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Zápis z 54. jednání Rady M ěstské části  

Praha – Ďáblice  

konaného dne 17. 12. 2012 od 13.00 hod. 
 
 
 
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 úkolů 
2. Návrh kolektivní smlouvy MČ Praha – Ďáblice (p. tajemník) 
3. Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2012 (p. Koubová) 
4. Schválení prodeje majetku MČ Praha – Ďáblice svěřeného do správy SDH Ďáblice 

(p. Koubová) 
5. Žádost o schválení dohody o výměně bytu paní Evy Veselské,  

ul. Legionářů 51/88, Praha – Ďáblice (p. zástupkyně) 
6. Žádost o pronájem pozemku p. č. 587/56 a garáže v k. ú. Ďáblice paní Zdeňky 

Kovářové, Osinalická 89/15, Praha 8 – Ďáblice (p. zástupkyně) 
7. Žádost o schválení kompenzačního příspěvku za provoz skládky  

paní Petry Ulipové a Jitky Hálové (p. zástupkyně) 
8. Žádost o ukončení nájemní smlouvy v obecním bytě ul. Ďáblická 161/8  

pana Drahoslava Čítka (p. zástupkyně) 
9. Celoměstsky významné změny IV. – Z 2784/00 (p. starosta) 

10.  Návrh smlouvy o zhotovení, projednání a provedení dokumentace a projektu 
pozemní stavby „Zázemí ďáblického parku“ architektonického ateliéru Architekti 
headhand s.r.o. (p. starosta) 

11. Návrh smlouvy o zhotovení, projednání a provedení dokumentace a projektu     
       pozemní stavby architektonického ateliéru A.LT Architekti v.o.s. (p. starosta) 
12. Zajištění náhradního přístupu a příjezdu do lokality Blata (p. starosta) 
13. Vyjádření firmy .A.S.A. spol. s r.o. ke stanovisku advokátní kanceláře Vyskočil  
       a Krošlák (p. starosta) 
14. Žádost o prodloužení nájmu nebytových prostor Obecního domu taneční skupiny   
       Andrea (p. zástupkyně) 
15. Žádost o prodloužení nájmu obecního bytu, ul. Legionářů 88/51, Praha – Ďáblice,  

pana Karla Batelky (p. zástupkyně) 
16.  Informace p. tajemníka a náměty radních 

 
Program zasedání byl schválen všemi hlasy. 
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KONTROLA ÚKOL Ů 
 

 
3b/40/2012 
Projednání obsahu Organiza čního řádu ú řadu MČ Praha - Ďáblice (p. Dohnalová) 
Paní Dohnalová podala návrh, aby byl vytvořen nový Organizační řád úřadu MČ. 
Úkol: tajemník  – vytvořit návrh tak, aby mohl být předložen zastupitelstvu na veřejném 
zasedání v září 2012. 
Pan tajemník předložil návrh organizačního řádu. RMČ se s návrhem seznámila a pověřila 
pana tajemníka vypracováním podrobného zdůvodnění změn a přesunů kompetencí 
oproti dosud platnému Organizačnímu řádu. – ÚKOL TRVÁ 
 
2/51/12 
Prezentace architektonických návrh ů Etapa I. (p. starosta) 
Zástupci architekt. atelieru HeadHand  představili 
a) celý vývoj přístupu k revitalizaci parku (tzv.náměstí etapa I.) a na něm umístěného 
„pionýrského domu“ 
b) výsledný architektonický koncept „zázemí ďáblického parku“ ve variantě „Vlna“, 
c) způsob prezentace výsledků architektonické soutěže na výstavbu „multifunkčního 
obecního domu s radnicí“ (tzv. náměstí etapa II.) v budově ZŠ pro zastupitele a širokou 
veřejnost. Prezentace formou výstavy bude doplněna také o část „náměstí etapa I. - Vlna“. 
HeadHand dále předložili návrh kalkulace prací (podkladová studie+vizualizace, až po 
vyřízení stavebního povolení). RMČ s předloženým návrhem souhlasila a pověřila 
starostu zajistit objednávku, pokud budou do podkladové studie a vizualizace uspokojivě 
zapracovány připomínky formulované během prezentace. 
Termín pro předložení doplněné podkladové studie a vizualizace bude určen po domluvě 
s panem Ing. arch. Hlaváčkem. 
Úkol: starosta  – zajistit objednávku prací – ÚKOL SPLNĚN 
 
6/51/12 
Cenová nabídka na opravu st řechy kuchyn ě  Mate řské školy,  
Ku čerové 26 (p. Dvo řák) 
Pan Dvořák předložil  RMČ cenovou nabídku na opravu střechy MŠ. Pro 
konkrétní posouzení situace budou předloženy další podklady. 
Úkol: tajemník  – předložit přehled tříd, termín:  do příštího jednání RMČ  
19. 11. RMČ byl předložen přehled tříd. O způsobu opravy střechy bude 
rozhodnuto po vyjasnění koncepce umístění potřebných tř íd pro zajištění 
výuky v ZŠ v následujících letech. 
3. 12. oprava střechy bude provedena, až budou příznivé kl imatické 
podmínky, předpoklad: v jarních měsících. 
Úkol: Ing. Dvo řák  – zajisti t konkurenční nabídky 
         FIO – zahrnout plánovanou opravu střechy do rozpoč tu MČ na    
                  rok 2013 
17. 12. RMČ byla seznámena s havari jním stavem střechy MŠ na základě 
těchto informací se rozhodla tento havari jní stav (intenzívní zatékání do 
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prostor pronajatého bytu) bezodkladně řešit. Postup oprav bude nutno  
př izpůsobit kl imatickým podmínkám. 
Úkol: zástupkyn ě – objednat opravu střechy dle cenové nabídky u f irmy 
ADRAK s.r.o., termín  – ihned – ÚKOL TRVÁ 
 
7/51/12 
Odstra ňování vlhkosti v p ř ízemí budovy Základní školy U Parkánu 17 
– nabídka další etapy sana čních prací (p. Dvo řák) 
Byla předložena a RMČ odsouhlasena cenová nabídka další etapy 
odstraňování poruch způsobených vlhkostí v úrovni přízemí staré budovy 
ZŠ. Firma ADRAK s.r.o. za částku 41.708,-Kč  bez DPH provede opravy 
omítek na fasádě sanačním štukem (50m2), doplní zakrytí odvětrávací l išty 
a upraví sokl mozaikovou omítkou. Dále bude provedena sonda v chodbě 
v přízemí, z níž vyplynou př ípadné další úpravy a opravy.   
Úkol: zástupkyn ě – objednat sanační práce dle cenové nabídky  
- ÚKOL SPLNĚN 
3. 12. pan Ing. Dvořák předložil  cenovou nabídku (45.729,-Kč  bez DPH) 
další etapy sanačních prací na provedení sanačních omítek (20m2) a 
injektáží zdiva v nezbytném rozsahu (5m2)  v interiéru chodby v přízemí 
ZŠ. 
Úkol: zástupkyn ě – objednat sanační práce dle cenové nabídky,  
termín:  do příštího jednání RMČ  – ÚKOL SPLNĚN 
 
11b/51/12 
Informace paní Dohnalové z Komise životního prost ředí 
Paní Dohnalová informovala RMČ o doporučení Komise životního prostředí kontaktovat 
firmu IRIS (návrh pana Tumpacha) k projednání možné spolupráce při odstraňování 
bioodpadu v roce 2013. 
19. 11. RMČ pověřila Komisi životního prostředí kontaktovat ještě další firmy s nabídkou 
možné spolupráce. – ÚKOL SPLNĚN 
Úkol: FIO  – informace o výši finančních prostředků vynaložených na odvoz  
                   bio kontejnerů v roce 2012 – ÚKOL TRVÁ 
          RŽP – zjistit počty bio kontejnerů poskytovaných MHMP za rok 2012 MČ Praha -   
                     Ďáblice – ÚKOL TRVÁ 
 
