
Program 146. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol 
8. listopadu 2017

146.1 Smlouvy o běžných účtech České spořitelny a.s. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.
146.2 Smlouva  s Českou  telekomunikační  infrastrukturou-budoucí  smlouva  věcné  břemeno.
Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

146.3  Přípojky  a  osazení  pítek  -  vyhodnocení  výběru  dodavatele.  Předkládá:  Ing.  Č.  Mudruňka,  ref.
realizace investic.

146.4 SVJ bytového areálu Výhledy I o příspěvek na opravu pískoviště. Předkládá: starosta. 

146.5 Novelizace vyhlášky-zákaz požívání alkoholu na veřejných prostranstvích. Pokrač. bodu 144.4. 

146.6 Návrh nařízení, kterým se stanoví regulační řád hl. m. Prahy. Předkládá: starosta.

146.7 Poděkování hasičům za likvidaci škod způsobených vichřicí. Předkládá: starosta. 

146.8 Kupní smlouva k pozemku parc.č. 1068/1 - Za Sokolovnou - pokračování bodu 141.14. Předkládá:
Ing. V. Vik, zástupce starosty.  

146.9 Smlouva s PREdistribuce, a.s. - budoucí smlouva věcné břemeno. 
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ZÁPIS Z 146. ZASEDÁNÍ
RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 8. LISTOPADU 2017
Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková, MBA - zástupkyně starosty

Ing. Václav Vik - zástupce starosty

RNDr. Ludmila Knappová - radní    

Jan Zoubek - radní

Ověřovatelé: Ing. Štěpánková, Ing. Vik 

Zapisovatel: Ing. Jana Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.15 hod.

Program jednání:

146.1 Smlouvy o běžných účtech České spořitelny a.s. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.
Usnesení rady: Rada MČ souhlasí s návrhy nových smluv ke stávajícím běžným bankovním účtům
vedeným u České spořitelny. Hlasování o usnesení: 5-0-0
146.2 Smlouva s Českou telekomunikační infrastrukturou - budoucí smlouva věcné břemeno.
Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje Smlouvu
o uzavření budoucí smlouvy č. 175/2017 o zřízení věcného břemene, na pozemku parc. č. 2391, ul.
Ke Stavebninám x Vysokoškolská, zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 1, pro katastrální
území Suchdol, obec Praha u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, které jsou ve vlastnictví obce
hlavního města Prahy, s budoucím oprávněným, společností Česká telekomunikační infrastruktura
a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2681/6, PSČ 130 00, IČ: 04084063, DIČ: CZ04084063,
a pověřuje starostu podpisem. Hlasování o usnesení: 5-0-0

146.3 Přípojky a osazení pítek - vyhodnocení výběru dodavatele. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka,
ref. realizace investic. Rada odkládá na příště.

146.4 SVJ bytového areálu Výhledy I o příspěvek na opravu pískoviště. Předkládá: starosta.
Usnesení rady: Rada schvaluje příspěvek na opravu veřejně přístupného pískoviště v areálu
Výhledy I ve výši 10.000 Kč formou daru SVJ. Rada schvaluje darovací smlouvu na uvedený dar a
pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování o usnesení: 5-0-0 

146.5 Novelizace vyhlášky - zákaz požívání alkoholu na veřejných prostranstvích. Pokračování
bodu 144.4. Předkládá: starosta. Rada odkládá na příště.

146.6 Návrh nařízení, kterým se stanoví regulační řád hl. m. Prahy. Předkládá: starosta.
Usnesení rady: Rada navrhuje upřesnění, co konkrétně představuje území aglomerace Praha.
V ostatním nemá k nařízení připomínky. Rada ukládá starostovi, aby připomínku k nařízení zaslal na
MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0

146.7 Poděkování hasičům za likvidaci škod způsobených vichřicí. Předkládá: starosta.
Usnesení rady: Rada děkuje hasičům za obětavou práci při likvidaci škod způsobených vichřicí a
schvaluje dar Sboru dobrovolných hasičů ve výši 12.000 Kč. Hlasování o usnesení: 5-0-0

146.8 Kupní smlouva k pozemku parc.č. 1068/1 - Za Sokolovnou - pokračování bodu 141.14.
Předkládá: Ing. V. Vik, zástupce starosty. Usnesení Rady: Rada schvaluje kupní smlouvu
č. 167/2017 o úplatném převodu vlastnického práva k pozemku p. č. 1068/1 v k. ú. Suchdol v ulici Za
Sokolovou. Úplatný převod pozemku za cenu 20 194 020,- Kč do vlastnictví hlavního města Prahy,
správa nemovitosti svěřena městské části Praha-Suchdol, byl schválen ZMČ Praha-Suchdol
usnesením č.j. 16/3/2017. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

146.9 Smlouva s PREdistribuce, a.s. - budoucí smlouva věcné břemeno. Předkládá: Ing. M.
Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy č. 178/2017 o zřízení věcného břemene, na pozemku parc. č. 1338/1, ul. Na Vrchmezí,
zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 1, katastrální území Suchdol, obec Praha, s budoucím
oprávněným, společností PREdistribuce, a. s., IČ: 27376516, za úplatu, 50 Kč za m2, tj. celkem 250
Kč + DPH za el. přípojku k čerpací stanici splaškové kanalizace, která je v majetku MČ Praha-
Suchdol. Cena je oproti ceníku ponížena, protože zařízení slouží pro potřeby městské části Praha-
Suchdol. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Jednání bylo ukončeno v 17.37 hod. Zápis byl vyhotoven dne 8. 11. 2017. 

podpis ověřovatelů: -------------------------------------------- --------------------------------------------

podpis starosty MČ: -------------------------------------------  


