
STAROSTA MČ PRAHA—SUCHDOL

svolává na

ÚTERÝ 19. ČERVNA 2018 od 18°" hod

20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SUCHDOL

Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti

radnice MČ Praha-Suchdol (3. podlaží)

Program zasedání:

Diskuse.

1) Závěrečný účet MČ Praha-Suchdol za rok 2017.

2) Participativni rozpočet MČ Praha-Suchdol v roce 2018.

3) Participativní rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2019.

4) Přijetí příspěvku ze státního rozpočtu na základě dohody s Úřadem práce ČR.

5) Navýšení rozpočtu - vrácení 100% podílu DPPO.

6) Přijetí účelově neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy posílení mezd ve školách.

7) Stanovení počtu členů zastupitelstva pro příští volební období.

8) Směrnice pro nakládání s osobními údaji dle GDPR.

9) Záměr na prodej pozemků pod bytovými domy č.p. 975, 976, 977.

10) Zřízení věcného břemene v ulici Ke Kozím hřbetům - plynovod.

11) informace k dohodě vlastníků provozně souvisejících kanalizací ČOV Roztoky.

12) Připomínky MČ k návrhu Metropolitního plánu.

13) Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm.

14) Jmenování čestných občanů městské části.

15) Suchdolské listy — jednání redakční rady.

16) Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.

17) Revokace a zřízení věcného břemene v ulici U Kruhovky — kanalizace, vodovodní

přípojky

Interpelace.

18) Zadávací řízení na provozovatele kanalizace.

Zasedání je veřejné

V Praze dne 19. 6 2018fl/

Ing Petr Hejl

starostaMČ Praha- \lir/%

lg
UMC P_SUCH 01605/2018

   



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 20/1/2018

ze dne 19. 6. 2018

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)projednalo

Zprávu o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledku hospodaření městské části Praha-Suchdol za rok

2017 a Zprávu o přezkoumání hospodaření městské části Praha—Suchdol za rok 2017

2) s c h v a ! uj e

závěrečný účet městské části Praha—Suchdol za rok 2017

- za hlavní činnost s výsledky po konsolidaci:

příjmy za hlavní činnost 116 466 428,66 Kč

výdaje za hlavní činnost 93 412 033,82 Kč

saldo příjmů a výdajů 23 054 394,84 Kč

~ za hospodářskou činnost s výsledky:

výnosy celkem 8 137 486,50 Kč

náklady celkem 1 151 074,23 Kč

výsledek hospodaření 6 986 412,27 Kč

- za finanční vypořádání za rok 2017 se vztahy městské části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu

hl. m. Prahy:

MČ odvede do státního rozpočtu 57 088,50 Kč

do rozpočtu hl. m. Prahy 57 047 991,85 Kč

MČ obdrží ze zdrojů stát. rozpočtu 0,00 Kč

ze zdrojů hl. m. Prahy 180 852,25 Kč

3) s o u h ! a s i

ve smyslu ustanovení par. 17 odst. 7 písm. b) Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s uzavřením celoročního hospodaření MČ

Praha-Suchdol za rok 2017 s výhradou nedostatku uvedeného ve Zprávě o výsledku

přezkoumání hospodaření městské části Praha-Suchdol za rok 2017

4) u k | á d á

podat písemnou informaci o projednání zprávy o výsledku hospodaření v MČ Praha-Suchdol za

rok 2017 Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru kontrolních činností.

Termín: 4. 7. 2018 „

Odpovídá: starosta MC

 Souhlas návrh. výboru:

 Podpis ověřovatele:

 Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha—Suchdol

č.j. 20/2/2018

ze dne 19. 6. 2018

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

bere na vědomí

informaci o výsledcích hlasování.

Souhlas návrh. výboru: f I I

_" \

Podpis ověřovatele: mm----

Podpis starosty MČ
011%

 

    



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 20/3/2018

ze dne 19. 6. 2018

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

1)schvaluje

a) využití principu participativniho rozpočtování v rozpočtu MČ Praha—Suchdol na rok 2019,

b) maximální možnou výši podaného návrhu 150 tis. Kč,

c) přijímání pouze návrhů, jejichž realizace zvýší hodnotu majetku MČ,

d) možnost předkládat návrhy pro všechny občany MČ Praha~Suchdol bez ohledu na státní

příslušnost;

2) u k l á d á

a) v rámci rozpočtu MČ Praha—Suchdol na rok 2019 vyčlenit prostředky ve výši 450 tis. Kč na

participativni rozpočtování,

b) zajistit přípravu a realizaci participativního rozpočtu pro rok 2019.

Termín: 2019

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

 

 Podpis ověřovatele:

 Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 20/4/201 8

ze dne 19. 6. 2018

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)bere na vědomí, že

a) městská část Praha-Suchdol požádala Úřad práce ČR v Praze 0 příspěvek na vytvoření

pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění 2 uchazečů o zaměstnání;

b) maximální měsíční příspěvek na jedno pracovní místo činí 15 tisíc Kč;

c) smlouva s úřadem práce bude uzavřena na dobu určitou od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019.

2)souhíasí

a) s přijetím státního příspěvku na vytvoření pracovních míst v celkové maximální výši

360 tisíc Kč;

b) se zafínancováním prostředků vynaložených na platy a zákonné odvody dvou zaměstnanců za

dobu, na kterou byla pracovní místa vytvořena, z rozpočtu městské části Praha—Suchdol na rok

2018a2019.

3)ukládá

a) zajistit zafinancování prostředků vynaložených na platy a zákonné odvody dvou zaměstnanců

za dobu, na kterou byla pracovní místa vytvořena z rozpočtu městské části na rok 2018 a 2019.

b) projednat a schválit „

- navýšení rozpočtu MC Praha—Suchdol o poskytnuté příspěvky,

- s tím související rozpočtová opatření.

Termín: ad a) i b) průběžně

Odpovídá: ad a) i b) Rada MC Praha-Suchdol

   

  

 

 

Souhlas návrh. výboru: —-——-——---/

Podpis ověřovatele: -------------------------i--- _____________

I

Podpis starosty MC (,' y (

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 20151201 8

ze dne 19. 6. 2018

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)schva|uje

navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2017 o převod 100 % podílu MČ Praha—Suchdol na

celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmu právnických osob za rok 2017 ve výši

163947195 Kč;

2) u k I á d á

projednat a realizovat rozpočtové opatření v souvislosti s navýšením rozpočtu MČ Praha-Suchdol

na rok 2017 o převod 100 % podílu MČ Praha-Suchdol na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy

na dani z příjmu právnických osob za rok 2017 ve výši 1.6395 tis. Kč.

Termín: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

 

Podpis ověřovatele:

 
Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha—Suchdol

č.j. 20/612018

ze dne 19. 6. 2018

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

1)schvaluje

přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 1 641,5 tis. Kč na na posílení

mzdových prostředků zaměstnanců v oblasti obecního školství a zvýšení limitu prostředků na

platy.

2) u k l á d á

projednat a realizovat rozpočtová opatření v souvislosti s přijetím uvedené dotace

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Termín: neprodleně

  

 

Souhlas návrh. výboru: ---- ..................................

 Podpis ověřovatele: . ; ___________

 Podpis starosty MČ % ’v „ ___________



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha—Suchdol

č.j. 20/7/2018

ze dne 19. 6. 2018

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

1)stanovi

vsouladu s ustanovením § 88 zákona c. 131/2000 Sb. 0 hl. m. Praze, ve znění pozdějších

předpisů, počet členů Zastupitelstva městské části Praha—Suchdol na volební období 2018 až 2022

na 15 členů

2)uk|ádá

zabezpečit oznámení o počtu členů Zastgpitelstva městské části Praha-Suchdol na volební období

2018 až 2022 na Úřední desce Uřadu MC Praha-Suchdol

Termín: Neprodleně

Odpovídá: Starosta MČ

 Scuhlas návrh. výboru:

 

Podpis ověřovatele:

 Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 20/812018

ze dne 19. 6. 2018

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

1)schvaluje

smérnici městské části Praha—Suchdol č. 1/2018 - Směrnici pro nakládání s osobními údaji, která

se vydává pro zajištění povinností při nakládání s osobními údaji dle Nařízení Evropského

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)

2) u k l á d á

a) dodržovat ustanovení směrnice městské části Praha—Suchdol č. 1/2018

b) zajistit seznámení zastupitelů, členů výborů, předsedů a členů komisi městské části a předsedů

a členů zvláštního orgánu městské části PrahawSuchdol se směrnicí

Odpovídají:

ad 3) zastupitelé, členové výborů, předsedové a členové komisí městské části a předsedové a

členové zvláštního orgánu městské části Praha—Suchdol dodržovat ustanovení směrnice 1/2018

ad b) starosta

Termín: Průběžné

 Souhlas návrh. výboru:

 

 
Podpis ověřovatele:

 Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 20/912018

ze dne 19.6.2018

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)schvaluje

záměr na prodej pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy, správa nemovitostí svěřena MČ Praha—

Suchdol parc. č. 1201/2, 1201/3, 1201/4 v k. ú. Suchdol o celkové výměře 790 m2, zapsaných

na LV 1 pro k.ú. Suchdol, obec Praha, zcela zastavěných stavbou bytového domu č.p. 975,

976, 977, ul. Stehlíkova, zapsaných na LV 14791 pro k.ú. Suchdol, obec Praha.

2) s ta n o v uj e

následující podmínky prodeje:

a) prodej pozemků parc. č. 1201/2, 1201/3, 1201/4 v k. ú. Suchdol za celkovou cenu 2.370.000 Kč

stanovenou znaleckým posudkem č. 2812—61/2018, který vypracoval znalec lng. Vl-

S—, reg. Krajským soudem v Brně —

b) kupní cena musí být uhrazena do 30 dnů od podpisu smlouvy;

o) kupující uhradí náklady na vypracování znaleckého posudku a náklady spojené s vkladem

smlouvy do katastru nemovitostí;

d) přednostní prodej Bytovému družstvu VELAZ, se sídlem Stehlíkova 976/26, 165 00 Praha-

Suchdol, lC 601195258;

3) u k l á d á

zveřejnit záměr na úřední desce Úřadu městské části Praha—Suchdol po dobu 15 dní.

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Termín: neprodleně

“\

Walz /Á
Podpis ověřovatele: ; /

Souhlas návrh. výboru:
čo?/%

,%

 Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 20/10/2018

ze dne 19. 6. 2018

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)schvaluje

a) zřízení služebnosti-věcného břemene osobní služebnosti energetického vedení podle § 59

odst. 2 energetického zákona v celkové délce 438,68 bm na pozemku parc. č. 2309/2 v k. ú.

Suchdol, zapsaném na LV č. 1 pro hl. m. Prahu, svěřena správa nemovitostí ve vlastnictví obce

MČ Praha-Suchdol, s rozsahem věcného břemene dle geometrického plánu číslo

1683- 13/2016, potvrzeného Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu dne 29. 5. 2017 pod č.j. PGP-

2349/2017—101, spočívajícím v umístěni stavby plynárenského zařízení a v právu přístupu a

vjezdu za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav

plynárenského zařízení; věcné břemeno zahrnuje též právo oprávněného provádět na

piynárenském zařízení úpravy za účelem jeho výměny, modernizace nebo zlepšení jeho

výkonnosti, včetně jeho odstraněni;

b) zřízeni výše uvedeného věcného břemene ve prospěch oprávněné společnosti Pražská

plynárenská Distribuce, a. s., člena koncernu Pražská plynárenská, a. s., lCO 27403505 ;

c) zřízení výše uvedeného věcného břemene na dobu neurčitou;

d) zřízení výše uvedeného věcného břemene za jednorázovou náhradu ve výši 114.420 Kč plus

DPH.

2)uk|ádá

realizovat bod 1) tohoto usnesení

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Termin: neprodleně

   
 Souhias návrh. výboru:

   
Podpis ověřovatele: „

 Podpis starosty MČ ___-



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 20/11/2018

ze dne 19. 6. 2018

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)bere na vědomí

přípravu a návrh „Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací o čištění a odvádění

odpadních vod z městské části Praha - Suchdol na čistírně odpadních vod Roztoky"

Souhlas návrh. výboru: 

 

 Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 20/12/2018

ze dne 19. 6. 2018

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1) s o u h l a s i

s podáním zásadních připomínek k návrhu Metropolitního plánu:

a) městská část v souvislosti se záměrem na výstavbu paralelní RWYO6R24L ruzyňského letiště nesouhlasí

svymezením tzv. ochranného hlukového pásma na nyni zastavěném územi MČ a to včetně areálu ČZU

(OHP -je území, kde ve venkovním prostoru nemusí být dodržovány hyg. limity hluku) aani sjeho

rozšířením u stávající hlavní dráhy RWY24L06R z důvodu zajištění ochrany zdraví obyvatel a standardních

životních podmínek pro bydlení v městské části,

b) městská část nesouhlasí s navrženým rozšířením letiště, protože v kombinaci s navrženou výstavbou

a provozem Pražského okruhu se jedná o nepřiměřený zásah do území městské části. Protože rozvoj letiště

který negativně zasahuje do obydlených územích Prahy, nebyl řádně prověřen zhlediska skutečných

cílových potřeb ČR, aktuální podoba záměru neodpovídá návrhu MPP, nebyly zvažovány varianty řešení

rozvoje letecké dopravy, nebyl specifikován charakter ani požadovaný cílový stav rozšířeného letiště

a nejsou tedy známy základní skutečnosti odůvodňující zásah do práv obyvatel v okoli letiště a záměr nelze

posoudit z hlediska dlouhodobých negativních dopadů.

0) městská část nesouhlasí svymezením ploch pro nadmístni liniovou stavbou transevropské silniční sítě

TEN-T Pražský okruh přes zastavěné území městské části a to včetně souvisejících staveb (např přivaděč

Rybářka, MÚK Výhledy, MÚK Rybářka, křižovatka Kamýcká / přivaděč Rybářka) v úseku Březiněves ~—

Ruzyně který je vedený středem obydleného území Suchdola, z důvodu zásadních negativních dopadů

tohoto záměru během výstavby iběhem provozu na zdraví obyvatel aživotní prostředí městské části,

a z důvodu negativního vlivu na urbanistický vývoj městské části a okolí (omezeni bytové výstavby, podpora

výstavby skladových hal). Rovněž s ohledem na stanovisko ElA na stavby 518, 519 SOKP z 30 4 2002 čj

NM700/1327/2020/OPVŽP/02 eo, kde byla z hlediska vlivů na životní prostředí doporučena krealizaci

varianta „Ss“ (vedená mimo zastavěné území HLMP) která byla označena vdlouhodobém horizontu za

vhodnější, požaduje městská část vypustit koridor pro uvedený úsek Pražského okruhu z návrhu

Metropolitního plánu. MČ požaduje řádně posoudit a projednat možnost variantniho řešení trasy Pražského

okruhu vsouladu sdoporučením vyplývajícím zvyhodnocení vlivů na životní prostředí azvyhodnocení

Dopravní sektorové strategie, 2 fáze schválenou vládou ČR 1311 2013

d) vzhledem k předchozím připomínkám městská část požaduje přepracování Vyhodnocení vlivů na

udržitelný rozvoj území (VVURÚ) tak,aby byly posouzeny dlouhodobé, zejména hlukové aemisní vlivy

záměru Pražský okruh a paralelní RWY na zdraví obyvatel městské části a aby byly řádně posouzeny vlivy

záměru na Evropsky významnou lokalitu Natura 2000 Kaňon Vltavy u Sedice. Městská část konstatuje, že

sohledem na jiné varianty řešení dopravy nebyla dosud řádně odůvodněna nezbytnost umísťovat oba

záměry s trvalými negativními dopady do jednoho obydleného území.

e) městská část požaduje dopracovaní návrhu Metropolítního plánu tak, aby v návrhu byly dostatečně

vymezeny plochy veřejné vybavenosti (tj. prostory pro školy, školky, hřiště, sportoviště, domovy důchodců,

sociální zařízení, ordinace, obchody a služby apod.) a to jak ve stabilizované zástavbě (lokalitách), tak

zejména v rozvojových či transform ních oblastec — oblast Sedlce.  
 Souhlas návrh. výboru:

 

 Podpis ověřovatele:

 Podpis starosty MČ

 



2) u k I á d á

Radě městské části dopracovat zásadní připomínky a zaslat je v příslušném termínu pořizovateli

Metropolitního plánu.

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

Termín: neprodleně

 Souhlas návrh. výboru:

 

Podpis ověřovatele:

 Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 20/13/2018

ze dne 19. 6. 2018

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1) s c h v a I uj e

požadavky zadavatele na přípravu stavebního programu soutěžních podmínek soutěže o návrh, jejichž

účelem je získat základní návrh sportovního areálu a vybrat zhotovitele následné přípravné a projektové

dokumentace. Soutěžní řešení bude obsahovat návrh novostavby sportovní haly a návrh na rekonstrukci

venkovního sportoviště ve vazbě na navazující sportoviště v areálu ZS a sportoviště TJ Sokol Suchdol-

