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 Zápis ze 019. jednání Rady m ěstské části Praha - Ďáblice 
konaného dne 29. 08. 2011 od 13:00 hodin  

 
Přítomni:  starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka 
Fišmistrová, radní Tatjana Dohnalová, radní Ing. Tomáš Dvořák,radní PhDr. 
Vladimír Novotný tajemník ÚMČ Vlastimil Fouček  
Omluveni: --- 
Hosté: Ing. Martin K řížek p ředseda Finan čního výboru 
Ověřovatel zápisu:  radní Tatjana Dohnalová  
 
 

Program jednání: 
1. Kontrola úkol ů 
2. Cenové nabídky Pražské služby „Pletí a dopln ění mul če dětské 

h ř išt ě Červnová a odstran ění listí v ulicích u Koní čkova nám.“ 
(zástupce starosty) 

3. Žádost o realizaci z řízení stanovišt ě se stálým úsekovým m ěřením 
maximální rychlosti na komunikaci  Cínovecká (zástu pce starosty) 

4. Místní koeficient pro výpo čet dan ě z nemovitosti (starosta) 
5. Žádost o povolení instalace jedné d řevěné pohádkové sochy na 

p.č. 1260/1 – Ďáblický háj (starosta) 
6. Stavba na p. č. 1209 – výzva k odstran ění nedostatk ů (tajemník) 
7. Změna trasy autobusu č. 103 (starosta) 
8. Rozpo čtové opat ření č.2 na rok 2011 (Ing. K řížek) 
9. Přísp ěvek na svoz komunálního odpadu za rok 2011 (tajemní k) 
10. Žádost o vyjád ření k návrhu ÚP SÚ HMP č. U 1011 k.ú. Ďáblice 

(starosta)  
11. Výpov ěď smlouvy č. 27 p. Kmínek (starosta)  
12. Podn ět k projednávaným zásadám územního rozvoje 

STŘEDOČESKÉHO KRAJE A KRAJE PRAHA – dopis Ministerstvo 
dopravy ČR, hejtman St ředo českého kraje, p. B řezina (starosta) 

13. Návrh obecn ě závazné vyhlášky o spádových oblastech 
základních škol (starosta) 

14. Informace tajemníka a nám ěty radních 
a)  Stanovení priorit na investi ční akce v oblasti infrastruktury 
b) Žádost o stanovisko k obecn ě závazné vyhlášce hl.m.Prahy  
c) P řenechání dispozi čního práva k bytu č. 7 v ul. Osinalická 901/28 

(zástupce starosty)  
d) Vjezd p řed domem Ďáblická 46/56 – p. Pozler (zástupce starosty) 
e) Žádost o odkoupení vozidla IFA umíst ěném v areálu VEGACOM 

(zástupce starosty) 
f) Žádost o umíst ění sm ěrové šipky FLOPP na zadní stranu 

informa ční tabule ÚM Č (zástupce starosty) 
g) Plastová okna byt č. 3 Legioná řů p. Sojková  
 Plynový kotel byt č. 13 Ďáblická 161/8 pí. Svatošová (tajemník) 

 
Program zasedání byl schválen všemi hlasy. 
 

1. Kontrola úkol ů 
e) Havarijní stav autobusové zastávky Kv ětnová – sm ěr Praha 
Schůzka svolána na 29.8.2011 (10.00 hod) na ÚMČ Praha – Ďáblice. 
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Dopis odeslán na DP hl.m. Prahy jako stížnost s tím, že MČ Praha – Ďáblice 
požaduje, aby se nadále DP o uvedenou autobusovou zastávku staral – 
dnešního dne proběhlo jednání, ze kterého bude vyhotoven zápis. 
Úkol pro tajemníka – objednat ihned   instalaci kamery ke sledování vandalství 
na autobusové zastávce Květnová směrem do centra . 
Úkol pro zástupce starosty – objednat zasklení autobusové zastávky Květnová 
směrem do centra tak, aby práce byly provedeny až po přesunutí kamery 
Městského kamerového systému z budovy radnice na roh ulic Květnová - 
Hřenská.  

