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Městská část Praha – Ďáblice 
ZÁPIS 

z 15. veřejného zasedání zastupitelstva M Č Praha – Ďáblice  
konaného dne 18. 9. od 18.00 hod 

v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 
 
Přítomni:  Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová, Ing. Tomáš Dvořák, Ing. Tomáš 
Fartdle, Zdeňka Fišmistrová, Bc. Marcel Janek, Ing. Martin Křížek, Ing. Pavel Niebauer, PhDr. 
Vladimír Novotný, Ing. Slavomír Procházka, Ing. Miloš Růžička, RNDr. Martin Smrček, 
Vítězslav Stoklasa, Markéta Stránská, Danuše Ševčíková 
 
Hosté:  tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček, Ing. Václav Viaček (zástupce 
společnosti SHAGGA, s.r.o.), Ing. David Tomanec (člen KVI), Ing. Ladislav Lelkes (jednatel 
společnosti EuroMart RI, s.r.o.) 
 
Ověřovatelé zápisu:  RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný 
 
Pan starosta zahájil 15. veřejné zasedání ZMČ Praha - Ďáblice v 18.10 hodin. Bylo 
konstatováno, že je přítomno všech 15 zastupitelů a zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné. 
 
 
 
Program 14. zasedání ZM Č: 
 

1) Kontrola zápisu 
2) Volný mikrofon 
3) Žaloba společnosti .A.S.A., spol. s r.o. o zaplacení 6.179.650,- Kč  

s příslušenstvím pro bezdůvodné obohacení ze strany Městské části – zpráva o 
aktuálním stavu věci (p. starosta) 

4) Podnět na pořízení změny ÚP SÚ hl. m. Prahy pro pozemky p. č. 1026/3, 1026/10-11, 1548/1, 
1548/11, 1548/13, 1548/104, 1548/106-109, 1548/112, 1548/117-118, 1548/137, 1548/151-
153 v k. ú. Ďáblice a p. č. 1235/17 v k. ú. Dolní Chabry společnosti SHAGGA, s.r.o. (p. starosta) 

5) Vyjasnění vlastnických vztahů k pozemkům v k. ú. Ďáblice – podnět společnosti SHAGGA, s. 
r. o. (p. starosta) 

6) Žádost o úpravu smlouvy o pronájmu restaurace Květnová pana Miroslava Lomoze  
(p. zástupkyně) 

7) Návrh smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha – Ďáblice a společností EuroMart RI, s.r.o.  
(p. zástupkyně) 

8) Rozpočtové opatření č. 3 za rok 2013 a informace o poskytnutých darech „po povodni 2013“ 
(p. Křížek) 

9) Rozpočtové opatření č. 4 za rok 2013 (p. Křížek) 
10) Revokace usnesení č. 100/ZMČ/13 k odkupu pozemku p. č. 1729/527 k. ú. Ďáblice pro 

vybudování zázemí tréninkového hřiště ve sportovním areálu TJ Ďáblice – oddíl fotbalu  
(p. starosta) 

11) Žádost o souhlas s provedením úpravy směrné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy z OB-B na OB-C na pozemku p. č. 1646/7 k. ú. Ďáblice pana Ing. Davida Tomance  
(p. zástupkyně) 

12) Personální doplnění KV (p. Novotný) 
13) Návrh KV o veřejné zpřístupnění všech zápisů KV na internetových stránkách MČ  

(p. Novotný) 
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14) Projednání zápisu KV ze dne 23. 8. 2013 a plánu práce KV na období do 31. 12. 2013  
(p. Novotný) 

15) Metropolitní plán Prahy - 1. fáze připomínek: urbanistický charakter městské části  
– obecná rozvaha území (p. starosta) 

16) Informace starosty a zastupitelů: 
a) Návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi MČ Praha – Ďáblice a   
    společností OMV Česká republika, s.r.o. (p. zástupkyně) 
b) Souhlas s výjimečně přípustnou funkční plochou stavby „Nákupní středisko   
    Březiněves“ (p. zástupkyně) 
c) Výzva – změny územního plánu (p. starosta) 
d) Stavba minihřiště (p. Dvořák) 

      17) Diskuze 
 
Program zasedání ZM Č byl po navrhovaných úpravách (p řesunutí p ůvodních bod ů  
č. 10 a č. 11 za bod č. 5 – tedy nové body č. 6 a č. 7 a dopln ění bodu č. 17 ve 
schváleném programu) schválen v po čtu hlas ů: 
pro – 13, proti – 0, zdržel se - 2 
A - pro; N - proti; 0 - zdržel se hlasování 
Mgr. Bouzková Markéta 0 PhDr. Novotný Vladimír 0 
Dohnalová Tatjana  A Ing. Procházka Slavomír A 
Ing. Dvořák Tomáš  A Ing. Růžička Miloš A 
Ing. Fatrdle Tomáš A RNDr. Smrček Martin A 
Fišmistrová Zdeňka A Stoklasa Vítězslav A 
Bc. Janek Marcel A Stránská Markéta A 
Ing. Křížek Martin A Ševčíková Danuše A 
Ing. Niebauer Pavel A   
 
 
1. Kontrola zápisu ze 14. ve řejného zasedání ZM Č: 
PhDr. Novotný navrhl doplnění zápisu v bode č. 5 (Závěrečný účet za rok 2012, rozpočtové 
opatření č. 1 a č. 2 na rok 2013) ve větě: 
ZMČ schválilo dar ve výši 200.000,- Kč (pro12/proti 3 – p. Novotný, p. Křížek, p. Smrček) a 
pověřilo radu rozhodnutím o výši a konkrétních subjektech, kterým bude dar poskytnut na 
konkrétní účel. Výše jmenovaní zastupitelé se zdrželi hlasování z toho důvodu, že chtěli 
poskytnout postiženým oblastem dar ve výši 300.000,- Kč. 
 
Zápis č. 14 byl po požadované úpravě schválen členy ZMČ v počtu hlasů: 
pro- 15, proti – 0, zdržel se – 0 
A - pro; N - proti; 0 - zdržel se hlasování 
Mgr. Bouzková Markéta A PhDr. Novotný Vladimír A 
Dohnalová Tatjana  A Ing. Procházka Slavomír A 
Ing. Dvořák Tomáš  A Ing. Růžička Miloš A 
Ing. Fatrdle Tomáš A RNDr. Smrček Martin A 
Fišmistrová Zdeňka A Stoklasa Vítězslav A 
Bc. Janek Marcel A Stránská Markéta A 
Ing. Křížek Martin A Ševčíková Danuše A 
Ing. Niebauer Pavel A   
 
 
2. Volný mikrofon: 
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Paní Beranová se omluvila za neúčast na veřejné besedě, která proběhla 12. 9., dále 
vyzvala přítomné zastupitele, zda by bylo možné zveřejňovat v Ďáblickém zpravodaji jízdní 
řády a na závěr pozvala všechny přítomné na výstavu chovatelů drobného zvířectva 
Pan Mošni čka informoval o článku o práci TJ Ďáblice, který byl uveden v časopise Pražský 
fotbalový speciál, který měli všichni zastupitelé k dispozici, a dále se vyjádřil k výborné 
spolupráci se Základní školou v Ďáblicích a s p. ředitelkou Horáčkovou 
 
 
3. Žaloba spole čnosti .A.S.A., spol. s r.o. o zaplacení 6.179.650,-  Kč s příslušenstvím 
pro bezd ůvodné obohacení ze strany M ěstské části – zpráva o aktuálním stavu v ěci  
(p. starosta): 
Pan starosta představil přítomným pana JUDr. Pechu (zástupce AK Vyskočil, Krošlák a spol.), 
který zastupuje MČ Praha – Ďáblice v soudním sporu. JUDr. Pecha podal zastupitelům 
informace o probíhajícím soudním řízení se společností .A.S.A., spol. s r.o., které je vedeno 
od roku 2011. V rámci diskuze k tomuto bodu vystoupila paní Ševčíková s vyjádřením 
společnosti .A.S.A., spol. s r.o. a s vyjádřením právního zástupce společnosti .A.S.A., spol. 
s r.o. pana JUDr. Vrchlabského k této situaci. Na základě všech těchto předložených 
informací zastupitelé požadují od JUDr. Pechy písemnou zprávu s výstižně popsanou situací 
a návrhy řešení (smír x soud), která bude zastupitelům zaslána do jednoho měsíce.  
 
 
4. Podnět na po řízení změny ÚP SÚ hl. m. Prahy pro pozemky p. č. 1026/3, 1026/10-11, 
1548/1, 1548/11, 1548/13, 1548/104, 1548/106-109, 1548/112, 1548/117-118, 1548/137, 
1548/151-153 v k. ú. Ďáblice a p. č. 1235/17 v k. ú. Dolní Chabry spole čnosti SHAGGA, 
s.r.o. (p. starosta): 
Pan starosta seznámil přítomné s návrhem společnosti SHAGGA, s.r.o., uvedl, že případná 
změna ÚP by se týkala pouze tohoto konkrétního záměru. Následovala prezentace zástupců 
společnosti SHAGGA, s.r.o., při kterém byl přítomným představen projekt Koňská louka 
Ďáblice. Zastupitelé po projednání a na základě předložených informací přijali usnesení č. 
126/13/ZMČ v počtu hlasů: 
pro – 11, proti – 0, zdržel se - 4 
A - pro; N - proti; 0 - zdržel se hlasování 
Mgr. Bouzková Markéta 0 PhDr. Novotný Vladimír 0 
Dohnalová Tatjana  A Ing. Procházka Slavomír A 
Ing. Dvořák Tomáš  A Ing. Růžička Miloš A 
Ing. Fatrdle Tomáš A RNDr. Smrček Martin 0 
Fišmistrová Zdeňka A Stoklasa Vítězslav A 
Bc. Janek Marcel A Stránská Markéta A 
Ing. Křížek Martin A Ševčíková Danuše 0 
Ing. Niebauer Pavel A   
v tomto zn ění: 
Zastupitelstvo m ěstské části po projednání 
I. schvaluje 
podnět společnosti SHAGGA, s.r.o. na pořízení změny ÚP SÚ hl. m. Prahy pro pozemky 
parc. č. 1026/3, 1026/10-11, 1548/1, 1548/11, 1548/13, 1548/104, 1548/106-109, 1548/112, 
1548/117-118, 1548/137, 1548/151-153 v k. ú. Ďáblice a parc. č. 1235/17 v k. ú. Dolní 
Chabry, č. j. 1273/2013_MCPD/ZAST ze dne 9. 9. 2013.  
II. pověřuje  
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starostu zpracováním podnětu MČ Praha – Ďáblice na pořízení předmětné změny tak, jak je 
vymezeno dokumentací podnětu č. j. 1273/2013_MCPD/ZAST ze dne 9. 9. 2013, a jeho 
zasláním příslušným odborům Magistrátu hl. m. Prahy do 30. 9. 2013.  
 
 
5. Vyjasn ění vlastnických vztah ů k pozemk ům v k. ú. Ďáblice – podn ět spole čnosti 
SHAGGA, s. r. o. (p. starosta): 
Pan starosta informoval přítomné o žádosti společnosti SHAGGA, s.r.o., která byla 
předložena na základě vyhlášeného záměru. Zastupitelé na základě projednávání tohoto 
bodu přijali protinávrh usnesení č. 127/13/RMČ v počtu hlasů: 
pro – 9, proti – 0, zdržel se - 6 
A - pro; N - proti; 0 - zdržel se hlasování 
Mgr. Bouzková Markéta A PhDr. Novotný Vladimír A 
Dohnalová Tatjana  0 Ing. Procházka Slavomír 0 
Ing. Dvořák Tomáš  0 Ing. Růžička Miloš A 
Ing. Fatrdle Tomáš A RNDr. Smrček Martin 0 
Fišmistrová Zdeňka A Stoklasa Vítězslav A 
Bc. Janek Marcel 0 Stránská Markéta 0 
Ing. Křížek Martin A Ševčíková Danuše A 
Ing. Niebauer Pavel A   
v tomto zn ění: 
Zastupitelstvo m ěstské části po projednání 
I. schvaluje 
odložení hlasování o usnesení na další jednání zastupitelstva. 
II. pověřuje 
RMČ přípravou návrhu smlouvy na prodej či směnu pozemků včetně přípravy veškerých 
materiálů. 
 
 
6. Žádost o úpravu smlouvy o pronájmu restaurace Kv ětnová pana Miroslava Lomoze  
(p. zástupkyn ě): 
Tento bod byl stažen z programu. 
 
 
7. Návrh smlouvy o spolupráci mezi M Č Praha – Ďáblice a spole čností EuroMart RI, 
s.r.o. (p. zástupkyn ě): 
Paní zástupkyně informovala přítomné o průběhu jednání se společností EuroMart RI, s.r.o., 
tyto informace následně doplnil pan starosta a požádal o vyjádření člena KVI  
Ing. Tomance. Dále vystoupil Ing. Lelkes (jednatel společnosti EuroMart RI, s.r.o.), který 
krátce představil plánovaný projekt „Nákupní středisko Březiněves“ a navrhl navýšení 
případného daru na částku 200.000,- Kč. Návrh smlouvy byl přijat s následujícími změnami: 
Změna v bodě č. 1 (změna částky ze 100.000,- na 200.000,- Kč) 
1. Investor se zavazuje poskytnout Městské části finanční plnění v celkové výši 200.000,-Kč. Částka 

ve výši 100.000,-Kč bude splatná na účet Městské části nejpozději do 15 dnů od právní moci 
územního rozhodnutí o umístění stavby či jiného obdobného rozhodnutí dle stavebního zákona 
týkající se Projektu Investora na výše uvedených pozemcích v k.ú. Ďáblice. Zbývající částka ve 
výši 100.000,-Kč bude splatná do 15 dnů ode dne nabytí právní moci stavebních povolení  či jiných 
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obdobných rozhodnutí podle stavebního zákona na základě kterého bude na výše uvedených 
pozemcích v k.ú. Ďáblice povolena stavba Projektu Investora. 

Doplnění následujících bodů v návrhu smlouvy: 
2. Investor je povinen předložit Městské části rozhodnutí, nebo povolení, od jehož nabytí právní moci 

bude dle čl. I. odst. 1 počítána splatnost jednotlivých závazků do 5 dnů od nabytí právní moci. 
3. Investor se zavazuje vybudovat při zamýšleném Nákupním středisku OC Březiněves zastávky 

MHD (autobusová doprava) tak, aby bylo OC co nejlépe přístupné pro občany. Splnění tohoto 
závazku je podmíněno získáním souhlasu vlastníků pozemků, Regionálního organizátora Pražské 
integrované dopravy a Dopravního podniku hlavního města Prahy, o které se Investor zavazuje 
usilovat. 

4. Městská část se zavazuje podporovat Investora a poskytnout mu nutná vyjádření a součinnost pro 
účely řízení o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a případně i kolaudační řízení. 

5. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí bez dalšího převodu na právní nástupce Stran. 
6. Investor je oprávněn postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu a 

Projekt, resp. záměr stavby, na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Městské 
části, jehož vydání nebude ze strany Městské části bezdůvodně odpíráno. 
 

 
II. Sankční ujednání 

 
1. V případě že Investor ve lhůtě určené v článku I. odst. 2 nesplní povinnost předložení listiny, 

a/nebo nesplní povinnost úhrady závazků dle čl. I. odst. 1 ve lhůtách splatnosti sjednávají účastníci 
této smlouvy smluvní pokuty ve výši 0,05% z celkové hodnoty plnění uvedené v čl. I odst. 1 této 
Smlouvy za každý den prodlení. 

2. Investor je povinen v případě převodu Projektu, nebo jeho části třetí osobě zajistit splnění všech 
povinností Investora vyplývajících z této Smlouvy ze strany třetí osoby. V případě, že Investor tuto 
svoji povinnost nesplní, je Městská část oprávněna po Investorovi požadovat úhradu smluvní 
pokuty ve výši 50.000,-Kč. 

3. Celková výše smluvních pokut dle této Smlouvy nepřekročí ve vztahu ke každé ze Stran celkovou 
hodnotu plnění uvedenou v čl. I odst. 1 této Smlouvy. 

 
 

III. Závěrečná ustanovení 
 

1. Pokud se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukáže být neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, 
nebo se v průběhu trvání této smlouvy stanou neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, 
nebude mít tato skutečnost vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení této 
smlouvy; smluvní strany se pro takový zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením platným, účinným a vymahatelným s obdobným 
obchodním významem a účelem. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Stran obdrží po jednom 
vyhotovení 

3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami. 
4. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravená se řídí českým právním řádem, zejména pak po 

dohodě smluvních stran zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
5. Pokud by vznikly spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou se smluvní strany snažit řešit 

tyto spory nejprve smírnou cestou. Nedohodnou-li se, budou se teprve poté moci domáhat svého 
práva soudní cestou, a to u příslušného obecného soudu v České republice. 
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6. Strany prohlašují, že ke dni uzavření této smlouvy nemají vůči sobě žádné nevypořádané 
pohledávky ani závazky. 

7. Strany prohlašují, že tuto Smlouvu přečetly, jejímu textu rozumí, nemají proti ní žádné výhrady a 
prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle a že ji neuzavřely v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek, na důkaz čehož níže připojují své vlastnoruční podpisy. 

8. Tato Smlouva obsahuje ke dni jejího podpisu následující přílohy, které tvoří její nedílnou součást:  
1. Situační koordinační zákres z projektu Investora pro územní rozhodnutí na výstavbu 

Nákupního střediska OC Březiněves 
2. Usnesení Zastupitelstva Městské části Praha – Ďáblice č. 128/13/ZMČ 

9. Tato smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva Městské části Praha – Ďáblice č.  
Zastupitelé po projednání přijali usnesení č. 128/13/ZMČ v počtu hlasů:  
pro – 15, proti – 0, zdržel se - 0 
A - pro; N - proti; 0 - zdržel se hlasování 
Mgr. Bouzková Markéta A PhDr. Novotný Vladimír A 
Dohnalová Tatjana  A Ing. Procházka Slavomír A 
Ing. Dvořák Tomáš  A Ing. Růžička Miloš A 
Ing. Fatrdle Tomáš A RNDr. Smrček Martin A 
Fišmistrová Zdeňka A Stoklasa Vítězslav A 
Bc. Janek Marcel A Stránská Markéta A 
Ing. Křížek Martin A Ševčíková Danuše A 
Ing. Niebauer Pavel A   
v tomto zn ění: 
Zastupitelstvo m ěstské části po projednání 
I. schvaluje 
uzavření smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha – Ďáblice a společností EuroMart RI, s.r.o., 
se sídlem Praha 7 – Holešovice, Přívozní 1054/2,  
a)ve které se MČ Praha – Ďáblice jako účastník řízení zavazuje poskytnout souhlasné 
stanovisko k žádosti o projednání v územním řízení a stavebním rozhodnutí stavby „Nákupní 
středisko Březiněves“ na pozemcích parc. č. 1612/8 a 1612/9, 1612/15 a 1612/16 vše k. ú. 
Ďáblice. 
b) ve které MČ Praha – Ďáblice souhlasí s přijetím finančního daru v celkové výši 200.000,- 
Kč. 
II. pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy ve znění odsouhlasených změn. 
 
 
8. Rozpočtové opat ření č. 3 za rok 2013 a informace o poskytnutých darech „ po 
povodni 2013“ (p. K řížek): 
Ing. Křížek seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 3 za rok 2013 a také informoval 
přítomné o rozdělení darů obcím postižených povodněmi, na základě těchto informací a po 
projednání zastupitelé přijali usnesení č. 129/13/ZMČ v počtu hlasů: 
 
 
 
pro – 14, proti – 0, zdržel se - 1 
A - pro; N - proti; 0 - zdržel se hlasování 
Mgr. Bouzková Markéta A PhDr. Novotný Vladimír 0 
Dohnalová Tatjana  A Ing. Procházka Slavomír A 
Ing. Dvořák Tomáš  A Ing. Růžička Miloš A 
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Ing. Fatrdle Tomáš A RNDr. Smrček Martin A 
Fišmistrová Zdeňka A Stoklasa Vítězslav A 
Bc. Janek Marcel A Stránská Markéta A 
Ing. Křížek Martin A Ševčíková Danuše A 
Ing. Niebauer Pavel A   
v tomto zn ění: 
Zastupitelstvo m ěstské části po projednání 
I. bere na v ědomí 
Radou městské části schválené rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu MČ na rok 2013, které 
je přílohou tohoto usnesení, bez navýšení objemu příjmů a výdajů. 
 
 
9.  Rozpočtové opat ření č. 4 za rok 2013 (p. K řížek): 
Ing. Křížek dále seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 4 za rok 2013. 
Zastupitelé po projednání přijali usnesení č. 130/13/ZMČ v počtu hlasů: 
pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0 
A - pro; N - proti; 0 - zdržel se hlasování 
Mgr. Bouzková Markéta A PhDr. Novotný Vladimír A 
Dohnalová Tatjana  A Ing. Procházka Slavomír A 
Ing. Dvořák Tomáš  A Ing. Růžička Miloš A 
Ing. Fatrdle Tomáš A RNDr. Smrček Martin A 
Fišmistrová Zdeňka A Stoklasa Vítězslav A 
Bc. Janek Marcel A Stránská Markéta A 
Ing. Křížek Martin A Ševčíková Danuše A 
Ing. Niebauer Pavel A   
v tomto zn ění: 
Zastupitelstvo m ěstské části po projednání 
I. schvaluje 
návrh rozpočtového opatření č. 4 k rozpočtu MČ na rok 2013, které je přílohou tohoto 
usnesení, v objemu zvýšení příjmů i výdajů o 1.196.400,- Kč na základě změny dotačních 
vztahů (bez nároku na financování). 
 
 
10. Revokace usnesení č. 100/ZMČ/13 k odkupu pozemku p. č. 1729/527 k. ú. Ďáblice 
pro vybudování zázemí tréninkového h řiště ve sportovním areálu TJ Ďáblice – oddíl 
fotbalu (p. starosta): 
Pan starosta informoval přítomné o upozornění MHMP na možnou formální úpravu usnesení 
, kde by bylo ještě následně uvedeno s kým bude smlouva uzavřena. Zastupitelé po 
projednání přijali usnesení č. 131/13/ZMČ v počtu hlasů: 
pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0 
A - pro; N - proti; 0 - zdržel se hlasování 
Mgr. Bouzková Markéta A PhDr. Novotný Vladimír A 
Dohnalová Tatjana  A Ing. Procházka Slavomír A 
Ing. Dvořák Tomáš  A Ing. Růžička Miloš A 
Ing. Fatrdle Tomáš A RNDr. Smrček Martin A 
Fišmistrová Zdeňka A Stoklasa Vítězslav A 
Bc. Janek Marcel A Stránská Markéta A 
Ing. Křížek Martin A Ševčíková Danuše A 
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Ing. Niebauer Pavel A   
v tomto zn ění: 
Zastupitelstvo m ěstské části po projednání 
I. revokuje 
usnesení č. 100/13/ZMČ ze dne 3. 4. 2013. 
II. schvaluje 
koupi pozemku parc. č. 1729/527 o výměře 3591 m2, který vznikl oddě lením 
z pozemku parc. č.  1729/70 v k. ú. Ďáblice, ve společném vlastnictví pana 
Ing. Otakara Srba, pana Mart ina Steyskala, paní Jany Steyskalové a paní 
Moniky Zelené, za cenu stanovenou dohodou v celkové výši 2.843.252,-- Kč . 
III. pov ěřuje 
Radu MČ k projednání všech právních náležitostí souvisejících s odkupem 
výše uvedeného pozemku a úhradou kupní ceny. 
IV. pov ěřuje 
starostu  MČ Praha – Ďáblice podpisem kupní smlouvy s doplněním všech 
identif ikačních údajů  vlastníků  do neveřejného usnesení. 
 
