
109- ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 25. LEDNA 2017

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

lng. Věra Štěpánková, MBA — zástupkyně starosty

Ing. Václav Vik - zástupce starosty

Omluven: Jan Zoubek — radní, RNDr, Ludmila Knappová — radní

Ověřovatelé: Ing. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: lng. Jana Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.10 hod.

109.1 Vyhodnocení záměru na pronájem části pozemku parc. č. 1141/1, k. ú. Suchdol,

zahrádka ovýměře 363 m2. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada schvaluje

pronájem části pozemku parc. č. 1141/1 v k. ů. Suchdol, o výměře 363 m2 vul. Gagarinova panu

Jiřímu Bohmovi za následujících podmínek: nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou

3 měsíce od 1. 2.2017, cena za pronájem činí 11,— Kč za m2 a rok; při skončení nájmu nájemce

pozemek na své náklady vyklídí, tzn. odstraní všechny stavby a zařízení, a uvede jej do řádného stavu,

pokud se spronajimatelem nedohodne jinak. Rada po úpravách schvaluje nájemní smlouvu

č. 009/2017 na uvedený pronájem a pověřuje starostu podpisem. Hlasování o usnesení: 3-0-0

109.2 Rekonstrukce elektroinstalace v bytovém domé Stehlikova 928-930. Předkládá lng. Vik,

zástupce starosty. Usnesení Rady: Rada ukládá vedoucímu OHSOM vtermínu do 28. 2. 2017

předložit radě návrh zadání rozsahu rekonstrukce a úprav silnoproudých islaboproudých rozvodů

v bytovém domě Stehlíkova 928-930 v suterénu a společných prostorech, do 30. 6. 2017 provést

výběr zpracovatele a zajistit vlastní vyhotovení dokumentace pro realizaci praci. Hlasování

o usnesení: 3-0-0

109.3 Informace o podání žádosti o podporu na projekt Splaškové kanalizace Horni Sedlec.

Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí, že dne 19. 1. 2017 byla SFŽP podána žádost o podporu

na projekt Splašková kanalizace Horní Sedlec.

109.4 Poděkování organizátorům asponzorúm 5. společného reprezentačního plesu MČ

Praha-Suchdol a MČ Praha-Lysolaje. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady:

Rada děkuje vedení městské části Praha— solaje za spolupráci při organizaci 5. společného

reprezentačního plesu MČ Praha-Suchdol a MLě Praha-Lysolaje, který se konal v sobotu 21. 1. 2017,

ahotelu Galaxie za poskytnutí prostor výzdobu a pohostinnost. Dále děkuje všem sponzorům

hodnotných cen, Z. Krumpholcové za koordinaci a přípravu plesu. Rada pověřuje starostu, aby všem

zaslal poděkování. Hlasování o usnesení: 3-0-0

Po projednání bodu 109.4 se dostavila radní RNDr. Knappová.

109.5 Suchdolský masopust. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Rada souhlasí

s pořádáním veřejně kulturní akce Suchdolský masopust vsobotu 25. 2. 2017 od 13 hodin.

Masopustní průvod sdoprovodným programem půjde od Suchdolského náměstí kZŠ M. Alše,

kBrandejsovu statku sukončením suchdolské části programu azábavou ve Starosuchdolské

restauraci. Kolem 17 hodiny se průvod masek setká s ostatními průvody z Roztok a Unétic na

Holém Vrchu. Hlasování o usnesení: 4-0—0

109.6 Společný reprezentační ples MČ Praha-Suchdol a MČ Praha-Lysolaje - návrh smlouv

č. 0012/2017 o vytvoření a veřejném nedivadelním provozování uměleckého výkonu s P-

D_ Předkládá: Z. Krumpholcové, ref. kultury. Usneseni rady: Rada schvaluje sm ouvu

č. 0012/2017 ovytvořeni aveřejném nedivadelním provozování uměleckého výkonu — hudební

vystoupení skupiny Caroline Band (4 členové kapely) vrozsahu 8 hodin za odměnu 25.000 Kč.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

109.7 Sběr použitých rostlinných potravinářských olejů a tuků. Předkládá: lng. M. Novotný, ref.

ŽP. Usnesení rady: Rada bere na vědomí že na stanovišti kontejnerů v Suchdolskě ulicí byl umístěn

barel na sběr použitých potravinářských olejů tků, které bude odebírat společnost Viking group
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s.r.o. Rada po úpravách schvaluje předložený návrh smlouvy č.013/2017 se společnosti Viking

group s.r.o., Vondroušova 1186, 163 00 Praha 6, IČ 25646940, DIČ CZ25646940, osběru

a zpracování použitých rostlinných potravinářských olejů a tuků, a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

Jednání bylo ukončeno v 17.00 hod
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