
Program 139. zasedání Rady městské části Praha—Suchdol

27. října 2021

139.1 Dodatek č. 1 800 Revitalizace plochy u BD Výhledy. Předkládá: Ing. M. Doubková, ref. ŽP.

139.2 Žádost o přidělení bytu. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

139.3 Pronájem velké zasedací místnosti radnice pro cvičení Pilates. Předkládá: Z. Krumpholcova,

vedoucí KC Půda.

139.4 Participativní rozpočet — vodní hřiště. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KC Půda,

139.5 Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl (posvícení). Předkládá: Z.

Krumpholcová, vedoucí KC Půda.

139.6 Termín očkování posilovací dávkou. Předkládá: Ing. V. Štěpánková, místostarostka.

139.7 Vyúčtování služeb v bytových domech od 1.1.2022. Pokračování bodu 117.1., 137.9, 138.3.

Předkládá: Ing. Kosař, vedoucí OHSOM.

139.8 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu části nemovitosti - ZŠ M.Alše. Pokračování bodu 112.23,

121.13. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

139.9 Nové nařízení hl.m. Prahy, kterým se vydává tržní řád. Pokračování bodu 138.13.

Předkládázpředkládá: tajemnice.

139.10 Zahájení suchdolského betléma - zajištění osvětlení. Předkládá: Z.Krumpho|cová, vedoucí KC

Půda.

139.11 Předadventní trhy neziskových organizací na radnici. Předkládá: Z.Krumpholcová, vedoucí KC

Půda.

139.12 lnformace o volných bytech. Pokračování bodu 138.11. Předkládá: lng. Kosař, vedoucí OHSOM.

139.13 Zřízení služebností - VB ve prospěch společnosti PREdistribuce a.s. na parc.č. 1627/164, ul.

U Kruhovky a Sídlištní. Předkládá: lng. Kosař, vedoucí OHSOM.

139.14 Zřízení služebností - VB ve prospěch společnosti PREdistribuce a.s. na parc. č. 2197/3, 2303, při

ulici Štěpnice. Předkládá: lng. Kosař, vedoucí OHSOM.

139.15 Stanoviště kontejnerů Suchdolská ul. — zkulturnění vzhledu. Předkládá: Ing. M. Doubková, ref.

ZP.

139.16 Seznam všech studií a dalších projektových dokumentací urbanistického a dopravního

charakteru za posledních 10 let. Předkládá: starosta.

139.17 Dopravní opatření v ul. Pod Rybníčkem a v Údolí — pokračování bodu 137.5. Předkládá:

starosta.





ZÁPIS zE 139. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 27. ŘÍJNA 2021

Přítomni: Ing. Petr Hejl — starosta

Ing. Věra Štěpánková- místostarostka

Ing. Václav Vik — místostarosta

Ing. Andrea Hrobská Mináriková — radní

lng. Gabriela Lnéničková - radní

Ověřovatelé: lng. Vik, Ing. Štěpánková

Zapisovatel: Ing. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno ve 14.40 hod.

139.1 Dodatek č. 1 SoD Revitalizace plochy u BD Výhledy. Předkládá: lng. M. Doubková, ref. ŽP.

Rada souhlasí s dodatkem č. 1 ke SML č. 014/2021 Revitalizace plochy u BD Výhledy uzavřené

s lng. Miladou Bulderbergsovou IČO 64568768. Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a upřesňuje předmět

díla, prodlužuje se termín realizace a cena díla se zvyšuje na 1.310.299 Kč bez DPH . Rada

pověřuje starostu podpisem dodatku.. Hlasování o usnesení: 5-0-0

139.2 Žádost o přidělení bytu. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Rada bere na vědomí žádost paní

P-F- učitelky MŠ Gagarinova, o přidělení obecního bytu a rozhodnutí odkládá na příště.

139.3 Pronájem velké zasedací místnosti radnice pro cvičení Pilates. Předkládá:

Z. Krumpholcová, vedoucí KC Půda. Usnesení rady: Rada vyhlašuje záměr na pronájem velké

zasedací místnosti budovy ÚMČ Praha—Suchdol ve třetím NP o celkové výměře 91,90 m2 za účelem

cvičení jógy a pilates a to včetně používání soc. zařízení a chodeb za následujících podminek:

cvičení bude probíhat každé úterý a čtvrtek 18-20 hodin, nájemní smlouva na dobu určitou od

1. 12. 2021 do 30. 06. 2022, nájemné ve výši 160 Kč bez DPH za hodinu dle ceníku ÚMČ Praha-

Suchdol, po každém cvičení a při skončení nájmu nájemce vrátí nebytové prostory ve stavu, v

jakém je převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Přednostní pronájem lng. Andree Křížové,

IČ 88272711. Rada ukládá úřadu zajistit vyvěšení záměru na úřední desce na dobu 15 dní.

Hlasování o usnesení: 5-0-0.

139.4 Participativni rozpočet — vodni hřiště. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KC Půda.

Rada bere na vědomí informace o průběhu realizace projektu participativního rozpočtu — Vodní

hřiště na Komunitní zahradě Suchdol. Usnesení rady: Rada souhlasí s objednáním vodního prvku

RD20 u firmy Flora Servis s.r.o., IČ 28341627 za cenu 71.600 Kč bez DPH a pověřuje starostu

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

139.5 Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl (posvícení). Předkládá:

Z. Krumpholcová, vedoucí KC Půda. Usnesení rady: Rada souhlasí s licenční smlouvou o veřejném

provozování hudebních děl OSA č. 193/2021 za hudební produkci v rámci akce Suchdolské

posvícení 28. 9. 2021 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0—0

139.6 Termin očkování posilovací dávkou. Předkládá: lng. V. Štěpánková, místostarostka. Rada

bere na vědomí informaci, že se podařilo domluvit s mobilním očkovacím týmem ÚVN další termín

přeočkování posilovací dávkou. Očkování pro zaregistrované proběhne ve středu 15. 12. 2021 v KC

Půda.

139.7 Vyúčtování služeb v bytových domech od 1.1.2022. Pokračování bodu 117.1, 137.9,

138.3. Předkládá: lng. Kosař, vedouci OHSOM. Rada odkládá na příště.

139.8 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu části nemovitosti - ZŠ M.Alše. Pokračování bodu

112.23, 121.13. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí postup

při projednávání dodatku a ukládá úřadu předložit upravený návrh dodatku projednany s Vodafone,

a.s. dle požadavků městské části v termínu do 22. 11. 2021. Hlasování o usnesení: 5—0-0

139.9 Nové nařízení hl.m. Prahy, kterým se vydává tržní řád. Pokračování bodu 138.13,

Předkládá: tajemnice. Rada odkládá na příště.

139.10 Zahájení Suchdolského betléma — zajištění osvětlení. Předkládá: Z. Krumpholcová,

vedoucí KC Půda. Usnesení rady: Rada bere na vědomí termín zahájení Suchdolského betléma, v

neděli 28. 11. 2021 od 15:30 hodin a ukládá úřadu zajistit vánoční výzdobu na Suchdolském

   

podpis ověřovatelů: -

 

podpis starosty MČ:



náměstí, vč. umístění reflektorů a postaveni jesliček. Dále ukládá zajistit vánoční osvětlení stromu

na Brandejsově náměstí a na lampách VO v ul. internacionální. Doprovodný program zajistí

Z. Krumpholcová s místními organizacemi. Hlasování o usnesení: 5-0-0

139.11 Předadventní trhy neziskových organizací na radnici. Předkládá: Z. Krumpholcová,

vedoucí KC Půda. Usnesení rady: Rada souhlasí se spolupořádáním akce Předadventní trhy

neziskových organizací v prostorách radnice a KC Půda v pátek 19. listopadu od 14 do 19 hodin. Akci

připravuje spolek LOVI ve spolupráci s neziskovými organizacemi a na kulturním programu se podílí

ZUŠ Jana Hanuše a DDM Suchdol. Hlasování o usnesení: 5-0-0

139.12lnformace o volných bytech. Pokračování bodu 138.11. Předkládá: lng. Kosař, vedoucí

OHSOM. Rada ukládá předložit nabídky na rekonstrukci elektroinstalace v bytech a sjednat

rekonstrukci minimálně 3 uvolněných bytů do 31.12.2021 a na příští jednání rady dne 3.11.2021

předložit návrh směny stávajících nájemců (po projednání s nimi) a návrh na přidělení bytů učitelům

MŠ a ZŠ. Hlasování o usnesení: 5-0-0

139.13 Zřízení služebnosti - VB ve prospěch společnosti PREdistribuce a.s. na parc.č. 1627/164,

ul. U Kruhovky a Sídlištní. Předkládá: lng. Kosař, vedoucí OHSOM. Rada souhlasí se zřízením

služebnosti-věcného břemena ve prospěch společnosti PREdistribuce a.s., lČ: 27376516, se

sídlem: Praha 5, Svornosti 3199/19a, 150 00, na pozemku, parc. č. 1627/164, k.ú. Suchdol, obec

Praha, zapsán na LV č.1, ve správě MČ Praha-Suchdol. Věcně břemeno je stanoveno jako úplatně,

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 14.550 Kč bez DPH, tj. 17.606 Kč včetně DPH. Rada

souhlasí s projednáním tohoto bodu na nejbližším zasedání Zastupitelstva. Hlasování o usnesení: 5—0-

139.14 Zřízení služebnosti - VB ve prospěch společnosti PREdistribuce a.s. na parc. č. 2197/3,

2303, při ulici Štěpnice. Předkládá: lng. Kosař, vedoucí OHSOM. Rada souhlasí se zřízením

služebnosti-věcného břemena ve prospěch společnosti PREdistribuce a.s., IČ: 27376516, se

sidlem: Praha 5, Svornosti 3199/19a, 150 00, na pozemcích, parc.č. 2197/3 a 2303, vše k.ú.

Suchdol, obec Praha, zapsány na LV č.1, ve správě MČ Praha-Suchdol. Věcně břemeno je stanoveno

jako úplatné, cena činí 10.000 Kč za první běžný metra 350 Kč za každý další započatý běžný metr +

příslušná sazba DPH. Celková částka dle výkazu délek je 14.900 Kč bez DPH, tj. 18.029 Kč včetně

DPH. Rada souhlasí s projednáním tohoto bodu na nejbližším zasedání Zastupitelstva. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

139.15 Stanoviště kontejnerů Suchdolská uI. Předkládá: lng. M. Doubková, ref. ŽP. Rada

souhlasí s návrhem úprav. Hlasování o usnesení: 5-0-0

139.16 Seznam všech studií a dalších projektových dokumentaci urbanistického a

dopravního charakteru za posledních 10 let. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí.

139.17 Dopravni opatření v ul. Pod Rybníčkem a v Údolí — pokračování bodu 137.5. Předkládá:

starosta. Rada bere na vědomí připomínky občanů.

Zasedání bylo ukončeno v 16.45 hod.

Zépis byl vyhotoven dne 27. 10. 2021

podpis ověřovatelů: -

podpis starosty MČ:

 


