
Program 129. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

11. srpna 2021

129.1 Mobiliář v rámci akce Revitalizace plochy u BD Výhledy. Předkládá: lng. M. Doubková, ref. ŽP.

129.2 TV Suchdol - komunikace Budovce - přeložky sítí - výběr projektanta. Předkládá: lng. V. Vik,

mistostarosta.

129.3 Provoz dětských a sportovních hřišt'. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta.

129.4 Zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 2303, k.ú. Suchdol- vodovodní přípojka Lysolaje.

Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

129.5 Návrh smlouvy s PREDistribuce a.s. o zřízení věcného břemene pro umístění energetické

soustavy, Nový Suchdol. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

129.6 Návrh smlouvy s PREDistribuce a.s. o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 2375, k.ú.

Suchdol pro kabelové vedení NN. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

129.7 Vyúčtování služeb BD Stehlíkova. Pokračování bodu 124.5. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí

OHSOM.

129.8 Změna finančního plánu — navýšení výdajů BH. Pokračování bodu 128.8. Předkládá: Ing. M. Kosař,

vedoucí OHSOM.

129.9 Oprava lesní cesty - dodatek 1 SML 008/2021. Pokračování bodu 128.9. Předkládá: Ing. Č.

Mudruňka, ref. realizace investic.

129.10 Dopravní opatření ke zklidnění ulice Pod Rybníčkem. Předkládá: starosta.

129.11 BD Kamýcká 684 — zadávací dokumentace bourání, přípojka vody. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka,

ref. realizace investic.

129.12 Kaple sv. Václava - restaurování stropu. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby.

129.13 ZŠ M. Alše - zprovoznění VZT ve výukové kuchyni. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace

investic.

129.14 Žádost o účelovou neinvestiční dotaci pro jednotku SDH Suchdol. Předkládá: starosta.

129.15 Jmenování vedoucí Komunitního centra Půda. Předkládá: starosta.

129.16 Provozní řád komunitního centra Půda. Předkládá: Z. Krumpholcová, referent kultury.

129.17 Žádost agentury ProVás o souhlas s umístěním dvou plakátovacích sloupů a jedné

plakátovací plochy. Předkládá: starosta.

129.18 Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných

prostranstvích. Předkládá: starosta.

129.19 Koncepce rozvoje školských zařízení městské části. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta.

Předkládá: starosta.

129.20 Žádost o povoleni provozu dronu v OP v okolí kampusu ČZU. Předkládá: starosta.

129.21 Slavnostní zahájení činnosti Komunitního centra Půda. Předkládá: Z. Krumpholcová, referent

kultury.

129.22 Darovaci smlouva na financování oslav a akcí spojených se 130. výročím vzniku SDH.

Předkládá: starosta.

129.23 Oprava propadu komunikace Suchdolské I lnternacionální. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

129.24 Výstavby stoky B - uzavření ul. Kamýcká. Předkládá: starosta.

129.25 Záznam zjednání KÚRI dne 9. 8. 2021. Předkládá: starosta.

129.26 Podpora akumulace dešťových vod. Předkládá: starosta.



ZÁPIS sz 129. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 11. SRPNA 2021

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková — místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

Omluveny: lng. Andrea Hrobská Mináriková — radní

lng. Gabriela Lněničková - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.20 hod.

129.1 Mobiliář v rámci akce Revitalizace plochy u BD Výhledy. Předkládá: lng. M. Doubková, ref. ŽP.

Usnesení rady: Rada souhlasí s navýšením počtu laviček a odpadkových košů v rámci akce Revitalizace

plochy u BD Výhledy z původních 2 laviček na 10 laviček a z 1 koše na 4 koše za jednotkové ceny dle

výběrového řízení na tuto akci, celková cena dodávky se zvyšuje o 100.400 Kč bez DPH. Rada ukládá

úřadu připravit dodatek č. 1 ke SoD Revitalizace plochy u BD Výhledy. Hlasování o usnesení: 3-0-0

129.2 TV Suchdol - komunikace Budovce - přeložky sítí - výběr projektanta. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada na základě provedené poptávky projekčních prací souhlasí s objednáním

dokumentace pro stavební povolení a územní rozhodnutí včetně inženýrské činnosti na přeložky sítí

vyvolané aplikací požadavků Adaptační strategie na změnu klimatu HLMP - implementace prvků modro-

zelené infrastruktury v aktuálně připravované DSP na rekonstrukci komunikací akce TV Suchdol,

komunikace Budovec za cenu 367 tisíc Kč bez DPH u společnosti SINPPS, s.r.o., IČ. 625 843 32. Rada

pověřuje starostu podpisem objednávky. Hlasování o usnesení: 3-0-0

129.3 Provoz dětských a sportovnich hřišť. Pokračování 95.5, 105.1, 122.6. Předkládá: lng. V. Vik,

místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí stav evidence, oprav a revizí dětských a sportovních

hřišť a požaduje zpracovat zápis o odstranění závad z revizí, dokončení opravy plotu a branky u dětského

hřiště třídy Soviček do 31. 8. 2021 a dokončení ostatních udržovacích prací do 30. 9. 2021. Rada dále

ukládá úřadu neprodleně zajistit odstranění plevelů z chodníku a posečení zpevněných ploch zejména v

ulici Stržná, Výjezdní, Májová, posečení travnatého hřiště a zelených ploch v ul Za Sokolovnou a dále

např. v ulici Pod Rybníčkem. Pro rok 2022 rada ukládá zařadit tyto plochy do plánu sečení a údržby —

Pražské služby, a.s. Hlasování o usnesení: 3-0-0

129.4 Zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 2303, k.ú. Suchdol — zřízení vodovodní přípojky.

Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada souhlasí se zřízením věcného břemene

na pozemku parc.č. 2330, k.ú. Suchdol pro stavbu vodovodní přípojky k ozemku arc.č. 2200/2, k.ú.

Suchdol, ve ros ěch oprávněných — manželů B_trvale bytem:_

*za jednorázovou náhradu ve výši 15.500 Kč + příslušná sazba DPH á žádá

zastupite stvo o prOjednání na nejbIIZSIm zasedání. Hlasování o usnesení: 3-0-0

129.5 Návrh smlouvy s PREDistribuce a.s. o zřízení věcného břemene pro umístění energetické

soustavy, Nový Suchdol. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada na základě

usnesení zastupitelstva č.j. 10/6/2020 schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti-věcného břemene 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 ve prospěch společnosti PREdistribuce a.s., IČ: 27376516, se sídlem: Praha 5, Svornosti

3199/19a, 150 00. Věcně břemeno je stanoveno jako úplatné, dohodnutá cena činí 10.000 Kč za první běžný

metr a 350 Kč za každý další započatý běžný metr + příslušná sazba DPH. Celková částka dle výkazu délek

je 513.650 Kč bez DPH, tj. 621.517 Kč včetně DPH. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o

usnesení: 3-0-0

129.6 Návrh smlouvy s PRE Distribuce a.s. o zřízení věcného břemena na pozemku parc.č. 2375,

k.ú. Suchdol pro kabelové vedení NN. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada

na základě usnesení zastupitelstva č.j. 14/13/2021 schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti-věcněho

břemena na pozemku, parc.č. 2375 k.ú. Suchdol pro umístění kabelového vedení NN v délce 5 bm, ve

prospěch společnosti PREdistribuce a.s., IČ: 27376516, se sídlem: Praha 5, Svornosti 3199/19a, 150 00.

Věcné břemeno je stanoveno jako úplatné, dohodnutá cena činí 10.000 Kč za první běžný metr a 350 Kč za

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



každý další započatý běžný metr + příslušná sazba DPH. Dle výkazu délek je trasa vedení na pozemku parc.

č. 2375 dlouhá 5 m, celková cena je tedy 11.400 bez DPH, tj.13.794 Kč včetně DPH. Rada pověřuje starostu

podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 3-0-0

129.7 Vyúčtování služeb BD Stehlíkova. Pokračování bodu 124.5. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí

OHSOM. Usnesení rady: Z důvodu nového zaměření podlahových ploch a změny rozúčtovacích

parametrů souhlasí rada s prominutím nedoplatků za služby z minulých let, které byly zjištěny zpětným

přepočítáním nákladů na služby v nájemních domech v Kamýcké a Stehlíkově ulici v celkové výši 14.445

Kč. Přeplatky budou vráceny nájemníkům. Rada ukládá úřadu informovat nájemníky a vypořádat s nimi

příslušnou opravu vyúčtování. Hlasování o usnesení: 3-0-0

129.8 Změna finančního plánu - navýšení výdajů BH. Pokračování bodu 128.8. Předkládá: lng. M.

Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada bere na vědomí předložená opatřeními na pokrytí

předpokládaných nákladů na provoz VHČ + BH v roce 2021. Rada ukládá úřadu předložit radě na nejbližší

jednání upravený tinanční plán a připravit návrh příslušného rozpočtové opatření. Hlasování o usnesení: 3-0-

0

129.9 Oprava cyklostezky - dodatek 1 SML 008/2021. Pokračování bodu 128.9. Předkládá: lng. Č.

Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada po úpravách souhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě

č. SML 008/2021 se společností AMIKA FIRST s.r.o., IČ: 24219169, kterým se rozšiřuje předmět díla

zejména o rekonstrukci povrchu dalšího úseku cyklostesky v Tichém údolí nad rámec původní smlouvy na

akci „Lávka přes Únětický potok a navazující cyklostezka“. Celková cena díla vč. dodatku č.1 je

2 027 873,60 Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu podpisem dodatku. Hlasování o usnesení: 3-0-0

129.10 Dopravni opatření ke zklidnění ulice Pod Rybníčkem. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

na základě provedené poptávky na realizaci dopravních opatření v ulici Pod Rybníčkem na zklidnění

provozu souhlasí s objednáním prací dle projektové dokumentace u společnosti Pražské služby, a.s. IC:

60194120 za celkovou cenu 536 tisíc Kč bez DPH. Rada ukládá úřadu, aby realizaci opatření objednal s

tím, že v průběhu září nelze s výjimkou sobot a neděli komunikaci uzavřít. Rada pověřuje starostu

podpisem objednávky. Hlasování o usnesení: 3-0-0

129.11 BD Kamýcká 684 — zadávací dokumentace bourání objektu a přípojky vody. Předkládá: Ing.

Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada po úpravách souhlasí s návrhem zadávací

dokumentace na provedení demolice domu Kamýcká 684 včetně přesunu přípojky vody. Hlasování

o usnesení: 3-0-0

129.12 Kaple sv. Václava - restaurování stropu. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby. Usnesení

rady: Rada bere na vědomí rozpočet na zednickou opravu trhlin ve stropě kaple sv. Václava a

restaurátorskou opravu maleb na stropě od zhotovitele - společností LANOSTAV OBNOVA PAMATEK

s.r.o., IČO: 02573831 v celkové výši 590.187 Kč bez DPH. Rada ukládá úřadu předložit radě návrh

příslušného dodatku ke smlouvě SML 181/2020. Hlasování o usnesení: 3-0-0

129.13 ZŠ M. Alše — zprovoznění VZT ve výukové kuchyni. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace

investic. Usnesení rady: Rada souhlasí s nabídkou na rekonstrukci a úpravu vzduchotechniky pro

výukovou kuchyň v zš od společnosti JH klima s.r.o., IČO: 07852096 za cenu 87.483 Kč bez DPH.

