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Zápis z 86. jednání 

Rady Městské části Praha-Ďáblice 
konaného dne 10.1.2022 od 14:05 hodin  

 
Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička (příchod 14:40 hod), místostarosta Ing. Jan 
Hrdlička, radní: Ing. Tomáš Dvořák, Mgr. Simona Dvořáková, tajemnice Mgr. Renata 
Henych, Ing. Ludvík Tesař Ph.D. 
Omluveni:  
Hosté:  

 
Přítomní radní odsouhlasili, že se z důvodu zhoršující se epidemické situace jednání 
RMČ uskuteční on-line přes Skype.  
(5-0-0) 

 

Program jednání: 

1. Kontrola zápisu z RMČ č.85/2021 (taj.) 
2. Čerpání fondu investic ZŠ (taj.) 
3. Zpráva FIO o vypořádání majetku – odkup pozemku (taj.) 
4. Zpráva o úpravách rozpočtu dle usnesení ZMČ (star.) 
5. Usnesení ke spisové zn. 7 C 271/2019 – odvolání k vydanému rozsudku – 

NEVEŘEJNÝ BOD (star.) 
6. Vyjádření k projektové dokumentaci - BD Ďáblická (místostar.) 
7. Smlouva o nájmu Multifunkčního domu – L.H. (taj.) 
8. Žádost o prominutí nájmu pozemku – Z.K. (taj.) 
9. Kupní smlouva – prodej cisternového automobilu – JSDH (star.) 

10. Záměr pronájmu nebytových prostor a pozemku na adrese Květnová 598/48 
(místostar.) 

11. Smlouva o připojení k distribuční soustavě – Pražská plynárenská Distribuce, a.s. -
starý obecní dům, Ke Kinu 159/7 (taj.) 

12. Žádost o schválení návrhu na změnu územního plánu u části pozemku parc.č. 
1646/1, k.ú. Ďáblice (star.) 

13. Informace radních a pro radní 
 
 

KONTROLA ÚKOLŮ 
 
21/57/20 
Pronájem pozemku parc.č.1698/2 – informace   
Na RMČ byla předložena informace o zájmu paní Ing. L.J. o dlouhodobý pronájem 
pozemku parc.č.1698/2 v k.ú. Ďáblice a uzavření nájemní smlouvy. 
 
Rada po projednání přijala usnesení č.610/20/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 

I. bere na vědomí 
informaci o zájmu o pronájem pozemku parc.č.1698/2 v k.ú. Ďáblice. 
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II. pověřuje 

OVS zjištěním detailů podmínek pronájmu a přípravou kroků vedoucích k uzavření 

nájemní smlouvy. 

(4-0-0) ÚKOL TRVÁ 

 
20.1.2021 - OVS informoval radní, že do konce ledna budou vytyčeny hranice pozemku a následně dojde 

k oplocení pozemku. Místostarosta vyzve žadatele k přípravě příloh nájemní smlouvy.  

 

17.3.2021 - Dne 30.3.2021 je naplánována schůzka a jednání na místě s Povodím Labe a vodoprávním 

úřadem v rámci místního šetření na Blatech. Při té příležitosti budou konzultovány možné způsoby.  

 

14.4. 2021 - Zájemce prověřil možnost oplocení. Není možno oplotit celé – aktivní pásmo 100leté vody. 

Zájemce chce pronajmout pozemek za snížené nájemné po dobu, po kterou nebude možné pozemek 

oplotit. Proběhne další jednání. 

 

4.8. 2021 - Žadatel má stále zájem o pronájem pozemku a v září bude připraven k dalšímu jednání.  
15.11.2021 - Žadatel má zájem o dlouhodobou smlouvu na dobu delší než 5 let. Zjistil podmínky připojení 

na el. síť a je připraven zainvestovat cca 25 000,- Kč bez DPH s tím, že na místě bude připraven odběr 

3X16A s možností navýšit až do 3x40A. MČ obnovuje nabídku na oplocení s bránou ze strany ulice i 

oplocení s bránou ze strany ulice i oplocení ze strany zahrad (v zátopovém pásu – nesmí tvořit liniovou 

překážku v případě záplav).  

 
04/68/21 
Oprava bytu U Parkánu 18/9 
Místostarosta předložil na RMČ podklady zpracované OVS a cenové nabídky na opravu 
bytu v přízemí u severního štítu objektu – byt č.1 v 1.NP v BD U Parkánu 18/9. Opravy 
(zeď – výskyt plísně, podlahy), výměny (staré spotřebiče, pracovní deska, posuvné 
plastové dveře), sjednocení (osvětlení) atd. Byt by měl být od 6/2021 předán do užívání.  
 
Rada po projednání přijala usnesení č.721/21/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí 
informaci o tom, že oprava bytu č.1 v 1.NP v BD U Parkánu 18/9 bude probíhat až po 
provedení odvodnění před severní štítovou stěnou.   
II. pověřuje 
OVS předložením zrevidovaného výkazu výměr, včetně části odvodnění, před 
zahájením výběrového řízení na výběr dodavatele/dodavatelů pro plánované práce.  
III. pověřuje 
místostarostu předložením plánu na zamezení přítoku dešťových vod k základům u 
severního štítu objektu. 
(5-0-0) ÚKOL TRVÁ 
 
2.6. 2021 - Provedena kontrola. Odstraněna nevhodná zeleň, poptány práce na odstranění omítky 
s nepropustným venkovním nátěrem. Zpracováváno řešení odvodu dešťových vod (zasakování do 
zeleně u parkoviště). Zhotovení sondy – zjištění úrovně základové spáry.  
 
30.6.2021 - Prostory nejsou vhodné k dlouhodobému bydlení, po opravách možné využití jako dočasné 
náhradní bydlení. Probíhá příprava objednání stavební sondy základů.  
 
14.7.2021 – Odstranění spodní části omítky do výšky cca 1 m by mělo proběhnout v týdnu od 19.7.2021 
Čekáme na vyhotovení cenových nabídek na úpravu odvodu dešťových vod 
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23.6.2021 se v 8:20 hodin odpojil starosta Ing. Miloš Růžička 
 
6.9.2021 - Objednán průzkum vlhkosti, proběhlo šetření na místě a odebrán vzorek omítek. Zpracovatel 
předloží výsledky do 30.9.2021 s návrhy dalšího postupu řešení. 
 
20.9.2021 - Vyžádán oponentní názor vyžádán vč. sondy do základů.  
 
1.11.2021 - Plánována schůzka 2.11.2021 (OVS). 
   
15.11.2021 - V současné době došlo k zaměření nemovitosti, dohledávají se další podklady potřebné pro 
návrh stavebních úprav stávajícího stavu. Předáno firmě CUBUS. 

 
03/77/21 
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti – ČEZ Distribuce, a.s.  
Na RMČ předložila tajemnice ke schválení návrh smlouvy o zřízení věcného břemene 
mezi ČEZ Distribuce, a.s. a MČ Praha-Ďáblice, jejímž předmětem je stavba 
elektroenergetického nadzemního vedení distribuční soustavy „Venkovní vedení VVN 
110 kV“ – přeložení stávajícího vedení distribuční soustavy pro pozemek parc.č. 
1619/15 v k.ú. Ďáblice.  
 
Rada po projednání přijala usnesení č.791/21/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
Smlouvu o zřízení věcného břemene v souvislosti s přeložkou stávajícího vedení 
distribuční soustavy se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Teplická 874/8, 405 
02 Děčín IV-Podmoky, IČO: 257025566, jejímž předmětem je zřízení a vymezení 
věcného břemene pro vybudování – přeložení stávajícího zařízení distribuční soustavy 
– Venkovní vedení VVN 110 kV – IZ-12-6001735/VB/103“, číslo stavby: „V409/419-
Smyčka PSE“ na pozemku  parc.č. 1619/15 v k.ú. Ďáblice, ve vlastnictví MČ Praha-
Ďáblice, s tím, že MČ dostane na bankovní účet při uzavření Smlouvy o zřízení věcného 
břemene jednorázovou náhradu ve výši 10.000,- Kč bez DPH. 
II. pověřuje  
starostu uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene. 
(4-0-0) ÚKOL TRVÁ 
 
20.9.2021 - Smlouva je u protistrany k podpisu a kompletaci. 
 
12.10.2021 - Smlouva byla urgována u protistrany. 
 
24.11.2021 - Smlouva byla opětovně urgována u protistrany. 
 

06.01.2022 - Smlouva byla opětovně urgována u protistrany. 
 
04/77/21 
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti – ČEPS, a.s.  
Na RMČ předložila tajemnice ke schválení návrh smlouvy o zřízení věcného břemene 
mezi společností ČEPS, a.s. a MČ Praha-Ďáblice, jejímž předmětem je stavba 
elektroenergetického nadzemního vedení přenosové soustavy označené „V409/719- 
smyčka PSE“ pro pozemek parc.č. 1615/5 v k.ú. Ďáblice o velikosti 4 m2. Na ČEPS bylo 
prověřeno, že projednávané věcné břemeno není v kolizi s plánovanou cyklostezkou, 
protože již nyní tudy vede polní cesta a při povolování staveb typu cyklostezka musí být 
zachováno, že na pozemcích pod vedením VN nesmí být umístěny stavby a stromy 
vyšší než 3 m.   
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Rada po projednání přijala usnesení č.792/21/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
Smlouvu o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEPS, a.s., se 
sídlem: Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČO: 25702556, jejímž předmětem je 
zřízení a vymezení věcného břemene pro vybudování – stavba  elektroenergetického 
nadzemního vedení přenosové soustavy – „V409/419 – smyčka PSE, na pozemku  
parc.č. 1615/5 v k.ú. Ďáblice, ve vlastnictví MČ Praha-Ďáblice, s tím, že MČ dostane při 
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene  jednorázovou náhradu ve výši 10.000,- 
Kč bez DPH. 
II. pověřuje  
starostu uzavřením Smlouvy o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. 
(4-0-0) ÚKOL TRVÁ 
 
20.9.2021 - Smlouva je u protistrany k podpisu a kompletaci. 
 
12.10.2021 - Smlouva byla urgována u protistrany. 
 
24.11.2021 - Smlouva byla opětovně urgována u protistrany. 
 

06.01.2022 - Smlouva byla opětovně urgována u protistrany. 
 

07/78/21 

Chřibské domy, s.r.o. – příprava Smlouvy o spolupráci 

Rada po projednání přijala usnesení č. 806/21/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí  
informaci místostarosty o jednání s investorem, společností Chřibské domy, s.r.o., se 
sídlem: Harmonické 1384/13, 158 00 Praha 5 – Stodůlky, IČO: 08684928 ohledně 
přípravy Smlouvy o spolupráci, týkající se výstavby 5 řadových domů v ulici Chřibská. 
II. pověřuje  
místostarostu dalšími kroky ve věci přípravy Smlouvy o spolupráci. 
(5-0-0) ÚKOL TRVÁ 
 

18.10.2021 - Zástupci investora, pan V. a pan H. představili aktuální podobu projektu. Bod II. usnesení 

trvá. 

 

29.11.2021 - Příprava smlouvy s právním zástupcem MČ. Bude projednána s protistranou dne 

03.12.2021. 

 

13.12.2021 - Právní zástupce dne 13.12.2021 poslal návrh Smlouvy o spolupráci a návrh Smlouvy o 

zřízení zástavního práva k nemovité věci. Oba návrh smluv budou projednány s protistranou. 

 

10.01. 2021 - Návrh zatím bez komentáře ze strany společnosti Chřibské domy, s.r.o. 

 
04/79/21 
Kontejnerové stání – Koníčkovo náměstí, ulice Statková 
Na RMČ předložil OVS prostřednictvím místostarosty Ing. Hrdličky cenové nabídky na 
kontejnerová stání ve vybrané lokalitě Koníčkovo náměstí a v ulice Statková.  
Porovnání cenových nabídek od různých dodavatelů proběhlo již v roce 2020, podklady 
na RMČ č.38 z 29.4.2020. Jediná firma ASACONT s.r.o. nabízí aretační systém 
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popelnic, který MČ požadovala. Z poptávaných 3 firem měla vybraná firma ASACONT 
s.r.o. zároveň i nejnižší cenovou nabídku. Pro lokalitu Koníčkovo náměstí bude 
pořízena varianta s plechovou zástěnou. 
 
Rada po projednání přijala usnesení č. 814/21/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí 
oslovení firmy ASACONT s.r.o., se sídlem Lažany 93, Lažany, IČO: 08712336, 
z důvodů nabídky požadovaného aretačního systému, pokračujícího sjednocování 
kontejnerových stanovišť a v návaznosti na výběrové řízení z roku 2020, kdy firma 
ASACONT s.r.o., podala nejvýhodnější cenovou nabídku.  
II. bere na vědomí 
jednotlivé cenové nabídky na stanoviště tříděného odpadu na Koníčkově náměstí 
(kovová zástěna) a ulici Statková od firmy ASACONT s.r.o., cena celkem 112.680, - Kč 
bez DPH (cena vč. aretačního systému a zástěny). 
III. souhlasí 
s jednotlivými cenovými nabídkami: 

• Koníčkovo náměstí, cena celkem 58.340, - Kč bez DPH  

• Ulice Statková, cena celkem 54.340, - Kč bez DPH   ÚKOL SPLNĚN 
IV. ukládá 
FIO k provedení rozpočtového opatření k zajištění potřebných prostředků z finanční 
rezervy MČ. 
V. pověřuje 
starostu podpisem objednávek. 
(5-0-0) ÚKOL TRVÁ 
 
18.10.2021 - V souvislosti s žádostí pana Ing. P.K. o rozšíření vjezdu na svůj pozemek z Koníčkova 
náměstí, nutno prověřit možnost umístění kontejnerového stání naproti původnímu místu (konzultace 
s dendrologem). 
 
01.11.2021 - Místostarosta bude jednat s Ing. P.K. s cílem získání shody na umístění kontejnerového 
stání mezi městskou částí a občany bydlícími na Koníčkově náměstí. 
 
13.12.2021 –. Ing. P.K. podal žádost o úpravu vjezdu na jeho nemovitost. Jednou z podmínek bude i 
přemístění stání na protější stranu bezejmenné komunikace.  
 
10.01.2021 – Stanovisko s požadavkem na přemístění odesláno Ing. P.K. 3.1.2022. 

 
15/83/21 
Dodatky k nájemním smlouvám – valorizace 
Finanční odbor prostřednictvím tajemnice ÚMČ předložil RMČ k projednání návrh 
Dodatku k nájemním smlouvám, k nájmu bytů, týkající se doplnění valorizace nájmu. 
Finanční odbor provedl kontrolu nájemních smluv, na pronájem bytů a bylo zjištěno, že 
z celkového počtu 53 nájemních smluv má valorizační doložky na zvyšování nájmu 
pouze 21 smluv. Finanční odbor proto navrhuje doplnění valorizační doložky nájmu do 
všech nájemních smluv. 
 
Rada po projednání přijala usnesení č.863/21/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí 
předložený návrh Dodatku k nájemním smlouvám, k nájmu bytů, týkající se doplnění o 
valorizaci nájmu. 
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II. souhlasí 
s uzavřením Dodatků k nájemním smlouvám (nájem bytů), jejichž předmětem je 
doplnění a změna Článku III. „Nájemné a úhrada za plnění spojená s užíváním bytu“. 
III. pověřuje 
starostu podpisem Dodatků k nájemním smlouvám.  
(5-0-0) ÚKOL TRVÁ 
 

10.01.2022 – Všech 32 Dodatků ke smlouvám s valorizační doložkou je zpracováno a 
připraveno. FIO vyzval všechny nájemce k podpisu a k dnešnímu dni je protistranami 
podepsáno 21 dodatků.  
 
24/83/21 
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo – ACG  
Na RMČ předložil místostarosta návrh Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo se společností 
ACG – Real, s.r.o., jehož předmětem jsou změnové listy 01-06. V přímé souvislosti s 
výše uvedenými dodatečnými pracemi, zejména pracemi uvedenými ve změnovém listu 
06 se na žádost zhotovitele posunuje celkový termín dokončení díla o 14 dní.  
 

Rada po projednání přijala usnesení č.872/21/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí 
změnové listy č.01-06 týkající se veřejné zakázky „Stavební úpravy obecního domu“. 

II. souhlasí 

s Dodatkem č.1 ke Smlouvě o dílo č.038/2021 se společností ACG-Real s.r.o., se 

sídlem: Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 – Vinohrady, IČO: 27094359.  

III. pověřuje 

starostu uzavřením Dodatku č.1, který je přílohou tohoto usnesení. 

(5-0-0) ÚKOL TRVÁ 

 

10.01.2022 – Zástupce zhotovitele, společnosti ACG, odmítl připravený dodatek 

podepsat z důvodu nesouhlasu s uvedeným termínem dokončení.  

 
02/85/21 
Rozpočtové opatření č.12/2021  
Starosta předložil na RMČ návrh rozpočtového opatření č.12/2021 zpracovaného 
finančním odborem. 
 

Rada po projednání přijala usnesení č. 893/21/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 
I. schvaluje 
rozpočtové opatření č. 12 k rozpočtu MČ na rok 2021, které je přílohou tohoto usnesení. 
II. pověřuje předsedu FV 
informovat o rozpočtovém opatření č. 12 na nejbližším zasedání Zastupitelstva MČ 
Praha-Ďáblice.  
(4-0-0) ÚKOL TRVÁ 
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03/85/21 
Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor – Lékárna  
Finanční odbor prostřednictvím místostarosty předložil RMČ k projednání návrh 
Dodatku č. 6 k nájemní smlouvě (Lékárna ve starém OD Ke Kinu) – stávající podmínky 
s poskytnutou slevou na nájemném byly stanoveny do 31.12.2021. V návrhu dodatku 
je stanoveno prodloužení slevy nájemného od 1.1.2022 do 31.12.2022 na 200,- Kč za 
měsíc. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti, včetně záloh na energie. 
 
