
Program 56. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

22. ledna 2020

56.1 Provozování kanalizace odvádějící odpadní vody na ČOV Roztoky - kalkulace a stanovení výše

nájemného od 1.1.2020 na základě předání referenční ceny stočného provozovateli VaK Beroun a.s.,

IC 46356975. Pokračování bodu 5.10, 7.4. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta.

56.2 Výběr zhotovitele návrhu na ozelenění ulic Lysolajská, Májová, Výjezdní. Předkládá: MgA. J.

Navrátilová.

56.3 Zřízení služebnosti-věcného břemene na pozemku, parc.č. 2325/1 (ul. V Údolí), k.ú. Suchdol ve

prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

56.4 Žádost o přezkoumání hospodaření městské části Praha-Suchdol za rok 2020. Předkládá:

tajemnice.

56.5 Změny v systému svozuv odpadů na území hlavního města Prahy od 1.1. 2020 - informace.

Předkládá: lng. M. Novotný, ref. ZP.

56.6 Žádost společnosti Lungta o vyvěšení vlajky Tibetu. Předkládá: starosta.

56.7 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2020. Předkládá: starosta.

56.8 Ochraná zdraví a majetku občanů Suchdola. Předkládá: starosta.

56.9 Program 7. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.

56.10 Návrh smlouvy č. 002/2020 o uměleckém výkonu - hudební vystoupení skupiny Caroline Bánd

na akci 8. společný reprezentační ples MC Praha-Suchdol a Lysolaje. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref.

kultury.

56.11 Návrh smlouvy č. 003/2020 o uměleckém výkonu - moderování na akci 8. společný

reprezentační ples MC Praha-Suchdol a Lysolaje. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

56.12 Nabídka společnosti EKOSPOL a.s. - dar za účelem financování vybraných aktivit městské

části. Pokračování bodu 54.14. Předkládá: starosta.

56.13 Návrh kupní smlouvy na splaškovou kanalizaci realizovanou v rámci akce Alšova Vyhlídka.

Předkládá: starosta.

56.14 Bytový dům Stehlíkova 930 podklady pro finanční výbor. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

56.15 Odměny neuvolněných zastupitelů. Předkládá: starosta.



ZÁPIS z 56. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 22. LEDNA 2020

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánkova - místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Andrea Hrobska Mináriková - radní

lng. Gabriela Lnéničková - radní

Omluvena: Ing. Věra Štěpánkova - místostarostka

Ověřovatelé: lng. Hrobska Minariková, lng. Vik

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.30 hod.

Program zasedání:

56.1 Provozování kanalizace odvádějící odpadní vody na ČOV Roztoky - kalkulace a stanovení

výše nájemného od 1.1.2020. Pokračování bodu 53.5. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta.

Usnesení Rady: Rada bere na vědomí kalkulaci nákladů pro “jednotkovou cenu stočného ve výši

43,17 Kč/m3 včetně DPH stanovenou usnesením rady MC č. 53.5 a výši pachtovného za

vodohospodářskou infrastrukturu pro období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 ve výši 1.769.061,- Kč

pro splaškovouv kanalizaci provozovanou společností Vodovody a kanalizace Beroun, a.s, a

připojenou na COV Roztoky. Rada ukládá lng. vNovotnému zajistit zveřejnění informace o ceně

stočného v Suchdolských listech a na webu MC a dále rada ukládá vedoucímu EO fakturovat

měsíční pachtovné ve výši 1/12 celkového ročního nájemného v souladu s koncesní smlouvou.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

56.2 Výběr zhotovitele návrhu na ozelenění ulic Lysolajská, Májová, Výjezdní. Předkládá: MgA.

J. Navrátilová. Usnesení rady: Rada odkládá na příště.

56.3 Zřízení služebnosti-věcného břemene na pozemku, parc.č. 2325/1 (ul. V Údolí), k.ú.

Suchdol ve prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Předkládá: lng. M.

Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada souhlasí se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení

služebnosti-věcného břemene, ve prospěch oprávněného — společnosti Pražská plynárenská

Distribuce, a.s., se sídlem: U Plynárny 500, 145 08 Praha 4, IC: 27403505. Věcné břemeno se

zřizuje v souvislosti se žádostí městské části o přeložku plynovodu na pozemku, parc.č. 2325/1, (ul.

VUdolí), k.ú. Suchdol, zapsaném na LV č. 1, vedeném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu.

Přeložka plynovodu byla podmínkou pro výstavbu kanalizace, byla realizována na žádost městské

části a z tohoto důvodu byla sjednána minimální úhrada za zřízení věcného břemene. Rada

doporučuje zastupitelstvu projednat zřízení věcného břemene na 7. zasedání. Hlasování o

usnesení: 4-0-0

56.4 Žádost o přezkoumání hospodaření městské části Praha-Suchdol za rok 2020. Předkládá:

tajemnice. Usnesení rady: Rada schvaluje žádost městské části Praha-Suchdol opřezkum

hospodaření za rok 2020, který budou provádět pracovníci MHMP. Rada ukládá starostovi, aby

zajistil zaslaní žádosti na MHMP, Odbor kontrolních činností. Hlasování o usnesení: 4-0-0

56.5 Změny v systému svozu odpadů na území hlavního města Prahy od 1. 1. 2020 -

informace. Předkládá: Ing. M. Novotný, ref. ZP. Rada bere na vědomí. Usnesení rady: Bada ukládá

Ing. Novotnému, aby neprodleně aktualizoval seznam odpadkových košů na území MC a připravil

podklady pro uzavření smlouvy o vyvážení s vybraným dodavatelem - Pražskými službami, a.s. a

dále aby neprodleně projednal a předložil radě návrh smlouvy.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

56.6 Žádost společnosti Lungta o vyvěšení vlajky Tibetu. Předkládá: starosta. Usnesení rady:

Rada schvaluje připojení MC Praha-Suchdol k mezinárodní kampaní „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení

Tibetské vlajky dne 10. 3. 2020. Rada ukládá panu Procházkovi, aby vlajku vyvěsil. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

56.7 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2020. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

souhlasí s navýšením navrhu rozpočtu na rok 2020 o 750 tis. Kč 0 výdaje na nákup nástavby na

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



zametací stroj a výměnu herních prvků na dětském hřišti na Výhledském náměstí. Hlasování o

usnesení: 4-0-0

56.8 Bezpečnost občanů Suchdola Ochrana zdraví a majetku občanů Suchdola. Předkládá:

starosta. Rada bere na vědomí, že bod byl zařazen na 7. jednání zastupitelstva a že starosta pozval

na jednání místního strážníka městské policie a ředitele Městské policie hl.m. Prahy.

56.9 Program 7. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

schvaluje doplněný program 7. zasedání ZMC. Hlasování o usnesení: 4-0-0

56.10 Návrh smlouvy č. 002/2020 o uměleckém výkpnu - hudební vystoupení skupiny Caroline

Band na akci 8. společný reprezentační ples MC Praha-Suchdol a Lysolaje. Předkládá: Z.

Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Ráda schvaluje smlouvu č. 002/2020 o vytvoření a

veřejném nedivadelním provozování uměleckého výkonu s P-_- hudební vystoupení

skupiny Caroline Band na akci 8. společný reprezentační ples MČ Praha-Suchdol a Lysolaje za

odměnu ve výši 25.000 Kč. Hlasování o usnesení: 4-0-0

56.11 Névrh smlouvy č. 003/2020 o uměleckém výkonu - moderování na akci 8. společný

reprezentační ples MC Praha-Suchdol a Lysolaje. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

Usnesení rady: Rada schvaluje smlouvu č. 003/2020 o vytvoření a veřejném nedivadelním

provozování uměleckého výkonu se 2-V“ — moderování akce 8. společný

reprezentační ples MČ Praha-Suchdol á Lysolaje za odměnu ve výši 3.500 Kč. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

56.12 Nabidka společnosti EKOSPOL a.s. - dar za účelem financování vybraných aktivit

městské části. Pokračování bodu 54.14. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí novou nábídku

Ekospolu ná dar za účelem financování vybraných aktivit městské části ve výši 150 tis. Kč.

56.13 Návrh kupní smlouvy s EKOSPOL a.s. na splaškovou kanalizaci realizovanou v rámci

akce Alšova Vyhlídka. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s úplatným převodem

splaškové kanalizace realizované EKOSPOLEM a.s. v rámci akce Alšova Vyhlídka do majetku MČ

Praha-Suchdol za smluvní cenu 1.000,- Kč. Rada po úpravách a doplnění potřebných příloh

schvaluje kupní smlouvu na uvedený nákup a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování o

usnesení: 4-0-0

56.14 Bytový dům Stehlíkova 930 podklady pro finanční výbor. Předkládá: lng. V. Vik,

místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí projednání podkladů o správě bytového domu

Stehlíkova 930 na finančním výboru a ukládá pání Felgrové, ve spolupráci s advokátem Mgr.

Ciernym, předložit radě v termínu do 29. 2. 2020 návrh dalšího postupu při řešení nedoplatků za

služby z minulých let v tomto objektu. Hlasování o usnesení: 4-0-0

56.15 Odměny neuvolněných zastupitelů. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada bere na

vědomí, že finanční výbor doporučil, aby odměny neuvolněných zastupitelů zastupitelstvo schválilo v

maximální výši. Ráda žádá zastupitelstvo o projednání. Hlasování o usnesení: 4-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 18.10 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 22. 1. 2020

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