Zhotovitel současně ve stejných prostorách a čase dodává pro školu zařízení VZT 1-5. Rada ukládá úřadu,

aby práce objednal a pověřuje starostu podpisem objednávky. Hlasování o usnesení: 3-0-0

129.14 Žádost o účelovou neinvestiční dotaci pro jednotku SDHvSuchdol. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada souhlasí se žádostí o dotaci Ministerstva vnitra CR s názvem „Praha-Suchdol —

Zvýšení akceschopnosti jednotky SDH obce“ ve výši 60.589 Kč. Rada ukládá úřadu zaslat žádost na HZS

hl.m. Prahy. Hlasování o usnesení: 3-0-0

129.15 Jmenování vedoucí Komunitního centra Půda. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

jmenuje paní ZmK—lýkonem funkce „vedoucí Komunitního centra Půda“ od 1 9. 2021 na

dobu neurčitou. Hlasování o usnesení: 3-0-0

129.16 Provozní řád Komunitního centra Půda. Předkládá: Z. Krumpholcová, referent kultury. Usnesení

rady: Rada po úpravách schvaluje Provozní řád komunitního centra Půda. Rada ukládá úřadu předložit

radě návrh ceníku poskytovaných služeb a cen za užívání prostor. Hlasování o usnesení: 3-0-0

129.17 Žádost agentury ProVás o souhlas s umístěním dvou plakátovacích sloupů a jedné

plakétovaci plochy. Předkládá: starosta. Rada odkládá na příště.

129.18 Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných

prostranstvích. Předkládá: starosta. Rada odkládá na příště.

128.19 Koncepce rozvoje školských zařízení městské části. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta.

Usnesení rady: Rada bere na vědomí „Analýzu a prognózu veřejné vybavenosti v MC Praha-Suchdol „

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



zpracovanou v 07/2021 IPR Praha, která předpokládá nárůst počtu obyvatel městské části v maximální

variantě až na 15 268 obyvatel do roku 2040. Rada s ohledem na závažné dopady na vybavenost a

infrastrukturu požaduje dopracování a upřesnění realistické varianty budoucího rozvoje Suchdola v

souladu s navrhovanými změnami územního plánu a s ohledem na nezbytnou související celkovou

veřejnou vybavenost. Rada souhlasí s připomínkami a ukládá je zaslat na IPR MHMP. Hlasování o

usnesení: 3-0-0

128.20 Žádost o povolení provozu dronu v OP v okoli kampusu ČZU. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Rada žádá o doplnění a upřesnění žádosti. Hlasování o usnesení: 3-0-0

128.21 Slavnostni zahájení činnosti Komunitního centra Půda. Předkládá: Z. Krumpholcová, referent

kultury. Usnesení rady: Rada souhlasí s tím, aby slavnostní zahájení činnosti Komunitního centra Půda

proběhlo dne 3. 9. 2021 dle předloženého programu. Rada ukládá vedoucí komunitního centra program

zajistit. Hlasování o usnesení: 3-0-0.

129.22 Darovací smlouva na financování oslav a akci spojených se 130. výročím vzniku sboru

(usnesení ZMČ Praha-Suchdol č.j. 9/10/2020). Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje

Darovací smlouvu č. 169/2021 — dar městské části ve výši 100.000 Kč, schválený usnesením

Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 9/10/2020 na financování oslav a akcí spojených se 130. výročím

vzniku Sboru dobrovolných hasičů v Suchdole. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o

usneseni: 3-0-0

129.23 Oprava propadu komunikace Suchdolská/Internacionální. Předkládá: lng. Vik, místostarosta.

Usnesení rady: Rada bere na vědomí havarijní stav komunikace Suchdolská (propad vozovky na

křižovatce s Internacionální z dosud nezjištěných příčin) a dlouhodobou nečinnost správce komunikace ve

věci odstranění závady. Vzhledem k dlouhodobým dopravním komplikacím a předpokládané dlouhodobé

uzávěře komunikace Kamýcká od 21. 8. 2021 do listopadu 2021 rada souhlasí s objednáním opravy

havárie v termínu do 21. 8. 2021 u společnosti Subterra, a.s. za předpokládanou cenu cca 60.000 Kč bez

DPH, cena bude upřesněna po provedení výkopu a zjištění příčin a stanovení způsobu opravy. Rada

ukládá úřadu zdokumentovat možné příčiny propadu, informovat TSK a neprodleně objednat opravu, rada

pověřuje starostu podpisem objednávky. Hlasování o usnesení: 3-0-0

129.24 Výstavby stoky B - uzavření ul. Kamýcká. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada s ohledem na

nevhodné načasování uzávěry (z důvodu změny technologie výstavby v důsledku nepředpokládaných

geologických podmínek) do období s největším provozem důrazně požaduje zachování alespoň provozu

MHD na ulici Kamýcká a schvaluje další podmínky pro souhlas s uzavřením ul. Kamýcké a převedením

ostatního provozu na ul. Suchdolskou a Internacionální po dobu výstavby stoky B od 21. 8. 2021 do 31. 10.

2021. Hlasování o usnesení: 3-0-0

129.25 Záznam zjednání KÚRI dne 9. 8. 2021. Předkládá: starosta.

2) Žádost o stanovisko k architektonické studii stavby „Bytový dům, K Roztokům 91“. Místo:

Suchdolská x K Roztokům, Praha-Suchdol, parc.č. 523 v k.ú. Suchdol. Stavebník: M S- Usnesení

rady: Rada na základě doporučení KÚRI nesouhlasí s předloženým záměrem změny c arakteru nemovitosti

2 RD na bytový dům s 8 malometrážními byty. Záměr neodpovídá charakteru území, kde jsou rodinné domy.

Hlasování o usnesení: 3-0-0

3) Žádost o stanovisko k povoleni druhého vjezdu na pozemek v ul. Nad Dolíky 994/26, projekt „Nové

parkovací stání u stávajícího RD — Nad Dolíky 994/26“. Místo: Nad Dolíky 994/26, Praha-Suchdol, parc.č.

367, 368/1 a 2 v k.ú. Suchdol. Stavebník: E- M . Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI

souhlasí se záměrem zřízení dalšího místa p ování vozidla na pozemku žadatele za podmínky

maximálního respektování stávající vzrostlé zeleně. Rada ukládá tajemníkovi KÚRI, aby stanovisko rady

zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 3-0-0

4) Žádost o stanovisko pro ÚS a realizaci přípojek inženýrských sítí (voda, plyn, kanalizace, elektro)

ulice Rohová a K Transformátoru. Místo: Pozemky mezi ul. Rohová a K Transformátoru, parc.č. 1627/170,

1627/2 vk.ú Suchdol. Stavebník: Ing. M_ Usnesení rady: Rada na základě doporučení

KÚRI souhlasí se vstupem do komunikace ohová a k Transformátoru za účelem napojení uvedených

pozemků na infrastrukturní sítě. Rada upozorňuje, že stávající kanalizační řád v ul. Rohová je v

nevyhovujícím stavu a je plánována jeho rekonstrukce. Rada ukládá tajemníkovi KÚRI, aby stanovisko rady

zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 3-0-0

5) Informace ke stavbě „Novostavba BDvSuchdol“. Místo: Internacionální x Stehlikova, Praha-Suchdol,

parc.č.1225/1,1225/2,1225/3 v k.ú Suchdol. Zadatel: Versity Development s.r.o.
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Ráda na základě doporučení KÚRI souhlasí s předloženou upravenou dokumentaci pro změnu stavby před

dokončením, která spočívá mimo jiné v umístění 15 parkovacích stání v suterénu objektu a 5 parkovacích

stání na pozemku investora za následujících podmínek:

- bude zřízeno 15+5 parkovacích míst výhradně na pozemku stavebníka,

- bude zachován bezpečný průchod po chodníku v ul. Internacionální po celou dobu výstavby

- bude zachován bezpečný průjezd a průchod po jednom chodníku k MŠ v ulici Stehlíkova podél stavby po

celou dobu výstavby

- stávebník zajistí na vlastní náklady zhotovení nového chodníku v rozsahu dle předložené projektové

dokumentace - výkresu č. C4, revize R 04 210723 a předá chodník bezúplatně městské části,

- dešťová voda ze střech a pozemků nebude vypouštěná do splaškové kanalizace,

- navržené vyvážení přebytku jímáné dešťové vody bude probíhat z ulice Stehlíkova,

- obsluha stavby bude probíhat z ulice Stehlíkova,

- bude opráven chodník podél stavby při ulici Internacionální a stavbou dotčené komunikace na náklady

stavebníka,

- chodník při ulici Stehlíkova nebude v místě vjezdové rampy příčně skloněn směrem k rampě.

Ráda ukládá tajemníkovi KÚRI, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 3-0-0

6) Studie vedleni SOKP 518 včetně variant přivaděčů. Investor: ŘSD. Usnesení rady: Rada na základě

doporučení KURI požaduje posouzení všech variant v rámci procesu EIA. Hlasování o usnesení: 3-0-0

7) Urbanisticko dopravni studie Na Mírách - koncept. Místo: území mezi ul. Kamýckou, Suchdolskou, Pod

Rybníčkem, Internacionální. Zadavatel: městská část Praha-Suchdol, zpracovatel: Pro Cedop s.r.o. Usnesení

rady: Ráda žádá o zdůvodnění volby šířky 21 m páteřní komunikace od ZS ke Kamýcké a doplnit výrazné

grátické odlišení tzv. sběrných komunikací. Hlasování o usnesení: 3-0-0

8) Žádost o stanovisko k změně stavby před dokončením BD Kamýcká 684. Místo: Kamýcká 684,

Praha-Suchdol parc.č. 1605, 1606, stavebník: MC Praha-Suchdol. Usnesení rady: Rada na základě

doporučení KURI souhlasí s upravenou PD pro změnu stavby před dokončením. Rada ukládá tajemníkovi

KURI, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 3-0-0

9) Žádost o stanovisko k ÚR a SP "Nástavba rodinného domu". Místo: Stehlíkova 1309/2, 165 00 Praha-

Suchdol, parc. č. 1444/1 a 2 v k.ú. Suchdol, stavebník:L-l_

„Usnesení rady: Ráda na základě doporučení KURI souhlasí s předloženým návrhem nástavby RD

e | ova. Rada ukládá tajemníkovi KURI, aby stanovisko rády zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 3-0-0

129.26 Podpora akumulace dešťových vod. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s návrhem

á vyhlášením programu „Podpora akumulace dešťových vod“, jehož záměrem je podpořit zájem občanů

Suchdola o vybudování akumulačních nádrží na jímání dešťové vody ze střech nemovitostí s využitím

dotačního programu Dešt'ovka, který je vyhlášen Státním fondem životního prostředí CR (SFZP). Cílem

programu je omezení odtoku dešťových vod ze střech a zpevněných ploch nemovitostí po komunikacích

nebo do systému splaškové kanalizace.

Podmínky programu:

1) Podpora se týká stávajících zkolaudovaných nemovitostí na území městské části Praha-Suchdol.

2) Podpora je podmíněna účastí žadatele v dotačním programu SFZP Dešt'ovka po 1. 7. 2021

3) Městská část poskytne příspěvek majiteli nemovitosti ve výši 5 000,- Kč po doložení Akceptace žádosti o

podporu ze SFZP z dotačního programu Dešt'ovka.

4) Městská část poskytne příspěvek majiteli nemovitosti ve výši 10 000,- Kč po doložení Smlouvy

o poskytnutí podpory ze SFZP z dotačního programu Dešt'ovka.

Ráda ukládá starostovi zveřejnit program a podmínky poskytnutí podpory a technické pomoci z prostředků

získaných v rámci programu HMP „Podpora implementace akumulace dešťových vod“ Hlasování o usnesení:

3-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 19.30 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 11. 8. 2021
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