
Program 69. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

22. dubna 2020

69:1 RO - Navýšení rozpočtu roku 2020 o dotaci ve výši 315 tis. Kč na na provoz JSDH. Předkládá:

J. Stůla, vedoucí EO..

69.2 RO - Navýšení rozpočtu roku 2020 - poskytnutí účelově neinvestiční dotace ve výši 29.000 Kč

z „Grantového programu hl.vm. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízení

pro rok 2020“. Předkládá: J.Stůla, vedoucí EO..

69.3 Pohledávky na službách — bytový dům Stehlíkova 930. Pokračování bodu 68.2. Předkládá: H.

Felgrová, ref. BH.

69.4 Pohledávky v BH a VHČ. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH..

69.5 Zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 2383 (ul. Gagarinova) a 2384 (ul. Lysolajská),

v k.ú. Suchdol, ve prospěch UPC Ceská republika s.r.o. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

69.6 Parkovištěvu objektu KTV při areálu ČZU, vypořádání připomínek MČ. Pokračování bodu 68.3.

Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

69.7 Informace o stavu topolů za fotbalovým hřištěm, posudek stromů, návrh kácení a ošetření.

Pokračování bodu 69.8. Předkládá: lng. M. Novotný, ref. ZP.

69.8 Žádost o souhlas se zvláštním užíváním komunikace ul. Kamýcká, křižovatka s ulicí Budyňská —

překop celé šířky vozovky. Předkládá: starosta.

69.9 Zpráva zjednání grantové komise. Předkládá: starosta.

69.10 Návrh obecně závazné vyhlášky o používání pyrotechnických výrobků a zákazu vypouštění

některých výrobků s neřízeným letem v hlavním městě Praze. Předkládá: starosta.

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

69.12 Řešení dopravní situace na Starém Suchdole. Pokračování bodu 66.2. Předkládá: starosta

69.13 Obnovení provozu Selských trhů od 20.4.2020. Předkládá: Ing. M. Novotný, ref. ŽP.

69.14 Program 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.

69.15 Žádost o vydání územního opatření o stavebni uzávěře. Předkládá: starosta.

69.16 Kupní smlouva s EKOSPOL a.s. Předkládá: starosta.



% ZÁPIS ZE 69. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 22. DUBNA 2020

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

lng. Gabriela Lněničková - radní

Ověřovatelé: llng. Andrea Hrobská Mináriková, lng. Gabriela Lněničková

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.15 hod.

Program zasedání:

69.1 RO - Navýšení rozpočtu roku 2020 o dotaci ve výši 315 tis. Kč na provoz JSDH. Předkládá:

J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí s navýšením rozpočtu MC Praha-Suchdol na

rok 2020 o dotaci na provoz jednotek Sboru dobrovolných hasičů o 315 tis. Kč a schvaluje s tím

související rozpočtové opatření: příjmová strana: odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech

územní úrovně a pol. 4137 — převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi,

UZ 81, ORJ 751, zvýšit 0 Kč 315.000,-; výdajová strana: 5512 — požární ochrana a pol. 5171 — opravy

a udržování, ÚZ 81, ORJ 751, zvýšit 0 Kč 200.000,-; odpa 5512 - požární ochrana a pol. 5132 —

Ochranné pomůcky, ÚZ 81 ORJ 751, zvýšit 0 Kč 80.000; odpa 5512 - požární ochrana a pol. 5163 —

služby peněžních ústavů (pojištění), ÚZ 81 ORJ 751, zvýšit 0 Kč 35.000,-. Úprava rozpočtu bude

provedena pod číslem 3022, nevyužité fin. prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního

vypořádání za rok 2020 s rozpočtem hl. m. Prahy. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG

dle metodiky MHMP (viz příloha dopis). Rada ukládá vedoucímu EO, aby provedl schválené

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

69.2 RO - Navýšení rozpočtu roku 2020 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši

29.000,- Kč z „Grantového programu hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a

školských zařízení pro rok 2020“. Předkládá: J.Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí

s navýšením rozpočtu na rok 2020 o neinv. dotaci ve výši 29.000,- Kč pro ZŠ M. Alše na financování

projektů vrámci Grantového programu hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a

školských zařízeních a schvaluje s tím spojené rozpočtové opatření: příjmová strana: odpa 6330 —

převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 4137 — převody mezi statutárními městy a jejich

městskými obvody nebo částmi, ORJ 412, UZ 115, zvýšit 0 Kč 29.000,-; výdajová strana: odpa 3113 —

zákl. školy a pol. 5336 — neinvestiční transfery zřízeným příspěv. org. (ZŠ), UZ 115, ORJ 412, zvýšit 0

Kč 29.000,-. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem 3029. Příjmy i výdaje budou označeny UZ,

ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Dotace podléhá finančnímu vyúčtování s rozpočtem hl. m. Prahy

za rok 2020. Rada ukládá vedoucímu EO, aby provedl schválené rozpočtové opatření. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

69.3 Pohledávky na službách - bytový dům Stehlíkova 930. Pokračování bodu 68.2. Předkládá:

H. Felgrová, ref. BH. Rada bere na vědomí informaci o postupu při řešení nedoplatků za služby

v bytovém domě Stehlíkova 930. Rada rozhodla o provedení zápočtů přeplatků z vyúčtování

nákladů na služby za rok 2019 oproti nepromlčeným dlužným částkám za předchozí roky a pověřuje

referentku BH, aby písemným oznámením provedla zápočty. Rada souhlasí s ponecháním záloh za

poskytnuté služby ve stejné výši jako v roce 2019, z důvodu očekávaného navýšení cen medií

v letošním roce. Rada ukládá paní Felgrové, aby na příští jednání rady připravila návrh zápočtu

dlužných částek . Hlasování o usnesení: 5-0-0

69.4 Pohledávky v BH a VHč. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Rada odkládá bod na příště .

69.5 Zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 2383 (ul. Gagarinova) a 2384 (ul.

Lysolajská), v k.ú. Suchdol, ve prospěch UPC Ceská republika s.r.o. Předkládá: Ing. M. Kosař,

vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada souhlasí se zřízením věcného břemene, na dotčeně

pozemky parc.č. 2383 (ul. Gagarinova) a 2384 (ul. Lysolajská), oba k.ú. Suchdol, svěřené MC

Praha-Suchdol, ve prospěch oprávněného — společnosti UPC Česká republika, s.r.o., IC: 00562262

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



v celkové délce 342 m, za celkovou cenu 90.250,- Kč bez DPH. Rada žádá Zastupitelstvo o

projednání smlouvy o zřízení služebnosti. Hlasování o usnesení: 5-0-0

69.6 Parkoviště u objektu KTV při areálu ČZU, vypořádání připomínvek MČ. Pokračování bodu

68.3. Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic. Rada žádá CZU o vymezení pozemku

v ul. U Kruhovky, pro umístění kontejnerů mimo vozovku tak, aby kolem kontejnerů mohlo být

postaveno dřevěné ochranné ohrazení. Rada pověřuje lng. Mudruňku, aby s CZU tento požadavek

projednal. Hlasování o usnesení: 5-0-0

69.7lnformace o stavu topolů za fotbalovým hřištěm, posudvek stromů, návrh kácení a

ošetření. Pokračování bodu 68.7. Předkládá: lng. M. Novotný, ref. ZP. Usnesení rady: Rada bere

informaci o špatném stavu stromů na vědomí a souhlasí s objednáním pokácení všech 8 topolů u

kácení a ošetření - 46.200,- Kč bez DPH. Rada žádá lng. Novotného, aby předložil návrh náhradní

výsadby. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

69.8 Žádost o souhlas se zvláštním užíváním komunikace ul. Kamýcká, křižovatka s ulici

Budyňská - překop celé šířky vozovky. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada nemá námitek

k navrženému dopravnímu opatření, kdy ve dnech 8 až 10. 5. bude ulice Kamýcká, při ul. Budyňská

uzavřena kvůli překopu pro vodovodní potrubí. Objízdná trasa bude vedena ulicí Suchdolskou a

Internacionální. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

69.9 Zpráva zjednání grantové komise. Předkládá: starosta. Rada odkládá na příště.

69.10 Návrh obecně závazné vyhlášky o používání pyrotechnických výrobků a zákazu

vypouštění některých výrobků s neřízeným letem v hlavnim městě Praze. Předkládá: starosta.

Rada nemá připomínky k návrhu vyhlášky. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

69.11 Opatření proti šíření koronaviru Covid-19. Předkládá: starosta. Rada pro zajištění

protiepidemických opatření pro plánované znovuotevření MS a ZS a pro zahájení běžného provozu

MC souhlasí s objednáním následujících hygienických prostředků, které budou následně rozděleny

mezi jednotlivá zařízení:

- 350 ks kartónů papírových ručníků v ceně 176.200,- Kč s DPH u společnosti Karko Paper, IČ

27974049,

- 170 ks dávkovačů na mýdlo / dezinfekci, 55 ks plastových odpadkových košů a 55 ks zásobníků na

papírové ručníky v celkové ceně 150.000,- Kč u společnosti Skartia, IC 26168723,

"„ pro seniory 2000 ks vitaminu O 500 mg, 107 tablet v celkové ceně 228.600,- Kč u společnosti

Ceská lékárenská holding, a.s., IC: 28511298,

Hlasování o usnesení: 5-0-0.

69.12 Řešení dopravní situace na Starém Suchdole. Pokračování bodu 66.2. Předkládá: starosta.

Rada odkládá na příště.

69.13 Obnovení provozu Selských trhů od 20. 4. 2020. Předkládá: lng. M. Novotný, ref. ŽP. Rada

bere informace na vědomí a souhlasí s obnovením pravidelného čtvrtečního provozu Selského trhu

na Brandejsově náměstí při dodržení podmínek dle doporučení ministerstva zdravotnictví. Hlasování

o usnesení: 5-0-0.

69.14 Program 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. ysnesení

rady: Rada po úpravách schvaluje předložený program 8. zasedání Zastupitelstva MC Praha-

Suchdol a doporučuje jej zastupitelstvu k projednání dne 29. 4. 2020. Hlasování o usnesení: 5-0-0

69.15 Žádost o vydání územního opatření o stavebni uzávěře v oblasti Nového Sedlce.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s návrhem a doporučuje problematiku projednat

na 8. zasedání zastupitelstva. Hlasování o usnesení: 5-0-0

69.16 Kupní smlouva s EKOSPOL a.s. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s

úplatným převodem pozemků o celkové ploše 1398 m2 parc.č. 74/1, 74/4, 74/19 a 74/29, k.ú.

Suchdol včetně nově vybudovaných komunikací z majetku společnosti EKOSPOL a.s. IČ: 63999854

do majetku hl.m. Prahy, správa nemovitostí bude svěřena městské části Praha-Suchdol za celkovou

cenu 1 000,- Kč a doporučuje převod projednat na 8. zasedání zastupitelstva. Hlasování o usnesení:

5-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 18.45 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 22. 4. 2020

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


