
Program 154. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

10. ledna 2018

154.1 Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha-Suchdol na roky 2019 až 2023. Předkládá:

starosta.

154.2 Granty městské části Praha-Suchdol na rok 2018. Předkládá: Ing. V. Štěpánková, zástupkyně

starosty.

154.3 Vyhodnocení záměru 62/2017 - vzájemná výpůjčka částí pozemků parc.č. 2273 a 2272/5 v k.ú.

Suchdol; výpůjční smlouva. Pokračování bodu 151.18. Předkládá: starosta.

154.4 Provoz čerpací stanice odpadních vod Na Vrchmezí. Předkládá: Ing. Vik, zástupce starosty.

154.5 Cena stočného pro splaškovou kanalizaci připojenou na ČOV Roztoky. Předkládá: Ing. Vik,

zástupce starosty.

154.6 Oplocení pozemku parc.č. 6/80. Předkládá: starosta.

154.7 Informace o připsání 1. části ceny za pozemek parc. č. 1068/1 v k.ú. Suchdol na účet Rezidence

Suchdol s.r.o. Předkládá: starosta.

154.8 Návrh Dodatku č. 2 Směrnice č. 2/2012 - Cestovní náhrady. Předkládá: tajemnice.

154.9 Program 18. zasedání zastupitelstva. Předkládá: starosta.

154.10 Vítání nových občanů MČ Praha-Suchdol. Předkládá: lng. v. Štěpánková, zástupkyně starosty.

154.11 Záznam zjednání KÚRI dne 20. 12. 2017. Předkládá: starosta.

154.12 Dohoda s paní Struhovou o ukončení nájemní smlouvy č. 33/2008. Předkládá: H. Felgrová, ref.

BH.

154.13 Záměr na pronájem pozemku parc.č. 1338/12, pozemek pod garáží, a části pozemku parc.č.

1338/1 v k.ú. Suchdol, manipulační plocha. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

154.14 Příkazní smlouva č. 001/2018 na zpracování projektové žádosti z OP Pól růstu. Předkládá:

starosta.

154.15 Stanovení termínů jednání KÚRI. Předkládá: starosta.

154.16 Předání řadů splaškové kanalizace. Předkládá: starosta.

154.17 Výběrové řízení „Rekonstrukce rozvodů elektroinstalace v BD Stehlíkova č.p. 928, 929, 930“.

Předkládá: lng. Vik, zástupce starosty.



ZÁPIS ZE 154. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 10. LEDNA 2018

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - zástupce starosty

Ing. Věra Štěpánková, MBA - zástupkyně starosty

Jan Zoubek - radní

RNDr. Ludmila Knappová - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: Ing. Jana Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.45 hod.

Program jednání:

154.1 Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha-Suchdol na roky 2019 až 2023.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s výhledem rozpočtu městské části Praha-

Suchdol na roky 2019 až 2023 a doporučuje zastupitelstvu jej projednat na 18. zasedání. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

154.2 Granty městské části Praha-Suchdol na rok 2018. Předkládá: Ing. V. Štěpánková,

zástupkyně starosty. Usnesení rady: Rada navrhuje vyhlásit následující granty na rok 2018

v celkové výši 891 tisíc Kč do pěti oblastí:

Grantový program na podporu vzdělávání, zlepšení a modernizaci výuky pro školy zřizované MČ

Praha-Suchdol: 300 tisíc Kč;

Grantový program na podporu organizování sportovní činnosti dětí a mládeže na území MČ Praha-

Suchdol: 66 tisíc Kč;

Grantový program v oblasti kultury a vzdělávání pro neziskové organizace působící na území MČ

Praha-Suchdol: 50 tisíc Kč;

Grantový program v oblasti volného času - podpora práce s dětmi a mládeží pro neziskové organizace

působící na území MC Praha-Suchdol: 25 tisíc Kč;

Grantový program na podporu sociálních a pečovatelských služeb pro organizace působící na území

MC Praha-Suchdol: 450 tisíc Kč.

