
Program 65. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

25. března 2020

65.1 Umístění billboardu na fasádě kiosku čerpací stanice Benzina. Pokračování bodu 64.1.

Q5.2 Výběr projektanta na akci rekonstrukce kotelny pro BD Stehlíkova 928-930. Předkládá: Ing.

C. Mudruňka, ref. realizace investic.

65.3 Smlouva o podmínkách provádění pokládky SLP rozvodů na Suchdol v roce 2020 se společností

SUP TECHNIK, a.s. Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

65.4 Zadání výběru dodavatele akce „ZŠ Suchdol - zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení

kapacity“. Předkládá: lng. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

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

65.6 Žádost firmy BENEA o ukončení pronájmu pozemku pro stánek s pečivem dohodou ke dni

31.3.2020. Předkládá: starosta.

65.7 Dotace z rozpočtu hlavního města Prahy. Předkládá: starosta.



ZÁPIS sz 65. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 25. BŘEZNA 2020

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Andrea Hrobska Mináriková - radní

lng. Gabriela Lněničkova - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.15 hod.

Program zasedání:

65.1 Umístění billboardu na fasádě kiosku čerpací stanice Benzina. Pokračování bodu 64.1.

Předkládá starosta. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s umístěním

billboardu na fasádě kiosku čerpací stanice Benzina v ul. Kamýcké pro prezentaci produktů a služeb

spol. Benzina. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby žadateli zaslal stanovisko rady. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

65.2 Výběr projektanta na akci rekonstrukce kotelny pro BD Stehlíkova 928-930. Předkládá:

Ing. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada odkládá projednání na příště a ukládá

Ing. Mudruňkovi, aby objednal zpracování posouzení možnosti získání dotací na obnovitelné zdroje

v roce 2021. Hlasování o usnesení: 5-0-0

65.3 Smlouva o podmínkách provádění pokládky SLP rozvodů na Suchdol v roce 2020 se

společností SUP TECHNIK, a.s. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení

rady: Rada po úpravách souhlasí se zněním Smlouvy o podmínkách provádění pokládky SLP

rozvodů na Suchdole v roce 2020 se společností SUP TECHNIK, a.s., IČO: 61057142. a pověřuje

starostu podpisem této smlouvy. Rada ukládá lng. Mudruňkovi zajistit neprodleně dodavatele dlažby

pro rekonstrukci chodníku v ulici k Horoměřicům. Hlasování o usnesení: 5-0-0

65.4 Zadání výběru dodavatele akce „ZŠ Suchdol - zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a

navýšení kapacity“. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada po

úpravách souhlasí se zněním zadání pro výběr dodavatele akce s názvem „ZŠ Suchdol - zkvalitnění

vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity“. Zároveň rada po úpravách souhlasí se zněním

závazné smlouvy o dílo na tuto akci. Hlasování o usnesení: 5-0-0

65.5 Opatření proti šíření koronaviru Covid-19. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí:

- zřízení koordinační skupiny řízené lng. Štěpánkovou pro dobrovolnou pomoc seniorům a dalším

občanům vyžadujících pomoc,

- zprovoznění telefonního čísla: 776 319 737 pro účely dotazů občanů a poskytování informací o

aktuálních možnostech pomoci ze strany dobrovolníků a MC,

- opatření proti šíření koronaviru, které přijal Úřad MČ Praha-Suchdol.

Rada bere dále na vědomí, že městská část obdržela od HMP 560 ks roušek a ty byly poskytnuty

lékařům, otevřeným prodejnám, Horizontu, lékárně a restauracím, které nabízejí dovážku obědů.

Komunikačním kanálem s občany je zejména web, facebook, aplikace MojeObec, informace na

nástěnkach ev. letáčky. Usnesení rady: Rada žádá starostu, aby požádal registr o seznam občanů

městské části ročník 1954 a starších pro účely zajištění cílené pomoci starším spoluobčanům.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

65.6 Žádost firmy BENEA o ukončení pronájmu pozemku pro stánek s pečivem dohodou ke

dni 31. 3. 2020. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada chápe složitou situaci prodejce pečiva a

schvaluje žádost spol. Benea o ukončení pronájmu pozemku na Brandejsově náměstí pro umístění

stánku s pečivem dle nájemní smlouvy č. 113/20013 dohodou ke dni 31. 3. 2020. Rada ukládá paní

Felgrové, aby vypořádala formální náležitosti smlouvy včetně snížení nájemného v době nouzového

stavu dle usnesení rady z 18.3.2020. Hlasování o usnesení: 5-0-0

 podpis ověřovatelů:

 podpis starosty MČ:



65.7 Dotace z rozpočtu hlavního města Prahy. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada bere na

vědomí, že Zastupitelstvo hlavního města Prahy na svém 15. jednání dne 19. 3. 2020 schválilo pro

MC Praha-Suchdol následující dotace:

1) Zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity ZŠ, ve výši 7.350.000 Kč, ORG 81272

2) Rekonstrukce kaple sv. Václava a výstavba hřbitova, ve výši 5.000.000 Kč, ORG 81273

3) Poskytnutí účelové dotace na opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru, ve výši 2.161.800

Kč, UZ 127

4) Dotace na činnost JSDH v souvislosti se zamezením šíření koronaviru, ve výši 115.000 Kč, UZ 127

Rada žádá finanční výbor a zastupitelstvo o projednání přijetí uvedených dotací.,

Hlasování o usnesení: 5-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 18.17 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 25. 3. 2020

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 


