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Zápis z 56. jednání 

Rady Městské části Praha – Ďáblice  

konaného dne 12. 12. 2016 od 14:00 hod.  

 
 
Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Ing. Mgr. Martin 
Tumpach, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Taťjana Dohnalová, tajemník RNDr. Ing. 
Michal Traurig  
 
Omluvena: radní Markéta Stránská 
 
Ověřovatel zápisu: radní Ing. Tomáš Dvořák 
 
 
 

Program jednání: 

 
1. Kontrola zápisu 
2. Přijetí daru od xxxxxxxxxxxxxxxxxx – ideální části pozemků parc. č. 1548/47 a 

1548/74 v k.ú. Ďáblice (zást.) 
3. Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo se společností VW Wachal a.s. 

(zást.) 
4. Odvodnění Ďáblic (star./T. Dohnalová) 
5. Stanovení odměny řediteli ZŠ (star.) 
6. Zpráva Ing. R. Rexy o činnosti spolku Otevřená města, z.s. (taj.) 
7. Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 03-04/2014 Zásady pro hospodaření s majetkem 

MČ Praha – Ďáblice (taj.) 
8. Harmonogram vydávání Ďáblického zpravodaje pro rok 2017 (T. Dohnalová) 
9. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě Komunitního centra (star.) 
10. Informace radních 

 
 

Program zasedání byl schválen všemi hlasy 
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KONTROLA ÚKOL Ů 
 
 
 
3/45/16 
Vícepráce k projektu Dostavba a stavební úpravy ZŠ 2. Etapa (star.) 
Rada po projednání přijala usnesení č. 359/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 
s cenovou nabídkou společnosti Václav Škarda, atelier K2 na vícepráce k projektu 
Dostavba a stavební úpravy ZŠ 2. etapa v celkové hodnotě 100.000,- Kč bez DPH, 
která byla poptána na základě čl. 11 odst. 3 směrnice č. 3 o zadávání veřejných za-
kázek malého rozsahu. 
II. pov ěřuje  
starostu objednáním prací 
(4-0-0) – ÚKOL SPLNĚN 
Úkol: zástupce – připravit podklady k reklamaci akustického řešení nově 
vybudovaných tříd a chodeb v I. NP – ÚKOL SPLNĚN 
25. 7. zástupce předložil radě seznam objednávaných prací, které budou v rámci 
reklamace zaslány protistraně k vyjádření 
8.8. zástupce radě sdělil, že se čeká na vyjádření protistrany – ÚKOL SPLNĚN 
19.9. zástupce radu informoval, že pan architekt Škarda vstoupil v jednání se svojí 
pojišťovnou a na základě toho bylo po MČ vyžádáno upřesnění některých 
reklamovaných položek – ÚKOL SPLNĚN 
28.11. zástupce radu informoval, že MČ upřesnila reklamované položky a architekt 
dodá stanovisko do 5.12. 2016 – ÚKOL SPLNĚN 
12.12. zástupce radu informoval, že se zpracovává vyjádření pro pojišťovnu  
 
 
4/47/16 
Vybudování cesty ke hv ězdárně (T. Dohnalová) 
Rada se seznámila se stanoviskem KŽPaD k vybudování nové cesty pro vozíčkáře 
k Ďáblické hvězdárně a pověřuje starostu se zástupcem k dalším upřesňujícím 
jednáním v této věci. 
22.8. MČ projednala s vedením hvězdárny předpokládanou dopravní zátěž příjezdu 
ke hvězdárně, kde byly definovány varianty řešení dopravní obslužnosti hvězdárny.  
MČ slíbila předložit studii proveditelnosti preferované varianty. 
5.9. Studie je zadána 
19.9. rada po projednání souhlasí s finální nabídkou a dále bude probíhat zpracování 
studie 
3.10. radní Dohnalová radu informovala, že v pátek 23. 9.  proběhla schůzka 
s projektanty a i nadále se na projektu pracuje – ÚKOL TRVÁ 
31.10. rada obdržela od projektanta první podklady, které po zpřipomínkování 
starosta jménem rady zaslal k doplnění 
14.11. z probíhajících jednání vyplynula potřeba prověřit i jinou variantu prostorového 
uspořádání parkoviště 
28.11. zástupce informoval, že MČ upřesněný návrh uspřádání byl zaslán 
projektantům      
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6/49/16 
Nájemní smlouva s jazykovou školou Superb Learning (taj.) 
Rada po projednání přijala usnesení č. 394/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje  
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor Obecního domu jazykové škole 
Superb Learning. 
II. pov ěřuje  
starostu podpisem nájemní smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení.  
(5-0-0) - ÚKOL SPLNĚN 
31.10. tajemník radu informoval o žádosti jazykové školy o úpravu doby pronájmu 
z důvodu neobsazení některých vyučovacích hodin. Rada po projednání přijala 
usnesení č. 432/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje  
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem prostor Obecního domu 
jazykové škole Superb Learning. 
II. pov ěřuje  
starostu podpisem dodatku, který je přílohou tohoto usnesení.  
 (4-0-0) – ÚKOL TRVÁ (k podpisu u protistrany) 
 
