
Program 46. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

30. října 2019

46.1 Dodatek č.4 ke smlouvě č. 010/2019 „Modernizace a rozšíření areálu ZŠ M. Alše - část

rekonstrukce fasády původní budovy“. Ing. V. Vik, místostarosta.

46.2 Prodej plynárenského zařízení na pozemku parc.č. 2384, k.ú. Suchdol, PPD. Předkládá: Ing. M.

Kosař, vedoucí OHSOM.

46.3 Zřízení služebnosti-věcného břemene ve prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce,

a.s. na pozemku, parc.č. 2384, k.ú. Suchdol. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

46.4 Žádost o stanovisko k územnímu plánování ve věci zrušení Zahrádkářské osady Na Rybářce

v Praze-Suchdole. Pokračování bodu 45.7. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

46.5 Smlouva o smlouvě budoucí kupní se společností Ekospol a.s. na splaškovou kanalizaci na

„Alšově vyhlídce“. Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. real. Investic.

46.6 Parkování v oblasti Nového Suchdola. Předkládá: starosta.

46.7 Žádost obyvatel z ulice U Kapličky o optimalizaci daně z nemovitosti z důvodu zátěže hlukem.

Předkládá: starosta.

46.8 Hospodaření příspěvkových organizací za Ill. čtvrtletí 2019. Předkládá: starosta.

46.9 Připomínky k oznámení záměru EIA SOKP 519 Suchdol — Březiněves. Předkládá: starosta.

46.10 Návrh OZV, kterou se mění vyhláška o místním poplatků ze psů. Předkládá: starosta.

46.11 Návrh OZV, kterou se mění vyhláška o místním poplatku z pobytu. Předkládá: starosta.

46.12 Návrh OZV, kterou se mění Statut hl.m. Prahy. Předkládá: starosta.

46.13 Pravidla pro svěřování věcí z vlastnictví hl. m. Prahy do správy městských částí, nové znění.

Předkládá: starosta.

46.14 Informace ke smlouvě č. 5I2008 se společností Vydra — čistící služba s.r.o. na vyvážení

odpadkových košů.. Předkládá: Ing. M. Novotný, ref. ZP.

46.15 Havárie kanalizace Suchdolské náměstí - neprůchozí řad před Hotelem Galaxie. Předkládá: lng.

M. Novotný, ref. ZP.

46.16 Smlouva s p. H" o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku

parc.č. 2282/4, k.ú. Suchdol. Předkládá: M. Kosař, vedoucí OHSOM.

46.17 Vyhrazené pruhy v ul. Kamýcká. Předkládá: starosta.





ZÁPIS ZE 46. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 30. ŘÍJNA 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. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.10 hod.

Program zasedání:

46.1 Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 010/2019 „Modernizace a rozšíření areálu ZŠ M. Alše - část

rekonstrukce fasády původní budovy“. Ing. V. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada po

úpravách souhlasí s návrhem dodatku č. 4 ke smlouvě č. 010/2019 „Modernizace a rozšíření areálu

ZŠ M. Alše — část rekonstrukce fasády původní budovy“ se spol. “AMIKA FIRST s.r.o., Primátorská

296/38, Praha 8. Dodatek č. 4 upřesňuje rozsah dílá dle požadavků městské části a zahrnuje

nepředpokládané změny na základě zjištění skutečného stavu budovy v průběhu provádění stavby.

Dodatek č. 4 snižuje v důsledku odsouhlasených víceprací á méněprácí cenu díla o 987.724 Kč na

konečnou cenu 4.887.622 Kč bez DPH a stanovuje termín dokončení a předání celého díla na

4. 11. 2019. Rada pověřuje starostu podpisem dodatku. Hlasování o usnesení: 5-0-0

46.2 Prodej plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 2384, k. ú. Suchdol, PPD. Předkládá:

Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje kupní smlouvu č.

187/2019 na prodej plynárenského zařízení — plynovodu v ulici Lysolajská, kupující: Pražská

plynárenská Distribuce a.s., IČ: 27403505, se sídlem U Plynárny 500, 145 08 Praha 4, za cenu

191.000 Kč bez DPH stanovenou distributorem plynu. Ráda pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

46.3 Zřízení služebnosti-věcného břemene ve prospěch společnosti Pražská plynárenská

Distribuce, a.s. na pozemku, parc. č. 2384, k. ú. Suchdol. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí

OHSOM. Usnesení rady: Ráda souhlasí se zřízením služebnosti-věcného břemene ve prospěch

oprávněného — společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., se sídlem: U Plynárny 500, 145 08

Praha 4, IČ: 27403505. Věcné břemeno se zřizuje na pozemku, parc. č. 2384, (ulice Lysolajská) k.ú.

Suchdol, zapsaném na LV č.1, vedeném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu a to za jednorázovou

náhradu ve výši 4.150 Kč bez DPH, tj. 5.022 Kč včetně DPH. Výše úhrady vyplývá z podminek

budoucího vlastníka a provozovatele plynovodu pro odkoupení plynovodu. Rada žádá zastupitelstvo

o projednání na příštím zasedání. Hlasování o usnesení: 5-0-0

46.4 Žádost o stanovisko k územnímu plánování ve věci zrušení Zahrádkářské osady Na

Rybářce v Praze-Suchdole. Pokračování bodu 45.7. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

Usnesení rady: Rada konstatuje, že v územním plánu je pro toto území dlouhodobě plánováno

využití pro OB a ZMK. MČ není nyní známo, vjakém časovém horizontu bude nájemní smlouva se

zahrádkářským svazem ukončena a kdy pak bude dle této smlouvy požadováno odstranění staveb

na pozemku parc. č. 237. Rada ukládá starostovi, aby zajistil zaslání odpovědi a kopie nájemní

smlouvy Policii ČR. Hlasování o usnesení: 5-0-0

46.5 Smlouva o budouci kupni smlouvě se společností Ekospol a.s. na splaškovou kanalizaci

na „Alšově vyhlídce“. Rada nesouhlasí s návrhem smlouvy a ukládá lng. Mudruňkovi ve spolupráci

s provozovatelem kanalizace neprodleně prověřit technický stav předmětné kanalizace včetně

nezbytné dokumentace a předložit informaci radě. Hlasování o usnesení: 5-0-0

46.6 Parkování v oblasti Nového Suchdola. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada žádá KÚRI

o projednání návrhu parkování v oblasti Nového Suchdola. Hlasování o usnesení: 5-0-0

46.7 Žádost obyvatel z ulice U Kapličky o optimalizaci daně z nemovitosti z důvodu zátěže

hlukem. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada konstatuje, že většina území městské části je

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



bohužel v různé intenzitě zatížena dopravními a jinými vlivy. V rámci území městské části není

možné tyto vlivy zohlednit, protože vyhláška hlavního města neumožňuje stanovit odlišné sazby

daně z nemovitostí pro jednotlivé ulice či oblasti. Městská část bude využívat získané prostředky z

daně z nemovitostí zejména na financování staveb pro zlepšení infrastruktury, která bude sloužit

většině obyvatel (např. splašková a dešťová kanalizace, rekonstrukce komunikací a chodníků,

hřiště, sportovní hala). Rada ukládá starostovi, aby navrhovatelům odpověděl. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

46.8 Hospodaření příspěvkových organizací za III. čtvrtletí 2019. Předkládá: starosta. Rada bere

na vědomí. Usnesení rady: Rada žádá finanční výbor 0 projednání. Hlasování o usnesení: 5-0-0

46.9 Připomínky k oznámení záměru EIA SOKP 519 Suchdol - Březiněves. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje připomínky k oznámení záměru EIA SOKP 519 Suchdol

— Březiněves a ukládá starostovi, aby zajistil zaslání připomínek MZP CR. Hlasování o usnesení:

5-0-0

46.10 Névrh OZV, kterou se mění vyhláška o místním poplatků ze psů. Předkládá: starosta.

Rada odkládá na příště.

46.11 Návrh OZV, kterou se mění vyhláška o mistnim poplatku z pobytu. Předkládá: starosta.

Rada odkládá na příště.

46.12 Návrh OZV, kterou se mění Statut hl. m. Prahy. Předkládá: starosta. Rada odkládá na

příště.

46.13 Pravidla pro svěřování věcí z vlastnictvi hl. m. Prahy do správy městských částí, nové

znění. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí.

46.14 Informace ke smlouvě č. 5/2008 se společností Vydra — čistící služba s.r.o. na vyvážení

odpadkových košů. Předkládá: lng. M. Novotný, ref. ŽP. Usnesení rady: Rada bere informaci na

vědomí a ukládá Ing. Novotnému, aby zjistil u jiných městských částí spokojenost s poskytováním

této služby. Hlasování o usnesení: 5-0-0

46.15 Havárie kanalizace Suchdolské náměstí - neprůchozí řad před hotelem Galaxie.

Předkládá: lng. M. Novotný, ref. ŽP. Rada bere na vědomí, že v srpnu 2019 došlo k havárii

kanalizace na Suchdolském náměstí z důvodu neprůchozího řadu před hotelem Galaxie. Rada MC

dále bere na vědomí, že náklady na vyčištění kanalizace uhradil hotel Galaxie a souhlasí s tím, že

polovinu nákladů uhradí správce kanalizace VaK Beroun. Rada ukládá Ing. Novotnému, aby

informoval hotel Galaxie a správce kanalizace VAK Beroun. Hlasování o usnesení: 5-0-0

46.16 Smlouva s panem H_o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

na pozemku parc. č. 2282/4, k. ú. Suchdol. Předkládá: M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení

rady: Rada po úpravách schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě č. 184/2019 s budoucím

oprávněným, panem Z— l—_Smlouva se týká zřízení přípojky plynu, budované na

pozemku parc. č. 2282/4 k. ú. Suchdol, ul. U Roztockého háje. Rada pověřuje starostu podpisem

smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

46.17 Vyhrazené pruhy v ul. Kamýcká. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí, že organizátor

dopravy ROPID nechal projednat vyhrazení pruhu pro autobusy na ul. Kamýcká v úseku Suchdolská

- V Sedlci bez souhlasu MC .

Zasedání bylo ukončeno v 19.15 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 30. 10. 2019

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


