
Program 150. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

5. prosince 2017

150.1 vNávrh rozpočtového opatření- snížení rozpočtu roku 2017 - vratka neinvestiční dotace určené

pro ZS na dokrytí integrace žáků. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

150.2 Valorizace nájemného v roce 2017. Předkládá: starosta.

150.3 Smlouva s__ozřízení služebnosti-věcného břemene na pozemku 2347/1 v k. ú.

Suchdol kvybudování plynové přípojky. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

150.4 Výběr koordinátora BOZP - akce „Oprava dešťové kanalizace na Starém Suchdole“. Předkládá:

Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

150.5 Smlouva o právní pomoci s Advokátní kanceláří Dohnal & Bernard, s.r.o.. Předkládá: lng. V: Vik,

zástupce starosty.

150.6 Obecně závazná vyhláška o čestném občanství a cenách hlavního města Prahy. Předkládá:

starosta.

150.7 Záznam jednání Komise územního rozvoje a infrastruktury dne 29. listopadu 2017. Předkládá:

starosta.

150.8 Trh a tržní místo Brandejsovo náměstí- stánek občerstvení, vzduchotechnika.

150.9 Stanoviště kontejnerů Suchdolská - provoz v zimním období (12/2017 až 3/2018).

150.10 Stavba „ZŠ Mikoláše Alše - rozšíření kapacit II. etapa a modernizace, část technologie

kuchyně“ - předání majetku do správy základní školy. Předkládá: Ing. V. Vik, zástupce starosty.

151.11 Návrh rozpočtu MČ na rok 2018. Předkládá starosta.



ZÁPIS ZE 150. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 5. PROSINCE 2017

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - zástupce starosty

Jan Zoubek - radní

RNDr. Ludmila Knappová - radní

Omluvená: Ing. Věra Štěpánková, MBA - zástupkyně starosty

Ověřovatelě: RNDR Knappová, lng. Vik

Zapisovatel: Ing. Jana Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16:30 hod.

Program jednání:

150.1 Návrh rozpočtového opatření — snížení rozpočtu roku 2017 - vratka neinvestiční dotace

určené pro ZŠ na dokrytí integrace žáků. Předkládá: J. Štůlá, vedoucí EO. Usnesení rady: Ráda

schvaluje následující rozpočtové opatření v rozpočtu r. 2017 o vratku neinvestiční dotace určené pro

ZŠ M. Alše na dokrytí integrace žáků: Výdájová strana : odpa 3113 — zákl. školy a pol. 5336 —

neinvestiční transfery zřízeným příspěv. org. (ZŠ), UZ 91, ORJ 412, snížit 0 Kč 245.600,-; odpá 6330 —

obecně příjmy a výdaje z tin. operací a pol. 5347 — převody mezi statutárními městy, UZ 91, Orj 412,

zvýšit 0 Kč 245 600,-; Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem 3084. Příjmy ivýdaje budou

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

provedení schváleného rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení: 4-0-0

150.2 Valorizace nájemného v roce 2017. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Ráda na základě

míry inflace vyjádřené ročním přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen v roce

2016, která činila 0,7 %, rozhodla, že nájemné nebude vroce 2017 navyšováno. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

150.3 Smlouva s_-o zřízení služebnosti-věcného břemene na pozemku 2347/1

vk. ú. Suchdol kvybudování plynové přípojky. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

Usnesení rady: Rada souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch __ na

pozemku parc. č. 2347/1 k. ú. Suchdol, ul. Armádní, kvybudování plynově přípojky k rodinnému

domu. Ráda doporučuje zastupitelstvu zřízení věcného břemene projednat na příštím zasedání.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

150.4 Výběr koordinátora BOZP - akce „Oprava dešťové kanalizace na Starém Suchdole“.

Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada po provedeném průzkumu

cen na zajištění koordinátora BOZP na akci „Oprava dešťové kanalizace na Starém Suchdole“ vybrala

p. Davida Boučka, IČ: 11243813. Cena prací je 39.390 Kč, dodavatel není plátce DPH. Rada souhlasí

s návrhem smlouvy o dílo po úpravách a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování o usnesení: 4-

0-0

150.5 Smlouva o právní pomoci s Advokátní kanceláří Dohnal & Bernard, s.r.o.. Předkládá: lng.

V. Vik, zástupce starosty. Usnesení rady: Rada po vyhodnocení dosavadní spolupráce a právní

pomoci poskytovaně Mgr. Dohnálem resp. Advokátní kanceláří Dohnal & Bernard, s.r.o. souhlasí

s pokračováním spolupráce stouto kanceláří při zachování současných podmínek pro poskytování

právní pomoci. Ráda souhlasí suzavřením příkazní smlouvy o poskytování právní pomoci podle

§2430 anásledujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se společností Advokátní

kancelář Dohnal & Bernard, s.r.o., se sídlem Příběnická 1908, 390 01 Tábor, , IČO 018 25 666, za

následujících základních podmínek: smlouva na dobu neurčitou s oprávněním smlouvu vypovědět

s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, vněmž byla výpověd' doručena

druhé straně, maximálně však na dobu 5 let. Cena za právní pomoc sjednána ve výši 1.200,-Kč za

hodinu bez DPH, odměna bude fakturovaná podle podrobněho výkazu prací. Ráda pověřuje starostu

podpisem smlouvy a ukládá tajemníci ÚMČ zveřejnit smlouvu v registru smluv. Hlasování o usnesení:

4-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



150.6 Obecně závazná vyhláška o čestném občanství acenách hlavního města Prahy.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada požaduje zachování možnosti udělovat čestné občanství

i nežijícím občanů, in memoriam. Hlasování o usnesení: 4-0-0

150.7 Záznam jednání Komise územního rozvoje ainfrastruktury dne 29. listopadu 2017.

Předkládá: starosta.

1) Žádost ostanovisko - k ÚR aSP - Zahradní domek, pergola. Místo: ul. Novosuchdolská

260/23, Praha-Suchdol, parc.č. 567/1 vk.ú. Suchdol; žadatel: manželé _. Usnesení rady:

Rada souhlasí s navrhovanou stavbou zahradního domku a pergoly na pozemku parc.č. 567/1 v k.ú.

Suchdol. Hlasování o usnesení: 4-0-0

2) Žádost o stanovisko kzáměru - vybudování vodovodního řadu v ul. Na Rybářce. Usnesení

rady: Rada souhlasí s navrhovaným záměrem stavby vodovodního řadu v ul. Na Rybářce k domu čp.

217 a k pozemku parc.č. 226/, k.ú. Sedlec. Hlasování o usnesení: 4-0-0

3) Žádost o stanovisko — kzáměru - Novosuchdolská 106, Žadatel: STAFIS - POKORNÝ, s.r.o.

Usnesení rady: Rada souhlasí snavrhovaným záměrem stavby Novosuchdolská 106. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

4) Studie BD v ul. Pod Rybníčkem. Místo: Pod Rybníčkem, Na Mírách, pozemek parc.č. 313, k.ú.

Suchdol, žadatel: __Praha - Suchdol. Rada na základě doporučení KURI trvá na

svém posledním vyjádření a zdůrazňuje, že dům by měl respektovat průběh ulice a charakter území,

tedy: hřeben střechy má být přibližně ve stejném spádu jako ulice Pod Rybníčkem a výška fasády

parteru - část fasády pod terasou - při této ulici by méla být v celé délce fasády přibližně stejná nad

klesajícím terénem. Rada konstatuje, že navrhovaný objekt nelze nyní připojit na řad splaškové

kanalizace do doby navýšení rezervované kapacity COV v Roztokách u Prahy pro městskou část.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

5) Žádost ostanovisko - pro SP - pergola na balkoně - Stehlíkova 982/21. Místo: Stehlíkova

986/21, Praha-Suchdol. Rada souhlasí s navrhovanou stavbou. Hlasování o usnesení: 4-0-0

6) Žádost o nové stanovisko a výjimku výšky oplocení - K Horoměřicům 683/12. Žadatel _

M-, K Horoměřicům 683/12, 165 00 Praha-Suchdol, Rada konstatuje, že plot musí být proveden dle

Pražských stavebních předpisů (viz nařízení č.10/2016 Sb. hlm. Prahy), tedy neprůhledná část do

výšky max.1,20 m nad terénem při pohledu z ulice azbytek výšky plotu do max. výšky 2 m nad

terénem při pohledu z ulice, musi být průhledný. V blízkém okolí domu jsou vsoučasnosti iostatní

pozemky oploceny timto způsobem. Rada nesouhlasí svýjimkou neprůhledného plotu. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

7) Žádost o stanovisko - záměr - A18 - cyklotrasa Kozí hřbety, Místo: pozemky parc.č. 2309/3,

2309/2, 2309/1 a2220/1 k.ú. Suchdol, Kyzlíkova cesta, cesta kolem kaple sv. Václava ke Kozím

hřbetům, spojka po zelené do Unětic, poděl Kozích hřbetů do Horoměřicl Rada souhlasí

s navrhovaným projektem vyjma modře značené části stezky z Kozich hřbetů do Unětic. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

8) Žádost ostanovisko - pro ÚR - Dostavba sportovního areálu ČZU — halová tělocvična

Stavebník: CZU, Rada souhlasí s navrhovaným projektem adoporučuje vybudovat parkoviště pro

celou vypočtenou kapacitu parkovacích míst v těsné blízkosti navrhované halově tělocvičny nebo pod

touto budovou. Hlasování o usnesení: 4-0-0

9) Žádost ostanovisko - pro UR - plynovody v ul. Bažantní, U Kapličky aStarosuchdolská;

Stavebník: MC Praha-Suchdol. Rada souhlasí s projektem. Hlasování o usnesení: 4-0-0

10) Žádost o stanovisko kzáměru - BD na pozemku parc.č. 1312, k.ú. Suchdol.

Zadatel:lnternacionální Suchdol, s.r.o.. Rada na základě doporučení KURI souhlasí suvedeným

záměrem a žádá dodržení minimálního odstupu 3 m od hranic sousedního pozemku parc.č. 1299/1,

fasáda parteru budovy musí být odlišena. Rada konstatuje, že navrhovaný objekt nelze nyní připojit na

řad splaškové kanalizace do doby navýšení rezervované kapacity COV v Roztokách u Prahy pro

městskou část. Hlasování o usnesení: 4-0-0

11) Žádost o stanovisko - US— nové přípojky vodovodu v ulicích Za Hřištěm a Na Vrchmezí

Místo: ul. Na Vrchmezí a Za Hřištěm. Rada souhlasí s projektem. Hlasování o usnesení: 4-0-0

12) Příprava DÚR - nástavba radnice - kulturně komunitní centrum. Žadatel: MČ Praha-Suchdol.

Rada na základě doporučení KURI souhlasí s přípravou projektu. Hlasování o usnesení: 4-0-0

14) Žádost ostanovisko - prodloužení dočasné stavby - oplocení, zpevněný povrch. Místo:

pozemek parc.č. 181/7 v k.ú Sedlec. Zadatel: nájemce _ i- a .- -, Suchdolská

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



128/56, 165 00 Praha-Suchdol. Ráda na základě doporučení KURI souhlasí s prodloužením dočasné

stavby. Hlasování o usnesení: 4-0-0

15) Žádost o stanovisko k projektu Suchdol - Lávka přes Únětický potok. Investor: MČ Praha-

Suchdol, Rada na základě doporučení KURI souhlasí s projektem. Hlasování o usnesení: 4-0-0.

150.8 Trh a tržní místo Brandejsovo náměstí- stánek občerstvení, vzduchotechnika. Předkládá:

Ing. M. Novotný, ref. životního prostředí. Rada bere na vědomí informaci o splnění požadavku na

instalaci nové ventilační jednotky ve stánku s občerstvením na Brandejsově náměstí.

150.9 Stanoviště kontejnerů Suchdolská - provoz vzimním období (12/2017 až 3/2018).

Předkládá: Ing. M. Novotný ref. životního prostředí. Rada souhlasí s tím, aby pro období prosinec

2017 až březen 2018 byla jako každý rok na stanovišti kontejnerů Suchdolská stanovena omezená

„zimní“ provozní doba: prosinec 2017 jen soboty 2. 12., 9. 12. a 16. 12. 2017 dopoledne od 9 do 12

hodin, leden až březen 2018 vždy jen první sobota v měsíci, tedy 6. 1., 3. 2. a 3. 3. 2018 dopoledne od

9 do 12 hodin. Další úprava provozní doby proběhne v březnu 2018 v závislosti na počasí. Celoročně

je občanům k dispozici Sběrný dvůr v Proboštskě ulici 1, Praha 6 (v zimním období otevřeno Po-Pá

8:30 — 17:00, So 8:30 — 15:00, telefon 736 518 204, provozovatel Pražské služby a.s.). Hlasování

o usnesení: 4-0-0.

150.10 Stávbá „ZŠ Mikoláše Alše - rozšíření kapacit II. etapa a modernizace, část technologie

kuchyně“ - předání majetku do správy základní školy. Předkládá: Ing. V. Vik, zástupce starosty.

Usnesení rady: Ráda souhlasí s předáním majetku v hodnotě 990.473 Kč včetně DPH pořízeného

vrámci stavby „ZŠ Mikoláše Alše - rozšíření kapacit II. etapa a modernizace, část technologie

kuchyně. Jedná se otechnologickě vybavení kuchyně — dlouhodobý (DHM) a dlouhodobý drobný

hmotný majetek (DDHM), který bude veden v účetní evidenci ZŠ M. Alše. Ráda ukládá Ing. Kosařovi

neprodleně připravit dohodu o předání majetku se soupisem majetku a uvedený majetek vtermínu

do 12. 12. 2017 předat základní škole. Hlasování o usnesení: 4-0-0

151.11 Návrh rozpočtu MČ na rok 2018. Předkládá starosta. Ráda projednání odkládá na příště.

Jednání bylo ukončeno v 18:15 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 5. 12. 2017

 podpis ověřovatelů:

 podpis starosty MČ:


