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 Zápis ze 021. jednání Rady m ěstské části Praha - Ďáblice 
konaného dne 26. 09. 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: 
Ověřovatel zápisu:  radní Tatjana Dohnalová  

 
 

1. Kontrola úkol ů 
2. Žádost pana Ricka o ud ělení výjimky v poskytování p řísp ěvku za 

pobyty v p řírod ě pro jeho postiženou dceru Darinu Rickovou 
(starosta) 

3. Žádost o finan ční p řísp ěvek pro Náboženskou obec Církve čs. 
husitské v Ďáblicích (starosta) 

4. Zefektivn ění doru čování Ďáblického zpravodaje (zástupce starosty)  
5. Ing. Zají ček – zklidn ění dopravní situace ve staré zástavb ě Ďáblic 

(starosta) 
6. Snížení rychlosti na komunikaci Ďáblická, Šenovská (starosta) 
7. Příprava vzorové nájemní smlouvy (starosta) 
8. Přesunutí finan čních prost ředk ů do rezervního fondu (Ing. Valtr) 
9. Informace tajemníka a nám ěty radních 

 žádost o stanovisko k rozšíření vjezdu na chodník před domem č. p. 
53/48 p. Slyvka  (zástupce starosty) 

a) SOKP (silniční okruh) – dopis starostů (starosta) 
 
Program zasedání byl schválen všemi hlasy. 
 

1. Kontrola úkol ů 
e) Havarijní stav autobusové zastávky Kv ětnová – sm ěr Praha 
zastávka zasklena – úkol splněn. 

 
K bodu č. 2 z 006. RMČ (Řešení situace pé če o zele ň 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 firmou vypovězena smlouva o 
provádění čtvrtletních kontrol dětských hř išť 

Nabídky vyhodnotí RMČ. 
b) na základě jednání s firmou Prolemax RMČ rozhodla uzavřít dodatek 
k současné smlouvě, kde bude specif ikován rozsah revizí na jednu povinnou 
roční revizi za cenu 6000,-- Kč na všechna dětská hř iště, včetně nového hř iště 
v parku červnová červencová, s prolongací jednoho roku. 
 
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) 
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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 aktuálních 
postojů a 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 finančnímu 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. 
ad b) Předložit advokátní kancelář i požadavek na stanovení nájemného za 
dům a zahradu – na základě znaleckého posudku – trvá – znalecký posudek 
doručen MČ Praha – Ďáblice dne 22. 09. 2011 pod č j. 1480/2011_MCPD/Zást. 
Termín:do 04. 10. 2011 vyžádat stanovisko advokátní kanceláře 
 
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 
úkol splněn. 
 
d) Žádost pana Lubomíra 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 výstavby a investic vydala souhlasné stanovisko ke změně ÚpN 
z funkce využití ZMK na OB na pozemcích p. č. 1646/19 a 1646/20 v k. ú. 
Ďáblice.  
Úkol pro starostu – sjednat schůzku s p. Lubomírem Španihelem a na příštím 
jednání RMČ informovat – úkol splněn. 
p. Lubomír Španihel dopisem ze dne 20. 09. 2011 svoji žádost stáhl. 
 
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: zástupkyni starosty – objednat – úkol trvá. 
Termín: zatím neurčen 
 
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 – úkol 
splněn – schůzka proběhla. 
Úkol: tajemník připravit darovací smlouvu – smlouva př ipravena – bude 
podepsána po schválení Zastupitelstvem MČ Praha – Ďáblice – ZMČ rozhodlo 
doplnit smlouvu a ošetř it v ní právní vady. 
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Termín: neprodleně  
 

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. Byl pozván na ZMČ 21. 09. 2011 – téhož dne složil 
slib Zastupitele MČ Praha – Ďáblice. 
 
c) Sekání ulice Ďáblické a Kostelecké 
- úkol splněn, dopis s žádostí o kompenzaci nákladů za údržbu cizího 
pozemku s fakturou ve výši jedné seče byly předány TSK hl.m.Prahy  
( vlastník pozemků) – stanovisko TSK bude projednáno s Ing. Tumpachem. 
Úkol: zástupkyni starosty – daná situace projednána s Ing. Tumpachem – úkol 
trvá. 
Úkol tajemník:  
objednat seč ul. Kostelecká 
RŽP předá seznam prací, které mají být ještě provedeny do 12/2011 
Termín: neprodleně 
 
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 zástupkyni starosty: objednat znalecký geotechnický posudek – 
zrušen. - na základě nových informací zástupce starosty odpoví dopisem 
Stavebnímu úřadu Prahy 8 – úkol splněn – Odbor výstavby Prahy 8 trvá na 
zaslání znaleckého posudku do 15.11/2011. 
RMČ rozhodla odpovědět Odboru výstavby Praha 8, v současné době je 
podloží a konstrukce chodníku opravena a to v souladu s posudkem, který má 
k dispozici i stavební úřad. Opravu bez dalšího provedl na své náklady RNDr. 
P. Nešvara (mj. autor výše zmíněného posudku). Z tohoto důvodu RMČ 
rozhodla, že do doby případné obnovy závady v podloží chodníku nebude již 
zasahovat do opravené konstrukce podloží chodníku před domem č.p. 168.  a 
nebude zasahovat žádnou sondou ani do opravy dláždění chodníku. 
Úkol: zástupce starosty odpovědět ÚMČ Praha 8 – Odboru výstavby 
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. – Rada předpokládá, že zbylou částku ve výši 3.985,- Kč uhradí ze 
svého rozpočtu Sbor dobrovolných hasičů. 

 
K bodu č. 2 z 019. RMČ (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 dětského hř iště Červnová a odstranění listí 
v ulicích u Koníčkova nám.“  
- dopln ění mul če dětské h řišt ě Červnová   



 44

Úkol pro Referát životního prostředí – jednat o upřesnění rozlohy v nabídce, 
v případě, že plocha nepřesáhne 200 m2, RMČ doporučuje objednat. Tato 
rozloha vyplynula z měření, které provedli manželé Dvořákovi. 
Termín: neprodleně 
-  RŽP – proběhla schůzka se spol.  Pražské služby a.s., které doporučují 

další jednání k zaměření rozlohy. 
Úkol: tajemník – po dohodě o rozloze letos urgentně objednat pouze vypletí, 
doplnění mulče se překládá až na jaro 2012. 
Termín: neprodleně 
 
- Dodatek č. 1 ke smlouv ě o dílo č. 040/2011s Pražskými službami 
- úkol splněn – dodatek podepsán. 
 
K bodu č. 7 z 019. RMČ (Změna trasy autobusu č. 103 (starosta) 
- RMČ rozhodla o zaplacení opravy chodníku v ul. Kostelecká, před bytovým 
domem č. p. 735, dle cenové nabídky AŽD a.s. Praha - chodník opraven – 
úkol splněn.  
- O trvalé změně ukončení autobusu č. 103 proběhnou postupně další jednání. 
 
k bodu č. 11 z 019. RMČ (Výpov ěď smlouvy č. 27 p. Ing. Ji ří Kmínek 
(starosta) 
Starosta informoval RMČ o výpovědi smlouvy č. 27 panem Kmínkem.  
Úkol pro starostu: sjednat schůzku po 05. 09. 2011 – úkol splněn. 
Úkol: tajemník př ipravit podklady pro uzavření nové nájemní smlouvy k 
odsouhlasení ze strany p. Ing. Jiřího Kmínka pro uzavření předmětné smlouvy 
od 01.10:2011. 
Termín: ihned 

 
K bodu č. 14. z 019. RMČ (Informace tajemníka a nám ěty radních) 
 
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 umístěného v areálu VEGACOMU. RMČ vzala na vědomí a souhlasí 
s odprodejem vozidla za 1.000,- Kč – úkol trvá. 
 
- 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 – úkol splněn, kotel z lékárny byl shledán vyhovujícím, RMČ 
po montáži požaduje předložení veškerých revizí. 
 
- Dopis Ekospolu a MHMP 
- Zástupkyně starosty informovala RMČ o dopisu AK Balcar, který bude 

odeslán spol. Ekospol a MHMP ve věci zimní údržby komunikací v oblasti 
Pod Hájem a Nové Ďáblice (oblast nad starým hřbitovem). MČ Praha – 
Ďáblice vyzývá spol. Ekospol a MHMP, aby uhradili konkrétní částku za 
úklid sněhu.   

Úkol: zástupkyně starosty – dopis odeslán - úkol splněn – Ekospol reagoval 
na zaslaný dopis dopisem ze dne 19. 09. 2011 pod č j. 
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1453/2011_MCPD/ZÁST, ve kterém uvádí, že neuhradí požadovanou částku 
za údržbu komunikací z důvodu, že není vlastníkem komunikací. Toto tvrzení 
se nezakládá na pravdě, a proto bude celá záležitost předána advokátní 
kancelář i k řešení.  
Úkol: zástupce starosty -  předat k řešení advokátní kancelář i Balcar a spol. 
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: Radní PhDr. V. Novotný – zajištění výběrového řízení – úkol splněn. 
Úkol: zástupkyně starosty – zajistit objednání – úkol splněn. 
 
 
K bodu č. 3. z 020. RMČ (Žádost o prodloužení pronájmu t ě locvi čny 
v Obecním dom ě – tance pro d ěti) 
Tajemník informoval RMČ o žádosti pí. Hany Dluhošové (tance pro děti) o 
prodloužení smlouvy o pronájem sálku v Obecním domě. Jelikož nelze 
smlouvu prodloužit, po uplynutí doby její platnosti, je nutné znovu vyhlásit 
záměr na tento pronájem 
Úkol: tajemník zajistí vyhlášení záměru na pronájem sálku – trvá. 
Termín: neprodleně 
 
K bodu č. 4. z 020. RMČ (Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – Štefan 
Lukács)  
RMČ nesouhlasí s prodloužením pronájmu p. Štefanovi Lukácsovi, neboť není 
ani RMČ ani svými sousedy v domě považován za řádného nájemce bytu. 
Úkol: tajemník – sdě l it panu Lukácsovi termín vyklizení bytu – úkol splněn. 
Termín: neprodleně 
- Pan Lukács požádal o revizi rozhodnutí RMČ - RMČ pověří sociální komisi 
a ÚMČ provede místní šetření za účelem vydání konečného stanoviska. 
Úkol: pro tajemníka předat k prošetření Sociální komisi 
Termín: příští RMČ 
 
5. K bodu č. 8. z 020.RMČ (Informace tajemníka a nám ěty radních 
a) stavba garáže p. Páši na pozemku M Č Praha – Ďáblice p. č. 273/2 k. 
ú. Ďáblice (zástupce) 
Zástupkyně starosty informovala RMČ o stavbě garáže p. Páši na pozemku  
p.č. 273/2 k.ú. Ďáblice, který je ve vlastnictví MČ Praha – Ďáblice.  
Úkol: zástupce starosty zašle dopis spolu s výpisem z Katastru nemovitostí p. 
Pášovi. 
Termín: neprodleně 
 
c) z řízení retardér ů v obci, upravení harmonogramu st říhání živých 
plot ů v ul. H řenská (viz bod 10 KVI) (zástupce) 
- Zástupkyně starosty informovala RMČ, že Komise životního prostředí a 
dopravy a Komise výstavby a investic projednaly na svém jednání žádosti 
občanů Ďáblic na zřízení retardérů v obci. Z důvodu zklidnění dopravy v obci. 
Úkol: zástupkyně starosty – př ipravit ve spolupráci s oběma komisemi 
podklady pro jednání v této věci s příslušnými institucemi – úkol trvá. 
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d) stanovisko Komise výstavby a investic k žádosti firmy Loxia o 
vydání souhlasu se zásahem do pozemk ů p. č. 194/20, p. č. 194/21 k. ú. 
Ďáblice ve vlastnictví M Č Praha - Ďáblice pro územní řízení k projektu 
Ďáblické rezidence (bod 8 Komise výstavby a investic ) (zástupce) 
Zástupkyně starosty informovala o zamítavém stanovisku komise. RMČ po 
posouzení projektové dokumentace nesouhlasí se zásahem do pozemků p.č. 
194/20 a p.č. 194/21 k.ú. Ďáblice v rámci výstavby infrastruktury pro Ďáblické 
rezidence. 
Úkol: zástupce  starosty  zpracuje a př ipraví k odeslání zamítavé stanovisko 
MČ – úkol splněn. 
 
e)  Rexa – Holec (starosta) 
- RMČ byla starostou informována o aktuálním právním sporu. RMČ vzala 
informaci na vědomí. 
  
f)  žádost pí. Drtinové o poskytnutí p řísp ěvku na rekonstrukci 
sociálního zázemí obecního bytu (tajemník) 
- Tajemník informoval RMČ o žádosti pí. Drtinové o poskytnutí příspěvku na 
rekonstrukci soc. zázemí obecního bytu. Na základě žádosti pí. Drtinové 
RMČ doporučuje udě lat pasportizaci celého domu – úkol trvá 
Úkol: Ing. Dvořák a PhDr. Novotný 
Termín: upřesněn - do konce 10/2011 
 

g) Odsv ěření 1226/1 k. ú. Ďáblice a vytipování vhodného pozemku ke 
sm ěně (RŽP Vojtová) 

- Bc. Vojtová (Referát životního prostředí) informovala RMČ o pozemcích, 
které navrhuje na převzetí od MHMP do své správy. Jedná se o p. č. 1217/1, 
1206, 1207, 1205, 1204, 1203/1, 1203/2. Dále u p. č. 1208 (duplicitní 
vlastnictví s PK 384/3 svěřeno MČ Praha – Ďáblice) a p. č. 1211 (duplicitní 
vlastnictví s PK 384//4 svěřeno Pozemkový fond ČR), vše v oblasti vrchu 
Ládví, ale doporučuje posečkat s touto směnou do doby ukončení digitalizace 
pozemků Katastrálním úřadem. RMČ s výše uvedeným návrhem souhlasí. 
Úkol: tajemník – úkol trvá. 
Termín: bude upřesněn 
 
ch) kontejnerové stání v ul. Zá ř i jová 
Zástupkyně starosty informovala RMČ o jednání, které proběhlo na Odboru 
výstavby Prahy 8 ve věci odstranění nepovoleného kontejnerového stání v ul. 
Zář i jová. RMČ rozhodla, že kontejnerové stání bude odstraněno po vydání 
rozhodnutí o odstranění nepovolené stavby kontejnerového stání v ul. 
Zář i jové p. č. 1729/115 k. ú. Ďáblice Odborem výstavby Prahy 8 – dopis 
odeslán – úkol splněn. 
 
2. Žádost pana Justiniána Ricka o ud ělení výjimky v poskytování 
p řísp ěvku za pobyty v p řírod ě pro jeho postiženou dceru Darinu 
Rickovou (starosta) 
Starosta informoval RMČ o žádosti pana Justiniána Ricka na poskytnutí 
příspěvku za pobyt v přírodě pro jeho postiženou dceru Darinu Rickovou. RMČ 
zamítla udě lení výjimky a rozhodla poskytnout účelový dar. RMČ k výše 
uvedenému př i jala usnesení č. 069/11/RMČ k účelovému daru na pobyt 
v přírodě. 
RMČ po projednání: 
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Rada m ěstské části po projednání: 
I. Schvaluje  
poskytnutí účelového daru ve výši 3.000,- Kč pro Darinu Rickovou bytem 
Osinalická 901/28, Praha 8 – Ďáblice na pobyt ve škole v přírodě. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem darovací smlouvy. 
 
3. Žádost o finan ční p řísp ěvek pro Náboženskou obec Církve čs. 
husitské v Ďáblicích (starosta) 
Starosta informoval RMČ o žádosti o finanční příspěvek Náboženské obce 
Církve čs. Husitské v Ďáblicích. RMČ k výše uvedenému př ijala usnesení č. 
070/11/RMČ k účelovému daru na instalaci elektroměru. 
RMČ po projednání: 
I. Schvaluje 
Poskytnutí účelového daru ve výši 8.000,- Kč pro Náboženskou obec Církve 
čs. husitské v Ďáblicích na změnu umístění elektroměru. Částka bude 
vyplacena po předložení dokladů. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem darovací smlouvy. 
 
4. Zefektivn ění doru čování Ďáblického zpravodaje (zástupce starosty) 
Zástupkyně starosty informovala RMČ o stížnostech občanů z oblasti Blat a 
U Chaloupek na zefektivnění doručování Ďáblického zpravodaje. RMČ 
rozhodla o napsání stížnosti na Českou poštu a.s., jelikož není spokojenost 
jak s včasným a pravidelným doručováním běžných zásilek, tak i doručování 
Ďáblického zpravodaje. 
Úkol: zástupce starosty 
Termín: neprodleně 
  
5. Ing. Zají ček – zklidn ění dopravní situace ve staré zástavb ě Ďáblic 
(starosta) 
RMČ projednala žádosti na umístnění retardérů na zpomalení rychlosti. 
Náměty budou součástí celkového dopravního řešení, které RMČ př ipravuje 
Úkol: tajemník – příprava mapy  
Termín: zařadit jako bod na příští RMČ pod názvem „Dopravní situace 
Ďáblic“ 
 