Rada po projednání přijala usnesení č. 894/21/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí 
předložený návrh Dodatku č.6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor s Pharm. Dr. 
J.B., bytem: xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, IČO: 63837129 (lékárna), týkající se 
snížení nájmu v pronajatých nebytových prostorách – lékárna, Ke Kinu 159/7 od 
1.1.2022 do 31.12.2022 z důvodu zmírnění negativních dopadů souvisejících 
s rekonstrukcí Obecního domu Ke Kinu 159/7. 
II. schvaluje 
Dodatek č.6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, který je přílohou tohoto usnesení.  
III. pověřuje 
starostu uzavřením Dodatku č.6.  
(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

 

04/85/21 
Záměr pronájmu pozemku – část pozemku parc.č.1229/1 v k.ú. Ďáblice 
Místostarosta Ing. Hrdlička předložil RMČ k projednání návrh záměru pronájmu části 
pozemku parc.č. 1229/1 s informací o tom, že stavební firma EKVATOR požádala o 
pronájem pozemku v sousedství stavby – část parc.č. 1229/1 v k.ú. Ďáblice. Jedná se 
pouze o plochu v horní části pozemku, na které by byly umístěny stavební buňky 
s přístupem z chodníku.  
Finanční podmínky standardní – tj. 10,- Kč/m2/den byly společnosti již zaslány, zatím 
bez odezvy. Záměr na pronájem může být vyvěšen i pro případ, že by se pronájem 
neuskutečnil. 
 
Rada po projednání přijala usnesení č. 895/21/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 
se záměrem pronajmout část pozemku ve vlastnictví MČ Praha-Ďáblice, parc.č. 1229/1 
v k.ú. Ďáblice – orná půda, o výměře cca 300 m2, na dobu určitou (leden-červenec 2022) 
k umístění stavebních buněk pro subjekt: EKVATOR – RN s.r.o., Křižíkova 703/97, 186 
00 Praha 8, IČO: 27100448, cena dohodou. 
II. ukládá  
FIO vypsat záměr o pronájmu pozemku a zveřejněný záměr s datem vyvěšení a datem 
sejmutí z úřední desky zařadit jako podklad k návrhu nájemní smlouvy.  
(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
 
05/85/21 
Přefakturace ZŠ – zhodnocení majetku MČ Praha-Ďáblice  
Místostarosta Ing. Hrdlička předložil RMČ k projednání informaci o výběrovém řízení, 
které bylo provedeno ZŠ Praha-Ďáblice na zhodnocení majetku MČ Praha-Ďáblice, tj. 
oprava požárních ucpávek na budově ZŠ, oprava žaluzií na budově ZŠ a oprava budovy  
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v MŠ (fasáda, dveře, venkovní schodiště, zámková dlažba). FIO provedl následně 
přefakturaci těchto položek. 
 
Rada po projednání přijala usnesení č. 896/21/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 
s přefakturací částek: 

a)  za opravu budovy MŠ (fasáda, dveře, venkovní schodiště a zámková dlažba) 
dle provedeného výběrového řízení ve výši 174.869,20 Kč, 

b) za opravu požárních ucpávek na budově ZŠ a opravu žaluzií na budově ZŠ dle 
provedeného výběrového řízení ve výši 291.086,90 Kč. 

II. bere na vědomí 
provedenou přefakturaci FIO částek dle odst. 1 a) a b) tohoto usnesení na účet ZŠ. 
(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 
 
 

AKTUÁLNÍ JEDNÁNÍ dne 10.1.2022 

 

01/86/22 
Kontrola zápisu z RMČ č.85/2021 
 
02/86/22 
Čerpání fondu investic ZŠ 
Na RMČ předložila ZŠ prostřednictvím tajemnice žádost o schválení čerpání fondu 
investic na zakoupení vytypovaného zahradního domku na školní farmu. V investičním 
fondu ZŠ byla ke konci listopadu 2021 finanční částka ve výši 1,086.555,40 Kč. 
 
