
Program 39. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

11. září 2019

39.1 Dodatek č.1 ke SoSB - zřízení služebnosti-věcného břemene — katodová ochrana — NOVÉ

UMISTENI TRASY. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

39.2 Rekonstrukce elektro v bytě Stehlíkova — vícenáklady. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

39.3 Vyhodnocení údržby zeleně a komunikaci. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

39.4 MŽP - Posouzení vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení k záměru SOKP 518

Ruzyně - Suchdol. Předkládá: starosta.

39.5 Spolupréce s ČZU na mapování produkce odpadů a skleníkových plynů z činností MČ. Předkládá:

starosta.

39.6 Žádost MHMP 7 mapování veřejných vodních zdrojů na území MČ Praha-Suchdol. Předkládá: Ing.

M. Novotný, referent ZP.

39.7 Snížení nájemného neb. prostor v budově radnice pro dobu nástavby KKC - ordinace, kavárna.

Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

39.8. Informace ke stavbě„ Modernizace a rozšíření areálu ZŠ M. Alše — část rekonstrukce fasády

původní budovy“. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

39.9. Úprava venkovních ploch u novostavby BD Suchdolskě náměstí - trvalkové záhony. Předkládá:

Ing. M. Novotný, referent ZP.

39.10 Plán služeb strážnice MP na září. Předkládá: starosta.

39.11 Zápis zjednání KÚRI dne 9. 9. 2019. Předkládá: starosta.



zAplsvz 39. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 11. ZÁŘÍ 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: Ing. Petr Hejl - starosta

Zasedání bylo zahájeno v 16:00 hod.

Program zasedání:

39.1 Dodatek č.1 ke SoSB - zřízení služebnosti-věcného břemene — katodová ochrana - NOVÉ

UMISTENI TRASY. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Rada po úpravách schvaluje návrh

dodatku č.1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pod číslem 036/2018

s oprávněným, společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s., IC: 27403505„ se sídlem:

U Plynárny 500, 145 08, Praha 4 , a investorem, společností Dalavrien s.r.o., IC: 03883442

Evropská 810/136, 160 00, Praha-Vokovice, na zřízení přeložky stanice katodově ochrany č. 10

Lysolaje, ve vlastnictví budoucího oprávněného a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

39.2 Rekonstrukce elektro v bytě Stehlíkova — vícenáklady. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí

OHSOM. Rada souhlasí s proplacením nepředpokládaných vícenákladů panu _, nájemci

bytové jednotky č. 3, Stehlíkova 929, Praha-Suchdol ve výši 14.090,50,-Kč, z důvodu zjištění

existence nevyhovujících hliníkových rozvodů v bytových jádrech. Hlasování o usnesení: 5-0-0

39.3 Vyhodnocení údržby zeleně a komunikací. Předkládá: Ing. Vik, mistostarosta. Usneseni

rady: Rada bere na vědomí informaci lng. Kosaře o spolupráci s Pražskými službami a.s. a schvaluje

vymezení ploch k sečení a likvidaci plevelů zajišťovaných touto společností. Rada ukládá OHSOM

zajistit údržbu ostatních ploch zeleně a chodníků pracovníky údržby souběžně s úklidem. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

39.4 MŽP - Posouzení vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení k záměru SOKP

518 Ruzyně — Suchdol. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí zahájení

zjišťovacího řízení.

39.5 Spolupréce s ČZU na mapování produkce odpadů a skleníkových plynů z činností Mč.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že CZU řeší projekt „Strategie zajištění

chytrého managementu města (Smart City) prostřednictvím moderních environmentálních nástrojů

(LCA a EU ETV)“, který je financován z OP PPR a souhlasi s tím, aby v rámci komercializačního

záměru (KZO7) byla zmapována produkce odpadů v městské části a odhadnuto množství

skleníkových plynů (uhlíková stopa), které provoz městské části generuje.

39.6 Žádost MHMP - mapování veřejných vodních zdrojů na území MČ Praha-Suchdol.

