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 Zápis ze 015. jednání Rady m ěstské části Praha - Ďáblice 
konaného dne 06.06.. 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: p ředseda FV Ing. K řížek 
Ověřovatel zápisu:   radní Tatjana Dohnalová 
 
Program jednání: 

 
1. Kontrola úkol ů 
- body p řeložené z minulého jednání RM Č 
a)  Závěrečný ú čet MČ Praha – Ďáblice na rok 2010 (Ing. K řížek) 
b)  Rozpo čtové opat ření č. 1 k rozpo čtu na rok 2011 (Ing. K řížek) 
c) Ro ční plán kontrol KV M Č Praha – Ďáblice (starosta) 
d) Informace z místního šet ření v dom ě U Prefy 184 (zástupce   

starosty) 
e) Hospodá řský výsledek ZŠ (Ing. K řížek) 
2. Příprava jednání Zastupitelstva M Č Praha – Ďáblice  
3. 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. Bod se přesouvá na příští RMČ 
Úkol pro starostu 
Termín: příští RMČ 
 
b) RMČ žádá doplnit podmínky př idě lování bytu v majetku MHMP a najít 
usnesení RMČ, kterými byly výše uvedené byty př idě lovány. Př ipravit 
seznam Ďáblických občanů, kterým byl př idě len byt od MHMP, př ipravit dopis 
na MHMP – bytový odbor ve věci uvolněného bytu č. 7 (po pí. Drešlerové 
v objektu čp. 901 Osinalická, Praha 8 – Ďáblice).  
Úkol: pro tajemníka 
Termín: příští RMČ. 
  
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 – trvá. 
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K bodu č. 2 z 006. RMČ (Řešení situace pé če o zeleň a úklid obce 
(starosta) 
1) Na MČ doručena zatím jedna nabídka na roční revize dětských hř išť. 
Firma PROLEMAX bude vyzvána k provedení roční revize dětských hř išť 
s uvedením cenové nabídky, dále bude s f irmou vypovězena smlouva o 
provádění čtvrtletních kontrol dětských hř išť. 
Nabídky vyhodnotí RMČ. 
Úkol: tajemník 
Termín: neprodleně 
 
K bodu č. 7. z 009. RMČ (Reklamace závady „r ůžový pavilon E – MŠ“) 
Zástupkyně starosty oslovila firmu FANSTAV – další reklamované práce 
pokračují. Předání reklamovaného díla bude dne 08.06.2011 za účasti Ing. 
Dvořáka, zástupkyně starosty. Přístupnost objektu zajistí p. Černý. 
Úkol: Ing. Dvořák připraví podklady 
Termín: neprodleně 
  
K bodu č. 4. z 010.RMČ (Uvoln ění pozastávky SANECO - zástupce 
starosty) 
Spol. SANECO nepředložila požadované podklady, dnešního dne byla znovu 
urgováno – úkol trvá. 
Dopis se žádostí odeslán. 
 
K bodu č. 2. z 011. RMČ (Rozd ě lení kompetencí jednotlivým radním 
PhDr. Novotný) -  bod se přesouvá na pracovní schůzku radních. 
 
K bodu č. 4 z 011. RMČ (Návrh p. Janka na projednání RM Č) 
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. 
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) 
e) rozší ření Sociální komise - úkol splněn. 

 
 

K bodu č. 5. z 013. RMČ (Informace tajemníka a nám ěty radních) 
d) informace z ROPIDU , kde reagují na dopis MČ Praha – Ďáblice na 
posílení linky 202 atd. (zástupce starosty) 
Zástupkyně starosty př ipravila odpověď- po odsouhlasení  na schůzce 
Komise životního prostředí a dopravy, která se uskuteční  06.06.2011 bude 
dopis odeslán 
 
e) informace o uvažované stavb ě hasi čské zbrojnice HZS Praha na p. č. 
1608/9 k,ú, Ďáblice (zástupce starosty) 
Úkol: pro zástupce starosty – př ipravit odpověď na žádost HZS ve smyslu 
předběžného souhlasu s tím, že závazné stanovisko vydá MČ až po 
předložení relevantních podkladů. 
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K bodu č.6. z 14. RMČ (Návrh smlouvy o z řízení věc. b řemene p. č. 
1219/1, 1226/1, 1227/2, 1229/1 k. ú. Ďáblice) 
Smlouva p řipravena, po podpisu starostou bude odeslána spole čnosti 
PRE 
- úkol trvá. 

 
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 částkou na výše uvedené v rozpočtu na rok 2011 
počítáno. 
Úkol pro tajemníka př ipravit znění pravidel pro poskytování příspěvku na rok 
2012 
Termín: ZMČ 12/2011 

 
K bodu č. 9. z 14. RMČ (Žádost HS Ďáblík o finan ční p řísp ěvek ) 
- úkol trvá, smlouva nebyla zatím podepsána. 

 
K bodu č. 13. z 14. RMČ Velkoobjemové kontejnery 2011 (ržp) 
- RMČ rozhodla objednat u spol. ‚A.S.A., spol. s.r.o. v termínech 18.06. – 
19.06.2011 a dále 22.10. – 23.10.2011. 
Úko pro RŽP: připravit objednávku pro firmu A.S.A., spol. s.r.o. na kontejnery 
v termínu 18.06. – 19.06.2011 
Termín: ihned 

 
- body p řeložené z minulého jednání RM Č 
a)  Závěrečný ú čet MČ Praha – Ďáblice na rok 2010 (Ing. K řížek) 
Předseda Finančního výboru Ing. Křížek informoval RMČ o závěrečném účtu 
MČ Praha – Ďáblice za rok 2010. RMČ k výše uvedenému př i jala usnesení 
č. 052/11/RMČ. 
RMČ po projednání: 
I. Souhlasí 
s návrhem závěrečného účtu MČ Praha – Ďáblice za rok 2010.  
II. Pověřuje 
předsedu finančního výboru k předložení na červnovém ZMČ. 
 
b)  Rozpo čtové opat ření č. 1 k rozpo čtu na rok 2011 (Ing. K řížek) 
Předseda Finančního výboru Ing. Křížek informoval RMČ o rozpočtovém 
opatření č. 1 k rozpočtu na rok 2011. RMČ k výše uvedenému př i jala 
usnesení č. 053/11/RMČ 
RMČ po projednání: 
I. Souhlasí 
s návrhem rozpočtového opatření č. 1 na rok 2011.  
II. Pověřuje 
předsedu finančního výboru k předložení na červnovém ZMČ. 
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c)  Ro ční plán kontrol KV M Č Praha – Ďáblice (starosta) 
- RMČ byl předložen roční plán kontrol KV MČ Praha –Ďáblice. RMČ 
doporučuje pozvat pana Bc. Janka na příští jednání RMČ. 
Úkol: sekretářka 
Termín: ihned 
 
d) Informace z místního šet ření v dom ě U Prefy 184 (zástupce   
starosty) 
Na základě provedeného šetření RMČ doporučuje 
ad a) svolat jednání se spoluvlastníky domu U Prefy 184, jemuž patří 1/6 
domu (pí . Burianová) a 2/6 domu (pí. Březinová), kteří neoprávněně obývají 
celý objekt, a to za účelem odkupu 2/6 objektu od pí. Březinové. 
ad b) Předložit advokátní kancelář i požadavek  na stanovení nájemného za 
dům a zahradu 
Úkol: k bodu a) zástupce starosty, k bodu b) tajemník 
Termín: neprodleně 

 
e) Hospodá řský výsledek ZŠ (Ing. K řížek) 
Předseda Finančního výboru Ing. Křížek seznámil RMČ s návrhem 
hospodářského výsledku ZŠ. RMČ k výše uvedenému př i jala usnesení č. 
054/11/RMČ. 
Rada po projednání: 
I. Schvaluje  
návrh rozdě lení hospodářského výsledku PO Základní škola a Mateřská 
škola, Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 v poměru 20% do rezervního fondu a 
80 % do fondu odměn. 
 
2. Příprava jednání Zastupitelstva M Č Praha – Ďáblice 
RMČ schválila podklady pro 4. jednání  Zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice.  
 
3. Informace tajemníka a nám ěty radních 
a) Ďáblický zpravodaj 
Úkol: pro zástupce starosty pozvat na jednání RMČ šéfredaktora Ďáblického 
zpravodaje a kronikáře obce. 
Úkol: tajemník -předložit skutečné náklady na vydávání zpravodaje 
(vč.odečtu výnosů za reklamu) 
Termín:  bude stanoven př i příští RMČ 
 
b) Vyžádání nabídek na zhodnocení volných finan čních prost ředk ů MČ 
Praha - Ďáblice na termínované vklady 
RMČ doporučuje vyžádat nabídky na zhodnocení volných finančních 
prostředků uložením na termínované vklady těchto bank: ČSOB, PPF banka, 
Raifeissen Bank, Unicredit Bank, Česká spoř itelna, a.s.. 
Úkol: tajemník 
Termín: neprodleně 
 
c) P řísp ěvek na fotbalové soust ředění pro Jana Hlinku 
Radě byla předložena žádost Komise sociální o příspěvek pro Jana Hlinku 
na fotbalové soustředění ve výši 3.300,- Kč. RMČ k výše uvedenému př i jala 
usnesení č. 055/11/RMČ. 
Rada m ěstské části po projednání: 
I. Schvaluje  
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poskytnutí finančního daru ve výši 3.300,-- Kč pro Jana Hlinku bytem Na 
Štamberku 12/8  na fotbalové soustředění. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem darovací smlouvy. 
 
d) Žádost pana Španihela o zm ěnu Úpn z funkce využití ZMK na OB na 
pozemcích p. č. 1646/19 a 1646/20 v k.ú. Ďáblice 
RMČ byla o výše uvedeném informována a doporučuje předat k řešení 
Komisi  životního prostředí a dopravy a Komisi výstavby a investic. 
Úkol: zástupce starosty 
Termín: ihned 
 
e) Poskytnutí monitoringu a provozního řádu skládky A.S.A., s.r.o. a 
výsledk ů kontroly na skládce A.S.A., s.r.o. ze dne 18.05.20 11 
Starosta informoval RMČ, že radnímu Ing. Dvořákovi ani starostovi nebyly 
Referátem životního prostředí poskytnuty informace, týkající se monitoringu 
a provozního řádu skládky A.S.A., s .r.o. a dále panu starostovi nebylo 
poskytnuto vyjádření, dle kterého právního předpisu mu tyto doklady mohou, 
nebo nemohou,m být poskytnuty. Totéž se týká výsledku prováděné kontroly 
na skládce A.S.A., s.r.o. ze dne 18.05.2011. 
 
 
 
 
 
 
Konec zasedání RM Č: 18:45  hod. 
Zapisovatel:  radní Tatjana Dohnalová  
       Jana Šimečková (příchod ve 14.30 hod.) 
Za ověřovatele: radní Tatjana Dohnalová 
Příští zasedání:  13.06. 2011 od 13.00 hod. 