Sedlec. Nová hala a venkovní sportoviště má sloužit primárně pro zajištění tělovýchovy a sportu v ZS,

sekundárně pro potřeby místních klubů, spolků a veřejnosti. Cílem soutěže je mimojiné prověřit reálnost

požadovaného stavebního programu resp. stanovit velikost haly z pohledu vhodného urbanistického

začiénění do území s respektem k okolní zástavbě. Požaduje se vhodné urbanistické začlenění sportovní

haly do lokality, zasazení do krajiny a řešení dopravní obsluhy celého areálu.

a) Základní požadavky zadavatele:

- propojení haly s areálem ZŠ;

- sportovní hala s hraci plochou pro sálové sporty (rozměry hřiště optimálně: 40x20 m, min.: 36x18 m,

výška 7 m nad hraci plochou pro volejbal);

- venkovni sportoviště (s co největší možnou plochou, min. 3500 m2);

- řešení dopravní obslužnosti sportovního areálu včetně sokolovny;

- optimální energetické řešení s kvalitním vnitřním prostředím;

- vhodné odpovídajicí zázemí haly a venkovního sportoviště (šatny, WC, sprchy, sklady... .);

- umístěni tří kluboven v objektu haly.

b) Závazná kriteria hodnocení soutěžních návrhů (dle pořadí významnosti):

1) Kvalita komplexního krajinářského, urbanistického, architektonického a konstrukčního řešení včetně

řešení propojení sportovního areálu a ZŠ;

2) Řešení dopravní obslužnosti areálu;

3) Mira naplnéni stavebního programu;

4) Soulad investičních a provozních nákladů předpokládaného architektonického návrhu.

c) Variantní uspořádání řešeného území v závislosti na rozhodnutí valné hromady TJ Sokol

Suchdol—Sedlec

1) varianta I. — řešené území tvoří pozemek 1068/1 ve vlastnictví městské části, pozemek parc.č.

1068/3 (104 m2) a menší části pozemku parc.č. 1068/2 (cca 260 m2 ), oba v majetku TJ Sokol Suchdol-

Sedlec

2) varianta ll. - řešené území tvoří pozemek 1068/1 ve vlastnictví městské části, pozemek parc.č.

1068/3 (104 m2) a velké části pozemku parc.č. 1068/2 (cca 1700 m2), oba v majetku TJ Sokol Suchdol-

Sedlec

2) u k l á d á

1) dokončit soutěžní podklady zejména dle rozhodnutí valné hromady TJ Sokol Suchdol-Sedlec;

2) zajistit vyhlášení soutěže o n 'vrh;  ”WM~~~~~~

Souhlas návrh. výboru:

 

Podpis ověřovatele:

 Podpis starosty MČ



3) projednat 3 TJ Soko! Suchdol—Sedlec memorandum o spolupráci při přípravě nové haly a venkovniho

sportoviště.

Termín: ad 1. a 2. — neprodleně

ad 3. „ zašiří 2018

Odpovídá: Rada MC Praha-Suchdol
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Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele: WW

Podpis starosty MČ „ 7



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 20/14/2018

ze dne 19. 6. 2018

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

1) u d ě l uj 9

na základě § 10 odst. 2 a ve smyslu § 89 odst. 1 pism. m) zákona č. 131/2000 Sb. 0 hl. m. Praze,

ve znění pozdějších předpisů, čestné občanství městské části Praha—Suchdol paní Janě Burianově

in memoriam, jako projev úcty a ocenění za její dlouhodobou činnost věnovanou vzdělávání

suchdolských dětí, za odvahu a statečnost při šíření myšlenek svobody svědomí a pravdy během

výuky

2) u (1 č l uj e

na základě § 10 odst. 2 a ve smyslu § 89 odst. 1 písm. m) zákona č. 131/2000 Sb. 0 hl. m. Praze,

ve znění pozdějších předpisů, čestné občanství městské části Praha-Suchdol, panu Václavu

Hálkovi in memoriam jako projev úcty a ocenění za jeho dlouhodobou činnost věnovanou skládání

scénické hudby a hudby inspirované křesťanskou vírou, lidským hlasem ipřírodou a za podporu

místní kultury.

3) u d ě l u j e

na základě § 10 odst. 2 a ve smyslu § 89 odst. 1 písm. m) zákona č. 131/2000 Sb. 0 hl. m.

Praze, ve znění pozdějších předpisů, čestné občanství městské části Praha—Suchdol lng.

Vladimíru Laštovkovi in memoriam, jako projev úcty a ocenění za jeho dlouhodobou činnost

věnovanou místní kultuře a historii a za přípravu knihy Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce.

4) u d ě ! uj e

na základě § 10 odst. 2 a ve smyslu § 89 odst. 1 písm. m) zákona č. 131/2000 Sb. 0 hl. m.

Praze, ve znění pozdějších předpisů, čestné občanství městské části Praha—Suchdol panu

Františku Malému in memoriam, jako projev účty a ocenění za jeho dlouhodobou činnost

věnovanou suchdolskému sboru dobrovolných hasičů.

 Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele: ————————————————————————————————

 Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 20/15/2018

ze dne 19. 6. 2018

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1) s c h v a I uj e

upravené znění Statutu tiskovin městské části Praha-Suchdol;

2) u k I á d á

připravit výběrové řízení na redaktora / redaktorku Suchdotských listů.

Termín: říjen 2018

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

 Souhlas návrh. výboru:

 

Podpis ověřovatele:

 Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 20/16/2018

ze dne 19. 6. 2018

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

bere na vědomí

usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období sdělená:

zápisem ze 166. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 11. 4. 2018

zápisem ze 167. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 18. 4. 2018

zápisem ze 168. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 25. 4. 2018

zápisem ze 169. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 2. 5. 2018

zápisem ze 170. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 9. 5. 2018

zápisem ze 171. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 16. 5. 2018

zápisem ze 172. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 23. 5. 2018

zápisem ze 173. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 30. 5. 2018

zápisem ze 174. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 6. 6. 2018

Souhlas návrh. výboru:

 

Podpis ověřovatele:

 Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 20/17/2018

ze dne 19.6. 2018

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

1) r e v o k uj e

usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č. j. 10/10/2016 ze dne 23. 6. 2016

2)schva|uje

a) zřízení služebnosti-věcného břemene na pozemcích parc. č. 1627/137, 2301/1 a 2422, vše

v k. ú. Suchdol, zapsaných na LV č. 1 pro hl. m. Prahu, svěřena správa nemovitostí ve vlastnictví

obce MČ Praha—Suchdol, správem vstupu oprávněného na uvedený pozemek za účelem

zřízení, provozování, údržby a oprav staveb v souvislosti s výstavbou bytového domu

U Kruhovky:

— přípojky splaškové kanalizace v rozsahu dle GP věcného břemene č. 1629-24/2016,

ověřeného KU pro hlavní město Prahu dne 19. 2. 2016,

— přípojky dešťové kanalizace v rozsahu dle GP věcného břemene č. 1627-24/2016, ověřeného

KU pro hlavní město Prahu dne 18. 2. 2016,

- vodovodní přípojky v rozsahu dle GP věcného břemene č. 1628—24/2016, ověřeného KÚ pro

hlavní město Prahu dne 15. 2. 2016;

b) zřízení služebnosti — věcného břemene ve prospěch oprávněných 31 vlastníků bytových

jednotek domu č.p. 1335, Bytový dům U Kruhovky dle smlouvy

c) zřízení výše uvedeného věcného břemene na dobu neurčitou;

d) zřízení výše uvedeného věcného břemene za jednorázovou náhradu ve výši 18.150 Kč plus

DPH.

2) u k I á d á

realizovat bod 1) tohoto usnesení

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Termín: neprodleně

 

 Souhlas návrh. výboru: í „\

Podpis ověřovatele:

 Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 20/18/2018

ze dne 19. 6. 2018

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

1)souhlasí

s vyhlášením společné veřejné zakázky „Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury

městské části Praha-Suchdol a obce Únětice" pro koncesi zadávanou v užším řízení v nadlimitním

režimu.

2) b e re na védomi

návrh zadávací dokumentace veřejné zakázky „Výběr provozovatele vodohospodářské

infrastruktury městské části Praha-Suchdol a obce Únětice“a návrh koncesní smlouvy na

provozování části kanalizace připojené na ČOV Roztoky

3)ukládá

radě městské části dopracovat zadávací dokumentaci zejména v souladu s podmínkami a

připomínkami Státního fondu životního prostředí a vyhlásit veřejnou zakázku

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Termín: neprodleně

 
Souhlas návrh. výboru:

 

 Podpis ověřovatele:

 Podpis starosty MČ 


