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Zápis z 11. jednání 

Rady Městské části Praha-Ďáblice 
konaného dne 8.2.2023 od 18:00 hodin  

 
Zúčastnění: 1. místostarostka Martina Postupová, místostarosta Jaroslav Lehovec – 
online, radní: Tomáš Kneifl – online, David Prokeš – on-line, tajemnice Renata Henych 
Omluveni: starosta Martin Tumpach, Markéta Köhlerová 
Hosté:  

 

Program jednání: 

01- Program na ZMČ č.4 dne 20.2.2023 
02- Informace radních a pro radní 

 

 

AKTUÁLNÍ JEDNÁNÍ dne 8.2.2023 

01/11/23 
Program na ZMČ č.4 dne 20.2.2023 

Starosta předložil Žádost o svolání mimořádného zastupitelstva, kterou podalo 7 
zastupitelů, včetně navrženého programu. Vzhledem k tomu, že svolané zastupitelstvo 
nebylo usnášeníschopné (bylo přítomno 7 z 15 zastupitelů), starosta v souladu s § 60 
odst.6 zákona o hl.m. Praze, je povinen svolat náhradní zasedání tak, aby se 
uskutečnilo nejpozději do 15 dnů ode dne ukončeného zasedání. Z tohoto důvodu 
v nepřítomnosti pana starosty M.Tumpacha předkládá návrh Programu náhradního 
zasedání 1.místostarostka M. Postupová. 
 
 
Rada po projednání přijala usnesení č.89/23/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
schvaluje  
Program na zasedání ZMČ č.4 dne 20.2.2023 od 17:00 hodin v tomto znění: 

1) Kontrola zápisu ZMČ č.2/2022-3/2023 

2) Volný mikrofon 

3) Rozpočtové opatření č. 13/2022 - informace (FV) 

4) Revokace části usnesení č.32/22/ZMČ – Evergreen Ďáblice (převody infrastruk-

tury, finanční plnění obci) - Smlouva o zřízení zástavního práva (star.) 

5) Duplicita pozemků (Státní statek hl.m.Prahy „v likvidaci“) – Souhlasné prohlášení 

(star.) 

6) Protokol č. PP/21/09/195/2022 – HMP-MHMP – komunikace ul. Kučerové (mís-

tostar.) 

7) Rozpočtové opatření č.1/2023 – schválení (FV) 

8) Zajištění kontinuálně poskytovaných sociálních a pečovatelských služeb pro ob-

čany Ďáblic (1.místostar.) 

9) Skládka Ďáblice – soudní spor (1.místostar.) 
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10) Určení vlastníka a správce multifunkčního vodního díla – Mratínský potok (radní 

D.Prokeš) 

11) Informace radních a zastupitelů 

12) Diskuze 

(4-0-0) 

 
02/11/23 
Informace radních a pro radní 
Tajemnice ÚMČ: 

• dne 8.2.2023 v 10:00 hodin bylo ukončeno výběrové řízení na „Letní údržbu – 

2023“. Nabídky budou předloženy na jednání RMČ dne 22.2.2023 

 

 

Konec: v 18:20 hodin  

Zapisovatel: Renata Henych 

Datum vyhotovení zápisu: 8.2.2023 

Za ověřovatele: David Prokeš DiS. 

Příští jednání: předběžně 22.2.2023 (bude upřesněno) 

 

 


