Zápis z jednání RMČ č. 88 ze dne 31.1.2022

Zápis z 88. jednání
Rady Městské části Praha-Ďáblice
konaného dne 31.1.2022 od 14:00 hodin
Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička (připojen od 14:15 hodin), místostarosta Ing.
Jan Hrdlička, radní: Ing. Tomáš Dvořák, Mgr. Simona Dvořáková, Ing. Ludvík Tesař
Ph.D., tajemnice Mgr. Renata Henych
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. Smlouva na pronájem komunikace a pozemku – EKVATOR – RN, s.r.o.
(místostar.)
2. Pronájem restaurace Květnová 598/78 (místostar.)
3. Informace radních a pro radní

AKTUÁLNÍ JEDNÁNÍ dne 31.1.2022
01/88/22
Smlouva na pronájem komunikace a pozemku – EKVATOR – RN, s.r.o.
Bod bude podřazen pod bod 04/85/21.
Na RMČ byl místostarostou přeložen návrh smlouvy na pronájem komunikace a
pozemku se společností EKVATOR.
Rada po projednání přijala usnesení č.918/22/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. schvaluje
Smlouvu na pronájem komunikace a pozemku (část pozemku ve vlastnictví MČ PrahaĎáblice, parc.č. 1229/1 v k.ú. Ďáblice – orná půda, o výměře cca 300 m2, na dobu
určitou (únor-červenec 2022) k umístění stavebních buněk pro subjekt: EKVATOR – RN
s.r.o., Křižíkova 703/97, 186 00 Praha 8, IČO: 27100448, za částku 543.000, - Kč bez
DPH.
II. pověřuje
starostu uzavřením smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení.
(5-0-0)
02/88/22
Pronájem restaurace Květnová 598/78
Bod bude podřazen pod bod 10/86/22.
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Na RMČ předložil FIO prostřednictvím místostarosty žádost o ukončení Smlouvy o
nájmu nebytových prostor a pozemku podanou dosavadním nájemcem, panem M.L.
Pan M.L. žádá o ukončení stávající nájemní smlouvy (provozování hostinské činnosti),
a to z důvodu stěhování do nového bydliště. MČ vyvěsila (od 11.1. do 27.1.2022) záměr
na pronájem nebytových prostor za účelem provozování hostinské činnosti, na který
reagoval pouze jediný zájemce, pan J.S.
Rada po projednání přijala usnesení č.919/22/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. bere na vědomí
žádost M.L., bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, IČO: 62887572,
o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor a pozemku, která byla uzavřena dne
12.3.2012.
II. souhlasí
s ukončením Smlouvy o nájmu nebytových prostor a pozemku, č. SML 025/2012,
s M.L., bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, IČO 62887572, dohodou ke dni
31.1.2022.
III. pověřuje
starostu uzavřením Dohody o ukončení účinnosti Smlouvy o nájmu nebytových prostor
a pozemku č. SML 025/2012 ze dne 12. 3. 2012, která je přílohou tohoto usnesení.
(5-0-0)
Rada po projednání přijala usnesení č.920/22/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. bere na vědomí
informaci o vypsaném záměru pronájmu budovy Květnová 598/48, bez části
suterénních prostor, na pozemku parc.č. 949/4 (zastavěná plocha a nádvoří) a přilehlý
pozemek parc.č. 949/1 (zahrada), vše k.ú. Ďáblice, který byl zveřejněn na úřední desce
od 11.1.2022 do 27.1.2022.
II. bere na vědomí
informaci, že na vyvěšený záměr reagoval pan J.S., bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, IČO: 13824479.
III. souhlasí
s uzavřením Nájemní smlouvy s panem J.S., bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, IČO: 13824479, jejímž předmětem je pronájem části budovy č.p.598/48 na
pozemku parc.č. 949/4 (zastavěná plocha a nádvoří) a přilehlého pozemku parc.č.
949/1 (zahrada), vše v k.ú. Ďáblice, od 1.2.2022 na dobu neurčitou, za účelem
provozování hostinské činnosti, za cenu 25.800, - Kč/měsíc bez poplatků za služby a
energie, které bude nájemce hradit přímo dodavatelům.
IV. pověřuje
starostu uzavřením Nájemní smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení.
(5-0-0)
03/88/22
Informace radních a pro radní
Ing. Hrdlička:
• připraven zápis z Povodňové prohlídky k vyvěšení;
• Mratínský potok – je vyvěšeno na úřední desce opatření obecné povahy o:
a – změně záplavového území Mratínského potoka,
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b – změně vymezení aktivní zóny záplavového území Mratínského potoka
(připomínky nutno zaslat do 26.2.2022);
c – o stanovení omezujících podmínek;
• obsazení nebytových prostor starého obecního domu po rekonstrukci;
• náprava stavu – vlhnutí zdiva v hospodářských objektech U Parkánu 15/13,
řešeno s majitelem objektu, panem V.M.;
• instalace radarů – problémy s umístěním a napojením radarů, Technologie
hl.m. Prahy podmiňuje umístění a napojení výměnou nových stožárů osvětlení,
které by hradila MČ.
Ing. Dvořák:
• Provozní řád skládky – aktualizovaný, možnost vyjádření a zaslání stanoviska
MČ do 16.2.2022 (zvážit návrh na osazení dopravní značky u výjezdu
nákladních vozidel ze skládky s přikázaným odbočením vlevo).
Konec: v 16:20 hod.
Zapisovatel: Markéta Köhlerová
Datum vyhotovení zápisu: 31.1.2022
Za ověřovatele: Ing. Tomáš Dvořák
Příští jednání: 14.2.2022 od 14:00 on-line
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