
Program 187. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

26. září 2018

187.1 Rozpočtové opatření — navýšení rozpočtu roku 2018 o dar od společnosti Letiště Praha a.s.

z programu Zijeme zde společně. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

187.2 Kupní smlouva na zametací stroj Nilfisk City Ranger. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

187.3 Revokace části usnesení rady 185/5 ohledně likvidace lodního motoru. Předkládá: lng. M. Kosař,

vedoucí OHSOM.

187.4 Poškozená houpačka na komunitní zahradě — návrh řešení. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí

OHSOM.

187.5 Nájemní smlouva na pronájem nebytového prostoru - ateliér v domě č.p. 684, ul. Kamýcká.

Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

187.6 Nájem bytu č. 11 v domě č.p. 929, ul. Stehlíkova. Předkládá: Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

187.7 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2303,

2195/2, 2195/26, 2195/27 vše k.ú. Suchdol ve prospěch T-Mobile Czech Republic a.s. Předkládá: lng.

M. Kosař, vedoucí OHSOM.

187.8 Finanční vztahy k městským částem z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2019. Předkládá: starosta.

187.9. Zápis zjednání Komise územního rozvoje dne 24. 9. 2018. Předkládá: starosta.

187.10 Výroční zpráva Horizontu - penzionu pro seniory za rok 2018. Předkládázlng. V: Štěpánková,

místostarostka.

187.11 Smlouva o vytvoření a veřejném nedivadelním provozování uměleckého výkonu na akci

Posvícení 2018 — Duhové divadlo Praha . Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

187.12 Dobré sousedství 2018, grantové žádosti na Letiště Praha. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref.

kultury.



ZÁPIS zE 187. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 26. ZÁŘÍ 2018

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta,

Ing. Václav Vik - místostarosta

Ing. Véra Štěpánková - místostarostka

Jan Zoubek - radní

Omluven: RNDr. L. Knappová - radní

Ověřovatelé: Ing. Václav Vik, Ing. Věra Štěpánková

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.05 hod.

Program zasedání:

187.1 Rozpočtové opatření — navýšení rozpočtu roku 2018 o dar od společnosti Letiště Praha

a..s z programu Žijeme zde společně. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada na

základě obdržení daru od Letiště Praha a. 3. ve výši 913.220 Kč, který se městská část zavázala

využít na péči o zeleň a odpadové hospodářství schvaluje navýšení rozpočtu na rok 2018 o 913.200

Kč a v té souvislosti schvaluje následující rozpočtové opatření: Příjmová strana: odpa 3745 - péče

ovzhled obcí aveřejnou zeleň apol. pol. 2321 - přijaté neinvestiční dary, ORJ 254, zvýšit oKč

913.200,-; výdajová strana: odpa 3722 — sběr asvoz komunálních odpadů apol. 5169 — nákup

ostatních služeb, ORJ 254, zvýšit 0 Kč 500 000,-; odpa 3745 — péče o vzhled obcí a veřejnou

zeleň a pol.. 5169 — nákup ostatních služeb, ORJ 254, zvýšit 0 Kč 413.200,-. Příjmy ivýdaje budou

označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky a zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hl. m.

Prahy. Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedení schváleného rozpočtového opatření.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

187.2 Kupní smlouva na zametací stroj Nilfisk City Ranger. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí

OHSOM. Usnesení rady: Rada po úpravách souhlasí se smlouvou na koupi zametacího stroje Nilfisk

Cjty Ranger. od “společnosti JS Stroje s.r.o., se sídlem: Na Blatech 396, 252 24 Jesenice -Osnice,

|C:03923207 DIC:CZ 03923207, za vysoutěženou cenu 1.156.925 Kč bez DPH a pověřuje starostu

jejím podpisem. Hlasování o usnesení: 4-0-0

187.3 Revokace části usnesení rady č. 185. 5 ohledně likvidace lodního motoru. Předkládá: Ing.

M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada revokuje usneseníc 185. 5 ze dne 12. 9. 2018.

Rada souhlasí s prodejem lodního motoru MARINER panu_|_ za symbolickou

cenu 1,00 Kč, a po úpravách schvaluje kupní smlouvu č. 201/2018 na uvedený prodej a pověřuje

starostu jejím podpisem. Rada souhlasí s vyřazením motoru z majetku MČ Praha-Suchdol.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

187.4 Poškozená houpačka na komunitní zahradě - návrh řešení. Předkládá: lng. M. Kosař,

vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že na základě pojistného plnění z události

č. 4184037192 obdržela MČ Praha-Suchdol za poškozenou houpačku částku 14.570,-Kč bez DPH,

což je pořizovací cena houpačky bez spoluúčasti 5.000,-Kč. Rada na základě doporučení výrobce

houpačky schvaluje nákup nové houpačky na komunitní zahradu v hodnotě 19.570,-Kč bez DPH,

včetně montáže, a dopravy, dodavatel společnost DELTA Svratka s.r.o., se sídlem Partyzánská 411,

592 02 Svratka, ICO: 15050611, DIC: CZ15050611. Rada ukládá vedoucímu OHSOM, aby houpačku

neprodleně objednal. Hlasování o usnesení: 4-0-0

187.5 Nájemní smlouva na pronájem nebytového prostoru - ateliér vdomě č.p. 684, ul.

Kamýcká. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada schvaluje pronájem nebytového

prostoru — ateliéru ve 3. podlaží domu č.p. 684, ul. Kamýcká p._za následujících

podmínek: nájemní smlouva na dobu určitou 1 rok; opravy budou provedeny na náklady nájemce;

cena za pronájem činí 5.000,- Kč za měsíc. Rada schvaluje nájemní smlouvu č. 202/2018 na

pronájem nebytového prostoru ateliéru s paní_a pověřuje starostu jejím

podpisem. Hlasování o usnesení: 4-0-0

187.6 Nájem bytu č. 11 vdomě č.p. 929, ul. Stehlíkova. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

Usnesení rady: Rada schvaluje pronájem bytu č. 11, na adrese Stehlíkova 929 panu_

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 



_učiteli zš M. Alše, za následujících podmínek: nájemné ve výši 117,43 Kč/mza měsíc

stanovené po deregulaci nájemného, úhrada za služby, nájemní smlouva na 1 rok s automatickým

prodlužováním nájmu, v případě ukončení pracovního poměru vzákladní škole nebude nájem bytu

prodloužen. Rada schvaluje nájemní smlouvu na uvedený byt s p._a pověřuje starostu

jejím podpisem. Hlasování o usnesení: 4-0-0

187.7 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č.

2303, 2195/2, 2195/26, 2195/27 vše k. ú. Suchdol ve prospěch T-Mobile Czech Republic a.s.

Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Rada odkládá na příště.

187.8 Finanční vztahy k městským částem z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2019. Předkládá:

starosta. Rada bere na vědomí.

187.9. Zápis zjednání Komise územního rozvoje dne 24. 9. 2018. Předkládá: starosta.

1) Zádost o výjimky z odstupu a předsazení stavby „Nová přístavba RD Novosuchdolská čp.

876/20“ asouhlas se zbouráním stávající garáže. Místo: parc.č. 614, k.ú. Suchdol, stavebník:

_Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s výjimkou z odstupu

a pre sazemm stavby „Nová přístavba RD Novosuchdolská čp 876/20“ a se zbouráním stávající

garáže. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení:

4-0-0

3) Žádost o stanovisko ke studii - záměru stavby Novostavba rodinného domu Gagarinova č.

parcely 2369/2. Místo: Gagarinova/Internacionální, Praha-Suchdol, parc.č. 2369/2 vk.ú Suchdol.

Projektant/žadatel: Ing. arch ll— Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI

nesouhlasí se záměrem stavby Novostavba rodinného domu Gagarinova č. parcely 2369/2, není

v souladu s platnou urbanistickou studií lnternacionální. Podle mínění KÚRI velikost tohoto pozemku

(ani zbývajících tří pozemků symetricky umístěných okolo křižovatky) neumožňuje jiné využití, než

jaké předpokládá tato studie, kterým je zeleň. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady

zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 4-0-0

4) Žádpst ostanovisko k prodloužení stavby dočasné přenosné kryté jízdárny pro jezdecké

účely Ceské zemědělské univerzity v areálu Brandejsova statku. Stavebník: ČZU. Usnesení rady:

Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s prodloužením stavby dočasné přenosné kryté jízdárny

pro jezdecké účely Ceské zemědělské univerzity v areálu Brandejsova statku. Rada ukládá Ing.

Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 4-0-0

5) Žádost ostanovisko ke změně užívání stavby „Obchodní prostor na studio masáží

a rekondičních služeb Kamýcká 131/10, 165 00 Praha 6 — Suchdol“. Misto: parc. č. 1584/1 v k.ú

Suchdol. Stavebník: L— Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí

se změnou užívání stavby „Obchodní prostor na studio masáží a rekondičních služeb Kamýcká

131/10, 165 00 Praha 6-Suchdol“. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

6) Žádost ostanovisko pro společné ÚR + SP stavby „ČSPH Benzina 233 Suchdol, ulice

Kamýcká, 165 00 Praha, změna dokončené stavby čerpací stanice pohonných hmot“. Místo: .

pozemky parc.č. 6/4 a2296/10 vk.ú Suchdol, stavebník: UNIPETROL RPA, s.r.o., IČ 27597075.

Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se stavbou „ČSPH Benzina 233

Suchdol, ulice Kamýcká, 165 00 Praha, změna dokončené stavby čerpací stanice pohonných hmot“

Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 4-0-0

7) Žádost o stanovisko pro SP novostavba „Rezidence Olšová“ . Místo: parc. č . 1692/12 v k.ú

Suchdol; Stavebník: Primauto s.r.o. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se

stavbou „Rezidence Olšová“ - SP. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

8) Žádost o prodloužení stanoviska SP na stavbu „pavilon FTZ v areálu čZU“. Místo: areál ČZU

— před provozním zahradnictvím, parc.č. 1627/1, 1627/37, 1627/70, 1643, 2389, vše v k.ú. Suchdol,

Stavebník: ČZU. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s prodloužením

stanoviska ke stavebnímu povolení na stavbu „pavilon FTZ vareálu ČZU“. Rada ukládá Ing.

Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 4-0-0

9) Souhlas s novými přípojkami kanalizací, napojených na nově budované kanalizace. Usnesení

rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s umístěním nových přípojek kanalizací jen

k existujícím objektům se samostatným číslem popisným v ulici Kamýcké a Dvorské. Rada ukládá

lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 4-0-0

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 



11) Oznámení geologických prací — Průzkumný hydrogeologický vrt HV 1665. Místo: parc.č. 1665

v k.ú Suchdol, ul. K Horoměřicům, stavebník: Mgr._Usnesení rady: Rada na

základě doporučení KÚRI souhlasí s Průzkumným hydrogeologickým vrtem HV 1665 pro studnu.

Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usneseni: 4-0-0

187.10 Výroční zpráva Horizontu - penzionu pro seniory za rok 2018. Předkládá: lng. V.

Stěpánková, místostarostka. Rada bere na vědomí.

187.11 Smlouva ovytvoření aveřejném nedivadelním provozování uměleckého výkonu na

akci Posvícení 2018 - Duhové divadlo Praha. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení

rady: Rada schvaluje smlouvu o vytvoření a veřejném nedivadelním provozování uměleckého

výkonu v rámci Suchdolského posvícení, pátek 28. září 2018 s Duhovým divadlem Praha, divadelní

představení „Pirátská pohádka pro děti“. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

187.12 Dobré sousedstvi 2018, grantové žádosti na Letiště Praha. Předkládá: Z. Krumpholcové,

ref. kultury. Usnesení rady: Rada bere na vědomí výzvu Dobré sousedství 2018 vyhlášenou

Letištěm Praha a souhlasí s podáním 3 žádostí za MČ Praha-Suchdol:

a) Městský orientační systém — směrovky — 205.000,- Kč

b) Relax park na komunitní zahradě — 405.350,- Kč

c) Technické vybaveni pro kulturní akce (ozvučení, osvětlení, stany) — 122.250,- Kč

Celkem požadováno za MČ: 732.600,- Kč. Rada ukládá Z. Krumpholcové, aby podala žádosti přes

elektronický formulář grantového programu. Termín: do 30. 9. 2018. „

Rada jednomyslně schvaluje projekty pod písm. a) a c), pro projekt b) hlasují lng. Stěpánková, Ing.

Hejl a Ing. Vik; p. Zoubek se v případě projektu b) zdržel hlasování.

Jednání bylo ukončeno v 17.00 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 26. 9. 2018

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 


