
Program 42. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

2. října 2019

42.1 Multifunkční hala s venkovním sportovištěm v Praze-Suchdole - propočet nákladů stavby.

Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

42.2 Bytový dům Kamýcká 684 - příspěvek na stěhování do náhradního bytu, pokračování bodu 41.9.

Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta a Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

42.3 Poděkování za organizaci xv. SUCHDOLSKÉHO POSVÍCENÍ 2019. Předkládá: z. Krumpholcová,

ref. kultury.

42.4 Suchdolský CityCross 2019. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

42.5 Výběr dodavatele výsadby ovocných stromů. Předkládá: Ing. M. Novotný, ref. ŽP.



ZÁPIS ZE 42. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 2. ŘÍJNA 2019

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková — místostarostka

Ing. Václav Vik — místostarosta

lng. Gabriela Lněničková — radní

Omluvena: lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: Ing. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.30 hod.

Program zasedání:

42.1 Multifunkční hala s venkovním sportovištěm v Praze-Suchdole - propočet nákladů

stavby. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s objednáním kontrolního

nezávislého rozpočtu stavebních prací na stavbu multifunkční haly s venkovním sportovištěm v

rozsahu studie zpracované spol. OV Architekti, sro U Kateřiny Bačové, IČ 60207108, Hronětická

218/10, 190 15 Praha 9 - Satalice za cenu do 20 000 Kč vč. DPH. Ráda ukládá MgA. Navrátilové

kontrolní propočet neprodleně objednat s termínem dodání do 18. 10. 2019. Hlasování o usnesení:

400

42.2 Bytový dům Kamýcká 684 - příspěvek na stěhování do náhradního bytu, pokračování

bodu 41.9. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta a Ing. M Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady:

Ráda v souvislosti s přidělením náhradního bytu od 1. 10. 2019 (byt přidělen z důvodu plánované

demolice domu Kamýcká 684 s následnou výstavbou nového bytového domu se startovacími byty)

paní JIP—, která měla v č.p. 684 nájemní smlouvu na dobu neurčitou, souhlasí

- s přestěhováním a montáží stávající kuchyňské linky a s instalací nově pracovní desky,

elektrického sporáku a dřezu. V případě, že nájemce uplatní požadavek na sporák s pořizovací

hodnotou převyšující 5.500 Kč, ráda požaduje řešit tento požadavek doplatkem ze strany nájemce.

- s poskytnutím příspěvku nájemci ve výši 20.000 Kč na nezbytně náklady spojené se stěhováním

do náhradního bytu.

Ráda ukládá lng. Kosařovi neprodleně zajistit dokončení úprav bytu (nátěry, výmalba sklepa, atd.) a

souhlasí s užíváním skleníku v rohu zahrady u domu Kamýcká 684 paní Papouškovou do 30.4.2020.

Ráda současně ukládá lng. Kosařovi prověřit stav balkonů v bytovém domě Stehlíkova 928-930 a

zajistit potřebně opravy omítky, dlažeb a izolací v termínu do 31. 5. 2020. Hlasování o usnesení:

400

42.3 Poděkování za organizaci xv. SUCHDOLSKÉHO POSVÍCENÍ 2019. Předkládá:

Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Ráda děkuje za organizaci XV. SUCHDOLSKÉHO

POSVICENI, které proběhlo v sobotu 28. září 2019 na Suchdolském náměstí. Ráda pověřuje

starostu, aby poslál poděkování: suchdolským hasičům za zapůjčení, postavení a sklizeni

technického zázemí vč. pódia, ZŠ M. Alše za organizaci charitativního běhu a vystoupení pěveckého

sboru MIKES (výtěžek z běhu škola předá NF Pink Bubble), spolku Suchdol Sobě za zajištění

pečení a vaření kotlíkově polévky, DDM Praha-Suchdol za dílničky a doprovodné aktivity pro děti a

Domovu Sedlec za divadelní vystoupení a rukodělný stánek. Hlasování o usnesení: 4-0-0

42.4 Suchdolský CityCross 2019. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Ráda

souhlasí se spolupořádáním 6. ročníku amatérského cyklistického závodu pro děti i dospělé -

Suchdolský citycross, v sobotu 9. listopadu 2019 v prostorách hřiště za sokolovnou. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

42.5 Výběr dodavatele výsadby. Předkládá: Ing. M. Novotný, ref. ŽP. Ráda odkládá na příště.

Zasedání bylo ukončeno v 17.30 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 2. 10. 2019

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


