
Program 170. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

9. května 2018

170.1 Pokračování bodu 168.14 Údržba zeleně 2018. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta.

170.2 Smlouva o zpracování osobních údajů s TESPO RAC spol.s r.o. Předkládá: tajemnice.



ZÁPIS “ZE 170. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA - SUCHDOL

DNE 9. KVĚTNA 2018

Přítomni: Ing. Václav Vik - místostarosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Jan Zoubek — radní

Omluveni: Ing, Petr Hejl — starosta

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, RNDr. Knappová - radní

Zapisovatel: Ing. Jana Krulíková - tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 17.05 hod.

Program zasedání:

170.1 Pokračování bodu 168.14 Údržba zeleně 2018. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta.

Usnesení rady: Rada bere na vědomí informaci o provádění údržby zeleně a po úpravách souhlasí s

předloženým návrhem lng. Novotného na rozdělení zelených ploch dle četnosti sečení. Rada

souhlasí s možností operativního rozhodování zhotovitele, spol. Realizace zahrad s.r.o., o zahájení

sečení a provádění opatření proti plevelům dle aktuálního stavu a po předchozím telefonickém či

jiném oznámení ÚMČ Praha-Suchdol. Rada žádá lng. Novotného o okamžité předání mapy s

vyznačením ploch k sečení zhotoviteli a o zaslání rozhodnutí rady o možnosti operativního přístupu

k provádění uvedených prací a telefonického spojení na pracovníka ÚMČ Praha-Suchdol v oblasti

opatření proti plevelům na komunikacích a chodnících zhotoviteli. Rada ukládá lng. Novotnému do

15. 5. 2018 připravit tabulku pro předávání hotové práce se seznamem jednotlivých ploch k sečení

s jejich výměrou. Rada žádá ing. Novotného, aby k 15. 7. 2018 provedl vyhodnocení údržby zeleně

a předal je k projednání radě. Hlasování o usnesení: 4-0-0

170.2 Smlouva o zpracování osobních údajů s TESPO RAC spol. s r.o. Předkládá: tajemnice.

Usnesení Rady: Rada po úpravách schvaluje Smlouvu č. 058/2018 o zpracování osobních údajů v

souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v oblasti rozúčtování

nákladů na Spotřebu tepla a vody. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o

usnesení: 4-0—0

Jednání bylo ukončeno v 18.45 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 9. 5. 2018
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podpis starosty MČ:


