
Zápis ze 002. jednání Rady m ěstské části Praha - Ďáblice 
konaného dne 14. 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 FV Ing. Martin Křížek 
Ověřovatel zápisu:  radní Tatjana Dohnalová 
 
Program jednání: 
 
1. Kontrola úkol ů 
2. Smlouva o ukládání biologických odpad ů na rok 2011 (Ing. Jan 

Švejkovský – JENA – firma služeb) 
3. Návrh na ukon čení smlouvy se spole čností KORTAM, s.r.o. 
4. Podmínky p ř i jetí žák ů do ZŠ a MŠ U Parkánu 17 pro školní rok 

2011-2012  
5. 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 
6. Svěření kompetencí Rad ě MČ Praha - Ďáblice 
7. Návrh na jmenování členů Kontrolního výboru 
8. Zřízení a jmenování č lenů komisí RM Č Praha- Ďáblice 
9. Návrh na jmenování redak ční rady  

10. Návrh na jmenování členů p řestupkové komise 
11. Jmenování inventariza čních komisí 
12. Rekonstrukce hasi čské zbrojnice – vyjád ření k reklamaci 
13. Navržení členů Výboru pro kontrolu skládky 
14. Informace tajemníka a nám ěty radních 

 
Program zasedání byl schválen všemi hlasy. 
 
2. Kontrola úkol ů 
 
K bodu 3. z 98 RM Č  (Oprava chodníku před PČR ul. Ďáblická)- chodníky 
budou převzaty po roztátí  sněhové pokrývky – Úkol pro tajemníka 
kontaktovat firmu, aby byla na předávacím protokolu o předání díla 
vyznačena záruční doba v délce 36ti měsíců. RMČ navrhuje po 
zhotovitelem stvrzené 36měsíční záruční době neprodleně zaplatit padesát 
procent z fakturované částky s tím, že doplatek bude uhrazen po předání 
díla. 
 
K bodu 5. z 98. RM Č (Přístupová cesta k hvězdárně) – Starosta informoval 
RMČ o jednání s technickým ředitelem Planetaria Hl. m. Prahy a MČ Praha 
- Ďáblice . Obě strany jsou ve shodě, co se týká záměru zpřístupnění 
hvězdárny. Úkol pro tajemníka a zástupce staroty – prověř it majetkové 
poměry dotčených pozemků (varianta přístupu ke hvězdárně od lesa).  
Termín: příští RMČ 
 
  



K bodu č.3 z 99. RMČ (Letiště Letňany – ochranné pásmo) 
Starosta informoval RMČ, že se jedná o veřejnou vyhlášku opatření obecné 
povahy „Ochranné pásmo Letňany“ - již nelze př ipomínkovat. Starosta bude 
informovat o tomto i občanské sdružení a vyzve je k jednání i se Sdružením 
pro ochranu Kbel. 
 
K bodu č. 5 z 99. RMČ – žádost pí. Veselské o výměnu bytu –  
Termín: do programu ZMČ 22. 12.2010 a pravidla pro bytovou politiku obce 
do prvního  ZMČ v roce 2011 na základě podkladů sociální komise př ipraví  
tajemník úřadu a starosta. 
 
K bodu č. 3 ze 100. RMČ – žádost o stanovení rozpočtu školy na rok 
2011 – práce na rozpočtu pokračují a práci zahájil i Finanční výbor. 
 
K bodu č.3 ze 101. RMČ – rozpočtové opatření č.3 pro rok 2010 
RMČ konstatuje, že Finanční výbor si nechá předložit veškeré finanční 
podklady pro realizovaný park Červnová – Červencová (jelikož chce 
prověř it za jakým účelem minulá RMČ navýšila položku rozpočtu o 
500.000,- Kč). Úkol pro vedoucího FIO – př ipravit výše uvedené podklady.  
 
K bodu č. 3 z 001 RMČ (Smlouva o výpůjčce mezi MČ Praha – Ďáblice a 
SH ČMS SDH Ďáblice (uzavření dodatku č. 1) 
- úkol trvá 
 
K bodu č. 4 z 001 RMČ (Žádost o pronájem horního sálu Obecního domu 
– Jitka Kolářová (fotoateliér) – dodatek podepsán starostou. 
 
