
11.4- ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 1. BŘEZNA 2017

Přítomni: lng. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková, MBA- zástupkyně starosty

Ing. Václav Vik - zástupce starosty

RNDr. Ludmila Knappová - radní

Jan Zoubek - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, Ing. Vik

Zapisovatel: lng. Jana Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.10 hod.

114.1 Zřízení siužebnosti-věcného břemene na pozemku parc. č. 2347/1 v k. ú. Suchdol v ulici

Armádní pro zřízení plynové přípojky kpozemkúm parc. č. 1022, 1023, k. ú. Suchdol ve

prospěch oprávněného J-_. Předkládá: M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady:

Rada souhlasí se zřízením služebnosti-věcného břemene na pozemku parc. č. 2347/1 v k. ú.

Suchdol v ulici Armádní pro zřízeni plynové přípojky k pozemkům parc. č. 1022, 1023, k. ú. Suchdol

ve prospěch oprávněného J-L- Rada doporučuje zřízení uvedeného věcného břemene

zastupitelstvu k projednání. Hlasování o usnesení: 5-0-0

114.2 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy ozřízeni věcného břemene na pozemcích parc. č.

2371/3 a 2371/1, k. ú. Suchdol, s budoucím oprávněným - firmou PREdistribuce a. s. Předkládá:

M. Kosař, vedoucí OHSOM. Rada schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného

břemene č. 020/2017 na pozemcích parc. č, 2371/3 a2371/1 v k. ú. Suchdol, ul. Gagarinova, pro

umístění stavby, která je součástí distribuční soustavy, ve prospěch oprávněného — společností

PREdistribuce as., IČ: 27376516, se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, a pověřuje

starostu podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

114.3 Výběr dodavatele akce Splašková kanalizace Horní Sedlec. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Rada bere na vědomí, že pro zhotovení veřejné zakázky bylo podáno 11 nabidek. Rada na

základě provedeného posouzení a doporučení hodnotící komise vybrala pro realizaci akce

„Splašková kanalizace Horní Sedlec" zhotovitele společnost MBM TRADE CZ, s.r.o., IČ: 25507222,

která se umístila s cenou 19 383 061,21 Kč bez DPH v rámci hodnoceni nabidek 1. v pořadí a která

splnila podmínky účasti v zadávacím řízení. Rada ukládá starostovi, aby výsledek výběrového řízení

zveřejnil a podepsal smlouvu se společnosti MBM TRADE CZ, s.r.o., po předložení originálů nebo

ověřených kopií požadovaných dokladů před podpisem smlouvy apo uplynutí lhůty pro podání

námitek proti výběru zhotovitele. Hlasování o usnesení: 5-0—0

114.4 Žádost M-T-o umístění závory na pozemek parc.č. 6/1 vk. ú. Suchdol.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada bere žádost na vědomí a ukládá starostovi, aby se

žadatelem projednal podmínky umístění závory. Hlasování o usnesení: 5-0-0

114.5 Žádost MČ Praha-Suchdol o organizování veřejné služby. Předkládá: tajemnice. Usnesení

rady: Rada schvaluje žádost na Úřad práce ČR oorganízování veřejné služby dle zákona č.

111/2006 Sb. v platném znění, zákona o hmotné nouzi a pověřuje starostu jejím podpisem. Rada

ukládá tajemníci, aby zabezpečila podmínky pro uzavření smlouvy a podmínky pro výkon veřejné

služby u MČ Praha-Suchdol. Hlasování o usnesení: 5-0-0

114.6 Návrh Dodatku č. 4 směrnice č. 3/2007 Pracovní řád. Předkládá: tajemnice. Usnesení

Rady: Rada schvaluje Dodatek č. 4 Směrnice č. 3/2007 Pracovní řád ÚMČ Praha-Suchdol

spočívající v doplnéni odstavce b) v článku 8 směrnice, který řeší situaci při poskytování

omluveného volna s náhradou mzdy u zaměstnanců MČ Praha-Suchdol, kteří jsou zároveň členy

JSDH Praha-Suchdol, v případě jejich účasti na povinných akcích JSDH, např. školeních, požárních

zásazích a dalších činnostech vyplývajících ze zákona o požární ochraně. Hlasování o usnesení:

5-0-0

114.7 Darovaci smlouva RS maso CZ, s.r.o. - sponzorský dar pro ples MČ Praha—Suchdol.

Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení Rady: Rada souhlasí sdarovací smlouvou

__Žsiasaacx' /„ %? Wx

XÍŽŽ/
podpis starosty MČ: l . //’

podpis ověřovatelů:



předloženou společností RS maso CZ, s.r.o, IČ: 28419294 na sponzorský dar — uzenářské výrobky

v celkové hodnotě 7.000 Kč, které věnovala do soutěže o slosovatelné vstupenky v rámci

5. společného reprezentačního plesu MČ Praha-Suchdol. Rada pověřuje starostu podpisem

smlouvy. Hlasování o usneseni: 5—0—0

114.8 Smlouva o uměleckém výkonu SH_ - hudební vystoupení na

Suchdolském masopustu. Předkládá: Z. rump olcova ref. kultury. Usneseni Rady: Rada

schvaluje Smlouvu č. 018/2017 ovytvoření aveřejném nedivadelním provozování uměleckého

výkonu sJ-PH na hudební vystoupení pro kulturní akci MČ Praha-Suchdol —

Suchdolský masopust ne .2. 2017 od 13 do 18 hodin. Cena celkem 3.000 Kč. Rada pověřuje

starostu podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

114.9 Poděkování organizátorům Suchdolského masopustu 2017. Předkládá: Z. Krumpholcová,

ref. kultury, Usnesení rady: Městská část Praha-Suchdol společně se spolkem Suchdol Sobě v sobotu

25. února 2017 uspořádala tradiční Suchdolský masopust. Poděkování patří zejména členům spolku

Suchdol Sobě a dobrovolníkům, kteří připravili doprovodný program společně s divadlem The Hadr,

dále pak pěveckému sboru MIKEŠ ze základní školy M. Alše, členům AJK Brandejsova statku za

doprovodný program s koňmi, dobrovolným hasičům, hudebníkům, maskérům a všem účastníkům v

maskách, kteří se zapojili do masopustního průvodu. Poděkování patří imanželům Křenovým,

Starosuchdolské restauraci a pekárně Benea, kteří se postarali o pohoštění během průvodu. Rada

pověřuje starostu, aby všem zaslal poděkování. Hlasování o usnesení: 5-0-0

114.10 Podmínky pro poskytování dopravních služeb. Předkládá: lng. Vik, zástupce starosty.

Usnesení rady: Rada ukládá vedoucímu OHSOM, lng. Kosařovi, předložit radě MČ vtermínu do

31.3.2017 posouzení možnosti apřípadně návrh podmínek využívání dopravních prostředků,

zejména drobné kontejnerové přepravy, občany Suchdola, zaměstnanci a ostatními subjekty.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

114.11 Administrace výběru elektromobilu a dotace ze SFŽP. Předkládá: starosta. Usnesení rady:

Rada na základě posouzení tří nabídek vybrala pro administrací výběrového řízení na nákup

elektromobilu aadmínistraci projektu ve vztahu k poskytovateli dotace (SFŽP) až do závěrečného

vyhodnocení společnost lSES s. r. 0., IČ 64583988, za celkovou cenu 33.000 Kč bez DPH. Rada

souhlasí po úpravách snávrhem smlouvy se společností ISES s.r.o. apověřuje starostu jejim

podpisem. Hlasování o usnesení: 5—0—0

114.12 Rekonstrukce vodovodních řadů v ul. Pod Rybníčkem aV Údolí. Předkládá: starosta.

Rada bere na vědomí, že v ul. Pod Rybníčkem aV Údolí bude v březnu a dubnu 2017 provedena

rekonstrukce vodovodních řadů a stím budou spojena dopravni opatření avýluka dodávky vody

v předem stanovených termínech; občané byli dle sdělení zhotovitele rekonstrukce (Metrostav a.s.)

informováni.

114.13 Odpověď na interpelaci zjednání ZMČ Praha-Suchdol dne 26. 1. 2017 k pronájmu

prostor v budově radnice. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí „Odpověď na interpelaci

z jednání ZMČ Praha-Suchdol dne 26. 1. 2017 k pronájmu prostor v budově radnice“.

114.14 Zápis zjednání Komise územního rozvoje a infrastruktury dne 28. 2. 2017. Předkládá:

starosta.

2) Žádost o stanovisko - studie rekonstrukce RD Nad Dolíky 503/24 v k. ú. Suchdol. Stavebník:

_,__ Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí

s navrhovanou rekonstrukcí RD Nad Dolíky 503/24 v k ú Suchdol. Rada ukládá lng Mudruňkovi, aby

stanovisko rady zaslal žadatelům. Hlasování o usnesení: 5-0-0

3) Žádost ostanovisko kprojektové dokumentaci pro ÚR a provádění stavby „Nové STL

plynovody MČ Praha-Suchdol lokalita Budovec, Praha 6“. Stavebnik: PPD a s Usnesení rady:

Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s navrhovanou stavbou „Nové STL plynovody MČ Praha-

Suchdol lokalita Budovec Praha 6“ a trvá na opravě komunikací die usnesení Rady hl.m. Prahy č 95

ze dne 31. 1. 2012, „Zásady atechnické podmínky pro zásah do povrchů komunikaci a provádění

výkopů azásypů rýh pro inženýrské sítě“ vaktuálním znění. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby

stanovisko rady zaslal žadateli Hlasování o usnesení: 5-0-O

4) Žádost o stanovisko k umístění přípojky splaškové kanalizace na parc. č. 444 v k. ú. Suchdol.

Stavebník: J-D- Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI nesouhlasí s navrhovanou

stavbou přípojky splaškové kanalizace na parc. č. 444 v k ú. Suchdol z důvodu nutnosti zachování

rezervy kapacity ČOV v Roztokách pro stavby určené k bydlení do doby rozšíření kapacity ČOV. Rada

ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0—0
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5) Žádost o stanovisko - pro pořízení změny ÚP z PZO na OB - Štěpnice. Místo: Štěpnice — parc.

č. 2200/1-21, 2201/1-12, 2202, 2203/1-3 v k. ú. Suchdol, žadatel: J- s.. Usnesení rady: Rada

na základě doporučení KÚRI nesouhlasí snavrhovanou změnou ÚP z PZO na OB — Štěpnice,

pozemky parc. č. 2200/1-21, 2201/1-12, 2202, 2203/1-3 v k. ů. Suchdol, z důvodu nekoncepčnosti

návrhu určeného pro úzký pás pozemků. Území není řešeno jako celek, je bez jasných vazeb na

okolní území a prokázání jeho rozvoje. Uvedené pozemky jsou v návrhu Metropolitního plánu hl. m.

Prahy mimo zastavitelné území. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

6) Žádost ostanovisko klegalizaci stavby garáže na parc. č. 459, 460 vk. ú. Suchdol,

K Roztokům 53/328. Žadatel: lng. M-Č- Usnesení rady: Rada na základě doporučení

KÚRI souhlasí s legalizaci stavby garáže na parc. č. 459, 460 v k. ú. Suchdol, K Roztokům 53/328.

Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadatelce. Hlasování o usnesení: 5-0—0

7) Žádost ostanovisko kúpravě hranic pozemků parc. č. 7411-35 v k. ú. Suchdol - Alšova

vyhlídka. Žadatel: EKOSPOL a.s. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI nesouhlasí

s navrhovanou úpravou hranic pozemků parc.č. 74/1-35 v k. L'I. Suchdol — Alšova vyhlídka, protože

územím prochází vodovodni přivaděč do Roztok, který by v případě nové parcelace ležel na veřejně

nepřístupných pozemcích. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli.

Hlasování o usnesení: 5—0-0

8) Žádost o stanovisko ke změně doby užívání reklamní plochy umístěné na pozemku parc. č.

6/4 v k. ú. Suchdol, uI. Kamýcká u benzínové pumpy. Žadatel: EUROPLAKAT spol s r.o. Usnesení

rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s prodloužením užívání reklamní plochy umístěné

na pozemku parc. č. 6/4 v k. ú. Suchdol, ul. Kamýcká u benzínové pumpy, o 1 rok. Rada ukládá lng.

Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0—0

10) Stanovisko k projektu pro územní řízení stavby Suchdol — kanalizace Kamýcká — Dvorská.

Stavebník: MC Praha-Suchdol. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí

s projektem stavby Suchdol — kanalizace Kamýcká — Dvorská. Hlasování o usnesení: 5-0-0

11) Žádost o stanovisko ke stavebnímu záměru stavby na pozemku parc. č. 313 v k. ú. Suchdol,

ul. Pod Rybníčkem. Stavebník: \-K_. Usnesení rady: Rada na základě doporučení rady

nesouhlasí se záměrem stavby bytového domu na pozemku parc. č. 313 v k. ú. Suchdol, ul. Pod

Rybníčkem, protože předložená studie nerespektuje výškové poměry okolní zástavby a charakter úze-

mi. Rada upozorňuje stavebníka, že do doby rozšíření kapacity ČOV v Roztokách není možné garan-

tovat připojení bytových domů na splaškovou kanalizací. Hlasování o usnesení: 5—0—0.

12) Žádost o stanovisko k demolici objektu bez č. p. na pozemku parc. č. 217 v k. ú. Suchdol, ul.

V Údolí. Žadatel: David Skála. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s demolicí

objektu bez č. p. na pozemku parc. č. 217 v k. ú. Suchdol, ul. V Údolí. Rada ukládá lng. Mudruňkovi,

aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

114.15 Možnosti ukládání a likvidace odpadů v 1. pololetí 2017. Předkládá: lng. Novotný, ref. ŽP.

Rada bere na vědomí informaci k provozu stanoviště kontejnerů ul. Suchdolská, přistavení kontejnerů

na objemný odpad i bioodpad, k mobilním sběrným dvorům, mobilnímu svozu nebezpečných odpadů a

dále informaci ke štěpkování větví.

Jednání bylo ukončeno v 18.30 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 1. 3. 2017.
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