
Program 25. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

22. května 2019

25:1 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu r. 2019 o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 84 tis.

KC na realizaci protidrogové prevence na místní úrovni. Předkládá: J. Stůla, ved. EO.

25.2 Rozpočtové opatření - poskytnutí neinv. vúčelových prostředků ve výši 15 000,- Kč ze st. rozpočtu

z Uřadu práce Ceské republiky. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

25.3 Nabídka k uplatnění předkupního práva na stavbu bez č.p. na pozemku parc. č. 237/2

v k.ú. Sedlec spravovaném MC Praha-Suchdol. Pokračování bodu 23.3. Předkládá: starosta.

25.4 Vyhodnocení záměru č. 6.2019 na pronájem zahrádky na části pozemku parc. č. 895, k.ú. Suchdol

o výměře 300 m2. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

25.5 Žádost o pronájem části pozemku parc.č. 2375 v k.ú. Suchdol pro umístění předzahrádky

kavárny Don Cafeto. Předkládá: starosta.

25.6 Žádost o instalaci klimatizace do prostoru kavárny Don Cafeto. Předkládá: starosta.

25.7 Vyhodnocení poptávky na zajištění výkonu TDS a BOZP na akci: „Fasáda ZŠ M. Alše“.

Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby.

25.8 Vyhodnocení poptávky na zajištění výkonu TDS a BOZP na akci „Kulturně komunitní centrum“.

Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby.

25.9 Vyhodnocení poptávky na zajištění výkonu TDS a BOZP na akci: „Zimní zahrada MŠ

K Roztokům“. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby.

25.10 Oprava asfaltového povrchu komunikace u autobusových zastávek Suchdol. Pokračování bodu

22.1. Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

25.11 „Renovace a intenzifikace městské čOV Roztoky“ - návrh zadávací dokumentace. Předkládá:

Ing. V. Vik, mistostarosta.

25.12vZřízení služebnosti-věcného břemene na pozemcích ve správě MČ Praha-Suchdol ve prospěch

UPC Ceská republika, s.r.o. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

25.13 Aktualizace požadavku o poskytnutí dotace z investiční rezervy pro MČ. Předkládá: starosta.

25.14 Odstranění skládky větví v ul. Pod Rybníčkem. Předkládá: lng. Vik, místostarosta.

25.15 Stanovení ceny cedule orientačního čísla — prodej pro občany. Ing. Č. Mudruňka, ref. realizace

investic.

25.16 Nákup užitkového elektromobilu — Zadávací podmínky.

25.17 Zhodnocení stávajícího stavu ICT v ZŠ Mikoláše Alše, Praha-Suchdol. Předkládá: Ing. A. Hrobská

Mináriková.

25.18 Žádost MŠ Gagarinova o schválení odpisového plánu zastřešení pískoviště a Ultrabook

Toshiba. Předkládá: Mgr. 8. Zelený, ředitel MS Gagarinova.

25.19 Dary pedagogům a vychovatelům zřizovaných škol. Předkládá: starosta

25.20 Darovací smlouva s RS maso CZ, s.r.o. na uzenářské výrobky pro akci Suchdolské čarodějnice

2019. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

25.21 Poděkování účastníkům akce Restaurant Day. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

25.22 Akce „Modernizace a rozšíření areálu ZS M. Alše - část rekonstrukce fasády původní budovy“ -

výběr zhotovitele. Pokračování bodu 23.9. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka,vref. realizace investic.

25.23 Poskytnutí dočasných náhradních prostor pro jednu třídu ze ZS Únětice. Předkládá: Mgr.

Kejharová, ředitelka ZS.

25.24 Zápis zjednání KÚRI dne 20. 5. 2019. Předkládá: starosta.

25.25 Změnové listy č. 4 a 5 stavby“Výstavba splaškové kanalizace a plynovodu U Kapličky, Bažantní“.

Předkládá': Č. Mudruňka, ref. realizace investic.

25.26 Žádost JSDH Suchdol o přidělení bytu členovi jednotky. Předkládá: starosta.

25.27 Objednání cyklu představení s tématem protidrogové prevence u společnosti Divadelta.

Předkládá': V. Stěpánková.



ZÁPISvZ 25. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 22. KVĚTNA 2019

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

lng. Gabriela Lněničková — radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno 16.00 hod

Program zasedání:

25.1 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu r. 2019 o účelovou neinvestiční dotaci ve výši

84 tis. Kč na realizaci protidrogové prevence na místní úrovni. Předkládá: J. Stůla, ved. EO.

Usnesení rady: Rada souhlasí se zvýšením rozpočtu na r. 2019 o účelovou neinvestiční dotaci

z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 84 tis. Kč na realizaci protidrogové prevence na místní úrovni a v té

souvislosti schvaluje následující rozpočtové opatření: příjmová strana: odpa 6330 — převody vl.

fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 4137 — převody mezi statutárními městy a jejich městskými

obvody nebo částmi, UZ 115, ORJ 504, zvýšit 0 Kč 84.000,-; výdajová stráná: odpa 3541 — prevence

před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi a pol. 5169 — nákup ost. služeb, UZ 115, ORJ

504 zvýšit 0 Kč 84.000,-. Rozpočtové opatření bude provedeno pod č. dokladu 3019. Dotace podléhá

finančnímu vypořádání za rok 2019 s rozpočtem hl. m. Prahy. Příjmy i výdaje budou označeny UZ,

ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0

25.2 Rozpočtové opatření - poskytnutí neinv. účelových prostředků ve výši 15 000,- Kč ze st.

rozpočtu z Úřadu práce České republiky. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Ráda

souhlasí s navýšením rozpočtu na rok 2019 o účelovou neinvestiční dotaci v celkové výši 15 tis. Kč

poskytnutou ze st. rozpočtu z Úřadu práce České republiky na financování veřejně prospěšných

prací a v té souvislosti schvaluje následující rozpočtové opatření: příjmová stráná: odpa 6330 —

převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně pol. 4137 — převody mezi statutárními městy a jejich

městskými obvody nebo částmi, UZ 13101, zvýšit o Kč.15.000,-; výdajová strana: odpa 6171 — činnost

místní správy a pol. 5011 — pláty zam. v pracovním poměru, UZ 13101, zvýšit o Kč 11.200,-; odpa

6171 — činnost místní správy a pol. 5031 — povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na st.

politiku zaměstnanosti, UZ 13101, zvýšit 0 Kč 2.800,-; odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 5032 —

povinné pojistné na veřejné zdravotnictví, UZ 13101, zvýšit 0 Kč 1.000,—. Úprava rozpočtu bude

provedena pod číslem 2029. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

25.3 Nabídka k uplatnění předkupního práva na stavbu bez č.p. na pozemku parc. č. 237/2

vk.ú. Sedlec spravovaném MČ Praha-Suchdol. Pokračování bodu 23.3. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Ráda nesouhlasí s využitím předkupního práva na stavbu chaty na pozemku parc.č.

237/2, k.ú. Suchdol a chatu nekoupí. Ráda ukládá Ing. Kosařovi, aby informoval Úřad pro

zastupování státu ve věci majetkových o nájemní smlouvě na pozemek parc.č. 237, která obsahuje v

č. Ill odst. 6 závazek nájemce po ukončení nájmu na své náklady pozemek vyklidit, tzn. odstranit

všechny stavby a zařízení a uvést pozemek do řádného stavu, pokud se s pronajímatelem

nedohodne jinák. Ráda ukládá paní Felgrové, aby zajistila aktualizaci nájemní smlouvy č. 088/2008

ná pozemky parc.č. 237/1 a 231/2 a aby požádala ČZS o zaslání podkladů pro zřízení chat na

parcelách. Hlasování o usnesení: 5-0-0

25.4 Vyhodnocení záměru č. 6.2019 na pronájem zahrádky na části pozemku parc. č. 895, k.ú.

Suchdol o výměře 300 m2. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Rada bere na vědomí, že k záměru č.

6.2019 na pronájem zahrádky na části pozemku parc. č. 895, k.ú. Suchdol se přihlásili 2 zájemci:

M- B-, doručeno 15.4.2019 7.55 hod., B- B“—, doručeno 15. 4. 2019 15.02 hod.

Usnesení rady: Rada na základě kritéria, že přednost má zájemce, který nabídku doručí první,

schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 895, k.ú. Suchdol o výměře 300 m2 pánu M—B_

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



za následujících podmínek: Nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce; cena

za pronájem činí 11 Kč za m2 a rok; při skončení nájmu nájemce pozemek na své náklady vyklidí,

tzn. odstraní všechny stavby a zařízení, uvede jej do řádného stavu, pokud se s pronajímatelem

nedohodne jinak; pokud tak neučiní, bude vyklizení provedeno na náklady nájemce; zahrádka není

určena k bydlení; možnost umístění zahradního domku pro potřeby zahrádkářské činnosti o rozloze

max. 3x3 metry. Rada ukládá paní Felgrové, aby připravila na příští zasedání rady k projednání

nájemní smlouvu s vybraným zájemcem. Hlasování o usneseni: 5-0-0

25.5 Žádost o pronájem části pozemku parc.č. 2375 v k.ú. Suchdol pro umístění předzahrádky

kavárny Don Cafeto. Předkládá: starosta. Rada odkládá na příště.

25.6 Žádost o instalaci klimatizace do prostoru kavárny Don Cafeto. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada prověří možnost instalace v rámci stavebních úprav souvisejících se vznikem

kulturně-komunitního centra. Hlasování o usnesení: 5-0-0

25.7 Vyhodnocení poptávky na zajištění výkonu TDS a BOZP na akci: „Modernizace a

rozšíření areálu ZS M. Alše - část rekonstrukce fasády původní budovy“. Předkládá: MgA.

J. Navrátilová, ref. výstavby. Usnesení rady: Rada na základě provedeného průzkumu cen souhlasí

s výběrem dodavatelů na akci „Modernizace a rozšíření areálu ZS M. Alše - část rekonstrukce

fasády původní budovy“: Zajištění výkonu TDS: Ing. Jaromír Doubek, V Udolí 16, 165 00, Praha 6, IC:

43632688, za cenu 136.000 Kč bez DPH; zajištění výkonu koordinátora BOZP: David Bouček,

Klapkova 21,182 00 Praha 8, IC: 11243813, za cenu 18.033 Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu

podpisem smluv o dílo na uvedené činnosti s vybranými dodavateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

25.8 Vyhodnoceni poptávky na zajištění výkonu TDS a BOZP na akci „Kulturně komunitní

centrum“. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby. Usnesení rady: Rada na základě

provedeného průzkumu cen souhlasí svýběrem dodavatele zakázky Zajištění výkonu TDS a

koordinátora BOZP na akci „Kulturně komunitní centrum“: David Bouček, Klapkova 21,182 00 Praha

8, IČ: 11243813, za cenu: 120.600 Kč bez DPH za výkon TDS a 70.466 Kč bez DPH za výkon

Koordinátora BOZP, celkem předpokládaná cena výkonu TDS a BOZP za stavbu: činí 191.066 Kč bez

DPH. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na uvedené činnosti s vybranými dodavateli.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

25.9 Vyhodnoceni poptávky na zajištění výkonu TDS a BOZP na akci: ,,Zimni zahrada -

stavebni úpravy MS“. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby. Usnesení rady: Rada na

základě provedeného průzkumu cen souhlasí s výběrem dodavatele zakázky Zajištění výkonu TDS a

koordinátora BOZP na akci „Zimní zahrada - stavební úpravy MS“ společnostvLTM stavební s.r.o.,

Ing. Tomáš Kubát, Boženy Jandlové 2132/3, 143 00 Praha 4 — Modřany, IC: 4596188 za cenu

73.375 Kč bez DPH za výkon TDS a 13.988 Kč bez DPH za výkon Koordinátora BOZP. Celkem

předpokládaná cena výkonu TDS a BOZP za stavbu: 87.363 Kč bez DPH, 105.709 Kč s DPH. Rada

pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na uvedené činnosti s vybraným dodavatelem. Hlasování

o usnesení: 5—0—0

25.100prava asfaltového povrchu komunikace u autobusových zastávek Suchdol.

Pokračování bodu 22.1. Předkládá: lng. C. Mudruňka, ref. realizace investic. Rada odkládá na příště.

25.11 „Renovace a intenzifikace městské ČOV Roztoky“ - návrh zadávací dokumentace.

Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí předložený pracovní

návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Renovace a intenzifikace městské COV

Roztoky“ zadávanou v užším řízení dle § 58 zákona č. 136/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

zadavatelem je město Roztoky. Zadavatel předpokládá zadání kompletní zakázky na stavební a

technologickou část metodou tzv. „žlutý tidic“, tedy včetně návrhu technologie a zpracování

projektové dokumentace.

25.12 Zřízení služebnosti - věcného břemene na pozemcích ve správě MČ Praha-Suchdol ve

prospěch UPC Ceská republika, s.r.o. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady:

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene, kterým budou dotčeny pozemky dle přílohy 1. (ul.

Májová, Výjezdní a Lysolajská) svěřené MC Praha-Suchdol, ve prospěch oprávněného 7 společnosti

UPC Ceská republika, s.r.o., se sídlem: Závišova 5, 140 00 Praha 4 — Nusle, IC: 00562262

v celkové délce 810 bm a to za jednorázovou náhradu ve výši 5.000 Kč za první běžný metr a dále

250 Kč za každý další běžný metr tj. celkem za 207.250 Kč bez DPH. Rada doporučuje

o usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



25.13 Aktualizace požadavku o poskytnutí dotace z investiční rezervy pro MČ. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s aktualizací a upřesněním požadavků na poskytnutí dotace

z investiční rezervy pro MC. Hlasování o usnesení: 5-0-0

25.14 Odstranění skládky větví v ul. Pod Rybníčkem. Předkládá: lng. Vik, mistostarosta.

Usneseni rady: Rada bere na vědomí informaci o skládce větví u ulice Pod Rybníčkem a ukládá lng.

Kosařovi zajistit odstranění větví i jiného odpadu z této lokality včetně následně nezbytné úpravy

terénu a zeleně v tomto místě. Hlasování o usnesení: 5-0-0

25.15 Stanovení ceny cedule orientačního čísla - prodej pro občany. lng. Č. Mudruňka, ref.

realizace investic. Usnesení rady: Rada souhlasí s cenou na prodej duplikátů čísel orientačních na

domy (modrá čísla) za cenu 340 Kč, pokud je číslo k dispozici ve skladu MC. Hlasování o usnesení:

5-0-0

25.16 Nákup užitkového elektromobilu - Zadávací podmínky. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí

OHSOM. Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje zadávací podmínky pro nákup užitkového

elektromobilu s předpokládanou cenou veřejné zakázky ve výši 1.400.000 Kč s termínem pro podání

nabídek do 10. 6. 2019 do 15.00 hodin. Rada pověřuje starostu zveřejněním výběrového řízení na

Profilu zadavatele dne 25. 5. 2019. Hlasování o usnesení: 5-0-0

25.17 Zhodnoceni stávajícího stavu ICT v ZŠ Mikoláše Alše, Praha-Suchdol. Předkládá: Ing.

A. Hrobská Mináriková. Rada odkládá na příště.

25.18 Žádost MŠ Gagarinova o schválení odpisového plánu zastřešení pískoviště a Ultrabook

Toshiba. Předkládá: Mgr. 8. Zelený, ředitel MS Gagarinova. Usneseni rady: Rada schvaluje

a) odpisový plán zastřešení pískoviště: 3. odpisová skupina s dobou odpisu 10 let, počátek odpisů

květen 2019.

b) odpisový plán Ultrabook Toshiba: 1. odpisová skupina s dobou odpisu 3 roky, počátek odpisů

červen 2019.

Rada ukládá starostovi, aby zajistil zaslání stanoviska rady řediteli MŠ Gagarinova. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

25.19 Dary pedagogům a vychovatelům zřizovaných škol. Předkládá: starosta. Usnesení rady:

Rada schvaluje pravidla poskytnutí daru pro pedagogické pracovníky a vychovatele ZS Mikoláše

Alše a MS K Roztokům a MS Gagarinova za období leden až červen 2019:

- příjemcem daru je pedagogický pracovník a vychovatel, který byl zaměstnancem příspěvkové

organizace minimálně polovinu období, za kterou je odměna poskytována, tj. 3 měsíce;

- dar bude poskytnut ve výši 4.800 Kč pro každého pracovníka, který byl zaměstnancem příspěvkové

organizace v období leden až červen 2019 (tj. po dobu 6 měsíců);

- pokud příjemce byl zaměstnancem příspěvkové organizace kratší dobu než uvedené období,

poskytuje se mu dar v alikvotní výši.

Rada po úpravách schvaluje vzorovou darovací smlouvu na uvedené dary. Rada žádá ředitele škol

zřizovaných městskou částí Praha-Suchdol, aby radě zaslali seznamy pedagogických pracovníků

a vychovatelů, kteří působí na školách v období leden — červen 2019. Hlasování o usnesení: 5-0-0

25.20 Darovaci smlouva s RS maso CZ, s.r.o. na uzenářské výrobky pro akci Suchdolské

čarodějnice 2019. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada schvaluje přijetí

sponzorskěho daru RS maso CZ, s.r.o. v hodnotě 5.500 Kč - uzenářské výrobky pro akci Suchdolské

čarodějnice 2019. Rada schvaluje darovací smlouvu č. 51/2019 na uvedený dar. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

25.21 Poděkování účastníkům akce Restaurant Day. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

Usnesení rady: Městská část Praha-Suchdol děkuje 10 místním občanům a spolkům, kteří se zapojili

do gurmánského celosvětového festivalu Restaurant Day, jenž proběhl v sobotu 18. 5. 2019 na

Komunitní zahradě Suchdol. Dále děkuje za vystoupení flětnověmu souboru AULOS, indonéské

skupině Angklug Praha a kapele Funky Spankers. Rada pověřuje starostu, aby všem dotčeným

zaslal poděkování. Hlasování o usnesení: 5-0-0

25.22 Akce „Modernizace a rozšíření areálu ZŠ M. Alše - část rekopstrukce fasády původní

budovy“ - výběr zhotovitele. Pokračování bodu 23.9. Předkládá: lng. C. Mudruňka, ref. realizace

investic. Usnesení rady: Rada bere na vědomí protokolu hodnocení nabídek č.3 ze dne 20.5.2019 a

souhlasí svýběrem společnosti AMIKA FIRST, s.r.o., Primátorskáv296/38, 180 00 Praha 8, ICO:

24219169, jako dodavatele rekonstrukce fasády původní budovy 28 M. Alše za cenu 5.875.346 Kč
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bez DPH. Zároveň rada, po uplynutí lhůty na odvolání, pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo

s touto společností. Hlasování o usnesení: 5-0-0

25.23 Poskytnutí dočasných náhradních prostor pro jednu třídu ze ZŠ Únětice. Předkládá: Mgr.

Kejharová, ředitelka ZŠ. Usnesení rady: Rada souhlasí s poskytnutím učebny v ZŠ M. Alše po dobu

jednoho měsíce pro 1 třídu ze ZŠ v Úněticích, kde byla zahájena rekonstrukce školy. Obědy budou

žákům poskytnuty za cenu 5225 Kč/oběd. Hlasování o usneseni: 5-0-0

25. 24 Zápis zjednání KÚRI dne 20. 5. 2019. Předkládá: starosta.

1) Žádostostanovisko kzáměru stavby. Stavebnik: I-H_, žadatel: Ing. arch Č-

m Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se záměrem stavby „Stavební

úpravy RD Kosova 5. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

2) Žádost o stanovisko k PD stavby „Praha-Suchdol, Trojanův mlýn — Obnova kNN“. Místo: ul.

Bažantní, Praha-Suchdol, dotčeně parcely: 2271/11, 2316/1, 2270/1, 2271/1, 2271/2, 2270/5 vk.ú

Suchdol. Stavebník: PRE Distribuce, a.s., Žadatel: Kormak Praha a.s. Usnesení rady: Rada na

základě doporučení KÚRI souhlasí se stavbou „Praha-Suchdol, Trojanův mlýn — Obnova kNN“.

Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

3) žádost o stanovisko pro ÚR+SP na stavbu „STAVEBNÍ ÚPRAVY - RODINNÝ DůM

SUCHDOL“. Místo: KDrsnici 610/17, Praha-Suchdol, parc.č. 1015, 1014 vk.ú Suchdol; Stavebník:

Vl- K- Žadatel: POVOLSTAV s.r.o. Usnesení rady: Ráda na základě doporučení KÚRI

souhlasí se záměrem stavby „STAVEBNÍ ÚPRAVY - RODINNÝ DÚM SUCHDOL“. Rada ukládá lng.

Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

4) Žádost o stanovisko pro ÚR a SP stavby „Rodinná vila Novosuchdolská“, změna připojení ke

komunikaci. Místo: Novosuchdolská 179, Praha-Suchdol, stavebnik: Ing. Jů K-, žadatel: VJ

Inženýring. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s dokumentací pro UR a SP

a připojením na komunikaci stavby,,Rodinná vila Novosuchdolská“, na parc.č. 595, 596 vk.ú

Suchdol. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usneseni:

5-0-0

5) Žádost o stanovisko pro odstranění stavby „Demolice - rodinný dům Suchdol“, pro ÚR a SP,

pro připojení na komunikaci RD Suchdol, „Stavba individuálního bydlení — rodinný dům

Suchdol“. Místo: Za Rájem 256/7, Praha-Suchdol, parc.č. 1039, 1040 v k.ú Suchdol; stavebník: l—

V—; Žadatel: KREDIT Development s.r.o. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI

souhlasí s demolicí RD č.p. 256 a s dokumentaci pro ÚR a SP „Stavby individuálního bydlení —

rodinný dům Suchdol“. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

6) Žádost o stanovisko — pro umisténi stavby bazénu 6 x 3 m Rohová 613/12. Místo: Rohová

613/12 Praha-Suchdol, parc. č. 1799 v k. ú. Suchdol žadatel/stavebník: Ing. J. M_{, I—

_Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s umístěním stavby

bazénu na pozemku parc. č. 1799 v kú Suchdol Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rady

zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0—0

7) Žádost o stanovisko - pro ÚR a SP - stavba Rekonstrukce a dostavba půdoznaleckého

skleníku FTZ. Misto: areál ČZU, parc.č. 1627/10 a 1627/1 v k.ú Suchdol, stavebník: ČZU; Žadatel:

Ing. lv— Z_ Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s dokumentaci

pro ÚR a SP stavby Rekonstrukce a dostavba půdoznaleckého skleníku FTZ na pozemku parc.č.

1627/10 a 1627/1 v k.ú Suchdol. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

9) Podnět na pořízení změny územního plánu na pozemcích při ulici Na Rybářce. Usnesení rady:

Rada konstatuje, že návrh není v souladu s Metropolitním plánem, a proto je třeba, aby o projektu

jednalo Zastupitelstvo MC Praha-Suchdol. Hlasování o usnesení: 5-0-0

11) Žádost o stanovisko - ke stavebnímu záměru „Přístavba k domu č. p. 710, Praha Suchdol“.

Místo: Pod vinicemi 710/13, parc.č. 205, 206 vk.ú. Suchdol; stavebnici: Z_T-A- a

Pú. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se stavebním záměrem

„Přístavba k domu č. p. 710, Praha Suchdol“ na pozemku parc.č. 205, 206 v k.ú. Suchdol. Ráda

ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

12) žádost o souhlas s DIO — VÝSTAVBA KOMUNIKACÍ - LOKALITA „ALŠOVA VYHLÍDKA".

Místo: Alšova vyhlídka, mezi ul. Ke Kozím Hřbetům a Bažantní, parc.č. 74/1, 74/4, 74/18, 74/20 v k.ú.

Suchdol; Stavebník: EKOSPOL a.s. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí
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s DIO „Přístavba k domu č. p. 710, Praha Suchdol“ na pozemku parc.č. 205, 206 v k.ú. Suchdol.

Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

13) Žádost o stanovisko k územní studii Na Mírách — Za Sokolovnou. Usnesení rady: Rada bere

na vědomí, že ředitel firmy LIVING-PRAGUE s.r.o. pan Ladislav Lepka předložil KURI během pondělí

20. května navrh studie řešení komunikací a parcelace části území Na Mírách při ulici Za Sokolovnou.

Rada bere návrh na vědomí s tím, že KÚRI jej bude projednávat na svém příštím jednání v pondělí

17.6. Rada na základě doporučení KURI doporučuje předkladateli, aby do té doby zajistil vyjádření si-

lničního správního úřadu a IPR, kteří jsou neopomenutelnými účastníky projednání studie. Dále by

situace měla být doplněna o profily jednotlivých ulic, o stručnou textovou část s bilancemi území, která

by popsala navržené řešení (zastavěné plochy, kapacita území/počty obyvatel, vozidel, počty stání ve

veřejném prostoru apod.), majetkovou situaci, tedy vyznačení pozemků majitelů, kteří s návrhem sou-

hlasí a kteří ne, návrhem etapizace řešení apod. Hlasování o usnesení: 5-0-0

25.25 Změnové listy č; 4 a 5 stavby “Výstavba splaškové kanalizace a plynovodu U Kapličky,

Bažantní“. Předkládá: C. Mudruňka, ref. realizace investic. Rada odkládá na příště.

25.26 Žádost JSDH Suchdol o přidělení bytu členovi jednotky. Předkládá: starosta. Usnesení rady:

Rada bere na vědomí a konstatuje, že zatím není žádný byt k dispozici. Rada ukládá paní Felgrové,

aby s uvedeným požadavkem počítala v případě uvolnění některého z bytů. Hlasování o usnesení:

5-0-0

25.27 Objednání cyklu představení s tématem protidrogové prevence u společnosti Divadelta.

Usnesení rady: Rada v souladu se schváleným projektem „Poznej, prožij, změň a pochop“, na který

byla poskytnuta dotace hl. m. Prahy ve výši 84.000 Kč z Grantového programu hl. m. Prahy pro oblast

adiktologických služeb pro městské části pro rok 2019 určené na realizaci protidrogové prevence na

místní úrovni, schvaluje objednání cyklu divadelních představení u společnosti Divadelta, ze. za cenu

84.000 Kč. Rada pověřuje starostu, aby objednavku podepsal a ukládá lng. Stěpánkové, aby

představení objednala. Hlasování o usnesení: 5-0—0

Zasedaní bylo ukončeno v 19.25 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 22. 5. 2019
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