
Program 50. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

27. listopadu 2019

50.1 Autobusová doprava -jednání s ROPID. Předkládá: starosta.

50.2 Žádost MHMP o stanovisko ke směně pozemků ve vlastnictví ČZU v k.ú. Troja za pozemek

parc.č. 13/1 v k.ú. Suchdol ve vlastnictví hl.m. Prahy. Předkládá: starosta.

50.3 Trasa nové autobusové linky spojující Suchdol s okolními obcemi - návrh jízdního řádu.

Pokračování bodu 47.4 Předkládá: starosta.

50.4 Ohrazení okolo kontejnerů. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

50.5 Návrh odměn ředitelům škol zřizovaných MČ za období červen — listopad 2019. Předkládá:

starosta.

50.6 Dary provozním zaměstnancům škol zřizovaných MČ. Pokračování bodu 49.7. Předkládá: lng.

Andrea Hrobská Mináriková.

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

50.8 Žádost ZŠ M. Alše o souhlas s čerpáním grantu „Školní psycholog“ ve druhém pololetí školního

roku 2019/2020. Předkládá: starosta.

50.9 Spoluorganizace festivalu SLON. Předkládá: Ing. V. Štěpánková, místostarostka.

50.10 Žádost (__o ukončení nájemní smlouvy č. 104/2012 na pronájem části pozemku

parc.č. 1627/6, k.ú. Suchdol, pro umístění prodejního automatu na mléko. Předkládá: H. Felgrová, ref.

BH.

50.11 Žádost o převod nájmu bytu c. 5, Stehlíkova 929, z důvodu úmrtí nájemce. Předkládá: H.

Felgrová, ref. BH.

50.12 Žádost MHMP o stanovisko k výpůjčce části pozemku parc.č. 182 v k.ú. Suchdol. Předkládá:

starosta.



ZÁPIS z 50. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 27. 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 15.25 hod.

Program zasedání:

50.1 Autobusová doprava - jednání s ROPID. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí

rozhodnutí MHMP o uspořádání dopravy na ul. Kamýcká — zřízení vyhrazeného pruhu pro autobusy

směr Praha. Usnesení rady: Rada žádá ROPID o písemnou podrobnou informaci o novém

dopravním opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0

50.2 Žádost MHMP o stanovisko ke směně pozemků ve vlastnictví ČZU v k.ú. Troja za

pozemek parc.č. 13/1 v k.ú. Suchdol ve vlastnictví hl.m. Prahy. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Ráda zásadně nesouhlasí s navrhovanou směnou pozemků ve vlastnictví ČZU v k.ú. Troja za

celý pozemek parc.č. 13/1 v k.ú. Suchdol ve vlastnictví hl.m. Prahy, protože na části pozemku je

vydané územní rozhodnutí na hasičskou zbrojnici, jejímž investorem je hlavní město, Domov Lenka

(chráněné bydlení), je zde v územním plánováno sportoviště, na kterém MČ trvá, a bude zde

vymezeno území terminálu Výhledy včetně P+R. Přes pozemek budou procházet plánované

komunikace vč. tramvajové trati. Ráda ukládá starostovi, aby zajistil zaslání stanoviska rady na

MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0

50.3 Trasa nové autobusové linky spojujici Suchdol s okolními obcemi — návrh jízdního řádu.

Pokračování bodu 47.4. Předkládá: starosta. Ráda odkládá na příště.

50.4 Ohrazení okolo kontejnerů. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada

ukládá lng. Mudruňkovi, aby zajistil dokončení úpravy zpevněných ploch u ohrazení okolo kontejnerů

na ulici lnternacionální zřízeného ze stavebnicového systému pozinkovaných sloupků va

kompozitových dřevitých desek za cenu 64.625 Kč bez DPH od firmy Pontte.CZ — Jiří Novotný, IC:

72827564, Doubravice nad Svitavou. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Po projednání bodu č. 50.4 jednání opustila Ing. Lněničková.

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

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Ráda na základě hodnocení práce ředitelů škol zřizovaných

městskou částí schvaluje odměny za období červen — listopad 2019 ředitelce ZS M. Alše Mgr.

Alexandře Kejharové, řediteli MŠ Gagarinova Mgr. Stanislavu Zelenému a ředitelce MŠ K Roztokům

Mgr. Jaroslávé Hešíkové-Barkové ve výši dle předkladu projednání rady. Odměny budou vyplaceny

z rozpočtu příspěvkových organizací. Ráda ukládá starostovi, aby zajistil zaslání informace

o schváleném usnesení ředitelům škol. Hlasování o usnesení: 4-0-0

50.6 Dary provoznim zaměstnancům škol zřizovaných MČ. Pokračování bodu 49.7. Předkládá:

lng. Andrea Hrobská Mináriková. Usnesení rady: Rada schválila poskytnutí daru provozním

zaměstnancům škol zřizovaných MČ Praha-Suchdol (17 zaměstnanců základní školy, 6

zaměstnanců MŠ Gagarinova, 4 zaměstnanci MŠ K Roztoků), a to následovně:

- ve výši 4.000,- Kč pro pracovní úvazek 0,5 - 1,0;

- ve výši 2.000,- Kč pro pracovní úvazek 0,1 - 0,49.

Tyto dary budou vypláceny jednou ročně, vždy ke konci kalendářního roku. Rada schvaluje po

úpravách vzor darovací smlouvy. Ráda ukládá paní Martincové, aby připravila darovací smlouvy pro

jednotlivé zaměstnance, a panu Štůlovi, aby připravil rozpočtové opatření na financování darů.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



50.7 Dary pedagogům a vychovatelúm zřizovaných škol. Předkládá: starosta. Ráda odkládá ná

příště.

50.8 Žádost ZŠ M. Alše o souhlas s čerpáním grantu „Školní psycholog“ ve druhém pololetí

školního roku 2019/2020. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Ráda souhlasí s čerpáním grantu

„Skolní psycholog“ ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a vyúčtováním grantu do 15.9.2020.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

50.9 Spoluorganizace festivalu SLON. Předkládá: lng. V. Štěpánková, místostarostka. Usnesení

rady: Ráda souhlasí se spolupořádáními festivalu SLON v červnu 2020. Hlasování o usnesení: 4-0-0

50.10 Žádost_l- o ukončení nájemní smlouvy č. 104/2012 na pronájem části

pozemku parc.č. 1627/6, k.ú. Suchdol, pro umístění prodejního automatu na mléko. Předkládá:

H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady. Rada schvaluje na základě žádosti páná_ ukončení

nájemní smlouvy č. 104/2012 na pronájem části pozemku parc.č. 1627/6, k.ú. Suchdol, pro umístění

prodejního automatu na mléko dohodou ke dni 30. 11. 2019. Rada pověřuje starostu podpisem

dohody. Ráda ukládá pání Felgrově, aby po ukončení nájmu provedla kontrolu pozemku. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

50.11 Žádost o převod nájmu bytu č. 5, Stehlíkova 929, z důvodu úmrtí nájemce. Předkládá:

H. Felgrová, ref. BH. Rada odkládá na příště.

50.12 Žádost MHMP o stanovisko k výpůjčce části pozemku parc.č. 182 v k.ú. Suchdol.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s pronájmem pozemku ve vlastnictví a

správě hl.m. Prahy, parc. č. 182 v k. ú. Suchdol, o výměře 3 až 4 tis. m2, společnosti Subterra

a.s. za účelem zřízení zázemí stavby - obnova vodovodních řadů ul. Suchdolská a okoli, akce

1I4K08/00, 2. etapa, na dobu určitou do 30. 6. 2020 za podminky, že bude minimalizován hluk

a prach v lokalitě, o vikendu a svátcích budou práce probíhat jen v době od 9.00 do 16.00

hod. Hlasování o usnesení: 4-0-0

50.13 Multifunkční hala. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí zápis zjednání

kontrolního výboru (KV) a Komise územního rozvoje a infrastruktury (KÚRI) ze dne 26. 11. 2019

k přípravě multifunkční hály. Rada žádá advokátní kancelář Klatovský á Bartoň o doplnění právní

ánálýzy v souladu s požadavky KV. Ráda bere na vědomí, že KÚRI nepožaduje doplnění studie a

propočtu nákladů odálší podklady a varianty. Ráda doporučuje zastupitelstvu zadat vypracování

studie proveditelnosti včetně ánálýzy přínosů a nákladů ve variantách dle projednání v KURI.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 19.20 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 27. 11. 2019

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


