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Zápis z 76. jednání 

Rady Městské části Praha-Ďáblice 
konaného dne 25.8.2021 od 15:10 hodin on-line 

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

 

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

(3-0-0) 

 

Program jednání: 

1. Žádost o prodloužení nájmu – Ch.T. (taj.) 
2. Dýchací přístroje a příslušenství pro JSDH – objednávka (star.) 
3. Smlouvy o bezúplatném převodu majetku – JSDH (star.) 
4. Smlouva o spolupráci – Auto*Mat z.s. (radní Mgr. Dvořáková) 
5. Havarijní oprava silnic a chodníků (místostar.) 
6. Informace radních a pro radní 

 

AKTUÁLNÍ JEDNÁNÍ dne 25.8.2021 

 
01/76/21 
Žádost o prodloužení nájmu – Ch.T. 
Na RMČ předložil FIO prostřednictvím tajemnice žádost paní Ch.T. o prodloužení 
nájemní smlouvy na adrese: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha-Ďáblice. 
Nájemce bydlí v bytě od roku 2017, dodatkem č. 8 byl nájem prodloužen do 31.8.2021. 
V současné době má dluh na nájmu 14.807,- Kč a dluh na vyúčtovaných službách za 
období 05/2020-04/2021 ve výši 11.072,- Kč. Splátkový kalendář od 1.1.2021 do 
30.6.2021 za předchozí období za dlužné nájemné ve výši 12.563,- Kč byl uhrazen do 
25.6.2021.  
Sociální pracovnice pomohla paní Ch.T. podat žádosti na Úřadě práce Praha 8, o dávky 
v oblasti státní sociální podpory – konkrétně žádost o přídavek na dítě/děti + žádost o 
příspěvek na bydlení. Obě tyto žádosti byly podány zpětně, tzn. za 1. a 2. čtvrtletí roku 
2021 a případný příspěvek by měl být poslán přímo na účet městské části. 
 

Rada po projednání přijala usnesení č.784/21/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
a) uzavření předloženého Dodatku č. 9 k Nájemní smlouvě č. SML 024/2017 s paní 

Ch.T., na dobu určitou, od 1.9.2021 do 31.10.2021. 
b) uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní Ch.T., do 31.12.2022. 
 
.  
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II. pověřuje  
starostu podpisem dodatku č. 9 k Nájemní smlouvě a podpisem Dohody o splátkovém 
kalendáři. 
(3-0-0) 
 
02/76/21 

Dýchací přístroje a příslušenství pro JSDH – objednávka 

Starosta předložil na RMČ cenové nabídky na dýchací přístroje s příslušenstvím pro 
JSDH. Objednávka bude částečně hrazena z provozní dotace.   
 
Rada po projednání přijala usnesení č.785/21/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí 
poptávku na dýchací přístroje DRAEGER s příslušenstvím pro JSDH: 

• Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 3545/42, 586 01 Jihlava, IČO: 
27660940, cena celkem 95.990, - Kč s DPH, 

• PRONBO-NB s.r.o., Rumburských hrdinů 819, 473 01 Nový Bor, IČO: 05328942, 
cena celkem 92.736, - Kč s DPH, 

• Bomberox s.r.o., Brandýská 647, 277 13 Kostelec nad Labem, IČO: 08244243, 
cena celkem 93.563,90 Kč s DPH. 

II. schvaluje 
PRONBO-NB s.r.o., Rumburských hrdinů 819, 473 01 Nový Bor, IČO: 05328942, cena 
celkem 92.736, - Kč s DPH. 
III. pověřuje 
starostu podpisem objednávky. 
(3-0-0) 

 

03/76/21 

Smlouvy o bezúplatném převodu majetku – JSDH 
Na RMČ předložil FIO prostřednictvím starosty návrh smluv o bezúplatném převodu 
správy majetku. 
 

Rada po projednání přijala usnesení č.786/21/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí 
předložené Smlouvy o bezúplatném převodu správy majetku, jejich předmětem jsou: 

• sada výstražná s příslušenstvím, PID: SMPRHOO11EWJ, datum pořízení 
6.5.2009, pořizovací cena: 105.490, - Kč, zůstatková cena majetku je na základě 
znaleckého posudku stanovena na částku 9.500, - Kč. 

