
Program 131. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

1. září 2021

131.1 Hodnocení plnění rozpočtu MČ Praha-Suchdol za 1. pol. 2021. Předkládá: J. Štůla, ved. EO.

131.2 Podmínky provozu DDM v ZŠ M. Alše. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

131-3 Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů, připomínkové řízení. Předkládá: J.

Stůla, ved. EO.

131.4 Dopravní opatření v ulici lnternacionélni. Předkládá: starosta.

131.5 Nákup posypové soli. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

131.6 Výběr dodavatele rámové profesionální elektrocentrály pro JSDH. Pokračování bodu 130.6.

Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

131.7 Mlatová cesta - napojení na ul. K Horoměřicům — akce Revitalizace plochy u BD Výhledy+

dočasná retenční laguna. Předkládá: Ing. Martina Doubkové, ref. ZP

131.8 Urbanisticko-dopravni studie Na Mírách — zpracování od firmy PROCEDOP. Předkládá: starosta.

131.9 Patrola- čZU — hodnocení za červenec. Předkládá: starosta

131.10 RO - Spížení rozpočtu roku 2021 — o částku 304 000 Kč z důvodu zvýšení výdajů ve VHČIBH.

Předkládá: J. Stůla, ved. EO.

131.11 Vyhlášení výběrového řízení na pronájem bytu č. 10, Stehlíkova 928. Pokrač. bodu 130.4.

Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

131.12 Zábor chodníku a zvláštní užívání komunikace Stehlíkovallnternácionální. Předkládá: Ing.

Martina Doubková, ref. ZP

131.13 Beseda s občany — nové projekty a záměry - úterý 14. 9. 2021. Předkládá: starosta.

131.14 Poděkování asistentce starosty paní Zuzaně Krumpholcové. Předkládá: starosta.



ZÁPIS sz 131. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 1. ZÁŘÍ 2021

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková — místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Andrea Hrobská Mináriková — radní

lng. Gabriela Lněničková - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: Ing. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.20 hod.

131.1 Hodnocení plnění rozpočtu MČ Praha-Suchdol za 1. pol. 2021. Předkládá: J. Štůlá, ved.

EO. Usnesení rady: Rada odkládá na příště.

131.2 Podmínky provozu DDM v ZŠ M. Alše. Předkládá: Ing. V. Vik, mistostarosta. Usneseni rady:

Rada souhlasí s uzavřením příslušného dodatku ke smlouvě mezi ZŠ M. Alše á Domem dětí a

mládeže Praha-Suchdol, Rohová 540/4, který po letošní rekonstrukci dosavadních prostor

pronajatých DDM na učebny umožní škole od září 2021 operativně poskytovat prostory pro aktivity

a potřeby DDM dle aktuálních podmínek ve škole ve srovnatelném rozsahu a za původně sjednanou

cenu nájmu. Ráda bere na vědomí, že po dobu trvání nedostatku volných prostor v ZS nelze

všechny nezbytné prostory pro činnost DDM trvale pronajmout a předat do trvalého užívání DDM.

Ráda děkuje vedení školy a DDM za vzájemnou spolupráci a konstruktivní přístup k řešení provozu

DDM ve složitých podmínkách. Hlasování o usnesení: 5-0-0

131.3 Návrh obecně závazné vyhlášky o mistnim poplatku ze psů, připomínkové řízení.

Předkládá: J. Štůlá, ved. EO. Usnesení rady: Ráda bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky,

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 23/2003Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve

znění pozdějších předpisů a nemá ke znění připomínky. Hlasování o usnesení: 5-0-0

131.4 Dopravni opatření v ulici lnternacionélni. Předkládá: starosta. Usnesení Rady: Rada bere

na vědomí omezení dopravy v ul. lnternacionální během Dne bez aut 21.9. a v průběhu posvícení

28.9.2021. Hlasování o usnesení: 5-0-0

131.5 Nákup posypové soli. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Ráda na

základě předložených nabídek souhlasí s objednáním posypové soli u společnosti P.S.CH. -

Průmyslová spotřební chemie s.r.o., IČ: 25242083, se sídlem Alšova 1030, 334 41 Dobřany, za

celkovou cenu 49.440,-Kč bez DPH. Rada ukládá OHSOM připravit objednávku a pověřuje starostu

podpisem objednávky. Hlasování o usnesení: 5-0-0

131.6 Výběr dodavatele rámové profesionální elektrocentrály pro JSDH. Pokračování bodu

130.6. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Ráda na základě předložených

nabídek souhlasí s objednáním eletrocentrály u společnosti BG Technik s.r.o., IČ: 25253948, která

nabídla elektrocentrálu Honda ECT 7000GP AVR za cenu 66.107,- Kč bez DPH se šedesátiměsíční

zárukou. Hlasování o usnesení: 5-0-0

131.7 Mlatová cesta a napojeni na ul. K Horoměřicům a dočasná retenční laguna. Předkládá:

Ing. Martina Doubková, ref. ŽP. Usnesení rady: Rada na základě předložených nabídek souhlasí s

objednáním mlátové cesty a napojení ul. K Horoměřicům na parkové úpravy u společnosti AMICA

FIRST IČ 24219169 za nabídkovou cenu 379 083,66 Kč včetně DPH. Rada na základě předložených

nabídek dále souhlasí s objednáním realizace dočasné retenční laguny poblíž ul. Dvorské u

společnosti PAKK IČ: 13820729 za nabídkovou cenu 76 956 Kč včetně DPH. Ráda ukládá úřadu

připravit objednávku a pověřuje starostu podpisem objednávky.. Hlasování o usnesení: 5-0-0

131.8 Urbanisticko-dopravni studie Na Mírách — zpracování od firmy PROCEDOP. Předkládá:

starosta. Ráda bere na vědomí.

131.9 Patrola- ČZU — hodnocení za červenec. Předkládá: starosta. Usnesení Rady: Rada bere

zprávu na vědomí. Ráda ukládá projednat s CZU doplnění nových kontrolních bodů a odpovídající

úpravu tras pátroly. Hlasování o usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



131.10 RO - Snížení rozpočtu roku 2021 o částku 304 000 Kč z důvodu zvýšení výdajů ve

VHCIBH. Předkládá: J. Stůla, ved. EO. Rada odkládá na příště.

131.11 Vyhlášení výběrového řízení na pronájem bytu č. 10, Stehlíkova 928. Pokračování bodu

130.4. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada vyhlašuje výběrové řízení na

pronájem bytu č. 10, vbytovém domě č.p. 928 ve 4. podlaží, ul. Stehlíkova, Praha-Suchdol,

o velikosti 2+1 s podlahovou plochou 53,45 m2 vč. sklepní kóje a balkonu. Zájemci mohou podávat

žádosti o byt do podatelny Úřadu MČ Praha-Suchdol do 15. 9. 2021 do 14:00 hodin, rozhodujícím

parametrem je nabídnutá výše nájmu, v případě rovnosti nabídek bude nejvýhodnější nabídka

stanovena losem za účasti zájemců. Rada ukládá úřadu zveřejnit záměr.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

131.12 Zábor chodníku a zvláštní užívání komunikace Stehlíkova I Internacionální. Předkládá:

lng. M. Doubková, ref. ŽP. Usnesení rady: Rada souhlasí se záborem v ulicích Stehlíkova a

zvláštním užíváním komunikace Stehlíkova do 31.10.2021 firmou Versity Development s.r.o. za

podmínky, že bude zachován bezpečný průchod po přilehlém chodníku v ul. lnternacionální po celou

dobu výstavby s výjimkou nezbytné doby na stavbu přípojek a bude zachován bezpečný průjezd a

průchod po jednom chodníku k MŠ v ulici Stehlíkova po celou dobu výstavby, obsluha stavby bude

probíhat z ulice Stehlikova. Hlasování 0 usneseni: 5-0-0

131.13 Beseda s občany nad novými projekty a záměry - úterý 14. 9. 2021. Předkládá: starosta.

Rada bere na vědomí.

131.14 Poděkování asistentce starosty paní Zuzaně Krumpholcové. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada městské části děkuje asistentce starosty paní Zuzaně Krumpholcové za její

dlouholetou činnost od dubna 2012 na pozici asistentky starosty a referentky kultury. Rada oceňuje její

aktivní práci vysoce nad rámec standardních povinností a přeje ji úspěšné působení v KC Půda.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 18.35 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 1. 9. 2021.

 podpis ověřovatelů:

 podpis starosty MČ:


