
Program 173. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

30. května 2018

173.1 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu roku 2018 o neinv. dotaci ve výši 49 tis. Kč - oblast

kriminality v r. 2018. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

173.2 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu roku 2018 o neinvv. dotaci ve výši 65 tis. Kč na aktivity

specifické protidrogové prevence na místní úrovni. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO

173.3 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu roku 2018 o účel. neinv. dotaci ve výši 190 000,- Kč

v rámci grantového řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro

rok 2018. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO

173.4 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu roku 2018 o účel. neinv. dotaci ve výši 47 600,- Kč

v rámci Grantového programu hl. m.v Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských

zařízeních pro rok 2018. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

173.5 Rozpočtovévopatření - navýšení rozpočtu roku 2018 - neinv. dotace pro MŠ ve výši 101 200,-

Kč. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO

173.6 RO - navýšení rozpočtu roku 2018 o dotaci ve výši 320 tis. Kč na na provoz JSDH. Předkládá: J.

Stůla, vedoucí EO

173.7 Rozpočtové opatření - zvýšení rozpočtu roku 2018 o neinv. dotaci pro MČ na přípravu a zkoušky

202 ve výši 17,1 tis. Kč. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO

173.8 Rozpočtové opatření - o účelovou neinvvestiční dotaci ve výši 1 641,5 tis. Kč na posílení

mzdových prostředků ve školství. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO

173.9 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu roku 2018 o neinv. účelové prostředky ve výši

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

173.10 Problém s názvy ulic Za Hřištěm/Na Vrchmezí. Předkládá: starosta.

173.11 Úplatné nabytí pozemku parc.č. 859/2, k. ú. Suchdol, chodník ul. K Roztokům. Předkládá:

starosta.

173.12 Žádost l-y I-o pronájem části pozemku parc. č. 2323/2 v k.ú. Suchdol. Předkládá:

starosta.

173.13 Dodatek č. 1 smlouvy č. 55/2007 se společností DATACENTRUM. Předkládá: tajemnice.

173.14 Výstava Curly Collection v Alšově kabinetu. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

173.15 Divadelní představení- FILOMENA, Ochotní Suchdolníci. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref.

kultury.

173.16 Návrh souhlasného prohlášení k vypořádání duplicitního vlastnictví 5 pozemku parc.č. 2306/2,

k.ú. Suchdol. Předkládá: tajemnice.

173.17 Návrh kupní smlouvy č. 069/2018 - prodej pozemku parc.č. 2323/6, k. ú. Suchdol panu

Rývorovi. Předkládá: tajemnice.

173.18 Pronájem části pozemku parc. č. 393/3, díl E, k.ú. SedlecM_-; návrh nájemní

smlouvy. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

173.19 Revokace Smlouvy č. 036/2016 o zřízení služebnosti-věcného břemene s oprávněným Bytový

dům U Kruhovky s.r.o. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

173.20 Rozšíření čOV Roztoky - sdělení starosty města Roztoky. Předkládá: starosta.

173.21 Žádost o zapůjčení hasičského auta pro dobročinné účely. Předkládá: starosta.

173.22 Prodej pozemků parc.č. 1201/2,3,4, k.ú. Suchdol - pozemky pod bytovým domem. Pokračování

bodu 165.6. Předkládá: starosta.

173.23 Zápis zjednání Komise územního rozvoje a infrastruktury dne 23. 5. 2018. Předkládá: starosta.

173.24 Participativní rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2019. Předkládá: lng. V. Štěpánková,

místostarostka.

173.25 Pokračování bodu 172.12 Stavba „Rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně“ —

dodatek č. 3 smlouvy č. 147/2017. Předkládá: Ing. Vik, zástupce starosty.



ZÁPIS zE 173. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 30. KVĚTNA 2018

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta,

Ing. Václav Vik - místostarosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Jan Zoubek - radní

RNDr. L. Knappová - rádní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, RNDr. Knappová

Zapisovatel: Ing. Jana Krulíková - tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.45 hod.

Program zasedání:

173.1 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu roku 2018 o neinv. dotaci ve výši 49 tis. Kč -

oblast kriminality vr. 2018. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Ráda souhlasí

s navýšením rozpočtu na rok 2018 o neinv. dotaci z grantů hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality

vroce 2018 ve výši Kč 49.000,- na projekt Žijeme zde spolu — Naše bezpečí avté souvislosti

schvaluje následující rozpočtové opatření: příjmová strana: odpa 6330 — převody vl. fondům

v rozpočtech územní úrovně a pol. 4137 — převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody

nebo částmi, UZ 115, ORJ 504, zvýšit 0 Kč 49.000,-; výdajová strana: odpa 3549 — ostatní speciální

zdravotnická péče a pol. 5169 — nákup ost. služeb, UZ 115, ORJ 504, zvýšit 0 Kč 49.000,- . Uprava

rozpočtu bude provedena pod číslem 3046, dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2018.

Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO,

aby zajistil realizaci schváleného rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0

173.2 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu roku 2018 o neinv. dotaci ve výši 65 tis. Kč na

aktivity specifické protidrogové prevence na místní úrovni. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

Usnesení rady: Ráda souhlasí s navýšením rozpočtu na rok 2018 o účelovou neinvestiční dotaci na

aktivity specifické protidrogové prevence na místní úrovni ve výši Kč. 65.000,- a vtě souvislosti

schvaluje následující rozpočtové opatření: příjmová strana: odpa 6330 — převody vl. fondům

v rozpočtech územní úrovně a pol. 4137 — převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody

nebo částmi, UZ 115, ORJ 504, zvýšit 0 Kč 65.000,-; výdajová strana: odpa 3541 — prevence před

drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi a pol. 5169 — nákup ost. služeb, UZ 115, ORJ 504,

zvýšit 0 Kč 65.000. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem 3044, dotace podléhá finančnímu

vypořádání za rok 2018. Příjmy ivýdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP.

Ráda ukládá vedoucímu EO, aby zajistil realizaci schváleného rozpočtového opatření. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

173.3 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu roku 2018 o účel. neinv. dotaci ve výši 190

000,- Kč v rámci grantového řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí

hl. m. Prahy pro rok 2018. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Ráda schvaluje

navýšení rozpočtu na rok 2018 o účelovou neinvestiční dotaci pro ZŠ M. Alše ve výši Kč 190.000,-.

z grantového programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro

rok 2018 na projekt s názvem Zelená fasáda ZŠ Mikoláše Alše. Ráda v té souvislosti schvaluje

následující rozpočtové opatření: příjmová strana: odpa 6330 — převody vl. fondům vrozpočtech

územní úrovně a pol. 4137 — převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi,

ORJ 412, UZ 115, zvýšit 0 Kč 190.000,-; výdajová strana: odpa 3113 — zákl. školy a pol. 5336 —

neinvestiční transfery zřízeným příspěv. org. (ZŠ), UZ 115, ORJ 412, zvýšit 0 Kč 190.000,-. Rada

ukládá vedoucímu EO, aby zajistil realizaci schváleného rozpočtového opatření. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

173.4 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu roku 2018 oúčel. neinv. dotaci ve výši

47 600,- Kč v rámci Grantového programu hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve

školách aškolských zařízeních pro rok 2018. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady:

Rada schvaluje navýšení rozpočtu roku 2018 oúčelovou neinvestiční dotaci pro ZS M. Alše

v celkové výši 47,6 tis. Kč z Grantového programu hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 



školách a školských zařízeních pro rok 2018 na projekt: „Programy všeobecné primární prevence na

I. all. stupni ZŠ Mikoláše Alše“. Rada vté souvislosti schvaluje následující rozpočtové opatření:

příjmová strana: odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 4137 — převody

mezi statutárními městy ajejich městskými obvody nebo částmi, ORJ 412, UZ 115, zvýšit 0 Kč

47.600,-; výdajová strana: odpa 3113 — zákl. školy a pol. 5336 — neinvestiční transfery zřízeným

příspěv. org. (ZŠ), UZ 115, ORJ 412, zvýšit 0 Kč 47.600,-. Úprava rozpočtu bude provedena pod