 
11. Žádost o souhlas s provedením úpravy sm ěrné části územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy z OB-B na OB-C na pozemku p. č. 1646/7 k. ú. Ďáblice pana Ing. 
Davida Tomance (p. zástupkyn ě): 
Pan starosta vyzval Ing. Tomance, zda by mohl okomentovat svojí žádost zastupitelům. 
Zastupitelé na základě předložených informací a po projednání přijali usnesení  
č. 132/13/ZMČ v počtu hlasů: 
pro – 14, proti – 0, zdržel se – 1 
A - pro; N - proti; 0 - zdržel se hlasování 
Mgr. Bouzková Markéta A PhDr. Novotný Vladimír A 
Dohnalová Tatjana  0 Ing. Procházka Slavomír A 
Ing. Dvořák Tomáš  A Ing. Růžička Miloš A 
Ing. Fatrdle Tomáš A RNDr. Smrček Martin A 
Fišmistrová Zdeňka A Stoklasa Vítězslav A 
Bc. Janek Marcel A Stránská Markéta A 
Ing. Křížek Martin A Ševčíková Danuše A 
Ing. Niebauer Pavel A   
v tomto zn ění: 
Zastupitelstvo m ěstské části po projednání 
I. schvaluje 
návrh úpravy ÚP SÚ HMP z OB-B na OB-C (kód míry využití území) na pozemních parc. č. 
1646/7 k. ú. Ďáblice ve znění žádosti č. j. 1121/2013_MCPD/ZAST a dokumentace pro 
úpravu územního plánu (zpracované AA KAAMA, s.r.o a TT ARCHITEKTI, 07/2013), které 
jsou přílohami tohoto usnesení. 
II. pověřuje 
starostu zasláním tohoto stanoviska příslušným odborům Magistrátu hl. m. Prahy. 
12. Personální dopln ění KV (p. Novotný):  
Pan Novotný navrhl jako člena kontrolního výboru pana Ing. arch. Marka Krčila. Zastupitelé 
po projednání přijali usnesení č. 133/13/ZMČ v počtu hlasů: 
pro – 8, proti – 0, zdržel se – 7 
A - pro; N - proti; 0 - zdržel se hlasování 
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Mgr. Bouzková Markéta A PhDr. Novotný Vladimír A 
Dohnalová Tatjana  0 Ing. Procházka Slavomír 0 
Ing. Dvořák Tomáš  0 Ing. Růžička Miloš 0 
Ing. Fatrdle Tomáš A RNDr. Smrček Martin A 
Fišmistrová Zdeňka 0 Stoklasa Vítězslav A 
Bc. Janek Marcel 0 Stránská Markéta 0 
Ing. Křížek Martin A Ševčíková Danuše A 
Ing. Niebauer Pavel A   
v tomto zn ění: 
Zastupitelstvo m ěstské části po projednání 
I. volí 
za člena Kontrolního výboru pana Marka Krčila. 
 
 
13. Návrh KV o ve řejné zp řístupn ění všech zápis ů KV na internetových stránkách M Č  
(p. Novotný): 
PhDr. Novotný navrhuje zpřístupnění zápisů Kontrolního výboru na webových stránkách MČ 
Praha  - Ďáblice v sekci Kontrolní výbor. Na základě diskuze je návrh stažen s tím, že je 
požadován právní názor k této záležitosti, který zabezpečí ÚMČ. 
 
 
14. Projednání zápisu KV ze dne 23. 8. 2013 a plánu  práce KV na období do 31. 12. 2013 
(p. Novotný): 
Tento bod byl stažen z programu. 
 
 
15. Metropolitní plán Prahy - 1.fáze p řipomínek: urbanistický charakter m ěstské části  
– obecná rozvaha území (p. starosta): 
Tento bod byl stažen z programu. 
 
 
16. Informace starosty a zastupitel ů: 
a) paní zástupkyně informovala o probíhajícím jednání se společností OMV Česká republika, 
s.r.o. 
b) paní zástupkyně informovala o tom, že RMČ dala souhlas s výjimečně přípustnou funkční 
plochou stavby „Nákupní středisko Březiněves“ 
c) pan starosta informoval o probíhajících přípravách nového územního plánu (Metropolitní 
plán Prahy) a vyzval přítomné k podávání návrhů změn s odkazem na výzvu starosty č. I a č. 
II, které jsou zveřejněny na úřední desce MČ a informačních tabulích 
d) Ing. Dvořák informoval o průběhu akce výstavby minihřiště v areálu U Holců, o tom, že 
právě probíhají výběrová řízení na demolici objektu U Holců a na zhotovitele spodní stavby 
hřiště 
 
 
Ve 23.51 hod. odešli: Ing. Křížek, Ing. Fatrdle, PhDr. Novotný 
Ve 23.54 hod. odešli: Mgr. Bouzková, RNDr. Smrček 
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Pan starosta ve 23.55 hod. ukončil 15. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha  
– Ďáblice. 
 
 
 
 
 
 
Konec zasedání: 18. 9. ve 23.55 hod. 
Zapsala: Denisa Černá, Monika Forková 
Za ověřovatele: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný 
V Praze dne: 25. 9. 2013 