7/52/12 
Reklamace výsadby zelen ě v parku na Centrálním nám ěstí a chodníku p řed 
restaurací Battistova cihelna (p. Dvo řák) 
RMČ rozhodla reklamovat výsadbu zeleně v parku na Centrálním náměstí a 
současně s t ím chodník před restaurací Battistova cihelna.  
Úkol: RŽP  – př ipravi t podklady pro reklamační řízení – termín:  do 25. 9. 
2012. Na základě zj ištěných skutečností zahájí RŽP reklamační řízení na 
výsadbu zeleně a opravu chodníku před restaurací Battistova cihelna 
s Firmou Saneco IS s.r.o. 
RMČ byl předloženy podklady k reklamačnímu řízení. Budou předloženy 
k posouzení AK Balcar (p. Řenďovská) 
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Úkol: tajemník  – předložit podklady AK Balcar, termín:  do 15. 10.  
Podklady byly posouzeny AK Balcar. 
Úkol: tajemník  – předložit reklamační dopis k podpisu - ÚKOL SPLNĚN 
19. 11. informoval pan Ing. Dvořák RMČ o průběhu reklamačního jednání, 
kterého se zúčastni l  společně se sl. Vojtovou. Opravená konstrukce 
chodníku nebyla př i  přejímacím řízení převzata. Po prováděcí f i rmě je 
požadováno řádné přespádování a spolehlivé odvodnění povrchu chodníku 
zejména před vstupem do areálu nově otevřené restaurace a předložení 
řádně vyplněného předávacího reklamačního protokolu. 
30. 11. 2012 proběhlo převzetí přespádovaného chodníku po jeho 
opětovné opravě.  
Úkol: RŽP  – zajist i t sondu a provedení půdního rozboru,  
termín:  vzhledem ke kl imatickým podmínkám je termín určen do konce 
března 2013 – ÚKOL TRVÁ 
 
8d/52/12 
Informace vedoucí FIO paní Koubové k žádosti manžel ů Mikešových o ukon čení  
nájemní smlouvy bytu č. 13, ul. Ďáblická 339/14  
RMČ se seznámila se stanoviskem Finančního výboru a souhlasí s výplatou částky 
jednorázově. Finální výše vypořádání bude předložena až po výpočtu FIO s tím, že bude 
odpovídat 7-8 letému opotřebení bytu. Částka bude vyplacena do 1 měsíce po předání 
bytu a bude snížena o nájemné do doby ukončení nájmu. Nájemní vztah končí 31. 3. 
2013. 
Úkol: tajemník  + zástupkyn ě – dohledat projektovou dokumentaci 
          FIO – připravit dohodu o ukončení nájmu – ÚKOL SPLNĚN 
          p. Lomozová + p. Dvo řák – provést prohlídku bytu 
 
3/53/12 
Navýšení kapacity žák ů a aktualizace z řizovací listiny Základní školy  
U Parkánu 17, Praha 8 – Ďáblice (p. starosta) 
RMČ na základě žádosti paní ředitelky Ivety Horáčkové přijala usnesení č. 205/12/RMČ 
v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí  
1.1 aby MČ Praha – Ďáblice jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola a 
mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 podala žádost o změnu zápisu v 
rejstříku škol a školských zařízení k 01. 09. 2013, která je vyvolána nárůstem počtu žáků 
v ZŠ (navýšení kapacity ZŠ ze 436 žáků na 600 žáků). 
1.2 se zněním dodatku k zřizovací listině Základní školy a mateřské školy, Praha 8 – 
Ďáblice, U Parkánu 17. 
II. pověřuje 
starostu předložit žádost a návrh dodatku k zřizovací listině ke schválení na 
prosincovém zasedání  ZMČ. 
(4-0-0) – ÚKOL SPLNĚN 
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4/53/12 
Inventarizace majetku M Č Praha – Ďáblice (p. tajemník) 
RMČ na základě informací pana tajemníka při jala usnesení č. 206/12/RMČ 
v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 
s návrhem starosty na jmenování inventarizačních komisí pro zajištění inventarizace MČ 
Praha - Ďáblice za rok 2012 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 – Miroslava Koubová 
1.2 dílčí inventariza ční komise 
úřad MČ Bc. Kateřina Vojtová, D. Pokorná, Bc. M. Janek 
obecní dům M. Svobodová, J. Kacovská, PhDr. V. Novotný 
knihovna, ZŠ a MŠ L. Kosejková, Mgr. I. Horáčková, Ing. S. Procházka  
hasičský dům R. Eichler, V. Kuneš, Ing. Dvořák 
bytové domy Ing. B. Lomozová, T. Dohnalová 
ostatní inv. místa D. Pokorná, M. Koubová, 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, M. Koubová 
1.4 inventarizace závazk ů a pohledávek 
provede finanční odbor – 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 asistentce seznámit neprodleně s tímto usnesením všechny jmenované. 
(4-0-0) – ÚKOL SPLNĚN 
 
5/53/12 
Kompenza ční příspěvek za provoz skládky na rok 2013 (p. Koubová) 
RMČ po projednání přijala usnesení č. 207/12/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. doporu čuje 
1.1. navýšení celkové částky kompenzačního příspěvku za provoz skládky o 100.000,- 
Kč oproti rozpočtu 2012 na částku 1.800.000,- Kč. 
1.2. ponechání věkové kategorie pro vyplácení příspěvku  pro všechny děti, které dovrší 
v roce 2013 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 od 1. 4. – 30. 11. 2013. 
II. ukládá starostovi 
tento bod předložit ke schválení na prosincovém ZMČ. 
(4-0-0) – ÚKOL SPLNĚN 
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6/53/12 
Rozpočtové opat ření č. 4 na rok 2012 (p. Koubová) 
RMČ po projednání přijala usnesení č. 208/12/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 
s návrhem rozpočtového opatření č. 4 k rozpočtu MČ na rok 2012, které je přílohou 
tohoto usnesení v rámci úprav položkových ukazatelů bez navýšení v oblasti příjmů i 
výdajů na základě změny dotačních vztahů (bez nároku na financování) 
II. doporu čuje zastupitelstvu M Č: 
ke schválení výše uvedené rozpočtové opatření. 
Příloha: návrh rozpočtového opatření č. 4 k rozpočtu MČ na rok 2012 
(4-0-0) – ÚKOL SPLNĚN 
 
7/53/12 
Dodatek ke smlouv ě o převodu speciálního automobilu mezi M Č Praha – Ďáblice 
a MČ Praha – Kunratice (p. tajemník) 
RMČ na základě informací pana tajemníka přijala usnesení č. 209/12/RMČ v tomto 
znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje,  
dodatek č. 1 ke smlouvě ZE DNE 15. 12. 2011 o převodu správy majetku:  
Speciální automobil-automobilový žebřík AZ 30-IFA W 50 L, RZ: AS 76-87 ve znění, které 
je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
II. pověřuje  
starostu k podpisu dodatku č. 1. 
(3-0-0) – smlouva byla zaslána k podpisu na MČ Praha – Kunratice – ÚKOL TRVÁ 
 
8/53/12 
Žádost o prodloužení nájmu jídelny v Obecním dom ě, Ke Kinu 159/7, skupiny 
Otevřený Ateliér (p. starosta) 
RMČ na základě žádosti rozhodla vyhlásit záměr na pronájem. 
Úkol: tajemník  – vyhlásit záměr, termín:  do příští rady – ÚKOL SPLNĚN 
 
9/53/12 
Žádost o proplacení kompenza čního p říspěvku MČ Praha – Ďáblice za provoz 
skládky na rok 2012 paní Muškové (p. Koubová) 
RMČ souhlasí s proplacením příspěvku paní Muškové. 
Úkol: FIO  – vyplatit příslušný příspěvek – ÚKOL SPLNĚN 
 
10/53/12 
Poskytnutí finan čních dar ů osobám vykonávající činnost pro obec za rok 2012  
(p. starosta) 
RMČ na základě informace pana starosty a po projednání přijala usnesení č. 
210/12/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
poskytnutí finančních darů osobám, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto usnesení. 
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II. ukládá 
2.1 FIO zajistit sepsání darovacích smluv. 
2.2 vedoucímu FIO zajistit realizaci bodu č. I tohoto usnesení. 
(4-0-0) – ÚKOL SPLNĚN 
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AKTUÁLNÍ JEDNÁNÍ 
 
2/54/12 
Návrh kolektivní smlouvy M Č Praha – Ďáblice (p. tajemník) 
RMČ byla seznámena s návrhem kolektivní smlouvy, požaduje vypracování podrobnější 
analýzy. 
Úkol: tajemník  – vypracovat analýzu, termín:  do příštího jednání RMČ 7. 1. 2013 
 
3/54/12 
Rozpočtové opat ření č. 5 na rok 2012 (p. Koubová) 
RMČ na základě podkladů předložených paní vedoucí FIO Koubovou přijala usnesení č. 
211/12/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 
1.1 s návrhem rozpočtového opatření č. 5 k rozpočtu MČ na rok 2012, které je přílohou 
tohoto usnesení v objemu zvýšení příjmů a výdajů o 214.900,- Kč na základě změny 
dotačních vztahů (bez nároku na financování) 
1.2 s rozdělením účelové dotace MHMP ve výši 119.900,- dle následujícího členění: 
59.900,- TJ Ďáblice, oddíl fotbalu účelově na akce s mládeží  
50.000,- příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola, U Parkánu 17, 
účelově na preventivní, vzdělávací a výchovné akce žáků a učitelů 
10.000,- Pionýrské organizaci účelově na akce s mládeží  
II. pověřuje  
2.1 předsedu FV informovat zastupitele na nejbližším zasedání ZMČ. 
2.2 vedoucí finančního odboru provést rozpočtové opatření č. 5 
(4-0-0) 
 
4/54/12 
Schválení prodeje majetku M Č Praha – Ďáblice sv ěřeného do správy SDH Ďáblice  
(p. Koubová) 
RMČ byla seznámena s výsledky inzerce nabízeného majetku, na základě těchto 
informací přijala usnesení č. 212/12/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje  
1.1 prodej majetku svěřeného do správy SDH Ďáblice: 
- 1 ks Elektrocentrála 6kWza cenu ve výši7.200,- Kč 
- 1 ks Polní kuchyně PK 26 za cenu ve výši 18.000,- Kč 
- 1 ks Kompresor Trident 30 MPa za cenu ve výši 16.000,- Kč 
1.2 dále pokračovat v internetové inzerci svěřeného majetku: 
- Vysokotlaké čerpadlo ČV-25 
- El.siréna DS 977a 
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II. pověřuje 
2.1  FIO vypracováním kupních smluv s vítěznými uchazeči a provedením změn 

v evidenci majetku. 
2.2  starostu SDH Ďáblice zajištěním vypracování a podepsání předávacích protokolů 

k uvedenému majetku a k fyzickému předání majetku 
(4-0-0) 
 
5/54/12 
Žádost o schválení dohody o vým ěně bytu paní Evy Veselské, ul. Legioná řů 51/88, 
Praha – Ďáblice (p. zástupkyn ě) 
RMČ na základě předložené žádosti souhlasila s výměnou bytu a přijala usnesení  
č. 213/12/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
výměnu bytu v ul. Legionářů 51/88, Praha – Ďáblice, který je v pronájmu paní Evy 
Veselské, za byt v ul. Černá 1505/10, Praha 1 – Nové Město  nájemce pana Milana 
Zamrazila. 
II. pověřuje 
zástupkyni starosty informovat příslušný odbor MHMP a obě strany směny bytů. 
(4-0-0) 
 
