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 Zápis ze 014. jednání Rady m ěstské části Praha - Ďáblice 
konaného dne 30.05. 2011 od 13:00 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 
Hosté: --- 
Ověřovatel zápisu:   radní Tatjana Dohnalová 
 
Program jednání: 

 
1. Kontrola úkol ů 
2. Závěrečný ú čet MČ Praha – Ďáblice na rok 2010 (ved. FIO) 
3. Rozpo čtové opat ření č. 1 k rozpo čtu na rok 2011 (ved. FIO) 
4. Žádost o prodloužení lh ůty na p řísp ěvek na odvoz 

komunálního odpadu – Bytové družstvo Šenovská 540 
(tajemník) 

5. Žádost p. Batelky o prodloužení nájemní smlouvy (tajemník) 
6. Návrh smlouvy o z řízení věc. b řemene p. č. 1219/1, 1226/1, 

1227/2, 1229/1 k. ú. Ďáblice (tajemník) 
7. Přísp ěvky na uložení stavebního odpadu na skládku A.S.A 

(starosta) 
8. Žádost p. Jecha o rozší ření plynového řadu v ul. Na Terase 

(starosta) 
9. Žádost HS Ďáblík o finan ční p řísp ěvek (starosta) 
10. Roční plán kontrol KV M Č Praha – Ďáblice (starosta) 
11. Informace z místního šet ření v dom ě U Prefy 184 (zástupce 

starosty) 
12. Hospodá řský výsledek ZŠ (tajemník) 
13. Velkoobjemové kontejnery 2011 (RŽP) 
14. 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) RMČ projednala návrh soc. komise k bytové police a doporučuje 
doplnění některých bodů. 
Úkol pro starostu 
Termín: příští RMČ 
 
b) RMČ žádá doplnit podmínky př idělování bytu v majetku MHMP a najít 
usnesení RMČ, kterými byly výše uvedené byty př idě lovány. Posléze 
př ipravit dopis na MHMP. 
Úkol pro tajemníka 
Termín: příští RMČ. 
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e) Havarijní stav autobusové zastávky Kv ětnová – sm ěr Praha 
Úkol splněn – schůzka zástupců všech zainteresovaných stran je 
sjednána na 16.06.2011 na úřadě MČ Praha – Ďáblice. 
 
K bodu č. 10 z 005. RMČ (Revize plynových kotl ů Obecní d ům) 
Demontáž provedena – úkol splněn. 
 
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 hřišť a vyžádat nabídky od jiných 
vytipovaných dodavatelů, alespoň od třech firem – úkol trvá. 
Termín: do příští RMČ  
 
K bodu č. 7. z 009. RMČ (Reklamace závady „r ůžový pavilon E – 
MŠ“) 
Zástupkyně starosty oslovila f irmu FANSTAV – další reklamované práce 
pokračují. Firma FANSTAV zaslala protokol o odstranění jí uznaných 
reklamovaných vad podepsaný panem Černým (zaměstnanec MŠ). Na 
výše uvedené bude odpovězeno, že pan Černý, který je podepsán ve 
výše uvedeném protokole, není oprávněnou osobou k převzetí 
odstraněných reklamovaných vad. Radní Dvořák do 13.6.2011 př ipraví 
podklady pro rozhodnutí, jak bude dále postupováno ve věci 
neuznaných reklamovaných závad. 
Úkol pro zástupce starosty – napsat dopis Fanstavu 
Termín: neprodleně 
  
K bodu č. 4. z 010.RMČ (Uvoln ění pozastávky SANECO - zástupce 
starosty) 
Dne 10.05.2011 dílo převzato a pozastávka uvolněna. 
Zástupkyně starosty informovala o dopise, kterým byla firma SANECO 
požádána o zaslání plánu údržby, který nebylo možno v dostupných 
dokumentech po předchozím vedení radnice dohledat, pokud vůbec 
existoval. 
 
K bodu č. 2. z 011. RMČ (Rozd ě lení 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) 
c) RMČ doporučuje požádat MHMP o vyč lenění finančních prostředků 
na údržbu lesní zeleně a na úklid černé skládky na p.č. 1217/1 v k.ú. 
Ďáblice. Na základě telefonického rozhovoru bude podána písemná 
žádost. 
Úkol pro: referát životního prostředí 
Termín: neprodleně 
 

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) 
- po osobním prověření provedení kanálků radním Dvořákem byl 

příspěvek vyplacen – úkol splněn. 
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e) rozší ření Sociální komise - úkol splněn. 
Starosta informoval RMČ o žádosti sociální komise o jmenování p 
Josefy Tomkové za č lena Komise sociální. RMČ k výše uvedenému 
př i jala usnesení č. 047/11/RMČ 
RMČ po projednání 
I. Jmenuje  
paní Josefu Tomkovou  za č lenku Komise školské a kulturní MČ Praha 
– Ďáblice. 
II. Pověřuje 
sekretářku seznámit výše jmenovanou  s tímto usnesením. 
 
K bodu č. 3. z 013. RMČ (Konání koncertu v Ďáblické kapli za ú čelem 

výt ěžku na opravu soch ) 
Koncert uskutečněn – výtěžek ze vstupného byl 1.800,- Kč a ze sbírky 
820,- Kč, tyto budou použity na opravu soch v Ďáblické kapli.  
RMČ k výše uvedenému p ř i jala usnesení č. 048/11/RMČ 
I. Schvaluje 
poskytnutí daru pro ŘÁD KŘÍŽOVNÍKŮ S ČERVENOU HVĚZDOU ve výši 
5.000,- Kč, jako účelový dar pro zpracování dokumentace pro propagaci  
záchrany barokních soch . 
II. Pověřuje 
 starostu podpisem darovací smlouvy. 
 
K bodu č. 5. z 013. RMČ (Informace tajemníka a nám ěty radních) 
a) nabídka pana Ing. Blažka na zajišt ění výb ěrového řízení ve řejné 
zelen ě 
- výběrové řízení proběhlo.  
 
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, bude 
předáno k vyjádření komisi dopravy a životního prostředí.  
 
e) informace o uvažované stavb ě hasi čské zbrojnice HZS Praha na 
p.č. 1608/9 k,ú, Ďáblice (zástupce starosty) 
Zástupkyně starosty informovala o záměru HZS Praha o uvažované 
výstavbě hasičské zbrojnice na p.č. 1608/9 k. ú. Ďáblice. HZS Praha 
žádá městskou část o písemné stanovisko.  
RMČ po projednání předběžně souhlasí se záměrem a pověřuje starostu 
pozvat HZS Praha na příští RMČ k podání bližších informací. 
 
f) informace o dopisu zastupitelce pí. Šev číkové  o tlakové kanalizaci 
v lokalitě Na Blatech a ul. Řepná – úkol splněn, zastupitelka Ševčíková 
zaslala odpověď na výše uvedený dotaz. 
 
 
 
 
2. Závěrečný ú čet MČ Praha – Ďáblice na rok 2010 (ved. FIO) 
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Bere na vědomí podklady pro Finanční výbor a požaduje od předsedy 
Finančního výboru podat vysvětlení. 
Úkol pro sekretářku – pozvat Ing. Křížka na příští jednání rady v pondě lí 
06.06.2011. 
Termín: neprodleně 
 
3. Rozpo čtové opat ření č. 1 k rozpo čtu na rok 2011 (ved. FIO) 
Bere na vědomí podklady pro Finanční výbor a požaduje od předsedy 
Finančního výboru podat vysvětlení. 
Úkol pro sekretářku – pozvat Ing. Křížka na příští jednání rady v pondě lí  
06.06.2011. 
Termín: neprodleně 
 
4. Žádost o prodloužení lh ůty na p řísp ěvek na odvoz 

komunálního odpadu – Bytové družstvo Šenovská 540 
(tajemník) 

Tajemník informoval RMČ o žádosti prodloužení lhůty na příspěvek na 
odvoz komunálního odpadu Družstva Šenovská 540. RMČ k výše 
uvedenému př i jala usnesení č. 049/11/RMČ 
I. Schvaluje 
poskytnutí příspěvku na odvoz komunálního odpadu pro Družstvo 
Šenovská 540. 
II. Pověřuje 
finanční odbor zajistit vyplacení příspěvku. 
 
5. Žádost p. Batelky o prodloužení nájemní smlouvy (tajemník) 
Tajemník informoval RMČ o žádosti pana Batelky o prodloužení nájemní 
smlouvy. RMČ rozhodla prodloužit nájemní smlouvu do konce prosince 
roku 2011. 
 
6. Návrh smlouvy o z řízení věc. b řemene p. č. 1219/1, 1226/1, 

1227/2, 1229/1 k. ú. Ďáblice (tajemník) 
Tajemník informoval RMČ o návrhu smlouvy se  společnosti PRE, a. s. 
o zřízení smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích  p.č. 
1219/1, 1226/1, 1227/2, 1229/1 v k.ú. Ďáblice. RMČ k výše uvedenému 
př i jala usnesení č. 050/11/RMČ 
RMČ po projednání:  
I. Schvaluje 
znění smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 1219/1, 
1226/1, 1227/2, 1229/1 v k.ú. Ďáblice,  ve prospěch společnosti PRE, 
a. s.   
II. Pověřuje starostu 
podpisem předmětné smlouvy. 
 
7. Přísp ěvky na uložení stavebního odpadu na skládku A.S.A 

(starosta) 
Starosta informoval RMČ o návrhu pana Bc. Janka o příspěvcích na 
uložené stavebního odpadu na skládku A.S.A. s.r.o. RMČ rozhodla 
zařadit výše uvedené jako bod do prosincového  ZMČ k projednání 
s úč inností od roku 2012 jelikož není s touto částkou v rozpočtu na rok 
2011 počítáno. 
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Úkol pro tajemníka př ipravit znění pravidel pro poskytování příspěvku 
na rok 2012 

Termín: ZMČ 12/2011 
 
8. Žádost p. Jecha o rozší ření plynového řadu v ul. Na Terase 

(starosta) 
Starosta informoval RMČ o žádosti pana Jecha o rozšíření plynového 
řadu v ul. Na Terase.  RMČ vzala výše uvedené na vědomí. S panem 
Jechem byla k dané věci sjednána schůzka na 31.05.2011. 

 
9. Žádost HS Ďáblík o finan ční p řísp ěvek (starosta) 
Starosta informoval RMČ o žádosti HS Ďáblík o finanční příspěvek. RMČ 
souhlasí s účelovým darem ve výši 15.000,- Kč na nákup nástrojů, 
stojanů a kancelářských potřeb.  RMČ k výše uvedenému př i jala 
usnesení č. 051/11/RMČ  
Rada m ěstské části po projednání 
I. Schvaluje  
poskytnutí finančního daru ve výši 15 000,-- Kč HS Ďáblík na nákup 
nástrojů, stojanů a kancelářských potřeb. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem darovací smlouvy. 
 
10. Roční plán kontrol KV M Č Praha – Ďáblice (starosta) 

Bod přeložen na příští RMČ. 
 

11. Informace z místního šet ření v dom ě U Prefy 184 (zástupce 
starosty) 

Bod přeložen na příští RMČ. 
 
12. Hospodá řský výsledek ZŠ (tajemník) 
Tajemník informoval RMČ o hospodářském výsledku ZŠ. RMČ žádá o 
stanovisko Finančního výboru. 
 
13. Velkoobjemové kontejnery 2011 (ržp) 
Referát životního prostředí informoval RMČ o návrhu termínů na svoz 
velkoobjemových kontejnerů pro rok 2011. Termíny budou vyvěšeny ve 
vývěskách v obci, na webu a uveřejněny v Ďáblickém zpravodaji. 
Úkol pro tajemníka – objednat kontejnery na červen od společnosti 
A.S.A., spol. s r.o. 
Termín: neprodleně 
 
14. Informace tajemníka a nám ěty radních 
----- 
 
Konec zasedání RM Č: 19:30  hod. 
Zapisovatel:  Jana Šimečková 
Za ověřovatele: radní Tatjana Dohnalová 
Příští zasedání:  06.06. 2011 od 13.00 hod. 


