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Městská část Praha – Ďáblice 
ZÁPIS 

ze 06. veřejného zasedání  
Zastupitelstva Praha – Ďáblice  

konaného dne 14. 12. 2011 
 
 
 
Přítomni:  Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová, Ing. Tomáš Dvořák, Zdeňka 
Fišmistrová, Ing. Martin Křížek, Ing. Pavel Niebauer, PhDr. Vladimír Novotný, Ing. Miloš 
Růžička, RNDr. Martin Smrček, Vítězslav Stoklasa  
Host: tajemník ÚMČ Ďáblice Vlastimil Fouček 
Omluveni:  Bc. Marcel Janek, MUDr. Martin Lukeš, Ing. Slavomír Procházka, Ing. Lenka 
Stroblová, Danuše Ševčíková 
Nepřítomni: Ing. Slavomír Procházka – přišel ve 21.45 hod. 
 
Tajemník konstatoval, že je p řítomno celkem 10 zastupitel ů a tím je zastupitelstvo 
usnášeníschopné. 
 
Ověřovateli zápis ů na základ ě usnesení č. 07/10/ZMČ byli stanoveni: 
PhDr. Vladimír Novotný, RNDr. Martin Smrček, Ing. Lenka Stroblová  
 
  
Starosta zahájil 06. ZMČ v 18.10 hodin, přivítal všechny přítomné – jak hosty, tak i kolegy – 
a pověřil vedením ZMČ radního PhDr. Vladimíra Novotného, který navrhl program jednání 
s těmito body: 
 
1. Kontrola zápisu z 05. ve řejného zasedání ZM Č  
2. Volný mikrofon 
3. Návrh na úpravu Statutu hl. m. Prahy – sn ěm starost ů (starosta) 
4. Finanční dar SKP Diakonie ČCE (tajemník) 
5. Rozpočtové opat ření č. 3 a č. 4 k rozpo čtu na MČ Praha – Ďáblice na rok 2011 

(Ing. Valtr, Ing. K řížek) 
6. Rozpočtové provizorium na rok 2012  (Ing. Valtr, Ing. K řížek) 
7. Finanční dary ob čanům 2011 (starosta) 
8. Vyplácení kompenza čního p říspěvku za skládku v roce 2012 (starosta) 
9. Úhrada skládkovného pro ob čany v roce 2012 (Bc. Vojtová, Ing. Valtr) 
10. Jmenování inventariza čních komisí (tajemník) 
11. Informace starosty 
a) Informace o zamítnutí nabídky Central Group a.s. , průběh schvalování žádosti 

MČ v grantovém programu PARKY 
b) Vyšší efektivita a zjednodušení řízení a správy hl. m ěsta – zpráva o p řípravách 

legislativní zm ěn 
c) Urbanistický rozvoj Ďáblice (rozvoj, ochrana, regulace) – zpráva o otev řeném 

jednání rady 28. 11. 2011  
d) EKOSPOL, a.s. – p řevod pozemku p. č. 1026/13 v k.ú. Ďáblice 
12. Diskuze 
 
Paní Dohnalová navrhla: 
- přesunout bod č. 2. Volný mikrofon jako bod č. 1. - radní Dohnalová navrhla ZMČ 
zahajovat zastupitelstvo MČ vždy volnou diskuzí pro občany, formou tzv. „volného mikrofonu“ 
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s tím, že jednotlivé příspěvky občanů mohou mít délku max. 5 minut. Po této volné diskuzi 
bude řádné zahájení ZMČ. 
 
Na základě návrhu zm ěny po řadí bod ů programu zasedání ZM Č, (tzv. volný mikrofon  
zařadit jako bod č. 1 a ostatní navržené body programu z ůstanou beze zm ěny) nechal 
PhDr. Novotný hlasovat o tomto novém návrhu program u zasedání ZM Č. Program byl 
schválen členy ZMČ v počtu hlas ů pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0  
 A - pro; N - proti; 0 - zdržel se hlasování 
Mgr. Bouzková Markéta A Ing. Niebauer Pavel A 
Dohnalová Tatjana  A PhDr. Novotný Vladimír A 
Ing. Dvořák Tomáš  A Ing. Růžička Miloš A 
Fišmistrová Zdeňka  A RNDr. Smrček Martin A 
Ing. Křížek Martin A Stoklasa Vítězslav A 
 
1. Volný mikrofon 

 
Paní Beranová 

- Poděkovala radním MČ za dar, který obdržela její dcera. 
 

