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Zápis z 028. jednání Rady m ěstské části Praha - Ďáblice 

konaného dne 05. 12. 2011 od 13:00 hodin 
 
Přítomni:  starosta Ing. Miloš Růžička, zástupkyně starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Tatjana 
Dohnalová, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní PhDr. Vladimír Novotný, tajemník ÚMČ Vlastimil 
Fouček  
Omluveni: tajemník ÚMČ Vlastimil Fouček - přišel v 16,00 hod. 
Hosté: --- 
Ověřovatel zápisu:  radní Tatjana Dohnalová  
 
1. Kontrola úkol ů 
2. Dar pozemku p. č. 1026/13 od spole čnosti EKOSPOL, a.s. (tajemník) 
3. Žádost o pronájem nebytových prostor v objektu K větnová 598/48 (PhDr. Novotný) 
4. Příspěvky za pobyt v p řírod ě v roce 2012 (starosta, Ing. Valtr) 
5. Úhrada skládkovného pro ob čany v roce 2012 (starosta, Ing. Valtr) 
6. Inventarizace majetku M Č Praha – Ďáblice (tajemník) 
7. Žádost pí. Černoškové o souhlas vlastníka komunikací s realizac í vjezdu a 
vybudování inženýrských sítí na p. č. 1647/2 (podíl 1/3) a 1647/4 (podíl 1/3)  (zástupk yně 
starosty) 
8. Informace tajemníka a nám ěty radních 
 
Program zasedání byl schválen všemi hlasy. 
 
1. Kontrola úkol ů 
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) 
ad b) Předložit advokátní kanceláři požadavek na stanovení nájemného za dům a zahradu – na 
základě znaleckého posudku – trvá – znalecký posudek doručen MČ Praha – Ďáblice dne 22. 09. 
2011 pod čj. 1480/2011_MCPD/Zást. 
Termín: záměr vyvěšen od 17. 10. 2011 do 2. 11. 2011 
Tajemník informoval RMČ o vyvěšení záměru, přišla jedna nabídka od Burianových. RMČ 
pověřuje starostu k dalším jednáním s Burianovými ve věci uzavření nájemní smlouvy s 
Burianovými, splácení nájemného a uzavření kupní smlouvy. Příští RMČ podá informaci. 
Úkol pro starostu: jednat s rodinou Burianových – úkol splněn – jednání proběhlo, na jednání 
domluven další postup směřující k odprodeji podílu MČ. Obě strany připravují podklady pro 
uzavření smlouvy. 
Termín: do konce 01/12 
 
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 Ing. Jiřím Kmínkem.  
Úkol pro starostu: sjednat schůzku po 05. 09. 2011 – úkol splněn. 
Úkol: tajemník připravit podklady pro uzavření nové nájemní smlouvy k odsouhlasení ze strany 
pana Ing. Jiřího Kmínka pro uzavření předmětné smlouvy od 01.10:2011. Bylo zahájeno jednání 
se zástupcem p. Ing. Jiřího Kmínka. 
Termín: ihned - úkol trvá – probíhá příprava k uzavření smlouvy – smlouva připravena k podpisu.  
RMČ k výše uvedenému přijala usnesení č. 087/11/RMČ ke smlouvě č. 027 uzavřené s Ing. Jiřím 
Kmínkem na pronájem pozemků pro zemědělské využití. 
RMČ po projednání: 
I. Souhlasí 
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se zněním smlouvy č.: 27 s Ing. Jiřím Kmínkem na pronájem pozemků pro zemědělské využití. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy 
Počtem hlasů 5 – 0 – 0 
 
K bodu č. 14. z 019. RMČ (Informace tajemníka a nám ěty radních) 
e) Žádost o odkoupení vozidla IFA umístěném v areálu VEGACOM (zástupce starosty) 
Zástupkyně starosty informovala RMČ o nové nabídce pana Zdeňka Jangla na odkup vozidla IFA. 
Odkup nabízí za cenu 14.000 Kč. Cena je včetně zajištění a úhrady ekologické likvidace a 
vyřazení vozidla z provozu (z registru vozidel).   
Do konce lhůty pro zveřejnění záměru došla další nabídka, kromě nabídky od pana Zdeňka 
Jangla, a to nabídka pana Pavla Dolanského – odkoupení za cenu 13 000,- Kč. Rada se rozhodla 
akceptovat novou nabídku pana Zdeňka Jangla. 
Úkol: starosta – pozvat na jednání pana Zdeňka Jangla a doporučit dohodu s panem Pavlem 
Dolanským na využití zbylých, nevyužitých součástek – úkol splněn. 
Termín: neprodleně 
Jednání s p. Janglem proběhlo, souhlasil s dohodou s p. Dolanským a sám ho osloví.  
RMČ nemá žádné další informace o jednání p. Jangla s p. Dolanským. 
Úkol tajemník – nedojde-li k dohodě mezi p. Janglem a p. Dolanským, bude p. tajemník 
informovat p. Jangla do 15.11.2011, že věc bude předána k řešení advokátní kanceláři a Policii 
ČR. Pan Dolanský poslal nepodepsaným mailem vzdáním své nabídky. Po doručení originálu 
bude rozhodnuto o původní nabídce pana Jangla. Úkol trvá. 
 
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. úkol splněn 
– čeká se na písemnou reakci pana Páši, zatím p. Páša verbálně informoval, že připravuje 
písemné vyjádření – obdržené písemné vyjádření p. Páši bude zkonzultováno s advokátní 
kanceláří a poté RMČ rozhodne o dalším postupu. 
Úkol: zástupkyně starosty 
Termín: neprodleně – čeká se na vyjádření AK Balcar a spol. Úkol trvá – v řešení u AK Balcar a 
spol. (zástupkyně starosty upřesní termín  převzetí v.u.vyjádření) 
 
f)  žádost pí. Drtinové o poskytnutí p říspěvku 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 udělat pasportizaci 
celého domu – úkol splněn. 
Úkol: Ing. Dvořák a PhDr. Novotný – byla provedena pasportizace celého domu, dokud nebude 
provedena pasportizace celého bytového fondu, nebude RMČ rozhodovat o jednotlivých 
investicích a úpravách, netýká se to havárií. 
Úkol: tajemník zajistí osnovu pro pasport, která bude vyplněna po provedeném novém místním 
šetření. Dále zajistí opravu (výměnu) střešního okna ve společných prostorách, zabezpečí se tak 
jeho řádné zavírání. – úkol trvá – upřesnit nabídku, dopracovat seznam k pasportizaci. 
Zástupkyně starosty zajistí opravu (výměnu) střešního okna ve společných prostorách, zabezpečí 
se tak jeho řádné zavírání. 
Termín: neprodleně  
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K bodu 5. z 022. RM Č Dopravní řešení Ďáblic (tajemník) 
Bude projednáno po dodání podkladů z komisí.  Komise se sejdou 07. 11. 2011 v 18.00 hod. – na 
základě předložených návrhů ze společného jednání obou komisí budou připraveny podklady do 
programu rady 28. 11. 2011. 
Úkol:  zástupkyně starosty přizve na jednání rady 28. 11. 2011 na 13,00 hodin projektanta Ing. 
Coufala a předsedu komise výstavby a investic Ing. Täubela 
Termín: neprodleně – Jednání proběhlo, projektanti zapracovali část řešení do mapy. V komisích 
se projednají další řešení a zakreslí se do mapy.  
Jednání proběhlo. Projektanti předložili část navrhovaných dopravních řešení zapracovanou do 
mapy. Další navrhovaná opatření, včetně předběžných cen, budou postupně zapracovávána 
v komisích.  
Úkol zástupkyně starosty – koordinovat práce komisí a výsledek předložit radě před přípravou 
rozpočtu. Na příští RMČ bude předáno finální řešení. 
 
b) radní paní Dohnalová připomněla povinnost firmy A.S.A. spol. s r. o. vyplývající ze stavebního 
povolení 26. sekce skládky udržovat vysazený zelený pás vně areálu skládky. Rada ukládá RŽP 
ÚMČ zkontrolovat plnění podmínek stavebního povolení a v případě zjištění nedostatků zjednat 
nápravu – úkol nesplněn- trvá. Radní vyslovili nespokojenost s tím, že ani po uplynutí 28 dní od 
zadání tohoto úkolu nedošlo k jeho splnění. Některé případně zjištěné nedostatky (nahrazení 
uhynulých rostlin) tak velmi pravděpodobně nebudou moci být vzhledem k pokročilému 
klimatickému období letos napraveny (rada č. 025 - 7.11.2011). Radní opětovně vyslovili 
nespokojenost s tím, že ani po uplynutí 42 dní od zadání tohoto úkolu nedošlo k jeho splnění.     
Termín: neprodleně  - Ing. Lenka Stroblová z komise životního prostředí po dohodě s paní 
Dohnalovou provedla kontrolu ochranného pásu a připravila podklad pro jednání rady. Na příštím 
jednání bude zařazeno do programu. - Úkol splněn – tajemník informoval o kontrole, kterou 
provedl referát životního prostředí a o úmyslu zaslat firmě .A.S.A., spol. s r.o. výzvu k nápravě, 
rada doporučila použít ve výzvě podkladů zjištěných komisí životního prostředí. 
 
K bodu č. 3. z 023, RMČ (Úklid a zateplení p ůdy v ZŠ U Parkánu) (starosta) 
Zástupkyně starosty seznámila RMČ s nutností zabezpečit z hygienického důvodu úklid půdních 
prostor ZŠ U Parkánu od holubích exkrementů. RMČ po projednání požaduje udělat taková 
opatření, která zabrání dalšímu pronikání populace holubů do půdních prostor a následně provést 
zateplení podlahy půdy takovým způsobem, aby zateplení umožnilo chůzi po podlaze půdy pro 
příležitostnou údržbu a obsluhu antén 
Úkol: zástupkyně starosty připraví podklady pro oslovení firem – úkol splněn. 
Úkol: zástupkyně starosty provede kontrolu půdy. 
Kontrola půdy provedena. Půda je již uklizená.  Zbývá vyřešit pronikání holubů do půdních prostor. 
- Zástupkyně starosty prověří účelnost instalace  ochranné sítě.  - úkol trvá – čeká se na upřesnění 
nabídky od oslovené firmy. 
 
K bodu č. 2. z 025 RMČ (Žádost spol. CENTRAL GROUP a.s. o stanovisko k na vrhované 
změně územního plánu pro pozemky p. č. 1026/10, 1026/11 a 1559/12 v k.ú. Ďáblice ze 
stávajícího využití OP a ZMK na OB a ZMK (starosta)  
Starosta pozval zástupce firmy Central Group, aby radě MČ představili varianty možné výstavby 
západní části Ďáblic. RMČ postupuje materiály k vyjádření Komisi výstavby a investic a Komisi 
životního prostředí a dopravy.  
KŽPaD již vydala nesouhlasné stanovisko. Úkol zástupkyně starosty – zajistit do příští rady 
stanovisko KVaI. – úkol splněn. 
Obě komise vydaly nesouhlasné stanovisko a na základě toho rada pověřuje starostu odpovědí – 
úkol trvá – přílohou zápisu z jednání rady budou obě odpovědi MČ. 
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K bodu č. 5. z 025 RMČ (Žádost TJ Ďáblice oddíl tenisu o investici na zateplení objekt u 
klubovny a šaten-starosta)  
Zástupci TJ Ďáblice – oddíl tenisu RKČ předložili obnovenou žádost na zateplení objektu klubovny 
a zlepšení technického stavu objektu. 
Úkol: Ing. Dvořák – provede místní šetření a poté podá RMČ informaci. 
Termín: do konce listopadu 2011 – úkol splněn – Ing. Dvořák šetření provedl a RMČ podal 
informace. 
RMČ rozhodla po dohodě se zástupcem místního oddílu tenistů, že se klubovna tohoto oddílu 
zateplovat nebude.  
K bodu č. 7. z 025 RMČ (Reklamace opravy propadlého chodníku  - zástupce starosty) 
Zástupkyně starosty informovala RMČ o reklamaci opravy propadlého chodníku p. Pozlera. 
Informace bude předána k vyjádření zhotovitelské firmě. Čeká se na vyjádření firmy. – úkol splněn 
– oprava provedena 30.11.-1.12.2011. 
 
c) tabule se znakem M Č 
Starosta informoval RMČ o tabuli se znakem MČ na č. p. 104 v Osinalické ulici. 
Úkol: tajemník - prověřit zda bylo vydáno povolení s umístěním znaku MČ  
Termín: neprodleně – úkol splněn - úkol pro zástupkyni a starostu kontaktovat vlastníka, poučit ho 
o možných následcích plynoucích z ponechání vitráže se znakem MČ, ale zároveň vlastníkovi 
poradit legální způsob ponechání vitráže – úkol trvá. 
 
d) pasportizace zelen ě  - konkuren ční nabídka 
PhDr. Novotný informoval RMČ o konkurenční nabídce od společnosti MDP geo s.r.o. na 
pasportizaci zeleně s možností exportu dat do programu MYSIS. – úkol trvá. 
 
g) Kontejnerové stání p. č. 1729/115 k. ú. Ďáblice 
Zástupkyně starosty informovala o vydaném rozhodnutí Odbor výstavby MČ Praha 8, který 
nařizuje naší MČ odstranění kontejnerového stání na pozemku 1729/35 a 1729/115 k. ú. Ďáblice, 
ulice Zářijová,  s termínem do 31. 12. 2011. 
Úkol pro zástupkyni starosty: Vyzvat firmu Kortam k odstranění nepovoleného kontejnerového 
stání na vlastní náklady v termínu do 10. 12. 2011. - úkol trvá. 
 Termín:  neprodleně – úkol splněn – výzva odeslána 
Úkol pro RŽP: oslovit Pražské služby a informovat je o vydaném nařízení, domluvit s nimi, zda 
popelnice zůstanou v ulici Zářijová na původně určeném místě, nebo zda je odvezou. 
Termín: neprodleně – úkol splněn. RŽP dohodlo s PS, a.s. přemístění kontejnerů ihned po 
vybudování nového kontejnerového stání v odsouhlasené lokalitě, tak, aby nedošlo k přerušení 
služby. - zástupkyně starosty vybere a objedná firmu, která vybuduje nové kontejnerové stání 
v souladu s dokumentací a ohlásí stavbu stavebnímu odboru MČ Praha 8 
. 
K bodu č. 2. z 026. RMČ (Výběrové řízení „Ve řejná zakázka malého rozsahu“ – „Zimní 
údržba na komunikacích M Č Praha – Ďáblice 2011- 2012“ - PhDr. Novotný) 
Radní Novotný seznámil radu s průběhem a výsledkem výběrového řízení „Zimní údržba na 
komunikacích M Č Praha – Ďáblice 2011- 2012“.  RMČ po projednání přijala usnesení č. 
083/11/RMČ v tomto znění: 
usnesení ve věci výběrového řízení na dodávku služeb  
Firma ASTAR s.r.o. Odstoupila od soutěže, byla oslovena firma druhá v pořadí, která byla pozvána 
na 07.12.20111 k podpisu smlouvy. 
RMČ k výše uvedenému přijala usnesení č. 088/11/RMČ. 
RMČ po projednání: 
I. Souhlasí 
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se zněním smlouvy se společností MERIBEL, spol. s r.o. o „Zimní údržbě na komunikacích MČ 
Praha – Ďáblice 2011- 2012“ 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
Počtem hlasů 5 – 0 – 0 
 
K bodu č. 3. z 026. RMČ (Výběrové řízení na pozici sekretá řky - starosta) 
Starosta seznámil radu se skutečností, že současná zaměstnankyně sekretariátu podala výpověď 
a současně přednesl svoji vizi fungování sekretariátu. Rada požaduje okamžité zveřejnění výzvy 
s dobou trvání do 5. 12. 2011 a jmenování komise ve složení starosta, zástupkyně starosty, radní 
Dohnalová a tajemník s tím, že místo bude „neúřednické“, výběrové řízení nebude podléhat 
zákonu 312/2002 Sb., o úřednících, nástup od 1. 1. 2012, předpokládaný platový tarif 8 - 10. – 
úkol trvá 
 
b) pí Kalakajová 
rada neschvaluje poskytnutí příspěvku na rehabilitační pobyt v přírodě formou daru z důvodu 
nesplnění podmínek – úkol pro starostu odpovědět – úkol trvá. 

c) p. Janoušek  
úkol pro starostu ozvat se a nabídnout pomoc – úkol trvá. 
 
Bod č. 3 z 027. RMČ (Dlužné nájemné bývalá restaurace U Krále Holce – pí. Kovácsová) 
Radě byly podány stručné informace o dlužném nájemném – rada po projednání pověřuje 
zástupkyni starosty informovat pí. Kovácsovou o následujícím právním kroku - exekuce na 
vymáhání dlužné finanční částky, nedojde-li k zaplacení či dohodě – pí. Kovácsová byla 
telefonicky oslovena. Zástupkyně starosty zašle písemnou výzvu k zaplacení.  
 
Bod č. 4 z 027. Odměny komisím za rok 2011 
Rada vyslechla informace od p. Křížka o odměnách pro členy komisí v minulých letech – úkol pro 
starostu – oslovit jednotlivé komise a získat informace pro projednání v příští radě a přípravu 
informace do zastupitelstva – úkol trvá. 
 
Bod č. 6 z 027. Koncept rozpo čtu na r. 2012 od Finan čního výboru 
Ing. Křížek přednesl koncept rozpočtu – rada tento bod přesunuje na další setkání rady, které se 
bude konat 5. 12. 2011 – úkol trvá. 
 
2. Dar pozemku p. č. 1026/13 od spole čnosti EKOSPOL, a.s. (tajemník) 
tajemník informoval RMČ o daru pozemku p.č. 1026/13 v k.ú. Ďáblice od spol. EKOSPOL, a.s. 
RMČ nesouhlasí s převzetím daru (pozemek p.č.1026/13 v k.ú. Ďáblice) do doby vyřešení i všech 
ostatních majetkoprávních vad a nedostatků v lokalitě. 
 
3. Žádost o pronájem nebytových prostor v objektu K větnová 598/48 (PhDr. Novotný) 
RMČ po projednání souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout nebytové prostory pod 
restaurací Květnová (bývalý sklad CO) k provozování volnočasových aktivit pro děti a mládež – 
klub bojových umění a sportu.  
Úkol: tajemník vyhlásí záměr 
Termín: neprodleně. 
 
4. Příspěvky za pobyt v p řírod ě v roce 2012 (starosta, Ing. Valtr) 
Starosta informoval RMČ o návrhu usnesení ke kompenzačnímu příspěvku za provoz skládky na 
rok 2012. RMČ k výše uvedenému přijala usnesení č. 089/11/RMČ 
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Rada po projednání: 
I. Doporu čuje 
1.1. navýšení celkové částky kompenzačního příspěvku za provoz skládky o 100.000,- Kč oproti 
rozpočtu 2011 na částku 1.700.000,- Kč. 
1.2. ponechání věkové kategorie pro vyplácení příspěvku  pro všechny děti, které dovrší v roce 
2012 věku od 0 do 15 let a mají trvalý pobyt v MČ Praha – Ďáblice.  
1.3. vyplácet částku ve výši 2.500,- Kč na dítě 
II. Ukládá starostovi 
tento bod předložit ke schválení na ZMČ. 
Počtem hlasů 5 – 0 - 0 
 
5. Úhrada skládkovného pro ob čany v roce 2012 (starosta, Ing. Valtr) 
Starosta informoval RMČ o návrhu usnesení k úhradě poplatku za uložení stavebního odpadu pro 
rok 2012. RMČ k výše uvedenému přijala usnesení č. 090/11/RMČ. 
Rada MČ po projednání: 
I. Nesouhlasí 
zachovat částečnou úhradu skládkovného pro občany jako kompenzační opatření v souvislosti se 
zřízením a provozem skládky KO  v k.ú. Ďáblice. 
 II. Navrhuje  
řešit úhradu poplatku za uložení stavebního odpadu sociálně slabším občanům na základě 
individuálních žádostí občanů. 
III. Pověřuje 
Starostu předložit na prosincovém ZMČ.  
Počtem hlasů 5 – 0 - 0 
 
6. Inventarizace majetku M Č Praha – Ďáblice (tajemník) 
Tajemník informoval RMČ o návrhu usnesení ke jmenování inventarizačních komisí za rok 2011. 
RMČ k výše uvedenému přijala usnesení č. 091/11/RMČ. 
Rada městské části po projednání: 
I. Souhlasí 
s návrhem starosty na jmenování inventarizačních komisí pro zajištění inventarizace MČ Ďáblice 
za rok 2011 v tomto složení: 
1.1 hlavní inventariza ční komise 
předseda: starosta – Ing. Miloš Růžička 
Místopředseda: tajemník úřadu – Vlastimil Fouček 
Členové: zástupce starosty – Zdeňka Fišmistrová 
předseda kontrolního výboru – Bc. Marcel Janek 
vedoucí FIO – Ing. Václav Valtr 
FIO – Miroslava Koubová 
1.2 dílčí inventariza ční komise 
úřad MČ: Bc. Kateřina Vojtová, J. Šimečková, , Bc. M. Janek 
obecní dům: M. Svobodová, J. Kacovská, PhDr. V. Novotný 
knihovna, ZŠ a MŠ: I. Midlochová, Mgr. M. Bulirschová, Ing. S. Procházka  
hasičský dům: R. Eichler, V. Kuneš, Ing. Dvořák 
bytové domy: Ing. B. Lomozová, T. Dohnalová 
ostatní inv. místa  J. Šimečková, Ing. V. Valtr, Ing. M. Křížek  
inventarizace nemovitého majetku: V. Fouček, M. Koubová 
1.3 úst řední likvida ční komise 
předseda: zástupce starosty – Zdeňka Fišmistrová 
členové: V. Fouček, Ing. Miloš Růžička, Ing. V. Valtr 
1.4 inventarizace závazk ů a pohledávek 
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provede finanční odbor – Ing. V. Valtr, M. Koubová, Ing. B. Lomozová, Ing. M. Křížek 
 
II. Ukládá  
2.1 tajemníkovi  předložit toto usnesení na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva a 
vypracovat časový harmonogram inventarizace 
2.2 sekretá řce seznámit neprodleně s tímto usnesením všechny jmenované 
Počtem hlasů 5 – 0 - 0 
 
7. Žádost pí. Černoškové o souhlas vlastníka komunikací s realizac í vjezdu a 
vybudování inženýrských sítí na p. č. 1647/2 (podíl 1/3) a 1647/4 (podíl 1/3) (zástupky ně 
starosty) 
Zástupkyně starosty informovala RMČ o žádosti pí. Černoškové o souhlas vlastníka komunikací 
s realizací vjezdu a vybudováním inženýrských sítí na p.č. 1647/2 (podíl 1/3) a 1647/4 (podíl 1/3). 
RMČ souhlasí s předáním Komisi výstavby a investic k posouzení. 
Úkol: zástupce starosty 
Termín: neprodleně 
 
8. Informace tajemníka a nám ěty radních 
a) Landa Josef (Odstran ění objektu č. p. 49 – parc. č. 283 v k.ú. Ďáblice) 
Zástupkyně starosty informovala RMČ o žádosti pana Josefa Landy na odstranění objektu č. p. 
49 na pozemku parc. č. 283 v k. ú. Ďáblice. RMČ souhlasí s postoupením předmětné žádosti 
Komisi výstavby a investic. 
 
b) Cenová nabídka na autobusovou oto čku a cestu k hv ězdárn ě 
Zástupkyně informovala o cenových nabídkách, o cenách projektových prací je nutno dále jednat, 
případně bude zajištěna konkurenční nabídka.  
 
