
Program 49. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

20. listopadu 2019

49.1 Rozpočtové provizorium MČ Praha-Suchdol na rok 2020. Předkládá: starosta.

49.2 Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku parc.č. 1650/43 v k.ú. Suchdol ČZS Na Zavážkách.

Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

49.3 Smlouva o smlouvě budoucí kupní se společnostíkaospol a.s. na splaškovou kanalizaci na

„Alšově vyhlídce“. Pokračování bodu 46.5. Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. real. Investic.

49.4 Předání vybraných úseků splaškové kanalizace na území MČ Praha-Suchdol do správy PVS a.s.

Předkládá: Ing. V. Vik, zástupce starosty.

49.5 Návrh odměn ředitelům škol zřizovaných MČ za období červen - listopad 2019. Předkládá:

starosta.

49.6 Dary pedagogům a vychovatelům zřizovaných škol. Předkládá: starosta.

49.7 Odměny provozním zaměstnancům škol zřizovaných MČ. Pokračování bodu 48.4. Předkládá: lng.

Andrea Hrobská Mináriková.

49.8 Poděkování starosty MČ Praha 6 za účast SDH Praha-Suchdol na prezentaci složek IZS.

Předkládá: starosta.

49.9 Ocenění hasičů zavčinnost v JSDH Praha-Suchdol v roce 2019. Předkládá: starosta.

49.10 Výroční zpráva ZS M. Alše za školní rok 2018/2019. Předkládá: starosta.

49.11 Odpověď na nabídku využití předkupního práva ke stavbě na pozemku 237/2, k.ú. Sedlec

zahrádkářská osada Na Rybářce od pana Podvoleckého. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

49.12 Žádost L. _o vybudování nové přístupové komunikace ke stavebním parcelám v území

ul. Dvorská, Ke Kozím hřbetům, Bažantní. Předkládá: starosta.

49.13 Provoz těžkých stavebních strojů v ul. Ke Kozím hřbetům. Předkládá: starosta.

49.14 Pietní akt u příležitosti 14. výročí úmrtí generálmajora Rudolfa Pernického. Předkládá:

Z. Krumpholcová, ref. kultury.

49.15 Anketní šetření. Předkládá: Ing. V. Štěpánková, místostarostka.



ZÁPIS ZE 49. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 20. LISTOPADU 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 16.20 hod.

Program zasedání:

49.1 Rozpočtové provizorium MČ Praha-Suchdol na rok 2020. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Rada souhlasí s rozpočtovým provizoriem na rok 2020 a doporučuje zastupitelstvu je projednat

na 6. zasedání. Ráda žádá finanční výbor 0 projednání. Hlasování o usnesení: 5-0-0

49.2 Vyhlášení záměru na pronájem pozemku parc.č. 1650/43 v k.ú. Suchdol ČZS Na

Zavážkách. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Ráda schvaluje vyhlášení

záměru na pronájem části pozemku parc. č. 1650/43, k.ú. Suchdol o výměře 285 mzza následujících

podmínek: pronájem od 1. 1. 2020 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; cena pronájmu 12

Kč/m2/rok; podmínka vyklizení a odstranění všech staveb při skončení nájmu; nutný souhlas

pronajímatele s případným podnájmem, přednostní pronájem ČZS Na Zavážkách, který má

pronajatý sousední pozemek. Ráda ukládá tajemnicí záměr vyvěsit na úřední desku po dobu 15 dní.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

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

na „Alšově vyhlídce“. Pokračování bodu 46.5. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. real. investic.

Usnesení rady: Rada souhlasí se smlouvou o smlouvě budoucí kupní se společností EKOSPOL a.s.

ná splaškovou kanalizaci na „Alšově vyhlídce“ za cenu 1000 Kč. Rada pověřuje starostu podpisem

smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

49.4 Předání vybraných úseků splaškové kanalizace na území MČ Praha-Suchdol do správy

PVS a.s. Předkládá: lng. V. Vik, zástupce starosty. Rada bere na vědomí, že hl. m.vPráhá předalo

vybrané úseky splaškové kanalizace na území MČ Praha-Suchdol připojené na UCOV v Troji do

správy PVS a.s.

49.5 Návrh odměn ředitelům škol zřizovaných MČ za období červen — listopad 2019.

Předkládá: starosta. Rada odkládá na příště.

49.6 Dary pedagogům avychovatelům zřizovaných škol. Předkládá: starosta. Usnesení rady:

Ráda žádá ředitele škol zřizovaných městskou částí Praha-Suchdol, aby radě zaslali seznamy

pedagogických pracovníků a vychovatelů škol, kteří působí na školách v období září až prosinec

2019. Hlasování o usnesení: 5-0-0

49.7 Odměny provozním zaměstnancům škol zřizovaných MČ. Pokračování bodu 48.4.

Předkládá: lng. Andrea Hrobská Mináriková. Ráda odkládá na příště.

49.8 Poděkování starosty MČ Praha 6 za účast SDH Praha-Suchdol na prezentaci složek IZS.

Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí.

49.9 Ocenění hasičů za činnost vJSDH Praha-Suchdol vroce 2018. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Ráda schvaluje odměny členům Jednotky Sboru dobrovolných hasičů dle přiložené

tabulky do celkové výše 58.000 Kč jako ocenění za práci ve prospěch městské části na údržbě

požární techniky a za reprezentaci MČ v roce 2019. Odměny budou poskytnuty ve formě peněžních

dárů jednotlivým členům JSDH. Rada schvaluje vzor darovací smlouvy na uvedené dary. Rada

ukládá paní Martincové, aby připravila darovací smlouvy. Ráda pověřuje starostu podpisy

darovacích smluv. Hlasování o usnesení: 5-0-0

49.10 Výroční zpráva ZŠ M. Alše za školní rok 2018/2019. Předkládá: starosta. Ráda bere na

vědomí.

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



49.11 Odpověď na nabídku využití předkupního práva ke stavbě na pozemku 237/2, k.ú.

Sedlec, zahrádkářská osada Na Rybářce od pana Podvoleckého. Předkládá: lng. M. Kosař,

vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada rozhodla nevyužít předkupního práva za navrhovanou

neodpovídající cenu a souhlasí se zněním odpovědi na nabídku na využití předkupního práva ke

stavbě na pozemku 237/2, Zahrádkářské osady Na Rybářce, č. 59 v Praze-Suchdole panu R-

P—. Hlasování o usnesení: 5-0-0

49.12 Žádost paní L. We vybudování nové přístupové komunikace ke stavebním

parcelám v území ul. Dvorská, Ke Kozím hřbetům, Bažantní. Předkládá: starosta. Usnesení rady:

Rada bere na vědomí apel obyvatel Starého Suchdola na vybudování objízdné komunikace z ul.

Dvorské do ul. Ke Kozím hřbetům kolem bývalé drůbežárny, jak je navržena v územní studii „Starý

Suchdol“, kterou připravuje hl. m. Praha. Rada souhlasí se zahrnutím návrhu této komunikace do

připravované zakázky na přípravu projektu na rekonstrukci komunikací na Starém Suchdole.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

49.13 Provoz těžkých stavebních strojů v ul. Ke Kozím hřbetům. Předkládá: starosta. Rada

konstatuje, že stavební práce v této oblasti budou ukončeny do 15. 12. 2019.

49.14 Pietní akt u příležitosti 14. výročí úmrtí generálmajora Rudolfa Pernickěho. Předkládá:

Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada městské části souhlasí s uspořádáním pietního

aktu u příležitosti 14. výročí úmrtí generálmajora Rudolfa Pernického a 75. výročí zahájení operace

Tungsten v pátek 20. prosince 2019 od 11 hodin u pomníku na Brandejsově náměstí. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

49.15 Anketni šetření. Předkládá: lng. V. Štěpánkpvá, místostarostka. Usnesení rady: Rada

souhlasí s anketním šetřením, které se týká aktivit v MC, náplně komunitního centra a potřeb občanů

vsociální oblasti. Formuláře pro šetření budou uveřejněny v Suchdolských listech, na radnici a

v knihovně. Dotazník bude možno vyplnit také na webu MC. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

Zasedání bylo ukončeno v 18.20 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 20. 11. 2019

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 


