
11_1. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 8. ÚNORA 2017

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková, MBA - zástupkyně starosty

Ing. Václav Vik - zástupce starosty

RNDr. Ludmila Knappová - radní

Jan Zoubek - radni

Ověřovatelé: Ing. Štěpánková, RNDr. Knappová

Zapisovatel: lng. Jana Kruliková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.15 hod.

111.1 Vyhlášení grantového programu MČ Praha-Suchdol na rok 2017. Předkládá:

V. Štěpánková, zástupkyně starosty. Usnesení rady: Rada souhlasí svyhlášenim grantů pro rok

2017 v celkové výši 991.000 Kč v následujících oblastech: Grantový program na podporu sociálních

a pečovatelských služeb pro organizace působící na území MC Praha-Suchdol (osobni asistenti,

pečovatelská služba a podpora, chráněné bydlení, denní stacionář a centra denních služeb) a na

podporu domovů poskytujících zdravotní a sociální služby pro občany MČ v celkové výši 550 tis. Kč,

Grantový program na podporu vzděláváni, zlepšení a modernizaci výuky pro školy zřizované MC

Praha-Suchdol vcelkové výši 300 tis. Kč, Grantový program na podporu organizování sportovní

činnosti děti a mládeže na území MC Praha-Suchdol v celkové výši 66 tis. Kč, Grantový program

voblasti kultury avzdělávání pro neziskové organizace působící na území MC Praha-Suchdol

vcelkové výši 50 tis. Kč, Grantový program voblasti volného času - podpora práce sdětmi

a mládeží pro neziskové organizace působící na území MC Praha—Suchdol v celkové výši 25 tis. Kč.

Grantový program bude zveřejněn na úřední desce dne 10. 2. 2017. Lhůta pro podání žádosti je

stanovena od 15. 3. 2017 8:00 do 20. 3. 2017 do 17:00 hodin do podatelny ÚMČ. Rada ukládá

tajemnicí, aby neprodleně zajistila vyvěšení grantových programů na úřední desce a webových

stránkách MC. Hlasování o usnesení: 5-0-0

111.2 Žádost paní I-Š-oprodloužení nájmu bytu č. 10 vdomě č. p. 928, ul.

Stehlíkova. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada souhlasí s prodloužením nájmu a

schvaluje předloženou nájemní smlouvu na byt č. 10, Stehlíkova 928 s paní l—Š-do

28. 2. 2018 sautomatickým prodloužením vždy orok apověřuje starostu podpisem. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

111.3 Návrh upravené smlouvy č. 036/2016 o zřízení služebnosti - věcného břemene pro BD

UKruhovky na přípojky vody, dešťové asplaškové kanalizace. Předkládá: lng. M. Kosař,

vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada schvaluje upravenou smlouvu č. 036/2016 o zřízení

služebnosti — věcného břemene pro BD U Kruhovky na přípojky vody, dešťové asplaškové

kanalizace s tim, že úpravy jsou formální ajsou požadované katastrálním úřadem. Rada pověřuje

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

111.4 Nákup posypové soli. Předkládá: lng. M. Kosař, vedouci OHSOM. Usnesení rady: Rada

schvaluje objednávku 8 palet posypové soli od společnosti P. 8. CH — Průmyslová aspotřebni

chemie s.r.o., IC: 25242083, se sídlem: Alšova 1030, 334 41 Dobřany v celkové ceně bez DPH 31.600

Kč. Rada pověřuje vedoucího OHSOM vyřízením objednávky v případě potřeby. Hlasování o usnesení:

5—0-0

111.5 Splašková kanalizace Budovec - PD přípojky. Předkládá: starosta. Usnesení rady:

V souvislosti s probíhajícími pracemi na akci Splašková kanalizace Budovec je vzhledem

kvydanému stavebnímu povolení na hl. m. Prahu, které zahrnuje přípojky od řadu až k revizní

šachtě na soukromém pozemku, vzhledem kvčasnému připojení cca 100 nemovitostí na řady

splaškové kanalizace na Budovci a vzhledem kzajíštění kolaudace celých přípojek Rada souhlasí

s objednáním projektové dokumentace pro kolaudaci přípojek v části od hranice pozemku po revizní

šachtu dle situací apožadavků jednotlivých majitelů nemovitosti a požadavků astandardů PVK

u Ing. Tomáše Knotka. IC: 74654527 za cenu 2000; Kč / přípojka, resp. za cena 1400,- Kč / ks při
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zpracováni dokumentace pro více než 20 přípojek. Ráda ukládá starostovi přípravu projektové

dokumentace objednat. Hlasování o usnesení: 5-0-0

111.6 Splašková kanalizace Bažantni - U Kapličky - zřízení služebnosti. Předkládá: starosta.

Usnesení Rady: Rada schvaluje vrámci přípravy akce „Splašková kanalizace Bažantni - U Kapličky“

návrhy smluv budoucích o zřízení služebnosti, která bude spočívat v právu budoucího oprávněného

MČ Praha-Suchdol v umístění stavby zařizení (Splašková kanalizace, dešťová kanalizace, mlatová

cesta) na pozemku a v právu přístupu a vjezdu na pozemek za účelem zajištění bezpečného

provozu, údržby, oprav a stavebních úprav zařízení. Služebnost bude zahrnovat též právo budoucího

oprávněného provádět na zařízení úpravy za účelem jeho výměny, modernizace nebo zlepšení jeji

výkonnosti, včetnějeho odstranění. Služebnost se týká třech vlastníků těchto pozemků:
 

Parc. čislo Vlastník

* 2269/7 fÉ- F-lng., MŠÁ, Podhcšská Ě/Zó, DolniChabry, 18400 Praha?,

Š_B-Mgr., Kvapilova 2111/24, 39003 Tábor

90/1, 2269/8,2621/1 ,Ha-A— Dvorská 8/1, Suchdol, 16500 Praha-Suchá,

H.2-, Lvovská 1225/5, Vršovice, 10000 Praha 10

 

   

i 2316/4, 2316/5, 2316/6 jH-A- Dvorská 8/1, Suchdol, 16500 Praha-Suchdol

Hlasování o usnesení: 5-0-0

111.7 Žádost o přidělení finančních prostředků na výkup pozemku parc. č. 1650/1 vk. ú.

Suchdol. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada na základě podnětu MČ Praha-Lysolaje souhlasí

s podáním žádosti hl. m. Praze o přidělení finančních prostředků na výkup pozemku parc. č, 1650/1

k. ů. Suchdol oploše 10.203 m2, který je využíván jako zahrádkářská kolonie, vcelkové výši

3.570.000,- Kč z důvodu zachování zahrádkářská kolonie iv budoucnu. Cena je dána znaleckým

posudkem č. 2719—57/2016, který zpracoval Ing. Vladimír Svoboda dne 28. 12. 2016, a nabídkou

stávajících majitelů z 11. 1. 2017. Hlasování o usnesení: 5—0-0

111.8 Dar pani Dagmar Járové jako ocenění organizační činnosti pro Klub aktivního stáří.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada si velmi ceni dlouholeté aktivní organizační činnosti paní

Dagmar Járové pro Klub aktivního stáří a schvaluje dar ve výši 2.000 Kč jako symbolickou kompenzaci

nákladů spojených sorganizací setkání KLASu Rada schvaluje darovací smlouvu na tento dar

a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování o usnesení: 5—0—0

111.9 Poděkování SDH Suchdol za údržbu ledové plochy na hřišti uZŠ. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada děkuje Sboru dobrovolných hasičů v Praze Suchdole za údržbu ledové plochy na

hřišti uZŠ vprůbéhu celého měsíce ledna. Rada ukládá starostovi, aby poděkování SDH Praha-

Suchdol předal. Hlasování o usnesení: 5-0-0

111.10 Návrh obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských škol.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada nemá připomínky k navrhované vyhlášce. Rada požaduje

opravu adres mateřských škol. Hlasování o usnesení: 5-0—0

111.11 Návrh obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, kterou se mění Statut hl. m. Prahy

v souvislosti s novelou zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Rada nemá připomínky k navrhované vyhlášce hl. m. Prahy, kterou se méni Statut hl. rn, Prahy

v souvislosti s novelou zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Hlasování o usnesení: 5—0—0

111.12 Seznam podaných nabídek - zakázka „Splašková kanalizace Horní Sedlec". Předkládá:

starosta. Rada bere na vědomí, že pro zhotovení veřejné zakázky bylo podáno 11 nabídek.

111.13 Návrh Dodatku č. 6 Směrnice č. 1/2013 Organizační řád. Předkládá: tajemnice. Usnesení

rady: Rada schvaluje Dodatek č, 6 Směrnice č. 1/2013 Organizační řád ÚMČ Praha-Suchdol

spočívající v doplněni pracovní náplně tajemníka v souvislosti s povinnosti editace údajů

o příspěvkových organizacích do informačního systému registru osob. Hlasování o usnesení: 5—0—0

111.14 Dar SDH Praha-Suchdol — ocenění činností ve prospěch městské části Praha-Suchdol.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje poskytnutí daru Sdružení hasičů Čech, Moravy

a Slezska, Sboru dobrovolných hasičů v Praze-Suchdole ve výši 30.000 Kč jako ocenění jejich

činnosti ve prospěch MČ Praha-Suchdol zejména úpravu ledové plochy pro veřejnost u ZŠ M. Alše

v lednu a únoru roku 2017. Rada schvaluje darovací smlouvu na uvedený dar a pověřuje Starostu

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

Jednání bylo ukončeno v17.4O hod.

Zápis byl vyhotoven dne 8. 2. 2017.
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