
Program 14. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

27. února 2019

14.1 Revokace usnesení č. 13.6, schválení úhrady příspěvku na provoz hřbitova v Úněticích.

Předkládá: starosta.

14.2 Změna části usnesení č. 13.5 - úhrada příspěvku za členství ve Svazu místních samospráv.

Předkládá: starosta.

14.3 Valorizace nájemného v roce 2019. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

14.4. Nájemní smlouva na část pozemku parc. č. 393/3, díl B k.ú. Sedlec, zahrádka. Předkládá: H.

Felgrová, ref. BH.

14.5 Obnova a rozšíření ČOV Roztoky. Předkládá: Ing. Vik, zástupce starosty.

14.6 Aktualizace ceníku placených služeb a poplatků místní veřejné knihovny. Předkládá: Mgr. Jiřina

Klímová, ved. knihovny

14.7 Darovací smlouva na sponzorský dar RS Maso s.r.o. - ples MČ. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref.

kultury.

14.8 Výstava řezeb a fotografií - Tomáš Hájek a Miroslav Janošík v Alšově kabinetu. Předkládá: Z.

Krumpholcová, ref. kultury.

14.9 Výstava „Suchdolští malíři“ v Alšově kabinetu. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

14.10 21. ročník MISS AGRO. Předkládá: starosta.

14.11 pokračování bodu 12.20 Návrh pozemků ve vlastnictví HLMP ke svěření do správy MČ.

Předkládá: starosta.

14.12 pokračování bodu 1%.5 Smlouva s p. V-K—- úprava křižovatky Pod Rybníčkem x

Na Mírách. Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

14.13 Zahrady se hřbitovem u kaple - dohoda o postoupeni smlouvy. Předkládá: starosta.

14.14 Přehled investičních akcí připravovaných na území MČ. Předkládá: starosta.



ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 27. ÚNORA 2019

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

lng. Gabriela Lněničková — radní

Ověřovatelé: lng. Andrea Hrobská Mináriková, lng. Vik

Zapisovatel: Ing. Krulíková, tajemnice - omluvena

Zasedání bylo zahájeno: 16:00 hod

Program zasedání:

14.1 Revokace usnesení č. 13.6, schválení úhrady příspěvku na provoz hřbitova v Úněticích.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Radá revokuje usnesení č. 13.6 ze dne 13. 2. 2019. Rada

ukládá vedoucímu EO, aby zaslál příspěvek na provoz hřbitova v Úněticích na rok 2019 ve výši

56.500,- Kč. Hlasování o usnesení: 5-0-0

14.2 Změna části usnesení č. 13.5 - úhrada příspěvku za členství ve Svazu místních

samospráv. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada na základě zaslané faktury schvaluje změnu

usnesení 13.5 ze dne 13. 2. 2019 v části úhrada příspěvku Svazu místních samospráv (SMS) —

příspěvek dle faktury správně činí 18.602,- Kč. Ráda ukládá vedoucímu EO příspěvek zaslat na účet

SMS. Hlasování o usnesení: 5-0-0

14.3 Valorizace nájemného v roce 2019. Předkládá: starosta. Usnesení Rady: Rada bere na

vědomí, že procentní mírá roční infláce za rok 2018 vyhlášená Českým statistickým úřadem činila

2,1 %. Rada schvaluje zvýšení nájemného o míru roční inflace za rok 2018, která odpovídá výši 2,1

%. Navýšení nájemného proběhne od 1.5.2019 ve všech případech uzavřených smluvních vztahů u

pronájmů pozemků a nebytových prostor, které obsahují ujednání o valorizací nájemného. Rada dále

schvaluje zvýšení ceny nájmu pozemků v zahrádkářských koloniích na cenu 12 Kč/m2/rok a to s

účinností od 1. 1. 2020, Důvodem k navýšení ceny je míra inflace a skutečnost, že současná cena

11,- Kč/m2/rok byla dlouhodobě neměnná. Rada ukládá vedoucímu OHSOM, aby zajistil realizaci

usnesení. Hlasování o usnesení: 5-0-0

14.4. Nájemní smlouva na část pozemku parc. č. 393/3, díl B k.ú. Sedlec, zahrádka. Předkládá:

H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Ráda schvaluje Nájemní smlouvu č. 020/2019 s paní N—

B—na pronájem části pozemku parc. č. 393/3, díl B o výměře 310 m2, k.ú. Sedlec

zahrádka. Podmínky záměru: nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce,- cena

za pronájem pro rok 2019 činí 11,- Kč/m2/. Při skončení nájmu nájemce pozemek na své náklady

vyklidí, tzn. odstraní všechny stavby a zařízení a uvede jej do řádného stavu, pokud se s

pronajímatelem nedohodne jinak. Zahrádka není určena k bydlení, možnost umístění zahradního

domku pro potřeby zahrádkářské činnosti o rozloze max. 3 x 3 metry. Rada pověřuje starostu

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

14.5 Obnova a rozšíření čOV Roztoky. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta. Usnesení Rady: Ráda

bere na vědomí zápis z jednání ve věci obnovy a rozšíření ČOV Roztoky ze dne 14. 2. 2019 a

upřesňující informace Ing. Kokrmenta ze spol. VRV, a.s. Ráda s ohledem na informace o opětovném

otevření problému velikosti budoucí rezervované kapacity na ČOV Roztoky pro obce Statenice a

Únětice (obec Statenice nepotvrdila rozhodnutí o výstavbě vlastní ČOV), navrhuje doplnit do zápisu

požadavek na urychlené

á) dokončení vymezení rozsahu a základních technických parametrů ČOV,

b) stanovení předpokládané ceny investice a jednotlivých podílů zájmových obcí,

(3) zpracování základního návrhu společné dohody o způsobu, provozu a financování rozšířené

COV.

Rada dále bere na vědomí informaci o požadavku města Roztoky na podstatné navýšení finančních

prostředků na obnovu ČOV v cenách stočného od 1. 1. 2020. Rada s ohledem na tuto skutečnost

požaduje, aby město Roztoky veškeré nevyčerpané finanční prostředky, získané v ceně stočného na

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 



obnovu ČOV od roku 2015, využilo výhradně na přípravu rozšíření ČOV. Ráda ukládá

místostarostovi Ing. Vikovi zaslat uvedené připomínky k zápisu městu Roztoky s tím, že na dalších

jednáních s ostatními partnery projektu bude městská část požadovat zásadní zrychlení přípravy

stavby. Hlasování o usnesení: 5-0-0

14.6 Aktualizace ceniku placených služeb a poplatků místní veřejné knihovny. Předkládá: Mgr.

Jiřina Klímová, ved. knihovny. Usnesení Rady: Rada schvaluje aktualizaci ceníku placených služeb

a poplatků v Místní veřejné knihovně v Praze-Suchdole s účinností od 1. 3. 2019. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

14.7 Darovaci smlouva na sponzorský dar RS Maso s.r.o. — ples MČ. Předkládá: Z.

Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada schvaluje Darovací smlouvu od společnosti RS

Maso sro. na sponzorský dar — uzenářské výrobky v hodnotě 4.000 Kč u příležitosti 7. Společného

reprezentačního plesu MČ. Rada pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

14.8 Výstava „Řezby a fotografie“ v Alšově kabinetu. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

Usnesení rady: Rada souhlasí s konáním autorské nekomerční výstavy „Řezby a fotografie“ v Alšově

kabinetě v termínu 5. 3. až 30. 4. 2019. Autoři Tomáš Hájek a Miroslav Jánošík představí řezby a

abstraktní fotografie. Hlasování o usnesení: 5-0-0

14.9 Výstava „Suchdolští malíři“ v Alšově kabinetu. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

Usnesení rady: Rada souhlasí s konáním autorské nekomerční výstavy „Suchdolští malíři“ v Alšově

kabinetu v termínu 14. 5. až 12. 7. 2019. Autoři Josef Jánský a Helena Bínová představí olejomalby

krajiny, portréty a zátiší. Hlasování o usnesení: 5-0-0

14.10 Organizace 21. ročníku MISS AGRO. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí, průběh

konání 21. ročníku akce ČZU Miss Agro, který proběhne dne 14. 5. 2019. ČZU se zavázala, že akce

bude ukončena ve 22.00 hod.

14.11 Pokračování bodu 12.20 Návrh pozemků ve vlastnictví HLMP ke svěření do správy MČ.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s podáním žádosti o svěření pozemků ve

vlastnictví HLMP dle přiloženého seznamu do správy MC. Hlasování o usnesení: 5-0-0

14.12 Pokračování bodu 12.5 Smlouva s p. V-_- úprava křižovatky Pod

Rybníčkem x Na Mírách. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada

souhlasí s úpravami křižovatky Pod Rybníčkem x Na Mírách, na náklady stavebníka, které souvisí se

stavbami na pozemcích parc.č. 312 a 313, k.ú. Suchdol, dále se jedná o dočasné ukotvení opěrných

zdí, které budou sloužit pro zajištění svahu pod ulicí Na Mírách při připravovaných stavbách s

budoucím bezúplatným převzetím části pozemku parc.č. 313, k.ú. Suchdol . Rada bere na vědomí

souhlas VůK—s vedením kanalizační stoky přes pozemek parc.č. 313 a po úpravách

souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí souhlasu se zřízením stavby a budoucí smlouvy

o vymezení bezúplatného věcného břemene přístupu a údržby budoucího řadu splaškové kanalizace

vedoucí z ulice Na Mírách do ulice Pod Rybníčkem, mezi nemovitostmi č. p. 54 a 847, který umožní

odvádět splašky z přilehlé oblasti ulice Na Mírách. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

14.13 Zahrady se hřbitovem u kaple - dohoda o postoupení smlouvy. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada souhlasí s postoupením smlouvy o dílo č. 018/2018 ze dne 7. 2. 2018 na

„Zhotovení PD Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava“ 2 Ing. arch. Rosy (IČ: 73933261) na MgA.

Václava Šubu, Lípová 583, 691 85 Dolní Dunajovice (IČ 05284538), podle ustanovení § 1895 zákona

č. 89/2012 Sb., OZ. Postoupení smlouvy se děje v rámci autorského týmu, který zvítězil

v architektonické soutěži předcházející uzavření smlouvy. Důvodem postoupení jsou organizační

změny v rámci autorského týmu, všechny závazky vůči MČ budou nadále zachovány , postupník je

povinen dostát veškerým závazkům stanoveným v původní smlouvě s MČ. Hlasování o usnesení: 5-0-

0

14.14 Přehled investičních akcí připravovaných na území MČ. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Rada bere na vědomí.

Zasedání bylo ukončeno v 19:00 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 28. 2. 2019

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 


