
Program 189. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

10. října 2018

189.1 Žádost ČZU o výpůjčku části pozemku parc. č. 2375 v k.ú. Suchdol pro umístění baneru.

Předkládá: starosta.

189.2 Smlouva 5 hl. m. Prahou o výpůjčce pozemku parc. č. 182 v k.ú. Sedlec o výměře 1000 m2 pro

umístění staveniště. Předkládá: starosta.

189.3 Žádost o stanovisko k upravené studii Bytový dům Suchdol II a k přípojkám na sítě —

pokračování bodu 187.9 — zápis zjednání KÚRI dne 24. 9. 2018. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, referent

realizace investic.

189.4 Přehled žádostí podaných do grantového programu Dobré sousedství 2018 — Letiště Praha.

Předkládá: starosta.

189.5 Plán služeb strážnice MP na měsíc říjen. Předkládá: starosta.

189.6 Žádost o změnu termínu cvičení Senior fittnes ve velké zasedací síni radnice. Předkládá: Z.

Krumpholcová, ref. kultury.

189.7 Žádost p.—-pronájem části pozemku parc. č. 2375 o výměře 180 m2 pro pout’ové

atrakce. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

189.8 RO - navýšení rozpočtu roku 2018 — finávncování daru pracovnicím kuchyně v celkové výši 20

tis. Kč. Pokračování bodu 188.11. Předkládá: J. Stůla, ved. EO.

189.9 Obnova stromořadí v ulici K Horoměřicům. Předkládá: starosta.

189.10 Multifunkční hala s venkovním sportovištěm - porota. Předkládá: starosta.

189.11 Organizace slavnostního oběda pro jubilanty 2018. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.



ZÁPIS zE 189. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 10. ŘÍJNA 2018

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - místostarosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

RNDr. Ludmila Knappová - radní

Omluven: Jan Zoubek

Ověřovatelé: RNDr. Knappová, lng. Vik

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.25 hod.

Program zasedání:

189.1 Žádost ČZU o výpůjčku. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje výpůjčku části

pozemku parc. č. 2375 v k.ú. Suchdol ovýměře 8 m2 České zemědělské univerzitě pro umístění

banneru pro propagaci akce „8. ročník Life Sciences Film Festivalu (LSFF)“, a to od 11. 10. 2018 do

19. 10. 2018. Rada schvaluje smlouvu 0 uvedené výpůjčce a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

189.2 Smlouva s hl. m. Prahou o výpůjčce pozemku parc. č. 182 v k. ú. Sedlec o výměře 1000

m2 pro umisténi staveniště. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje smlouvu č.

218/2018 s hl. m. Prahou o výpůjčce pozemku parc. č. 182 vk. ú. Sedlec ovýměře 1000 m2 pro

umístění staveniště a mezideponii na realizace akce MČ Praha-Suchdol „Rekonstrukce komunikací —

Májová, Lysolajská, Výjezdní“ na období od 21.4.2019 do 30. 9.2019. Rada pověřuje starostu

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

189.3 Žádost o stanovisko k upravené studii Bytový dům Suchdol II — pokračování bodu 187.9

- zápis zjednání KÚRI dne 24. 9. 2018. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, referent realizace investic.

Usnesení rady: Rada bere na vědomí stanovisko SVJ pro dům Suchdolskě náměstí 1253/11

k návrhu SD Development k výstavbě bytového domu na pozemku 2376/1 v k.ú. Suchdol. Rada na

základě doporučení KÚRI doporučuje žadateli posunout okenní otvory a balkony na dvorní fasádě

domu od hranice se sousedním pozemkem p.č. 1299/1 a 1299/2. Dále doporučuje žadateli

navrhnout na této hranici stavební opatření, která omezí šíření hluku z vjezdové rampy podzemních

garáží a přilehlých parkovacích stání na výše zmíněné pozemky a respektovat podmínky uvedené

ve vyjádření Společenství vlastníků jednotek pro dům Suchdolskě náměstí 1253/11 k navrhované

studii. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady včetně vyjádření Společenství vlastníků

jednotek pro dům Suchdolskě náměstí 1253/11 zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 4-0-0

189.4 Přehled žádostí podaných do grantového programu Dobré sousedství 2018 - Letiště

Praha. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí, že organizace v MC Praha-Suchdol podaly

celkem 13 žádostí do grantového programu Letiště Praha Dobré sousedství 2018.