c) Znalecký posudek (odhad obvyklé ceny za pronájem  lékárny) 
PhDr. Novotný informoval RMČ o znaleckém posudku Ing. Oldřicha Jůzy na pronájem lékárny 
v Ďáblicích. RMČ přijala usnesení č. 092/11/RMČ k narovnání současného nájemného dle 
znaleckého posudku č. 1328/12/2011 ze dne 01. 12. 2011. 
RMČ po projednání: 
I. Bere na v ědomí 
znalecký posudek č.1328/12/2011 ze dne 01. 12. 2011 (Ing. Oldřich Jůza) pro prostory stávající 
lékárny,  
II. Pověřuje 
PhDr. Novotného a pí. Dohnalovou k jednání o změně smlouvy ze dne 26. 10. 2000 ve znění 
pozdějších dodatků. Cílem je narovnání ceny nájemného  
na výši v místě a čase obvyklou dle posudku. 
Počtem hlasů 5 – 0 - 0 
 
d) Kluzišt ě – bude osloven pan Čejka ve v ěci zajišt ění provozu na kluzišti v zimním období, 
na sch ůzce vedení s panem Čejkou budou domluveny konkrétní podmínky. Starosta 
připomíná možnost spolupráce také s SDH  
Úkol: oslovení p. Čejky – paní Dohnalová 
Termín: neprodlen ě 
 
e) Smlouva o smlouv ě budoucí Panec 
- tajemník informoval RMČ o připravené smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
uložení inž. sítí do pozemku  parc. č. 1026/9 k. ú. Ďáblice RMČ vzala výše uvedené na vědomí a 
pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 
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f) Finan ční dary za rok 2011 
Starosta předložil RMČ návrh usnesení k finančním darům za rok 2011. RMČ k výše uvedenému 
přijala usnesení č. 093/11/RMČ 
 
Rada MČ po projednání a v souladu s ust. § 18, odst. 1, pí sm. e) zákona 131/2000 Sb. o 
hlavním m ěstě Praze ve zn ění pozd ějších p ředpis ů 
I. Souhlasí 
s návrhem na poskytnutí finančních darů fyzickým osobám, které jsou uvedeny v příloze č. 1 
tohoto usnesení 
II. Ukládá 
tajemníkovi předložit tento návrh zastupitelstvu na prosincovém zasedání 
 
Počtem hlasů 5 – 0 - 0 

g) Rozpo čtové opat ření č. 4 k rozpo čtu na MČ Praha – Ďáblice na rok 2011 (starosta) 
Starosta informoval RMČ o návrhu usnesení k rozpočtovému opatření č. 4 k rozpočtu MČ Praha 
– Ďáblice na rok 2011. RMČ přijala usnesení č. 094/11/RMČ, jehož příloha bude předložena ke 
schválení Finančnímu výboru. 
Rada MČ po projednání 
I. souhlasí 
s návrhem rozpočtového opatření č. 4 k rozpočtu MČ na rok 2011, které je přílohou č. 1 tohoto 
usnesení. Zvýšení výdajů o 447.500 Kč je pokryto z nespecifikované rezervy (bez nároku na 
financování). 
II. doporu čuje zastupitelstvu M Č: 
ke schválení výše uvedené rozpočtové opatření 
Počtem hlasů 5 – 0 – 0 

h) Rozpo čtové provizorium na rok 2012 (starosta) 

Starosta informoval RMČ o návrhu usnesení k rozpočtovému provizoriu na rok 2012. RMČ přijala 
usnesení č. 095/11/RMČ, jehož příloha bude předložena ke schválení Finančnímu výboru. 
Rada MČ po projednání  
I.  Souhlasí 
s hospodařením MČ po 1. 1. 2012 v rámci rozpočtového provizoria do 31. 3. 2012 dle 
následujících pravidel:  
a) běžné výdaje lze uvolňovat dle kapitol do výše 25% rozpočtu schváleného pro rok 2011 
b) kapitálové výdaje lze uvolňovat pouze na smlouvy uzavřené před 1. 1. 2012 
II. Pověřuje p ředsedu FV 
předložit na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva ke schválení hospodaření v rámci 
rozpočtového provizoria 
Počtem hlasů 5 – 0 - 0 
 
ch) Schválení programu ZM Č 
RMČ schválila program ZMČ počtem hlasů 5 – 0 - 0 
 
Konec jednání RM Č: v 18:45hod . 
Zapisovatel: Jana Šimečková 
Za ověřovatele: radní Tatjana Dohnalová  
Příští jednání:  19. 12. 2011 od 13.00 hod . 
 


