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Zápis z 35. jednání Rady m ěstské části  

Praha – Ďáblice 
 

konaného dne 12. 3. 2012 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  
 

 

 

Ověřovatel zápisu:  radní Tatjana Dohnalová  
 

 

 

Kontrola úkol ů 
 

 

Aktuální jednání  
 

 

 

1. „Ďáblické rezidence“ - projednání dopisu ze dne 14. 2 . 2012 (p. starosta) 
 

2. Příprava programu ZM Č (p. starosta) 
 

3. Informace pana tajemníka a nám ěty radních: 
a) Žádost o vydání souhlasu s umíst ěním sídla firmy a uzav ření      
    nájemní smlouvy MUDr. Romany Benešové (p. tajem ník) 

 b) Žádost o povolení k stánkovému prodeji na akci „Čarodějnice“ dne 
     30.4.2012 pana Václava R ůžičky (p. tajemník) 
 c) Žádost paní Šárky Musilové o p řidělení obecního bytu  
               (p. zástupkyn ě) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program zasedání byl schválen všemi hlasy. 
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KONTROLA ÚKOL Ů 
 

14d/14/2011 
Informace z místního šet ření v dom ě U Prefy 184 (p. zástupkyn ě) 
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. 9. 2011 pod č.j. 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:  starosta  - 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. 
Paní Burianová předložila panu starostovi návrh od Hypotečního centra České 
spořitelny, a. s. 
Podklady byly postoupeny advokátní kanceláři SAK Balcar ke konkrétnímu jednání 
- BOD VYŘAZEN (bude nově zařazen v případě posunu jednání) 
 

 

8a/20/2011 
Stavba garáže p. Páši na pozemku M Č Praha – Ďáblice p. č. 273/2 k. ú. Ďáblice 
(p. zástupkyn ě) 
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  - zaslat 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: zástupkyn ě starosty  - seznámit s vyjádřením AK Balcar a spol. pana Pášu. 
Termín:  neprodleně – ÚKOL SPLNĚN – zástupkyně starosty informovala radu, že p. 
Pášu seznámila s vyjádřením AK Balcar. Pan Páša navrhl odkup za 1000,- Kč, RMČ 
s touto nabídkou nesouhlasí, upřednostňuje možnost vypověditelného pronájmu 
pozemku (215 m2)  a stanovuje výši nájemného na 20,-Kč/m2rok.  
Úkol: tajemník – vyhlásit záměr na pronájem pozemku. 
Termín:  Neprodleně – ÚKOL SPLNĚN 
Úkol: zástupkyn ě starosty – odpovědět panu Pášovi  
Termín: do příštího jednání RMČ – ÚKOL SPLNĚN 
Zástupkyně starosty dopis poslala – p. Josef Páša žádá o schůzku na místě pozemku 
– urgovat odpověď p. Páši do 17. 2. 2012 – ÚKOL SPLNĚN 
Paní zástupkyně informovala RMČ o jednání s panem Pášou, který sdělil, že se pokusí 
dohledat potřebné podklady v archivu. Další schůzka proběhne 22. 2. 2012. 
Pan Páša informoval p. zástupkyni, že v dalším jednání s MČ Praha – Ďáblice ho bude 
zastupovat advokátka paní Eva Nováková z advokátní kanceláře Johnson, Štastný, 
Kramařík.   
Úkol: p. zástupkyn ě – podklady předat advokátní kanceláři SAK Balcar k právní 
analýze – BOD VYŘAZEN (bude nově zařazen v případě posunu jednání) 
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9c/25/2011 
Tabule se znakem M Č 
Starosta informoval RMČ o tabuli se znakem MČ na č. p. 104 v Osinalické ulici. 
Úkol: starosta a zástupkyn ě starosty  - kontaktovat vlastníka, poučit ho o možných 
následcích plynoucích z ponechání vitráže se znakem MČ, ale zároveň vlastníkovi 
poradit legální způsob ponechání vitráže. 
Pan Janoušek (majitel objektu v ul. Osinalická 104) se nedostavil na domluvenou 
schůzku s p. starostou.  
Termín: bez termínu – ÚKOL TRVÁ 
 

3/27/2011 
Dlužné nájemné bývalá restaurace U Krále Holce – pa ní Kovácsová 
Radě byly podány stručné informace o dlužném nájemném – rada po projednání 
pověřuje zástupkyni starosty informovat paní Kovácsovou o následujícím právním 
kroku - exekuce na vymáhání dlužné finanční částky, nedojde-li k zaplacení či dohodě  
Úkol: zástupkyn ě starosty – informovat paní Kovácsovou a zaslat písemnou výzvu 
k zaplacení – ÚKOL SPLNĚN – paní Kovácsová byla telefonicky oslovena a výzva 
odeslána.  
– paní Kovácsová zaslala žádost o splátkový kalendář. Zástupkyně starosty 
informovala RMČ o žádosti paní Zdeňky Kovácsové o udělení splátkového kalendáře. 
RMČ po projednání přijala usnesení č. 107/12/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
II. schvaluje 
Splátkový kalendář na dlužnou částku paní Kovácsové vzniklou z pronájmu 
nebytových prostor restaurace „U Krále Holce“ od 01/2012 ve výši 1.000,-Kč x 18 
splátek až do úplného zaplacení dluhu jehož celková částka činí 17.816,-Kč 
II. pověřuje 
pana starostu podpisem splátkového kalendáře 
Úkol: tajemník  - sepsání dohody o splátkovém kalendáři a vyrozumět písemně paní 
Zdeňku Kovácsovou 
Termín:  neprodleně – ÚKOL SPLNĚN – starosta dohodu podepsal, nyní se čeká na 
podpis paní Kovácsové. Pan tajemník informoval radu o tom, že paní Kovácsová zatím 
pravidelně splátky za dlužné nájemné hradí. Domluvený termín podpisu dohody je 
14.3.2012  – ÚKOL TRVÁ 
 

2/28/2011 
Dar pozemku p. č. 1026/13 od spol. EKOSPOL, a.s. (p. tajemník) 
čeká se na vyřešení všech majetkoprávních vad – ÚKOL TRVÁ 
 

3/29/2011 
Ekospol – úhrada náklad ů na celoro ční údržbu komunikací v lokalit ě Pod Hájem 
(p. starosta) 
V návaznosti na bod č. 2 z 28. RMČ starosta požaduje připravit podklady. 
Úkol: RŽP a FIO  – prohledat faktury a pokusit se vyčíslit náklady. - ÚKOL SPLNĚN 
Podklady budou využity na celkové vyúčtování let 2009-2011 a výsledná částka bude 
předložena firmě Ekospol k úhradě 
Úkol: p. zástupkyn ě + FIO – vyhotovit průvodní dopis s výpočtem požadované částky  
Termín:  do příštího jednání RMČ 
7/29/2011 
Zatékání do prostor ZŠ (p. starosta) 
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Starosta informoval RMČ zatékání v prostorách ZŠ U Parkánu 17. RMČ pověřila 
radního Ing. Dvořáka zhodnocením stávajícího stavu a projednání návrhu řešení 
navrženého projektanty, které oslovila paní ředitelka školy. 
Úkol: Ing. Dvo řák – zhodnotit stávající stav a projednat návrh řešení – ÚKOL SPLNĚN 
- Ing. Dvořák podal RMČ informace o proběhlém jednání s firmou zabývající se touto 
problematikou a navrhl radě nechat si zpracovat cenovou nabídku od odborných firem 
na projekt, který by tuto záležitost řešil. 
Úkol: Ing. Dvo řák – oslovit odborné firmy ohledně cenové nabídky 
Termín:  konec ledna 2012 – ÚKOL SPLNĚN – byly osloveny dvě firmy, čeká se na 
zpracování nabídky druhé z nich, která má být předložena do 22. 2. 2012. 
Na základě cenových nabídek byla RMČ vybrána firma ADRAK s cenovou nabídkou 
ve výši 35.600,-. 
Úkol: p. zástupkyn ě – objednat dle předložené cenové nabídky – ÚKOL SPLNĚN 
 

 

8/29/2011 
Žádost o pronájem pozemku - zahrádky p. č. 587/54 (zástupkyn ě starosty) 
Zástupkyně starosty informovala RMČ o žádosti pí. Zdeňky Kovářové o pronájem 
pozemku – zahrádky p. č. 587/54 v k. ú. Ďáblice.  
Úkol: tajemník  - vyvěsit záměr na pronájem pozemku p. č. 587/54 v k. ú. Ďáblice – 
ÚKOL SPLNĚN 
- RMČ souhlasí s pronájmem za stejných podmínek jako v minulých obdobích a na 
základě těchto informací RMČ přijala usnesení č. 100/12/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje  
pronájem pozemku p. č. 587/54, paní Zdeňce Kovářové, a to za stejných podmínek 
jako v minulých letech 
II. pověřuje starostu  
podpisem nájemní smlouvy 
5-0-0 
Úkol: tajemník – připravit smlouvu a nechat podepsat. – ÚKOL SPLNĚN 
Jednat ohledně přístaveb na pozemku MČ – ÚKOL SPLNĚN 
Na základě informací p. zástupkyně, která provedla šetření přímo na pozemku, který 
paní Kovářová užívá, RMČ navrhuje pronajmout paní Kovářové tuto část pozemku p. 
č. 587/54, na kterém je umístěna plechová garáž. 
ÚKOL: p. tajemník:  vyhlásit záměr na pronájem příslušného pozemku, vyhotovení 
návrhu smlouvy o pronájmu pozemku – ÚKOL TRVÁ 
 

11b/29/2011 
Pozemek KN 43/2 k. ú. Ďáblice (nevy řešený pozemek na hranici školy) 
Tajemník informoval, že podklady k dořešení kauzy byly předány geodetovi, který zjistí 
faktické umístění pozemku a dle výsledku zjištění bude rozhodnuto o dalším postupu. 
Geodet předloží definitivní verzi geodetického zaměření, následně bude pan tajemník 
informovat Městský úřad Prahy 8 a katastrální úřad. 
Úkol: p. tajemník 
Termín: do příštího jednání RMČ – ÚKOL SPLNĚN 
1/30/2012 
Činnost knihovny v roce 2012, jednání s paní Ivanou Midlochovou (p. starosta) 
Paní Midlochová předložila radě statistiku za rok 2011. Radní Dohnalová navrhla paní 
Ivaně Midlochové, aby sama přišla s novými nápady, jak zlepšit činnost knihovny. RMČ 
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pověřila tajemníka přípravou návrhu nového pracovního zařazení paní Ivany 
Midlochové, tak aby částí pracovní náplně fungovala pro potřeby úřadu. 
Úkol: tajemník – připravit návrh nové náplně práce paní Ivany Midlochové a její další 
využití pro potřeby úřadu – ÚKOL SPLNĚN 
Tajemník připravil a předložil radě novou pracovní náplň paní Ivany Midlochové, a 
současně informoval, že paní Ivana Midlochová s návrhem nesouhlasí. RMČ požaduje 
tuto situaci řešit organizační změnou v rámci restrukturalizace a zefektivnění fungování 
MČ. 
Úkol: tajemník – připravit organizační změnu – ÚKOL TRVÁ 
 

5c/30/2012 
Výběrové řízení na pojišt ění MČ Praha - Ďáblice (PhDr. Novotný) 
PhDr. Novotný informoval radu o průběhu výběrového řízení na pojišťovacího makléře 
a doporučil výběrové řízení zrušit a vyhlásit výběrové řízení nové, ale na poskytovatele 
pojištění. RMČ souhlasí se zrušením stávajícího výběrového řízení a s vyhlášením 
nového výběrového řízení. RMČ souhlasila s krátkodobým prodloužením stávajících 
smluv s pojišťovnou ČSOB, do doby vybrání nového poskytovatele pojištění. 
Úkol: tajemník – upravit zadání VŘ a oslovit pojišťovny 
                          - vyhlásit záměr (od 21. 2. – 15. 3. 2012) a připravit přehled nabídek     
                            min. pěti pojišťovacích ústavů 
Termín: do 19. 3. 2012 - ÚKOL TRVÁ  
 

5d/30/2012 
Údržba zelen ě v roce 2012 (PhDr. Novotný) 
PhDr. Novotný informoval radu o situaci, která neumožňuje prodloužit smlouvu 
s Pražskými službami, a.s. na údržbu zeleně v roce 2012 z důvodu porušení zákona o 
veřejných zakázkách. Doporučil radě vypsat nové výběrové řízení. Jako podklady se 
použije pasport zeleně, pokud bude hotov anebo se stávající podklady zaktualizují. 
Úkol: RŽP – připravit podklady pro VŘ na dodavatele údržby zeleně 2012 
Termín: do 29. 2. 2012 – ÚKOL TRVÁ – termín posunut do 31. 3. 2012 
 

5g/30/2012 
Vlhkost zdiva v ZŠ U Parkánu 17 (Ing. Dvo řák) 
Ing. Dvořák informoval radu o vlhkosti zdiva a zatékání vody v ZŠ U Parkánu 17 a 
důležitosti tento problém řešit. RMČ požaduje dohledat související dokumentaci jako 
podkladu pro návrh řešení těchto problémů (archiv stavebního úřadu). Ing. Dvořák 
doporučil, aby byl firmám umožněn přístup do archivu stavebního úřadu, kde si pro 
sebe vhodné podklady mohou vyhledat. 
Úkol: zástupkyn ě starosty - poskytnout na vyžádání souhlas ke vstupu do archivu 
s možností pořízení kopií zástupcům firem zabývajících se návrhem odstranění 
vlhkosti 
Termín: průběžně  
Ing. Dvořák informoval RMČ o nových skutečnostech zjištěných při osobní prohlídce a 
doporučil radě zmapovat stav a vedení kanalizace (dešťové i splaškové) pod starou 
budovou školy a v jejím okolí. Výsledky průzkumu budou základním podkladem pro 
definitivní návrh sanace vlhkosti stěn staré budovy školy. Vzhledem k tomu, že 
průzkumy, zpracování projektu a realizace oprav budou trvat relativně dlouho, bude 
bezodkladně řešen stav vnitřních omítek lokálními opravami v nejnutnějším rozsahu 
(sanační omítky WTA s novou výmalbou) 
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Úkol: Ing. Dvo řák prověří existenci projektové dokumentace související 
s odkanalizováním objektů školy a odvodněním jejich okolí, dále osloví pana 
Jakubáška, který lokální opravy omítek ve škole již prováděl za účelem získání cenové 
nabídky. Budou vyhledány a poptány firmy provádějící průzkumy kanalizace (Phdr. 
Novotný, Ing. Dvořák). 
Termín: 24. 2. 2012 – ÚKOL SPLNĚN – Ing. Dvořák předložil RMČ projektovou 
dokumentaci 
Úkol: paní zástupkyn ě – připraví objednávky na kamerový průzkum dle firmy Pražské 
vodárny a kanalizace a.s. - ÚKOL SPLNĚN  
Pražské vodovody a kanalizace a.s. provedou objednaný kamerový průzkum  
6. 3. 2012.  
Pan Dvořák informoval RMČ, že opravy omítek probíhaly od 3. 3. 2012 a byly 
k dnešnímu dni ukončeny. Pan Jakubášek navíc zajistil zpřístupnění revizních šachet, 
jejichž otevření bylo nezbytné pro dokončení kamerového průzkumu kanalizace .  
Pan Ing. Dvořák informoval RMČ o průběhu kamerového průzkumu, při kterém bylo 
zjištěno narušení kanalizace cca 2m před  budovou školy a trvalý průtok vody 
splaškovou ležatou kanalizací. V pondělí 19. 3. 2012 proběhne další kamerová 
zkouška – ÚKOL TRVÁ 
 

 

1/31/2012 
 Margita Houdková – rekapitulace platby nájemného ( p. tajemník) 
Tajemník informoval radu o výši dluhu paní Houdkové na nájemném. Dále informoval 
o tom, že se synovi paní Houdkové podařilo část tohoto dluhu splatit a že se snaží o 
svoji matku starat. RMČ požaduje kontaktovat syna a informovat o zbylém dluhu vůči 
MČ. 
Úkol: Ing. Lomozová – kontaktovat syna ohledně této záležitosti 
Termín: neprodleně – JIŽ NENÍ POTŘEBA 
Paní zástupkyně starosty informovala radu o došlém dopisu paní Houdkové, jehož 
obsahem byla žádost o prominutí poplatků z prodlení (p. Houdková již dlužné nájemné 
splatila). Pan tajemník podal informaci o tom, že její případ byl již podstoupen SAK 
Balcar, kde je již dva roky řešen. RMČ po zjištění těchto skutečností požaduje zjištění 
výše poplatků z prodlení a zároveň stav řešení exekuce u SAK Balcar. 
Úkol: tajemník – zjistit v jakém stavu je řešení exekuce u SAK Balcar 
FIO – nové vyčíslení poplatků z prodlení 
Termín: do příštího jednání RM – ÚKOL SPLNĚN 
Pan tajemní informoval radu o stavu řešení exekucí paní Houdkové u SAK Balcar 
Úkol: pan tajemník  – dát pokyny SAK Balcar – odstoupit od exekuce na vystěhování, 
ale nechat soud stanovit celkovou výši dlužného penále 

- připravit návrh nové nájemní smlouvy (pouze na půl roku) 
- připravit návrh dohody, kde budou stanoveny podmínky případného     
  prominutí penále, a to za předpokladu, že paní Houdková bude řádně    
  platit nájemné  - ÚKOL TRVÁ  

2d/33/2012 
Informace o uvoln ění bytu v ul. Ďáblická 339/14 nájemkyní paní Petrou 
Lomozovou (p. zástupkyn ě) 
Paní zástupkyně informovala RMČ o této skutečnosti a dále informaci předala 
předsedkyni sociální komise k výběru dalšího uchazeče. 
Sociální komise předloží návrhy RMČ – ÚKOL SPLNĚN  
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2e/33/2012 
Návrh zm ěny umíst ění výv ěsky MČ z ul. Kostelecká k areálu d ětského h řiště v 
ulici Na Blatech (p. Dohnalová) 
Na základě námětu zastupitele pana Ing. Niebauera rada souhlasila se změnou 
umístění vývěsky městské části do centra Blat. 
Úkol: pro  paní zástupkyní starosty 
Termín: do 31. 3. 2012 – ÚKOL TRVÁ – nová vývěska je objednána, původní vývěska 
bude odstraněna 14. 3. 2012 (provede p. Kohout) 
  
3/34/2012 
Žádost paní Hubá čkové o úpravu komunikace Na pramenech, p. č. 1728/4 (p. 
zástupkyn ě) 
RMČ souhlasí s návrhem paní Hubáčkové. 
RMČ byla předložen cenová nabídka firmy Pražské služby a.s. ve výši 1.587.484,- Kč, 
která nebyla akceptována. RMČ po projednání navrhla zpevnění komunikace štěrkem. 
Úkol: Ing. Dvo řák – zjistí informaci od pana Čámského, zda je možné (a za jakých 
podmínek) získat štěrk od jeho firmy, dále provést vyštěrkování komunikace s 
rozhrnutím a případným zhutněním – termín-do 23.3.2012 – ÚKOL TRVÁ 
 

4/34/2012 
Žádost Pionýrské skupiny Rozmarýn o pronájem nebyto vých prostor zadní části 
objektu U Holce – ul. Osinalická 766 (p. tajemník) 
RMČ souhlasí s návrhem pronájmu a přijímá usnesení č. 117/12/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje  
pronájem nebytových prostor zadní části objektu U Holce – ul. Osinalická 766 (bývalá 
služebna MP o výměře 30 m2) Pionýrské skupině Rozmarýn na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou za cenu 100,-- Kč/měsíčně 
II. pověřuje 
pana starostu podpisem smlouvy 
Úkol: paní Lomozová  – připravit smlouvu - ÚKOL TRVÁ 
 

5/34/2012 
Vyhlášení výb ěrového řízení na ředitele Základní školy, U Parkánu 17/11, Praha-
Ďáblice dle zákona č. 472/2011 Sb. (p. starosta) 
RMČ po projednání souhlasí s výběrovým řízením a přijímá usnesení č. 118/12/RMČ 
v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. rozhodla 
vyhlásit výběrové řízení na ředitele - ředitelku příspěvkové organizace Základní škola 
a mateřská škola, Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17 
II. pověřuje 
pana starostu vyzvat současnou paní ředitelku Mgr. Miladu Bulirschovou k účasti na 
výběrovém řízení 
(5-0-0) 
Úkol: p. tajemník  – připravit podklady k vyhlášení výběrového řízení – do příští rady 
ÚKOL SPLNĚN 
Rada na základě návrhu a po projednání přijala usnesení č. 120/12/RMČ v tomto 
znění: 
Rada po projednání 
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I. schvaluje  
pro konkurzní řízení požadavky podle zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
II. ukládá  
starostovi a tajemníkovi zaslat žádosti o jmenování člena konkurzní komise pro výběr 
ředitele-ředitelky PO Základní škola a mateřská škola, Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 
17 na MHMP-odbor školství, mládeže a tělovýchovy, na Českou školní inspekci-
Pražský inspektorát, na Úřad MČ Praha 8, zástupcům zřizovatele, PO Základní škola 
a mateřská škola, Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17 a Školské radě ZŠ, 
III. jmenuje  
konkurzní komisi po vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele-ředitelky PO 
Základní škola a mateřská škola, Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17 v souladu s vyhl. 
54/2005 Sb. MŠMT, o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích. 

RMČ dále odsouhlasila Harmonogram konkursního řízení: vyhlášení od 20. 3. 
2012 do 30. 4. 2012 do 12:00 hod. – příjem přihlášek uchazečů, 14. - 18. 5. 2012 – 
konání konkurzního řízení, 31. 5. 2012 – ukončení konkurzního řízení. Dále RMČ 
schválila znění vyhlášení konkurzu a text inzerátu. Doporučuje zveřejnit v Učitelských 
novinách, a to i v internetové verzi, na úřední desce MČ a na webu www.dablice.cz , 
a dále ve vybraném denním tisku a vybraných pracovních serverech. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AKTUÁLNÍ JEDNÁNÍ RM Č 

 

 

1/35/2012 
„Ďáblické rezidence“ - projednání dopisu ze dne 14. 2 . 2012 (p. starosta) 
RMČ byla seznámena s dopisem č.j.0256/2012_MCPD/STA ze dne 14. 2. 2012 a 
současně s připomínkami k tomuto dopisu od AK Trnka. Po projednání pověřila pana 
starostu odpovědět společnosti Ďáblické rezidence“, že MČ Praha-Ďáblice zatím dále 
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trvá na svém stanovisku a po zvážení všech dostupných informací, po posouzení 
přínosů a negativních dopadů, nemůže do vyřešení sporných otázek dát kladné 
vyjádření k žádosti. 
Úkol: p. starosta  – odpovědět společnosti Ďáblické rezidence  – termín: 14.3.2012 
 

2/35/2012 
Příprava programu ZM Č (p. starosta) 
RMČ po projednání navrhla program 07. veřejného zasedání zastupitelstva: 
• Rozpočet MČ a rozpočet VHČ na rok 2012 
• Slib nové zastupitelky paní Markéty Stránské 
• Inventarizace 2012 
 

3a/35/2012 
Žádost o vydání souhlasu s umíst ěním sídla firmy a uzav ření nájemní smlouvy 
MUDr. Romany Benešové (p. tajemník) 
RMČ po projednání přijala usnesení č. 121/12/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí  

s umístěním sídla firmy MUDr. Romana Benešová, s.r.o. od 1. 7. 2012 v 
nemovitosti č. p. 159/7 v ulici Ke Kinu v Praze 8 – Ďáblicích 

II. pověřuje  
tajemníka úřadu vyhlášením záměru na pronájem prostor z důvodu podstatné 
změny smlouvy 

Úkol: p. tajemník  – předat informaci žadateli 
 

3b/35/2012 
Žádost o povolení k stánkovému prodeji na akci „ Čarodějnice“ dne 30.4.2012 
pana Václava R ůžičky (p. tajemník) 
RMČ souhlasí s žádostí. 
Úkol: p. tajemník  – informovat p. Růžičku 
 

3c/35/2012 
Žádost paní Šárky Musilové o p řidělení obecního bytu (p. zástupkyn ě) 
RMČ souhlasí s žádostí p. Musilové a přijímá usnesení č. 119/12/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
Přidělení obecního bytu 2+kk o celkové výměře 40 m2 v domě Ďáblická ulice č. p. 
339/14 paní Šárce Musilové, trvale bytem Ďáblická 64/77, Praha 8 - Ďáblice 
II. pověřuje 
2.1. pana tajemníka přípravou nájemní smlouvy 
2.2. pana starostu podpisem smlouvy 
Konec jednání RM Č: v 18.45 hod. 
Zapisovatel:  Denisa Pokorná 
Za ověřovatele: radní Tatjana Dohnalová  
Příští jednání:  26. 3. 2012 od 16.00 hod . 
 
 


