
Program 81. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

15. července 2020

81.1 RO - navýšení rozpočtu r. 2020 o 561 tis. Kč z obdrženého odvodu VHP a jiných tech. herních

zařízení. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

81-„2 RO - úprava rozpočtu r. 2020 - finanční vypořádání za r. 2019 se státním rozpočtem. Předkládá:

J. Stůla, vedoucí EO.

81.3 RO - úprava rozpočtu r. 2020 — finanční vypořádání za r. 2019 s rozpočtem MHMP. Předkládá: J.

Stůla, vedoucí EO.

81.4 Smlouva o zřízení věcného břemene — Vodafone — Gagarinova — IV. etapa, díl 2. Předkládá: lng. M.

Kosař. vedoucí OHSOM.

81.5 Stanovení cen pronájmů a za zřízení věcného břemene v MČ Praha-Suchdol. Předkládá: lng. A.

Hrobská Mináriková.

81.6 Žádost obce Únětice o příspěvek na investiční náklady v rámci projektu oprav na hřbitově v roce

2020. Pokračování bodu 79.5. Předkládá: starosta.

81.7 Stavba „Kulturně komunitní centrum“ - dodatek smlouvy o dílo č. 5. Předkládá: MgA. J.

Navrátilová, ref. výstavby.

81.8 Vyúčtování služeb BD Stehlíkova - kontrolní výpočet. Pokračování bodu 75.1, 76.15, 78.17.

Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

81.9 Žádost spol. Alstap s.r.o. o prodloužení doby výpůjčky části pozemku parc.č. 2307/1, k.ú.

Suchdol. Předkládá: lng. C. Mudruňka, ref. výstavby.

81.10 Uzavření ul. Internacionální z důvodu provedení vodovodních přípojek. Předkládá: starosta.

81.11 Zahájení stavby č. 3106 , TV Suchdol , etapa 0001,Nový Suchdol - komunikace - předání

staveniště. Předkládá: starosta.

81.12 Schválení žádosti o prodloužení termínu pro doložení podkladů k vydání Rozhodnutí

o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Snížení energetické náročnosti ZS M. Alše - rekuperace“.

Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta.

81.13 Vyhodnocení poptávky zhotovení pryžového litého povrchu k zemním trampolínám - trumf

v rámci participativního rozpočtu 2020. Předkládá: Z. Krumpholcová, asistentka starosty.

81.14 Cenová nabídka na zpracování grafiky tiskovin. Předkládá: starosta.

81.15 Smlouva o pronájmu letního kina a filmové projekce. Pokračování bodu 77.6. Předkládá: Z.

Krumpholcová, ref. kultury.

81.16 Licenční smlouva o veřejném provozování s OSA — akce Čertobraní. Předkládá: Z. Krumpholcová,

asistentka starosty.

81.17 Účelová dotace hl. m. Prahy na výstavbu nové lávky přes Únětický potok. Předkládá: starosta.

81.18 Žádost zřizovaných mateřských škol o souhlas s úpravou cen stravného. Předkládá: starosta.

81.19 Žádost ředitele MŠ Gagarinova o vyřazení nefunkčního a rozbitého majetku. Předkládá: Mgr. 8.

Zelený, ředitel MS Gagarinova.

81.20 Aktivity v rámci projektu SMACKER — červenec až září 2020. Předkládá: Ing. G. Lněničková, radní.

81.21 Žádost MHMP o stanovisko k návrhu zlepšení parkování jízdních kol. Předkládá: starosta.

81.22 Program Digitalizace služeb hl. města Prahy a projekt Portél Pražana. Předkládá: starosta.

81.23 Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy - úprava vymezení koridoru železniční

tratě Praha-Kladno v úseku Dejvice - Praha-Veleslavín. Předkládá: starosta.

81.24 Zápis zjednání KÚRI dne 13. 7. 2020. Předkládá: starosta.

81.25 Dopravní situace na starém Suchdole. Pokračování bodu 71.15, 76.6, 78.14. Předkládá: starosta.

81.26 SOKP - informace ze setkání uskupení „Starostové pro okruh“. Pokračování bodu 79.3.

Předkládá: starosta.

81.27 Návrh postupu prací na obnově povrchů po ukončení prací na výstavbě vodovodní sítě.

Předkládá: starosta.

81.28 Návrh na upuštění od výběru místního poplatku ze vstupného. Předkládá: starosta.

81.29 Likvidace bioodpadu (větve, pařezy) u mezideponie Dvorská (pozemek parcelní číslo 230711 k.ú.

Suchdol). Předkládá: lng. M. Novotný, ref. ZP.

81.30 Úprava leteckého provozu na letišti Václava Havla. Předkládá: starosta.

81.31 Zřízení služebnosti-věcného břemena ve prospěch společnosti PREdistribuce a.s., na

pozemcích, parc. č. 878/1 a 895 (oboje ul. Rýznerova), 2282/4 a 2362/1 (oboje ul. U Roztockého háje),

2329 (ul. Stržná), 2332/1 (ul. Nad Mohylou), 2333 (ul. K Roztokům), 2334/1 a 2358/1 (oboje ul. Keltů),

vše k.ú. Suchdol. Pokračování bodu 77.4, 79.13. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.



% ZÁPIS Z 81. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 15. ČERVENCE 2020

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

Omluvena: lng. Gabriela Lněničková - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Hrobská Mináriková

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.20 hod.

Program zasedéni:

81.1 RO - navýšení rozpočtu r. 2020 o 561 tis. Kč z obdrženého odvodu VHP a jiných tech. herních

zařízení. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada bere na vědomí zvýšení rozpočtu na r. 2020

o částku ve výši 561 tis. Kč z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních

zařízení za období 1. 12. 2019 — 31. 5. 2020. Částka je určena na Sport ve výši 280,5 tis. Kč, dále na

kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast ve výši 280,5 tis. Kč. Rada žádá zastupitelstvo o projednání

přijetí finančních prostředků. Rada ukládá vedoucímu EO zařadit fin. prostředky do rozpočtu r. 2020 dle

pokynu MHMP přechodně na § 6409, pol. 5901 s ÚZ, po schválení úpravy zatřídit na konkrétní odpa a položku

dle platné rozpočtové skladby, včetně ÚZ. Rozpočtové opatření bude provedeno pod č. dokladu 3041. Dotace

podléhá finančnímu vypořádání za rok 2020 s rozpočtem hl. m. Prahy s tím, že tyto finanční prostředky, které

nebudou čerpány vr. 2020, bude možné zapojit do rozpočtu r. 2021 prostřednictvím položky 8115 s UZ

00000098. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Hlasování o usnesení: 4-

0-0

81.2 RO - úprava rozpočtu r. 2020 - finanční vypořádání za r. 2019 se státním rozpočtem. Předkládá:

J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada v souvislosti se zařazením výsledného předpisu finančního

vypořádání za r. 2019 se státním rozpočtem schvaluje následující rozpočtové opatření: příjmová strana: odpa

0, pol. 8115 — změna stavu na bank. účtech (zůstatek BÚ z minulých let), ORJ 1000 zvýšit 0 Kč 35.600,-;

výdajová strana: odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 5347 — převody mezi

statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, UZ 98348, ORJ 1000, zvýšit 0 Kč 35.600,-. Uprava

rozpočtu bude provedena pod číslem dokladu 8018. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle

metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedení schváleného rozpočtového opatření.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

81.3 RO - úprava rozpočtu r. 2020 — finanční vypořádání za r. 2019 s rozpočtem MHMP. Předkládá: J.

Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada v souvislosti se zařazením výsledného předpisu finančního

vypořádání za r. 2019 s rozpočtem hl. m. Prahy schvaluje následující rozpočtové opatření: příjmová strana:

par.0, pol. 8115 — změna stavu na bank. účtech (zůstatek BÚ z minulých let), ORJ 1000 zvýšit 0 Kč 12.900,-;

odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně pol. 4137 — převody mezi statutárními městy a

jejich městskými obvody nebo částmi, ORJ 1000, zvýšit 0 Kč 202.700,-; výdajová strana: odpa 6330 — převody

vl. fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 5347 — převody mezi statutárními městy a jejich městskými

obvody nebo částmi, ORJ 1000, zvýšit 0 Kč 12.900,-; odpa 6409 — ostatni činnosti j.n. a pol. 5901 —

nespecifikované rezervy, zvýšit 0 Kč 202.700,-. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem dokladu 8019.

Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO zajistit

provedení rozpočtového opatření a zaslat fin. prostředky na ZBÚ hl. m. Prahy. Hlasování o usnesení: 4-0-0

81.4 Smlouva o zřízení věcného břemene — Vodafone — Gagarinova — IV. etapa, díl 2. Předkládá: lng. M.

Kosař. vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje smlouvu č. 40/2020 o zřízení

služebnosti spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách telekomunikačního zařízení pod

označením akce „Rozšíření sítě UPC Praha-Suchdol — 4. etapa — Gagarinova" v celkové délce 342 bm na

pozemcích parc. č. 2383 (ul. Gagarinova) a parc.č. 2384 (ul. Lysolajská), vše v k. ú. Suchdol, ve prospěch

oprávněného — společnosti Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001, se sídlem náměstí Junkových

2808/2, Praha 5, Stodůlky, a to za jednorázovou náhradu ve výši 5.000,- Kč za první běžný metr a dále 250

Kč za každý další běžný metr, což činí celkem částku 90.250,- Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu

podpisem této smlouvy. Zřízení služebnosti bylo schváleno Zastupitelstvem č.j. 8/6/2020. Hlasování o

usnesení: 4-0-0



81.5 Stanovení cen pronájmů a za zřízení věcného břemene na území MČ Praha-Suchdol. Předkládá:

lng. A. Hrobská Mináriková. Usnesení rady: Rada rozhodla o zvýšení cen následujících pronájmů:

- zahrádky vč. plochy pod chatkou 15,- Kč za m2/rok splatností od 1.1.2021;

Dale rada rozhodla o okamžitém navýšení úhrady za zřízení služebnosti - věcného břemene:

- pro inženýrské sítě 10.000 Kč za první bm a 350 Kč za každý další bm, bez DPH;

- pro přípojky inženýrských sítí 2.000 Kč za první bm a 250 Kč za každý další bm, bez DPH.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

81.6 Žádost obce Únětice o příspěvek na investiční náklady v rámci projektu oprav na hřbitově v roce

2020. Pokračování bodu 79.5. Předkládá: starosta. Rada odkládá na příště.

81.7 Stavba „Kulturně komunitní centrum“ - dodatek smlouvy o dílo č. 5. Předkládá: MgA. J.

Navrátilová, ref. výstavby. Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje k akci „Kulturně komunitní centrum“

znění dodatku č. 5 SoD 019/2019, kterým se mění předmět díla a navyšuje se cena na 19 785 949,22 Kč bez

DPH, a po úpravách jeho přílohu ZL č. 5. Rada ukládá MgA. Navrátilové, aby dodatek připravila k podpisu.

Rada pověřuje starostu, aby podepsal dodatek č. 5 SoD 019/2019. Hlasování o usnesení: 4-0-0

81.8 Vyúčtování služeb BD Stehlíkova - kontrolní výpočet. Pokračování bodu 75.1, 76.15, 78.17.

Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Rada bere na védomi informaci o vyúčtování nákladů na služby v BD

Stehlíkova za rok 2016 zpracované spol. TESPO RAC spol. s r.o. a pověřuje advokátní kancelář Dohnal a

Bernard zpracováním a zasláním vyjádření k žalobám podaným k Obvodnímu soudu pro Prahu 6, kterými

žalující požadují doručení řádného vyúčtování nákladů na služby spojené s užíváním bytů. Rada ukládá paní

Felgrové zkompletovat podklady pro AKDB a konzultovat odbornou část vyjádření a jeho přílohy s K.O.

Poradenství s.r.o. a TESPO RAC spol. s r.o. v termínu do 20. 7. 2020, kdy je třeba zaslat vyjádření soudu.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

81.9 Žádost spol. Alstapvs.r.o. o prodloužení doby výpůjčky části pozemku parc.č. 2307/1, k.ú.

Suchdol. Předkládá: lng. C. Mudruňka, ref. výstavby. Usnesení rady: Rada opakované žádá spol. ALSTAP

s.r.o. o předložení harmonogramu stavebních pracía sdělení termínů dokončení stavby kanalizace a

definitivních úprav povrchů stavbou dotčených komunikací. Hlasování o usnesení:4-0-0

81.10 Uzavření ul. Internacionální z důvodu provedení vodovodních přípojek. Předkládá: starosta. Rada

bere na vědomí, že ve dnech 25. 7. až 29. 7. 2020 bude zcela uzavřena ul. Internacionální v úseku mezi

ulicemi Kamýcká — Suchdolská z důvoduprovádění vodovodních přípojek v ramci stavby PVS a.s.. Usnesení

rady: Rada souhlasí s návrhem na uzavření ul. Internacionální za podmínky, že budou bez problémů průjezdné

boční ulice Májová, Gagarinova, Stehlíkova, U Hotelu a umožněny přejezdy přes ul. Internacionální. Rada žádá

o urychlené zaasfaltování komunikací po pokládce vodovodu. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby žádost sdělil

zhotoviteli stavby. Hlasování o usnesení: 4-0-0

81.11 Zahájení stavby č. 3106, TV Suchdol, etapa 0001, Nový Suchdol — komunikace - předání

staveniště. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí, že dne 1. 8. 2020 bude zahájena stavba č. 3106, TV

Suchdol, etapa 0001, Nový Suchdol — komunikace, kterou provádí společnost STRABAG, a.s. Dopravní

stavitelství a jejímž investorem je HLMP.

81.12 Schválení žádosti o prodloužení termínu pro doložení podkladů k vydání Rozhodnutí

o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Snížení energetické náročnosti ZS M. Alše - rekuperace“.

Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta. Rada bere na vědomí.

81.13 Vyhodnocení poptávky zhotovení pryžového litého povrchu k zemním trampolínám — trumf

v rámci participativního rozpočtu 2020. Předkládá: Z. Krumpholcová, asistentka starosty. Usnesení rady:

Rada na základě provedeného průzkumu cen vybrala pro realizaci dvou bezpečnostních dopadových ploch

firmu 4SOFT s.r.o.., |Č28703324, z lité pryže EPDM za celkovou cenu 167.751,- Kč bez DPH (2 plochy, vč.

štěrkového podloží, pokládky a dopravy). Rada pověřuje Z. Krumpholcovou, aby objednala dopadové plochy

v zelené barvě z rozpočtu participativního rozpočtu 2020 a dále starostu podpisem objednávky a ukládá

objednávku následně zveřejnit v registru smluv. Hlasování o usnesení: 4-0-0.

81.14 Cenová nabídka na zpracování grafiky tiskovin. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada na

základě praktických zkušeností vybrala zhotovitelku grafického zpracování Suchdolských listů a Mozaiky:

paní Martinu Zoubkovou, IC: 75335735, za následující cenu: hodinová sazba 450,- Kč, Mozaika v

standardním rozsahu — 1.500,- Kč, Suchdolské listy 25.000,- Kč za jedno standardní číslo. Rada žádá paní

Krumpholcovou, aby připravila smlouvu. Hlasování o usnesení: 4-0-0

81.15 Smlouva o pronájmu letního kina a filmové projekce. Pokračování bodu 77.6. Předkládá: Z.

Krumpholcová, ref. kultury. Hlasování o usnesení: Rada bere na vědomí, že došlo ke změně právní formy u

vybraného dodavatele projekce letního kina a souhlasí se zněním smlouvy č. 175/2020 — Smlouva o

pronájmu letního kina a uspořádání filmové projekce s dodavatelem Biograf Laska, z.s., lC: 08521395 za

cenu 46.000,- Kč. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 4-0-0

81.16 Licenční smlouva o veřejném provozování s OSA - akce Čertobraní. Předkládá:

Z. Krumpholcová, ref. kultury y. Usneseni rady: Rada schvaluje hromadnou licenční smlouvu o veřejném

provozování č. 174/2020 s OSA z.s. za užití hudebních děl při akci Certobraní, která se konala dne 7. 12.

