
Program 130. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

12. července 2017

130.1 Prodloužení nájmu bytu č. 6 v č. p. 928J-B- Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

130.2 Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku parc. č. 1141/1 s výměrou 318 m2 a pozemku parc.

č. 1141/4 s výměrou 45 m2, k.ú. Suchdol, zahrádka. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

130.3 Nesouhlas |_ H- s vyúčtováním služeb za rok 2016 - byt č. 1, Stehlíkova 930.

Pokračování bodu 128.2. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

130.4 Nesouhlas lng. |_M-s vyúčtováním služeb za rok 2016 - byt č. 7, Stehlíkova 930.

Pokračování bodu 128.3. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

130.5 ZŠ M. Alše - žádost o služební byt pro učitele. Předkládá: Ing. V. Vik, zástupce starosty.

130.6 Provoz Selského trhu nva Brandejsově náměstí. Pokračování bodu 128.7. Předkládá: Ing. Vik,

zástupce starosty. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

130.7 Návrh Dodatku č. 7 Směrnice č. 112013 — Organizační řád ÚMČ Praha-Suchdol a MVK. Předkládá:

tajemnice.

130.8 Umístění kamery na stožár VO pro sledování stanoviště kontejnerů na Suchdolskě ul. Předkládá:

Ing. M. Novotný, ref. ZP.

130.9 Névrh obecné závazné vyhlášky, kterou se mění Statut hl.m. Prahy - oblast krizového řízení.

Předkládá: starosta.

130.10 Memorandum k rozšíření kapacity ČOV Roztoky - pokračování bodu 128.18. Předkládá: Ing. Vik,

zástupce starosty.

130.11 PD- plynovody Bažantní, U Kapličky, Starosuchdolská. Předkládá: starosta.

130.12 Návrh smlouvy o činnosti redaktora - příprava a redakce vydéni Suchdolských listů na 2. pololetí

2017. Předkládá: Ing. Stěpánková, zástupkyně starosty

130.13 Prodej vozidla MAGMA ALFICAR. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.
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Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková, MBA - zástupkyně starosty

RNDr. Ludmila Knappová — radní

Jan Zoubek - radní

Ing. Václav Vik - zástupce starosty

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, RNDr. Knappová

Zapisovatel: Ing. Jana Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.40 hod.

Program jednání:

130.1 Prodloužení nájmu bytu č. 6 v č. p. 928. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady:

Rada schvaluje prodloužení nájmu bytu č. 6 v č. p. 928, ul. Stehlíkova, -B_do 31. 7.

2018 aschvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě onájmu bytu spaní Jaroslavou Bělotovou. Rada

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

130.2 Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku parc. č. 1141/1 s výměrou 318 m2

a pozemku parc. č. 114114 s výměrou 45 m2, k. ú. Suchdol, zahrádka. Předkládá: H. Felgrová, ref.

BH. Usnesení rady: Ráda vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 1141/1 s výměrou

318 m2 ápozemku parc. č. 1141/4 svýměrou 45 m2, k. ú. Suchdol, zahrádka za následujících

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

11 Kč za m2 a rok; při skončení nájmu nájemce pozemek na své náklady vyklidí, tzn. odstraní všechny

stavby a zařízení a uvede jej do řádněho stavu, pokud se s ronájímátelem nedohodne jinak; pozemek

není určen k bydlení; přednostní pronájem panu MiM-. Rada ukládá starostovi, aby

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

130.3 Nesouhlas I-H-s vyúčtováním služeb za rok 2016 - byt č. 1, Stehlíkova 930.

Pokračování bodu 128.2. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada bere na vědomí

vyjádření nájemnice i firmy TESPO RAC a ukládá pání Felgrově, aby připravila výzvu k úhradě,

kterou bude konzultovat s právníkem. Hlasování o usnesení: 5-0-0

130.4 Nesouhlas lng. l-M-vyúčtováním služeb za rok 2016 - byt č. 7, Stehlíkova

930. Pokračování bodu 128.3. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Ráda bere na vědomí

vyjádření nájemnice i firmy TESPO RAC a ukládá pání Felgrově, aby připravila výzvu k úhradě,

kterou bude konzultovat s právníkem. Hlasování o usnesení: 5-0-0

130.5 ZŠ M. Alše - žádost o služební byt pro učitele. Předkládá: lng. V. Vik, zástupce starosty.

Usnesení rady: Ráda vsouladu s dlouhodobou podporou bydlení pedagogů souhlasí s přidělením

služebního bytu pro učitele J-J- který nastupuje od 1. 8. 2017 na Základní škole M. Alše.

Služební byt na adrese Stehlíkova 929, byt. č. 11 o ploše 49,96 m2 se přiděluje za následujících

standardních podmínek: nájemně ve výši 117,40 Kč/m2 stanoveně po deregulaci nájemného, úhrada

za služby, nájemní smlouva na 1 rok s automatickým prodlužováním nájmu. Rada ukládá paní

Felgrově připravit návrh nájemní smlouvy na byt azajistit provedení nezbytných oprav v bytě —

výměnu elektrických rozvodů, vymalování ádálší opravy ávybavení bytu vpotřebněm rozsahu

v termínu do 31. 8. 2017. Hlasování o usnesení: 5-0-0

130.6 Provoz Selského trhu na Brandejsově náměstí. Pokračování bodu 128.7. Předkládá:

lng. Vik, zástupce starosty. Usnesení rady: Ráda po úpravách souhlasí s odpovědí na podnět k radě

městské části ve věci provozu trhu ná Brandejsově náměstí a dále ukládá Ing. Novotněmu zaslat

objasnění konkrétních otázek a výhrad k provozu trhu zasilateli podnětu a současně Ing. Novotného

žádá o zvýšený důraz při kontrole dodržování provozního řádu. Hlasování o usnesení: 5-0-0

130.7 Návrh Dodatku č. 7 Směrnice č. 112013 — Organizační řád ÚMČ Praha-Suchdol a MVK.

Předkládá: tajemnice. Usnesení rady: Rada schvaluje Dodatek č. 7, kterým se doplňuje a mění

Směrnice č. 1/2013 — Organizační řád UMC Praha-Suchdol spočívající ve změně organizační

 podpis ověřovatelů:

 podpis starosty MČ:



struktury ÚMČ Praha-Suchdol s účinností od 1. 7. 2017 — doplnění pracovní čety o 1 pracovní místo

— Dělník úklidu MC, manipulační dělník a pracovní náplně tohoto místa. Hlasování o usnesení: 5-0-0

130.8 Umístění kamery na stožár VO pro sledování stanoviště kontejnerů na Suchdolské ul.

Předkládá: Ing. M. Novotný, ref. ZP. Rada bere na vědomí, že umístění kamery na sloupu VO neni

z technických důvodů možné.

130.9 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění Statut hl. m. Prahy - oblast krizového

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

ukládá starostovi, aby zajistil zaslání stanoviska rady na MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0

130.10 Memorandum k rozšíření kapacity ČOV Roztoky - pokračování bodu 128.18. Předkládá:

lng. Vik, zástupce starosty. Usnesení rady: Rada bere na vědomí doporučení administrátora přípravy

rozšíření ČOV Roztoky na schválení memorandav bez akceptování připomínek městské části.

Sohledem na nedostatek podkladů pro rozšíření COV po změně přístupu obce Statenice rada

požaduje odložit projednávání memoranda do doby upřesnění tohoto záměvru po technické

a ekonomické stránce. Rada konstatuje, že požadavek městské části na rozšíření COV i vůle podílet

se na nákladech byla schválena v zastupitelstvu městské části a tento přístup a zájem na rozšíření

ČOV i nadále trvá. Rada ukládá lng. Vikovi projednat tento požadavek na společném jednání

s ostatními obcemi. Hlasování o usnesení: 5-0-0

130.11 PD - plynovody Bažantní, U Kapličky, Starosuchdolská. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Rada na základě provedené poptávky vybrala na dodávku projektové dokumentace pro UR,

DPS, výkazu výměr a projektového rozpočtu výstavbu plynovodů vulicích Bažantní, U Kapličky

a Starosuchdolská v rozsahu cca 640 m rozvodů a23 přípojek společnost Ing. Josef Chmelka-

SUPR, IČ: 10157000, celková cena za zhotovení PD včetně výkazu činí 294 000 Kč bez DPH. Rada

ukládá vedoucímu OHSOM Ing. Kosařovi vystavit objednávku na uvedenou zakázku a informovat

ostatní účastníky poptávky 0 provedeném výběru. Hlasování o usnesení: 5-0-0

130.12 Návrh smlouvy o činnosti redaktora - příprava a redakce vydání Suchdolských listů na 2.

pololetí 2017. Předkládá: lng. Stěpánková, zástupkyně starosty. Usnesení rady: Rada souhlasí se

smlouvou o činnosti redaktora, jejímž předmětem je příprava a redakce vydání Suchdolských listů,

s Pavlem Hlavatým. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2017. Rada pověřuje starostu

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

130.13 Prodej vozidla Magma Alficar. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady:

Rada schvaluje prodej vozidla MAGMA ALFICAR panu Františku Janečkovi, ICO: 71588981, sídlo:

KZámku 530 Praha 9, Horní Počernice, který nabídl nejvyšší částku 85.000 Kč bez DPH. Rada

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

Jednání bylo ukončeno v 18.00 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 12. 7. 2017.

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 


