
Zápis ze 001. jednání Rady m ěstské části Praha - Ďáblice 
konaného dne 06. 12. 2010 od 13:30 hodin. 

 
Přítomni:  starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka 
Fišmistrová, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní PhDr. Vladimír Novotný, 
radní Tatjana Dohnalová, tajemník ÚMČ Vlastimil Fouček 
Omluveni: --- 
Hosté: předseda KV Bc. Marcel Janek  
Ověřovatelem zápisu byl schválen:  radní Tatjana Dohnalová 
 
Program jednání: 
 
1. Stanovení ov ěřovatele zápisu z RM Č 
2. Kontrola úkol ů 
3. Smlouva o výp ů jčce mezi M Č Praha – Ďáblice a SH ČMS SDH 

Ďáblice (uzav ření dodatku č. 1) 
4. Žádost o pronájem horního sálu Obecního domu – J itka Kolá řová 

(fotoateliér) 
5. Návrh zm ěny ceny registra čního poplatku v Obecní knihovn ě 
6. Stanovení nového po čtu zam ěstnanc ů na rok 2011 
7. Žádost o jmenování 1 zastupitele č lenem školské rady 
8. Žádost ředitelky ZŠ a MŠ U Parkánu 17 o stanovení kritérií 

vyplácení p řísp ěvk ů za pobyty d ětí a žák ů v p řírod ě na rok 2011 
9. Podmínky k bezplatnému ukládání stavebního odpad u na skládku 

A.S.A., s.r.o.  pro ob čany Ďáblice 
10. Náměty radních 

 
Program zasedání byl schválen všemi hlasy. 
 
1. Stanovení ov ěřovatele zápisu z RM Č 
RMČ po projednání stanovila ověřovatelem zápisů z rady MČ Praha – 
Ďáblice paní Tatjanu Dohnalovou. 
 
2. Kontrola úkol ů 
Rada provedla kontrolu zápis ů a kontrolu úkol ů z jednání p ředchozí 
RMČ , a to v mezidobí od komunálních voleb do ustavení  nového 
zastupitelstva – zápisy č. 99 z 18.10.2010, č.100 z 8.11.2010 a č.101 
z 22.11.2010.  
 
K bodu 3. z 98 RM Č  (Oprava chodníku před PČR ul. Ďáblická)- chodníky 
budou převzaty po roztátí  sněhové pokrývky.  
 
K bodu 5. z 98. RM Č – p řístupová cesta k hv ězdárn ě – Rada se vrátí 
k zamýšlenému projektu až po seznámení se s projekt em, který bude 
odevzdán na ú řadě MČ 9.12.10 
 
K bodu č.3 z 99. RMČ – letišt ě Letňany – ochranné pásmo 
Nutno nejprve prov ěř it, zda se nejedná také o ochranné hlukové  
pásmo a jakou oblast zasahuje. Teprve poté se rada vyjád ří. 



K bodu č. 5 z 99. RMČ – žádost pí. Veselské o vým ěnu bytu – dle názoru 
většiny radních je nutno navrhnout zm ěnu usnesení zastupitelstva pro 
vým ěnu obecních byt ů č. 104/08 
Termín: do programu ZM Č 22. 12.2010 
 
K bodu č.3 ze 100. RMČ – žádost o stanovení rozpo čtu školy na rok 
2011 – po prov ěření hospoda ření školy a skute čných náklad ů v roce 
2010 se bude tvo ř it nový rozpo čet. 
K bodu č.3 ze 101. RMČ – rozpo čtové opat ření č.3 pro rok 2010 
Je nutné prov ěř it čerpání rozpušt ěné rezervy z rozpo čtu v jednotlivých 
oblastech a revokovat usnesení RM Č nebo ť rozhodla o čerpání jedné 
částky ve výši 995200,- K č z jedné kapitoly, což jí nep řísluší. 
 
 
3. Smlouva o výp ů jčce mezi M Č Praha – Ďáblice a SH ČMS SDH 

Ďáblice (uzav ření dodatku č. 1) 
Tajemník informoval RMČ o končící smlouvě o výpů jčce, ke které je nutné 
uzavřít dodatek č. 1. RMČ k výše uvedenému př i jala usnesení č. 
001/10/RMČ 
Rada MČ po projednání 
I. Schvaluje  
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpů jčce hasičské techniky ze dne 
6.2.2008 na dobu urč itou jednoho roku, tj. do 31.12.2011.  
II. Pověřuje  
2.1. Ing. Lomozovou př ipravit do 20.12.2010 dodatek č. 1  
2.2. starostu k podpisu dodatku č. 1. 
 
 
4. Žádost o pronájem horního sálu Obecního domu – J itka 

Kolá řová (fotoateliér) 
Tajemník informoval RMČ o žádosti pí Jitky Kolářové (kreativní 
fotoateliér)o prodloužení pronájmu v horním sálu Obecního domu v ul. Ke 
Kinu č.p. 159/7, Praha 8 – Ďáblice. RMČ k výše uvedenému př i jala 
usnesení č. 002/10/RMČ.  
Rada MČ po projednání 
I. Schvaluje  
prodloužení pronájmu nebytových prostor v č. p. 159/7 na provozování 
služby – kreativní fotoateliér pí. Jitce Kolářové za nájemné ve výši 300,- 
Kč/1 měsíc na dobu urč itou dvou měsíců, tj. od 01.12.2010 do 31.01.2011 
s automatickým prodloužením o dva měsíce a výpovědní lhůtou jednoho 
měsíce. 
II. Pověřuje  
2.1. Ing. Lomozovou př ipravit dodatek č. 1. 
2.2. starostu k osobní schůzce a k podpisu dodatku č. 1. 
Termín: ihned 
 
v 17.15 hod odešel PhDr. Novotný 
 
5. Návrh zm ěny ceny registra čního poplatku v Obecní knihovn ě 



Tajemník informoval RMČ o návrhu na změny v cenách regulačních 
poplatcích v Obecní knihovně. RMČ k výše uvedenému př i jala usnesení 
č. 003/10/RMČ. 
Rada MČ po projednání 
I. Schvaluje  
navýšení: 
1.1. ročního registračního poplatku na 80,- Kč, 
1.2. náhradu ztrát a škod – knihovní jednotka se hradí v plné výši + 100,- 
Kč poplatek za ztráty č i zničení knihovní jednotky 
1.3. poplatek za vystavení duplikátu  ztraceného nebo zničeného 
čtenářského průkazu na 10,- KČ. 
II. Pověřuje  
2.1. Knihovnici zveřejněním knihovního řádu v knihovně, v Ďáblickém 
zpravodaji a na webových stránkách MČ Praha – Ďáblice. 
2.2. starostu k podpisu Knihovního řádu. 
 
6. Stanovení nového po čtu zam ěstnanc ů na rok 2011 
Tajemník navrhl RMČ navýšit počet zaměstnanců na rok 2011 o jednoho.  
RMČ není schopna v této chvíli objektivně posoudit oprávněnost návrhu, 
a proto se k němu vrátí až v roce 2011 po prověření skutečného stavu 
v administrativě úřadu.  
 
7. Žádost o jmenování 1 zastupitele č lenem školské rady 
Tajemník informoval RMČ o žádosti ředitelky Základní školy a mateřské 
školy o jmenování jednoho zastupitele č lenem školské rady. RMČ k výše 
uvedenému př i jala usnesení č. 004/10/RMČ.  
Rada MČ po projednání  
I. Jmenuje 
nového č lena do Školské rady, a to Ing. Slavomíra Procházku. 
 
 
8. Žádost ředitelky ZŠ a MŠ U Parkánu 17 o stanovení kritérií 

vyplácení p řísp ěvk ů za pobyty d ětí a žák ů v p řírod ě na rok 2011 
Tajemník informoval RMČ o žádosti ředitelky Základní školy a mateřské 
školy U Parkánu 17 o stanovení kritérií vyplácení příspěvků za pobyty dětí 
a žáků v přírodě na rok 2011. RMČ po projednání navrhuje do příští RMČ 
zjistit kolik dětí v rozmezí od 0-15 let má hlášen trvalý pobyt na území MČ 
Praha – Ďáblice (úkol pro sekretářku) a projednat praxi využití příspěvku 
s ředitelkou Základní školy a mateřské školy U Parkánu 17 (úkol pro 
starostu) a na základě předložených podkladů se bude rozhodovat.  
 
V 18.30 hod p řišel PhDr. Novotný 
 
9. Podmínky k bezplatnému ukládání stavebního odpad u na 

skládku A.S.A., s.r.o.  pro ob čany Ďáblice 
Tajemník informoval RMČ o podmínkách k bezplatnému ukládání 
stavebního odpadu na skládku A.S.A., s.r.o. pro občany Ďáblic. RMČ 
k výše uvedenému př i jala usnesení č. 005/10/RMČ 
Rada MČ po projednání 
I. Schvaluje 



zachovat částečnou úhradu skládkovného pro občany jako kompenzační 
opatření v souvislosti se zřízením a provozem skládky KO v k.ú.Ďáblice 
II. Souhlasí, 
aby MČ Praha - Ďáblice nadále poskytovala tuto službu za podmínek: 
2.1. žadatel je stavebníkem stavby č i rekonstrukce soukromého objektu 
na kat. území Ďáblice  
2.2. žadatel je fyzickou osobou s trvalým bydlištěm v MČ Praha - Ďáblice 
2.3. stavebním odpadem se rozumí  p o u z e  výkopek a stavební suť 
2.4. uložení stavebního odpadu dle bodu 2.3. pouze na skládce A. S. A. je 
pro žadatele dle bodu 2.1. a 2.2 bezplatné do max. množství 10 t po dobu 
stavby v rozsahu max. 2 let 
2.5. kompenzační úhrada MČ za občana se týká pouze poplatku za 
skládkovné na skládce A. S. A., nezahrnuje náklady za dopravu č i 
kontejnerovou službu  
2.6.   oprávněnost žádosti bude posuzována referátem životního prostředí 
2.7. v případě uložení jiného odpadu než stavebního (zejména směsného 
č i zneč ištěného) nebude příslušná výše skládkovného MČ Praha - Ďáblice 
uhrazena 
III. Ukládá referátu životního prost ředí  
3.1. vystavovat občanům písemné potvrzení závazku MČ Praha - Ďáblice 
pro A.S.A. na  uhrazení schváleného  množství stavebního odpadu na 
skládce A. S. A.  
3.2. zpětně kontrolovat dodržení podmínek ad 3.1 v měsíčních výkazech a 
příslušné fakturaci MČ  
IV. Stanovuje 
platnost tohoto usnesení od 1.1.2011 do 31.12.2011 
V.Pověřuje zástupce starosty 
předložit toto usnesení ke schválení na veřejném zasedání Zastupitelstva 
MČ Praha – Ďáblice 
 
RMČ k výše uvedenému uvádí, že lze bezplatně ukládat stavební odpad i 
ve sběrných dvorech, např. v ul. Voctářova, Praha 8 – Libeň.  
 

10. Náměty radních 
 

Byl předložen návrh p. Dr. Novotným na zlepšení a hlavně urychlení 
komunikace mezi radou a dalšími č leny zastupitelstva. zápisy z jednání 
RMČ budou do týdne od konání rady schváleny a po ověření odeslány všem 
zastupitelům. 

  Zajistí: p. tajemník 
  Termín: průběžně 

 
Na návrh p. Dvořáka bude dle f inančních možností provedena v nejbližší 
možné době výměna informační tabule u autobusové zastávky Květnová   ( 
poškozená vandaly ), pan tajemník zašle radním emailem  doporučený typ 
skříně pro výběr tabule, bude rozhodnuto na dalším zasedání rady.  
 
Konec zasedání RM Č:  19:40hod. 
Zapisovatel:  Jana Šimečková 
Za ověřovatele: radní Tatjana Dohnalová 