Rada po projednání přijala usnesení č.897/22/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
schvaluje 
čerpání z investičního fondu Základní školy a mateřské školy, U Parkánu 17, Praha 8 -
Ďáblice, IČO: 70930716, ve výši 119.500,- Kč vč. DPH, na nákup zahradního domku 
na školní farmu. 
(5-0-0) 

 
03/86/22 
Zpráva FIO o vypořádání majetku – odkup pozemku  
Na RMČ předložil FIO prostřednictvím tajemnice informaci o tom, že Kupní smlouva se 
zřízením služebnosti stezky, cesty a inženýrské sítě, č. 090/2021 (Rytířský řád 
Křížovníků s červenou hvězdou) byla zapsána na katastru nemovitostí a Městská část 
obdržela pachtovní/nájemní smlouvu od Rytířského řádu Křižovníků s červenou 
hvězdou, uzavřenou mezi Státním pozemkovým úřadem a Agro Kmínek s.r.o. Smlouva 
je dodatkována v roce 2015 a ÚMČ nemá k dispozici změnu pronajímatele na Rytířský 
řád Křížovníků s červenou hvězdou.  
Firma Agro Kmínek byla kontaktována FIO se sdělením, že MČ Praha-Ďáblice koupila 
pozemky dle Kupní smlouvy č.090/2021.  
 
Rada po projednání přijala usnesení č.898/22/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
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I. bere na vědomí 
informaci o zapsání Kupní smlouvy se zřízením služebnosti stezky, cesty a inženýrské 
sítě, č. 090/2021 (Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou) do katastru nemovitostí.  
II. pověřuje 
tajemnici ve spolupráci s místostarostou vyvolat jednání se společností Agro Kmínek 
směřující k uzavření Dodatku stávající Pachtovní smlouvy mezi MČ Praha-Ďáblice a 
společností Agro Kmínek, s.r.o., U Parkánu 30/4, 182 00 Praha-Ďáblice, IČO: 
26441756. 
(5-0-0) 

 
04/86/22 
Zpráva o úpravách rozpočtu dle usnesení ZMČ 
Na RMČ předložil Finanční odbor prostřednictvím tajemnice Důvodovou zprávu 
k usnesení č.193/21/ZMČ – Provádění rozpočtových opatření koncem roku 2021, jejímž 
obsahem jsou úpravy rozpočtu 2021 na konci účetního období roku 2021. 
 
Rada po projednání přijala usnesení č.899/22/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
bere na vědomí 
Důvodovou zprávu k usnesení č.193/21/ZMČ – Provádění rozpočtových opatření 
koncem roku 2021. 
(5-0-0) 

 

05/86/22 

Usnesení ke spisové zn. 7 C 271/2019 – odvolání k vydanému rozsudku 

NEVEŘEJNÝ BOD 

 
06/86/22 
Vyjádření k projektové dokumentaci - BD Ďáblická 
Na základě žádosti zástupce investora, T.S., vypracoval místostarosta návrh stanoviska 
MČ Praha-Ďáblice k projektové dokumentaci pro společné povolení stavby ve 
společném řízení k projektu „bytový dům Ďáblická 48c“. Separátní stanovisko pro 
navržené dendrologické úpravy připravuje OVS samostatně. 
 
Rada po projednání přijala usnesení č.901/22/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí 
stanovisko MČ Praha-Ďáblice k projektové dokumentaci pro společné povolení stavby 
ve společném řízení k projektu „bytový dům Ďáblická 48c“, která byla doručena 
2.12.2021 pod č.j. 3386/2021. 
II. pověřuje 
místostarostu odesláním stanoviska, které je přílohou tohoto usnesení, investorovi.  
(5-0-0) 

 
07/86/22 
Smlouva o nájmu Multifunkčního domu – L.H. 
Na RMČ předložila tajemnice žádost pana L.H. o pronájem sálu za účelem pořádání 
sportovního kroužku pro děti z MŠ Ďáblice každou středu od 16:00 do 16:45 hodin, 
v termínu od 12.1.2022 do 16.3.2022. Kroužek působil v minulých letech ve starém 
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obecním domě Ke Kinu a jeho činnost byla přerušena vládními opatřeními. Dočasně 
bude kroužek umístěn v sále multifunkčního domu, za podobných podmínek, jak mají 
ostatní nájemci.  
 
