
“„5- ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 8. BŘEZNA 2017

Přítomni: Ing. Petr Hejl — starosta

Ing. Věra Štěpánková, MBA - zástupkyně starosty

lng. Václav Vik — zástupce starosty

RNDr, Ludmila Knappová — radní

Jan Zoubek — radní

Ověřovatelé: RNDr. Knappová, lng. Vik

Omluvena: lng. Jana Krulíková, tajemnice

Zapisovatel: lng. Štěpánková

Jednání bylo zahájeno v 16.10 hod.

115.1 Nabidka autorizovaného dozoru na stavbu 3106 TV Suchdol, etapa 0002 Budovec 3. část,

AGA-Letiště s.r.o. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s cenovou nabídkou od

společnosti AGA-Letiště sro. na zabezpečení AD pro stavbu 3106 TV Suchdol, etapa 0002

Budovec 3. část. Po dobu výstavby 8 měsíců činí autorizovaný dozor celkem 87.120,- Kč vč. DPH.

Hlasování o usnesení: 5-0—0

115.2 Žádost __o rozšíření prodeje, stánek na Brandejsově náměstí. Předkládá:

starosta. Rada bere na vědomí žádost pana J- T-, nájemce pozemku — stánek na

Brandejsově náměstí - o rozšíření pronajaté plochy a sortimentu. Rada vyhlašuje záměr předem

určenému zájemci panu J-T- na rozšíření plochy 0 6 m2 na celkovou plochu 15 m2.

Podmínky záměru: provoz nesmí obtěžovat okolí hlukem a pachem, cena za pronájem činí 350

Kč/mŽ/mésíc, plnění podmínek Provozniho řádu selského trhu a tržního místa. Rada ukládá

starostovi zajistit vyvěšení záměru po dobu 15 dní na úřední desce. Vzhledem k několikatýdennímu

přerušení provozu stánku pana P—ukládá rada starostovi vyžádat informaci o termínu obnovení

prodeje. Hlasování o usnesení: 5-0-0

115.3 Zvýšení rozpočtu roku 2017 o neinv. dotaci pro MVK. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

Rada souhlasí s rozpočtovou úpravou a navýšením rozpočtu na rok 2017 o neinv. dotaci ve výši

32 200,- Kč takto: příjmová strana: odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně pol.

4137 — převody mezi statutárnímí městy a jejich městskými obvody nebo částmi, UZ 81, ORJ 607,

zvýšit 0 Kč 32 200,— výdajová strana: odpa 3314 — činnosti knihovnické a pol. 5136 — knihy, učební

pomůcky a tisk, ÚZ 81, ORJ 607 zvýšit 0 Kč 32 200,-. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem

3008. dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2017 s rozpočtem hl. m. Prahy. Příjmy i výdaje

budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Hlasování o usnesení: 5—0—0

115.4 Dobrovolný veřejný úklid — Ukliďme svět, ukliďme Česko. Předkládá: Z. Krumpholcová,

ref. kultury. Usnesení rady: Rada městské části Praha-Suchdol souhlasí s organizací úklidu

veřejného prostranství v městské části se zapojením veřejnosti v rámci celorepublikové akce

Ukliďme svět, ukliďme Česko v sobotu 8. 4. 2017. MČ zajistí pracovní pytle, rukavice a likvidaci

nasbíraného odpadu. Úklid bude probíhat u stromořadí do Horoměřic vč. výsadby chybějících

stromů, dále bude uklízen remízek u posedu a poblíž býv. vodojemu. Dále rada souhlasí s

organizací Komunitního dne — jarní úklid a drobné zahradní práce na Komunitní zahradě Suchdol v

sobotu 8. 4. 2017, a to ve spolupráci se spolkem Žijeme tady. Rada pověřuje Z. Krumpholcovou

koordinací akcí. Hlasování o usnesení: 5-0-0

115.5 Dod. č. 1 k SOD na Revitalizaci vodoteče Keltů. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace

investic. Rada odkládá na příště.

115.6 Žádost M-T-o umístění závory na pozemek parc. č. 6/1, k. ú. Suchdol —

pokračování bodu 114.4. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí nabídku pana M-T—

na roční nájemné pozemku pro příjezd kdalším pozemkům žadatele a umístění závory. Rada

vyhlašuje záměr na pronájmem pozemku 6/1, k. ú. Suchdol na částku 10.000,- Kč/rok předem
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určenému zájemci: M-T-,_165 00 Praha-Suchdol. Rada ukládá starostovi

zajistit vyvěšení záměru po dobu 15 dní na úřední desce. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Jednání byío ukončeno v 17.50 hod

Zápis byl vyhotoven dne 8. 3. 2017.
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