
Program 33. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

22. července 2019

33.1 R0 - Úprava rozpočtu na r. 20,19 - poskytnutí neinvestičníchvúčelových prostředků ve výši 30.000

Kč ze st. rozpočtu z Uřadu práce Ceské republiky. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

33.2 R0 - navýšení rozpočtu r. 2019 o fin. prostředky ve výši 545 tis. Kč z obdrženého odvodu VHP.

Předkládá: J. Stůla

33.3 R0 - Navýšení rozpočtu roku 2019 o neinvestiční dotaci ve výši 3.772,3 tis. Kč v rámci OPPPR.

Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

33.4 Navýšení rozpočtu roku 2019 o neinvestiční dotaci ve výši 2.255 tis. Kč na zeleň. Předkládá:

J. Stůla, vedoucí EO.

33.5 Navýšení rozpočtu roku 2019 o investiční dotaci ve výši 450 tis. Kč na na provoz JSDH.

Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

33.6 R0 - úprava rozpočtu r. 2019 - finanční vypořádání za r. 2018 se st. rozpočtem. Předkládá:

J. Stůla, vedoucí EO.

33.] R0 - úprava rozpočtu r. 2019 - finanční vypořádání za r. 2018 s rozpočtem HMP Předkládá:

J. Stůla, vedoucí EO

33.8 R0 - Vratka 100 % podilu MČ na celkové daňové povinnosti HMP na dani z příjmů právnických

osob za zdaňovací období roku 2018. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

33.9 Žádost o přehodnocení platového výměru ředitelky mateřské školy K Roztokům a přeřazení do

12. platové třídy. Předkládá: Mgr. J. Barková Hešíková, ředitelka MS K Roztokům.

33.10 Žádost o přehodnocení platového výměru ředitele Mateřské školy Gagarinova a přeřazení do

12. platové třídy. Předkládá: Mgr. 8. Zelený, ředitel MS Gagarinova.

33.11 Nákup ochranných pomůcek pro Jednotku Sboru dobrovolných hasičů - vyhodnocení nabídek.

Pokračování bodu 31.11 . Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

33.12 Investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020. Pokračování bodu 31.7. Předkládá: starosta.

33.13 Smlouva c. 154/2019 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci - pozemku

parc. č. 290 v k.ú. Suchdol. Předkládá: starosta.

33.14 Vyhodnocení záměru č. 9.2019 na prodej pozemků parc. č. 2323/7 a 2323/8 v k.ú. Suchdol.

Předkládá: starosta.

33.15 Žádost o ukončení smlouvy č. 95/2019 na pronájem pozemku pro umístění komunitního

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

33.16 Žádost p. Bm o souhlas s rekonstrukcí elektro v bytě č. 3, Stehlíkova 929. Předkládá: Ing. M.

Kosař, vedoucí OHSOM.

33.17 Garáže Výhledy - řešení majetkových poměrů. Předkládá: starosta.

33.18 Čerpání prostředků za II. čtvrtletí 2019 - MŠ Gagarinova. Předkládá: starosta.

33.19 čerpání prostředků za II. čtvrtletí 2019 - MŠ K Roztokům. Předkládá: starosta.

33.20 Plán služeb strážnice MP v měsíci srpen 2019. Předkládá: starosta.

33.21 Zápis zjednání KÚRI dne 15. 7. 2019. Předkládá: starosta.

33.22 Stavba BD Kamýcká 684 — studie dosažitelnosti dotačního titulu na výstavbu bytových domů v

pasivním standardu. Předkládá: starosta.

33.23 Zmocnění Mgr. P—č-k zastupování MČ ve věci návrhu na zrušení opatření obecné

povahy - 2. aktualizace Zásad územního rozvoje. Předkládá: starosta.

33.24 Žádost o nájem části pozemku parc.č. 2307/1 v k.ú. Suchdol o výměře 10 m2 na skládku výkopku.

Předkládá: starosta.

33.25 Připomínky k ÚR SOKP, stavba 511. Předkládá: Ing. G. Lněničková, radní.



lepls z 33. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 22. ČERVENCE 2019

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková — místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

Omluvena: lng. Gabriela Lněničková — radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.05 hod.

Program zasedání:

33.1 RO - Úprava rozpočtu na r.,2019 - poskytnutí neinvestičních účelových prostředků ve

výši 30.000 Kč ze st. rozpočtu z Úřadu práce Ceské republiky. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

Usnesení rady: Rada souhlasí s navýšením rozpočtu na rok 2019 o účelovou neinvestiční dotaci ze

státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní politiku zaměstnanosti v celkové výši 30

tis. Kč a v té souvislosti schvaluje následující rozpočtové opatření: příjmová strana: odpa 6330 —

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

městskými obvody nebo částmi, UZ 13101, zvýšit 0 Kč 30 000,-; výdajová strana: odpa 6171 — činnost

místní správy a pol. 5011 — platy zam. v pracovním poměru, UZ 13101, zvýšit 0 Kč 22.400,—; odpa

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

politiku zaměstnanosti, UZ 13101, zvýšit 0 Kč 5.600,-; odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 5032 —

povinné pojistné na veřejné zdravotnictví, UZ 13101, zvýšit 0 Kč 2.000,-. Úprava rozpočtu bude

provedena pod číslem 2077. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP.

Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy. Rada ukládá

vedoucímu EO zajistit provedení schváleného rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení: 4-0-0

33.2 RO - navýšení rozpočtu r. 2019 o fin. prostředky ve výši 545 tis. Kč z obdrženého odvodu

VHP. Předkládá: J. Štůla. Usnesení rady: Rada bere na vědomí zvýšení rozpočtu na r. 2019 o podíl

z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období

1. 1. 2019 — 31. 5. 2019 v celkové výši 545 tis. Kč, který je určený na na sport ve výši 272,5 tis. Kč a

na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast ve výši 272,5 tis. Kč, a žádá ZMČ o projednání

přijetí uvedených finančních prostředků. Rada ukládá ukládá EO zařadit fin. prostředky do rozpočtu

r. 2019 dle pokynu MHMP přechodně na § 6409, pol. 5901 s ÚZ, po schválení úpravy zatřídit na

konkrétní odpa a položku dle platné rozpočtové skladby, včetně ÚZ. Rozpočtové opatření bude

provedeno pod č. dokladu 3042. Dotace podléhá finančnímu vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za

rok 2019 s tím, že finanční prostředky, které nebudou čerpány v r. 2019, bude možné zapojit do

rozpočtu r. 2020 prostřednictvím položky 8115 s UZ 00000098. Příjmy i výdaje budou označeny UZ,

ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO zajistit provedení schváleného

rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení: 4—0-0

Po projednání bodu 33.2 se na jednání dostavila Ing. Lněničková.

33.3 RO - Navýšení rozpočtu roku 2019 o neinvestiční dotaci ve výši 3.772,3 tis. Kč v rámci

OPPPR. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že bylo schváleno

navýšení rozpočtu naší MČ na r. 2019 z Operačního programu Praha — pól růstu o neinvestiční

dotaci ve výši 3 772,3 tis Kč na akci Kulturně komunitní centrum. Rada dále bere na vědomí, že na

MHMP došlo k chybnému nastavení projektu (jedná se o neuznatelné náklady projektu) a tedy i

nesprávnému navýšení rozpočtu naší MČ. Z toho důvodu bude na podzimním zasedání ZHMP toto

rozpočtové opatření revokováno. V rámci konsolidací však musí dotace projít účetnictvím MC. Rada

ukládá EO zařadit fin. prostředky do rozpočtu r. 2019 dle pokynu MHMP přechodně na § 6409, pol.

5901 s ÚZ, po schválení úpravy zatřídit na konkrétní odpa a položku dle platné rozpočtové skladby,

včetně ÚZ. Rozpočtové opatření bude provedeno pod č. dokladu 7006. Hlasování o usnesení: 5—0—0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



33.4 Navýšení rozpočtu roku 2019 o neinvestiční dotaci ve výši 2.255 tis. Kč na zeleň.

Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada bere na vědomí zvýšení rozpočtu na r. 2019

o neinvestiční dotaci v celkové výši 2.255 tis. Kč na následující akce:
 

 

 

 

 

 

Doplnění stromořadí K Horoměřicům 6330 4137 81 700,00 tis. Kč

Stromořadí Za Sokolovnou 6330 4137 81 180,00 tis. Kč

Obnovení polní cesty 6330 4137 81 450,00 tis. Kč

Doplnění stromořadí Kamýcká 6330 4137 81 700,00 tis. Kč

Ovocný sad Na skalce 6330 4137 81 175,00 tis. Kč

Sad čestných občanů 6330 4137 81 50,00 tis. Kč       
Rada žádá ZMČ o projednání přijetí fin. prostředků na příštím zasedání. Rada ukládá EO zařadit fin.

prostředky do rozpočtu r. 2019 dle pokynu MHMP přechodně na § 6409, pol. 5901 s ÚZ, po schválení

úpravy zatřídit na konkrétní odpa a položku dle platné rozpočtové skladby, včetně ÚZ. Rozpočtové

opatření bude provedeno pod č. dokladu 3038. Dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2019

s rozpočtem hl. m. Prahy. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP.

Rada ukládá vedoucímu EO zajistit provedení schváleného rozpočtového opatření. Hlasování

o usnesení: 5—0-0

33.5 Navýšení rozpočtu roku 2019 o investiční dotaci ve výši 450 tis. Kč na na provoz JSDH.

Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada bere na vědomí zvýšení rozpočtu na r. 2019

o účelovou investiční dotaci ve výši 450 tis. Kč na nákup požární techniky pro JSDH_(motorové

čerpadlo) a žádá ZMČ o projednání přijetí fin. prostředků na příštím zasedání. Rada ukládá

vedoucímu EO zařadit fin. prostředky do rozpočtu r. 2019 dle pokynu MHMP přechodně na § 6409,

pol. 5901 s UZ a po schválení zastupitelstvem úpravy zatřídit na konkrétní odpa a položku dle platné

rozpočtové skladby. Rozpočtové opatření bude provedeno pod č. dokladu 3033. Dotace podléhá

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

ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO zajistit provedení schváleného

rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení: 5-0—0

33.6 RO - úprava rozpočtu r. 2019 - finanční vypořádání za r. 2018 se st. rozpočtem.

Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí s následujícím rozpočtovým

opatřením na zařazení výsledného předpisu finančního vypořádání se st. rozpočtem za r. 2019:

příjmová strana: par.0, pol. 8115 — změna stavu na bank. účtech (zůstatek BU z minulých let), ORJ

1000 zvýšit 0 Kč 100,-; odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně pol. 4137 —

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, UZ 98008, ORJ 1000, zvýšit

0 Kč 11.800,-; výdajová strana: odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně a pol.

5347 — převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi,UZ 98187, ORJ 1000,

zvýšit 0 Kč 100,-; odpa 6409 — ostatní činnosti j.n. a pol. 5901 — nespecifikované rezervy,U298008,

zvýšit 0 Kč 11.800,-. Uprava rozpočtu bude provedena pod číslem dokladu 8015. Příjmy i výdaje budou

označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO zajistit provedení

schváleného rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0

33.7 RO - úprava rozpočtu r. 2019 - Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada bere na

vědomí, že z finančního vypořádání s rozpočtem HMP za r. 2018 vyplývá pro naši městskou část

odvod v celkové výši 28.061,64 Kč a příděl ve výši 223.694,40 Kč. Rada souhlasí s následujícím

rozpočtovým opatřením na zařazení výsledného předpisu finančního vypořádání za r. 2018

s rozpočtem hl. m. Prahy: příjmová strana: par. 0, pol. 8115 — změna stavu na bank. účtech (zůstatek

BU z minulých let), ORJ 1000 zvýšit 0 Kč 28.100,-; odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech

územní úrovně pol. 4137 — převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi,

ORJ 1000, zvýšit 0 Kč 223.700,-; výdajová strana: odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech

územní úrovně a pol. 5347 — převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi,

UZ 81, ORJ 1000, zvýšit 0 Kč 7.000,-; odpa 6330 — převody vI. fondům v rozpočtech územní úrovně a

pol. 5347 — převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, UZ 90, ORJ

1000, zvýšit 0 Kč 100,-; odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 5347 —

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, ORJ 1000, zvýšit 0 Kč

21.000,-; odpa 6409 — ostatni činnosti j.n. a pol. 5901 — nespecifikované rezervy, zvýšit 0 Kč 223 700,-.

Uprava rozpočtu bude provedena pod číslem dokladu 8016. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ

a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO zajistit provedení schváleného rozpočtového

opatření a zaslat fin. prostředky na ZBÚ hl. m. Prahy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



33.8 R0 - Vratka 100 % podilu MČ na celkové daňové povinnosti HMP na dani z příjmů

právnických osob za zdaňovací období roku 2018. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO. Usnesení

rady: Rada souhlasí se zvýšením rozpočtu na r. 2019 o dotaci ve výši 100 % podílu DPPO t.j.

1.638,9 tis. Kč a v té souvislosti schvaluje následující rozpočtové opatření: Příjmova strana: odpa

6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 4137 — převody mezi statutárními městy

a jejich městskými obvody nebo částmi, UZ 99, ORJ 1000, ORG 80854, zvýšit 0 Kč 1.638.900,-;

výdajová strana: odpa 3399 — ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků a pol. 6121 — budovy,

haly a stavby, ORJ 620, zvýšit 0 Kč 1.638.900,-. Rozpočtové opatření bude provedeno pod č. dokladu

3040. Tato dotace nepodléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za

rok 2019. Rada ukládá vedoucímu EO zajistit provedení schváleného rozpočtového opatření.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

33.9 Žádost o přehodnocení platového výměru ředitelky mateřské školy Ky Roztokům a

přeřazení do 12. platové třídy. Předkládá: Mgr. J. Barková Hešíková, ředitelka MS K Roztokům.

Rada odkládá na příště.

33.10 Žádost o přehodnocení platového výměru ředitele Mateřské školy Gagarinova a

přeřazení do 12. platové třídy. Předkládá: Mgr. S. Zelený, ředitel MS Gagarinova. Rada odkládá na

příště.

33.11 Nákup ochranných pomůcek pro Jednotku Sboru dobrovolných hasičů - vyhodnocení

nabídek. Pokračování bodu 31.11. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada

na základě průzkumu cen vybrala pro nákup ochranných pomůcek pro Jednotku Sboru dobrovolných

hasičů cenově nejvýhodnější nabídku od společnosti Duffek s.r.o., IČ 04768663, se sídlem: Košetice

239, 394 22 Košetice, za cenu 212.597 Kč včetně DPH. Rada ukládá vedoucímu OHSOM, aby

vybrané zboží neprodleně objednal. Hlasování o usnesení: 5-0-0

33.12 Investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020. Pokračování bodu 31.7. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje podání žádostí o investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

na rok 2020 na následující akce: Kulturně komunitní centrum - dotace 14 mil. Kč, Zahrady se

hřbitovem a rekonstrukce kaple sv. Václava dotace ve výši 18 mil. Kč. Hlasování o usnesení: 5-0-0

33.13 Smlouva c. 154/2019 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci -

pozemku parc. č. 290 v k.ú. Suchdol. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje smlouvu

č. 154/2019 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci - pozemku parc. č. 290 v k.ú.

Suchdol - s Uřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování o usnesení: 5-0-0.

33.14 Vyhodnocení záměru č. 9.2019 na prodej pozemků parc. č. 2323/7 a 2323/8 v k.ú. Suchdol.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že k záměru č. 9.2019 na prodej pozemků

parc. č. 2323/7 a 2323/8 v k.ú. Suchdol se přihlásila paní F—, která s podmínkami uvedenými v

záměru souhlasí. Rada doporučuje zastupitelstvu projednat prodej uvedených pozemků na příštím

zasedání. Hlasování o usnesení: 5-0-0

33.15 Žádost o ukončení smlouvy č. 95/2019 na pronájem pozemku pro umístění komunitního

kompostéru. Předkládá: H. Felgrova, ref. BH. Usnesení rady: Rada souhlasí s ukončením nájemní

smlouvy č. 95/2010 pro umístění komunitního kompostéru dohodou k 30.6.2019. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

33.16 Žádost pana B_o souhlas s rekonstrukcí elektroinstalace v bytě č. 3, Stehlíkova

929. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada souhlasí s rekonstrukcí

elektroinstalace v bytové jednotce č.3 na náklady nájemce a s poskytnutím příspěvku na rekonstrukci

panu B_, nájemci bytové jednotky č.3, Stehlíkova 929, Praha-Suchdol v celkové výši 31.638,71

Kč za následujících podmínek: výsledkem rekonstrukce bude kompletní výměna všech vodičů za

měděné dle platných norem provedená oprávněnou osobou, celková revize bude provedena revizním

technikem městské části Praha-Suchdol, příspěvek bude poskytnut po zpracování kladné revizní

zprávy. Rada ukládá vedoucímu OHSOM, aby písemně seznámil žadatele s rozhodnutím rady a po

ukončení rekonstrukce neprodleně zajistil provedení celkové revize elektroinstalace.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

33.17 Garáže Výhledy — řešení majetkových poměrů. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí.

33.18 Čerpání prostředků za II. čtvrtletí 2019 - MŠ Gagarinova. Předkládá: starosta. Rada odkládá

na příště.

33.19 Čerpání prostředků za II. čtvrtletí 2019 — MŠ K Roztokům. Předkládá: starosta. Rada

odkládá na příště.

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



33.20 Plán služeb strážnice MP v měsíci srpen 2019. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí.

33.21 Zápis zjednání KÚRI dne 15. 7. 2019. Předkládá: starosta.

1) Žádost o stanovisko k dělení pozemku parc.č. 1460/1,k.ú Suchdol, ul. Budyňská,

žadatelzK-S— Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí s dělením

pozemku parc.č. 1460/1, k.ú Suchdol. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal

žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

2) Žádost o stanovisko ke stavbě Vrtaná studna s připojením. Místo: parc.č. 1665, k.ú Suchdol,

K Horoměřicům 646/13, Praha-Suchdol. Stavebníci: Mgr. lng. _ M— Ph.D., Ing. E-

_. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se stavbou Vrtaná studna

s připojením na pozemku parc.č. 1665, k.ú Suchdol. Rada doporučuje, aby podmínkou realizace díla

bylo zjištění situace ve studnách v přilehlé oblasti. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko

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

3) Zádost o stanovisko pro umístění jímky na dešťovou vodu na pozemku parc. č. 512, k.ú

Suchdol. Stavebník: MUDr. S- K— Ing. M-K- Usnesení rady: Rada na základě

doporučení KURI souhlasí s umístěním jímky na dešťovou vodu na pozemku parc. č. 512, k.ú

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

5-0-0

4) Žádost o stanovisko k aktualizaci SP na akci TV Suchdol, etapa 0002 - Kanalizace Budovec -

2. část. Místo: ul. Kamýcká, Brandejsovo nám.; žadatel: ZAVOS s.r.o., Stavebník: MHMP. Usnesení

rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí s aktualizací stavebního povolení na stavbu TV

Suchdol, etapa 0002 - Kanalizace Budovec - 2. část. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko

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

5) Zádost o stanovisko pro úpravu napojení na komunikaci a úprava připojení BD Suchdolské

náměstí II. Místo: Suchdolské nám., ul. U Hotelu, Praha-Suchdol, parc.č. 312 v k.ú Suchdol,

Stavebník: Ing. IV- F- SD Bohemia Group, a.s. Usnesení rady: Rada na základě

doporučení KURI nesouhlasí s navrhovaným zúžením ulice U Hotelu. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi,

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

6) Zádost o stanovisko pro UR a SP stavby Stavebni úpravy a nástavba koleje G v areálu CZU.

Místo: areál CZU č.p. 1281, 165 21 Praha-Suchdol; Stavebník: CZU. Rada odkládá na příšvtě.

7) Zádost o stanovisko pro UR a SP stavby Parkoviště u objektu KTV při areálu CZU. Misto:

parkovaci plochy u bazénu — KTV v areálu CZU y Praze, parc.č. 1627 v k.ú. Suchdol, stavebník:CZU.

Usnesení rady: Rvada na základě doporučení KURI souhlasí s UR a SP stavby Parkoviště u objektu

KTV při areálu CZU za podmínky, že projekt bude doplněn o výsadbu minimálně 3 stromů na

parkovišti. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli; před vydáním

stanoviska musí žadatel doplnit PD v tištěné podobě. Hlasování o usnesení: 4-0-1, proti hlasovala

|ng.vAndrea Hrobská Mináriková.

8) Zádost o stanovisko pro UR na stavbu „Přeložká SKAO č. 10, Lysolaje I“. Misto: pozemky

v k.ú Lysolaje: 494, 495, 522, 523, pozemky v k.ú Suchdol: 2195/26, 2195/27, 2195/28, 2303;

stavebnik: MC Praha—Lysolaje. Usneseni rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí s UR na

stavbu „Přeložka SKAO č.10, Lysolaje I“ týkající se v k.ú. Lysolaje pozemků 494, 495, 522, 523,

v k.ú. Suchdol pozemků 2195/26, 2195/27, 2195/28, 2303. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby

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

9) Zádost o stanovisko k opatření na „Omezení tranzitní nákladní dopravy nad 12 tun obcí Velké

Přílepy“. Místo: silnice II/240 v úseku R7 - Kralupy; žadatel: obec Velké Přílepy. Usnesení rady: Rada

na základě doporučení KURI souhlasí s opatřením na „Omezení tranzitní nákladní dopravy nad 12

tun obcí Velké Přílepy“ s tím, že požaduje umístění značky 12 t — tranzit B4, E14 na Vitézné náměstí

v Praze 6 - Dejvicích. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

10) Uzemni studie Starý Suchdol, verze po zapracování připomínek. Rada bere na vědomí, že ve

čtvrtek 1. srpna 2019 od 19 hodin proběhne ve velké zasedací místnosti na suchdolské radnici

prezentace návrhu uspořádání územní studie Starý Suchdol po zapracování připomínek.

11) Podnět na změnu územního plánu 2 OP na OB-B na pozemku parc. č. 2195/21, k.ú. Suchdol.

Místo: pozemek parc.č. 2195/21 při ulici Na Skalce poblíž bývalého vodojemu v Horoměřicích, žadatel:

Investrest, s.r.o. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI nesouhlasí se změnou

územního plánu z OP na OB-B na pozemku parc.č. 2195/21, k.ú. Suchdol. Rada ukládá lng.

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

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



12) Žádost o stanovisko k umístění stavby přístřešku na nářadí na par.č. 2272/5. Místo: tresnovka

mezi ulicemi Blažantní a U Kapličky, žadatel:__Usnesení rady: Rada na základě

doporučení KURI souhlasí se stavbou přístřešku na nářadí na par.č. 2272/5, k.ú. Suchdol. Rada

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

13) KURI mimo program projednala petici obyvatel ulice V Udolí k uzavření nejužší části této

komunikace pro automobilovou dopravu. Rada bere na vědomí, že KURI s návrhem petentů

nesouhlasí s tím, že hlediska dopravní obslužnosti MC musí být průjezd zachován; KURI chápe

důvody petentů, kterým se jedná o zklidnění dopravy v místě a o vyloučení střetu vozidel s chodci.

Ztoho důvodu podporuje vybudování cesty pro pěší bez schodišť, která umožní i průjezd dětských

kočárků a invalidních vozíků.

33.22 Stavba BD Kamýcká 684 - studie. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí, že dodatečné

úpravy projektu s ohledem na dosažitelnost dotačního titulu z programu „Nová zelená úsporám“ na

výstavbu bytových domů v pasivním standardu jsou ekonomicky neefektivní.

33.23 Zmocnění Mgr. Pavla Černého k zastupování MČ ve věci návrhu na zrušení opatření

obecné povahy — 2. aktualizace Zásad územního rozvoje “Středočeského kraje. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje zmocnění Mgr. Pavla Cerného k zastupování MC ve věci

návrhu na zrušení opatření obecné povahy — 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského

kraje, vydaného dne 26. 4. 2018 usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

33.24 Žádost o nájem části pozemku parc.č. 2307/1 v k.ú. Suchdol o výměře 10 m2 na skládku

výkopku. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 2307/1

v k.ú. Suchdol o výměře 10 m2 na skládku výkopku společnosti MBM Trade, s.r.o za následujících

podmínek: Pronájem na dobu určitou od 23. 7. 2019 do 21. 8. 2019 včetně. cena za pronájem činí 5 Kč

za m2 a den, ke dni skončení pronájmu bude pronajatý pozemek vyklizen a uveden do původního

stavu. Rada po úpravách schvaluje nájemní smlouvu na uvedený pozemek a pověřuje starostu jejím

podpisem. Hlasování o usnesení: 5-0-0

33.25 Připomínky k ÚR SOKP, stavba 511. Předkládá: lng. G. Lněničková, radní. Usnesení rady:

Městská část Praha-Suchdol požaduje_posouzeni variant řešení SOKP, stavba 511. HIa-

sování o usnesení: 5-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 18.45 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 22. 7. 2019

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


