
Program 136. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

6. října 2021

136.1 Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku — zahrádky, parc. č. 393/3, DÍL C, k.ú. Sedlec o

výměře 300 m2. Předkládá; H. Felgrová, ref, BH.

136.2 Spoluorganizace běžeckého závodu Suchdol běží. Předkládá: Z. Krumpholcová, ved. KC Půda.

136.3 Dopravni opatření v ul. Pod Rybníčkem a v Údolí. Předkládá: starosta.

136.4 Financování projektg ZŠ M. Alše Modernizace jazykového vzdělávání na Základní škole Mikoláše

Alše. Předkládá: ředitelka ZS M. Alše Mgr. A. Kejharová.



ZÁPIS zE 136. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 6. ŘÍJNA 2021

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Gabriela Lněničková - radni

Omluveny: lng. Andrea Hrobská Minárikova — radní

Ing. Věra Štěpánková — místostarostka

Ověřovatelé; Ing. Vik, lng. Lněničková

Zapisovatel: lng. Kruliková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.30 hod.

136.1 Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku — zahrádky, parc. č. 393/3, DÍL C, k.ú.

Sedlec o výměře 300 m2. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada vyhlašuje záměr na

pronájem části pozemku parc. č. 393/3, DÍL C, kú. Sedlec o výměře 300 m3, Podmínky pronájmu:

nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce; minimální cena za roční pronájem

pozemku činí 4.500 Kč (tj. 15Kč /m2); při skončení nájmu nájemce pozemek na své náklady vyklidí,

tzn., že pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak, odstraní všechny stavby a zařízení a uvede

pozemek do řádného stavu; pokud tak neučiní, bude vyklizení provedeno na náklady nájemce;

zahrádka není určena k bydlení Pronajímatel není povinen zajistit jakékoliv opravy nebo úpravy

pozemku či objektu v průběhu trvání nájmu.

Žádosti o pronájem na základě tohoto záměru se podávají v uzavřené obálce s nápisem „Pronájem

zahrádky — záměr č. 27“ do podatelny Úřadu MČ Praha-Suchdol, Suchdolskě náměstí 734/36, 165 00

Praha-Suchdol od 25. 10. 2021 do 8. 11. 2021 11.00 hod. Prohlídka předmětu nájmu je možná po

dohodě na tel. č. 222361423. V nabídce je zájemce povinen uvést identifikační údaje, zejména adresu

trvalého pobytu a nabízenou cenu za roční pronájem pozemku vč. objektu a vybavení ve stávajícím

stavu.

Pravidla výběru nájemce: Jako nejvýhodnější nabídka bude hodnocena nabidka zájemce, který je

občanem městské části Praha-Suchdol a současně ze všech zájemců — občanů městské části

Praha Suchdol nabídne nejvyšší roční nájemné. Pokud nabídku nepodá žádný občan městské části,

bude pozemek pronajat zájemci s nejvyšší nabídkou ročního nájemného. V případě shody ve výši

ročního nájemného rozhoduje při dodržení výše uvedených pravidel datum a čas doručení písemné

žádosti do podatelny Úřadu MČ Praha-Suchdol. Rada ukládá tajemnicí vyvěsit záměr na úřední

desce po dobu 30 dní. Hlasování o usnesení: 3-0—0

136.2 Spoluorganizace běžeckého závodu Suchdol běží. Předkládá: Z. Krumpholcová, ved. KC

Půda. Usnesení rady: MČ Praha-Suchdol souhlasí se spoluorganizací běžeckého závodu Běhej

s námi — Suchdol běží, který organizuje společnost Eventime v neděli 24. října 2021 na Komunitní

zahradě Suchdol. Rada souhlasí se spoluúčastí ve výši 20.000 Kč na zajištění registrace, časomíry a

odměn pro závodníky. Rada pověřuje Z. Krumpholcovou koordinaci závodu s pořadateli. Hlasování

o usnesení: 3—0-0

136.3 Dopravni opatření v ul. Pod Rybničkem a v Údolí. Předkládá: starosta. Usnesení rady:

Rada vzala na vědomí připomínky k instalovaným dopravním opatřením v ul. Pod Rybníčkem a bude

je průběžně vyhodnocovat. Hlasování o usneseni? 3-0-0

136.4 Financování projektu ZŠ M. Alše Modernizace jazykového vzdělávání na Základní škole

Mikoláše Alše. Předkládá: ředitelka ZŠ M. Alše Mgr. A. Kejharová. Usnesení rady: Rada souhlasí

sdočasným použitím finančních provozních prostředků na běžném účtu ZŠ M. Alše na pokrytí

investičních výdajů v rámci projektu Modernizace jazykového vzdělávání na Základní škole Mikoláše

Alše, reg, čislo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001056, do doby obdržení prostředků z rozpočtu hl, m.

Prahy. Rada ukládá starostovi, aby zajistil zaslání informace o rozhodnutí rady ZŠ M. Alše. Hlasování

o usnesení: 3-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 17.30 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 6. 10. 2021

 

  

   

podpis ověřovatelů: - _____

podpis starosty MČ: ------------------ ——--