Mgr. Bulirschová ( ředitelka ZŠ) 
- žádala Zastupitele MČ Praha – Ďáblice k přehodnocení dopravního značení u Základní 
školy, nebo alespoň o doplnění přídavné tabule pro vymezení parkování pro zaměstnance 
školy, která by byla umístěna pod zákaz vjezdu v ul. U Parkánu. 
 
 Starosta  
- přislíbil, že se danou situací a dopravním značením u ZŠ bude ÚMČ Praha – Ďáblice 
spolu s Policií ČR zabývat.  
 

Mgr. Bulirschová ( ředitelka ZŠ) 
-  vznesla dotaz k článku uveřejněnému v Ďáblickém zpravodaji (Řešení značky Zákaz 
vjezdu mimo dopravní obsluhu v ulici U Parkánu), který nikdy redakci neodeslala a ani nedala 
souhlas s jeho uveřejněním v Ďáblickém zpravodaji, jelikož obsahoval interní informace školy.  
 
 P. Fišmistrová 
- uvedla, že ve věci dopravní situace u ZŠ U Parkánu 17 již bylo jednáno s Policií ČR, 
Odborem dopravy Prahy 8. 
 
- K článku „Řešení značky Zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhu v ulici U Parkánu“ uvádí, že 
svolení dala pí. Fišmistrová spolu s uveřejněním svojí odpovědi. 
 
 P. Kracman (ve řejnost) 
-   nabídl pomoc a spolupráci v rámci přípravy projektu Ďáblického náměstí a nabídl 
Zastupitelstvu MČ Praha – Ďáblice, že je schopen předat plány k projektu multifunkční haly 
v objektu bývalé restaurace U Krále Holce. 
 
 P. Orkisz (ve řejnost) 
- poděkoval pí. Fišmistrové za zajištění odstranění odpadků v ul. Chřibská (autobusová 
otočka) a 
- vznesl dotaz: Proč při čistění Ďáblických ulic nebyla vyčištěna i ul. Chřibská? 
 
 Paní Fišmistrová 
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- na výše uvedený dotaz odpověděla, že byly čištěny skoro všechny ulice, a to pouze od 
listí. 
 
 P. Michek (ve řejnost) 
- vznesl dotaz, zda by nebylo možné zakoupit obecní radar a snížit rychlost jízdy po celých 
Ďáblicích na 40km/h. 
 
 PhDr. Novotný 
- odpověděl, že radar muže být řešen v rámci celkového projektu bezpečnosti na silnicích 
MČ Ďáblic, který v současné době připravuje Komise životního prostředí a dopravy a po 
projednání v Radě MČ bude zveřejněn k připomínkám občanů. 
- Ke snížení rychlosti po obci budou navrženy zpomalovací pruhy, z důvodů bezpečnosti 
dále osvětlené přechody pro chodce. 
- Otázkou řešení snížení rychlosti po obci na 40km/h se bude zabývat RMČ Praha – 
Ďáblice. 
 
2. Kontrola zápisu z 05. ve řejného zasedání ZM Č  
K zápisu vznesl připomínku RNDr. Smrček, aby na zasedání zastupitelstva v průběhu 
Volného mikrofonu byla veřejnost seznámena s tím, jak s jejich žádostmi – připomínkami 
z předchozího zasedání - odpovědní pracovníci MČ Praha – Ďáblice naložili, jak je řešili a 
případně jak je vyřešili.  
K výše uvedenému radní pí Dohnalová uvádí, že všechny podněty, které jsou řešeny, jsou již 
uvedeny v zápisech jak z RMČ, tak i ze ZMČ Praha – Ďáblice a jsou uveřejněny na webových 
stránkách MČ. Každý občan, který není spokojen s řešením nebo přímou odpovědí v rámci 
zasedání ZMČ, může požadovat ve lhůtě 30 dnů i písemné vyjádření od vedení radnice.  
Po této diskuzi radní PhDr. Novotný nechal o zápise z 05. ZMČ hlasovat. Zápis byl schválen 
členy ZMČ v počtu hlasů pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0 .  
A - pro; N - proti; 0 - zdržel se hlasování 
Mgr. Bouzková Markéta A Ing. Niebauer Pavel A 
Dohnalová Tatjana  A PhDr. Novotný Vladimír A 
Ing. Dvořák Tomáš  A Ing. Růžička Miloš A 
Fišmistrová Zdeňka  A RNDr. Smrček Martin A 
Ing. Křížek Martin A Stoklasa Vítězslav A 
 
3. Návrh na úpravu Statutu hl. m. Prahy – sn ěm starost ů (starosta) 
Starosta seznámil všechny přítomné se dvěma dopisy pro pana primátora Svobodu 
a s reakcemi ostatních starostů ve věci návrhu zrušení malých městských částí a v souvislosti 
s touto informací seznámil zastupitelé s textem dopisu, ve kterém se požaduje obnovení 
sněmu starostů jako zvláštního orgánu hlavního města Prahy. Dále informoval všechny 
přítomné o plánovaném setkání starostů 35 městských částí s primátorem Svobodou, které 
by se mělo uskutečnit v lednu. 
O obsahu obou dopisů s návrhem na obnovení sněmu starostů jako zvláštního orgánu 
hlavního města Prahy nechal radní PhDr. Novotný hlasovat. Dopisy byly schváleny v počtu 
hlasů pro – 9, proti – 0, zdržel se – 1 a přijalo návrh usnesení č. 047/11/ZMČ  
A - pro; N - proti; 0 - zdržel se hlasování 
Mgr. Bouzková Markéta A Ing. Niebauer Pavel A 
Dohnalová Tatjana  A PhDr. Novotný Vladimír A 
Ing. Dvořák Tomáš  A Ing. Růžička Miloš A 
Fišmistrová Zdeňka  A RNDr. Smrček Martin 0 
Ing. Křížek Martin A Stoklasa Vítězslav A 
Zastupitelstvo pro projednání: 
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I. žádá Zastupitelstvo hlavního m ěsta Prahy, 
aby projednalo změnu Statutu hlavního města Prahy ve věci obnovení "sněmu starostů" 
jako zvláštního orgánu hlavního města Prahy, 
II. Pověřuje starostu 
zajistit odeslání tohoto usnesení Zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice, Zastupitelstvu hlavního 
města Prahy prostřednictví primátora hlavního města Prahy. 
 
4. Finanční dar SKP Diakonie ČCE (starosta)  
Starosta seznámil všechny přítomné s návrhem na poskytnutí finančního daru SKP 
Diakonie ČCE ve výši 85.648 Kč. K výše uvedenému bylo navrženo zaokrouhlit částku na 
86.000 Kč. ZMČ po projednání schválilo návrh usnesení č. 048/11/ZMČ k poskytnutí 
finančního daru SKP Diakonie ČCE v počtu hlasů pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0 . 
A - pro; N - proti; 0 - zdržel se hlasování 
Mgr. Bouzková Markéta A Ing. Niebauer Pavel A 
Dohnalová Tatjana  A PhDr. Novotný Vladimír A 
Ing. Dvořák Tomáš  A Ing. Růžička Miloš A 
Fišmistrová Zdeňka  A RNDr. Smrček Martin A 
Ing. Křížek Martin A Stoklasa Vítězslav A 
 
Zastupitelstvo m ěstské části po projednání a na základ ě usnesení č. 083/11/RMČ: 
I.  Schvaluje 
poskytnutí finančního daru SKP DIAKONIE ČCE ve výši 86.000 Kč, který bude v roce 2011 
využit na nezbytné náklady spojené s činností střediska v MČ Praha – Ďáblice. 
II. Pověřuje  
starostu k podpisu darovací smlouvy. 
 
5. Rozpočtové opat ření č. 3 a č. 4 k rozpo čtu na MČ Praha – Ďáblice na rok 2011 

(Ing. Valtr, Ing. K řížek) 
Vedoucí FIO Ing. Valtr seznámil všechny přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 3 a 
č. 4 k rozpočtu Praha – Ďáblice na rok 2011. ZMČ po projednání schválilo návrh usnesení 
č. 049/11/ZMČ k rozpočtovému opatření č. 3 rozpočtu Praha – Ďáblice na rok 2012 v počtu 
hlasů pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0 . 
A - pro; N - proti; 0 - zdržel se hlasování 
Mgr. Bouzková Markéta A Ing. Niebauer Pavel A 
Dohnalová Tatjana  A PhDr. Novotný Vladimír A 
Ing. Dvořák Tomáš  A Ing. Růžička Miloš A 
Fišmistrová Zdeňka  A RNDr. Smrček Martin A 
Ing. Křížek Martin A Stoklasa Vítězslav A 
 
Zastupitelstvo M Č po projednání  
I. Bere na v ědomí   
rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu MČ na rok 2011, schválené usnesením č. 71/11/RMČ ze 
dne 26. 9. 2011, které je přílohou tohoto usnesení. 
 
ZMČ po projednání schválilo návrh usnesení č. 050/11/ZMČ k rozpočtovému opatření č. 4 
rozpočtu Praha – Ďáblice na rok 2011 v počtu hlasů pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0 . 
A - pro; N - proti; 0 - zdržel se hlasování 
Mgr. Bouzková Markéta A Ing. Niebauer Pavel A 
Dohnalová Tatjana  A PhDr. Novotný Vladimír A 
Ing. Dvořák Tomáš  A Ing. Růžička Miloš A 
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Fišmistrová Zdeňka  A RNDr. Smrček Martin A 
Ing. Křížek Martin A Stoklasa Vítězslav A 
Zastupitelstvo M Č po projednání 
I. schvaluje 
návrh 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). 

 
6. Rozpočtové provizorium na rok 2012  (Ing. Valtr, Ing. K řížek) 
Vedoucí FIO Ing. Valtr seznámil všechny přítomné s návrhem rozpočtového provizoria MČ 
Praha – Ďáblice na rok 2012. ZMČ po projednání schválilo návrh usnesení č. 051/11/ZMČ 
k rozpočtovému provizoriu MČ Praha – Ďáblice na rok 2012 v počtu hlasů pro – 10, proti – 
0, zdržel se – 0 . 
A - pro; N - proti; 0 - zdržel se hlasování 
Mgr. Bouzková Markéta A Ing. Niebauer Pavel A 
Dohnalová Tatjana  A PhDr. Novotný Vladimír A 
Ing. Dvořák Tomáš  A Ing. Růžička Miloš A 
Fišmistrová Zdeňka  A RNDr. Smrček Martin A 
Ing. Křížek Martin A Stoklasa Vítězslav A 
 
Zastupitelstvo M Č po projednání  
I. Bere na v ědomí   
podmínky schvalování rozpočtu, stanovené zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech, a proto 
II. Schvaluje 
hospodaření 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 
III. Ukládá  
vedoucímu finančního odboru ÚMČ Praha – Ďáblice: 
a) řídit čerpání finančních prostředků v souladu s bodem II. tohoto usnesení 
b) připravit ke schválení návrh rozpočtu MČ pro rok 2012 na příští zasedání 
zastupitelstva, tj. následně po schválení rozpočtu hl. m. Prahy na příslušné období. 
 
7. Finanční dary ob čanům 2011 (starosta) 
Starosta seznámil všechny přítomné s návrhem finančních darů pro občany za rok 2011. 
K výše uvedenému byla vznesena Ing. Niebauerem připomínka, že příloha k návrhu 
usnesení se zdá nedostačující, jelikož neobsahuje jmenný seznam. K výše uvedenému 
návrhu usnesení byl vznesen protinávrh s navýšením výše daru pro Komisi sportovní o 
2000 Kč. 
ZMČ po projednání neschválilo návrh usnesení ZM Č k finančním darům za rok 2011 v počtu 
hlasů pro – 4, proti – 2, zdržel se – 4 . 
A - pro; N - proti; 0 - zdržel se hlasování 
Mgr. Bouzková Markéta A Ing. Niebauer Pavel 0 
Dohnalová Tatjana  A PhDr. Novotný Vladimír 0 
Ing. Dvořák Tomáš  N Ing. Růžička Miloš N 
Fišmistrová Zdeňka  0 RNDr. Smrček Martin A 
Ing. Křížek Martin 0 Stoklasa Vítězslav A 
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K výše uvedenému návrhu usnesení byl vznesen protinávrh s navýšením výše daru pro 
Mgr. Sevruka (HS Ďáblík) o 3000 Kč. 
ZMČ po projednání neschválilo návrh usnesení ZM Č k finančním darům za rok 2011 v počtu 
hlasů pro – 3, proti – 4, zdržel se – 3 . 
A - pro; N - proti; 0 - zdržel se hlasování 
Mgr. Bouzková Markéta A Ing. Niebauer Pavel 0 
Dohnalová Tatjana  N PhDr. Novotný Vladimír 0 
Ing. Dvořák Tomáš  N Ing. Růžička Miloš N 
Fišmistrová Zdeňka  N RNDr. Smrček Martin A 
Ing. Křížek Martin 0 Stoklasa Vítězslav A 
 
ZMČ po projednání neschválilo původní předložený návrh usnesení ZM Č k finančním darům 
za rok 2011 v počtu hlasů pro – 7, proti – 1, zdržel se – 2 . 
A - pro; N - proti; 0 - zdržel se hlasování 
Mgr. Bouzková Markéta 0 Ing. Niebauer Pavel 0 
Dohnalová Tatjana  A PhDr. Novotný Vladimír A 
Ing. Dvořák Tomáš  A Ing. Růžička Miloš A 
Fišmistrová Zdeňka  A RNDr. Smrček Martin N 
Ing. Křížek Martin A Stoklasa Vítězslav A 
 
Dále byla ZMČ Praha – Ďáblice podána informace o všech poskytnutých finančních darech 
občanům a Náboženské obci Církve čs. husitské v Ďáblicích. 
 
8. Vyplácení kompenza čního p říspěvku za provoz skládky v roce 2012 (starosta) 
Starosta seznámil všechny přítomné s návrhem usnesení k vyplácení příspěvku za provoz 
skládky v roce 2012. ZMČ po projednání schválilo návrh usnesení č. 052/11/ZMČ 
k vyplácení příspěvku za provoz skládky v roce 2012 v počtu hlasů pro – 10, proti – 0, 
zdržel se – 0 . 
A - pro; N - proti; 0 - zdržel se hlasování 
Mgr. Bouzková Markéta A Ing. Niebauer Pavel A 
Dohnalová Tatjana  A PhDr. Novotný Vladimír A 
Ing. Dvořák Tomáš  A Ing. Růžička Miloš A 
Fišmistrová Zdeňka  A RNDr. Smrček Martin A 
Ing. Křížek Martin A Stoklasa Vítězslav A 
 
Zastupitelstvo pro projednání  
I. Stanoví na základ ě usnesení č. 089/11/RMČ 
1.1 výši celkové částky kompenzačního příspěvku za provoz skládky z rozpočtu v roce 
2012 ve výši 1 700.000 Kč. 
1.2 věkové kategorie pro vyplácení příspěvku pro všechny děti, které dovrší v roce 2012 
věku od 0 do 15 let a které mají trvalý pobyt v MČ Praha – Ďáblice.  
1.3 vyplácet částku ve výši 2500 Kč na dítě 
II. Ukládá Rad ě MČ Praha – Ďáblice 
vypracování jasného metodického pokynu, dle kterého bude probíhat vyplácení příspěvku a 
jeho předložení ZMČ k odsouhlasení.  
 