Rada po projednání přijala usnesení č.902/22/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
„Smlouvu o nájmu sálu Multifunkčního domu a dalších prostor“ s panem L.H., se sídlem: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, IČO: 0614154, jejímž předmětem jsou volnočasové 
aktivity dětí (sportovní kroužek pro děti a mládež) v termínu od 12.1.2022 do 16.3.2022 
za částku 200,- Kč/ hod. bez DPH. 
II. pověřuje 
starostu uzavřením Smlouvy o nájmu sálu a dalších prostor Multifunkčního domu, která 
je přílohou tohoto usnesení. 
(5-0-0) 

 
08/86/22 
Žádost o prominutí nájmu pozemku – Z.K. 
Na RMČ předložila tajemnice žádost paní Z.K. o prominutí nájmu z části pozemku 
parc.č. 587/54 k.ú. Ďáblice o výměře 373 m2 na rok 2022 ve výši 7.699,- Kč. Důvodem 
podání žádosti je současná životní situace nájemce pozemku, kdy dne 23.12.2021 při 
požáru domu přišla o majetek, včetně osobních věcí. Momentálně je v tíživé finanční 
situaci, kdy musí investovat finanční prostředky do nové elektroinstalace a do obnovy 
bydlení. 
 
Rada po projednání přijala usnesení č.903/22/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. nesouhlasí 
s žádostí paní Z.K. ze dne 3.1.2022, č.j. .0020/2022_MCPD, o prominutí nájemného na 
rok 2022 z části pozemku parc.č. 587/54 v k.ú. Ďáblice, ve výši 7.699,- Kč/rok. 
II. schvaluje 
Finanční dar ve výši 15.000,- Kč pro Z.K., trvale bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxx, která se ocitla v tíživé životní situaci.  
III. pověřuje 
starostu uzavřením Darovací smlouvy.  
(5-0-0) 
 
09/86/22 
Kupní smlouva – prodej cisternového automobilu – JSDH 
Na RMČ předložil velitel JSDH pan Krejčí prostřednictvím starosty žádost o schválení 
prodeje vozidla Liaz 101 CAS 25, které bylo nahrazeno vozidlem Renault. Dle 
znaleckého posudku byla cena vozidla stanovena na částku 220.000,- Kč. Vozidlo 
Renault CAS 20 po opravách plně nahradí výše uvedené vozidlo Liaz. Prodej vozidla je 
doložen i souhlasem Odboru bezpečnosti – oddělení mimořádných událostí HMP-
MHMP, který, vzhledem k tomu, že žádná JSDH na území hlavního města Prahy 
neprojevuje zájem o tuto požární techniku, nemá žádné připomínky k prodeji. O koupi 
projevilo zájem Město Buštěhrad. 
 
Rada po projednání přijala usnesení č.904/22/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
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I. souhlasí 
s prodejem požární techniky – automobilu Liaz 101 – CAS 25/2500/0, SPZ: AP 61-94, 
VIN L2FA0057, z roku 1990, pro činnost JSDH města Buštěhrad, za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem vypracovaným Z.K., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (znalec v oboru: 
Ekonomika, odvětví: ceny a odhady motorových vozidel), ze dne 30.11.2021. 
II. schvaluje 
Kupní smlouvu s Městem Buštěhrad, Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad, IČO: 00234214, 
na prodej požární techniky – automobilu Liaz 101 – CAS 25/2500/0, RZ: AP 61-94, VIN 
L2FA0057 z roku 1990 za cenu 220.000,- Kč s DPH, stanovenou znaleckým posudkem 
pro činnost JSDH města Buštěhrad. 
III. pověřuje 
starostu uzavřením Kupní smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení.  
(5-0-0) 
 
10/86/22 
Záměr pronájmu nebytových prostor a pozemku na adrese Květnová 598/48 
Místostarosta Ing. Hrdlička předložil RMČ k projednání návrh záměru pronájmu objektu 
č.p. 598/48, ul. Květnová, a přilehlého pozemku parc.č. 949/1 na žádost pana J.S., 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, IČO: 13824473, s informací, že současný nájemce 
požádal o ukončení nájmu dohodou (jedná se o provoz restaurace Pod Hvězdárnou).  
Finanční podmínky stávajícího nájmu – tj. 25.800,- Kč/měsíc. Nová nájemní smlouva 
by mohla být uzavřena ke dni 1.2.2022.  
 
Rada po projednání přijala usnesení č.905/22/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 
se záměrem pronajmout objekt č.p. 598/48 ul. Květnová a přilehlý pozemek ve 
vlastnictví MČ Praha-Ďáblice, parc.č. 949/1 v k.ú. Ďáblice, na dobu neurčitou 
k provozování hostinské činnosti, za stávající cenu 25.800,- Kč/měsíc. 
II. ukládá  
FIO vypsat záměr o pronájmu pozemku. 
(4-1-0)  
 
11/86/22 
Smlouva o připojení k distribuční soustavě – Pražská plynárenská Distribuce, 
a.s. - starý obecní dům, Ke Kinu 159/7  
Tajemnice Mgr. Renata Henych předložila na RMČ k odsouhlasení Smlouvu o připojení 
k distribuční soustavě. Jedná se o opětovné připojení odběrného místa starého 
obecního domu na adrese: Ke Kinu 159/7. 
 
Rada po projednání přijala usnesení č.906/22/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
Smlouvu o připojení k distribuční soustavě: Pražská plynárenská Distribuce a.s., U 
Plynárny 500, Praha 4, IČO: 27403505 – starý obecní dům, Ke Kinu 159/7. 
II. pověřuje 
starostu uzavřením Smlouvy o připojení k distribuční soustavě, která je přílohou tohoto 
usnesení. 
(5-0-0) 
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12/86/22 
Žádost o schválení návrhu na změnu územního plánu u části pozemku parc.č. 
1646/1, k.ú. Ďáblice 
Starosta Ing. Růžička předložil radním žádost společnosti ASTAR s.r.o., o schválení 
návrhu na změnu ÚP u části pozemku parc.č. 1646/1 v k.ú. Ďáblice lokalita U 
Červeného mlýnku, č.j.: 3549/2021_MCPD. Součástí žádosti je petice občanů. Starosta 
radní seznámil s postupem při podání podnětu na pořízení změny ÚP SÚ hl.m.Prahy 
dle Metodického pokynu k Územnímu plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, 
příloha č.1, části VI., kap.4.  
 
Rada po projednání přijala usnesení č.907/22/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí 
Žádost společnosti ASTAR s.r.o., se sídlem Sochařská 14, Praha 7, IČO: 25051288, o 
schválení návrhu na změnu územního plánu u části pozemku parc.č. 1646/1 v k.ú. 
Ďáblice lokalita U Červeného mlýnku, včetně připojené petice, která je přílohou tohoto 
usnesení. 
II. souhlasí 
s podáním podnětu na pořízení změny ÚP SÚ hl.m.Prahy u části pozemku parc.č. 
1646/1 v k.ú. Ďáblice, lokalita U Červeného mlýnku, na Magistrát hl.m.Prahy, Odbor 
územního rozvoje tak, jak je uvedeno v žádosti (z funkčního využití pozemku VV – 
veřejné vybavení na nově navrhované funkční využití OB-B čistě obytné území). 
III. pověřuje 
starostu projednat podanou žádost dle odst. I. tohoto usnesení na nejbližším zasedání 
ZMČ. 
(5-0-0) 
 
13/86/22 
Informace radních a pro radní 
Ing. Růžička: 

• Připomínky MČ k Aktualizaci č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy, 

• plán kulturních akcí na rok 2022 – nutno doplnit a vyjasnit, 

• znečišťování komunikací okolo probíhající stavby řadových RD Květnová. 

 
Ing. Hrdlička: 

• Připomínky ZUR č.5 – informace k on-line představení připomínek, 

• závěry z jednání se zhotovitelem stavby řadových RD Květnová za účasti 
investora kvůli znečištění okolních komunikací, příprava Smlouvy o pronájmu 
pozemku a komunikací,  

• plánována schůzka s nájemcem KC Vlna – počátek února 2022, 

• 11.1.2021 proběhne schůzka na PVS, odpoledne místní prohlídka stodoly u pana 
V.M. v souladu se slibem z posledního zasedání ZMČ, 

• příprava uzavírky ulice Kostelecká z důvodu propojení potrubí Kostelecká x 
Chřibská – varianty, 

• Pavilon ZŠ a zahrada – doručen projekt zahrady, rozeslat radním  

• zveřejněné inzeráty na místo TP bez adekvátní odezvy. 
 
Ing. Dvořák 

• vstupní cedule MČ na příjezdu do Ďáblic od Dolních Chaber je ohnutá. 
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Mgr. Dvořáková 

• byla přítomna, jako zástupkyně krizového štábu, dne 31.12.2021 při nahlášeném 
úniku ropných látek na Mratínském potoce – průběh krizové komunikace, dle 
vyjádření přítomných zástupců IZS se zdroj znečištění zřejmě nepodaří zjistit a 
dostalo se do potoka pravděpodobně z dešťové kanalizace. 

 
 
 
Konec: v 18:30 hod.  

Zapisovatel: Markéta Köhlerová 

Datum vyhotovení zápisu: 10.1.2022 

Za ověřovatele: Ing. Tomáš Dvořák 

Příští jednání: 24.1.2022 ve 14:00 hod 


