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 Zápis ze 013. jednání Rady m ěstské části Praha - Ďáblice 
konaného dne 16.05. 2011 od 12:45 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: v 15.00 hod odešla pí. Dohnalová 
Hosté:  Bc. Marcel Janek 
Ověřovatel zápisu:  zástupce starosty Zdeňka Fišmistrová  
 
Program jednání: 

 
1. Kontrola úkol ů 
2. Financování d ětského dne – Komise školská a kulturní 

(starosta) 
3. Konání koncertu v Ďáblické kapli za ú čelem výt ěžku na 

opravu soch (starosta) 
4. Odsouhlasení zásad redak ční rady (zástupce starosty) 
5. Informace tajemníka a nám ěty radních 
 

 
 

Program zasedání byl schválen všemi hlasy. 
 
1. Kontrola úkol ů 
K bodu č. 5 z 99. RMČ  
návrh bytové politiky MČ Praha – Ďáblice, bod se přesouvá na příští 
RMČ – radní PhDr. Novotný předložil RMČ doplněný a opravený návrh 
nazvaný „Bytová politika MČ Praha – Ďáblice“, který bude po 
projednání v sociální komisi znovu projednán RMČ a posléze 
předložen ZMČ. 
a) Zástupci soc. komise př izváni a z jednání omluveni z časových 
důvodů, výše uvedené bylo projednáno v náhradním termínu. 
Úkol tajemníka – úprava finální verze a předložení ke schválení RMČ. 
Termín: příští RMČ 
 
b) RMČ žádá doplnit podmínky přidě lování bytu v majetku MHMP. 
Termín: příští RMČ. 
Úkol pro tajemníka. 
 
K bodu č. 9 z 003. RMČ (Informace tajemníka a náměty radních) 
c) Odstran ění kontejneru z pozemku v ul. Zá ř i jová 
Ekospolu byl zaslán (10.05.2011) dopis s žádostí vyznačení 
kontejnerového stání – úkol splněn. 
 
 
  
e) Havarijní stav autobusové zastávky Kv ětnová – sm ěr Praha 
Bude sjednána schůzka s odborem výstavby Prahy 8, odborem dopravy 
Prahy 8, Policií ČR a zástupci MHMP a Dopravním podnikem hl.m. 
Prahy ve věci zjištění vlastnictví autobusových zastávek.  
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K bodu č. 3 z 005. RMČ (Dlužné nájemné)  
b) pí. Houdková 
RMČ ukládá tajemníkovi 
a) Úkol pro tajemníka – splněn - advokátní kancelář vyzvána 
k pokračování exekučního řízení. 
 
K bodu č. 10 z 005. RMČ (Revize plynových kotl ů Obecní d ům) 
Demontáž po telefonické urgenci bude provedena 23.05.2011 panem 
Hlavsou. 
Bude zaslána písemná výzva nájemcům (Pharm.Dr. Bártové a 
Diakonii) o demontáži. 
Termín: neprodleně 
 
K bodu č. 2 z 006. RMČ (Řešení situace pé če o zele ň a úklid obce 
(starosta) 
 1) Úkol pro tajemníka zjistit z norem na základě čeho a kolik je 
povinných prohlídek dětských hř išť a vyžádat nabídky od jiných 
vytypovaných dodavatelů, alespoň od třech firem. 
Termín: do příští RMČ 
 
2) pro zástupce starosty – prověř it platnost smlouvy s Prolemax – úkol 
splněn. 
 
- Referát životního prostředí dokončí a upřesnění podklady pro 
výběrové řízení na údržbu zeleně. 
Výběrové řízení vyhlášeno – úkol splněn. 
 
K bodu č. 5 z 006. RMČ (Informace tajemníka a nám ěty radních) 
a) Záměr pronajmout nebytové prostory Osinalická 766 
- úkol splněn – záměr vyvěšen 
Úkol pro tajemníka – zveřejnit v deníku Dnes.  
 
b)kontrola objektu Osinalická 766 
- FIO obeznámeno – úkol splněn. 
 
K bodu č. 3. z 009.RMČ (Žádost o p ř ipravení smlouvy na p řevzetí 
nových chodníkových p řejezdů do vlastnictví M Č Praha – Ďáblice) 
Úkol: zástupkyně starosty – úkol splněn  SB Invest odpovězeno. 
 
K bodu č. 7. z 009. RMČ (Reklamace závady „r ůžový pavilon E – 
MŠ“) 
Zástupkyně starosty oslovila f irmu FANSTAV - další reklamované 
práce pokračují. 
 
 
K bodu č. 3 z 010. RMČ (Zajišt ění opravy domu Ďáblická  -339/14 - 
starosta) 
Úkol pro starostu – nájemníkům domu 339/14 bylo odpovězeno – úkol 
splněn. 
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K bodu č. 4. z 010.RMČ (Uvoln ění pozastávky SANECO - zástupce 
starosty) 
Dne 10.05.2011 dílo převzato a pozastávka uvolněna. 
RMČ doporučuje vyzvat f irmu SANECO, aby MČ zaslala plán údržby 
parkových prvků. 
 
K bodu č. 6. z 010. RMČ (Informace tajemníka a nám ěty radních) 
a) Splátkový kalendá ř pí. Tolarová 
- úkol splněn. 
 
K bodu č. 2. z 011. RMČ (Rozd ělení kompetencí jednotlivým radním 
PhDr. Novotný) -  bod se přesouvá na příští RMČ. 

 
K bodu č. 4 z 011. RMČ (Návrh p. Janka na projednání RM Č) 
b) Úkol splněn - p. Janek pozván. RMČ je ve shodě s levně jší variantou 
p. Janka. 
c) RMČ doporučuje požádat MHMP o vyč lenění f inančních prostředků 
na údržbu lesní zeleně a na úklid černé skládky na p.č. 1217/1 v k.ú. 
Ďáblice. 
Úkol pro: referát životního prostředí 
Termín: neprodleně 
 
K bodu č. 5. z 011. RMČ (Prom ěny – Grantová žádost ) 
- úkol splněn. 
 
K bodu č. 6. z 011. RMČ (Usnesení Rady Hl.m. Prahy č. 471 – provoz 
výherních automat ů na území hl.m.Prahy) - úkol splněn.  
 
K bodu č. 7. z 011. RMČ (Krátkodobé pohledávky k 31. 12. 2010) 
Tajemník předložil RMČ soupis specifikující pohledávky MČ ke dni 31. 
12. 2010. Jednalo se o zůstatky jednotlivých účtů dle účetní osnovy, 
nikoliv pohledávky po lhůtě splatnosti. 
 

K bodu č. 10. z 011. RMČ (Informace tajemníka a nám ěty radních) 
a) Žádost o p řísp ěvek na vytvo ření chodníkových kanálk ů pro 
odvod deš ťové vody – pí. Matoušová (zástupkyně starosty) 
Zástupkyně starosty informovala RMČ o žádosti pí. Matoušové . 
Úkol pro zástupkyni starosty: sdě l it pí. Matoušové, že RMČ rozhodla 
vyplatit mimořádný finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč za 
vybudování kanálků v chodníku. 
Termín: neprodleně 
RMČ k výše uvedenému př i jala usnesení  č. 045/11/RMČ 
Rada m ěstské části po projednání: 
I. souhlasí 
s proplacením příspěvku ve výši 5 000,-- Kč za vybudování 
chodníkových kanálků na odvod dešťově vody u objektu Na Terase 
145/5, Praha 8 – Ďáblice, paní Ivance Matoušové bytem tamtéž. 
II. pov ěřuje tajemníka 
zajistit proplacení příspěvku dle bodu I. 
 
2) pro kontrolní výbor – úkol splněn. 
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b) Restaurování barokních plastik z pr ůčelí Ďáblického zámku 
(starosta) 

Viz bod č. 3 programu. 
 
e) rozší ření Sociální komise - úkol splněn. 
 
f) radní pí. Dohnalová upozornila č leny rady, že rada dosud 
neodpov ěděla  na dv ě písemné žádosti školské a kulturní komise 
o informace vztahující se k jejich další č innosti. Odpov ěď bude 
p ř ipravena do dalšího jednání - úkol splněn. 
 
2. Financování d ětského dne – Komise školská a kulturní 

(starosta) 
RMČ rozhodla, že dětský den se bude financován z rozpočtů obou 
komisí. 
 
3. Konání koncertu v Ďáblické kapli za ú čelem výt ěžku na 

opravu soch (starosta) 
Starosta informoval RMČ, že dne 22.05.2011 se uskuteční koncert 
v Ďáblické kapli. 
a) Úkol pro starostu, vyvolat jednání s vedením Řádu Křížovníků 
s červenou hvězdou. 
b) RMČ rozhodla na návrh školské a kulturní komise poskytnout 
prostředky z výtěžku pořádaného koncertu, jako dar MČ Praha - 
Ďáblice na opravu soch v kapli. 
Úkol pro tajemníka: informovat školskou a kulturní komisi a transakci 
zajistit 
Termín: neprodleně 
 
4. Odsouhlasení zásad redak ční rady (zástupce starosty) 
- RMČ po prověření souhlasí se zásadami redakční rady. 
 
5. Informace tajemníka a nám ěty radních 
a) nabídka pana Ing. Blažka na zajišt ění výb ěrového řízení ve řejné 
zelen ě 
RMČ projednala nabídku p. Ing. Blažka  na zajištění výběrového řízení 
na veřejnou zeleň. 
Úkol: zástupce starosty zajistit objednání 
Termín: neprodleně 
 
b) rezignace p. Viktora Černohorského z Komise školské a kulturní 
a jmenování pí. Pavly Drozdové za členku Komise školské a 
kulturní 
Starosta informoval RMČ o rezignaci pana Viktora Čenohorského 
z Komise kulturní a školské. RMČ k jmenování nových č lenů Komise 
kulturní a školské př i jala usnesení č. 046/11/RMČ. 
RMČ po projednání 
I. Jmenuje  
pí. Pavlu Drozdovou za č lenku Komise školské a kulturní MČ Praha – 
Ďáblice. 
II. Pověřuje 
sekretářku seznámit výše jmenovanou  s tímto usnesením. 
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c) informace starosty o m ěření stavu vody ve studních 
Starosta informoval RMČ, že v Ďáblicích probíhá měření stavu vody ve 
studních. 
 
d) informace z ROPIDU , kde reagují na dopis MČ Praha – Ďáblice na 
posílení linky 202 atd. (zástupce starosty) 
Zástupkyně starosty informovala o odpovědi spol. ROPID na 
požadavky MČ Praha – Ďáblice. Se společností bude nadále jednáno. 
 
e) informace o uvažované stavb ě hasi čské zbrojnice HZS Praha na 
p.č. 1608/9 k,ú, Ďáblice (zástupce starosty) 
Zástupkyně starosty informoval o záměru HZS Praha o uvažované 
výstavbě hasičské zbrojnice na p.č. 1608/9 k. ú. Ďáblice. HZS Praha 
požádá městskou část o písemné stanovisko. 
 
f) informace o dopisu zastupitelce pí. Šev číkové  o tlakové 
kanalizaci v lokalitě Na Blatech a ul. Řepná – žádost o spolupráci 
(zástupce starosty) 
 
 
Konec zasedání RM Č: 18:00  hod. 
Zapisovatel:  Jana Šimečková 
Za ověřovatele: zástupce starosty Zdeňka Fišmistrová 
Příští zasedání:  30. 05. 2011 od 13.00 hod. 