189.5 Plán služeb strážnice MP na měsíc říjen. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí.

189.6 Žádost ozměnu termínu cvičení Senior fitnes. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

Usnesení rady: Rada souhlasí s přesunem cvičení Senior fitnes od listopadu 2018 na pondělí 13.30

až 14.30 hod za stávajících podmínek. Hlasování o usnesení: 4-0-0

189.7 Žádost paní_—pronájem části pozemku parc. č. 2375 o výměře 180 m2

pro pouťové atrakce. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada schvaluje pronájem

části pozemku parc. č. 2375, k. ú. Suchdol o výměře 180 m2 (obě strany od chodníku směřujícího od

výstupní zastávky bus 107 směr z centra k přechodu pro chodce přes Kamýckou směr CZU) paní

, IČ 74371258, pro akci „Dětský lunapark“ za

následujících podmínek: období provozu od 29. 10. 2018 do 16. 11. 2018, cena za pronájem činí 300,-

Kč/den, zvýhodněné dětské vstupné: 20 Kč, handicapované děti zdarma, pro školky zvýhodněné

vstupné 10 Kč za dítě. Rada schvaluje nájemní smlouvu s paní_nauvedený pronájem

a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování o usnesení: 4-0-0

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 



189.8 RO - navýšení rozpočtu roku 2018 — financování daru pracovnicím kuchyně ZŠ

v celkové výši 20 tis. Kč. Pokračování bodu 188.11. Předkládá: J. Štůlá, ved. EO. Usnesení rady:

Rada v souvislosti s financováním darů pro pracovnice školní kuchyně za jejich práci při

opakovaném úklidu školní kuchyně po rekonstrukci (darovací smlouvy č. 209 - 216/2018) schvaluje

navýšení rozpočtu na rok 2018 o 20 tis. Kč a následující rozpočtové opatření: Příjmová strana: odpá

0 a pol. 1343 — poplatek za užívání veř. prostranství, ORJ 954 zvýšit 0 Kč 20.000,-; výdajová strana:

odpá 3113 — základní školy a pol. 5492 — dary obyvatelstvu, ORJ 412 zvýšit 0 Kč 20.000,-. Příjmy

ivýdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO, áby

zajistil provedené rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení: 4-0-0

189.9 Obnova stromořadí v ulici K Horoměřicům. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Ráda

z důvodů potřeby doplnění projektu Obnova stromořadí v ulici K Horoměřicům 0 varianty obnovy, co

se týká druhů nových stromů a rozsahu resp. etap obnovy, ruší výběrové řízení na dodavatele akce

„Obnova stromořadí v ulici K Horoměřicům“. Hlasování o usnesení: 4-0-0

189.10 Multifunkční hala s venkovním sportovištěm - porota. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Radá jmenuje pana Roberta Marka jako náhradníka za závislé porotce do poroty na posouzení

návrhů arch. soutěže Multifunkční hala s venkovním sportovištěm. Rádá bere na vědomí, že lhůta

pro podání návrhů končí v pondělí 15.10. ve 13 hodin a jednání poroty proběhne ve čtvrtek 18.10. od

9:00. Hlasování o usnesení: 4-0-0

189.11 Organizace slavnostniho oběda pro jubilanty 2018. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref.

kultury. Usnesení rady: Rádá souhlasí s organizací slavnostního oběda pro jubilanty ve čtvrtek

15. listopadu 2018 od 12 do 15 hodin v hotelu Galaxie. Rada pověřuje Z. Krumpholcovou organizaci

oběda (pozvání jubilantů, objednání pohoštění v hotelu Gáláxie, kapely a fotografa). Rada pověřuje

tajemnici k odeslání požadavku pro seznam jubilantů do registru obyvatel. Hlasování o usnesení:

4-0-0

Jednání bylo ukončeno v 17.55 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 10. 10. 2018

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 