číslem 3043. Příjmy ivýdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Dotace podléhá

finančnímu vyúčtování s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2018. Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil

realizaci schváleného rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0

173.5 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu roku 2018 — neinv. dotace pro MŠ ve výši

101 200,- Kč. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada schvaluje navýšení rozpočtu

na rok 2018 o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 101,2 tis. Kč na dokrytí integrace žáků na období

od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2018 (mzdové náklady asistentů pedagoga) pro zřizované mateřské školy

a základní školu. Vtě souvislosti rada schvaluje následující rozpočtové opatření: příjmová strana:

odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 4137 — převody mezi statutárními

městy ajejich městskými obvody nebo částmi, ORJ 412, UZ 91, zvýšit 0 Kč 101.200,-; výdajová

strana: odpa 3111 - předškolní zařízení a pol. 5336 — neinvestiční transfery zřízeným příspěv. org. (MS

K Roztokům), UZ 91, ORJ 412, ORG 2, zvýšit 0 Kč 101.200,-. Úprava rozpočtu bude provedena pod

číslem 3025. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Dotace podléhá

finančnímu vyúčtování s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2018. Rada ukládá vedoucímu EO, aby

zajistil realizaci schváleného rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0

173.6 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu roku 2018 o dotaci ve výši 320 tis. Kč na

provoz JSDH. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada schvaluje navýšení rozpočtu

na rok 2018 o neinvestiční dotaci v celkové výši 320 tis. Kč na provoz jednotek Sboru dobrovolných

hasičů (JSDH Suchdol, JPO III) k využití dle uvedené specifikace: Opravy techniky (220 tis. Kč) a na

provoz (120 tis. Kč především na pož. výzbroj a výstroj apod.). Rada schvaluje s tím související

rozpočtové opatření: příjmová strana: odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně

a pol. 4137 — převody mezi statutárními městy ajejich městskými obvody nebo částmi, UZ 81, ORJ

751, zvýšit 0 Kč 320.000,-; výdajová strana: odpa 5512 - požární ochrana a pol. 5132 — ochranné

pomůcky, ÚZ 81 ORJ 751, zvýšit 0 Kč 62.000,-; odpa 5512 - požární ochrana a pol. 5163 — služby

peněžních ústavů (pojištění), ÚZ 81 ORJ 751, zvýšit o Kč 30.000,-; odpa 5512 - požární ochrana a pol.

5169 — nákup ost. služeb, ÚZ 81 ORJ 751, zvýšit 0 Kč 28 000,-; 5512 — požární ochrana a pol. 5171 —

opravy a udržování, 02 81, ORJ 751, zvýšit 0 Kč 200.000,-. Úprava rozpočtu bude provedena pod

číslem 3047, nevyužité fin. prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání za rok

2018 s rozpočtem hl. m. Prahy. Příjmy ivýdaje budou označeny UZ, ORJ aORG dle metodiky

MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil realizaci schváleného rozpočtového opatření.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

173.7 Rozpočtové opatření - zvýšení rozpočtu roku 2018 o neinv. dotaci pro MČ na přípravu

azkoušky 202 ve výši 17,1 tis. Kč. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada

schvaluje navýšení rozpočtu roku 2018 o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hlavního města

Prahy pro městské části hlavního města Prahy na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti

ve výši 17.100 Kč a schvaluje s tím související rozpočtové opatření: příjmová strana: odpa 6330 —

převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně pol. 4137 — převody mezi statutárními městy a jejich

městskými obvody nebo částmi, UZ 81, ORJ 901, zvýšit o Kč 17 100,-; výdajová strana: odpa 6171 —

činnost místní správy a pol. 5167 — služby školení a vzdělávání, ÚZ 81, ORJ 901 zvýšit 0 Kč 17.100,-.

Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem 3028, dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok

2018 s rozpočtem hl. m. Prahy. Příjmy ivýdaje budou označeny UZ, ORJ aORG dle metodiky

MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil realizaci schváleného rozpočtového opatření.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

173.8 Rozpočtové opatření - o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 1 641,5 tis. Kč na posílení

mzdových prostředků ve školství. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada bere na

vědomí zvýšení rozpočtu r. 2018 oposkytnutí neinvestiční dotace pro zřizované školy ve výši

1 641,5 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti

obecního školství a žádá o projednání poskytnutí dotace ve FV a ZMČ. Dále ukládá vedoucímu EO

zaúčtovat prostředky ve výši 1 641 ,5 tis. Kč v souladu s metodikou zpracování účetnictví a rozpočtu

v rozpočtové oblasti hl. m. Prahy pod číslem dokladu 3027. Hlasování o usnesení: 5-0-0

173.9 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu roku 2913 o neinv. účelové prostředky ve výši

15.000 Kč zUřadu práce hl. m. Prahy. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 



schvaluje navýšení rozpočtu roku 2018 o účelovou neinvestiční dotaci ze st. rozpočtu z Úřadu práce

hl. m. Prahy ve výši 15.000 Kč na aktivní politiku zaměstnanosti a v té souvislosti schvaluje následující

rozpočtové opatření: příjmová strana: odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně

pol. 4137 — převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, UZ 13101, zvýšit

0 Kč 15.000,-; výdajová strana: odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 5011 — platy zam.

v pracovním poměru, UZ 13101, zvýšit 0 Kč 11.200,-; odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 5031 —

povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti, UZ 13101, zvýšit 0 Kč

2.800,-; odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 5032 — povinné pojistné na veřejné zdravotnictví, UZ

13101, zvýšit 0 Kč 1.000,-. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem 2053. Příjmy i výdaje budou

označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil realizaci

schváleného rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0

173.10 Problém s nézvy ulic Za Hřištěm/Na Vrchmezí. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí.

173.11 Úplatné nabytí pozemku parc.č. 859/2, k.ú. Suchdol, chodník ul. KRoztokům.

Předkládá: starosta. Rada odkládá na příště.

173.12 Žádost |- F_ o pronájem části pozemku parc. č. 2323/2 vk. ú. Suchdol.

Předkládá: starosta. Rada odkládá na příště.

173.13 Dodatek č. 1 smlouvy č. 55/2007 se společností DATACENTRUM. Předkládá: tajemnice.

Usnesení Rady: Rada po úpravách schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy 55/2007 se společností

DATACENTRUM, který řeší zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v oblasti mzdové a personální. Rada pověřuje starostu

podpisem dodatku. Hlasování o usnesení: 5-0-0

173.14 Výstava Curly Collection vAIšově kabinetu. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

Usnesení rady: Městská část Praha-Suchdol souhlasí s uspořádáním autorské nekomerční výstavy

suchdolské malířky Jany Procházkové — Curly Collection v termínu od 7. 6. do 31. 8. 2018 v Alšově

kabinetu. Rada pověřuje kulturní referentku k zajištění výstavy a vernisáže. Hlasování o usnesení: 5-

0-0

173.15 Divadelní představení - FILOMENA, Ochotní Suchdolníci. Předkládá: Z. Krumpholcová,

ref. kultury. Rada městské části bere na vědomí, že v neděli 17. června od 19 hodin se bude konat

ve velké zasedací místnosti divadelní představení FILOMENA v podání Ochotných Suchdolníků.

173.16 Návrh souhlasného prohlášení kvypořádání duplicitního vlastnictví pozemku parc. č.

2306/2, k. ú. Suchdol. Předkládá: tajemnice. Usnesení rady: Rada vsouladu s usnesením ZMC

Praha-Suchdol č.j. 19/5/2018 ze dne 9. 4. 2018 po úpravách schvaluje souhlasně prohlášení

kvypořádání duplicitního vlastnictví pozemku parc. č. 2306/2, k. ú. Suchdol s panem J-

_ a pověřuje starostu podpisem prohlášení. Rada ukládá vedoucímu OHSOM, aby

neprodleně zajistil podpis prohlášení ze strany J-h zaslal souhlasné prohlášení včetně

příslušné listiny pro katastr nemovitostí na MHMP kodsouhlasení anásledně učinil vklad

souhlasného prohlášení do katastru nemovitostí. Hlasování o usnesení: 5-0-0

173.17 Návrh kupní smlouvy č. 069/2018 - prodej pozemku parc. č. 2323/6, k. ú; Suchdol panu

_ Předkládá: tajemnice. Usnesení rady: Rada v souladu s usnesením ZMC Praha-Suchdol

č.j. 17/3/2017 ze dne 9. 11. 2017 po úpravách schvaluje kupní smlouvu č. 069/2018 - prodej

pozemku parc. č. 2323/6, k. ú. Suchdol panu I“ _a pověřuje starostu jejím podpisem.

Rada ukládá vedoucímu OHSOM, aby zajistil veškeré náležitosti spojené s vkladem smlouvy do

katastru nemovitostí. Hlasování o usnesení: 5-0-0

173.18 Pronájem části pozemku parc. č. 393/3, díl E, k. ú. Sedlec M-_; návrh

nájemní smlouvy. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada na základě vyhodnocení

záměru č. 67/2018 schvaluje proná'em části pozemku parc. č. 393/3, díl E, v k. ú. Sedlec o výměře

300 m2, zahrádka, paní_ za následujících podmínek: Nájemní smlouva na dobu

neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, cena za pronájem činí 11 Kč za m2 arok, možnost umístění

zahradního domku 3x3 m pro zahrádkářské potřeby. Při skončení nájmu nájemce pozemek na své

náklady vyklidí, tzn. odstraní všechny stavby azařízení, a uvede jej do řádného stavu, pokud se

s pronajímatelem nedohodne jinak. Pokud tak neučiní, bude vyklizení provedeno na náklady nájemce,

zahrádka není určena kbydlení. Rada schvaluje nájemní smlouvu s paní Hrabovskou a pověřuje

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

173.19 Revokace Smlouvy č. 036/2016 o zřízení služebnosti-věcného břemene s oprávněným

Bytový dům U Kruhovky s.r.o. Pvředkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Rada ukládá OHSOM

připravit smlouvu k projednání ZMC. Hlasování o usnesení: 5-0-0

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 



173.20 Rozšíření čOV Roztoky - sdělení starosty města Roztoky. Předkládá: starosta. Rada bere

na vědomí informaci ohledně přípravy ČOV Roztoky.

173.21 Žádost o zapůjčení hasičského auta pro dobročinné účely. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Rada souhlasí s odvozem dětských kol vozidlem tranzit dne 9. 6. 2018 do Dubé. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

173.22 Prodej pozemků parc. č. 1201/2,3,4, k. ú. Suchdol - pozemky pod bytovým domem.

Pokračování bodu 165.6. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí, že znalec stanovil cenu

pozemků parc. č. 1201/2,3,4 na 2.370.000 Kč bez DPH. Usnesení rady: Rada žádá finanční výbor

0 projednání prodeje pozemků za přítomnosti zástupců Bytového družstva VELAZ. Hlasování

o usnesení: 5-0-0,

173.23 Zápis zjednání Komise územního rozvoje a infrastruktury dne 23. 5. 2018. Předkládá:

starosta.

1) Žádost ostanovisko kprodloužení užívání stavby dočasné kůlny u RD Bažantní 1226/8.

stavebník: _— Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí

s prodloužením užívání stavby dočasně kůlny u RD Bažantní 1226/8. Rada ukládá lng. Mudruňkovi,

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

2) Žádost o stanovisko pro demolici a ke SP - projekt „Rezidence Olšová“. Místo: roh ul. Olšová,

Vysokoškolská, na parc.č.1692/1, 1692 v k. ú. Suchdol, stavebník:„Primauto s.r.o., IC

26735504. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI sou aSI s emo ICI objektu na parc. č.

1692/1, 1692 v k. ú. Suchdol. Rada vzhledem k tomu, že v projektu pro SP je uveden jiný počet bytů

než v rozhodnutí o umístění stavby a dále metodika výpočtu parkovacích míst neodpovídá nařízení č.

10/2016 Sb. hl. m. Prahy, nesouhlasí se stavebním povolením uvedené stavby. Rada ukládá Ing.

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

3) Žádost ostanovisko pro ÚR stavby "Obnova vodovodních řadů, ul. Nový Suchdol akce

14N7500“. Místo: Nový Suchdol, ul. KRoztokům (mezi ul. Rýznerova aOtvovická), Keltů (mezi

U Roztockěho Háje a Rýznerova), Rýznerova (mezi Keltů a U Roztockého Háje), parc. č. 895, 2282/1,

2332/1, 2333, 2347/1 v k. ú. Suchdol. Stavebník: PVS a. s. Usnesení rady: Rada na základě

doporučení KÚRI souhlasí s ÚR stavby "Obnova vodovodních řadů, ul. Nový Suchdol akce 14N7500“.

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

4) Žádost o stanovisko pro ÚR akce „Obnova vodovodních řadů Výhledské náměstí a okolí,

akce 13711“. Místo: Výhledské náměstí a okolí (Špačkova, Návazná, Rackova, Křičkova, Uzoučká),

parc.č.: 2296/2, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2398/1, 2406/1, 206/4, 2406/6, 2407, 2413,

2414, 2402, 6/68 v k. ú. Suchdol, stavebník: PVS a.s. Usnesení rady: Rada na základě doporučení

KÚRI souhlasí s ÚR stavby "Obnova vodovodních řadů Výhledské náměstí a okolí, akce 13711“. Rada

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

5) Žádost o stanovisko ke studii „Novostavba RD Markových“, Místo: Májová 438/15, parc. č. 1399

vk. ú. Suchdol, stavebníci: manželé _ Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI

souhlasí se studií „Novostavba RD l—". Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady

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

9) Návrh úpravy vedení hranic parcel- Alšova vyhlídka - Ekospol. Žadatel: Ekospol,a.s. Usnesení

rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s navrženou úpravou vedení hranic parcel Alšova

vyhlídka — Ekospol. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování

o usnesení: 5-0-0.

11) Žádost o stanovisko pro připojení pozemku parc.č. 1969 v k. ú. Suchdol na komunikaci, při

ulici Kamýcká pro stavbu „Viladům Kamýcká“. Stavebník ZAK GROUP s.r.o. Usnesení rady:

Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s napojením parcely č. 1969 na komunikaci - pozemek

parc. č. 2296/2. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

173.24 Participativni rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2019. Předkládá: lng. V. Štěpánková,

místostarostka. Usnesení rady: Rada navrhuje vyčlenit na participativní rozpočet na rok 2019 částku

450.000 Kč, maximální částku na projekt, jehož realizace zvýší hodnotu majetku MČ, stanovit ve výši

150.000 Kč. Návrhy budou moci podávat všichni občané městské části starší 15 let, tak jak tomu

bylo v roce předešlém. Sběr návrhů by proběhl před koncem roku 2018. Rada žádá tinanční výbor

0 projednání návrhu a doporučuje zastupitelstvu návrh projednat na 20. zasedání. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

173.25 Pokračování bodu 172.12 Stavba „Rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně“

- dodatek č. 3 smlouvy č. 147/2017. Předkládá: Ing. Vik, zástupce starosty. Usnesení rady: Rada

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 



bere na vědomí, že z důvodu velmi vysoké vlhkosti zjištěné sondami v podlaze a ve zdivu kuchyně

a odlišné skladby podlahy byla projektantem navržená nová skladba podlahy a povrch bude vcelě

kuchyni sjednocen ná protiskluzovou dlažbu. Změna projektové dokumentace včetně rozpočtu byla

předána zhotoviteli k ocenění v souladu se smlouvou o dílo, následně byl zpracován změnový |ist č.2.

Změna nemá vliv na termíny realizace stavby. Rada po úpravách souhlasí s dodatkem č. 3 smlouvy

o dílo č. 147/2017 se společností ACG-Real sro., IČ 27094359 na stavbu „Rekonstrukce a navýšení

kapacity školní kuchyně“, kterým se cena stavby zvyšuje o 198 583,- Kč bez DPH na celkovou cenu

7 254 052,- Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku c. 3. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

Jednání bylo ukončeno v 17.45 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 30. 5. 2018

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 