6/54/12 
Žádost o pronájem pozemku p. č. 587/56 a garáže v k. ú. Ďáblice paní Zde ňky 
Ková řové, Osinalická 89/15, Praha 8 – Ďáblice (p. zástupkyn ě) 
RMČ na základě žádosti paní Kovářové souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy a 
přijala usnesení č. 214/12/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
prodloužení pronájmu části pozemku p. č. 587/54 k. ú. Ďáblice a garáže paní Zdeňce 
Kovářové na dobu od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Výše nájmu 20,- Kč/m2 na rok v celkové 
výši 7.460,- Kč. Úhrada nájmu proběhne při podpisu dodatku nájemní smlouvy. 
II. pov ěř i la  
starostu podpisem dodatku nájemní smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení. 
(4-0-0) 
 
7/54/12 
Žádost o schválení kompenza čního p říspěvku za provoz skládky paní Petry 
Ulipové a Jitky Hálové (p. zástupkyn ě) 
RMČ po projednání souhlasí s vyplacením kompenzačního příspěvku za 
provoz skládky na syna (dceru) jméno příjmení paní Petře Ulipové a na syna 
(dceru) jméno příjmení paní Jitce Hálové. 
Úkol: FIO  – vyplatit příspěvky 
 
 
8/54/12 
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Žádost o ukon čení nájemní smlouvy v obecním byt ě ul. Ďáblická 161/8 pana 
Drahoslava Čítka (p. zástupkyn ě) 
Paní zástupkyně seznámila RMČ s podklady, na základě kterých RMČ došla 
k závěru, že pan Čítek musí ještě podat žádost o převod nájemní smlouvy. 
Úkol: zástupkyn ě – informovat pana Čítka o podání žádosti o převod nájmu  

- vyzvat k doložení potvrzení o platové schopnosti syna,   
  na kterého by měl  nájem přejít 

p. Lomozová + p. Dvo řák  – prohlídka a kontrola bytu 
 
9/54/12 
Celoměstsky významné zm ěny IV. – Z 2784/00 (p. starosta) 
Pan starosta předložil RMČ návrh konceptu dopisu, s jehož zněním RMČ 
souhlasila. 
Úkol: starosta  – odeslat dopis 
 
10/54/12 
Návrh smlouvy o zhotovení, projednání a provedení d okumentace a projektu 
pozemní stavby „Zázemí ďáblického parku“ architektonického ateliéru Archite kti 
headhand s.r.o. (p. starosta) 
RMČ navázala na předcházející jednání viz bod č.2/51/12 a přijala usnesení  
č. 215/12/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
návrh smlouvy o zhotovení, projednání a provedení dokumentace a projektu pozemní 
stavby „Zázemí ďáblického parku“ architektonického ateliéru Architekti headhand s.r.o. 
II. pověřuje 
starostu podpisem smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení. 
(4-0-0) 
 
11/54/12 
Návrh smlouvy o zhotovení, projednání a provedení d okumentace a projektu 
pozemní stavby architektonického ateliéru A.LT Architekti v.o.s.  (p. starosta) 
RMČ byla seznámena s návrhem smlouvy, další projednání bylo přesunuto 
na jednání RMČ dne 7. 1. 2013, kde proběhne společné setkání projektantů 
a zástupců MČ. 
 
12/54/12 
Zajišt ění náhradního p řístupu a p říjezdu do lokality Blata (p. starosta) 
RMČ se seznámila s návrhy komise výstavby a investic a konstatuje, že znepřístupnění 
příjezdu do lokality Blat od severu je v dané situaci vážný zásah do dopravní obslužnosti 
této lokality a je významným omezením pro předpokládanou rekonstrukci inženýrských 
sítí. Do doby řádného vyřešení obslužnosti celé lokality je veřejným zájmem zajistit do 
lokality bezpečný přístup . 
Úkol: zástupkyn ě + starosta : 
a) zaslat na  odbor dopravy MČ Prahy 8 odvolání proti rozhodnutí o omezení přístupu  
na účelovou komunikaci  veřejně přístupnou 
b) jednat se všemi zúčastněnými o změně nastalého stavu vyplývajícího z rozhodnutí  
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    odboru dopravy úřadu MČ Prahy 8 ve smyslu výše uvedeného 
 
13/54/12 
Vyjád ření firmy .A.S.A. spol. s r.o. ke stanovisku advoká tní kancelá ře Vysko čil a 
Krošlák (p. starosta) 
RMČ bere na vědomí informaci pana starosty a souhlasí s dalším postupem advokátní 
kanceláře Vyskočil a Krošlák. 
 
14/54/12 
Žádost o prodloužení nájmu nebytových prostor Obecn ího domu Tane čního 
studia Andrea (p. zástupkyn ě) 
RMČ na základě žádosti Tanečního studia Andrea přijala usnesení č. 216/12/RMČ 
v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
prodloužení pronájmu nebytových suterénních prostor Obecního domu (Klubu mládeže), 
ul. Ke Kinu 159/7, Praha – Ďáblice Tanečnímu studiu Andrea, Zoubkova 1231/4,  
Praha 5, za těchto podmínek: 

a) Doba využívání – pondělí od 16,00 – 18,00 hod. a od 19,00 - 20,00 hod.  
       ve výši 200,- Kč/hod. 
                          - čtvrtek od 16,30 hod. – 19,30 hod. ve výši 200,- Kč/hod. 
b)  Doba využívání – pondělí od 18,00 – 19,00 hod. ve výši 100,- Kč/hod. 
   - čtvrtek od 13,30 – 15,30 hod. ve výši 100,- Kč/hod. 

II. pověřuje  
starostu podpisem dodatku ke smlouvě, který je přílohou tohoto usnesení. 
(4-0-0) 
 
15/54/12 
Žádost o prodloužení nájmu obecního bytu, ul. Legio nářů 88/51, Praha – Ďáblice, 
pana Karla Batelky (p. zástupkyn ě) 
RMČ na základě žádosti pana Karla Batelky přijala usnesení č. 217/12/RMČ v tomto 
znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
prodloužení nájmu obecního bytu na období do 31. 12. 2013, ul. Legionářů 88/51, Praha 
-  Ďáblice, panu Karlovi Batelkovi za podmínek 85,- Kč/m2 při započitatelné ploše  
50,76 m2. 
II. pověřuje 
starostu podpisem dodatku ke smlouvě, který je přílohou tohoto usnesení. 
(4-0-0) 
 
16a/54/12 
Návrh paní Dohnalové na umíst ění informa ční tabule  Ú řadu MČ Praha – Ďáblice 
v obci (p. Dohnalová) 
Paní Dohnalová navrhla RMČ umístit v obci informační tabuli Úřadu MČ  
Praha – Ďáblice. RMČ posoudí možnosti a vhodnost umístění této tabule. 
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16b/54/12 
Žádost paní Ludmily Zemánkové o zvážení rozhodnutí rady, kterým bylo 
rozhodnuto o neposkytnutí p říspěvku na opravu tlakové kanalizace pro rodinný 
dům č.p. 246, Na Blatech (p. zástupkyn ě) 
Paní zástupkyně seznámila radu s odvoláním paní L. Zemánkové, ve kterém žádá o 
zvážení vydaného rozhodnutí rady. Vzhledem k tomu, že se poruchy na kanalizaci 
vyskytly před několika lety a jejich oprava musela být realizována okamžitě a nebylo 
možné prověřit příčiny poruch, nenachází rada MČ žádné řešení, jak tuto situaci  nyní 
vyřešit. Proto považuje usnesení rady ze den 8.11.2012 za konečné. 
 
 
 
 
Konec jednání RM Č 17. 12. 2012: v 18.00 hod.  
Zapisovatel:  Denisa Pokorná 
Za ověřovatele: radní Tatjana Dohnalová  
Příští jednání:  7. 1. 2013 od 13.00 hodin 
 
 