 
 
10/49/16 
Soutěž o vytvo ření loga, logotypu a zna čky komunitního centra Vlna (star.) 
Rada po projednání přijala usnesení č. 398/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje  
podmínky soutěže o vytvoření loga, logotypu a značky ďáblického komunitního 
centra Vlna, které jsou přílohou tohoto usnesení 
II. pov ěřuje  
starostu vyhlášením soutěže (ÚKOL SPLNĚN) a jmenováním hodnotící komise – 
ÚKOL SPLNĚN 
(5-0-0) 
31.10. radě byly předloženy návrhy včetně protokolu s pořadím, které sestavila 
hodnotící komise. Na podnět komise bude vítězný návrh dopracován a předložen 
k následnému konečnému odsouhlasení 
14.11. na základě doporučení hodnotící komise po zadaných úpravách loga Rada po 
projednání přijala usnesení č. 442/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
vyhodnocuje  
jako vítězný návrh variantu 5b autorky Barbory Sládkové. 
28.11. Rada po projednání přijala usnesení č. 455/16/RMČ v tomto znění: 
I. schvaluje 
poskytnutí finančního daru členům hodnotící komise loga komunitního centra Vlna 
1.1 panu xxxxxxxxxxxxx ve výši 1.000,- Kč 
1.2 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve výši 1.000,- Kč 
1.3 paní xxxxxxxxxxxxxx ve výši 1.000,- Kč 
1.4 paní xxxxxxxxxxxx ve výši 1.000,- Kč 
1.5 paní xxxxxxxxxxxxxxx ve výši 1.000,- Kč 
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II. pov ěřuje  
starostu podpisem darovacích smluv – ÚKOL TRVÁ 
(4-0-0 
 
 
11/52/16 
Rozpočtové opat ření č. 10 k rozpo čtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2016 
Rada po projednání přijala usnesení č. 431/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na v ědomí 
rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu MČ na rok 2016, které je přílohou tohoto 
usnesení 
II. pov ěřuje p ředsedu FV 
předložit zastupitelstvu MČ Praha – Ďáblice návrh rozpočtového opatření č. 10 ke 
schválení na nejbližším zasedání Zastupitelstva  - ÚKOL TRVÁ 
(5-0-0) 
12.12. rada konstatovala chybně zapsané usnesení č. 431/16/RMČ a schvaluje 
správné znění, které v souladu s původním záměrem RMČ zní: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu MČ na rok 2016, které je přílohou tohoto 
usnesení 
II. pov ěřuje p ředsedu FV 
informovat zastupitelstvo MČ Praha – Ďáblice o tomto rozpočtovém opatření č. 10 na 
nejbližším zasedání Zastupitelstva 
(4-0-0) 
 
 
6/53/16 
Žádost PPD a.s. o uzav ření smlouvy o z řízení věcného b řemene (taj.) 
Rada po projednání přijala usnesení č. 438/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje  
návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha – Ďáblice a společností 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. 
II. pov ěřuje  
starostu podpisem smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení. 
(4-0-0) – ÚKOL TRVÁ 
 