2019; celková odměna činí 1882,70,- Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o

usnesení: 4-0-0

81.17 Účelová dotace hl. m. Prahy na výstavbu nové lávky přes Únětický potok. Předkládá: starosta.

Rada bere na vědomí, že dotační řízení dosud nebylo uzavřeno, v přípravě stavby je třeba pokračovat.



81.18 Žádost zřizovaných mateřských škol o souhlas s úpravou cen stravného. Předkládá: starosta.

Rada bere na vědomí zvýšení cen stravného v MS z důvodu zdražování cen vstupních potravin.

81.19 Žádost ředitele MŠ Gagarinova o vyřazení nefunkčního a rozbitého majetku. Předkládá: Mgr. S.

Zelený, ředitel MŠ Gagarinova. Usnesení rady: Rada souhlasí s vyřazením následujícího nefunkčního a

rozbitého majetku MŠ Gagarinova: 1 ks lavičkový botník, 1 ks padák (cvičební pomůcka), 2 ks vánoční

stromek, 1 ks Gymbal, 1 ks škrabka na brambory, 1 ks mikrovlnná trouba, 1 ks notebook DELL, 1 ks PC, 1 ks

clona 5x5,4 m. Rada ukládá starostovi, aby zajistil zaslání stanoviska rady k žádosti MŠ Gagarinova. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

81.20 Aktivity v rámci projektu SMACKER - červenec až září 2020. Předkládá: lng. G. Lněničková, radní.

Rada bere na vědomí přehled aktivit v rámci projektu SMACKER — červenec až září 2020.

81.21 Žádost MHMP o stanovisko k návrhu zlepšení parkování jízdních kol. Předkládá: starosta. Rada

bere na vědomí. Usnesení rady: Rada žádá lng. Lněničkovou, aby ve spolupráci s MgA. Navrátilovou

vytipovala místa na území MČ pro umístění stojanů na kola určená pro výpůjčku.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

81.22 Program Digitalizace služeb hl. města Prahy a projekt Portél Pražana. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada souhlasí s přihlášením do pilotního projektu Portál Pražana. Hlasování o usnesení:

4-0-0

81.23 Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy - úprava vymezení koridoru železniční

tratě Praha-Kladno v úseku Dejvice - Praha-Veleslavín. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí.

81.24 Zápis zjednání KÚRI dne 13. 7. 2020. Předkládá: starosta.

1) Žádost o stanovisko pro ÚR a SP na stavbu „Přístavba a stavební úpravy Domu dětí a mládeže“.

Místo: Rohová 540/4, Praha-Suchdol, parc.č. 1678 a 1679 v k.ú Suchdol, stavebník: hl.m. Praha. Usnesení

rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s ÚR a SP na stavbu „Přístavba a stavební úpravy Domu

dětí a mládeže". Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby zaslal stanovisko rady žadateli. Hlasování o usnesení:

4-0-0

3) Žádost o stanovisko pro změnu stavby „Stavební úpravy a přístavba čp. 54“ před dokončením. Místo:

Pod Rybníčkem 54, Praha-Suchdol, parc. 312/1, 313/6, 10, 2365/1 v k.ú Suchdol, Žadatel: JK ARCHITEKTI.

Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se změnou stavby „Stavební úpravy a přístavba

čp. 54“. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby zaslal stanovisko rady žadateli. Hlasování o usnesení: 4-0-0

5) Žádost o stanovisko k dodatečnému povolení stavby „Stavební úprava a dostavba stávajícího RD a

stavba ubytování pro studenty“. Místo: Nad Dolíky 994/26, parc. č. 367, 367/1, 367/2 v k.ú Suchdol,

stavebník: l-_ Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI nesouhlasí s dodatečným

povolení stavby „Stavební úprava a dostavba stávajícího RD a stavba ubytování pro studenty“, protože funkce

stavby neodpovídá charakteru okolní zástavby, není možné navýšit kapacitu likvidace splaškových vod a není

vyřešena doprava v klidu. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby zaslal stanovisko rady žadateli. Hlasování o

usnesení: 4-0-0

7) Žádost o stanovisko k dělení pozemků parc.č. 1673/1 a 1627/2, k.ú. Suchdol.