 
9. Úhrada skládkovného pro ob čany v roce 2012 (Bc. Vojtová, Ing. Valtr) 
Ing. Valtr seznámil všechny přítomné s návrhem usnesení k úhradě poplatku za uložení 
stavebního odpadu pro rok 2012. Starosta přednesl protinávrh na nové znění usnesení. 
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ZMČ po projednání schválilo protinávrh usnesení č. 053/11/ZMČ k úhradě poplatku za 
uložení stavebního odpadu pro rok 2012 v počtu hlasů pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0 . 
A - pro; N - proti; 0 - zdržel se hlasování 
Mgr. Bouzková Markéta A Ing. Niebauer Pavel A 
Dohnalová Tatjana  A PhDr. Novotný Vladimír A 
Ing. Dvořák Tomáš  A Ing. Růžička Miloš A 
Fišmistrová Zdeňka  A RNDr. Smrček Martin A 
Ing. Křížek Martin A Stoklasa Vítězslav A 
 
Zastupitelstvo M Č po projednání a na základ ě usnesení č. 090/11/RMČ 
 
I. Nesouhlasí   
s poskytováním výplat částečné úhrady skládkovného pro občany – stavebníky s trvalým 
bydlištěm v Ďáblicích jako kompenzačního opatření v souvislosti se zřízením a provozem 
skládky KO v. k. ú. Ďáblice 
 
 II. Pověřuje Radu M Č Praha – Ďáblice 
 přiznávat úhradu poplatku za uložení stavebního odpadu pouze v odůvodněných 
případech, na základě individuálních žádostí občanů, a to po předloženém doporučení 
komise sociální. 
 
 
10. Jmenování inventariza čních komisí (tajemník) 
Tajemník seznámil všechny přítomné s návrhem usnesení ke jmenování inventarizačních 
komisí na rok 2011. Radní pí Dohnalová vznesla protinávrh usnesení ke jmenování 
inventarizačních komisí na rok 2011. 
ZMČ po projednání neschválilo protinávrh usnesení ZM Č ke jmenování inventarizačních 
komisí na rok 2011 v počtu hlasů pro – 4, proti – 3, zdržel se – 3 . 
A - pro; N - proti; 0 - zdržel se hlasování 
Mgr. Bouzková Markéta 0 Ing. Niebauer Pavel A 
Dohnalová Tatjana  A PhDr. Novotný Vladimír A 
Ing. Dvořák Tomáš  N Ing. Růžička Miloš N 
Fišmistrová Zdeňka  N RNDr. Smrček Martin 0 
Ing. Křížek Martin 0 Stoklasa Vítězslav A 
 
 ZMČ po projednání schválilo původní návrh usnesení č. 054/11/ZMČ ke jmenování 
inventarizačních komisí na rok 201 pro – 9, proti – 1, zdržel se – 0 . 
A - pro; N - proti; 0 - zdržel se hlasování 
Mgr. Bouzková Markéta A Ing. Niebauer Pavel A 
Dohnalová Tatjana  N PhDr. Novotný Vladimír A 
Ing. Dvořák Tomáš  A Ing. Růžička Miloš A 
Fišmistrová Zdeňka  A RNDr. Smrček Martin A 
Ing. Křížek Martin A Stoklasa Vítězslav A 
 
Zastupitelstvo M Č po projednání a na základ ě usnesení č. 091/11/RMČ 
I. Bere na v ědomí  
1.1 složení inventarizačních komisí, které jmenoval starosta pro zajištění inventarizace MČ 
Praha – Ďáblice za rok 2011 (viz usnesení č. 091/11/RMČ). 
1.2 tajemníkem úřadu vypracovaný časový harmonogram inventarizace, viz příloha č. 1 
usnesení 091/11/RMČ. 
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11. Informace starosty 
 
a) Informace o radou zamítnuté nabídce firmy Centra l Group a. s.  
Starosta všechny přítomné seznámil s tím, že Rada MČ zamítla nabídku Central Group a. 
s., týkající se navrhované změny územního plánu pro pozemky p.č. 1026/10, p.č.1026/11 a 
p.č. 1559/12 v k.ú. Ďáblice ze stávajícího využití OP a ZMK na OB a ZMK. 
 
b) Informace o pr ůběhu schvalování žádosti v grantovém programu PARKY 
  Starosta informoval o průběhu schvalování žádosti MČ k zapojení do grantového 
programu projektu PARKY.  
Výsledek o řízení, které trvá od března, není dosud znám z důvodu odložení zasedání 
správní rady, ale jedná se o největší projekt pro rozsáhlou revitalizaci Ďáblic o objemu cca 
20 – 25 mil. Kč.  Z 52 přihlášených měst jsme postoupili  a nezávisle na kladném či 
záporném výsledku by bylo dobré v této myšlence a záměru pokračovat. Výsledek by měl 
být znám příští týden. 
 
c) Vyšší efektivita a zjednodušení řízení a správy hl. m ěsta – zpráva o p řípravách 

legislativní zm ěn 
Starosta informoval všechny přítomné o návrhu na zjednodušení řízení správy hlavního 
města a o zaslání podnětů starostů k legislativnímu návrhu, který by měl být realizován 
formou novely zákona o hl. m. Praze či formou novely obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 
Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy. 
 
d) Urbanistický rozvoj Ďáblice (rozvoj, ochrana, regulace) – zpráva o otev řeném 

jednání rady 28. 11. 2011  
Starosta informoval všechny přítomné o průběhu otevřeného jednání RMČ ze dne 28. 11. 
2011. 
 
e) EKOSPOL, a.s. – p řevod pozemku p. č. 1026/13 v k.ú. Ďáblice 
Starosta informoval všechny přítomné o návrhu bezúplatného převodu pozemku p. č. 
1026/13 v k. ú. Ďáblice do vlastnictví MČ Praha – Ďáblice. Přijmutí daru RMČ chce 
realizovat současně s vyřešením jiných právních vad v dané lokalitě s dárcem. 
 
f)  Starosta dále informoval všechny přítomné o nové ulici, pro kterou MČ Praha – 
Ďáblice navrhla jméno „Nad Akcízem“. Bohužel komise Magistrátu hl. m. Prahy návrh 
neakceptovala a přijala vlastní  název „Radičova“. 
 
12. Diskuze 
 
Ve 21.45 hod. p řišel Ing. Procházka 
 
Ing. K řížek  
-  poukázal na doručování Ďáblického zpravodaje, které je neefektivní a se zpožděním. 
- poukázal na nekoordinovanou akci Ďáblického sdružení, která probíhá současně se 
zasedáním Zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice v Obecní knihovně. 

 
Starosta  
- k termínům akcí probíhajících v knihovně a k termínu konání zasedání ZMČ starosta uvedl, 
že s ohledem na události a změny ve vedení Magistrátu Hl. m. Prahy již zbylo minimum 
možných termínů, které by mohly být vybrány. 
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Zástupkyn ě starosty 
- podala všem přítomným informaci o měření rychlosti v ul. Zdibská – Cínovecká – Kbelská 
úsekovým radarem. Toto by mělo probíhat od  ledna 2012. 
- dále popřála všem přítomným pěkné Vánoční svátky. 

 
Občané oblasti Na Blatech a U Červeného Mlýnku 
- přišli s návrhem, zda by mohla být do této oblasti upevněna další informační tabule MČ 
Praha – Ďáblice. 
Starosta 
k otázce informační tabule v oblasti Na Blatech a U Červeného Mlýnku uvedl, že bude 
zrušena informační tabule u autobusové zastávky Na Pramenech a bude přemístěna do 
oblasti Na Blatech po dokončení komunikace. 
 
Ve 22.17 hod. PhDr. Novotný ukončil veřejné zasedání ZMČ Praha – Ďáblice a požádal pana 
starostu o závěrečné slovo v letošním roce. 
 
Starosta MČ Praha – Ďáblice popřál všem krásné svátky a šťastný rok 2012. 
 
 
 
Konec zasedání: 22.45 hod. 
Zapsala: Jana Šimečková 
Za ověřovatele: PhDr. Vladimír Novotný, RNDr. Martin Smrček, Ing. Lenka Stroblová   
V Praze dne: 27. 12. 2011 


