Zápis z 68. jednání Rady Městské části
Praha – Ďáblice
konaného dne 26. 6. 2013 od 15.00 hod.
Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupkyně starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Ing.
Tomáš Dvořák, radní Tatjana Dohnalová, Bc. Marcel Janek, tajemník ÚMČ Vlastimil
Fouček
Hosté: Bc. Kateřina Vojtová
Ověřovatel zápisu: Bc. Marcel Janek

Program:
1. Kontrola úkolů
2. Účetní uzávěrka a rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace
ZŠ U Parkánu 17/11 (návrh usnesení M. Koubová) – tajemník
3. Rozdělení daru 200 tis. Kč. na povodně ze ZMČ mezi Křešice, MČ Lahovičky
nebo Camphill České Kopisty (návrh pí. Dohnalové) – úkol ze ZMČ
4. Žádost Tanečního studia Andrea – kurs Pilátes o pronájem sálu v OD, (
červenec, srpen - PO 19-20 h ) – p. Lomozová
5. Podnět KVI + ZF – nahlášení porušeného chodníku v ul. U Parkánu firmou Elpo
kabelové sítě, s.r.o. – zástup. starosty
6. Návrh Ing. J. Taubela na jmenování Ing. Davida Tomance za člena KVI
- zástup. starosty
7. Návrhy dopravního značení, zeleň, umístění laviček – p. Dohnalová
8. R. Tarčák, U Parkánu 18 – oznámení o vlhkosti bytu – zástup. starosty

Program zasedání byl schválen všemi hlasy
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KONTROLA ÚKOLŮ
7/52/12
Reklamace výsadby zeleně v parku na Centrálním náměstí a chodníku před
restaurací Battistova cihelna (p. Dvořák)
RMČ rozhodla rekl amovat výsadbu zeleně v parku na Centrálním náměstí a
současně s tím chodník před restaurací Battistova cihelna.
Úkol: RŽP – připravit podklady pro reklamační řízení – termín: do 25. 9.
2012. Na základě zjištěných skutečností zahájí RŽP reklamační řízení na
výsadbu zeleně a opravu chodníku před restaurací Battistova cihelna
s Firm ou Saneco IS s.r.o.
RMČ byl předloženy podklady k reklamačnímu řízení. Budou předloženy
k posouzení AK Balcar (p. Řenď ovská)
Úkol: tajemník – předložit podklady AK Balcar, termín: do 15. 10.
Podklady byly posouzen y AK Balcar.
Úkol: tajemník – předložit reklamační dopis k podpisu - ÚKOL SPLNĚN
19. 11. informoval pan Ing. Dvořák RMČ o průběhu reklam ačního jednání,
kterého se zúčastnil společně se sl. Vojtovou. Opravená konstrukce
chodníku nebyla při přejímacím řízení převzata. Po prováděcí firmě je
požadováno řádné přespádování a spolehlivé odvodnění povrchu chodníku
zejména před vstupem do areálu nově ot evřené restaurace a předložení
řádně vyplněného předávacího reklamačního protokolu.
30. 11. 2012 proběhlo převzetí přespádovaného chodníku po jeho
opětovné opravě.
Úkol: RŽP – zajistit sondu a provedení půdního rozboru,
termín: vzhledem ke klimatickým podmínkám je termín určen do konce
března 2013 – sondu zajistil pan Ing. Dvořák – ÚKOL SPLNĚN
18. 3. pan Ing. Dvořák informoval RMČ, že sonda byla provedena současně
s hydrogeologickým průzkum em v rámci akce Etapa II.
24. 4. výsledek sondy byl předán na odbor život ního prostředí.
Úkol: sl. Vojto vá – seznámit zhotovitel e s výsledkem sondy a v yzvat ho
k předložení návrhu řešení nápravy + termínu provedení (vzhledem
k ročnímu období)
7. 5. slečna Vojtová informoval a RMČ, že zhotovitel firma SANECO IS s.r.o.
požaduje pro řešení reklamace odborný posudek. Na základě této
skutečnosti RMČ pověřila sl. Vojtovou vyzvat firmu K+K průzkum s.r.o, která
provedla průzkumnou sondu nám ěstí, k předložení cenové nabídky na tento
posudek a zároveň oslovit firmu SANECO IS s.r.o., zda souhlasí
s provedením odborného posudku firmou K+K průzkum s.r.o.
Úkol: sl. Vojtová – oslovit firmu K+K průzkum s.r.o. s žádostí o předložení
cenové nabídka + informovat firmu SANECO IS s.r.o.
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12. 6. slečna Vojtová informovala RMČ, že zažádala o cenovou nabídku
odborného posudku od firmy K+K a od Ing. Ziky.
26. 6. slečna Vojtová předložila RMČ dvě cenové nabídky výše uvedených
firem. RMČ rozhodla obj ednat vypracování odborného posudku a zároveň
chemický rozbor půdy u firm y K+K (za celkovou cenu do 20.000,- Kč).
Úkol: sl. Vojtová – objednat posudek u firm y K+K – ÚKOL TRVÁ
4/56/13
Regulace systému a úpravy vytápění v Základní škole a Mateřské škole
– České teplo s.r.o. (p. starosta)
RMČ se na základě konzultace se zástupcem firmy České teplo s.r.o. rozhodla:
a) úpravu Základní školy pozastavit do doby vyjasnění investic do navýšení kapacity
školy
b) úpravu topení Mateřské školy realizovat po skončení topného období, před tím
zajistit konkurenční nabídku
Úkol: zástupkyně – zajistit zprávu o stavu žáků ZŠ – ÚKOL SPLNĚN
12. 6. PhDr. Novotný předložil dvě cenové nabídky (České teplo s.r.o. a Proheat s.r.o.).
Úkol: zástupkyně – prověřit z dokumentace stav topného systému
26. 6. paní zástupkyně informovala RMČ o stavu topného systému v zeleném pavilonu
MŠ, který je plně funkční. Úprava topného systému MŠ je odložena do doby případné
rekonstrukce zeleného pavilonu MČ. – ÚKOL SPLNĚN
13/59/13
Návrh plánovací smlouvy s firmou Spiritex a. s. (p. zástupkyně)
RMČ přijala usnesení č. 234/13/RMČ v tomto znění:
Rada na základě nálezu kontrolní skupiny Magistrátu hl.m. Prahy
I. souhlasí
s obsahem plánovací smlouvy č. 89/2012, uzavřené me zi MČ Praha –
Ďáblice a firmou Spiritex, a.s. o podmínkách vybudování, provozu a údržbě
veřejné dopravní a technické infrastruktury v nově navrhované obytné zóně
„NAD STATKEM“ v Praze – Ďáblicích, dne 3.12.2012, která byla projednána
v Radě MČ Praha Ďáblice dne 8. 10. 2012, 5. 11. 2012 a 19. 11. 2012.
(3-0-0)
a usnesení č. 236/13/RMČ v tomto znění:
Rada na základě právní analýzy a po projednání
I. bere na vědomí
absolutní neplatnost plánovací sml ouvy č. 89/2012, mezi MČ Praha –
Ďáblice a firmou Spiritex, a.s. o podmínkách vybudování, provozu a údržbě
veřejné dopravní a technické infrastruktury v nově navrhované obytné zóně
„NAD STATKEM“ v Praze – Ďáblicích, ze dne 3.12.2012, pro chybějící
schválení zastupitelstvem MČ Praha - Ďáblice.
II. schvaluje
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návrh nové plánovací smlouvy toto žného obsahu mezi MČ Praha – Ďáblice
a firmou Spiritex, a.s. o podmínkách vybudování, provozu a údržbě veřejné
dopravní a technické infrastruktury v nově navrhované obytné zóně „NAD
STATKEM“ v Pra ze – Ďáblicích.
III. pověřuje
starostu předložit plánovací smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, ke
schválení ZMČ dne 20. 3. 2013.
(3-0-0)
17. 4. Úkol: zástupkyně – písemně informovat společnost Spiritex, a.s. o neplatnosti
smlouvy s MČ Praha – Ďáblice a sjednat schůzku se společností Spiritex, a.s. (konzultovat
situace s Komisí výstavby a investic) – ÚKOL SPLNĚN
15. 5. Úkol: Mgr. Bouzková - kontrola smlouvy a její konzultace s AK Balcar
29. 5. Úkol: Mgr. Bouzková – konzultace smlouvy se spol. Spiritex – ÚKOL SPLNĚN
12. 6. RMČ po projednání přijala usnesení č. 293/13/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. souhlasí
se zněním Plánovací smlouvy se spol. SPIRITEX, a.s., která je přílohou tohoto
usnesení.
II. pověřuje
zástupkyni starosty předložit návrh Plánovací smlouvy na zasedání Zastupitelstva MČ
dne 19. 6. 2013.
(3-0-0) – ÚKOL SPLNĚN
8/61/13
Vyjádření k užívání pozemku p. č. 607/1 k. ú. Ďáblice pana Stanislava Dušánka
(p. zástupkyně)
RMČ rozhodla jednat s panem Dušánkem o návrhu pronájmu uvedeného pozemku s
podmínkou doplacení nájemného za uplynulé roky, kdy byl pozemek využíván.
Úkol: zástupkyně – jednat s p. Dušánkem – ÚKOL SPLNĚN
- prověřit, zda případný pronájem pozemku nekoliduje s potřebami
projektantů – ÚKOL SPLNĚN
29. 5. paní zástupkyně informovala RMČ, že případný pronájem pozemku nekoliduje
s potřebami projektantů.
Úkol: tajemník – vyhlásit záměr na pronájem pozemku + oslovit žadatele
– ÚKOL SPLNĚN
26. 6. RMČ na základě předložené nabídky od pana Dušánka přijala usnesení
č. 296/13/RMČ v tomto znění:
Rada MČ po projednání a na základě zveřejněného zá měru:
I. schvaluje
1.1. pronájem pozemku p. č. 607/1 v k. ú. Ďáblice panu Ivanovi Dušánkovi od 1. 8.
2013 na dobu neurčitou za nájemné ve výši 20,-- Kč za 1m2/rok.
1.2. finanční vypořádání užívání pozemku za tři roky zpětně před uzavřením této
smlouvy ve výši 6660,-- Kč.

4

II. pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
(5-0-0) – ÚKOL TRVÁ
7c/62/13
Návrh odměny pro pana Ing. Růžičku (p. zástupkyně)
Paní zástupkyně navrhla odměnu panu Ing. Růžičkovi za činnosti vykonávanou pro obec
po odvolání z funkce starosty. RMČ bylo navrženo uzavřít s panem Ing. Růžičkou Dohodu
o pracovní činnosti, která by byla proplácena dle předloženého výkazu prací
15. 5. RMČ rozhodla, že pan Ing. Růžička předá zpět služební mobilní telefon, počítač a
klíče od Úřadu MČ. Dále RMČ žádá pana Ing. Růžičku o provedení soupisu nedořešených
akcí a projektů.
Úkol: tajemník – vypracovat Dohodu o výpůjčce (mobilní telefon a počítač) a vypracovat
dohodu o pracovní činnosti – ÚKOL SPLNĚN
12. 6. Úkol: tajemník – připravit Dohodu o provedení práce do 19. 6. 2013
– ÚKOL SPLNĚN
Úkol: Ing. Růžička – upřesnit přehled prací – ÚKOL SPLNĚN
26. 6. RMČ na základě předloženého přehledu prací Ing. Růžičky přijala usnesení
č. 297/13/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. bere na vědomí
přehled prací Ing. Miloše Růžičky za období od 21. 3. – 19. 6. 2013, který je přílohou
uzavřené Dohody o provedení práce a Dohody o výpůjčce.
(4-0-1) – ÚKOL SPLNĚN
6/63/13
Žádost o odkoupení části pozemku – parcely č. 1745/1 v k. ú. Ďáblice
(p. zástupkyně)
RMČ projednala žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 1745/1 o výměře 15 m2
v k.ú. Ďáblice a přijala usnesení č. 268/13/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. pověřuje
1.1 tajemníka zajistit vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 1745/1 k.ú. Ďáblice
a současně informovat žadatele o předložení konkrétní nabídky na odkoupení
předmětného pozemku.
1.2 tajemníka projednáním uzavření nájemní smlouvy na uvedený pozemek na dobu
od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2013.
1.3 tajemníka projednáním uhrazení úhrady a užívání pozemku bez právního nároku na
dobu 3 let zpětně.
1.4 zástupkyni starosty předložením nabídky na odkoupení pozemku k rozhodnutí na
nejbližším zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Ďáblice.
(4-0-0) – ÚKOL SPLNĚN
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15. 5. RMČ rozhodla uzavřít smlouvu o pronájmu pozemku a přijala usnesení č.
280/13/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. schvaluje
pronájem pozemku p. č. 1745/1 v k. ú. Ďáblice panu Alexiovi Applovi na dobu
od 1. 6. – 31 .12 .2013.
II. pověřuje
zástupkyni starosty podpisem předmětné smlouvy.
(5-0-0) – ÚKOL SPLNĚN
8/63/13
Žádost o souhlas s odsvěřením pozemků v k. ú. Ďáblice v Ďáblickém háji a okolí
(p. zástupkyně)
RMČ po projednání rozhodla posoudit situaci dle dalších možných podkladů.
Úkol: sl. Vojtová – předložit vyjádření odboru ŽP a rozpočet na možné varianty údržby
pozemků – ÚKOL SPLNĚN
Úkol: zástupkyně – odpovědět žadateli, že žádost bude předložena na nejbližším
jednání ZMČ. – ÚKOL SPLNĚN
29. 5. RMČ na základě projednání přijala usnesení č. 284/13/RMČ v tomto znění:
Rada MČ po projednání a na základě žádosti hl. m. Prahy
I. pověřuje
zástupce starosty předložit žádost Hlavního města Prahy, zastoupeného Ing. Danem
Frantíkem, pověřeným vedením odboru rozvoje veřejného prostoru, na odsvěření
pozemků p. č. 1268/1, 1268/2, 1268/4 a 1268/6 (lesní pozemky) a pozemků p. č. 1269/2,
1271/1 a 1271/2 (ostatní – dobývací prostor – s porostem náletů a stromů), zastupitelstvu
k rozhodnutí na nejbližším zasedání.
II. doporučuje
v souladu se „Zásadami péče o zeleň v Hlavním městě Praze“ schváleným usnesením
ZHMP č. 17/4 ze dne 25. 4. 1996 a s „Pravidly pro svěřování a odejmutí svěřených věci
městským částem“ ze dne 28. 3. 2006 (Městským částem se lesní pozemky nesvěřují)
schválit odsvěření předmětných pozemků.
(3-0-0) – ÚKOL SPLNĚN
10/63/13
Žádost o vrácení části daru – pozemků p. č. 1729/462 a 1729/464 společnosti
Central Group a.s. (p. zástupkyně)
RMČ po projednání přijala usnesení č. 269/13/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. pověřuje
1.1 tajemníka úřadu zajistit vyhlášení záměru na vrácení daru pozemků p. č. 1729/462 a
1729/464 v k. ú. Ďáblice společnosti CENTRAL GROUP, a. s.
1.2 zástupkyni starosty předložit žádost na vrácení daru pozemků zastupitelstvu MČ
k rozhodnutí na nejbližším zasedání.
(4-0-0)
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7. 5. tajemník informoval RMČ, že záměr byl vyhlášen. – ÚKOL SPLNĚN
2/65/13
Výstavba minihřiště v areálu “U Holců” (p. Mošnička)
Pan Mošnička informoval RMČ o tom, že TJ Ďáblice podala žádost o grant na výstavbu
minihřiště na MŠMT. RMČ projednala možné varianty výstavby a možnost finanční
spoluúčasti MČ na tomto projektu, která bude projednána na jednání Finančního výboru.
Úkol: zástupkyně – ověřit, zda je potřebné stavební povolení – ÚKOL SPLNĚN
PhDr. Novotný – konzultovat možné varianty konečné realizace
29. 5. PhDr. Novotný předložil RMČ cenovou nabídku výstavby minihřiště od společnosti
F.T.G. spol. s r.o.
12. 6. PhDr. Novotný předložil RMČ druhou cenovou nabídku od spol. Fillip.
26. 6. RMČ bere na vědomí, že pan tajemník byl pověřen Zastupitelstvem MČ vyvěsit
záměr na pronájem. Současně se připravuje návrh nájemní smlouvy.
Úkol: zástupkyně – připravit návrh nájemní smlouvy
starosta + Bc. Janek – připravit dohodu o spolupráci mezi TJ Ďáblice a MČ
Ing. Dvořák – celkový dohled nad technickou realizací stavby
– ÚKOL TRVÁ
6/65/13
Návrh na řešení reklamace podlahy pavilonu E Mateřské školy Kučerové 532/26
firmy FANSTAV a.s. (p. zástupkyně)
Tento bod byl odložen do doby, kdy bude vybrán nový pracovník TDI.
29. 5. pan tajemník informoval RMČ o zaslaných nabídkách na pozici pracovníka TDI.
Úkol: tajemník – připravit seznam nabídek Ing. Niebauerovi – ÚKOL SPLNĚN
Ing. Niebauer – provede pohovory s uchazeči o pozici pracovníka TDI
– ÚKOL SPLNĚN
12. 6. RMČ na základě výběrových pohovorů schválila uzavřít smlouvu na stavební a
technický dozor s Ing. Josefem Dytrychem.
Úkol: tajemník – připravit smlouvu – smlouva podepsána – ÚKOL SPLNĚN
8b/65/13
Žádost pana Boušky, zástupce majitele pozemku p. č. 594 k. ú. Ďáblice, o
prezentaci variant možné výstavby na tomto pozemku (p. zástupkyně)
RMČ po projednání souhlasí s prezentací na jednání Zastupitelstva MČ
konaného dne 19. 6. 2013.
Úkol: zástupkyně – informovat žadatele – ÚKOL SPLNĚN
29. 5. paní zástupkyně informovala RMČ, že na základě žádosti pana Boušky
projednat návrh na Úřadu MČ, je domluvena schůzka s panem Bouškou na
4. 6. 2013.
12. 6. paní zástupkyně informovala RMČ o průběhu jednání s panem Bouškou.
RMČ požaduje oficiální žádost.
Úkol: zástupkyně – informovat žadatele, aby podal oficiální žádost na Úřad
MČ – ÚKOL SPLNĚN
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26. 6. paní zástupkyně předložila RMČ oficiální nabídku podanou panem
Bouškou. RMČ rozhodla předložit nabídku zastupitelům s žádostí o vyjádření
se k této situaci.
Úkol: zástupkyně – oslovit zastupitele s nabídkou a požádat o zaslání
vyjádření. Termín: ihned
8d/65/13
Sportovní areál TJ Ďáblice – odkup části pozemku pro vybudování zázemí
tréninkového hřiště (p. Růžička)
Pan Ing. Růžička informoval RMČ o schůzce majitelů pozemku, kde byla konzultována
a domluvena konečná verze kupní smlouvy. Smlouva je připravena k podpisu.
- ÚKOL TRVÁ
8e/65/13
Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o zhotovení, projednání a provedení dokumentace
a projektu pozemní stavby „Zázemí ďáblického parku“ architektonického ateliéru
Architekti headhand s.r.o. (p. zástupkyně)
Paní zástupkyně předložila RMČ návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o zhotovení, projednání
a provedení dokumentace a projektu pozemní stavby „Zázemí ďáblického parku“
architektonického ateliéru Architekti headhand s.r.o. RMČ po projednání přijala
usnesení č. 282/13/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení, projednání a provedení dokumentace a projektu
pozemní stavby „Zázemí ďáblického parku“ architektonického ateliéru Architekti
headhand s.r.o.
II. pověřuje
zástupkyni starosty podpisem smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení.
(4-0-1) – ÚKOL SPLNĚN
2/66/13
Závěrečný účet MČ Praha – Ďáblice za rok 2012 (p. Křížek)
Ing. Křížek předložil RMČ Závěrečný účet MČ Praha – Ďáblice za rok 2012, který byl
schválen Finančním výborem. RMČ po projednání přijala usnesení č. 285/13/RMČ
v tomto znění:
Rada po projednání
I. souhlasí
s předloženým návrhem Závěrečného účtu MČ Praha – Ďáblice za rok 2012.
II. doporučuje zastupitelstvu MČ
závěrečný účet MČ Praha – Ďáblice za rok 2012 ke „Schválení s výhradou“ na
veřejném zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice dne 19. 6. 2013.
(5-0-0) – ÚKOL SPLNĚN

3/66/13
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Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2013 (p. Křížek)
RMČ na základě předloženého návrhu Ing. Křížkem přijala usnesení č. 286/13/RMČ
v tomto znění:
Rada po projednání
I. souhlasí
s návrhem rozpočtového opatření č. 1 k rozpočtu MČ na rok 2013, které je přílohou
tohoto usnesení v objemu zvýšení příjmů o 92.300,- Kč a výdajů o 92.300,- Kč na
základě změny dotačních vztahů.
II. doporučuje zastupitelstvu MČ
ke schválení výše uvedené rozpočtové opatření.
(5-0-0) – ÚKOL SPLNĚN
10/66/13
Žádost o vyjádření k návrhu úpravy ÚP SÚ HMP č. U 1163 v k. ú. Ďáblice
(p. zástupkyně)
RMČ rozhodla předat žádost k posouzení Komisi výstavby a investic.
Úkol: zástupkyně – předložit na veřejném zasedání Zastupitelstva MČ
12. 6. paní zástupkyně informovala RMČ o nesouhlasném stanovisku KVaI, RMČ se
k tomuto stanovisku přiklání. – ÚKOL SPLNĚN
2/67/13
Žádost ředitelky Základní školy U Parkánu 17 o projednání možnosti ukončení
smlouvy o provozování školní jídelny se společností Sodexo – zařízení školního
stravování s.r.o. (p. zástupkyně)
RMČ za účasti paní ředitelky Mgr. Horáčkové projednala žádost a přijala usnesení
č. 294/13/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. bere na vědomí
ukončení smlouvy o zajišťování služeb v oblasti školního stravování a smlouvy o
zajišťování služeb v oblasti závodního stravování se spol. Sodexo – zařízení školního
stravování s. r. o. dle příloh ke dni 30. 6. 2013.
II. schvaluje
podání návrhu na zápis nového provozovatele školní jídelny - Základní škola a mateřská
škola U Parkánu 17, Praha 8 – Ďáblice, do Rejstříku škol a školských zařízení.
(3-0-0) – ÚKOL SPLNĚN

4/67/13
Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2013 (p. Koubová)
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RMČ za přítomnosti vedoucí FIO paní Koubové projednala návrh rozpočtového opatření
č. 2 a přijala usnesení č. 295/13/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. souhlasí
s návrhem rozpočtového opatření č. 2 k rozpočtu MČ na rok 2013, které je přílohou
tohoto usnesení v objemu zvýšení příjmů o 2.600.000,- Kč a výdajů o 2.600.000,- Kč na
základě převodu z fondu hospodářské činnosti.
II. doporučuje zastupitelstvu MČ
ke schválení výše uvedené rozpočtové opatření.
(3-0-0) – ÚKOL SPLNĚN
5/67/13
Žádost o vyjádření k žádosti o byt z března 2011 paní Jany Grimové
(p. zástupkyně)
RMČ na základě žádosti pověřuje paní Lomozovou informovat paní Grimovou o stavu
její žádosti.
Úkol: p. Lomozová – odpovědět žadatelce, že její žádost o byt je zařazena do
seznamů uchazečů o byt a dále se bude postupovat dle pravidel bytové politiky.
- ÚKOL SPLNĚN
8/67/13
Cenová nabídka na opravu vstupních branek areálu dětského hřiště na Koníčkově
náměstí (p. zástupkyně)
RMČ souhlasí s předloženou cenovou nabídkou firmy Kovovýroba Pavel Kohout
a pověřuje paní zástupkyni objednáním prací.
Úkol: zástupkyně – objednat opravu – ÚKOL SPLNĚN
9/67/13
Cenová nabídka na opravu autobusové zastávky Květnová (p. zástupkyně)
RMČ souhlasí s předloženou cenovou nabídkou firmy Kovovýroba Pavel Kohout
a pověřuje paní zástupkyni objednáním prací.
Úkol: zástupkyně – objednat opravu – ÚKOL SPLNĚN
10/67/13
Cenová nabídka na opravu plynových pilířů (p. zástupkyně)
RMČ souhlasí s předloženou cenovou nabídkou pana Jakubáška a pověřuje paní
zástupkyni objednáním prací.
26. 6. RMČ na základě nových skutečností vybrala cenovou nabídku firmy TRZAM.
Úkol: zástupkyně – objednat opravu – ÚKOL TRVÁ
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AKTUÁLNÍ JEDNÁNÍ
2/68/13
Účetní závěrka a rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ
U Parkánu 17/11 (návrh usnesení M. Koubová) – tajemník
RMČ na základě předložených podkladů přijala usnesení č. 298/13/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. schvaluje
účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ U Parkánu 17 za rok 2012.
II. pověřuje
tajemníka zajistit doručení tohoto usnesení příslušnému odboru Magistrátu hl. m. Prahy.
(5-0-0)
a usnesení č. 299/13/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. schvaluje
hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠ a MŠ U Parkánu 17 za rok 2012.
II. souhlasí
s navrženým rozdělením hospodářského výsledku PO ZŠ a MŠ U Parkánu17 za rok
2012 dle přílohy tohoto usnesení.
(5-0-0)
3/68/13
Rozdělení daru 200 tis. Kč na povodně ze ZMČ mezi Křešice, MČ Lahovičky
nebo Camphill České Kopisty (návrh p. Dohnalové) – úkol ze ZMČ
RMČ na základě pověření Zastupitelstva MČ a po projednání přijala usnesení
č. 300/13/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání a na základě usnesení č. 120/13/ZMČ ze dne 19. 6. 2013
I. rozděluje
dar ve výši 200 tis. Kč na pomoc postiženým obcím povodněmi následovně:
50 tis. – obec Křešice
50 tis. – sdružení Camphill České Kopisty
50 tis. – MČ Zbraslav – Lahovičky
50 tis. – sdružení Člověk v tísni
II. pověřuje
starostu podpisem jednotlivých darovacích smluv.
(5-0-0)
4/68/13
Žádost Tanečního studia Andrea – kurs Pilátes o pronájem sálu v OD (červenec,
srpen – PO 19-20 hod.) – p. Lomozová
RMČ na základě předložené žádosti přijala usnesení č. 301/13/RMČ v tomto znění:
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Rada po projednání
I. schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu ve znění dalších dodatků s Tanečním studiem
Andrea, kterým se upravuje doba nájmu na dobu určitou od 1. 1. – 31. 12. 2013.
II. pověřuje
starostu podpisem dodatku č. 4, který je přílohou tohoto usnesení.
(5-0-0)
5/68/13
Podnět KVI + ZF – nahlášení porušeného chodníku v ul. U Parkánu firmou Elpo
kabelové sítě, s.r.o. – zástup. starosty
Paní zástupkyně informovala RMČ o zaslání požadavku, který byl projednán KVI, firmě
Elpo kabelové sítě, s.r.o. na opravu chodníku v ul. U Parkánu v rámci jejích prací a o
protokolární předání konečného stavu chodníků po dokončení úprav firmou Elpo kabelové
sítě, s.r.o.
6/68/13
Návrh Ing. J. Taubela na jmenování Ing. Davida Tomance za člena KVI – zástup.
starosty
RMČ na základě návrhu Ing. Taubela přijala usnesení č. 302/13/RMČ v tomto znění:
Rada po projednání
I. jmenuje
pana Ing. Davida Tomance členem Komise výstavby a investic.
(5-0-0)
7/68/13
Návrhy dopravního značení, zeleň, umístění laviček – p. Dohnalová
Slečna Vojtová předložila RMČ tři cenové nabídky na nákup a umístění laviček. RMČ po
projednání souhlasí s předloženou cenovou nabídkou firmy K-TECH za celkovou cenu
34.380,- Kč (bez DPH).
Úkol: sl. Vojtová – objednat lavičky
Ing. Dvořák upozornil na ležící posekanou trávu u dětského hřiště v ul. Kostelecká. RMČ
pověřila sl. Vojtou prověřit situaci.
Úkol: sl. Vojtová – prověřit situaci.
Paní Dohnalová přednesla požadavky Komise životního prostředí a dopravy:
- posunutí radaru v ul. Šenovská
- obnovit značení přechodu ul. Myslivecká a Statková
- přesunout kontejnerové stání v ul. K Náměstí
Dále na základě požadavku Komise životního prostředí a dopravy RMČ pověřila
sl. Vojtovou urgovat údržbu zeleně na pozemcích MHMP u hvězdárny.
Úkol: sl. Vojtová – urgovat MHMP
12

8/68/13
R. Tarčák, U Parkánu 18 – oznámení o vlhkosti bytu – zástup. starosty
RMČ na základě informace paní zástupkyně, která byla osobně situaci prověřit, rozhodla
poslat na místo pana Dytrycha, aby prověřil stav a navrhl řešení.
Úkol: tajemník – požádat p. Dytrycha o prověření stavu bytu s návrhem řešení

Konec jednání RMČ 12. 6. 2013: v 19.15 hod.
Zapisovatel: Denisa Pokorná
Za ověřovatele: Bc. Marcel Janek
Příští jednání: 1. 7. 2013 v 15.00 hod.
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