 
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. 
b) vypovědět smlouvu, případně změnit dodatkem na jednu roční povinnou 
prohlídku dětských hř išť – úkol trvá (tajemník, starosta).  
Úkol pro tajemníka – př ipravit k podpisu výpověď smlouvy (k 30.9.2011 
Termín: 30.9.2011 
 
K bodu č. 7. z 009. RMČ (Reklamace závady „r ůžový pavilon E – MŠ“) 
Úkol: zástupce starosty připraví po dohodě s Ing. Dvořákem dopis 
k pokračování reklamačního řízení – dopis připraven k odeslání. 
 
K bodu č. 2. z 011. RMČ (Rozd ě lení kompetencí jednotlivým radním PhDr. 
Novotný) -  bod se přesouvá na pracovní schůzku radních. 

 
K bodu - body p řeložené z  jednání 014. RM Č  z 30.05.2011 

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), a to za účelem zjištění možností 
jednotlivých stran v následném řešení majetkového narovnání mezi 
jednotlivými vlastníky se zohledněním majetkových podílů a skutečnosti, že 
celý objekt využívá vlastník s nejmenším vlastnickým podílem (1/6), aniž by 
docházelo k f inančnímu vyrovnání s ostatními vlastníky. - úkol splněn – 
schůzka svolána na 22. 06. 2011 v 17.30 hod. na místě -schůzka proběhla za 
účasti starosty, který o jejím průběhu informoval. Závěr: bude objednán 
znalecký posudek aktuální ceny nemovitosti, výsledek bude předložen RMČ 
k dalšímu hledání řešení majetkoprávní situace. – zápis z místního šetření viz 
příloha. Spoluvlastníkům nemovitosti bude zasláno písemné stanovisko MČ 
Praha – Ďáblice, vyplývající ze závěru místních šetření ze dne 16. 05. 2011 
a dne 09. 06. 2011. 
 
Starosta osobně ústně informoval spoluvlastníky domu o dalším postupu 
(vyrovnání dlužného nájemného a jednání o možném odkupu podílu ze strany 
rodiny Burianových). 
Úkol pro starostu: objednat znalecký posudek ceny nemovitosti – schůzka 
sjednána na 31.08.2011 
Termín: neprodleně 



 33

 
ad b) Předložit advokátní kancelář i požadavek na stanovení nájemného za 
dům a zahradu – na základě znaleckého posudku -trvá 
 
K bodu č. 3. z 015. RMČ (Informace tajemníka a nám ěty radních) 
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 splněn. 
RMČ doporučuje jednat s PPF bankou o dalších možnostech zhodnocení 
volných finančních prostředků. 
Úkol pro starostu -   na základě proběhlých jednání RMČ pověřuje starostu 
a tajemníka jednat dále s PPF bankou ve věci uzavření smlouvy. 
Úkol pro FIO – předložit veškerá dosavadní zjištění  
Termín: neprodleně 
 
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 
Komise životního prostředí vydala opět negativní stanovisko a Komise 
výstavby a investic bude teprve o žádosti jednat – úkol trvá. 
Termín: do konce srpna 2011 
Starosta navrhuje 
- zapojit do konečného rozhodnutí o potřebě parkové plochy v centrální oblasti 
Blat občany této oblasti (výzva k dialogu nad hledáním sociálního prostoru Na 
Blatech). 
- hledat variantně jiný náhradní prostor pro funkci sociálního prostoru (parku). 

 
a) Oprava st řechy ve škole 
Nabídka firmy Apoklem na výměnu a opravu poškozených částí střechy ZŠ 
předložena, RMČ rozhodla objednat provedení prací . 
Úkol: zástupce starosty - splněn – střecha byla opravena, faktura ve výši 
113.044,- Kč byla předána pojišťovně – pojišťovna proplatila částku 103.044,- 
Kč – úkol splněn. 
 
b) Pronájem objektu Osinalická čp. 766 
 záměr na krátkodobý pronájem byl znovu vyvěšen a zveřejněn na webu 
annonce.cz – RMČ rozhodla znovu vyvěsit na web, úřední desku a inzerovat 
v Ďáblickém zpravodaji. 
 
    K bodu č. 6. z 017. RMČ (Oprava studny a úprava jejího okolí Pod 
Ovčínem) 
Starosta informoval RMČ o nutnosti zabezpeč it opravu studny a úpravu jejího 
okolí (Pod Ovčínem).  RMČ pověřuje zástupce starosty objednáním opravy a 
zabezpečením studny Pod Ovčínem a vybavením prostoru lavičkou z prostor 
zahrady ÚMČ Praha - Ďáblice. 
Úkol: zástupce starosty – objednat – úkol trvá 
Termín: zatím neurčen 
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K bodu č. 7. z 017. RMČ Přísp ěvek na svoz komunálního odpadu za 
rok 2011 (tajemník) 
Tajemník informoval RMČ o návrhu usnesení k příspěvkům na svoz 
komunálního odpadu za rok 2011. RMČ doporučuje předložit k př ipomínkování 
Finančnímu výboru a poté znovu projednat - úkol trvá zařazeno jako bod č. 9 
dnešní RMČ. 
 
K bodu č. 9. z 017. RMČ (Informace tajemníka a nám ěty radních 
Údržba a úpravy ZŠ a MŠ 
- zástupkyně starosty informovala RMČ o dopise ředitelky ZŠ a MŠ ve 
kterém žádá o finanční příspěvek na: 
a) zrekonstruování jedné místnosti na běžnou třídu – úkol splněn  
b) v rámci údržby MŠ - na oranžovém a zeleném pavilonu provést nátěr 
venkovních dřevěných podhledů – bude jednáno s firmou FANSTAV, která by 
případně mohla práce provést za úplatu př i provádění bezplatných oprav 
nátěrů dřevěného podbití růžového pavilonu školky prováděných v rámci 
uznané reklamace ( dle sdělení firmy FANSTAV do konce září 2011 ) 
c) v zeleném pavilonu MŠ a v původní staré budově ZŠ vyregulovat topný 
systém  
Úkol pro zástupce starosty: prověř it – úkol trvá 
Termín: neprodleně 
 
- Žádost o pronájem prostor ů v Osinalické čp. 159 na páteční odpoledne 
ve stávajícím Mateřském klubu. RMČ souhlasí s vyhlášením záměru – úkol 
splněn – záměr vyvěšen. RMČ k výše uvedenému při jala usnesení č. 
060/11/RMČ. 
RMČ po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s občanským sdružením Našim dětem o.s. se sídlem 
Lešenská 546/1, Praha 8 zastoupeným pí. Vlastimilou Vetešníkovou.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
- Úkol trvá. 

 
K bodu č. 2. z 018. RMČ (Poskytnutí finan čního daru ZO ČSCHDZ) 
- úkol splněn 

 
K bodu č. 3. z 018.  RMČ (Žádost o ukon čení nájmu jedné místnosti v 
nebytovém prostoru Osinalická čp. 766 – pí. Nováková Soukupová )  
– úkol splněn 

 
 

K bodu č. 4. z 018. RMČ Informace z jednání k p. č. 1548/56 a 1548/59 k.ú. 
Ďáblice – kontejnerové stání (zástupce starosty) 
Zástupkyně starosty podala radě informaci z jednání s panem Hodinkou, 
majitelem p.č. 1548/56 a p.č. 1548/59 (komunikace) v k.ú. Ďáblice. RMČ vzala 
na vědomí nabídku pana Hodinky. 
Úkol pro zástupkyni starosty: sjednat schůzku s panem Hodinkou. 
Termín: neprodleně 
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K bodu č. 8. z 018. RMČ  Informace tajemníka a nám ěty radních 
a) Informace o dopln ění Zastupitelstva M Č Praha – Ďáblice z řad 
náhradník ů z volební strany Vaše volba – ĎÁBLICE!  – tajemník informoval, 
že náhradníci pí. Bulirschová a p. Engel  písemně rezignovali na funkci 
náhradníka zastupitele a další náhradník, p. Niebauer, byl písemně obeslán 
a doposud se nevyjádři l. 
c) Sekání ulice Ďáblické a Kostelecké 
- úkol splněn dopis s fakturou  ve výši jedné seče byly předány TSK hl.m.Prahy 
( vlastník pozemků). 

 
e) Porušení chodníku na ul. Osinalická 168/18 – hav arijní stav 

(kaverna v chodníku) 
Zástupkyně starosty informovala RMČ o dopisu z Odboru výstavby Prahy 8. 
Úkol pro zástupce starosty: objednat znalecký geotechnický posudek – zrušen 
- na základě nových informací zástupce starosty odpoví dopisem Stavebnímu 
úřadu Prahy 8  
Termín: neprodleně 

  
j) Lezecká st ěna v hasi čské zbrojnici 

- RMČ rozhodla o uvolnění finančních prostředků ve výši 36.000,- Kč na 
zprovoznění lezecké stěny v hasičské zbrojnici. 
- Úkol pro FIO – informovat a na základě dokladu zaplatit výše uvedenou 
částku. 
 

2. Cenové nabídky Pražské služby „Pletí a dopln ění mul če dětské 
h ř išt ě Červnová a odstran ění listí v ulicích u Koní čkova nám.“ (zástupce 
starosty) 
Zástupkyně starosty informovala RMČ o cenových nabídkách Pražských 
služeb „Pletí a doplnění mulče dětské hř iště Červnová a odstranění listí 
v ulicích u Koníčkova nám.“  
- odstran ění listí v ulicích u Koni čkova nám.  
Úkol pro tajemníka - ověř it aktuálnost nabídky jak z hlediska časového, tak 
množstevního. 
Termín: neprodleně 
- dopln ění mul če dětské h řišt ě Červnová   
Úkol pro Referát životního prostředí – prověř it rozlehlost pozemků pro 
doplnění mulče, ověř it skutečné množství uloženého mulče 
Termín: neprodleně 
- smlouva o zajiš ťování fakturace poskytovaných zahradnických služeb 
RMČ nemá námitek, ale žádá př ipravení podkladů k platbám.  
Úkol: zástupce starosty 
Termín:_ ihned 

 
3. Žádost o realizaci z řízení stanovišt ě se stálým úsekovým m ěřením 

maximální rychlosti na komunikaci Cínovecká   (zást upce starosty) 
Zástupkyně starosty informovala RMČ o realizaci zřízení stanoviště se stálým 

úsekovým měřením maximální rychlosti na komunikaci Cínovecká – probíhá 
výběrové řízení. RMČ vzala výše uvedené na vědomí. 

   
4. Místní koeficient pro výpo čet dan ě z nemovitosti (starosta) 

Starosta informoval RMČ o dopise č j. MHMP 618303/2011 z MHMP (naše č j. 
1203/2011_MCPD/Star) ze dne 22.07.2011, který se týkal místního 
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koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti. Starosta informoval RMČ o 
odpovědi  č j.1203/2011_MCPD/Star, která byla odeslána dne 23.08.2011. 

 
5. Žádost o povolení instalace jedné d řevěné pohádkové sochy na p. č. 

1260/1 – Ďáblický háj (starosta) 
Starosta informoval RMČ o žádosti povolení instalace jedné dřevěné 
pohádkové sochy na p.č. 1260/1 v k.ú. Ďáblice ( Ďáblický háj). RMČ s výše 
uvedeným souhlasí. 

 
6. Stavba na p. č. 1209 – výzva k odstran ění nedostatk ů (tajemník) 

Tajemník informoval RMČ o stavbě na p.č. 1209 v k.ú. Ďáblice. Katastrální 
úřad žádá MČ Praha – Ďáblice k odstranění nebo kolaudaci nepovolené 
stavby. RMČ rozhodla zaslat žádost o přerušení řízení do 30.04.2012 na 
Katastrální úřad. 
Úkol: tajemník 
Termín: neprodleně 

 
7. Změna trasy autobusu č. 103 (starosta) 

Starosta informoval RMČ o stavbě světelného signalizačního zařízení 
Ďáblická Kostelecká a s tím související petici a výzvě občanům v ul. U 
Chaloupek a Chř ibská. RMČ rozhodla, že zástupkyně starosty a radní 
pí. Dohnalová budou zastupovat MČ Praha – Ďáblice na jednáních 
souvisejících se změnou autobusové  otočky.  
Termín: neprodleně 

 
8. Rozpo čtové opat ření č. 2 na rok 2011 (Ing. K řížek) 

Ing. Křížek informoval RMČ o návrhu rozpočtového opatření č. 2 na rok 2011. 
RMČ k výše uvedenému př i jala usnesení č.062/11/RMČ 
RMČ po projednání 
I. souhlasí 
s návrhem rozpočtového opatření č. 2 k rozpočtu MČ na rok 2011, které je 
přílohou č.1 tohoto usnesení v objemu zvýšení příjmů i výdajů o 1.194.400 
Kč na základě změny dotačních vztahů (bez nároku na financování) 
II. doporu čuje zastupitelstvu M Č: 
ke schválení výše uvedené rozpočtové opatření 
Příloha č. 1 – návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok  

 
9. Přísp ěvek na svoz komunálního odpadu za rok 2011 (Ing. K řížek) 

Ing. Křížek informoval RMČ o příspěvku na svoz komunálního odpadu za rok 
2011 a 2012. RMČ  př i jala usnesení č. 063/11/RMČ k  p řísp ěvk ům za rok 
2011 a 2012. 
Pro rok 2012 finanční výbor navrhuje  již dále nevyplácet příspěvek na svoz 
komunálního odpadu .  
RMČ po projednání : 
I.  Schvaluje  

1.1.úhradu příspěvku ve výši poplatkové povinnosti na 2. pololetí 2011 
bezhotovostním převodem z rozpočtu MČ přímo správci poplatku dle seznamu 
odsouhlaseného správcem poplatku (MHMP). 

1.2.výplatu příspěvku ostatním poplatníkům po 1. březnu 2012 z rozpočtu MČ 
2012. Nárok na příspěvek ve výši poplatkové povinnosti na 2.pololetí 2011 
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budou poplatníci uplatňovat předložením dokladu o zaplacení poplatku za 
2.pololetí 2011 a osobním dokladem k ověření trvalého pobytu. 

1.3. ukonč it výplatu příspěvku k 30.4.2012. 
II. Doporu čuje 
Zastupitelstvu MČ zrušit vyplácení příspěvků na svoz komunálního odpadu od 
roku 2012. 
 
10. Žádost o vyjád ření k návrhu ÚP SÚ HMP č. U 1011 k.ú. Ďáblice 
(starosta) 
Starosta informoval RMČ o žádosti o vyjádření se k návrhu ÚP SÚ HMP č. U 
1011 k.ú. Ďáblice. RMČ k výše uvedenému př i jala usnesení č. 064/11/RMČ 
RMČ po projednání: 
I. Nesouhlasí 
s návrhem úpravy ÚP SÚ HMP č. U 1011 v k.ú. Ďáblic  
 
II. Souhlasí 
se zněním odeslaného stanoviska č j. 1215/2011_MCPD/Star, který je přílohou 
č. 1 tohoto usnesení 
III. Pověřuje 
starostu předložit na zář ijovém zasedání ZMČ. 
Příloha: Stanovisko MČ Praha – Ďáblice č j. 1215/2011_MCPD/Star 

 
11. Výpov ěď smlouvy č. 27 p. Kmínek (starosta) 
Starosta informoval RMČ o výpovědi smlouvy č.27 panem Kmínkem.  
Úkol pro starostu: sjednat schůzku po 05.09.2011 
Termín: ihned 

 
12. Podn ět k projednávaným zásadám územního rozvoje 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE A KRAJE PRAHA – dopis Ministerstvo dop ravy 
ČR, hejtman St ředo českého kraje, p.B řezina (starosta) 
Starosta informoval RMČ o poděnu k  projednávaným zásadám územního 
rozvoje STŘEDOČESKÉHO KRAJE A KRAJE PRAHA – dopis Ministerstvo 
dopravy ČR, hejtman Středočeského kraje, p.Březina. RMČ k výše 
uvedenému př i jala usnesení č. 065/11/RMČ 
RMČ po projednání: 
I. Souhlasí 
se  zněním odeslaného stanoviska (11 starostů městských částí a obcí 
Středočeského kraje) č j. UMC P_SUCH 02128/2011, který je přílohou č. 1 
tohoto usnesení 
II. Pověřuje 
Starostu předložit na zář ijovém zasedání ZMČ. 
 