Rada doporučuje zastupitelstvu návrh projednat na 18. zasedání. Hlasování o usnesení: 5-0-0

154.3 Vyhodnoceni záměru 62/2017 - vzájemná výpůjčka částí pozemků parc. č. 2273 a 2272/5

v k.ú. Suchdol; výpůjční smlouva. Pokračování bodu 151.18. Předkládá: starosta. Usnesení rady:

Rada schvaluje vzájemnou výpůjčku částí pozemků parc. č. 2272/3 a 2272/5 v k. ú. Suchdol mezi

městskou částí Praha-Suchdol (vlastník pozemku parc. 2272/3) a Mgr. B—

a Ing. P-_, MBA (vlastníci pozemku parc.č. 2272/5, vypůjčitelě):

1. MČ přenechává k dočasnému užívání na dobu 5 let vypůjčitelům část pozemku parc .č. 2272/3

ovýměře 83 m2 (jedná se o část pozemku, která je ke dni podpisu této smlouvy již připlocena

k pozemku parc. č. 2272/5). Tuto část jsou vypůjčitelé oprávněni užívat k běžným účelům, jsou

povinni o povrch pozemku řádně pečovat, nezatěžovat jej sutí a odpady a zavazuji se stav pozemku

nezhoršit právně ani fakticky. Vypůjčitelé nejsou oprávněni bez písemného souhlasu MC umístit na

předmětný pozemek stavbu.

2. Vypůjčitelé tímto současně přenechávají k dočasnému užívání na dobu 5 let MČ k běžnému užívání

části pozemku parc. č. 2272/5, a to:

1) část pozemku parc. č. 2272/5 poděl ulice Bažantní, o výměře 230 m2, od hranice pozemku až po

paralelně s touto komunikací vedené oplocení na pozemku 2272/5 a

2) část pozemku parc. č. 2272/5 nacházející se pod komunikací (otočkou na konci účelové

komunikace) o výměře 34 m2, a to od hranice pozemku parc. č. 2272/5 s pozemkem parc. č. 2272/3

až k oplocení, které kopíruje hranici komunikace.

Tyto části je MC oprávněna užívat a současně je dát k běžnému užívání veřejnosti jako veřejnou

zeleň, resp. veřejně přístupnou komunikaci.

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



Záměr na vzájemnou výpůjčku byl uveřejněn na úřední desce ÚMČ Praha-Suchdol od 19. 12. 2017

do 4. 1. 2018. Rada schvaluje výpůjční smlouvu č. 285/2017 na výše uvedenou výpůjčku a pověřuje

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

154.4 Provoz čerpací stanice odpadních vod Na Vrchmezí. Předkládá: lng. V. Vik, zástupce

starosty. Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že v prosinci 2017 byla zkolaudována čerpací

stanice odpadních vod zřízená v rámci stavby "Kanalizace Horní Sedlec", která byla připojena na

dispečink provozovatele kanalizace připojené na ČOV Roztoky — společnosti 1.Vodohospodářská

s.r.o. a od 3. 1. 2018 je ČSOV v provozu. Rada souhlasí s objednáním provozu čerpací stanice u

společnosti 1.Vodohospodářská, s.r.o. Kladenská 132, 252 64 Velké Přílepy, IČ 47551917, která je

na základě koncesního řízení z roku 2015 provozovatelem kanalizace připojené na ČOV Roztoky.

Rada ukládá ing. Novotnému neprodleně objednat požadované služby za následujících podmínek:

předpokládaná cena služeb ve výši 117 505,- Kč bez DPH za rok, služby budou účtovány čtvrtletně

v rozsahu skutečně provedených prací na základě jednotkových cen z nabídky provozovatele,

požadovaná doba zajištění provozu do 31.12.2018. Přílohou objednávky bude plná moc k řešení

reklamací vad díla, záruční podmínky uvedené ve smlouvě se zhotovitelem čerpací stanice a bude

uplatněn požadavek na neprodleně oznámení veškerých reklamovaných vad městské části. Termín:

Neprodleně. Hlasování o usnesení: 5-0-0 „

154.5 Cena stočného pro splaškovou kanalizaci připojenou na COV Roztoky. Předkládá:

Ing.V. Vik, zástupce starosty. Usnesení rady: Rada bere na vědomí informaci ozvýšení ceny

stočného od 1. 1. 2018 238,99 Kč/m3 na 39,09 Kč/m3 včetně DPH 15%, jež bylo stanoveno

společností PVK, a.s. pro splaškovou kanalizaci připojenou na ÚČOV v Troji. Rada schvaluje pro

období od 1. 1. 2018 novou referenční cenu stočného pro splaškovou kanalizaci provozovanou

společností 1. Vodohospodářská, s.r.o. a připojenou na ČOV Roztoky ve výši 33,99 Kč/m3bez DPH,

tj. 39,09 Kč/m3 včetně DPH 15%. Rada ukládá lng. Novotnému, aby vyžádal od provozovatele 1.

Vodohospodářská, s.r.o příslušnou kalkulaci nákladů pro rok 2018 včetně stanovení výše

nájemného za vodohospodářskou infrastrukturu a předložil kalkulaci pro rok 2018 radě. Termín:

Neprodleně. Hlasování o usnesení: 5-0-0

154.6 Oploceni pozemku parc. č. 6/80. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí

sumístěním oplocení pozemku parc. č. 6/80 k. ú. Suchdol v majetku žadatele pana Mi-

Tr—, G_, Praha-Suchdol až po hranici mezi pozemky parc. č. 3 a 5 v k. ú.

Suchdol. Rada nesouhlasí s oplocením pozemku parc.č. 6/1. Hlasování o usnesení: 5-0-0

154.7 lnformace o připsání 1. části ceny za pozemek parc. č. 1068/1 v k. ú. Suchdol na účet

Rezidence Suchdol s. r. o. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí.

154.8 Návrh Dodatku č. 2 Směrnice č. 2/2012 - Cestovní náhrady. Předkládá: tajemnice.

Usnesení rady: Rada schvaluje Dodatek č. 2 směrnice č. 2/2012, kterým se mění výše stravného

pro tuzemské služební cesty v souladu s vyhláškou č. 435/2013. Hlasování o usnesení: 5-0-0

154.9 Program 18. zasedání zastupitelstva. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada po

úpravách schvaluje program 18. zasedání zastupitelstva a doporučuje jej zastupitelstvu

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

154.10 Vítání nových občanů MČ Praha-Suchdol. Předkládá: Ing. v. Štěpánková, zástupkyně

starosty. Usnesení rady: Rada souhlasí s uspořádáním vítání nových občanů MČ Praha-Suchdol,

kteří se přistěhovali v roce 2017, dne 16. 4. 2018. Rada ukládá starostovi, aby požádal o podklady

z registru obyvatel. Hlasování o usnesení: 5-0-0

154.11 Záznam zjednání KÚRI dne 20. 12. 2017. Předkládá: starosta.

2) Žádost o stanovisko pro SP - akce „Obnova vodovodních řadů na Budovci, č. akce

1I4IK08/00 — 2. etapa“. Stavebník: Hl. město Praha. Usnesení rady: Rada na základě doporučení

KÚRI souhlasí s navrhovanou stavbou „Obnova vodovodních řadů na Budovci, č. akce 1/4/K08/00 —

2. etapa“ s tím, že úpravy povrchů budou provedeny dle podmínek TSK - obnova chodníků, vozovek;

přípojka PH12 k domu č. p. 1205 bude vedena po obvodu Suchdolskěho nám., řad U na křižovatce

Suchdolská a Na Rybářce bude veden pod komunikací, přípojka PD37 k pozemku parc. č. 1141/3,

k. ú. Suchdol v ulici Gagarinova bude vedena kolmo na osu vozovky, do PD bude přidána přípojka

z řadu F cca 21 m od VF3 ke stávající vodoměrné šachtě pro pítko na Suchdolském náměstí. Rada

ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

3) Žádost o stanovisko k provádění stavby „Praha-Suchdol, Nad Mohylou, oprava kNN“ v ulicích

U Roztockěho Háje, Nad Mohylou, Keltů, Rýznerova, K Roztokům, Stržná. Stavebník: PRE Distribuce.

Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí s navrhovaným prováděním stavby s tím,

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



že úpravy povrchů budou provedeny dle podmínek TSK - obnova chodníků, vozovek. Ráda ukládá

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

4) Žádost o stanovisko pro UR a SP - „Přístavba RD U Kapličky 405/15“. Místo: parc. č. 49 3,50

v k. ú. Suchdol. Stavebník: H-_ Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI

souhlasí s navrhovanou stavbou „Přístavba RD U Kapličky 405/15“. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby

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

5) Žádost o stanovisko - změna užívání RD č. p. 27, pozemek parc. č. 11,12 v k. ú. Suchdol, ul.

Dvorská. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí se změnou užívání RD č. p.

27, pozemek parc.č. 11, 12 v k. ú. Suchdol, ul. Dvorská. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko

zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

154.12 Dohoda s paní S- o ukončení nájemní smlouvy č. 33/2008. Předkládá: H.

Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 33/2008 s J-

8_ na pronájem pozemku parc. č. 1338/12, pozemek pod garáží, a části pozemku parc.č.

1338/1, manipulační plocha, vše v k. ú. Suchdol, k 31. 1. 2018 s tím, že od 1. 2. 2018 bude

uzavřena nájemní smlouva s novým nájemcem a bude uhrazeno dlužné nájemné do 31. 1. 2018.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

154.13 Záměr na pronájem pozemku parc. č. 1338/12, pozemek pod garáží, a části pozemku

parc. č. 1338/1 v k. ú. Suchdol, manipulační plocha. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení

rady: Rada vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 1338/1, k. ú. Suchdol o výměře

21 m2 a 1338/12 o výměře 20 m2 (pozemek pod garáží a manipulační plocha) za následujících

podmínek: Nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, cena za pronájem činí

85 Kč za m2 a rok, přednostní pronájem lng. J-H- Hlasování o usnesení: 5-0-0

154.14 Příkazní smlouva č. 001/2018 na zpracování projektové žádosti 2 OP Pól růstu.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje příkazní smlouvu č. 001/2018 na

kompletní zpracování projektové žádosti - projekt Kulturně komunitní centrum. Rada pověřuje

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

154.15 Stanovení termínů jednání KÚRI. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí

s následujícími termíny jednání KURI v 1. pololetí 2018: 17. 1., 21. 2., 21. 3., 25. 4., 23. 5., 27. 6.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

154.16. Předání řadů splaškové kanalizace. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí

s předáním dokumentace stok splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu, které se nachází na

území městské části a které byly vybudovány v rámci výstavby areálu CZU, a dalších staveb

v šedesátých letech minulého století hlavnímu městu Praze. Jedná se o stoky splaškové kanalizace,

které “nejsou evidované v majetku městské části a nalézaji se v oblasti, kde stokovou síť připojenou

na UCOV v Troji provozuje PVK, a.s. Stoky se nacházejí v následujících ulicích nebo jejich částech:

lnternacionální, Stehlíkova, Gagarinova, Kamýcká, Brandejsovo náměstí, U Kruhovky, Sídlištní,

K transformátoru, Rohová. Stoky jsou zdokumentovány dokumentací skutečného provedení stavby

„Stoky veřejné kanalizace“, (Ing. Jan Majer, č. zak. 63/2007, 15. 1. 2008) a pasportem, který vydal

Odbor výstavby UMC Praha 6, dne 29. 7. 2011 č. j. MCP6 063439/2011, opravou pasportu č. 1,

kterou vydal Odbor výstavby UMC Praha E} dne 9. 11. 2017 č. j. MCP6 121717/2017 a opravou

pasportu č. 2, kterou vydal Odbor výstavby UMC Praha 6 dne 12. 12. 2017 č.j. MCP6 152342/2017.

Rozsah a hodnota majetku v celkové výši 3.845.240 Kč jsou stanoveny na základě znaleckého

posudku č. 2752-1/2018, který zpracoval znalec Ing. Vladimír Svoboda, č. reg 3769/89. Rada

doporučuje projednat na 18. zasedání zastupitelstva. Hlasování o usnesení: 5-0-0

154.17 Výběrové řízení „Rekonstrukce rozvodů elektroinstalace v bytovém domé Stehlikova

č. p. 928, 929, 930“. Předkládá: lng. Vik, zástupce starosty. Usnesení rady: Rada po úpravách

souhlasí s návrhem zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce rozvodů

elektroinstalace v bytovém domě Stehlíkova č. p. 928, 929, 930“. Předmětem zakázky je

rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů (domovní telefon, telefon, internet, STA)

a výmalba chodeb a schodiště v bytovém domě ve správě městské části. Předpokládaný rozsah

prací 1,5 mil Kč bez DPH, termín realizace duben — červen 2018. Rada ukládá lng. Mudruňkovi

zajistit v souladu s metodikou městské části minimálně 3 nabídky a předložit je v termínu do

7. 2. 2018 radě. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Jednání bylo ukončeno v 18.25 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 10. 1. 2018

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ:

 

 


