
Program 64. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

20. února 2020

64.1 Umístění billboardu na fasádě kiosku čerpací stanice Benzina. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref.

realizace investic.

64.2 Granty MČ Praha-Suchdol 2020. Předkládá: Ing. v. Štěpánková, místostarostka.

64.3 Výsledku průzkumu spokojenosti klientů pečovatelské služby Horizontu. Předkládá: starosta.

64.4 Oznámení ČZU o konání Miss Agro 2020. Předkládá: starosta.

64.5 Opatření proti šíření koronaviru Covid-19. Předkládá: starosta.

64.6 Výpověď svozu odpadu — Pražské služby - pokračování bodu 62.2. Předkládá: lng. M. Kosař, ved.

OHSOM.

64.7 Cenová nabídka spol. SUP-technik, a.s. na úpravu odvodnění chodníků u bytových domů mezi

ul. U Kruhovky a Kamýcká. Předkládá: lng C. Mudruňka, ref. realizace investic.

64.8 Řešení dopravní situace na Starém Suchdole. Předkládá: starosta.



ZÁPIS sz 64. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 18. BŘEZNA 2020

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 17.00 hod.

Program zasedání:

64.1 Umístění billboardu na fasádě kiosku čerpací stanice Benzina. Předkládá: lng. Č. Mudruňka,

ref. realizace investic. Usnesení rady: Ráda odkládá na příště a žádá Ing. Mudruňku, aby žádost

rozeslal členům KURI a požádal je o vyjádření k záměru formou e-mailu.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

64.2 Granty MČ Praha-Suchdol 2020. Předkládá: lng. V. Štěpánková, místostarostka. Usnesení

rady: Ráda bere na vědomí, že do grantových programů bylo podáno celkem 11 žádostí o dotaci.

Rada žádá grantovou komisi o projednání podaných žádostí. Hlasování o usnesení: 5-0-0

64.3 Výsledku průzkumu spokojenosti klientů pečovatelské služby Horizontu. Předkládá:

starosta. Rada bere na vědomí.

64.4 Oznámení čZU o konání Miss Agro 2020. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí, že Miss

Agro se bude konat v areálu CZU dne 12. května 2020 od 13.00 do 22.00 hod.

64.5 Opatření proti šíření koronaviru Covid-19. Předkládá: starosta. Usnesení rady:

1. Rada s ohledem na mimořádné dopady opatření proti šíření Coronaviru na ekonomiku drobných

provozoven služeb umístěných v prostorách pronajímaných městskou částí souhlasí, aby byly od

1.4.2020 po dobu trvání vládních opatření pozastaveny pravidelné platby nájemného a celkové roční

nájemné za rok 2020 bylo stanoveno pouze pro dobu bez omezení provozu v důsledku vládního

nařízení. Ráda ukládá paní Felgrové informovat nájemce a po odvolání vládních opatření stanovit

výši ročního nájemného v souladu s tímto usnesením. Hlasování o usnesení: 5-0-0

2. Rada dékuie všem dobrovolníkům, kteří pomáháií při řešení nedostatku roušek a kteří se přihlásili

k poskvtování pomoci starším spoluobčanům.

3. Rada konstatuje, že v době vyhlášeného stavu nouze Policie ČR a Městská policie v provozovně

Créperia Café Girafe na Brandejsově náměstí opakovaně řešila údajné porušení předepsaných

opatření k omezení šíření koronaviru.. Vzhledem k velmi vážné situaci ráda městské části vyzývá

jednatele společnosti Creperie Cafe Girafe s.r.o. (IČ:03937071) pana Aleše Hólzela, aby Créperii

Café Girafena Brandejsové náměstí respektovala smysl a záměr nařízení vlády, která směřují k

omezení šíření koronaviru COVID-19. Hlasování o usnesení: 5-0-0

64.6 Výpověď svozu odpadu — Pražské služby - pokračování bodu 62.2. Předkládá: Ing. M.

Kosař, ved. OHSOM. Usnesení rady: Rada bere na vědomí a) výpověď smlouvy ze strany

společnosti Pražské služby a.s. - IČ: 60194120, se sídlem: Pod Šancemi 444/1, 180 77, Praha 9

ohledně poskytování služeb v odpadovém hospodářství, b) dva návrhy nových smluv na odvoz

odpadu předložené touto společností. Z předložených návrhů radá vybírá Smlouvu o zapojení

podnikatele do obecního systému svozu odpadu hl. m. Prahy. Rada pověřuje starostu podpisem

smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

64.7 Cenová nabídka spol. SUP-technik, a.s. na úpravu odvodnění chodníků u bytových domů

mezi ul. U Kruhovky a Kamýcká. Předkládá: Ing Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení

rady: Rada souhlasí s cenovou nabídkou společnosti SUP-TECHNIK, a.s., |C:61057142 na úpravu

odvodnění chodníků k BD U Kruhovky 940, 941, 944, 945 za 102.112 Kč bez DPH. Společnost SUP-

TECHNIK, a.s. provádí rekonstrukci chodníků dotčených inženýrskými sítěmi a bez opravy

původního nefunkčního odvodnění před bytovými domy nelze rekonstrukci chodníků řádně

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



dokončit..MČ s ohledem na rozpracovanost oprav chodníků oslovila uvedeného dodavatele, který

ve stejném čase a místě zároveň provádí opravu chodníků. Rada pověřuje starostu podpisem

objednávky a ukládá Ing. Mudruňkovi, aby prace objednal. Hlasování o usnesení: 5-0-0

64.8 Řešení dopravni situace na Starém Suchdole. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí

odpověď pana starosty na podnět k řešení dopravní situace v oblasti návsi na Starém Suchdole. V

odpovědi starosta informuje o hledání vhodně dlouhodobé úpravy dopravy v této oblasti a o

konzultacích s odborem dopravy Prahy 6.

Zasedání bylo ukončeno v 18.20 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 18. 3. 2020

 podpis ověřovatelů:

 podpis starosty MČ:


