
Program 95. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

18. listopadu 2020

95.1 Výpověď 2-—z náj. sml. č. 123/2008 na zahrádku na parc. č. 1607/1, k.ú. Suchdol.

Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

95.2 Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku parc. č. 1607/1, k.ú. Suchdolo o výměře 336 m2 -

zahrádka, Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

95.3 Dodatek č. 1 ke sml. č. 187/2020 na akci „Vybavení KKC - dělící akustická stěna“. Předkládá:

MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby.

95.4 Rozvoj odkanalizování městské části Praha-Suchdol. Předkládá: lng. Vik, místostarosta.

95.5 Provoz dětských a sportovnich hřišť. Předkládá: Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

95.6Vyúčtování služeb BD Stehlíkova. Pokračování bodu 93.7.Předkládá: Předkládá: lng. Vik,

místostarosta.

95.7 Svoz tříděného odpadu. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

95.8 Oprava chodniku v ul. Gagarinova. Pokračování bodu 94.3. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref.

realizace investic.

95.9 Smlouva č.176/2020 o zřízení služebnosti-věcněho břemene - katodová ochrana. Předkládá:

starosta.

95.10 Program 11. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.

95.11 Stoka B v ulici Kamýcká. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

95.12 Vyhodnocení soutěže „Pěšky do školy“. Předkládá: Ing. Gabriela Lněničková, radní.

95.13 Kácení topolů v ulici Za Hřištěm. Předkládá: lng. Doubková.



zAplsvz 95. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 18. LISTOPADU 2020

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Štěpánková - místostarostka

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

lng. Gabriela Lnéničková - radní

Ověřovatelé: lng. V. Vik, lng. Štěpánková

Zapisovatel: Ing. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno ve 14.30 hod.

Program zasedání:

95.1 Výpověď__z náj. sml. č. 123/2008 na zahrádku na parc. č. 1607/1, k.ú.

Suchdol. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada souhlasí s ukončením nájemní

smlouvy č. 123/2008 na zahrádku, části pozemku parc. č. 1607, k. ú. Suchdol s paní_

_dohodou k 31.12.2020 ze zdravotních důvodů. Hlasování o usnesení: 5-0-0

95.2 Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku parc. č. 1607/1, k.ú. Suchdolo o výměře

336 m2 - zahrádka, Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Ráda schvaluje záměr na

pronájem části pozemku parc. č. 1607/1 o výměře 336 m2, k.ú. Suchdol za následujících podmínek:

- nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, cena za pronájem činí 15 Kč za m2

a rok; při skončení nájmu nájemce pozemek na své náklady vyklidí, tzn. odstraní všechny stavby a

zařízení a uvede jej do řádného stavu, pokud tak neučiní, bude vyklizení provedeno na náklady

nájemce; zahrádka není určena k bydlení, možnost umístění zahradního domku pro potřeby

zahrádkářské činnosti o rozloze max. 3x3 metry; pravidla pro výběr nájemce. 1. přednostní pronájem

zahrádky občanům s trvalým pobytem v MČ Praha-Suchdol, vdalším pořadí občané s trvalým

pobytem vjiných částech hl. města Prahy, 2. v případě více uchazečů se stejným místem trvallého

pobytem se pořádí uchazečů stanoví dle data a času podání písemné žádosti do podatelny ÚMČ

Praha-Suchdol, datové schránky MČ nebo e-mailem na adresu posta©praha-suchdol.cz. Rada

ukládá úřadu zajistit vyvěšení záměru na úřední desce do 14. 12. 2020 Hlasování o usnesení: 5-0-0

95.3 Dodatek č. 1 ke sml. č. 187/2020 na akci ,,Vybaveni KKC — délici akustická stěna“.

Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby. Usnesení rady: Ráda po úpravách schvaluje znéní

dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 187/2020 na akci „Vybavení KKC — dělící akustická sténa“ do

klubovny 4.13, kterým se rozšiřuje předmět díla a navyšuje cena 0 17.763,- Kč vč DPH. Rada

povéřuje starostu podpisem dodatku. Hlasování o usnesení: 5-0-0

95.4 Rozvoj odkanalizování městské části Praha-Suchdol. Předkládá: lng. Vik, místostarosta.

Usnesení rady: Ráda bere na vědomí, že PVS a.s. je z technického hlediska připravena řešit

nedostatek kapacit na ČOV Roztoky postupným přepojováním celého Suchdola na ÚČOV v Tróji.

Rada souhlasí s pokračováním jednání o nové koncepci odkanalizování Suchdola a ukládá předložit

zprávu o možnosti nové koncepce odkanalizování na jednání zastupitelstva. Hlasování o usnesení:

5-0-0

95.5 Provoz dětských a sportovních hřišť. Předkládá: lng. Vik, místostarosta. Usnesení rady:

Ráda s ohledem na rozšiřování, opravy a úpravy dětských a sportovních hřišť v roce 2020 žádá úřad

městské části o provedení kontroly a revize technického stavu a provozních řádů všech dětských a

sportovních zařízení a hřišť, prověření aktuálnosti pojištění všech zařízení a hřišť ve vztahu k

odcizení, vandalismu á úrazům zaviněných např. případným poškozeným vybavením hřišť včetně

cyklohřiště a o předložení návrhu případných změn v pojistné smlouvě a dále požaduje předložit

návrh předpokládaných oprav vybavení hřišť vroce 2021, termin do 15.12.2020. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



95.6 Vyúčtování služeb BD Stehlíkova. Pokračování bodu 93.7.Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí

OHSOM. Rada bere na vědomí informaci o vývoji sporu o vyúčtování a ukládá úřadu městské části

požádat právního zástupce o účast na jednání rady dne 25.11. 2020. Hlasování o usnesení: 5-0-0

95.7 Svoz tříděného odpadu. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na

vědomí informaci o nejvíce vytížených stanovištích tříděného odpadu, podání žádosti 0 navýšení

svozu zejména skla a kovů a o omezených finančních i technických možnostech navýšení četnosti

svozu a počtu sběrných nádob na straně poskytovatele služeb. Rada ukládá úřadu městské části s

ohledem na nedostatek finančních prostředků na straně provozovatele služby: a) objednat formou

placené služby po dvou nádobách na papír a plasty a navýšit četnost odvozu skla případně kovů

pro nejvíce vytížená stanoviště kontejnerů; b) provést podrobný monitoring vytíženosti stanovišť

před svozem a navrhnout případné změny svozu ve prospěch nejvíce vytížených stanovišť. Rada

dále ukládá zajistit rozšíření plochy stanovišť kontejnerů v ulici K Horoměřicům a Kosova. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

95.8 Oprava chodniku v ul. Gagarinova. Pokračování bodu 94.3. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref.

realizace investic. Usnesení rady: Rada souhlasí s tím, aby opravu chodníku v ul. Gagarinova podél

BD Gagarinova č.p. 1081-1083 provedla společnost Subterra, a.s., IČ: 45309612 současně s

opravou povrchů po výkopech vrámci rekonstrukce povrchů po OVŘ Budovec za cenu 167 201,-

Kč bez DPH. Rada ukládá úřadu, aby práce objednal a pověřuje starostu podpisem této objednávky.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

95.9 Smlouva č.176/2020 o zřízení služebnosti-věcného břemene - katodová ochrana.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje zřízení služebnosti - věcného břemene s

oprávněným, společností Pražská plynárenská Distribuce, a. 3., IČ: 27403505 a investorem,

společností Landia-Zátiší s.r.o., IČ: 03883442 na zřízení přeložky stanice katodové ochrany č. 10

Lysolaje, ve vlastnictví oprávněného, a to na pozemcích parc.č. 2195/27, 2195/28 a 2303, vše k.ú.

Suchdol. Dle SoD číslo 036/2018 činí jednorázová úplata 5 000 Kč za první metr a 150 Kč za každý

další i započatý metr, tj celkem za cenu 39.500 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

95.10 Program 11. zasedání ZMČ Praha-guchdol. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

schvaluje doplněný program 11. zasedání ZMC Praha-Suchdol. Hlasování o usnesení: 5-0-0

95.11 Stoka B v ulici Kamýcká. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada bere

na vědomí zahájení stavby kanalizační stoky B v ulici Kamýcká na konci listopadu 2020 s

předpokládaným dokončením stavby v srpnu 2021. V této souvislosti ukládá úřadu městské části

neprodleně požádat investora stavby společnost PVS, a.s. o:

- harmonogram prací

- neprodlené přemístění mezideponie zeminy a stavebniho odpadu z pozemku č. parc 182 na č.

parc.185/5 v k.ú. Suchdol za účelem snížení hlukové a prachové zátěže pro obyvatele bytových

domů.

Hlasování o usnesení: 4-0-1

95.12 Vyhodnocení soutěže „Pěšky do školy“. Předkládá: Ing. Qabriela Lněničková, radní. Rada

bere na vědomí, že se do soutěže „Pěšky do školy“ přihlásily také MS K Roztokům a MS Gagarinova.

Rada souhlasí s poskytnutím finančních prostředků na odměny pro nejúspesnejsí třídy mateřských

škol ve výši 12 000 Kč. Hlasování o usnesení: 5-0-0

95.13 Kácení topolů v ulici Za Hřištěm. Předkládá: Ing. Doubková. Usnesení rady: Rada bere na

vědomí informaci, že společnost Realizace zahrad, s.r.o je nadále i přes opakované výzvy k

zahájení prací na odstranění topolů v havarijním stavu v ulici Za hřištěm dlouhodobě nečinná. V

případě, že společnost Realizace zahrad s.r.o. do 20. 11. 2020 nezahájí kácení topolů, rada ukládá

úřadu městské části: - zaslat písemné odstoupení od objednávky prací u společnosti Realizace

zahrad, s.r.o, - objednat neprodlenou realizaci prací u uchazeče o zakázku, který se ve výběrovém

řízení umístil jako druhý v pořadí — lng. Hamerník, IČ 44451245, za cenu 92 283 Kč bez DPH.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 20.30 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 18. 11. 2020

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


