
Program 102. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

20. ledna 2021

102.1 Návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2021. Pokračování bodu 101.1. Předkládá: starosta.

102.2 Evidence autovraků. Předkládá: Ing. Hrobská Mináriková, radní.

102.3 Údržba veřejné zeleně na území MČ Praha-Suchdol vobdobí březen 2021/únor 2022; SoD.

Předkládá: lng. M. Doubková, ref. ZP.

102.4 Nebytové prostory v KKC pro ZUŠ Jana Hanuše. Předkládá: starosta.

102.5 Publikace „Historie Brandejsova statku v dějinných souvislostech“. Pokračování bodu 100.9.

Předkládá: starosta.

102.6 Nabídka na účast v rozšířeném pilotním projektu "Digitalizace registrací dětí do škol".

Pokračování bodu 101.6. Předkládá: starosta.

102.7 Suchdolský masopust 2021. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

102.8 Dopravní situace na Starém Suchdole. Pokračování bodu 100.13. Předkládá: starosta.

102.9 Návrh Dodatku č. 3 smlouvy o dílo c. 181/2020, akce „Rekonstrukce kaple sv. Václava“.

Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby.

102.10 Smlouva o poskytování právních služeb s firmou Frank Bold Advokáti, s.r.o. Předkládá:

starosta.

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

bodu 98.8. Předkládá: Ing. Václav Vik, místostarosta.

102.12 Vybavení KKC — dataprojektor. Předkládá: starosta.



ZÁPIS ZE 102. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 20. LEDNA 2021

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - místostarosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

lng. Andrea Hrobská Mináriková - rádní

lng. Gabriela Lněničková - radní

Ověřovatelé: lng. Vik, lng. Štěpánková

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.25 hod.

Program zasedání:

102.1 Návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2021. Pokračování bodu 101.1. Předkládá:

starosta. Ráda bere na vědomí úpravy návrhu rozpočtu.

102.2 Evidence autovraků. Předkládá: lng. Hrobská Mináriková, radní. Usnesení rady: Rada bere

na vědomí informaci o dalších autovracích odstavených na území městské části a ukládá úřadu

městské části aktualizovat seznam autovraků na veřejných komunikacích a následně tento seznam

předat městské policii k řešení. Hlasování o usnesení: 5-0-0

102.3 Údržba veřejné zeleně na území MČ Praha-Suchdol v období březen 2021/únor 2022;

800. Předkládá: lng. M. Doubková, ref. ZP. Rada odkládá na příště.

102.4 Nebytové prostory v KKC pro ZUŠ Jana Hanuše. Předkládá: starosta. Rada odkládá na

příště.

102.5 Publikace „Historie Brandejsova statku v dějinných souvislostech“. Pokračování bodu

100.9. Předkládá: starosta. Rada odkládá na příště.

102.6 Nabídka na účast v rozšířeném pilotním projektu "Digitalizace registrací dětí do škol".

Pokračování bodu 101.6. Předkládá: starosta. Ráda bere na vědomí, že zřizované mateřské školy

nemájí o účast v projektu zájem.

102.7 Suchdolský masopust 2021. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady:

Městská část Praha-Suchdol letos z důvodu protiepidemických opatření nebude pořádat tradiční

Suchdolský masopust. Ráda souhlasí s uspořádáním Masopustního průvodu mateřských škol, který

obejde centrální část Suchdola v úterý 16. února 2021 mezi 9.30 a 11 hodin a potěší do oken na

dálku studenty, rodiče, seniory, kteří jsou domá. Hlasování o usnesení: 5-0-0

102.8 Dopravni situace na Starém Suchdole. Pokračování bodu 100.13. Předkládá: starosta. Rada

bere na vědomí přípravu dalších návrhů variant řešení dopravní situace v oblasti Starého Suchdola a

ukládá zajistit dokončení a vyhodnocení variant včetně odhadu nákladů u reálných variant řešení

omezení dopravy v ul. Pod Rybníčkem. Hlasování o usnesení: 5-0-0

102.9 Návrh Dodatku č. 3 smlouvy o dilo č. 181/2020, akce „Rekonstrukce kaple sv. Václava“.

Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby. Usnesení rady: Rada po úpravách souhlasí se

zněním dodatku č. 3 SoD 181/2020, jehož obsahem je soupis prácí a dodávek, které budou

provedené v roce 2021 a bezprostředně souvisejí s odstraněním havarijního stavu kaple svatého

Václava v Praze-Suchdole Účelem vytvoření dodatku se soupisem uvedených prací je tvorba

podkladu pro podání žádosti o dotaci z Havarijniho programu Ministerstva kultury CR v souladu

s podmínkami pro poskytnutí dotace. Předmět díla, jeho rozsah, celková cena díla, jednotkové ceny

a terminy dokončení a předání díla se tímto dodatkem nemění. Ráda dále schvaluje podání žádosti

o dotaci z Havarijniho programu Ministerstva kultury ČR na odstranění havarijního stavu kaple

svatého Václava a ukládá úřadu, aby zajistil podklady pro podání žádosti o uvedenou dotací a tuto

žádost podal na Ministerstvo kultury ČR do 31. 1. 2021. Hlasování o usnesení: 5-0-0

102.10 Smlouva o poskytování právních služeb s firmou Frank Bold Advokáti, s.r.o.

Předkládá: starosta. Rada odkládá na příště.

 podpis ověřovatelů:

 podpis starosty MČ:



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

Pokračování bodu 98.8. Předkládá: Ing. Václav Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada schvaluje

prominutí nájemného za období leden až březen 2021 u podnikatelských subjektů zjevně dotčených

opatřeními proti šíření Covid-19: Ráda ukládá paní Felgrově, aby o uvedeném rozhodnutí

informovala nájemce nebytových prostor a pozemků ve správě městské části a prominutí

nájemného zohlednila při výběru nájemného. Hlasování o usnesení: 5-0-0

102.12 Vybaveni KKC — dataprojektor. Předkládá: starosta. Ráda souhlasí s provedením

cenového průzkumu na pořízení výkonného dataprojektoru pro provádění projekcí, přednášek,

školení anebo promítání filmů v sále KKC, který umožní promítání obrazu na čelní stěnu sálu a

zobrazení obrazu o šířce cca 3,5 m. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 19.20 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 20. 1. 2021

 podpis ověřovatelů:

 podpis starosty MČ:


