
Program 125. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

31. května 2017

125.1 Rozpočtové opatření r. 2017- poskytnutí neinvestičních účelových prostředků ve výši 28.000 Kč

z Uřadu práce hl. m. Prahy. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

125.2 Závěrečný účet MČ Praha-Suchdol za rok 2016. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

125.3 Aktualizace ceníku pronájmů pozemků ve správě MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.

125.4 Žádost Občanského sdružení Kravál_o pronájem části pozemku parc.č. 2375

v k.ú. Suchdol(chodníku před budovou radnice) o výměře 2 m2 Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

125.5 Pronájem bytu č. 5, Kamýcká 941. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

125.6 Ztížené podmínky užívání bytu — Stehlíkova 928, byt č. 12. Předkládá: starosta.

125.7125.7 Pronájem části pozemku parc.č. části pozemku parc.č. 2375 (chodníku před budovou

radnice) o výměře 3 m2. Předkládá: starosta.

125.8 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 2354/2

v k.ú. Suchdol s budoucím oprávněným firmou PREdistribuce a.s. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí

OHSOM.

125.9 Žádostvo souhlas se zřízením vyhrazeného parkovacího stání pro ZTP. Předkládá: lng. M.

Novotný, ref. ZP.

125.10 Návrh na omezení vjezdu těžkých nákladních vozidel (nad 10 tun) do ulic Stržná a Nad Dolíky.

Předkládá: Ing. M. Novotný, ref. ZP.

125.11 Sdělení TSK k rekonstrukci u|. Kamýcké. Předkládá: starosta.

125.12 Porovnání nabídek - čištění dešťové kanalizace v ul. V Údolí a Do Vrchu. Předkládá: lng. Č.

Mudruňka, ref. realizace investic.

125.13 Informace k dosadběv zeleně - aktuální situace. 163/2016 Realizace zahrad (_.

Předkládá: Ing. M. Novotný, ref. ZP.

125.14 Dary pedagogům a vychovatelům zřizovaných škol. Předkládá: RNDr. L. Knappová, radní.

125.15 Záznam o metodické návštěvě Místní veřejné knihovny v Praze-Suchdole. Předkládá: Bc.

K. Vostrovská, vedoucí MVK.

125.16 Mapování přístupnosti objektů. Předkládá: Ing. Véra Štěpánková, zástupkyně starosty.

125.17 Výsadba sadu na pozemku parc. č. 2269/16 v k. ú. Suchdol. Předkládá: starosta.



12.5- ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 31. KVĚTNA 2017

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková, MBA - zástupkyně starosty

RNDr. Ludmila Knappová - radní

Omluven: Ing. Václav Vik - zástupce starosty

Jan Zoubek - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, RNDr. Knappová

Zapisovatel: Ing. Jana Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.10 hod.

Program jednání:

125.1 Rozpočtové opatření r. 2017- poskytnutí neinvestičních účelových prostředků ve výši

28.000 Kč z Úřadu práce hl. m. Prahy. Předkládá: J. Stůlá, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada

schvaluje navýšení rozpočtu na rok 2017 o účelovou neinvestiční dotaci z Uřádu práce na

financování veřejně prospěšných prací vcelkové výši 28 tis. Kč ástím související rozpočtové

opatření: příjmová stráná: odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně pol. 4137 —

převody mezi statutárními městy ajejich městskými obvody nebo částmi, UZ 13101, zvýšit 0 Kč

28.000,-, výdajová strana: odpá 6171 — činnost místní správy a pol. 5011 — platy zam. v pracovním

poměru, UZ 13101, zvýšit 0 Kč 21.000,-; odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 5031 — povinné

pojistně na soc. zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti, UZ 13101, zvýšit 0 Kč 6.000,-

odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 5032 — povinné pojistné na veřejně zdravotnictví, UZ

13101, zvýšit 0 Kč 1.000,-. Upráva rozpočtu bude provedena pod číslem 2048. Příjmy i výdaje budou

označeny UZ, ORJ á ORG dle metodiky MHMP. Ráda ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedení

schváleněho rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení: 3-0-0

125.2 Závěrečný účet MČ Praha-Suchdol za rok 2016. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení

rady: Rada souhlasí s předloženým závěrečným účtem MC Praha-Suchdol za rok 2016. Rada žádá

finanční výbor 0 jeho projednání a doporučuje zastupitelstvu závěrečný účet za rok 2016 projednat

ná příštím zasedání. Hlasování o usnesení: 3-0-0

125.3 Aktualizace ceníku pronájmů pozemků ve správě MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Ráda schvaluje ceník pronájmů pozemků ve správě MC Praha-Suchdol. Hlasování

o usnesení: 3-0-0

125.4 Žádost Občanského sdružení Kravál_o pronájem části pozemku

parc. č. 2375 v k. ú. Suchdol (chodníku před budovou radnice) ovýméřé 3 m2. Předkládá: H.

Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Ráda souhlasí s pronájmem části chodníku před budovou radnice

za účelem rozšíření služeb kavárny Krávál ná větvi o venkovní posezení. Ráda vyhlašuje záměr na

pronájem části pozemku parc. č. 2375 v k. ú. Suchdol o výměře 3 m2- za následujících podmínek:

Nájemní smlouva na dobu určitou od 23.6.2017 do 31. 8. 2017, cena za pronájem činí 350 Kč za m2

áměsíc, přednostní pronájem Občanské sdružení Krávál. Ráda ukládá starostovi, aby zajistil

vyvěšení záměru na úřední desce po dobu 15 dní. Hlasování o usnesení: 3-0-0

125.5 Pronájem bytu č. 5, Kamýcká 941. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada

ukládá Ing. Kosařovi, aby neprodleně zajistil rekonstrukci elektrických rozvodů v bytě č. 5, Kamýcká

941 a v bytě č. 11, Stehlíkova 929. Hlasování o usnesení: 3-0-0

125.6 Ztížené podmínky užívání bytu - Stehlíkova 928, byt č. 12. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Ráda ukládá pí Felgrově, aby ve spolupráci s firmou Tesporac připravila vysvětlení k

vyúčtování dle požadavku pí_a podala informaci radě. Ráda ukládá pí Felgrově, aby nabídla

pí_přestěhování do bytu č. 11 v domě č.p. 929 (po rekonstrukci elektroinstalace) s tím, že

termín pro rozhodnutí o přestěhování je 15. 6. 2017 a přestěhování musí proběhnout do 31. 8. 2017.

Hlasování o usnesení: 3-0-0

125.7 Pronájem části pozemku parc.č. části pozemku parc.č. 2375 (chodníku před budovou

radnice) o výměře 3 m2. Usnesení rady: Ráda schvaluje pronájem části části pozemku parc. č.

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



2375 v k. ú. Suchdol o výměře 3 m2 před budovou radnice Občanskému sdružení Kravál za účelem

umístěnívenkovního posezení za následujících podmínek: Nájemní smlouva na dobu určitou od

1. 6. 2017 do 22. 6. 2017, cena za pronájem činí 350 Kč za m2 aměsíc. Ráda po úpravách schvaluje

nájemní smlouvu na uvedený krátkodobý pronájem a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování o

usnesení: 3-0-0

125.8 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č.

2354/2 v k.ú. Suchdol s budoucím oprávněným firmou PREdistribuce a.s. Předkládá: lng. M.

Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje návrh Smlouvy č. 61/2017

o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2354/2, k. ú. Suchdol,

ulice Novosuchdolská, pro vybudování elektrické přípojky kč. p. 969 s budoucím oprávněným -

společnosti PREdistribuce a.s., IC: 27376516, se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19á, PSC 150 00.

Rada pověřuje starostu podpisem uvedené smlouvy. Hlasování o usnesení: 3-0-0

125.9 Žádost o souhlas se zřízením vyhrazeného parkovacího stání pro ZTP. Předkládá: Ing. M.

Novotný, ref. ŽP. Usnesení rady: Ráda souhlasí se zřízením v hrazeného arkovacího stání pro ZTP

v ulici U Kruhovky pro vozidlo RZ 5S9 2216, žadatel pánJH, bytem Kamýcká_.

Ráda ukládá lng. Novotnému vydat žadateli souhlasné stanovisko a po stanovení DZ silničním

správním úřadem objednat jeho instalaci, která bude zčásti (svislé značení) uhrazena správcem

komunikace, tedy MC Praha - Suchdol. Vodorovné DZ ájeho případnou obnovu hradí žadatel.

Hlasování o usnesení: 3-0-0

125.10 Návrh na omezení vjezdu těžkých nákladních vozidel (nad 10 tun) do ulic Stržná a Nad

Dolíky. Předkládá: Ing. M. Novotný, ref. ZP. Usnesení rady: Rada na základě požadavku občanů

souhlasí s omezením vjezdu pro vozidla nad 10 tun do ulic Nad Dolíky a Stržná (část). Rada ukládá

lng. Novotnému požádat silniční správní úřad o stanovení dopravního značení a následně značení

a jeho instalaci objednat. Hlasování o usnesení: 3-0-0

125.11 Sdělení TSK k rekonstrukci ul. Kamýcké. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí, že

pokud nebudou podány námitky k výběru zhotovitele, termín realizace vlastních stavebních prací na

rekonstrukci komunikace Kamýcká je plánován na červenec 2017.

125.12 Porovnání nabídek - čištění dešťové kanalizace v ul. V Údolí a Do Vrchu. Předkládá: lng.

Č. Mudruňká, ref. realizace investic. Usnesení, rady: Rada schvaluje výběr dodavatele čištění

dešťové kanalizace v ul. V Udolí a Do Vrchu "„V Udolví,lmezi šachtami S23 a 824; S25 a S26 a v ul.

Do Vrchu mezi Š85 a S86 - společnost HERCIK a KRIZ, spol. s r.o., IC: 49356607 za cenu 48.190

Kč bez DPH. Ráda ukládá ing. Mudruňkovi, aby práce objednal a pověřuje starostu podpisem

objednávky. Hlasování o usnesení: 3-0-0

125.13 Informace k dosadbě zeleně - aktuální situace. 163/2016 Realizace zahrad (—).

Usneseni rady: Rada bere na vědomí informaci o průběhu výsadby U Kruhovky. Dosadbu tisů v

počtu 30 kusů rada rozhodla objednat u firmy Realizace zahrad, IC 27166597 za cenu 30.208 Kč

bez DPH provést vlastními silami MC. Ráda ukládá Ing. Novotnému objednat potřebný výsadbový

materiál: 30 ks tisů červených, 10 kusů javor mléč (cena do 150 Kč/kus plus doprava) v lesní školce

Vědomice. Hlasování o usnesení: 3-0-0

125.14 Dary pedagogům avychovatelům zřizovaných škol. Předkládá: RNDr. L. Knappová,

radní. Usnesení rady: Rada žádá ředitele škol zřizovaných městskou částí Praha-Suchdol, aby do

6. 6. 2017 radě zaslali seznamy pedagogických pracovníků avychovatelů škol, kteří působí na

školách v období leden — červen 2017. Hlasování o usnesení: 3-0-0

125.15 Záznam o metodické návštěvě Místní veřejné knihovny v Praze-Suchdole. Předkládá:

Bc. K. Vostrovská, vedoucí MVK. Ráda bere na vědomí.

125.16 Mapování přístupnosti objektů. Předkládá: Ing. Věra Štěpánková, zástupkyně starosty.

Usnesení rady: Rada bere na vědomí. Ráda ukládá vedoucímu OHSOM, aby vyhodnotil navržená

opatření, která se týkají majetku MC a připravil návrhy na jejich realizaci. Termín: 30. 9. 2017.

Hlasování o usnesení: 3-0-0

125.17 Výsadba sadu na pozemku parc. č. 2269/16 v k. ú. Suchdol. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Ráda souhlasí se záměrem výsadby sadu o 50 ovocných stromech na pozemku

parc. č. 2269/6 a jejich následnýmv převzetím do majetku. Dodávku sazenic a následnou péči po

dobu 5 let zajistí spolek Na ovoce, IC 04380215. Hlasování o usnesení: 3-0-0

Jednání bylo ukončeno v 18.15 hod

Zápis byl vyhotoven dne 31. 5. 2017.

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


