) Hodnocení plnění rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti za rok 2020 
5) Zpráva inventarizační komise k 31.12.2020 
6) Rozvaha a výkaz zisků a ztrát za PO 2020 
7) Zpráva inventarizační komise PO k 31.12.2020 
8) Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2020 
9) Opatření ke Zprávě o přezkoumání hospodaření 2020. 

II. souhlasí 
s návrhem opatření k nápravě nedostatků zmíněných v Závěrečné zprávě o přezkumu 
hospodaření MČ za rok 2020 podle ustanovení § 39 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním 
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, které nemají závažnost nedostatků 
uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zák. č. 420/2004 Sb. 
III. konstatuje, 
že Příkazem starosty k odstranění nedostatků ze dne 20.5.2021 byla nápravná opatření 
již provedena. 
IV. souhlasí 
s celoročním hospodařením městské části za rok 2020 a doporučuje zastupitelstvu 
schválit Závěrečný účet za rok 2020 bez výhrad. 
(5-0-0) 
 
05/70/21 
Muzeum hl. m. Prahy – Smlouva o poskytnutí reprodukčních práv ke sbírkovým 
předmětům  
Mgr. Simona Dvořáková předložila na RMČ návrh Smlouvy o poskytnutí reprodukčních 
práv ke sbírkovým předmětům (fotografie nálezů), která upravuje rozmnožování a 
zpřístupnění fotografií veřejnosti v tištěné podobě na výstavních panelech výstavy 
„Ďáblice archeologické“, která se bude konat v prostorách OD Ďáblice – Osinalická ve 
dnech 23.6. – 19.9.2021. Seznam poskytnutých fotografických rozmnoženin sbírkových 
předmětů je přílohou smlouvy. Jedná se o fotografie pořízené Ivanem Kynclem pro 
potřeby výstavy „Ďáblice archeologické“. 
 
Rada po projednání přijala usnesení č.733/21/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
Smlouvu o poskytnutí reprodukčních práv ke sbírkovým předmětům s příspěvkovou 
organizací hlavního města Prahy – Muzeum hlavního města Prahy, se sídlem: Kožná 
1/475, 110 01 Praha 1 – Staré Město, IČO: 00064432, jejímž předmětem je udělení 
reprodukčních práv ke sbírkovým předmětům, a to bez finančního plnění. 
II. pověřuje 
starostu uzavřením Smlouvy o poskytnutí reprodukčních práv ke sbírkovým předmětům, 
která je přílohou usnesení. 
(5-0-0) 
 
06/70/21 
Informace radních a pro radní 
Ing. Miloš Růžička 

• objekt pod Cínoveckou – dohledána částečná dokumentace na IPRu, proběhlo 

zaměření stavby, nyní podán návrh na vklad do katastru nemovitostí. Dále by 

měla být zapsána poloha obtokové stoky a projednána věcná břemena 
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s vlastníky pozemků. Po těchto krocích dojde k projednání o určení správce 

objektu. 

 

Ing. Hrdlička 

• Otevřená města – chystá se změna forem členství, info o nabízených 

produktech, 

• zeleň v Ďáblicích – stížnosti obyvatele na četnost sečí, sekání a údržba probíhá,  

• lávka přes D8 - info, 

• přechody BESIP – info o termínu realizace, 

• seznámení s projekty přihlášenými do Participativního rozpočtu 2021. 

 

Ing. PhD.Tesař 

• TV Praha – informace o výzvě ke spolupráci.  

 

 

 

Konec: v 16:10 hod.  

Zapisovatel: Markéta Kohlerová 

Datum vyhotovení zápisu: 26.5.2021 

Za ověřovatele: Ing. Tomáš Dvořák 

Další jednání: 2.6.2021 ve 13:30 hodin on-line 

Výhledově plánované jednání: 23.6.2021 v 8:00 hodin on-line 

 

 

  