6. Snížení rychlosti na komunikaci Ďáblická, Šenovská (starosta) 
RMČ projednalo snížení rychlosti na komunikaci Ďáblická (umístit přechod 
pro chodce ke kř ižovatce vedoucí k Centrálnímu náměstí, dále přemístit 
informační radar k cukrárně a snížení rychlosti na 40 k Ďáblickému hřbitovu. 
Dále se RMČ zabývala umístěním přechodu na ul. Šenovské k Vegacomu a 
jejich zvýrazněním – blikající přechod.) 
Úkol: tajemník – příprava mapy  
Termín: zařadit jako bod na příští RMČ pod názvem „Dopravní situace 
Ďáblic“ 
 
7. Příprava vzorové nájemní smlouvy (starosta) 
RMČ projednala nutnost přípravy vzorové nájemní smlouvy. 
Úkol: tajemník – zadat přípravu nové nájemní smlouvy advokátní kancelář i. 
Termín: neprodleně 
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8. Přesunutí finan čních prost ředk ů do rezervního fondu (Ing. Valtr) 
Tajemník informoval RMČ o nutnosti přesunutí f inančních prostředků v rámci 
rozpočtového opatření č. 3. RMČ k výše uvedenému př i jala usnesení č. 
071/11/RMČ. 
Rada MČ po projednání 
I. schvaluje 
návrh rozpočtového opatření č. 3 k rozpočtu MČ na rok 2011 v následujícím 
rozsahu: 
Rozpočtové opat ření č.3 k rozpo čtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2011 
V souladu se. zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů předkládáme návrh rozpočtového opatření č. 3 k rozpočtu MČ na 
rok 2011 : 
1) změna dotačního transferu TJ Ďáblice (22 000 Kč) 
2) převod do FRR – doplnění pro termínovaný vklad (200 000 Kč) 
3) vyrovnání z pol. nespecifikované rezervy (- 222 000 Kč) 
 
Městská část Praha - 
Ďáblice      

Rozpo čet na rok 2011 
rozpis 

RS 
skut 1-

7 
rozpis 
RU 2 RO č.3 

rozpis 
RU 3 

 2 011 2011 9_2011 2011 9_2011 
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE       
BĚŽNÉ           
Kapitola 6 Kultura sport 
a cestovní ruch           

Neinvestiční transfery  400 000 
322 

000,00 
400 

000,00 
22 

000,00 
422 

000,00 
            
Kapitola 10 Všeobecná 
pokladní správa           

Nespecifikované rezervy 500 000 0,00 
892 

900,00 
-222 

000,00 
670 

900,00 

Převod do FRR 0 0,00 0,00 
200 

000,00 
200 

000,00 
      
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 
CELKEM       0,00    
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 
CELKEM       0,00    

 
II. pov ěřuje vedoucího FIO: 
předložit rozpočtové opatření na vědomí ZMČ na nejbližším zasedání 
 
9. Informace tajemníka a nám ěty radních 

 a) žádost o stanovisko k rozšíření vjezdu na chodník před domem 
čp. 53/48 p. Slyvka  (zástupce starosty) 

Zástupkyně starosty informovala RMČ o žádosti p. Slyvky o rozšíření vjezdu 
přes chodník před domem p.č. 53/48, ul. Ďáblická, které provede na vlastní 
náklady.. RMČ s rozšířením souhlasí. 
Úkol: zástupce starosty- zaslat vyjádření 
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Termín: neprodleně 
 
b) SOKP (silni ční okruh) – dopis starost ů (starosta) 
Starosta informoval RMČ o svolání schůzky starostů (signatářů) zástupců 
Krajského úřadu Středočeského kraje ve věci silničního okruhu a „regionální 
varianty“. RMČ výše uvedené vzala na vědomí. 
 
c) Dopln ění Redak ční rady Ďáblického zpravodaje 
Starosta informoval RMČ o odstoupení pí. Ilony Blažkové z redakční rady a 
pana RNDr. Martina Smrčka z funkce předsedy redakční rady Ďáblického 
zpravodaje. RMČ k výše uvedenému př ijala usnesení č. 072/11/RMČ. 
RMČ po projednání: 
 
I. Bere na v ědomí  
odstoupení pí. Ilony Blažkové z Redakční rady Ďáblického zpravodaje 
 a pana RNDr. Martina Smrčka z funkce předsedy Redakční rady Ďáblického 
zpravodaje 
II. Jmenuje 
pana Michala Petrova a Hanu Macháňovou za č leny Redakční rady 
Ďáblického zpravodaje. 
 
 
Konec jednání RM Č: v 19:00 hod . 
Zapisovatel: Jana Šimečková  
Za ověřovatele: radní Tatjana Dohnalová  
Příští jednání:  10. 10. 2011 od 13.00 hod . 


