
10v6. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 4. LEDNA 2017

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

lng. Věra Štěpánková, MBA - zástupkyně starosty

Ing. Václav Vik - zástupce starosty

RNDr. Ludmila Knappová - radni

Jan Zoubek - radni

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, RNDr. Knappová

Zapisovatel: lng. Jana Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.10 hod.

106.1 Návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2017. Předkládá: starosta. Jednání se zúčastnil

lng. lmlauf, předseda finančního výboru. Usnesení rady: Rada souhlasí supraveným návrhem

rozpočtu MČ Praha—Suchdol na rok 2017. Rada pověřuje starostu, aby zajistil jeho vyvěšení na

úřední desce po dobu 15 dní a předložil jej na příštím jednání ZMČ. Hlasování o usnesení: 5-0-0

106.2 Změna čerpání položek rozpočtu 2016 — změna financování ve výši 354 tis. Kč. Předkládá:

J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada na základě požadavku příkazců operací Ing. Novotného

a Ing. Kosaře a financování úhrady faktur za opravy a služby schvaluje následující změnu čerpání

položek rozpočtu 2016: výdajová strana: odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 6121 — budovy,

haly a stavby, ORJ 901, snížit 0 Kč 103.000,-; odpa 2212 — činnost místní správy & pol. 6121 — budovy,

haly a stavby, ORJ 354, snížit 0 Kč 185.000,-; odpa 5512 — požární ochrana dobrovolná část a pol.

5137 — drobný hm. dl. majetek, ORJ 751, snížit 0 Kč 66.000,-; odpa 5512 - požární ochrana

dobrovolná část a pol. 5132 — ochranné pomůcky, ORJ 751, zvýšit 0 Kč 20.000,—; odpa 5512 — požární

ochrana dobrovolná část a pol. 5139 — nákup materiálu jn., ORJ 751, zvýšit 0 Kč 66.000,—; odpa 2212

— silnice 3 pol. 5139 — nákup materiálu j. n., ORJ 354, zvýšit 0 Kč 15.000,—; odpa 2212 — silnice a pol.

5171 — opravy a udržování, ORJ 354, zvýšit 0 Kč 150.000,-; odpa 2321 — odvádění a čištění odpadních

vod a pol. 5171 — opravy a udržování, ORJ 207, zvýšit o Kč 37.000,-; odpa 3322 — zachování a obnova

kult. památek a pol. 5137 — drobný hm. dl. majetek, ORJ 620, zvýšit 0 Kč 8.000,-, odpa 3421 — využití

volného času děti a mládeže a pol. 5137 — drobný hm. dl. majetek, ORJ 620, zvýšit 0 Kč 35.000,-;

odpa 3745 — péče vzhled obcí a veřejnou zeleň a pol. 5139 — nákup materiálu j. n., ORJ 254, zvýšit

0 Kč 23 000,—. Příjmy ivýdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá

vedoucímu EO, aby zajistil provedení schválené rozpočtové změny. Hlasování o usnesení: 5—0-0

\:

106.3 Vyhodnocení záměru c. 38.2016 na pronájem části pozemku parc. č. 2375 vk. ú.

Suchdol, Brandejsovo nám. ocelkové výměře 18 m2 pro umístění 3 laviček, 2 květináčů

a1 parkovacího místa. Návrh nájemní smlouvy. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady:

Rada schvaluje pronájmem části pozemku parc. č. 2375 v k.ú. Suchdol, Brandejsovo nám.

ocelkové výměře 18 m2 pro umístění 3 laviček, 2 květináčů a1 parkovacího mista společnosti

Creperie Cafe Girafe sro za následujících podminek: nájemní smlouva na dobu neurčitou

s výpovědní lhůtou 3 měsíce, cena za pronájem činí za lavičky před provozovnou 350 Kč/m2 a mésic,

za parkovací místo 1000 Kč/m2 a rok, nekomerční prostory zdarma. Rada schvaluje nájemní smlouvu

č. 001/2017 na uvedený pronájem a pověřuje starostu podpisem. Hlasování o usnesení: 5-0—0

106.4 Záměr na pronájem části pozemku parc. č. 1141/1, k. ú. Suchdol, zahrádka ovýměře

363 m2. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Rada vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku parc. č.

1141/1 vk. ú. Suchdol ovýměře 363 m2, ul. Gagarinova za následujících podmínek: nájemní

smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce od 1. 2. 2016; cena za pronájem činí 11 Kč za

m2 a rok; při skončení nájmu nájemce pozemek na své náklady vyklidi, tzn. odstraní všechny stavby

azařízení a uvede jej do řádného stavu, pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak, přednostní

pronájem p. .B- Rada ukládá starostovi, aby zajistil vyvěšení záměru na úřední desce po

dobu 15 dni. Hlasování o usnesení: 5-0-0

106.5 Dohoda o ukončení užívání pozemku parc. č. 1068/1 v k. ú. Suchdol. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada bere na vědomí sdělení společnosti Rezidence Suchdol s.r.o. oukončení
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užívání pozemku parc. č. 1068/1 v k. ú. Suchdol - atletické hřiště u sokolovny. Rada žádá MHMP

Odbor hospodaření s majetkem ozajištění směny nebo vykoupení pozemku, který je důležitý pro

zajištění sportovních aktivit přilehlé základní školy. Rada ukládá starostovi zaslat žádost na MHMP.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

106.6 Cena stočného pro splaškovou kanalizaci připojenou na ČOV Roztoky. Předkládá: Ing.

Vik, zástupce starosty. Usnesení Rady: Rada bere na vědomí informaci 0 navýšení ceny stočného

2 38,43 Kč na 38,99 Kč/m3 včetně DPH 15% pro splaškovou kanalizaci připojenou na ÚČOV v Troji,

která je provozována PVK, a.s. Rada schvaluje pro období od 1. 1. 2017 novou referenční cenu

stočného pro splaškovou kanalizaci připojenou na ČOV Roztoky ve výši 33,91 Kč/m3 bez DPH, tj.

38,99 Kč/m3 včetně DPH 15%. Rada ukládá lng. Novotnému, aby vyžádal od provozovatele

příslušnou kalkulaci nákladů včetně stanovení výše nájemného za vodohospodářskou infrastrukturu

a předložil kalkulaci pro rok 2017 radě. Termín: neprodleně. Hlasování o usnesení: 5—0-0

106.7 Dohoda 5 hl. m. Prahou o povolení reprodukce a udělení jednorázového reprodukčního

práva na kroniku spolku divadelních ochotníků "Alšova scéna". Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Rada schvaluje dohodu s hl. m. Prahou opovoiení reprodukce audélení jednorázového

reprodukčního práva na kroniku spolku divadelních ochotníků "Alšova scéna" v rámci prezentace

internetových stránek www.historiesuchdola.cz a MC. Rada souhlasí s cenou za vyhotovení

reprodukcí ve výši 3050 Kč. Rada pověřuje starostu podpisem dohody. Hlasování o usnesení: 5-0-0

106.8 Zadávací dokumentace akce "Splaškové kanalizace Horní Sedlec". Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje zadávací dokumentaci podlimitní zakázky "Spiašková

kanalizace Horní Sedlec". Rada schvaluje následující podmínky výzvy k podání nabídek: termín

zahájení realizace zakázky (předpoklad): 1. dubna 2017, lhůta pro podání nabídky: čtvrtek 2. února

2017 do 14:00 hodin, předpokládaná cena zakázky 24.000.000 Kč. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi,

aby výzvu k podání nabídek zveřejnil na příslušných místech dle zákona o ZVZ. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

106.9 Požadavek MHMP na řešení duplicit na hranicích katastrů Suchdol aHoroměřice.

Předkládá: Starosta. Rada bere na vědomí požadavek MHMP na řešení duplicit na hranicích

katastrů Suchdol a Horoměřice. Usnesení rady: Rada bude respektovat rozhodnutí orgánů hlavního

města Prahy ve věci řešení duplicitního vlastnictví k pozemku parc. č. 2306/5 v k. ú. Suchdol a dle

tohoto rozhodnutí bude postupovat i v obdobných souvisejících případech tak, aby nedocházelo

k dalším žalobám. Hlasování o usnesení: 5—0-0

106.10 Žádosti o výpisy z registru obyvatel. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí,

aby starosta zaslal žádost o následující údaje z registru obyvatel: pro změnové seznamy evidence

obyvatel: seznam občanů odhlášených v roce 2016, seznam občanů zemřelých v roce 2016,

seznam občanů narozených vroce 2016, seznam občanů přihlášených ktrvalému pobytu v roce

2016. Hlasování o usnesení: 5-0-0

106.11 Manuál participace veřejností v plánování města. Předkládá: starosta. Rada bere na

vědomí, že hl. m. Praha schválilo Manuál participace veřejnosti v plánování města a žádá městské

části hl. m. Prahy, aby Manuál a pravidla v ném obsažená uplatňovaly ve své činnosti.

106.12 Výsledky průzkumu spokojenosti klientů střediska Horizont - centrum služeb pro

seniory se službami. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí kladné hodnocení klientů,

106.13 Změna termínu 14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol - duben 2017.

Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí, že starosta zdůvodu velikonočních prázdnin změnil

datum dubnového zasedání zastupitelstva 213. 4. 2017 na úterý 11. 4. 2017. Hlasování o usnesení:

5-0-0

106.14 Stanoveni termínů jednání Rady MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Usnesení rady:

Rada schvaluje termíny zasedání rady na příští období: každá středa od 16.00 hod. Hlasování

o usneseni: 5-0—0

106.15 Stanoveni termínů jednání KÚRI. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje

následující termíny jednání Komise územního rozvoje a infrastruktury: úterý 31. 1., 28. 2., 28. 3.,

25.4., 23.5. a 20. 6., vždy od 19.00 hod. Hlasování o usnesení: 5-0-0

106.16 Rozpis služeb strážníka městské policie na měsíc leden. Předkládá: starosta. Rada bere

na vědomí .

Jednání bylo ukončeno v 18.05 hodin. /
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