Zápis z 13. jednání
Rady Městské části Praha – Ďáblice
konaného dne 13. 4. 2015 od 14.00 hod.
Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Markéta
Stránská, radní Ing. Mgr. Martin Tumpach, tajemník RNDr. Ing. Michal Traurig
Omluven: zástupce starosty Martin Lonek
Ověřovatel zápisu: radní Ing. Tomáš Dvořák

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola zápisu
Návrh programu Zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice (star.)
Blokový úklid komunikací (taj.)
Žádost pana xxxxxxxx o zřízení věcného břemene (star.)
Smlouva na poskytování služeb mobilního operátora (taj.)
Stanovisko MČ k návrhu změny vedení nových komunikací v oblasti „Šenovská - Statková“ (star.)
7. Velkoobjemové kontejnery na odpad (taj.)
8. Obecní dům – zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (taj.)
9. Schválení účetní závěrky za příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ U Parkánu 17
za rok 2014 (taj.)
10. Stavební úpravy zeleného a žlutého pavilonu Mateřské školy (zást.)
11. Oprava přístupové cesty do žlutého pavilonu Mateřské školy (zást.)
12. Žádost o schválení hospodářského výsledku za rok 2014 PO Základní škola a
mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 a jeho převedení do fondů
školy (star.)
13. Informace radních
a) ROPID (star.)
b) Výběrové řízení asistent/asistentka (taj.)
c) Projektová žádost „Ďáblický drak“ (star.)

Program zasedání byl schválen všemi hlasy
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KONTROLA ÚKOLŮ

5/79/13
Návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi MČ Praha – Ďáblice a OMV
Česká republika, s.r.o. (p. zástupkyně)
25. 11. RMČ na základě předloženého nového návrhu smlouvy přijala usnesení
č. 366/13/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. revokuje
usnesení č. 173/12/RMČ ze dne 11. 9. 2012.
II. schvaluje
znění smlouvy „Smlouva o nájmu, správě, podnájmu a provozování vodního díla“.
III. pověřuje
starostu podpisem smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení.
(4-0-0) – ÚKOL TRVÁ
13. 4. v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice č. 39/15/ZMČ jedná
starosta Ing. Růžička s HMP a s generálním ředitelem spol. PVS a.s.
7a/92/14
Rekonstrukce komunikace Hřenská (p. zástupkyně)
3. 11. dle sdělení TSK Praha budou probíhat stavební úpravy komunikace Hřenská
v termínu: květen – červen/2015 – ÚKOL TRVÁ
9. 2. tajemník předložil alternativní řešení v podobě velkých zpomalovacích polštářů,
které jsou ekonomicky mnohem výhodnější a pro autobusovou dopravu vyhovující.
Úkol: zástupce – projednat změnu technologického řešení se stavebním úřadem a
TSK – ÚKOL TRVÁ
23. 2. Úkol: zástupce – kontaktovat projektanta s možností vybudování
zpomalovacích seříznutých jehlanů obdobně jako v lokalitě křížení ulic
Teplická/Litvínovská, Praha 9 - Prosek – ÚKOL TRVÁ
9. 3. zástupce informoval RMČ o průběhu rekonstrukce komunikace Hřenská:
V termínu od 23. března do 19. dubna 2015 proběhne delší dobu plánovaná oprava
povrchu vozovky v ulici Hřenská v celé její délce. Svrchní vrstva vozovky bude
odstraněna frézováním a poté nahrazena novou vrstvou. Současně bude obnoven
povrch zámkové dlažby v obou směrech na zastávce MHD Květnová, vyměněno cca
200 metrů obruby vozovky a snížena obruba v oblasti budoucího (mírně posunutého)
přechodu pro chodce pod budovou Radnice MČ. Přechod bude v budoucnu na
bezpečnějším místě, několik metrů dále od křižovatky Hřenská/Květnová, později
vybaven zpomalovači rychlosti. Úpravy budou probíhat v pracovních dnech i o
víkendu mezi 7:00 - 17:00. Při frézování nutno počítat se zvýšenou hladinou hluku a
prašnosti.
16. 3. Úkol: zástupce – zajistit vyjádření ke změně projektu od Policie ČR, odboru
dopravy Prahy 8 a TSK – ÚKOL TRVÁ
30. 3. tajemník informoval o stížnostech občanů na rychlost projíždějících autobusů.
Byla požádána policie o měření rychlosti v ulici Brigádnická.
13. 4. RMČ byla informována, že opravy komunikace Hřenská probíhají podle
harmonogramu a měly by být ukončeny 21. 4. 2015.
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6/95/14
Zápis z jednání s panem xxxxxxxxxxxxxxx konaném dne 14. 5. 2014
(p. zástupkyně)
RMČ po projednání rozhodla vyhlásit záměr na odkup pozemku parc. č. 273/2 v k.ú.
Ďáblice.
Úkol: FIO – připravit vyhlášení záměru, termín: ihned – ÚKOL SPLNĚN
Záměr vyhlášen od 28. 5. do 12. 6. 2014
30. 6. RMČ konstatuje, že pan xxxxxxxxxxxxx podal nabídku na základě vyhlášeného
záměru na odkup pozemku parc. č. 273/2 v k. ú. Ďáblice. Žádost bude předložena ke
schválení na zářijovém zasedání ZMČ – ÚKOL SPLNĚN
29. 9. RMČ pověřuje tajemníka zajistit veškeré úkony s prodejem související dle
usnesení ZMČ
Úkol: tajemník – zajistit následné úkony dle usnesení ZMČ
3. 11. připravený návrh smlouvy byl zaslán panu xxxxxxx k připomínkování – ÚKOL
SPLNĚN
12. 1. RMČ byla informována o tom, že pan xxxxx souhlasí s návrhem smlouvy a navrhuje vypustit odstavec 4.3 (otázka platby daně z převodu nemovitostí)
Úkol: zástupce – prověřit finanční dopad návrhu pana xxxxx a MČ - ÚKOL SPLNĚN
26. 1. RMČ na základě předloženého finančního přehledu, z něhož vyplývá, že finanční dopad pro obec je cca -30.000,- Kč, trvá na původním znění smlouvy
Úkol: tajemník – informovat pana xxxxx – ÚKOL SPLNĚN (čeká se na vyjádření
pana Páši)
23. 2. Úkol: tajemník – urgovat vyjádření pana xxxxx (pan xxxxx souhlasí s návrhem
smlouvy) – ÚKOL SPLNĚN
9. 3. Úkol: tajemník – předložit návrh o povolení vkladu do KN na Magistrát hl. m.
Prahy v souladu s §21 Statutu. – ÚKOL SPLĚN, čeká se na odpověď.
14/108/14
Zázemí parku – vyhlášení záměru: vyhledání vhodného provozovatele
(star.+zást.)
RMČ po projednání přijala usnesení č. 563/14/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. souhlasí
s přípravou vyhlášení záměru: vyhledání vhodného provozovatele objektu „Zázemí
parku“ (komunitní centrum) ve dvou krocích:
a) shromáždění ideových návrhů na využití objektu a jeho okolí
b) vyhlášení záměru s výzvou k podání úplného projektu a nabídky
II. pověřuje
starostu realizací záměru.
(4-0-0) – ÚKOL TRVÁ
5/109/14
Návrh na změnu dodavatele elektrické energie (taj.)
RMČ požaduje předložit ještě další nabídky, a to od spol. Nano Energies Trade s.r.o.
a Pražská energetika a.s.
Úkol: tajemník – zajistit nabídky výše uvedených společností – ÚKOL SPLNĚN
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3. 11. RMČ požaduje jednat o ceně se současným dodavatelem el. energie
Úkol: tajemník – jednat se současným dodavatelem
24. 11. Stávající dodavatel nepodal jinou nabídku, pouze odkázal na ceníky na svých
webových stránkách.
Úkol: tajemník – připravit výběrové řízení
1. 12. Probíhá příprava podkladů pro vyhlášení výběrového řízení – ÚKOL SPLNĚN
15. 12. starosta informoval o možnosti řešit dodavatele energií prostřednictvím aukcí.
Tajemník byl pověřen tuto alternativu zapracovat do podkladů.
12. 1. Úkol: tajemník – podklady pro vyhlášení poptávkového řízení předat právníkům k prověření – ÚKOL SPLNĚN
9. 2. Úkol: tajemník – předat připomínky Mgr. Čierného protistraně
- ÚKOL SPLNĚN
23. 2. aukční společnost s připomínkami souhlasí a zapracuje je do smlouvy
9. 3. tajemník informoval RMČ, že aukční společnost zapracovala připomínky MČ do
smlouvy a smlouva bude předložena k podpisu
Úkol: tajemník – připravit smlouvu a předložit k podpisu
16. 3. RMČ po projednání přijala usnesení č. 82/15/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. schvaluje
návrh smlouvy o zajištění aukce energií se společností V&M s.r.o.
II. pověřuje
starostu podpisem smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení.
(3-0-0) – ÚKOL TRVÁ
13. 4. tajemník předložil RMČ výsledky aukce energií, RMČ na základě předložených
výsledků přijala usnesení č. 97/15/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. schvaluje
výsledky aukce energií, které předložila aukční společnost V&M s.r.o.
II. pověřuje
starostu podpisem smlouvy s novým dodavatelem, kterým se dle výsledku aukce
stala společnost EP Energy Trading, a.s. Smlouva je přílohou tohoto usnesení.
(4-0-0)
4/111/14
Žádost o dořešení právního vztahu k trafostanici č.1375 na pozemku
parc.č.1731/9 v k.ú. Ďáblice (taj.)
RMČ po diskuzi a dalším jednání se spol. PREdistribuce, a.s. souhlasí s žádostí za
podmínek zřízení věcného břemene (práva služebnosti) a pověřuje Ing. Rexu dalším
jednáním s žadateli
26. 1. Úkol: zástupce (plnění úkolu převzal zástupce) - RMČ pověřuje informovat
spol. PREdistribuce, a.s., aby nechala vyhotovit znalecký posudek na věcné
břemeno na své náklady – ÚKOL SPLNĚN (čeká se na odpověď - TRVÁ)
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10/111/14
Výsadba zeleně v parku na Centrálním náměstí (p. Dvořák)
13. 10. RMČ rozhodla odložit výměnu dřevin na začátek roku 2015 s tím, že by
mohla být při výměně využita ornice ze stavby Zázemí Ďáblického parku (v případě
jejího přebytku) – tento bod je převeden z bodu 7/52/12
9. 2. Úkol: zástupce – zajistit konzultaci s dendrologem – ÚKOL SPLNĚN
(konzultace proběhne 11. 3.)
16. 3. Úkol: zástupce – zajistit ve spolupráci s komisí ŽP náhradní výsadbu
- urgovat cenovou nabídku výsadby – ÚKOL TRVÁ
11/2/14
Kontrola hřbitova (taj.)
RMČ byla seznámena se zápisem z kontroly hřbitova v Ďáblicích. Na základě této
informace přijala usnesení č. 12/14/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. bere na vědomí
zprávu z kontroly hřbitova, která byla provedena dne 9. 10. 2014 zaměstnankyněmi
ÚMČ.
I. pověřuje
tajemníka zajištěním cenových nabídek na provedení navrhovaných oprav.
(5-0-0) – ÚKOL SPLNĚN
9. 2. RMČ na základě informací tajemníka přijala usnesení č. 51/15/RMČ v tomto
znění:
Rada po projednání
I. schvaluje
cenovou nabídku na bezpečnostní prořez stromů od firmy Jiří Fišer ve výši 42.650,Kč
II. pověřuje
Tajemníka objednáním prací.
(3-0-0)
23. 2. Práce objednány a budou provedeny v průběhu března
16. 3. Po dohodě s dodavatelskou firmou dojde k provedení začátkem dubna
- ÚKOL SPLNĚN
11/4/14
Přidělení obecního bytu č. 7 v bytovém domě v ul. Ďáblická 339 (zást.)
3. 11. byla RMČ informována o tom, že pan xxxxxxx byt odmítl. Požaduje oslovit Sociální komisi s novým návrhem.
Úkol: tajemník – oslovit Sociální komisi s žádostí o návrh přidělení bytu jinému žadateli – ÚKOL SPLNĚN
26.1. tajemník informoval, že byt není stále uvolněn, neboť žádost paní xxxxxxx o
magistrátní byt je stále k vyřízení na MHMP – ÚKOL TRVÁ
10/7/15
Vyhlášení výběrového řízení na pozici technicko-administrativního pracovníka
(zást./taj.)
