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Zápis z mimo řádného zasedání 

 43. jednání Rady M ěstské části  

Praha – Ďáblice 

 

 

konaného dne 27. 6. 2012 od 11.00 hodin 
        
 
 
 
Přítomni:  starosta Ing. Miloš Růžička, radní Tatjana Dohnalová, radní Ing. Tomáš 
Dvořák, radní Zdeňka Fišmistrová, tajemník ÚMČ Vlastimil Fouček  
 
Ověřovatel zápisu:  radní Tatjana Dohnalová  
 
 
 
 
 
 
 
Program: 
 

1. Projednání závažného porušení zákonných povinností vedoucím odboru Ing. 
Václavem Valtrem 

2. Informace pana tajemníka a náměty radních: 
a) Návrh na vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavební  zakázky   

    malého rozsahu „REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ZŠ PRAHA   
                       – ĎÁBLICE“, U Parkánu 17/1,Praha – Ďáblice“ ( Ing. Dvořák) 

3. Ustanovení pana Ing. Martina Křížka zástupcem městské části pro etapu II. 
náměstí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program zasedání byl schválen všemi hlasy. 
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AKTUÁLNÍ JEDNÁNÍ 
 
1/43/2012 
Projednání závažného porušení zákonných povinností vedoucím odboru Ing. 
Václavem Valtrem 
Rada vyslechla stanovisko Ing. Václava Valtra, stanovisko  tajemníka  a  stanoviska 
jednotlivých  radních. 
 
Jednání bylo v 11,45 přerušeno, s tím, že panu Valtrovi byly nabídnuty 2 varianty 
řešení tohoto porušení  zákonných povinností 

a) Dohodou o ukončení pracovního poměru 
b) Výpovědí ze  strany zaměstnavatele a odvoláním z funkce vedoucího 

finančního odboru 
Pan Valtr byl vyzván, aby nám své rozhodnutí sdělil do 18,00 hodin. 
 
Pokračování jednání rady v 18,00 hodin. 
 
Pan tajemník informoval radní, že pan Valtr nepřistoupil na dohodu. Současně navrhl 
přijmout usnesení o odvolání Ing. Václava Valtra z funkce vedoucího finančního 
odboru a informoval o nutnosti splnění nabídkové povinnosti nabídnutím v současné 
době ještě neobsazeného místa Samostatného odborného referenta občansko- 
správního, knihovníka. 
Radní vyslechly telefonické informace právníka Mgr. Kristiny Chrástkové. 
RMČ po projednání přijala usnesení č. 157/12/RMČ o odvolání Ing. Václava Valtra 
z funkce vedoucího odboru FIO v tomto znění: 
Rada Městské části Praha - Ďáblice, podle ustanovení § 94 odst. 2, písmeno c) zákona 
č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s ustanovením § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o úřednících“) na 
návrh tajemníka úřadu  
I. odvolává 
pana Ing. Václava Valtra z funkce vedoucího finančního odboru ÚMČ Praha Ďáblice, 
s účinností od 29. 06. 2012, a to z důvodu, že porušil závažným způsobem několik ze 
svých zákonem stanovených povinností. 
(4-0-0) 
Na jednání RMČ dne 9.7.2012 bude předložen návrh organizační změny úřadu MČ 
Praha – Ďáblice 
Úkol: p. tajemník  – připravit návrh organizační změny  
 
2a/43/2012 
Návrh na vyhlášení výb ěrového řízení na zhotovitele stavební  zakázky malého 
rozsahu „REKONSTRUKCE ST ŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ZŠ PRAHA – ĎÁBLICE“, U 
Parkánu 17/11, Praha – Ďáblice  ( Ing. Dvo řák) 
Ing. Dvořák informovat RMČ,  že pro výběr zhotovitele stavby  jsou připraveny 
všechny podklady, které budou rozeslány 28.6.2012.  Bude vyzváno 6 firem k zaslání 
cenové nabídky na zhotovení výše uvedené  stavby.  Termín podání nabídek 
nejpozději do 12.7.2012, 11:00. Veřejné otevírání obálek bude 12.7.2012 ve 13:00.  
Zhotovitel bude vybrán hodnotící komisí  do 20.7.2012. 
RMČ souhlasí s vyhlášením výběrového řízení. 
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RMČ na základě těchto informací rozhodla jmenovat hodnotící komisi a přijala 
usnesení č. 158/12/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání  
I. jmenuje  
členy hodnotící komise:  Ing. Tomáše Dvořáka, Ing. Martina Křížka,  Ing. Pavla 
Bečvaříka, Bc. Kateřinu Vojtovou. 
(4-0-0) 
 
3/43/2012 
Ustanovení pana Ing. Martina K řížka zástupcem m ěstské části pro etapu II. 
náměstí  
V souvislosti s přípravou výstavby II. etapy RMČ přijala usnesení 159/12/RM Č 
v tomto znění: 
Rada po projednání  
I. jmenuje  
Ing. Martina Křížka zástupcem MČ Praha Ďáblice  ve stavebním programu Etapy II 
Náměstí  v Praze Ďáblicích. 
(3-0-0) 
 
 
 
 
 
 
Konec jednání RM Č 27. 6. 2012: v 21,15 hodin  
Zapisovatel:  Denisa Pokorná 
Za ověřovatele: radní Tatjana Dohnalová  
Příští jednání:  9. 7. 2012 od 13.00 hod  