• sada výstražná s příslušenstvím, PID: SMPRHOO117WW, datum pořízení 
15.5.2009, pořizovací cena: 109.416, - Kč, zůstatková cena majetku je na základě 
znaleckého posudku stanovena na částku 9.800, - Kč. 

II. schvaluje 
a) Smlouvu o bezúplatném převodu správy majetku č. INO/01/01/001992/2021 mezi 

Hlavním městem Prahou, se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1, IČO: 
00064581 a MČ Praha-Ďáblice, se sídlem: Osinalická 1104/13, 182 00 Praha-
Ďáblice, IČO: 00231266. 

b) Smlouvu o bezúplatném převodu správy majetku č. INO/01/01/001993/2021 mezi 
Hlavním městem Prahou, se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1, IČO: 
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00064581 a MČ Praha-Ďáblice, se sídlem: Osinalická 1104/13, 182 00 Praha-
Ďáblice, IČO: 00231266. 

III. pověřuje 
starostu uzavřením Smluv o převodu správy majetku.  

(3-0-0) 

 

04/76/21 

Smlouva o spolupráci – Auto*Mat z.s. 

Mgr. Dvořáková předložila na RMČ Smlouvu o spolupráci, kterou se stanovují podmínky 

spolupráce při organizování pouliční sousedské slavnosti Zažít město jinak dne 

18.9.2021. 

 

Rada po projednání přijala usnesení č.787/21/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí 
předloženou Smlouvu o spolupráci se zapsaným spolkem Auto*Mat, která upravuje 
podmínky vzájemné spolupráce při organizování pouliční slavnosti Zažít město jinak 
18.9.2021, která je bez finančního plnění. 
II. schvaluje 
Smlouvu o spolupráci mezi Auto*Mat z.s., se sídlem: Vodičkova 704/36, 110 00 Praha 
– Nové Město, IČO: 22670319 a MČ Praha-Ďáblice, se sídlem: Osinalická 1104/13, 182 
00 Praha-Ďáblice, IČO: 00231266. 
III. pověřuje 
starostu uzavřením Smlouvy o spolupráci.  

(3-0-0) 

 

05/76/21 

Havarijní oprava silnic a chodníků 

Na RMČ předložil OVS prostřednictvím místostarosty cenovou nabídku na havarijní 
opravu silnic a chodníků na 5 lokalitách na území MČ Praha-Ďáblice. 
 
Rada po projednání přijala usnesení č.788/21/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí 

a) nutnost provést havarijní opravu silnic a chodníků,  
b) nabídku oslovené firmy, která zvítězila ve výběrovém řízení pro podobné opravy 

v roce 2021. 
II. souhlasí 

s výběrem firmy POKLOPSYSTÉM s.r.o., Hradec 161, Hradec, IČO: 61172375, cena 

celkem vč. zajištění DIO 116 726,- Kč bez DPH. 

III. pověřuje 

starostu podpisem objednávky. 

(3-0-0) 
 

06/76/21 

Informace radních a pro radní 
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Mgr. Henych 

• volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky – Harmonogram a 

úkoly, na webu MČ Ďáblice je umístěn nový odkaz Volby 2021, 

 

Ing. Hrdlička  

• probíhá příprava podkladů k rozsahu víceprací BD Akcíz, 

• pronájem pozemku K Lomu – MČ čeká na informace ze stavebního úřadu Praha 

8, zda jsou objekt BD a jeho součásti zkolaudovány, 

• starý OD Ke Kinu – informace o postupu prací probíhající rekonstrukce, 

• participativní rozpočet – komunikace s předkladateli projektů proběhla, probíhá 

shromažďování podkladů pro přípravu rozpočtového opatření a realizace.  

 

 

 

Konec: v 16:05 hod.  

Zapisovatel: Markéta Köhlerová 

Datum vyhotovení zápisu: 25.8.2021 

Za ověřovatele: Mgr. Simona Dvořáková 

Příští jednání: pondělí 6.9.2021 od 14:00 hod. on-line 

 

 