Příloha: Stanovisko č j.  UMC P_SUCH 02128/2011 
 
 
13. Návrh obecn ě závazné vyhlášky o spádových oblastech základních 
škol (starosta) 
Starosta informoval RMČ o návrhu obecně závazné vyhlášky o spádových 
oblastech základních škol. RMČ výše uvedené vzala na vědomí. 
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14. Informace tajemníka a nám ěty radních 
 
a) Stanovení priorit na investi ční akce v oblasti infrastruktury 
Starosta informoval RMČ o stanovení si priorit na investiční akce v oblasti 
infrastruktury obce, který by mě l být odeslán do 15.09.2011 na MHMP.  
 
b) Žádost o stanovisko k obecn ě závazné vyhlášce hl.m.Prahy 
k návrhu  výše koeficientu pro zvýšení dan ě z nemovitostí 
Starosta informoval RMČ, že na základě emailové konzultace bylo odesláno 
stanovisko k návrhu  výše koeficientu pro zvýšení daně z nemovitostí ( MČ 
souhlasí se zavedením místního koeficientu pro výpočet daně a jelikož MČ 
nemá dostatek relevantních informací pro určení ekonomicky a sociálně 
př i jatelného plošného koeficientu, který by platil pro celou Prahu, tak MČ jeví 
reálné vzít v posouzení ve výši A nebo B). RMČ s výše uvedeným souhlasí.  

 
c) P řenechání dispozi čního práva k bytu č. 7 Osinalická 901/28 
(zástupce starosty) 
Zástupkyně starosty informovala o přenechání dispozičního práva k bytu č. 7 
Osinalická 901/28. RMČ čeká na stanovisko Komise sociální. 

 
d) Vjezd p řed domem Ďáblická 46/56 – p. Pozler (zástupce starosty 
Zástupkyně starosty informovala RMČ o opětovné žádosti p. Pozlera o 
přehodnocení stanoviska vjezdu před domem Ďáblická 46/56. RMČ své 
stanovisko považuje za konečné. Zástupkyně starosty toto písemně oznámí 
panu Pozlerovi. 

 
e) Žádost o odkoupení vozidla IFA umíst ěném v areálu VEGACOM 
(zástupce starosty) 
Zástupkyně starosty informovala RMČ o žádosti pana Jangla o odkup vozidla 
IFA umístěném v areálu VEGACOMU. RMČ vzala na vědomí a souhlasí 
s odprodejem vozidla za 1.000,- Kč. 
Úkol: tajemník vyvěsí záměr k prodeji 
Termín: neprodleně 

 
f)Žádost o umíst ění sm ěrové šipky FLOPP na zadní stranu informa ční 
tabule ÚM Č (zástupce starosty) 
Zástupkyně starosty informovala RMČ o žádosti spol. FLOPP na zadní stranu 
informační tabule ÚMČ. RMČ s výše uvedeným souhlasí. 
 
g)   Plastová okna byt č. 3 Legioná řů p. Sojková 

Tajemník informoval RMČ o žádosti pí. Sojkové na výměnu plastových 
oken. RMČ doporučuje objednat opravu oken v celém domě. 
Úkol: tajemník 
Termín: ihned 

 
- Plynový kotel byt č. 13 Ďáblická 161/8pí. Svatošová (tajemník) 

- Tajemník informoval RMČ o žádosti pí. Svatošové o výměnu plynového 
kotle (stávající je v havarijním stavu). RMČ doporučuje prověř it, zda by 
kotel demontovaný v lékárně odpovídal technicky a kapacitně, v případě, 
že ne, objednat kotel nový a každopádně provést výměnu. 
Úkol: tajemník 
Termín: neprodleně 
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- Dopis Ekospolu a MHMP 

- Zástupkyně starosty informovala RMČ o dopisu AK Balcar, společnosti 
Ekospol a MHMP. RMČ souhlasí s odesláním dopisu. 
Úkol: zástupce starosty 
Termín: neprodleně 

 
- Zimní údržba komunikací 
- Zástupkyně starosty informovala RMČ o podkladech př ipravených RŽP k 

plánu zimní údržby komunikací a nutnosti přípravy podkladů pro výběrové 
řízení. 

- Úkol: referát životního prostředí - připravit plán vytypovaných chodníků 
v obci  

- Termín: ihned 
Úkol: Radní PhDr. Novotný – zajištění výběrového řízení 
Termín: ihned 

 
 
Konec zasedání RM Č:  v 19:30 hod . 
Zapisovatel: Jana Šimečková  
Za ověřovatele: radní Tatjana Dohnalová  
Příští zasedání:  12.09. 2011 od 13.00 hod . 


