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Zápis z 39. jednání Rady M ěstské části 

Praha – Ďáblice 
 

konaného dne 3. 5. 2012 od 13:00 hodin 
 
 
Přítomni:  starosta Ing. Miloš Růžička, zástupkyně starosty Zdeňka Fišmistrová, radní 
Tatjana Dohnalová, radní Ing. Tomáš Dvořák, tajemník ÚMČ Vlastimil Fouček  
 
Ověřovatel zápisu:  radní Tatjana Dohnalová  
 
Program: 

 
 
1. Kontrola úkol ů 
2. Žádost o poskytnutí daru pro TJ – fotbalový oddí l (p. starosta) 
3. Žádost ZO Ďáblice o finan ční výpomoc na po řádání místní výstavy králík ů, 

holub ů a drůbeže dne 1.-2. zá ří 2012 (p. zástupkyn ě) 
4. Žádost o povolení uspo řádání oslavy svatby v Ďáblickém lese (p. 

zástupkyn ě) 
5. Žádost o povolení z řízení občerstvovacího kiosku v areálu Ďáblického háje 

(p.zástupkyn ě) 
6. Žádost – zajišt ění opravy poškozené vozovky (p. zástupkyn ě) 
7. Cenová nabídka na opravu oplocení -. D ětské h řišt ě u Holc ů a na Koní čkově 

nám. (p. zástupkyn ě) 
8. Zřízení věcného b řemene – p. Burian (p. tajemník) 
9. Zpráva pana Ing. Dvo řáka o pln ění odborných stavebních prací 
10. Zpráva Kontrolního výboru ze dne 2. 4. 2012 (p.  starosta) 
11. Informace pana tajemníka a nám ěty radních: 

a) Informace o projednání návrhu o uvoln ění rezervy pro m ěstské části  
Z 860-867 (p. starosta) 

b) Informace o 16. zasedání ZHMP – Z 840, 908 (p.st arosta) 
c) Žádost „ Ďáblické rezidence, s.r.o.“ o konzultaci o dalším mo žném 

postupu zám ěru výstavby v Ďáblicích (p. starosta) 
d) Informace k zahájení činnosti konkurzní komise pro výb ěr ředitele/ky 

Základní škola a Mate řské škola, U Parkánu 17, Praha 8 (p. starosta) 
e) Informace o zateplení domu č.p. 339 (p.zástupkyn ě) 

 
 

 
Program zasedání byl schválen všemi hlasy. 
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KONTROLA ÚKOL Ů 
 
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.  
Pan starosta informoval RMČ o průběhu schůzky s panem Janouškem, která proběhla 
v náhradním termínu.  
Úkol: tajemník  – zaslat oficiální cestou dopis, jehož cílem bude sjednání nápravy 
Pan tajemník informoval RMČ o probíhající korespondenci mezi MČ a panem Janouškem. 
V současné době očekáváme odpověď od pana Janouška.  
– ÚKOL TRVÁ 
 
 
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 SPLNĚN 
RMČ na základě vyhlášeného záměru souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 587/54 paní 
Zdeňce Kovářové a přijímá usnesení č. 122/12/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
pronájem pozemku 31 m2 p. č. 587/54 paní Zdeňce Kovářové, která má na pozemku 
umístěnou garáž, a to za obvyklou cenu. 
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II. pověřuje pana starostu 
podpisem dodatku k nájemní smlouvě. 
(4-0-0) 
Úkol: p. tajemník  – vyhotovit dodatek ke smlouvě 
Termín:  do 23. 4. 2012  – ÚKOL SPLNĚN 
 
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 SPLNĚN 
Pan tajemník informoval RMČ, že na základě vyhlášeného záměru přišly nabídky od pěti 
pojišťovacích ústavů. RMČ pověřila pana Novotného dokončením výběrového řízení.  
RMČ vzala na vědomí, že pan starosta jmenoval hodnotící komisi pro výběr pojišťovny na 
rok 2012, a to ve složení: Kateřina Vojtová, Zdeňka Fišmistrová, Vladimír Novotný a 
Vlastimil Fouček. – ÚKOL SPLNĚN 
 
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 a dle stupně 
připravenosti popř. využít konzultaci s p. Blažkem. 
Úkol: p. zástupkyn ě – domluvit konzultaci s p. Blažkem 
Vzhledem ke změně zákona a z toho plynoucí větší časové náročnosti se RMČ rozhodla 
vyhlásit výběrové řízení na údržbu zeleně na rok 2012. 
Úkol: K. Vojtová  – připravit text záměru a seznamy pozemků dle úrovně údržby. 
Paní zástupkyně informovala RMČ, o tom, že zadávací dokumentace byla dokončena a 
veškeré podklady byly předány advokátní kanceláři SAK Balcar k posouzení. 
Předpokládaný termín vyhlášení výběrového řízení je 11. 5. 2012. Dále RMČ rozhodla 
objednat 1. seč městské zeleně u Pražských služeb a.s. – začátek prací 7. 5. 2012  – 
ÚKOL TRVÁ 
 
1/31/2012 
 Margita Houdková – rekapitulace platby nájemného ( p. tajemník) 
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) 
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– ÚKOL SPLNĚN 
- připravit návrh dohody, kde budou stanoveny podmínky případného     
  prominutí penále, a to za předpokladu, že paní Houdková bude řádně    
  platit nájemné  - ÚKOL TRVÁ 

 
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. 
Pan Ing. Dvořák informoval RMČ, že ¼ komunikace byla vyštěrkována, a po technické 
konzultaci s paní Hubáčkovou bude zavezen štěrkem i zbytek komunikace, kromě 
komunikace na úrovni pozemku pana Šrámka, který nesouhlasí s navýšením terénu. 
Úkol: p. zástupkyn ě – zjistit celkové náklady na úpravu komunikace a poté vyvolat 
jednání s panem Šrámkem a paní Hubáčkovou. 
Paní zástupkyně informovala RMČ o průběhu opravy komunikace a dále o celkových 
nákladech opravy, které činí 31.548,- Kč.  
Úkol: p. zástupkyn ě – pozvat pana Šrámka a paní Hubáčkovou na jednání. 
Termín:  do 14. 5. 5012  - ÚKOL TRVÁ 
 
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 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 
- ÚKOL SPLNĚN 
Podrobné zdůvodnění bude předáno po shromáždění informací vyžádaných  
od  jednotlivých účastníků řízení. 
Úkol: starosta  – odpovědět – ÚKOL TRVÁ 
 
3e/36/2012 
Žádost paní Drtinové o p říspěvek na rekonstrukci koupelny (p. starosta) 
RMČ projednala žádost paní Drtinové o příspěvek na rekonstrukci koupelny a přijala 
usnesení č. 127/2012/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 
s žádostí paní Zdeňky Drtinové bytem U Parkánu 18/9 o příspěvek  na rekonstrukci 
koupelny dle doložených faktur ve výši standardu. 
(4-0-0) 
Úkol: p. Lomozová  – kontrola provedených prací – ÚKOL SPLNĚN 
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Po předložení faktur RMČ schvaluje žádost paní Drtinové o příspěvek a přijímá 
usnesení č. 132/12/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
na základě předložených faktur proplatit paní Drtinové, bytem U Parkánu 18/9, Praha-
Ďáblice,  náklady na rekonstrukci koupelny ve výši standardu dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení. 
II. pověřuje 

a) finanční odbor proplatit schválenou částku 
b)  pana tajemníka přípravou dodatku k nájemní smlouvě, ve kterém bude řešena   
     problematika dodatečných nároků nájemníka dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

(4-0-0) 
Úkol: p. tajemník  – informovat paní Lomozovou (FIO) 
 
1/37/2012 
Žádost SDH Ďáblice o povolení postavit májku v rámci oslavy „pá lení čarod ějnic“ 
na pozemku areálu U Holc ů (p. zástupkyn ě) 
RMČ s návrhem souhlasila a přijala usnesení č. 128/12/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 
s žádostí SDH Ďáblice o povolení postavit májku v rámci oslavy „pálení čarodějnic“ na 
pozemku areálu U Holců, a to za předpokladu, že bude zajištěna dostatečná statická 
spolehlivost konstrukce (při běžných předpokládatelných klimatických podmínkách) a po 
dobu její existence 2x denně provedena vizuální kontrola jejího bezvadného  technického  
stavu. 
(4-0-0) – ÚKOL SPLNĚN 
 
2/37/2012 
Žádost Bytového družstva U Prefy o vyjád ření k odkupu pozemku p. č. 596/5  
(p zástupkyn ě) 
Paní zástupkyně informovala RMČ o žádosti Bytového družstva.  
Úkol: p. zástupkyn ě – doložit další potřebné podklady k rozhodnutí RMČ. 
Paní zástupkyně vyzvala Bytové družstvo k zaslání potřebných dokladů. 
Termín:  do 14. 5. 2012 – ÚKOL TRVÁ 
 
3/37/2012 
Žádost paní Jaroslavy Br ůžkové, bytem Legioná řů 88/51, Praha – Ďáblice, o vým ěnu 
vany za sprchový kout (p. zástupkyn ě) 
RMČ po projednání žádosti paní Brůžkové souhlasí a přijímá usnesení  
č. 129/12/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 
s žádostí paní Jaroslavy Brůžkové, bytem Legionářů 88/51, Praha – Ďáblice o 
rekonstrukci koupelny a slibuje spoluúčast na nákladech spojených s rekonstrukcí ve výši 
30 %  při  předpokládaných nákladech ve výši Kč=32. 000,-. 
(4-0-0) 
Úkol: p. Lomozová  – oznámit rozhodnutí paní Brůžkové 
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RMČ po předložení dokladů o nákladech spojených s rekonstrukcí a po projednání přijala 
usnesení č. 133/12/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
na základě předložených dokladů proplatit paní Brůžkové, bytem Legionářů 88/51, Praha 
– Ďáblice, náklady spojené s rekonstrukcí koupelny ve výši 30% celkových 
předpokládaných nákladů viz příloha č. 1 tohoto usnesení. 
II. ukládá 
finančnímu odboru proplatit příslušnou částku. 
(4-0-0) 
 
4f/37/2012 
Informace o provád ění inž. činnosti pro M Č (p. zástupkyn ě) 
Paní zástupkyně informovala RMČ o 3 nabídkách na provádění inž. činnosti pro MČ na 
akci „Příjezdová komunikace ke Hvězdárně“. Po projednání RMČ rozhodla pro nejnižší 
cenovou nabídku od pana ing. Vladimíra Musila ve výši 29.000,- Kč. Další nabídky byly 
od firmy PRO-CONSULT za cenu 40.000,- Kč a společnost Inženýrská činnost 
požadovala 260.000,-Kč. Rada přijala usnesení č. 130/12/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. vybrala 
nabídku pana ing. Vladimíra Musila na provádění inženýrské činnosti pro  
MČ Praha – Ďáblice na akci „Příjezdová komunikace ke Hvězdárně“. 
(4-0-0) - ÚKOL SPLNĚN 
 
4g/37/2012 
Informace – úklid pozemku na parcele bývalého kina (p. zástupkyn ě) 
Paní zástupkyně informovala RMČ o možnosti úklidu na pozemku bývalého kina.  
Úkol: p. zástupkyn ě – prověřit stav pozemku pro posouzení finanční náročnosti této 
akce. 
Na základě informace paní zástupkyně o výši cenové nabídky na úklid pozemku RMČ 
rozhodla úklid neobjednávat, ale opravit oplocení pozemku 
Úkol: p. zástupkyn ě – objednat u pana Kohouta opravu oplocení pozemku a u firmy 
Purmex, s.r.o. objednat opravu přilehlého chodníku. – ÚKOL TRVÁ 
 
1/38/2012 
Vyhodnocení výb ěrového řízení na pojišt ění majetku M Č Praha – Ďáblice 
Na návrh hodnotící komise bylo RMČ rozhodnuto zrušit výběrové řízení a bylo přijato 
usnesení č. 131/12/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na v ědomí 
doporučení výběrové komise zrušit výběrové řízení dle § 84, odst. 4), zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Neboť byly zjištěny 
závažné nedostatky v zadávací dokumentaci celého výběrového řízení. 
 
 
 
II. rozhodla 



 7

zrušit výběrové řízení, a současně doporučuje použít hodnocení veřejné soutěže jako 
průzkum trhu a na základě toho jednat o uzavření smlouvy o pojištění majetku MČ na 
rok 2012. 
III. pověřuje 
3.1 tajemníka Úřadu městské části Praha – Ďáblice zasláním výsledku výběrového 
řízení všem uchazečům. 
3.2 starostu jednáním o uzavření smlouvy o pojištění majetku MČ Praha-Ďáblice 
(4-0-0) 
Úkol: p. tajemník  – zaslat rozhodnutí o zrušení výběrového řízení jednotlivým 
uchazečům. – ÚKOL TRVÁ 
 
2/38/2012 
Stavební úpravy pavilonu C Mate řské školy Ku čerové 532/26, Praha Ďáblice 
Ing. Dvořák informoval RMČ o postupu procesu získání stavebního povolení, podání 
žádosti o stanovisko na Hygienickou stanici hl. m. Prahy a HZS Praha.  
Po získání stanovisek podá na základě plné moci pan Ing. Dvořák žádost o vydání 
stavebního povolení. – ÚKOL SPLNĚN 
Předpokládá se, že pro výběr zhotovitele bude vyzváno 5 firem k zaslání cenové nabídky 
na stavební úpravy pavilonu, zakázku malého rozsahu.  
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AKTUÁLNÍ JEDNÁNÍ 
 
 
2/39/2012 
Žádost o poskytnutí daru pro TJ Ďáblice – fotbalový oddíl (p. starosta) 
RMČ po projednání schvaluje žádost TJ Ďáblice – fotbalový oddíl o poskytnutí zálohy na 
dar a přijímá usnesení č. 134/12/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
poskytnutí zálohy na dar TJ Ďáblice – fotbalový oddíl ve výši 50% v souladu se 
schváleným rozpočtem. 
II. pověřuje 
starostu podpisem darovací smlouvy. 
(4-0-0) 
Termín:  do 10. 5. 2012  
 
3/39/2012 
Žádost ZO ČSCHDZ Ďáblice o finan ční výpomoc na po řádání místní výstavy králík ů, 
holub ů a drůbeže dne 1. - 2. zá ří 2012 (p. zástupkyn ě) 
RMČ po projednání schvaluje žádost ZO Ďáblice a přijímá usnesení č. 135/12/RMČ 
v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč ZO ČSCHDZ Ďáblice na podporu její 
činnosti: zakoupení medailí a pořádání výstavy v roce 2012. 
II. pověřuje 
starostu podpisem darovací smlouvy a předložením tohoto usnesení Zastupitelstvu MČ 
Praha-Ďáblice na nejbližším veřejném zasedání. 
(4-0-0)  
 
4/39/2012 
Žádost o povolení uspo řádání oslavy svatby v Ďáblickém lese (p.zástupkyn ě) 
RMČ projednala a pověřila p. zástupkyni zajistit další potřebné podklady. 
Úkol: p. zástupkyn ě – zjistit majitele a provozovatele piknikového místa v Ďáblickém lese 
a pravidla povolování aktivit. 
 
5/39/2012 
Žádost o povolení z řízení občerstvovacího kiosku v areálu Ďáblického háje  
(p. zástupkyn ě) 
RMČ na základě žádosti pověřila paní zástupkyni k zajištění bližších podkladů. 
Úkol: p. zástupkyn ě – vyžádat další podklady (plány kiosku a umístění) + předat žádost 
Komisi životního prostředí  
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6/39/2012 
Žádost – zajišt ění opravy poškozené vozovky (p. zástupkyn ě) 
RMČ po projednání žádosti rozhodla vyvolat místní šetření v ulicích Legionářů a 
Hořínecké  a podle výsledků bude určen další postup. 
Úkol: p. zástupkyn ě – vyvolat místní šetření 
Termín:  do 14. 5. 2012  
 
7/39/2012 
Cenová nabídka na opravu oplocení – D ětské h řišt ě u Holc ů a na Koní čkově nám. 
(p. zástupkyn ě) 
RMČ na základě informací paní zástupkyně o potřebě opravy oplocení na dětském hřišti 
u Holců a na Koníčkově nám. pověřila paní zástupkyni: 

- Koníčkovo nám. – specifikovat zadání 
- Dětské hřiště u Holců – provést šetření na místě a dle zjištěného výsledku posoudit   
  rozsah nejnutnější  opravy 

Úkol: p. zástupkyn ě  
 
8/39/2012 
Zřízení věcného b řemene – p. Burian (p. tajemník) 
RMČ po projednání schvaluje a přijímá usnesení č. 136/12/RMČ ke smlouvě o zřízení 
věcného břemene se spol. Telefónica Czech Republic, a.s. v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch společnost Telefónica Czech 
Republic, a.s. na podzemní komunikační vedení a zařízení vedené pozemkem p. č. 1123 
v k. ú. Ďáblice za úplatu v celkové výši 1000,-- Kč bez DPH. 
II. pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
(4-0-0) 
a  
usnesení č. 137/12/RMČ ke smlouvě o zřízení věcného břemene se spol. PPD, a.s. 
v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch společnost Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s. na plynovou přípojku vedenou pozemkem p. č. 1123 v k. ú. 
Ďáblice za úplatu v celkové výši 504,-- Kč včetně DPH 
II. pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
(4-0-0) 
Pan Burian zaplatí rozdíl mezi 10.000,- Kč, které byly uvedeny ve smlouvě o smlouvě 
budoucí, a tím, co zaplatí PPD a Telefonica O2. Pan Burian bude vyzván k doplacení 
zbylé částky do 10.000,- tak, jak bylo uvedeno ve zcela původní smlouvě o smlouvě 
budoucí, na základě níž se MČ uvolila souhlasit s věcným břemenem. 
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9/39/2012 
Zpráva pana Ing. Dvo řáka o pln ění odborných stavebních prací (p. Dvo řák) 
Pan Ing. Dvořák informoval RMČ. Rada projednala a schválila hodinový výkaz  
provedených prací za 1.čtvrtletí roku 2012.  Práce  byly na základě odborných schopností 
radou zadávány formou Dohody o provedení práce od začátku roku radnímu Ing. 
Dvořákovi.  
Úkol: tajemník  - zajistit pracovně právní dořešení proplacení 33 hodin v hodinové sazbě 
450,-- Kč a uzavření dohody o pracovní činnosti na další období.  
 
10/39/2012 
Zpráva Kontrolního výboru ze dne 2. 4. 2012 (p. sta rosta) 
Na základě zprávy Kontrolního výboru byl RMČ pověřen p. tajemník odpovědí. 
Úkol: tajemník  – připravit odpověď  Kontrolnímu výboru 
Termín: do příští rady 
 
11a/39/2012 
Informace o projednání návrhu o uvoln ění rezervy pro m ěstské části Z 860-867 
(p. starosta) 
Pan starosta informoval RMČ o získání účelové investiční dotace z Magistrátu na 
rekonstrukci základní školy ve výši 2,5 mil. Kč. 
 
11b/39/2012 
Informace o 16. zasedání ZHMP – Z 840, 908 (p. star osta) 
Pan starosta informoval RMČ a pověřil radní paní Dohnalovou prostudováním podkladů 
k projednávaným změnám stávajícího územního plánu a k navrženému způsobu tvorby 
nového územního plánu. 
 
11c/39/2012 
Žádost „ Ďáblické rezidence, s.r.o.“ o konzultaci o dalším mo žném postupu zám ěru 
výstavby v Ďáblicích (p. starosta) 
„Ďáblické rezidence, s.r.o.“ požádaly o osobní setkání s p. starostou a p. zástupkyní.  
Termín schůzky je domluven. 
 
11d/39/2012 
Informace k zahájení činnosti konkurzní komise pro výb ěr ředitele/ky Základní 
škola a Mate řská škola, U Parkánu 17, Praha 8 (p. starosta) 
Pan starosta informoval RMČ. 
 
11e/39/2012 
Informace o zateplení domu č.p. 339 (p. zástupkyn ě) 
Paní zástupkyně informovala RMČ o nabídce firmy Trzam k zateplení průjezdu domu. 
Rada rozhodla v současné době průjezd nezateplovat z důvodu výskytu hnízdících 
vlaštovek. O zateplení bude jednáno před začátkem zimy.  
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Konec jednání RM Č 3. 5. 2012: v 18.30 hod. 
Zapisovatel:  Denisa Pokorná 
Za ověřovatele: radní Tatjana Dohnalová  
Příští jednání:  14. 5. 2012 od 13.00 hod.  