 
9/53/16 
Změna způsobu hospoda ření s bioodpadem (Dohnalová, Tranová) 
Rada byla informována o návrhu uspořádat pracovní schůzku se sdružením Arnika 
za účelem pro-jednání změny způsobu hospodaření s bioodpadem. Paní Dohnalová 
navrhla tuto schůzku na základě spolupráce s Arnikou a vypracovaném předběžném 
postupu při realizaci takového záměru. Pan starosta požaduje ještě prověřit možnost 
spolupráce s podobnou organizací - Ekodomov. 
Úkol: radní Dohnalová  – zjistit další možnosti spolupráce v této oblasti  
28.11. V průběhu prosince proběhne schůzka se zástupci Ekocentra Koniklec. –  
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12.12. radní Dohnalová radu informovala, že schůzka proběhne v pátek 16.12. za 
účasti komise životního prostředí  
 
 
3/54/16 
Zhodnocení využívání objektu Vlny  (star., T. Dohnalová) 
Rada prodiskutovala první poznatky z provozu komunitního centra a rozhodla se této 
problematice věnovat na speciální poradě dne 21.11.2016 
Starosta dále radním navrhl, aby byly zadány práce na rozvoji webových stránek 
Vlny včetně integrace kalendáře s obsazeností prostor různými zde pořádanými ak-
cemi. Rada s realizací souhlasí. 
Úkol: tajemník  – zpracovat provozní řád objektu – ÚKOL TRVÁ  
 
 
4/54/16 
Žádost paní xxxxxxxxxxxxxxxx o splátkový kalendá ř (taj.) 
Rada po projednání přijala usnesení č. 444/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I.  souhlasí 
Se splátkovým kalendářem k závazku paní xxxxxxxxxxxxxxx 
II.  pověřuje 
Starostu podpisem Dohody o splátkovém kalendáři, která je přílohou tohoto usnesení 
(5-0-0) – ÚKOL SPLNĚN 
 
 
5/54/16 
Memorandum o spolupráci s SK Ďáblice (star.) 
Starosta radní informoval o plánovaných aktivitách SK Ďáblice v oblasti získání fi-
nančních prostředků z grantů a požádal radní o souhlas s memorandem, kde by byla 
vyjádřena podpora MČ s těmito aktivitami. 
Rada po projednání přijala usnesení č. 445/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I.  souhlasí 
S uzavřením Memoranda o spolupráci s SK Ďáblice 
II.  pověřuje 
Starostu podpisem Memoranda, který je přílohou tohoto usnesení 
(5-0-0) – ÚKOL TRVÁ 
 
 
6/54/16 
Nájemní smlouva k d ětskému h řišti Kostelecká (taj.) 
Úkol: tajemník – domluvit podpis nájemní smlouvy s novým vlastníkem pozemku – 
ÚKOL TRVÁ 
12.12. tajemník radu informoval, že protistrana připravuje návrh smlouvy 
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8/54/16 
Dodatek č. 4 s Českou poštou s.p. ke Smlouv ě o nájmu nebytových prostor 
(taj.) 
Rada po projednání přijala usnesení č. 447/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje  
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor s Českou poštou s.p.  
II. pov ěřuje  
starostu podpisem Dodatku č. 4, který je přílohou tohoto usnesení. - ÚKOL TRVÁ (k 
podpisu u protistrany) 
(5-0-0) 
 