Pokračování bodu 35.3 a 37.8. Předkládá: lng. M. Novotný, referent ZP. Usnesení rady: Rada ukládá

lng. Novotnému, aby předložený doplněný seznam zjištěných umělých veřejných vodních zdrojů na

území městské části zaslal na MHMP. Hlasování o usnesení: Hlasování o usnesení: 5-0-0

39.7 Dodatky k nájemním smlouvám - snížení nájemného u nebytových prostor v budově

radnice po dobu realizace nástavby KKC. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada

souhlasí s Dodatkem č. 1 sml. 171/2017 s panemM—(nájemce kavárny) a

s Dodatkem č. 6 sml 53/99 s MUDr. J. MH (nájemce ordinace) na dočasně snížení

nájemného za nebytové prostory v budově ra nice o 0 % měsíčně z důvodu negativních dopadů

provádění nástavby na užívání nebytových prostor. Nájemné se snižuje od 11. 9. 2019. Rada

pověřuje starostu podpisem uvedených dodatků. Hlasování o usnesení: 5-0-0

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 



39.8. Stavba „Modernizace a rozšíření areálu ZŠ M. Alše — část rekonstrukce fasády původní

budovy“, pokračování bodu 37.10. Předkládá: lng. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada bere

na vědomí informace z kontrolnich dnů o dosavadním průběhu stavby a ukládá MgA. Navrátilové

požádat zhotovitele stavby a TDS o neprodleně předložení dokumentace změn díla včetně důvodů

změn a jejich ocenění. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

39.9. Úprava venkovních ploch u novostavby BD Suchdolské náměstí. Předkládá: Ing. M.

Novotný, referent ŽP. Usnesení rady: Rada revokuje usnesení 35.23 a na základě odborně

informace Ing. Novotného o kvalitním provedení souhlasí s provedenou úpravou zeleně plochy před

novostavbou na Suchdolském náměstí. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

39.10 Plán služeb strážnice MP na září. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí.

39.11 Zápis zjednání KÚRI dne 9. 9. 2019. Předkládá: starosta.

1) Prezentace studie řešení nové multifunkční haly u ZŠ, Za sokolovnou, parc. č. 1068/1

Usnesení rady: Rada bere na vědomí prezentaci návrhu studie s propočtem nákladů stavby a

připomínky z diskuse v KÚRI. Rada na základě doporučení KÚRI požaduje od zpracovatele studie

- ověření kapacity vodovodu v ulici Za Sokolovnou,

- upřesnění likvidace dešťových vod,

- upřesnění možných dotací dle aktuálních operačních programů,

- zvážení a návrh možnosti výstavby po etapách,

- ověření potřebnosti podzemního parkoviště vzhledem k využití haly a jejímu okolí,

- podrobně odůvodnění zásadního nárůstu předpokládaných nákladů stavby oproti předpokladům

v architektonické soutěži.

Hlasování o usnesení: 5-0-0.

3) Žádost o stanovisko k ÚR + SP parkoviště pro autobusy v areálu čZU, parc. č. 1627/1, k.ú.

Suchdol. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s umístěním parkoviště pro dva

autobusy v areálu ČZU. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování

o usnesení: 5-0-0.

4) Žádost o stanovisko k dělení pozemku Alšova vyhlídka, parc. č. 7411-35 v k.ú. Suchdol.

Žadatel/stavebník/investor: EKOSPOL a.s., Praha 7. Usnesení rady: Rada na základě doporučení

KÚRI souhlasí s aktualizovaným stanoviskem k dělení pozemku Alšova vyhlídka za podmínky, že

žadatel smluvně vyřeší přístup vlastníka k vodovodu (přivaděč pro město Roztoky a další obce

nacházející se na tomto pozemku). Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli.

Hlasování o usnesení: 5-0-0.

5) Žádost o stanovisko pro ÚS na přístavbu RD Budyňská 314/12, parc. č. 1415, 1416 v k.ú.

Suchdol. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s návrhem přístavby RD

Budyňská za podmínky, že přístavba bude uskočená min. 1 m od stavební čáry směrem od ulice.

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

6) Žádost o stanovisko na demolicilRD K Drsnici, parc. č. 699 a 700 v k.ú. Suchdol. Usnesení

rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí se stanoviskem na demolici RD K Drsnici. Rada

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

7) Žádost o stanovisko k rekonstrukci komunikaci na Novém Suchdole, etapa 0001. Usnesení

rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí se stavbou. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby

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

10) Žádost o stanovisko na změnu užívání prostor Uzoučká 1028/3, parc. č. 2158/1,2, k.ú.

Suchdol. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se změnou užívání prostor na

kosmetický salon. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování

o usnesení: 5-0-0.

11) Žádost o stanovisko ke změně ÚR úpravy RD K Roztokům 1200/10a, parc. č. 529/4 a 530/4

v k.ú. Suchdol. Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s projektem. Rada ukládá Ing.

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

12) Žádost o stanovisko k odstranéni zbylé části zemědělské stavby/stodoly na parcele 2253

v k.ú. Suchdol — Trojanův mlýn. Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s odstraněním zbylé

části zemědělské stavby. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování:

5-0-0.

Zasedání bylo ukončeno v 19.10 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 11. 09. 2019

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 