K bodu č. 5 z 001 RMČ (Návrh změny ceny registračního poplatku 
v Obecní knihovně) – Knihovní řád starostou podepsán, vyvěšení 
proběhne od 15.12.2010. 
 
K bodu č. 6 z 001 RMČ (Stanovení počtu zaměstnanců na rok 2011) – 
návrh byl zamítnut. 
 
K bodu č. 8 z 001 RMČ (Žádost ředitelky ZŠ a MŠ U Parkánu 17 o 
stanovení kritérií vyplácení příspěvků za pobyty dětí a žáků v přírodě na 
rok 2011) – zařazeno jako bod dnešní RMČ. 
 
K bodu č. 10 z 001 RMČ (náměty radních – vývěsní tabule u autobusové 
zastávky Květnová) 
RMČ navrhla objednat rozměr 18 x A4 v částce cca 15.000,-. Tajemník 
objedná s uložením na úřadě, instalace bude provedena dle počasí. 
 
2. Smlouva o ukládání biologických odpad ů na rok 2011 (Ing. Jan 

Švejkovský – JENA – firma služeb) 
Starosta informoval RMČ o nedostatcích předložených smluv a RMČ 
pověři la starostu  
- „Smlouvu o prodeji substrátu“ neuzavírat vůbec, jako nadbytečnou 
- „Smlouvu o ukládání biologických odpadů“ přepracovat dle předložených 
př ipomínek . 
Termín: do příští RMČ 



 
3. Návrh na ukon čení smlouvy se spole čností KORTAM, s.r.o. 
Starosta informoval RMČ o končící smlouvě společnosti KORTAM (údržba 
zelně v MČ). RMČ pověřuje starostu odstoupením od smlouvy se 
společností KORTAM, s.r.o. 
 
4. Podmínky p ř i jetí žák ů do MŠ (Základní škola a mate řská škola, 

Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17) pro školní rok 2011-2012 
Starosta informoval RMČ o žádosti pí. ředitelky Bulirschové o podmínkách 
př i jetí žáků do MŠ Praha 8 – Ďáblice. 
RMČ podmínky pro př i jetí žáků do MŠ odkládá na první lednovou radu s 
tím, že tajemník zajistí účast ředitelky. Varianty směrnic školy př i jetí žáků 
do MŠ budou mít radní alespoň tř i dny před 3. jednáním rady  k dispozici. 
 
5. 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 
RMČ na základě podkladů evidence obyvatel (číselný seznam dětí ve věku 0-15 let) 
přijala usnesení č. 006/10/RMČ k vyplácení př íspěvku za pobyty dě t í 
v př írodě  v roce 2011. 
Rada po projednání: 
I. Doporu čuje 
1.1. navýšení celkové částky kompenzačního příspěvku za provoz skládky 
o 100.000,- Kč oproti rozpočtu 2010 na částku 1.600.000,- Kč. 
1.2. rozšíření věkové kategorie pro vyplácení příspěvku  pro všechny děti, 
které dovrší v roce 2011 věku od 0 do 15 let a mají trvalý pobyt v MČ 
Praha – Ďáblice.  
1.3. příspěvek bude přednostně poskytnut prostřednictvím příspěvkové 
organizace na hromadné pobyty (ZŠ a MŠ Praha – Ďáblice), ostatním 
dětem na základě žádosti zákonného zástupce. 
1.4. vyplácet částku ve výši 2.500,- Kč na dítě 
II. Ukládá starostovi 
tento bod předložit ke schválení na ZMČ. 
 
6. Svěření kompetencí Rad ě MČ Praha – Ďáblice 
Starosta informoval RMČ o nutnosti zřízení kompetencí radě dle zák. č. 
131/2000 Sb., na základě výše uvedeného RMČ př i jala usnesení č. 
007/10/RMČ. 
Rada MČ po projednání:  
I. Navrhuje, 
aby Zastupitelstvo MČ Praha – Ďáblice pověř i lo Radu MČ Praha – Ďáblice 
na volební období 2010 – 2014 k  
1.1.  rozhodování o veřejných zakázkách, u nichž předpokládaná hodnota 
veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nepřesáhne 
500.000,-Kč bez DPH a veřejné zakázky na stavební práce nepřesáhne 
1.000.000,-Kč bez DPH, v případě havárie nebo krizového rozhodnutí 
2.000.000,-Kč bez DPH  
1.2. k rozhodování o rozpočtových opatřeních do výše 500.000,-Kč 
II. Pověřuje starostu 
předložit toto usnesení ke schválení na veřejném zasedání ZMČ. 
 
 



 
7. Návrh na jmenování členů Kontrolního výboru 
Starosta seznámil RMČ s návrhem na jmenování č lenů Kontrolního výboru. 
RMČ k výše uvedenému př i jala usnesení č. 008/10/RMČ.  
Rada m ěstské části po projednání: 
I. Navrhuje 
za č leny Kontrolního výboru : 
- Ing. Pavla Bečvaříka 
- Ing. Veroniku Kostovou   
- Marii Štarmanovou 
- Pavla Kohouta 
II. pov ěřuje starostu 
předložit zastupitelstvu ke zvolení. 
 
8. Zřízení a jmenování č lenů komisí RM Č Praha- Ďáblice 
Starosta seznámil RMČ s návrhu na zřízení komisí a jmenování jejích č lenů 
RMČ Praha - Ďáblice. RMČ k výše uvedenému př i jala usnesení č. 
009/10/RMČ. 
Rada MČ po projednání 
I. Zřizuje tyto komise 
Komise sociální 
předseda – Mgr. Barbara Tranová 
členové – Lydie Veselá, Vladimíra Němcová, Pavla Výborná, Jan Němec   
 
Komise životního prost ředí a dopravy 
předseda – Ing. Lenka Stroblová 
členové – Tatjana Dohnalová, Bc. Marcel Janek, Petr Moree,  
       Mgr. Dušan Andrš Ph.D.  
 
Komise školská a kulturní 
předseda – RNDr. Martin Smrček 
členové – Alžběta Mošničková, Denisa Havrdová, Simona Dvořáková, Věra 

Hajšmanová, Viktor Černohorský, Lubomír Španihel 
 
Komise sportovní 
předseda – Libor Smažík 
členové – Markéta Stránská, Mgr. Markéta Bouzková, Mgr. Jakub Kovtun,  

Martin Lonek  
 
Komise výstavby a investic 
předseda – Jan Täubel 
členové – Věra Prokešová, Ing. Tomáš Dvořák, Ing. arch. Karel Kučera, Ing. Jiří 

Marušiak, Veronika Kostová  
 
II. Ukládá starostovi 
seznámit s tímto usnesením zastupitelstvo MČ na nejbližším veřejném 
zasedání. 
 
 
 
9. Návrh na jmenování redak ční rady  



Starosta informoval RMČ o návrhu na jmenování předsedy redakční rady 
Ďáblického zpravodaje a jejích č lenů. RMČ k výše uvedenému př i jala 
usnesení č. 010/10/RMČ 
Rada m ěstské části po projednání: 
I. Jmenuje 
1.1. Předsedu redakční rady Ďáblického zpravodaje:RNDr. Martina Smrčka 
1.2. členy redakční rady Ďáblického zpravodaje  
- PhDr. Dušana Andrše 
- Mgr. Jana Havrdu 
- Mgr. Ilonu Blažkovou 
- Jana Boučka 
II. Ukládá  
2.1. starostovi předložit tento návrh Zastupitelstvu. 
2.2. sekretářce seznámit neprodleně s tímto usnesením všechny 
jmenované 
 

10. Návrh na jmenování členů p řestupkové komise 
Na základě posouzení RMČ navrhuje zjistit podmínky přesunutí pravomocí 
řešení přestupků na Prahu 8 a za jakých podmínek – úkol pro tajemníka. 
Termín: do příštího zasedání RMČ 

 
11. Jmenování inventariza čních komisí 

Starosta informoval RMČ o návrhu na  jmenování inventarizačních 
komisí. RMČ k výše uvedenému př i jala  usnesení č . 011/10/RMČ  
Rada m ěstské části po projednání:  
I. Souhlasí 
s návrhem starosty na jmenování inventarizačních komisí pro zajištění 
inventarizace MČ Ďáblice za rok 2010 v tomto složení: 
1.1. hlavní inventariza ční komise 
předseda: starosta – Ing. Miloš Růžička 
Místopředseda: tajemník úřadu – Vlastimil  Fouček 
Č lenové: zástupce starosty – Zdeňka Fišmistrová 
předseda kontrolního výboru – Bc. Marcel Janek 
vedoucí FIO – Václav Valtr 
FIO – Valeria Jarošová 
1.2. díl č í inventariza ční komise 
úřad MČ                 Kateř ina Vojtová, J. Šimečková,  M. Janek 
obecní dům            M. Svobodová, J. Kacovská, L. Stroblová 
knihovna, ZŠ a MŠ  I. Midlochová, M. Bulirschová,S. Procházka  
hasičský dům         R. Eichler, V. Kuneš, PhDr. V. Novotný 
bytové domy          B. Lomozová, T. Dohnalová 
ostatní inv. místa   J. Šimečková, V. Valtr,  M. Kř ížek  
inventarizace nemovitého majetku – V. Fouček, V. Jarošová, J. Bártová 
1.3. úst řední l ikvida ční komise 
předseda: zástupce starosty – Zdeňka Fišmistrová 
č lenové: V. Fouček, Miloš Růžička, V. Valtr,  M. Lukeš 
1.4. inventarizace závazk ů a pohledávek 
provede f inanční odbor – V. Valtr,  V. Jarošová, B. Lomozová 
II. Ukládá  
2.1 tajemníkovi  předložit toto usnesení na nejbližším veřejném zasedání 
zastupitelstva a vypracovat časový harmonogram inventarizace 



2.2 sekretá řce seznámit neprodleně s tímto usnesením všechny 
jmenované 
 

12. Rekonstrukce hasi čské zbrojnice – vyjád ření k reklamaci 
Starosta informoval RMČ o vyjádření firmy PROMINECON k reklamaci 
rekonstrukce hasičské zbrojnice. Na základě uznané reklamace 
zhotovitelem zástupce starosty zajistí provedení opravy trhlin na zateplené 
fasádě hasičského domu druhé čtvrtletí 2011. Radní Dvořák a Novotný 
prověří druhou část reklamačního dopisu, kterou závady nebyly uznány. 
Tajemník zajistí projektovou dokumentaci na příští RMČ.    

 
13. Navržení č lenů Výboru pro kontrolu skládky v k. ú. Ďáblice 

Starosta informoval RMČ o návrhu na volbu členů Výboru pro kontrolu skládky v k. ú. 
Ďáblice. RMČ k výše uvedenému přijala usnesení č. 012/10/RMČ. 
Rada m ěstské části po projednání: 
 
I. Navrhuje 
za č leny Výboru pro kontrolu skládky v k. ú. Ďáblice: 
- PhDr. Vladimíra Novotného 
- Mgr. Dušana Andrše PhD. 
- MUDr. Martina Lukeše 
- Ing. Luďka Šáru 
II. Ukládá  
2.1. starostovi předložit tento návrh Zastupitelstvu. 
2.2. sekretářce seznámit neprodleně s tímto usnesením všechny 
jmenované 
 
14. Informace tajemníka a nám ěty radních  

 
Přehled spor ů vedených SAK pro M Č Praha – Ďáblice ke dni 30.11.2010 
Tajemník informoval RMČ o přehledu sporů vedených SAK pro MČ Praha 
– Ďáblice ke dni 30.11.2010. RMČ po prodiskutování danou informaci vzala 
na vědomí. 

 
Rozpo čtové opat ření č. 4 pro rok 2010  
Tajemník informoval RMČ o návrhu rozpočtového opatření č. 4 pro rok 
2010. RMČ k výše uvedenému př i jala usnesení č. 013/10/RMČ 
Rada MČ po projednání 
I. souhlasí 
s návrhem rozpočtového opatření č. 4 k rozpočtu MČ na rok 2010, které 
je přílohou č.1 tohoto usnesení. 
II. doporu čuje zastupitelstvu M Č: 
ke schválení výše uvedené rozpočtové opatření 
 
 Rozpo čtové provizorium na rok 2011 
Tajemník informoval RMČ o návrhu rozpočtového provizoria na rok 2011. 
RMČ k výše uvedenému př i ja la  usnesení č . 014/10/RMČ  
Rada MČ po projednání  
I. Souhlasí 
s hospodařením MČ po 1.1.2011 v rámci rozpočtového provizoria do 31.3.2011 dle 
následujících pravidel:  



a) běžné výdaje lze uvolňovat dle kapitol do výše 25% rozpočtu schváleného pro 
rok 2010 

b) kapitálové výdaje lze uvolňovat pouze na smlouvy uzavřené před 1.1.2011 
 
I.  Pověřuje p ředsedu FV 
předložit na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva ke schválení hospodaření 
v rámci rozpočtového provizoria 
 
Topení v kade řnictví 
tajemník informoval RMČ o žádosti pí. Polanské o řešení vytápění 
provozovny kadeřnictví. Úkol pro starostu – jednat s pí. Bártovou o 
bezodkladném  umožnění vytápění kadeřnictví, které je napojeno na kotel 
umístěný v lékárně. Pokud paní Bártová okamžitě neumožní vytápění 
kadeřnictví na normové hodnoty interiérových teplot, navrhuje rada začít 
jednat o ukončení nájemní smlouvy paní Bártové na pronájem lékárny.  
 
Bezúplatný p řevod pozemk ů do MČ Praha – Ďáblice 
Tajemník informoval RMČ o aktualizacích vyplývajících z usnesení č. 
191/10/ZMČ.  RMČ souhlasí zaslat žádost o souhlas HLMP o bezúplatný 
převod pozemků  
a) id. 1/3 pozemku p. č. 1647/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
333 m2 
b) id. 1/3 pozemku p. č. 1647/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
183 m2 
c) id. 1/5 pozemku p. č. 1647/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
248 m2 
d) id. 16/176 PK pozemku p. č. 233/4 o výměře 970 m2 
e) id. 16/176 PK pozemku p. č. 233/26 o výměře 529 m2 
 z vlastnictví ČR zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví hl. m. Prahy se svěřenou správou MČ Praha Ďáblice:  
 
 
Postup p ři projednávání a za řazování nových žádostí o pronájem 
obecního bytu 
RMČ po předchozím projednání žádosti pí. Veselské o směnu bytu v jiné 
městské části př i jala usnesení č. 015/10/RMČ. 
Rada po projednání: 
I. navrhuje 
změnu názvu na „Postup při projednávání a zařazovaní nových žádostí o pronájem 
bytu ve správě Městské části Praha Ďáblice“ a zrušení bodů 1.2.  a 1.3.  v  usnesení 
zastupitelstva č.104/08/ZMČ ze 30.9.2008. 
II. Ukládá  
2.1 tajemníkovi  předložit toto usnesení na nejbližším veřejném zasedání 
zastupitelstva 
 
 
Podmínky p ř i jetí žák ů do ZŠ (Základní škola a mate řská škola, Praha 8 
Ďáblice, U Parkánu 17) pro školní rok 2011-2012 
Starosta informoval RMČ o žádosti pí. ředitelky Bulirschové o podmínkách 
př i jetí žáků do ZŠ Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17. 
RMČ k výše uvedenému př i jala usnesení č. 016/10/RMČ   



Rada MČ po projednání 
I. Bere na v ědomí a souhlasí  
s podmínkami při jetí dítěte k plnění povinné školní docházky do Základní 
školy, U Parkánu 17, Praha 8 - Ďáblice, ve školním roce 2011 - 2012, které 
jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
 
 
 
Konec zasedání RM Č:  21 hod. 
Zapisovatel:  Jana Šimečková 
Za ověřovatele: radní Tatjana Dohnalová 
Příští zasedání:  10.01.2011 od 13,30 hod. 