 
10/54/16 
Inventarizace majetku za rok 2016 (taj.) 
Rada po projednání přijala usnesení č. 449/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 
s návrhem tajemníka úřadu na jmenování inventarizačních komisí pro zajištění 
inventarizace MČ Praha - Ďáblice za rok 2016 v tomto složení: 
1.1 hlavní inventariza ční komise 
Předseda: starosta – Ing. Miloš Růžička 
Členové: tajemník úřadu – RNDr. Ing. Michal Traurig 
               zástupce starosty – Mgr. Ing. Martin Tumpach 
               kontrolní výbor – Ing. Jiří Zajíček 
               vedoucí FiO – Miroslava Koubová 
Tajemník: Ing. Bronislava Lomozová 
1.2 dílčí inventariza ční komise majetku dle inventariza čních míst 
úřad MČ  M. Forková, J. Prejzová, Mgr. Ing. M. Tumpach 
obecní dům  J. Kacovská, Ing. J. Lukavec, Mgr. B. Tranová 
knihovna, ZŠ a MŠ T. Zapletalová, Mgr. Bc. J. Buchal, M. Stránská  
hasičský dům F. Mareš, P. Krejčí, Ing. Dvořák 
bytové domy  Ing. B. Lomozová, Ing. J. Lukavec, T. Dohnalová 
ostatní inv. místa M. Forková, Ing. J. Lukavec, Mgr. Ing. M. Tumpach 
inventarizace nemovitého majetku – RNDr. Ing. M. Traurig, Ing. B. Lomozová 
1.3 dílčí inventariza ční komise pro finan ční majetek a fondy 
M. Koubová,  Ing. B. Lomozová, RNDr. Ing. M. Traurig 
1.4 úst řední likvida ční komise 
Ing. Miloš Růžička, Mgr. Ing. M. Tumpach, RNDr. Ing. M. Traurig, M. Koubová 
1.5 dílčí inventarizace závazk ů a pohledávek 
M. Koubová, Ing. B. Lomozová, RNDr. Štuka 
II. ukládá  
2.1 tajemníkovi předložit toto usnesení na nejbližším veřejném zasedání 
zastupitelstva a vypracovat časový harmonogram inventarizace. 
2.2 tajemníkovi seznámit neprodleně s tímto usnesením všechny jmenované. 
(5-0-0) – ÚKOL SPLNĚN 
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12/54/16 
Žádost ob čanů Ďáblic o úpravu linky 202 (star.) 
Rada projednala žádost občanů Ďáblic o úpravu linky 202 do původní trasy a předá 
tuto žádost/stížnost k řešení Komisi pro životní prostředí a dopravu k dalšímu řešení 
– ÚKOL SPLNĚN 
12.12. zástupce radu informoval, že občanům Ďáblic bylo na jejich žádost/stížnost 
odpovězeno 
 
13/54/16 
Rozpočtové opat ření č. 11 k rozpo čtu MČ Praha – Ďáblice (star.) 
Rada po projednání přijala usnesení č. 451/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu MČ na rok 2016, které je přílohou tohoto 
usnesení 
II. pov ěřuje p ředsedu FV 
informovat zastupitelstvo MČ Praha – Ďáblice o tomto rozpočtovém opatření č. 11 na 
nejbližším zasedání Zastupitelstva – ÚKOL TRVÁ 
(5-0-0) 
 
 
16/54/16 
Přistoupení m ěstské části do Sdružení místních samospráv ČR 
Starosta radní informoval o výhodách přistoupení Ďáblic do Sdružení místních 
samospráv ČR. Rada po projednání přijala usnesení č. 454/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. doporu čuje  
zastupitelstvu MČ Praha – Ďáblice schválit přistoupení MČ Praha – Ďáblice ke 
Sdružení místních samospráv České republiky 
II. pov ěřuje 
Starostu předložit rozhodnutí o přistoupení zastupitelstvu MČ Praha – Ďáblice ke 
schválení – ÚKOL TRVÁ 
(4-0-0)  
 
 
3/55/16 
Návrh rozpo čtu MČ Praha – Ďáblice pro rok 2017 (star.) 
Rada po projednání přijala usnesení č. 457/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí                                 
s návrhem rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2017, který je přílohou č. 1 a 
přílohou č. 2 tohoto usnesení. 
II. pov ěřuje                  
starostu ve spolupráci s předsedou Finančního výboru předložit tento návrh 
zastupitelstvu ke schválení na nejbližším zasedání. – ÚKOL TRVÁ 

(4-0-0)  
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4/55/16 
Poskytnutí finan čních dar ů (star.) 
Rada po projednání přijala usnesení č. 458/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
na základě žádostí finanční dar 
1.1 TJ Ďáblice – tenisový oddíl ve výši 10.000,- Kč 
1.2 Hudebnímu sdružení Ďáblík ve výši 30.000,- Kč 
1.3 Spolku Parkán ve výši 30.000,- Kč 
II. pov ěřuje  
starostu podpisem darovacích smluv, které jsou přílohou tohoto usnesení – ÚKOL 
SPLNĚN 
(4-0-0)  
 
 
5/55/16 
Ková řské a zámečnické práce v zahrad ě Vlna (star.) 
Rada po projednání přijala usnesení č. 459/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. vyhodnocuje 
cenovou nabídku společnosti Vladimír Sailer na zajištění zámečnických a kovářských 
prací (vrata, dvířka a růžové loubí) v celkové hodnotě 203.100,- Kč bez DPH jako ce-
nově nejvýhodnější. 
II. pov ěřuje  
starostu objednáním prací – ÚKOL TRVÁ 
(4-0-0)  
 
 
6/55/16 
Monitorování hluku ze silni čního provozu (zast.) 
Zástupce radu informoval, že bylo poptáno 5 firem, nabídku podala pouze jedna, 
jedna firma se omluvila z časových důvodů. 
Rada po projednání přijala usnesení č. 460/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
cenovou nabídku na monitoring hluku ze silničního provozu od společnosti J*D*S 
Životní prostředí ve výši 181.137,- Kč včetně DPH. 
II. pov ěřuje  
Zástupce starosty objednáním prací – ÚKOL SPLNĚN 
(4-0-0) 
 
 
7/55/16 
Příspěvek na svoz komunálního odpadu (taj.) 
Rada po projednání přijala usnesení č. 461/16/RMČ v tomto znění: 
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Rada po projednání 

I.  schvaluje  
úhradu příspěvku ve výši poplatkové povinnosti na 2. pololetí 2016 bezhotovostním 
převodem z rozpočtu MČ přímo správci poplatku dle seznamu odsouhlaseného 
správcem poplatku (MHMP). 
II. pov ěřuje 
předsedu FV informovat zastupitele na nejbližším zasedání ZMČ. – ÚKOL TRVÁ 
(4-0-0) 
 
 
 
8/55/16 
Žádost paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o prodloužení nájemní smlouvy na pozemek 
(taj.) 
Rada po projednání přijala usnesení č. 462/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje  
prodloužení nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 587/54 paní xxxxxxxxxxxx 
xxxxxx za stejných podmínek na dobu od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 
II. pov ěřuje  
starostu podpisem dodatku č. 6 k nájemní smlouvě, který je přílohou tohoto usnesení  
 (4-0-0) – ÚKOL TRVÁ 
 
 
9/55/16 
Žádost ředitele ZŠ o využití obecního bytu (taj.) 
RMČ na základě předložené žádosti přijala usnesení č. 463/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
přidělení obecního bytu – garsoniéra v Mateřské škole, Kučerové 532/26 vychovatelce 
ZŠ paní xxxxxxxxxxxxxxxx. 
II. pov ěřuje 
2.1. FiO připravit nájemní smlouvu. 
2.2. starostu podpisem nájemní smlouvy – ÚKOL SPLNĚN 
(4-0-0) 
 
10/55/16 
Aktualizace ZÚR St ředočeského kraje (star.) 
Starosta radě předložil vypracované stanovisko k ZÚR Středočeského kraje. RMČ po 
diskuzi přijala usnesení č. 464/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
obsah stanoviska zpracovaného Advokátní kanceláří Dohnal&Bernard ve věci 
aktualizace ZÚR Středočeského kraje. 
II. pov ěřuje 
starostu dopracováním stanoviska a jeho podpisem. – ÚKOL SPLNĚN 
(3-0-1/Tumpach) 
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AKTUÁLNÍ JEDNÁNÍ  

 
2/56/16 
Přijetí daru od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – ideální části pozemk ů parc. č. 1548/47 a 
1548/74 v k.ú. Ďáblice (zást.) 
Rada po projednání přijala usnesení č. 465/16/RMČ v tomto znění: 
Rada  po projednání   
I. bere na v ědomí 
dar od xxxxxxxxxxxxxxxxxx – ideální části pozemků parc. č. 1548/47 a 1548/74 v k.ú. 
Ďáblice 
II. pov ěřuje 
Zástupce starosty předložit návrh daru ke schválení na nejbližším zasedání Zastupi-
telstva 
Úkol: zástupce – odpovědět dárkyni a připravit návrh darovací smlouvy 
 
 
3/56/16 
Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouv ě o dílo se spole čností VW Wachal a.s. (zást.) 
Rada po projednání přijala usnesení č. 466/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. souhlasí 
s poptáním víceprací na zakázce Přístavba a dostavba ZŠ, a to v souladu s ust. § 222 
odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
II. schvaluje 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavební zakázku „Přístavba a dostavba ZŠ“ 
III. pověřuje  
Zástupce starosty podpisem Dodatku č. 2, který je přílohou tohoto usnesení 
(4-0-0) 
 
 
4/56/16 
Odvodn ění Ďáblic (star./T. Dohnalová) 
Zástupce radu informoval o proběhlém jednání s majiteli pozemů a se zástupci PVS, 
kde byly navrženy možnosti řešení a zadáno jejich prověření z technického hlediska.  
MČ zažádá o projekční i finanční součinnost MHMP. 
 
 
5/56/16 
Stanovení odm ěny řediteli ZŠ (star.) 
Rada po projednání a na základě sdělených informací pana starosty přijala usnesení 
č. 467/15/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
schvaluje 
v souladu s ustanovením § 134 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, odměnu 
za mimořádnou práci Mgr. Bc. Josefu Buchalovi, řediteli Základní školy a Mateřské 
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školy, U Parkánu 17, Praha 8 – Ďáblice, a to ve výši 50.000,- Kč 
(4-0-0) 
 
 
6/56/16 
Zpráva Ing. R. Rexy o činnosti spolku Otev řená města, z.s. (taj.) 
Rada se seznámila se zprávou o činnosti otevřená města a podporuje myšlenku  
„rozklikávacího“ rozpočtu. Aplikace přináší všem uživatelům přehlednou, srozumitel-
nou a moderní formu prezentace příjmů a výdajů na webových stránkách, ale i v mo-
bilních zařízeních, jakou jsou tablety a chytré telefony. 
 
 
7/56/16 
Dodatek č. 1 ke směrnici č. 03-04/2014 Zásady pro hospoda ření s majetkem M Č 
Praha – Ďáblice (taj.) 
Rada po projednání přijala usnesení č. 468/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
dodatek č. 1 ke směrnici č. 03-04/2014 Zásady pro hospodaření s majetkem MČ 
Praha – Ďáblice 
II. pov ěřuje  
tajemníka podpisem tohoto dodatku, který je přílohou tohoto usnesení 
 (4-0-0) 
 
 
8/56/16 
Harmonogram vydávání Ďáblického zpravodaje pro rok 2017 (Dohnalová) 
Radní Dohnalová představila radě návrh harmonogramu vydávání Ďáblického 
zpravodaje v roce 2017. Rada po projednání přijala usnesení č. 469/16/RMČ 
v tomto znění: 
Rada po projednání 
schvaluje  
harmonogram vydávání Ďáblického zpravodaje pro rok 2017, který je přílohou tohoto 
usnesení 
(4-0-0) 
 
 
 
9/56/16 
Dodatek č. 1 k nájemní smlouv ě Komunitního centra (star.) 
Starosta radě předložil návrh Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě Komunitního centra – 
kavárny. Rada po projednání přijala usnesení č. 470/16/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. schvaluje 
Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě na Komunitní centrum – kavárnu, uzavřené dne 17. 
10. 2016 s paní Petrou Pekárkovou 
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II. pov ěřuje  
starostu podpisem tohoto dodatku, který je přílohou tohoto usnesení 
(3-0-1/Dvořák) 
 
 
 
 
 
Konec: v 18:00 hod. 
Zapisovatel: Jana Prejzová 
Datum vyhotovení zápisu: 15. 12. 2016 
Za ověřovatele: radní Ing. Tomáš Dvořák 
Příští jednání: 19. 12. 2016 od 14:00 