RMČ pověřila tajemníka, aby ve spolupráci se zástupcem starosty předložil
předpokládanou pracovní náplň nového pracovníka, včetně časové dotace
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- ÚKOL SPLNĚN
16. 3. Úkol: tajemník - předložit návrh organizačních změn – ÚKOL TRVÁ
9/8/15
Žádost paní xxxxxxxxxxxxxxx o přímý úplatný převod nemovitého majetku
(zást.)
RMČ projednala žádost paní xxxxxxxxxxxxx a pověřuje zástupce objednat znalecký
posudek.
Úkol: zástupce – objednat znalecký posudek na příslušný pozemek
– ÚKOL SPLNĚN
Úkol: tajemník – zjistit na MHMP podmínky převodu nemovitého majetku
– ÚKOL SPLNĚN
30. 3. Úkol: tajemník – vyhlásit záměr dle usnesení ZMČ č. 40/15/ZMČ
- ÚKOL SPLNĚN
12/8/15
Vyřešení dopravní situace na křižovatce Ďáblická x Hřenská (zást.)
RMČ po projednání pověřuje zástupce zajistit další požadované informace, na základě kterých bude řešena dopravní situace na křižovatce Ďáblická x Hřenská
Úkol: zástupce – zajistit požadované informace – ÚKOL SPLNĚN
23. 2. Úkol: zástupce – zajistit osazení novými značkami, které by upravily průjezdnost křižovatky – ÚKOL TRVÁ
4/9/15
Nabídka firmy Koutecký s.r.o. na umístění kontejneru na textilní odpad v Ďáblicích (zást.)
RMČ vzala na vědomí nabídku firmy Koutecký s.r.o. a pověřila zástupce starosty vytipovat vhodné lokality.
9. 3. Úkol: zástupce – prověřit lokalitu v ul. K lomu – ÚKOL TRVÁ
7/9/15
Zateplení ZŠ - Cenová nabídka na projektové práce a příprava dokumentace výběrového řízení (star.)
RMČ projednala nabídku společnosti Atelier K2 a přijala usnesení č. 70/15/RMČ
v tomto znění:
Rada po projednání
pověřuje
Starostu objednat projektové práce a přípravu dokumentace pro výběrové řízení na
zateplení ZŠ u společnosti Atelier K2 v maximální cenové výši 170.000,- Kč bez
DPH.
(4-0-0) – ÚKOL SPLNĚN
9. 3. RMČ po projednání přijala usnesení č. 78/15/RMČ v tomto znění
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Rada po projednání
I. schvaluje
Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zateplení fasády ZŠ
Praha – Ďáblice“.
II. pověřuje
Tajemníka organizací této veřejné zakázky malého rozsahu.
(4-0-0) – ÚKOL SPLNĚN
16. 3. RMČ po projednání přijala usnesení č. 84/15/RMČ v tomto znění
Rada po projednání
I. jmenuje
1.1. V souladu se Směrnicí č. 3 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu komisi pro otevírání obálek zakázky „Zateplení fasády ZŠ Praha – Ďáblice“ ve složení:
Členové: Ing. Tomáš Dvořák, Ing. David Tomanec, RNDr. Ing. Michal Traurig, Ing.
Mgr. Martin Tumpach, Ing. Jiří Zajíček
Náhradníci: Martin Lonek, Ing. Miloš Růžička
1.2. V souladu se Směrnicí č. 3 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu komisi pro hodnocení nabídek zakázky „Zateplení fasády ZŠ Praha – Ďáblice“ ve složení:
Členové: Ing. Tomáš Dvořák, Ing. David Tomanec, RNDr. Ing. Michal Traurig, Ing.
Mgr. Martin Tumpach, Ing. Jiří Zajíček
Náhradníci: Martin Lonek, Ing. Miloš Růžička
II. pověřuje
Tajemníka informovat členy a náhradníky o tomto usnesení.
(3-0-0) – ÚKOL SPLNĚN
30. 3. RMČ na základě informací tajemníka o průběhu výběrového řízení přijala
usnesení č. 89/15/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. souhlasí
s doporučením komise pro hodnocení nabídek uzavřít smlouvu se společností Vanderlaan s.r.o.
II. pověřuje
starostu podpisem smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení.
(4-0-0) – ÚKOL TRVÁ
3/10/15
Nová webová stránka MČ Praha - Ďáblice (zást.)
RMČ po projednání pověřuje zástupce přípravou struktury webu MČ
Úkol: zástupce – připravit a předložit návrh struktury webu Ďáblic RMČ
– ÚKOL TRVÁ
5/10/15
Kronika Městské části Praha – Ďáblice za rok 2013 (zást.)
RMČ byl předložen návrh Kroniky MČ za rok 2013 ke schválení - ÚKOL TRVÁ
6/10/15
Stavební úpravy (2 učebny a šatny) v základní škole (taj.)
RMČ po projednání přijala usnesení č. 81/15/RMČ v tomto znění:
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Rada po projednání
I. schvaluje
Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy ZŠ
Praha – Ďáblice“.
II. pověřuje
Tajemníka organizací této veřejné zakázky malého rozsahu.
(4-0-0) – ÚKOL SPLNĚN
16. 3. RMČ po projednání přijala usnesení č. 85/15/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. jmenuje
1.1. V souladu se Směrnicí č. 3 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu komisi pro otevírání obálek zakázky „Stavební úpravy ZŠ Praha – Ďáblice“ ve složení:
Členové: Ing. Tomáš Dvořák, Ing. David Tomanec, RNDr. Ing. Michal Traurig, Ing.
Mgr. Martin Tumpach, Ing. Jiří Zajíček
Náhradníci: Martin Lonek, Ing. Miloš Růžička
1.2. V souladu se Směrnicí č. 3 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu komisi pro hodnocení nabídek zakázky „Stavební úpravy ZŠ Praha – Ďáblice“ ve složení:
Členové: Ing. Tomáš Dvořák, Ing. David Tomanec, RNDr. Ing. Michal Traurig, Ing.
Mgr. Martin Tumpach, Ing. Jiří Zajíček
Náhradníci: Martin Lonek, Ing. Miloš Růžička
II. pověřuje
Tajemníka informovat členy a náhradníky o tomto usnesení.
(3-0-0) – ÚKOL SPLNĚN
30. 3. RMČ na základě informací tajemníka o průběhu a výsledku výběrového řízení
přijala usnesení č. 90/15/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. souhlasí
s doporučením komise pro hodnocení nabídek uzavřít smlouvu se společností
Krostav s.r.o.
II. pověřuje
starostu podpisem smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení.
(4-0-0) – ÚKOL TRVÁ
13. 4. tajemník předložil RMČ cenovou nabídku firmy Krostav s.r.o. na přípravné
práce a stěhování prostor Základní školy Ďáblice. RMČ na základě předložené cenové nabídky přijala usnesení č. 98/15/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. souhlasí
s cenovou nabídkou firmy Krostav s.r.o. ve výši 80.320,- Kč s DPH, a to s ohledem
na bezodkladné zajištění nerušeného a bezpečného provozu základní školy v průběhu rekonstrukčních prací a příprav na ně.
II. pověřuje
tajemníka objednat příslušné práce.
(4-0-0)
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2/11/15
Žádost paní xxxxxxxxxxxxx o stanovisko ke stavbě „Nové kNN pro 13 RD v ul.
Zářijová“ (zást.)
Úkol: zástupce – požádat paní xxxxxxxxxxx o doplnění informací – ÚKOL TRVÁ
3/11/15
Žádost xxxxxxxxxxxxxxxxx o potvrzení souhlasu s provedením kanalizační a vodovodní přípojky pro pozemky parc. č. 1405, 1408/5, 7, 8 v k. ú. Čakovice obec
Praha (zást.)
Úkol: zástupce – vydat souhlasné stanovisko za předpokladu uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti
30. 3 . RMČ přijala usnesení č. 91/15/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. schvaluje
1.1 návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
mezi MČ Praha – Ďáblice a společností Larity s.r.o.
1.2 návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
mezi MČ Praha – Ďáblice a panem xxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxx a panem
xxxxxxxxxxxxx.
II. pověřuje
starostu podpisem smluv, které jsou přílohou tohoto usnesení.
(4-0-0) – ÚKOL SPLNĚN
5/11/15
Letní údržba Ďáblic (taj.)
Úkol: tajemník - dopracovat návrh dle připomínek – ÚKOL SPLNĚN
13. 4. tajemník předložil návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Údržba
veřejné zeleně“. RMČ přijala usnesení č. 99/15/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. schvaluje
zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu „Údržba veřejné zeleně“.
II. pověřuje
tajemníka organizací této veřejné zakázky malého rozsahu.
(4-0-0)
6/11/15
Velkoobjemové kontejnery na bioodpad v roce 2015 (taj.)
Rada prodiskutovala možnost přistavování VOK na bioodpad ve stejném režimu jako
v loňském roce v období konec dubna – říjen.
Úkol: tajemník – zjistit náklady a předložit Radě návrh harmonogramu – ÚKOL
SPLNĚN
30. 3. RMČ na základě předložených informací rozhodla, že velkoobjemový kontejner
bude přistavován v období od 11. – 12. 4. do 20. – 21. 6. a od 12. – 13. 9. do 14. –
15. 11 po týdnu, v mezidobí po dvou týdnech. RMČ přijala usnesení č. 92/15/RMČ
9

v tomto znění:
Rada po projednání
I. ukládá
1.1 tajemníkovi zajistit cenové nabídky společností .A.S.A. spol. s r.o. a Pražské
služby a.s.
1.2 objednat velkoobjemové kontejnery dle výhodnější cenové nabídky.
(4-0-0)
13. 4. kontejnery objednány u společnosti Pražské služby a.s. za cenu 2.400,- Kč bez
DPH za jeden kontejner – ÚKOL SPLNĚN
10/11/15
Žádost pana xxxxxxxxxxxxx o vyhrazené stání pro invalidu v ul. Ďáblická 736
(zást.) Úkol: zástupce – ověřit možnost zřízení vyhrazeného stání – ÚKOL TRVÁ
11/11/15
Zřízení služebního bytu pro školníka ZŠ (star.)
RMČ souhlasí se zřízením služebního bytu pro školníka ZŠ v bytě č. 2 v ulici U Parkánu 18/9, a to z důvodu chystaných stavebních úprav v ZŠ. RMČ po projednání přijala usnesení č. 88/15/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. schvaluje
Nájemní smlouvu na obecní byt č. 2 v ulici U Parkánu 18/9 panu xxxxxxxxxxxxxxx,
školníkovi ZŠ.
II. pověřuje
starostu podpisem této Smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení.
(3-0-0) – ÚKOL SPLNĚN
2/12/15
Dohoda o členství ve Sdružením dobrovolných hasičů (taj.)
RMČ pověřila tajemníka přípravou návrhu dohody o členství a předložením na příštím jednání RMČ.
Úkol: tajemník – připravit návrh dohody o členství a předložení na příštím jednání
RMČ – ÚKOL TRVÁ
3/12/15
Žádost paní xxxxxxxxxxx o umístění květináče (taj.)
RMČ nesouhlasí s žádostí paní xxxxxxxxxxx o umístění květináče.
Úkol: tajemník – odpovědět v tomto duchu žadatelce – ÚKOL TRVÁ
4/12/15
Zázemí Ďáblického parku (taj.)
RMČ po projednání přijala usnesení č. 93/15/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
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I. schvaluje
zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zázemí Ďáblického
parku“.
II. pověřuje
tajemníka organizací této veřejné zakázky malého rozsahu.
(4-0-0) – ÚKOL TRVÁ
13. 4. RMČ přijala usnesení č. 100/15/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. jmenuje
1.1. V souladu se Směrnicí č. 3 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu komisi pro otevírání obálek zakázky „Zázemí Ďáblického parku“ ve složení: Ing. Tomáš
Dvořák, Ing. Bronislava Lomozová, Martin Lonek, Ing. Jan Täubel, RNDr. Ing. Michal
Traurig
1.2. V souladu se Směrnicí č. 3 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu komisi pro hodnocení nabídek zakázky „Zázemí Ďáblického parku“ ve složení: Ing. Tomáš Dvořák, Ing. Bronislava Lomozová, Martin Lonek, Ing. Jan Täubel, RNDr. Ing.
Michal Traurig
II. pověřuje
tajemníka informovat členy a náhradníky o tomto usnesení.
(4-0-0)
5/12/15
Ukončení nájemní smlouvy s Pionýrskou skupinou Rozmarýn (taj.)
RMČ po projednání přijala usnesení č. 94/15/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. souhlasí
s výpovědí nájemní smlouvy s Pionýrskou skupinou Rozmarýn z důvodu neplacení
smluvního nájmu.
II. pověřuje
2.1 tajemníka zpracováním výpovědi a zajištěním pronajatých prostor.
2.2 starostu podpisem výpovědi.
(4-0-0) – ÚKOL SPLNĚN
13. 4. tajemník informoval, že prostory byly řádně předány.
6/12/15
Žádost paní xxxxxxxxxxxxxxxx o souhlas s užíváním znaku MČ Ďáblice (zást.)
RMČ po projednání přijala usnesení č. 95/15/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. nesouhlasí
s využitím znaku MČ Praha – Ďáblice na komunitní facebookové stránce Ďáblice na
základě žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxx.
(3-1/Lonek-0)
13. 4. Paní xxxxxxxxx byla informována o tomto usnesení - ÚKOL SPLNĚN
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7/12/15
Opravy bytového fondu MČ Praha – Ďáblice – zpráva Ing. Dytrycha (zást.)
RMČ na základě zprávy Ing. Dytrycha pověřuje tajemníka zajištěním výkazu výměr a
prací týkajících se oprav bytů pana xxxxxxxx v č.p. 161 a po paní xxxxxxxx č.p. 339.
Úkol: tajemník – zajistit výkaz výměr a prací od Ing. Dytrycha – ÚKOL TRVÁ
8/12/15
Volba nového člena Komise životního prostředí a dopravy (star.)
Na základě návrhu předsedkyně komise paní Dohnalové RMČ přijala usnesení č.
96/15/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. jmenuje
paní Zuzanu Remišovou za člena Komise životního prostředí a dopravy.
II. pověřuje
starostu seznámit s tímto usnesením zastupitelstvo MČ na nejbližším veřejném zasedání.
(4-0-0) – ÚKOL TRVÁ
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AKTUÁLNÍ JEDNÁNÍ
2/13/15
Návrh programu Zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice (star.)
Starosta informoval Radu o potřebě svolat zasedání zastupitelstva mimo plánovaný
harmonogram u důvodu obdržení investiční dotace ve výši 20 milionů korun na rekonstrukci a rozšíření školy z prostředků HMP. Tuto dotaci je potřeba rozpočtovým
opatřením začlenit do našeho rozpočtu, a to dle instrukcí MHMP nejpozději v průběhu měsíce května.
Předpokládaný termín zasedání zastupitelstva MČ je stanoven na 13. května.
3/13/15
Blokový úklid komunikací (taj.)
Tajemník seznámil RMČ s návrhem blokového úklidu komunikací v Ďáblicích. RMČ
po projednání s návrhem souhlasí a přijímá usnesení č. 101/15/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. souhlasí
s cenovou nabídkou firmy Pražské služby a.s. na provedení blokového úklidu komunikací MČ ve výši 18.150,- Kč s DPH
II. pověřuje
tajemníka objednat příslušné práce.
(4-0-0)
4/13/15
Žádost pana xxxxx o zřízení věcného břemene (star.)
Starosta informoval Radu o žádosti pana xxxxxxxxxxxxx o opětovné potvrzení souhlasu s věcným břemenem k plynové přípojce na parcele č. 1747/1. Rada konstatovala, že nelze udělit opětovný souhlas ke smlouvě z roku 2007, která doposud nebyla protistranou podepsána, a pověřila tajemníka zajištěním podkladů pro podpis
smlouvy nové.
5/13/15
Smlouva na poskytování služeb mobilního operátora (taj.)
RMČ po projednání přijala usnesení č. 102/15/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. rozhodla
o vypovězení Rámcové smlouvy na poskytování služeb mobilního operátora O2
Czech Republic a.s.
II. pověřuje
tajemníka poptat cenové nabídky od všech operátorů na našem trhu.
(4-0-0)
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6/13/15
Stanovisko MČ k návrhu změny vedení nových komunikací v oblasti „Šenovská
- Statková“ (star.)
RMČ byla předložena žádost pana xxxxxxxxxxxxxxxx. RMČ na základě předložených
podkladů vyzvala starostu k doplnění informací – vyjádření ostatních vlastníků
7/13/15
Velkoobjemové kontejnery na odpad (taj.)
RMČ po projednání přijala usnesení č. 103/15/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. souhlasí
s objednáním velkoobjemových kontejnerů na odpad pro rok 2015 u společnosti
.A.S.A., spol. s r.o. dle Smlouvy o nakládání s odpady a přepravě odpadů, ve znění
posledního dodatku
II. pověřuje
tajemníka objednat příslušné VOK.
(4-0-0)
8/13/15
Obecní dům – zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (taj.)
RMČ po projednání přijala usnesení č. 104/15/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. souhlasí
s objednáním zpracování podkladů pro výběr zhotovitele stavby – sestavení zadávací dokumentace objektu Obecního domu, a to u společnosti A.LT ARCHITEKTI
v.o.s. v souhrnné výši 257.830,- Kč s DPH.
II. pověřuje
starostu objednáním prací.
(4-0-0)
9/13/15
Schválení účetní závěrky za příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ U Parkánu 17 za
rok 2014 (taj.)
RMČ na základě předložených podkladů včetně důvodové zprávy vypracované vedoucí FIO p. Koubovou přijala usnesení č. 105/15/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. schvaluje
účetní závěrku Městské části Praha Ďáblice za rok 2014.
II. pověřuje
Vedoucí FiO zajistit doručení tohoto usnesení příslušnému odboru Magistrátu hl. m.
Prahy.
(4-0-0)
a dále přijala usnesení č. 106/15/RMČ v tomto znění:
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Rada po projednání
I. schvaluje
účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ U Parkánu 17 za rok 2014.
II. pověřuje
starostu MČ zajistit elektronické doručení tohoto usnesení příslušnému odboru
Magistrátu hl. m. Prahy.
(4-0-0)
10/13/15
Stavební úpravy zeleného a žlutého pavilonu Mateřské školy (zást.)
RMČ na základě předložených informací pověřuje zástupce starosty vyzvat Ing.
Dytrycha k vypracování výkazu výměr k potřebným stavebním úpravám zeleného a
žlutého pavilonu Mateřské školy
Úkol: zástupce – požádat Ing. Dytrycha o vypracování výkazu výměr
11/13/15
Oprava přístupové cesty do žlutého pavilonu Mateřské školy (zást.)
RMČ byl předložena zpráva zástupce starosty – u vstupu do žlutého pavilonu mateřské školy kořenový systém u chodníku stojícího vzrostlého smrku vzedmul chodník, a
tím poškodil přístupovou cestu. RMČ požaduje situaci dále prověřit.
12/13/15
Žádost o schválení hospodářského výsledku za rok 2014 PO Základní škola a
mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 a jeho převedení do fondů školy
(star.)
RMČ na základě předložené žádosti paní ředitelky ZŠ Mgr. Horáčkové přijala
usnesení č. 107/15/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
schvaluje
návrh rozdělení hospodářského výsledku PO Základní škola a mateřská škola, Praha
8 – Ďáblice, U Parkánu 17 v poměru 80% do rezervního fondu a 20% do fondu odměn.
(4-0-0)
13a/13/15
ROPID (star.)
Starosta informoval RMČ o situaci s autobusovými linkami v Ďáblicích.
13b/13/15
Výběrové řízení asistent/asistentka (taj.)
Tajemník informoval RMČ o průběhu výběrového řízení na pracovní pozici asistent/asistentka.
13c/13/15
Projektová žádost „Ďáblický drak“ (star.)
Starosta informoval RMČ o podání projektové žádosti „Ďáblický drak“.
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Konec jednání: v 18.30 hod.
Zapisovatel: Denisa Černá
Datum vyhotovení zápisu: 15. 4. 2015
Za ověřovatele: radní Ing. Tomáš Dvořák
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