Název projektu: Dělení pozemků parc.č. 1673/1 a 1627/2, k.ú. Suchdol. Místo: pozemky parc.č. 1673/1 a

1627/2, k.ú. Suchdol mezi ulicemi Rohová a K Transformátoru. Žadatel: lng._Usnesení

rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s dělením pozemků parc.č. 1673/1 a 1627/2, k.ú. Suchdol.

Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby zaslal stanovisko rady žadateli. Hlasování o usnesení: 4-0-0

8) Krajinářská studie Kozí hřbety - informace o zpracování. Místo: Pozemky parc.č. 2217/1, 2217/2 k.ú.

Suchdol - území vymezené ulicemi Dvorská, Kamýcká, Ke Kozím hřbetům a Kozími hřbety. Zadavatel: MHMP,

odbor životního prostředí. Zpracovatel: ČZU, Fakulta životního prostředí, Katedra krajinářské architektury, Doc.

Ing. Matouš Jebavý. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s Krajinářskou studií Kozí

hřbety. Hlasování o usnesení: 4-0-0

9) Žádost o vyjádření k územnímu souhlasu ke stavbě úprava Úprava VN smyčky TS čZU-C - TS čZU-D.

Místo: Sídlištní ul., parc. č. 1627/1 v k.ú Suchdol. Stavebník: Česká zemědělská univerzita v Praze. Usnesení

rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se stavbou Úprava VN smyčky TS čzu-c - TS ČZU-D. Rada

ukládá lng. Mudruňkovi, aby zaslal stanovisko rady žadateli. Hlasování o usnesení: 4-0-0

10) Příprava PD stavby Rekonstrukce komunikací Budovec-projekt. Místo: ulice: lnternacionální,

Osvobození, Budyňská, Stehlíkova, Gagarinova, U hotelu, Na Mírách (část), K Mírám, Za hřištěm, Suchdolská

(lnternacionální - Budyňská), Suchdolská (lnternacionální - K Roztokům), Suchdolské náměstí (kruh).

Zadavatel: MČ Praha-Suchdol; zpracovatel: SINPPS s.r.o. Rada bere na vědomí připomínky KÚRI k projektu:

- umístění dalšího přechodu pro pěší na ul. Suchdolské za ul. Staročeskou u konce souvislé zástavby;

- trvat na režimu zóny 30 v území resp. omezení rychlosti 30km/h také v ulicích Suchdolská a lnternacionální;

- již v DSP určit místa pro umístění zeleně, tedy i keřů a stromů s ohledem na kolizní místa (zeleň, technická

infrastruktura, vjezdy knemovitostem) a zahrnout do PD i návrh ochrany, případné přeložení stávajících

kabelových sítí - určit nově niveletu ulic Suchdolského náměstí s ohledem na existující okolní zástavbu;

- navržená parkovací stání v ul. Stehlíková musí být projednána s obyvateli domu, před kterým mají být

vybudována;

- zvážit umístění zeleně i do dalších ulic.

Usnesení rady: Rada žádá zhotovitele projektu spol. SINPPS sro. 0 zapracování připomínek do projektu.

Hlasování o usnesení: 4-0-0



11) Žádost o vyjádření pro územní řízení na pokládku vedení, stavba RVDSL1725_A_A_DEJV2691-

DEJV1HR_MET. Místo: ul. Kamýcká, parc. č. 512/1, 412/2 v k.ú Sedlec. Stavebník: CETIN a.s. Usnesení rady:

Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s pokládkou inženýrských sítí - stavba

RVDSL1725_A_A_DEJV2691-DEJV1HR_MET. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby zaslal stanovisko rady

žadateli. Hlasování o usnesení: 4-0-0

81.25 Dopravni situace na Starém Suchdole. Pokračování bodu 71.15, 76.6, 78.14. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada schvaluje předložený návrh odpovědí občanům z ulice Pod Rybníčkem, v reakci na

jejich zaslaný dopis. Rada ukládá starostovi zaslat odpověď stěžovatelům. Hlasování o usnesení: 4-0-0

81.26 SOKP — informace ze setkání uskupení „Starostové pro okruh“. Pokračování bodu 79.3.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje příspěvek městské části Praha-Suchdol ve výši 100

tis. Kč na aktualizaci regionální varianty. Hlasování o usnesení: 3-0-1

81.27 Návrh postupu prací na obnově povrchů komunikací po ukončení prací na obnově vodovodní

sítě. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí termíny dokončení prací na obnově vodovodní sítě, včetně

uvedení povrchů komunikací do finálního stavu : Frézování vozovky: Stehlíkova (po lnternacionální) -

29. 7. 2020, Osvobození - 30. 7. 2020, Budyňská - 31.7.2020nový asfaltový povrch: Budyňská 10. a 11. 8.

2020, Stehlíkova 12. 8. 2020, Osvobození 13. a 14. 8. 2020. Usnesení rady: Rada žádá o zajištění urychlení

obnovy povrchů a zvýšení návaznosti frézování a následného asfaltování. Rada ukládá lng. Mudruňkovi

informovat firmu Subterra a.s. Hlasování o usnesení: 4-0-0

81.28 Návrh na upuštění od výběru místního poplatku ze vstupného. Předkládá: starosta. Usnesení rady:

Rada souhlasí s návrhem HLMP odpustit do 31.12.2020 od výběru místního poplatku ze vstupného. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

81.29 Likvidace bioodpadu (větve, pařezy) u mezideponie Dvorská (pozemek parcelní číslo 2307/1 k.ú.

Suchdol). Předkládá: lng. M. Novotný, ref. ŽP. Usnesení rady: Rada bere na vědomí informaci o likvidaci

biologicky rozložitelného odpadu uloženého u mezideponie Dvorská, pozemek parc.č. 2307/1 k.ú. Suchdol,

kterou dle předběžné dohody zajistila firma MBM TRADE CZ, s.r.o. za cenu 46.650,- Kč bez DPH, a

schvaluje objednávku č. 247/2020 na likvidaci bioodpadu. Rada pověřuje starostu podpisem objednávky.

Rada žádá spol. MBM TRADE CZ, aby provedli opravu části komunikace, která přiléhá k deponii. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

81.30 Úprava leteckého provozu na letišti Václava Havla. Předkládá: starosta. Usnesení rady: městská část

Praha-Suchdol požaduje omezit letecký provoz na obou stávajících drahách Letiště Václava Havla v noční

době od 22:00 do 6:00 a to:

- v době od 22:00 do 23:59 hod. provoz bez omezení

- v době od 00:00 do 5:29 hod. bez leteckého provozu

- v době od 5:30 do 5:59 hod. bez omezeni.

Rada konstatuje, že omezení leteckého provozu od 00:00 do 5:30 přispěje k výraznému snížení negativních

dopadů hluku z leteckého provozu na zdraví obyvatel žijících v území leteckých koridorů a v jejich okolí a

přispěje tak ke zlepšení životních podmínek obyvatel a životního prostředí v okolí letiště. Rada si uvědomuje,

že letecká doprava je jedním ze základních dopravních módů a uvítá vstřícný postoj Letiště Václava Havla k

zavedení tohoto opatření, které nikterak neomezí provozní kapacitu letiště a současně zlepší životní prostředí

v oblasti, jež je zasažena negativními vlivy letecké dopravy. Hlasování o usnesení: 4-0-0

81.31 Zřízení služebnosti-věcného břemena ve prospěch společnosti PREdistribuce a.s. na

pozemcích parc.č. 878/1 a 895 (oboje ul. Rýznerova), 2282/4 a 2362/1 (oboje ul. U Roztockého háje),

2329 (ul. Stržná), 2332/1 (ul. Nad Mohylou), 2333 (ul. K Roztokům) 2334/1 a 2358/1 (oboje ul. Keltů), vše

k.ú. Suchdol. Pokračování bodu 77.4, 79.13. Předkládá: lng. M. Kosař. vedoucí OHSOM. Rada odkládá na

příště.

Zasedání bylo ukončeno v 20.45 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 15. 7. 2020


