
RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

% ZÁPIS ZE 62. ZASEDÁNÍ

DNE 11. BŘEZNA 2020

Přítomni: lng. Petr Hejl - starosta

lng. Věra Štěpánková - místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

Ing. Andrea Hrobská Mináriková — radní

lng. Gabriela Lněničková - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Hrobská

Zapisovatel: starosta

Zasedání bylo zahájeno v 16:15 hod.

Program zasedání:

62.1 Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava. Předkládá: Předkládá: MgA J. Navrátilová, ref.

výstavby. Usnesení rady: Rada bere na vědomí znění Rozhodnutí z 18. 2. 2020 o trvalém odnětí

pozemku z funkce lesa a pověřuje MgA. Navrátilovou, aby dala pokyn k úhradě poplatku, který činí

107.680,- Kč. Pověřuje EO k uhrazení poplatku. Hlasování o usnesení: 5-0-0

62.2 Výpověď svozu odpadu — Pražské služby. Předkládá: Ing. M. Kosař, ved. OHSOM. Rada

odkládá na příště.

62.3 Schválení zřízeni služebnosti -— věcného břemene - PRE (Alšova vyhlídka). Předkládá: Ing.

M. Kosař, ved. OHSOM. Usnesení rady: Rada souhlasí se zřízením služebnosti (věcného břemene)

ve prospěch oprávněné společnosti PREdístribuce, as., IČ: 273765516, se sídlem Svornosti

3199/19a, 150 00 Praha—Smíchov a žádá zastupitelstvo o projednání. Hlasování o usnesení: 5-0-0

62.4 Pohledávky na službách — bytový dům Stehlíkova. Předkládá: H. Felgrová, referentka BH.

Usnesení rady: Rada bere na vědomí informaci o návrhu postupu při řešení nedoplatků za služby

v bytovém domě Stehlíkova 930 a žádá paní Felgrovou o zajištění. Hlasování o usnesení: 5—0-0

62.5 Výsledky e—aukce na dodávku el. Energie a plynu. Předkládá: lng. M. Kosař, ved. OHSOM.

Usnesení rady: Rada schvaluje výsledky e—aukce pro městskou část Praha-Suchdol, kterou

provedla Aukční společnost V&M sro., 0 sdružených službách dodávky elektřiny (1.4.2021 —

31.3.2023) a zemního plynu (1.7.2020—3062022) od společnosti SPP CZ, a.s., lČ28488016, za

ceny 582 Kč/MWh u plynu a 1558 Kč/MWh u elektřiny. Rada souhlasí s uzavřením smluv na

dodávku plynu a elektřiny a pověřuje starostu podpisem smluv. Hlasování o usnesení: 5-0—0

62.6 Žádost o vyřazení majetku MŠ Gagarinova Předkládá: Mgr. S. Zelený, ředitel MŠ

Gagarinova. Usnesení rady: Rada souhlasí s vyřazením nefunkčního a rozbiteho majetku a jeho

následnou likvidací odevzdáním do sběrného dvora. Hlasování o usnesení: 5-0-0

62.7 Uvolnění členského příspěvku na činnost Sdružení obcí postižených provozem Letiště

Praha. Předkládá: J. Štůla, ved. EO. Usnesení rady: Rada ukládá vedoucímu EO zaslat členský

příspěvek Sdružení obcí postižených provozem Letiště Praha ve výši 19.151,- Kč. Hlasování

o usnesení: 5—0-0

62.8 Uvolnění členského příspěvku - Svazu městských části hlavního města Prahy.

Předkládá: J. Štůla, ved. EO Usnesení rady: Rada ukládá vedoucímu EO zaslat členský příspěvek

Svazu městských části hlavního města Prahy ve výši 20.000,- Kč. Hlasování o usnesení: 5-0-0

62.9 Zaslání neinvestičního příspěvku na provoz hřbitova v Úněticích. Předkládá: J. Stůla, ved.

EO Usneseni rady: Rada souhlasí se zasláním neinv. transferu ve výši 56.500— Kč obci Unětice dle

dohody o spolupráci při provozování veřejného pohřebiště č. 45/2003 vč. dodatku č. 1 z r. 2012 a

dle schváleného rozpočtu na rok 2020. RMČ ukládá ved. EO příspěvek zaslat na účet. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

62.10 Omezení tranzitní dopravy pro tranzit do 12 t na silnici |ll241. Předkládá: starosta. Rada

odkládá na příště.

62.11 Opatření ke koronaviru Covid — 19. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada bere na

vědomí přijatá opatření a informace Bezpečnostní rady hl.m. Prahy ze dne 10. 3. 2020. Rada
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projednala s ředitelem Centra pro seniory Horizont, které vykonává v městské části pečovatelskou

službu, aktuální situaci. Dle sdělení ředitelů navštívilo MŠ K Roztokům ve středu 11. 3. školku 13

dětí (kapacita 75 dětí) a MŠ Gagarinova 50 dětí (ze 156 déti). Ve školkách i nadále trvá výzva všem

rodičům dětí, které v posledních dvou týdnech navštívily Itálii, aby i v týdnu od 9. do 13. března,

bude-li to možné, nechali své děti doma. Hlasování o usnesení: 5—0—0

62.12 Záznam jednání KURI z 9. 3. 2020. Předkládá: starosta.

2) Žádost o stanovisko k záměru novostavby RD na pozemku parc.č. 477 při uI. Stržná

Rada na základě doporučení KURI souhlasí se záměrem výstavby RD na části pozemku parc.č. 477

k.ú. Suchdol při ulici Stržná. Hlasování o usnesem’: 4-0-1

3) Žádost o stanovisko pro ÚR+SP na RD na pozemcích parc.č. 699, 700. Místo: K Drsnici.

Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí s UR+SP stavby „RD Suchdol parc.č.

699, 700". Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby zaslal stanovisko rady žadateli. Hlasování o usnesení:

5-0—0

4) Žádost o stanovisko k ohlášení stavby - změna užívání na bistro. Místo: Brandejsovo nám.

496/8. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí s ohlášením stavby „Bistro

Brandejsovo náměstí“ za podmínky, že provoz nebude zatěžovat nepřiměřeným hlukem a

zápachem venkovní prostor a sousední nemovitosti. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby zaslal

stanovisko rady žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

5) Žádost o souhlas s využitím stávající přípojky splašková kanalizace v ul. U Hotelu. Místo: U

Hotelu 368/4. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí s napojením RD v ul. U

Hotelu 368/4 na řad splaškové kanalizace. Jedná se o náhradu za stávající přípojku. Rada ukládá

lng. Mudruňkovi, aby zaslal stanovisko rady žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

7) Žádost o stanovisko pro připojení na komunikaci novostavby RD Vysokoškolská 1000/28.

Místo: Vysokoškolská 1000/28. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí

s připojením novostavby RD Vysokoškolská 1000/28 na stávající komunikaci. Rada ukládá lng.

Mudruňkovi, aby zaslal stanovisko rady žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

9) Žádost o stanovisko dostavba FŽPZ Místo: areál ČZU. Usnesení rady: Rada na základě

doporučení KURI souhlasí s dostavbou FZP. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby zaslal stanovisko

rady žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

10) Žádost o stanovisko pro změnu stavby před dokončením. Místo: Pod Rybníčkem 185/6.

Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí se změnou stavby před dokončením.

Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby zaslal stanovisko rady žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

11) Žádost o stanovisko pro upřesnění návrhu změny ÚP na pozemku parc.č. 434 k.ú. Sedlec

Místo: pozemek parc. č. 434 k.ú. Sedlec. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI

nesouhlasí se změnou funkčního využití. Rada ukládá starostovi, aby zajistil odeslání informace.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

12) Zbourání části objektu čp. 54/3 v ulic V Ořeší na pozemku 312, k.ú. Suchdol. KURI

konstatuje, že došlo ke zbourání části objektu, který byl rekonstruován. Rada na základě požadavku

KURI souhlasí s podáním podnětu na Odbor výstavby UMČ Prahy 6 kvůli zbourání části stavby,

přičemž demolice nebyla 3 MČ projednána, a žádá majitele nemovitosti čp. 54/3 o zaslání

dokumentace k demolici části objektu. Hlasování o usnesení: 5—0—0

62.13 Složení grantové komise. Předkládá: místostarostka. Usnesení rady: Rada souhlasí se

zřízením grantové komise ve složení: Ll- K P-K Š-il, Ji

K_ LL-O|-, Mi- T-, P. |. H ' . lasovani o usneseni:

5-0-0.

62.14 Souhlas s přijímáním finančních darů v roce 2020 pro ZŠ M. Alše. Předkládá:

místostarostka. Usnesení rady: Rada souhlasí s tím, aby příspěvková organizace ZŠ M. Alše mohla

přijímat v roce 2020 dary do výše 150 tisíc Kč. Hlasování o usneseníz5-0-O.

Zasedání bylo ukončeno ve 20:05 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 11. 3. 2020
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