
Program 20. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

10. dubna 2019

20.1 Bezúplatný převod nemovité věci - pozemku parc.č. 290 v k.ú. Suchdol - pozemek pod opěrnou zdi

v ul. Pod Rybníčkem. Předkládá: starosta.

20.2 Záměr prodeje pozemku parc.č. 2323/8 v k.ú. Suchdol - ul. Do Vrchu . Předkládá: starosta.

20.3 Smlouva o výpůjčce hasičské techniky. Předkládá: starosta.

20.4 Smlouva o budoucí smlouvě - zřízení služebnosti-věcného břemene na pozemcích parc. č

1627/6, 2296/2, 2384, 2383, 2301/1 se společností T-Mobile. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

20.5 Smlouvy o poskytnutí účelových dotací - grantový program MC pro rok 2019. Předkládá: Z.

Krumpholcové, ref. kultury.

20.6 Výměna poničené lavičky na Suchdolském náměstí. Předkládá: lng. A. Hrobská Mináriková, radní.

20.7 Žádost MŠ Gagarinova o schválení odpisového plánu řetězové houpačky se skluzavkou.

Předkládá: Mgr. S. Zelený, ředitel MS Gagarinova.

20.8 Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku - zahrádky, parc. č. 895, k.ú. Suchdol o výměře

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

20.9 Vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru v suterénu domu č.p. 930, ul. Stehlíkova.

Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.



zAplsvz 20. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 10. DUBNA 2019

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Gabriela Lněničková — radní

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.00 hod

Program zasedání:

20.1 Bezúplatný převod nemovité věci - pozemku parc.č. 290 v k.ú. Suchdol - pozemek pod

opěrnou zdí v ul. Pod Rybníčkem. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada ukládá starostovi, aby

zajistil zaslání žádosti o projednání bezúplatného převodu na Radu hl. m. Prahy a žádá

zastupitelstvo o projednání bezúplatného nabytí uvedeného pozemku. Hlasování o usnesení: 5-0-0

20.2 Záměr prodeje pozemku parc.č. 2323/8 v k.ú. Suchdol - ul. Do Vrchu. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada bere na vědomí žádost paní F_o odkup pozemku parc. č. 2323/8 v k.ú.

Suchdol za cenu stanovenou ve znaleckém posudku 2921-49/2019. Rada s prodejem pozemku

souhlasí a žádá finanční výbor 0 projednání prodeje uvedeného pozemku a doporučuje

zastupitelstvu projednat prodej na příštím zasedání ZMČ. Hlasování o usnesení: 5-0-0

20.3 Smlouva o výpůjčce hasičské techniky. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje

výpůjční smlouvu s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy na

výpůjčku hasičské techniky v celkové ceně 481.949,77 Kč pro zásahy jednotky Sboru dobrovolných

hasičů MČ Praha-Suchdol. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

20.4 Smlouva o budoucí smlouvě - zřízení služebnosti-věcného břemene na pozemcích parc.

č 1627/6, 2296/2, 2384, 2383, 2301/1 se společností T-Mobile. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí

OHSOM. Usnesení rady: Rada souhlasí se smlouvou o budoucí smlouvě na zřízení služebnosti-

věcného břemene na pozemcích parc. č 1627/6, 2296/2, 2384, 2383, 2301/1 v k.ú. Suchdol, ul.

Lysolajská, ve prospěch oprávněného — společnosti T-Mobile Czech republic a.s., IČ: 64949681, se

sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, 148 00 pro umisténi optické trasy, pod názvem: „Připojení

objektů FTTS na síť TMCZ 11, stavba Praha 6 — Suchdol, Lysolaje SITE 12613“. Rada pověřuje Ing.

Mudruňku, aby zajistil koordinaci s rekonstrukcí komunikace Lysolajská a starostu pověřuje

podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0 „

20.5 Smlouvy o poskytnutí účelových dotací - grantový program MC pro rok 2019. Předkládá:

Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje 9 smluv o poskytnutí

účelové dotace pro neziskové organizace v rámci schváleného grantového programu MC Praha-

Suchdol pro rok 2019. Rada pověřuje starostu podpisem smluv. Hlasování o usnesení: 5-0-0

20.6 Výměna poničené lavičky na Suchdolském náměstí. Předkládá: lng. A. Hrobská Mináriková,

radní. Usnesení rady: Rada souhlasí s výměnou kruhové lavičky na Suchdolském náměstí a ukládá

MgA. Navrátilové, aby novou lavičku vybrala a objednala. Hlasování o usnesení: 5-0-0

20.7 Žádost MŠ Gagarinova o schválení odpisového plánu řetězové houpačky se skluzavkou.

Předkládá: Mgr. S. Zelený, ředitel MŠ Gagarinova. Usnesení rady: Rada schvaluje odpisový plán

investičního majetku MŠ Gagarinova - řetězové dvouhoupačky se skluzavkou v celkové ceně 84.510

Kč a to v 3. odpisové třídě s dobou odpisu 3 let, počátek odpisů duben 2019. Rada ukládá starostovi,

aby zajistil zaslání stanoviska rady k žádosti MŠ Gagarinova. Hlasování o usnesení: 5-0-0

20.8 Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku - zahrádky, parc. č. 895, k.ú. Suchdol

Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Rada vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 895,

Suchdol 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 a uvede jej do řádného stavu, pokud se

s pronajímatelem nedohodne jinak. Pokud tak neučiní, bude vyklizení provedeno na náklady nájemce;

 podpis ověřovatelů:

 podpis starosty MČ:



zahrádka není určena k bydlení; možnost umístění zahradního domku pro potřeby zahrádkářské

činnosti o rozloze max. 3x3 metry; kritériem pro pořadí uchazečů pro výběr pozemku a pro rozhodnutí

o pronájmu zahrádky je datum a hodina podání, nejdříve podaná nabídka bude vyhodnocena jako

první v pořadí. Rada ukládá starostovi, aby zajistil vyvěšení záměru na úřední desce po dobu 30 dní.

Rada ukládá lng. Kosařovi, aby záměr zveřejnil na realitním serveru hl. m. Prahy. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

20.9 Vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru v suterénu domu č.p. 930, ul.

Stehlíkova. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Rada odkládá na příště.

Zasedání bylo ukončeno v 17.45 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 10. 4. 2019

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 


