
Program 96. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

25. listopadu 2020

96.1 Vyúčtování služeb BD Stehlíkova. Pokračování bodu 95.6. Jednání se zúčastní advokát.

Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM .

96.2 Vedoucí Místní veřejně knihovny v Praze-Suchdole — prodloužení zástupu za mateřskou

dovolenou. Předkládá: tajemnice.

96.3 Návrh smlouvy o zřízení služebnosti-věcněho břemene ve prospěch PRE, Trojanův Mlýn,

Bažantní. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

96.4 RO - navýšení rozpočtu r. 2020 o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 200 tis. Kč na podporu

projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví na lokální úrovni. Předkládá: J. Stůla, vedoucí

EO.

96.5 Urbanistická studie Nový Sedlec - návrh IPR Praha. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta.

96.6 Nájemné od podnikatelských subjektů dotčených opatřeními proti šíření Covid-19. Pokračování

64.5., 92.6 Předkládá: Ing. Václav Vik., místostarosta.

96.7 Trasa nové autobusové linky spojující Suchdol s okolními obcemi. Pokračování bodu 50.3, 51.7,

53.12 Předkládá: lng. Vik, místostarosta.

96.8 Povolení MHMP pro zvláštní užívání komunikace - stavba rekonstrukce kanalizace v

komunikaci Kamýcká a okolí. Předkládá: starosta.

96.9 Komunikace Nový Suchdol. Předkládá: starosta.

96.10 Dopravní průzkum. Předkládá: starosta.

96.11 Ceny za zřízení věcného břemene infrastrukturních staveb. Pokračování bodu 81.5. Předkládá:

starosta.

96.12 Ocenění hasičů za činnost v JSDH Praha-Suchdol v roce 2020. Předkládá: starosta.

96.13 Návrh odměn ředitelům škol zřizovaných MČ za období červen - listopad 2020. Předkládá:

starosta.

96.14 Návrh nařízení, kterým se mění nařízení c. 20/2006 Sb., hl. m. Prahy, o maximálních cenách

osobní taxislužby. Předkládá starosta.

96.15 Revitalizace plochy u BD Výhledy/K Horoměřicům. Předkládá: Ing. M. Doubková, ref. ŽP.

95.16 Připomínky k oznámení záměru „DO, stavba 520 Březiněves - Satalice“ v rámci posuzování

vlivů na životního prostředí. Předkládá: starosta.

95.17 Výběr dodavatele údržby zeleně. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.



% ZÁPIS z 96. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 25. LISTOPADU 2020

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Štěpánková - místostarostka

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

lng. Gabriela Lněničková - radní

Ověřovatelé: lng. V. Vik, Ing. Štěpánková

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 15.45 hod.

Program zasedání:

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

OHSOM. Rada bere na vědomí informace o vývoji ve věci vyúčtování služeb BD Stehlíkova. Rada

požaduje předložit na jednání rady dne 2. 12. 2020 písemnou informaci o dosavadním průběhu jednání o

dohodě s protistranou dle doporučení městského soudu, o návrhu dalšího postupu v této věci apod.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

96.2 Vedouci Mistni veřejné knihovny v Praze-Suchdole — prodloužení zástupu za mateřskou

dovolenou. Předkládá: tajemnice. Usnesení Rady: Rada schvaluje prodloužení pověření paní Jiřiny

Klímové Krausově výkonem funkce „vedoucí Místní veřejně knihovny v Praze-Suchdole“ po dobu trvání

rodičovské dovolené, případně po dobu navazujícího povoleného neplaceného volna pani Kateřiny

Lahodové Turchichové, nejdéle však do 31. 12. 2023. Hlasování o usnesení: 5-0-0

96.3 Návrh smlouvy o zřízení služebnosti-věcného břemene ve prospěch PRE, Trojanův Mlýn,

Bažantní. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Rada odkládá na příště.

96.4 RO - navýšení rozpočtu r. 2020 o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 200 tis. Kč na podporu

projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví na lokální úrovni. Předkládá: J. Stůla, vedoucí

EO. RMČ souhlasí se zvýšením rozpočtu na r. 2020 o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy

ve výši 200 tis. Kč na realizaci projektu „Vzít život do vlastních rukou" v oblasti řešení bezdomovectví na

lokální úrovni a v té souvislosti schvaluje následující 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 504, zvýšit 0 Kč 200.000,-; výdajová strana: odpa 4349 —

ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva a pol. 5011 — platy zam. v pracovním poměru, UZ 81,

ORJ 504 zvýšit 0 Kč 33.600,-; odpa 4349 — ostatni soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva a pol.

5021 — ostatní osobní výdaje, UZ 81, ORJ 504 zvýšit 0 Kč 136.300,-; odpa 4349 — ostatní soc. péče a

pomoc ost. skupinám obyvatelstva a pol. 5031 — povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na st.

politiku zaměstnanosti, UZ 81, ORJ 504 zvýšit 0 Kč 20.000,-; odpa 4349 — ostatní soc. péče a pomoc ost.

skupinám obyvatelstva a pol. 5032 — povinně pojistné na veřejné zdravotnictví, UZ 81, ORJ 504 zvýšit 0 Kč

7.100,-; odpa 4349 — ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva a pol. 5132 — ochranné

pomůcky, UZ 81, ORJ 504 zvýšit 0 Kč 3.000,-. Rozpočtové opatření bude provedeno pod č. dokladu 3094.

Dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2020 s rozpočtem hl. m. Prahy. Příjmy i výdaje budou

označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0

96.5 Urbanistická studie Nový Sedlec — návrh IPR Praha. Předkládá: Ing. V. Vik, mistostarosta.

Usneseni rady: Rada bere na vědomí pracovní verzi Urbanistické studie Nový Sedlec, která byla

zpracována IPR Praha a zahrnuje území Nového Sedlce a trasu tramvajové trati na Suchdol včetně P+R

Výhledy. Rada žádá PRO CEDOP, s.r.o. o posouzení předloženého řešení IPR z dopravniho a

urbanistického hlediska, srovnání této varianty se studií pořízenou městskou částí a zvážení možností

optimalizace návrhu P+R a okolí Hlasování o usnesení: 5-0-0

96.6 Nájemné od podnikatelských subjektů dotčených opatřeními proti šíření Covid-19. Pokračování

64.5, 92.6. Předkládá: Ing. Václav Vik., místostarosta. Rada odkládá na příště.

96.7 Trasa nové autobusové linky spojující Suchdol s okolními obcemi. Pokračování bodu 50.3, 51.7,

53.12. Předkládá: Ing. Vik, mistostarosta. Rada bere na vědomí návrh trasy nové autobusové linky



spojující Suchdol s okolními obcemi. Usnesení rady: Rada požaduje, aby trasa autobusové linky na území

MC Praha-Suchdol vedla přes zastávky Výhledské náměstí, Zemědělská univerzita, Kamýcká v ul.

Suchdolskě, Budovec, Suchdolskě náměstí, Zemědělská univerzita, Výhledské nám., s ohledem na

stávající linku 359. Hlasování o usnesení: 4-0-1

96.8 Povolení MHMP pro zvláštní užívání komunikace - stavba rekonstrukce kanalizace

v komunikaci Kamýcká a okolí. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí návrh nutných dopravních

opatření v souvislosti s uvedenou stavbou.

96.9 Komunikace Nový Suchdol. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí rozsah pozemků dotčených

uvedenou stavbou.

96.10 Dopravní průzvkum. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí dopravní průzkum,

který byl na území MC Praha-Suchdol proveden ve dnech 5. a 6. října 2020. Rada zve autory průzkumu a

projektanta komunikací, aby informaci radě představil na jednání rady dne 2. 12. 2020. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

96.11 Ceny za zřízení věcného břemene infrastrukturních staveb. Pokračování bodu 81.5. Předkládá:

starosta. Rada konstatuje, že za umísťování infrastrukturních staveb financovaných z rozpočtu hl. m. Prahy,

městská část úhradu za věcná břemena neuplatňovala a ani v budoucnu uplatňovat nebude. Rada doplňuje

usnesení 81.5 takto: Uhradu za zřízení služebnosti - věcného břemene infrastrukturních staveb

financovaných z rozpočtu hl. m. Prahy městská část nepožaduje. Hlasování o usnesení: 5-0-0

96.12 Ocenění hasičů za činnost v JSDH Praha-Suchdol v roce 2020. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Rada schvaluje odměny členům Jednotky Sboru dobrovolných hasičů dle přiložené tabulky v celkové

výši 144.000 Kč jako ocenění práce ve prospěch městské části na údržbě požární techniky aza

reprezentaci MC v roce 2020. Odměny budou poskytnuty ve formě peněžních darů jednotlivým členům

JSDH. Rada schvaluje vzor darovací smlouvy na uvedené dary. Rada ukládá paní Martincové, aby

připravila darovací smlouvy. Rada pověřuje starostu podpisy darovacích smluv. Hlasování o usnesení: 5-0-

0

96.13 Návrh odměn ředitelům škol zřizovaných MČ za období červen - listopad 2020. Předkládá:

starosta. Rada odkládá na příště.

96.14 Návrh nařízení, kterým se mění nařízení č. 20/2006 Sb., hl. m. Prahy, o maximálních cenách

osobní taxislužby. Předkládá starosta. Usnesení rady: Rada nemá připomínky k navrhovanému nařízení,

kterým se mění nařízení č. 20/2006 Sb., hl. m. Prahy, o maximálních cenách osobní taxislužby. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

96.15 Revitalizace plochy u BD Výhledy/K Horoměřicům. Předkládá: lng. M. Doubková, ref. ŽP. Usnesení

rady: Rada souhlasí po úpravách se zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na akci „Revitalizace plochy

u BD Výhledy/K Horoměřicům“ a s předloženým návrhem smlouvy. Rada ukládá úřadu připravit podklady a

vyhlásit VŘ s termínem realizace díla v rámci 1. etapy 30. 10. 2021 a ukončením následné péče 30. 10.

2023. Hlasování o usnesení: 5-0-0

95.16 Připomínky k oznámení záměru „DO, stavba 520 Březiněves - Satalice“ v rámci posuzování

vlivů na životního prostředí. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada ukládá starostovi zaslat připomínky

na Ministerstvo životního prostředí. Hlasování o usnesení: 5-0-0

95.17 Výběr dodavatele údržby zeleně. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada ukládá

úřadu městské části připravit výběr dodavatele údržby zeleně (v rozsahu mimo služeb zajišťovanými

Pražskými službami. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 20.20 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 25. 11. 2020


