
STAROSTA MČ PRAHA—SUCHDOL

svolává na

ČTVRTEK 2. PROSINCE 2021 od 18°" hod

16. ZASEDÁNÍ ZASTUPETELSTVA MČ PRAHA-SUCHDOL

Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti

radnice MČ Praha-Suchdol (3. podlaží)

Program zasedání:

Diskuse.

1. Směrnice pro nakládání s osobními údaji — revize.

2. Zřízení služebností VB ve prospěch společnosti PREdistribuce a.s. při ul. U Kruhovky a

Sídlištní.

3. Zřízení služebností — VB ve prospěch společnosti PREdistribuce a.s. při uíicí Štěpnice.

4. Zřízení služebností ve prospěch Vodafone Czech Republic,as„ při ul. U Kruhovky a

Sídlištní.

5. Veřejné pohřebiště MČ Praha-Suchdol.

6. Projekt SMACKER.

7. Spolupráce s ČZU - bezpečnostní patroly.

8. Covid-19 — aktuální stav.

9. Koncepce rozvoje městské části Praha-Suchdol

10. Znak městské části.

11. Usnesení Rady MČ Praha—Suchdol za uplynulé období.

interpelace.

V Praze dne 18. listopadu 2021

      
lng. Petr—Hejl

starosta MCV/Praha-Suchdgí %

š
v, x

č.j. UMC P_SUCH 02747/2021



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 16/1/2021

ze dne 2. 12. 2021

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)schvaluje

směrnici městské části Praha-Suchdol č. 9/2021 - Směrnici pro nakládání s osobními údaji, která

se vydává pro zajištění povinností při nakládání s osobními údaji dle Nařízení Evropského

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)

2) u k l á d á

a) dodržovat ustanovení směrnice městské části Praha—Suchdol č. 9/2021

b) zajistit seznámení zastupitelů, členů výborů, předsedů a členů komisí městské části a předsedů

a členů zvláštního orgánu městské části Praha-Suchdol se směrnicí

Odpovídají:

ad a) zastupitelé, členové výborů, předsedové a členové komisí městské části a předsedové a

členové zvláštního orgánu městské části Praha—Suchdol dodržovat ustanovení směrnice 1/2018

ad b) starosta

Termín: Průběžně

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 16/2/2021

ze dne 2. 12. 2021

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

1)schvaluje

a) zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č 1627/164 (ul. U Kruhovky a Sídlištní),

zapsaném na LV č.1 pro k.ú. Suchdol, v rozsahu 14 bm vymezeném v geometrickém plánu č.

1854-16/2020 a potvrzeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu pod č.j. PGP—

348/2021-101 dne 10. 7. 2021, spočívající v oprávněních, která mu, jako PDS, vznikem věcného

břemene dle Smlouvy přísluší ze zákona, a to z ustanovení § 25 odst. 3 energetického zákona,

především pak ve vstupu a vjíždění na pozemek, odstraňování a oklešťování stromoví a jiných

porostů,

b) zřízení výše uvedeného věcného břemene ve prospěch oprávněné — společnosti

PREdistribuce a.s., IC: 27376516, se sídlem: Praha 5, Svornosti 3199/19a, 150 OO;

c) zřízení výše uvedeného věcného břemene na dobu neurčitou;

d) zřízení výše uvedeného věcného břemene za jednorázovou smluvní náhradu ve výši 14.550 Kč

bez DPH;

e) náklady spojené s vyhotovenim smlouvy, geometrického plánu a náklady spojené se správním

poplatkem na vklad věcného břemene do katastru nemovitostí hradí oprávněný.

2) u k | á d á

realizovat bod 1) tohoto usnesení.

Termín: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Termín:

Odpovídá:

Souhlas navrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 16/3/2021

ze dne 2.12.2021

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

1)schvaluje

a) zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích parc.č. 2197/3 a 2303 (při ul. Štěpnice),

zapsaném na LV č.1 pro k.ú. Suchdol, v rozsahu 15 bm vymezeném v geometrickém plánu č.

1877-11/2021 a potvrzeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu pod č.j. PGP-

318/2021-101 dne 29. 1.2021, spočívající v umístění a provozování součásti distribuční

soustavy » podzemní kabelového vedení VN a telekomunikačního vedeni jehož obsahem je

právo oprávněného je zřídit, provozovat, opravovat a udržovat; věcné břemeno zahrnuje též

právo oprávněného zřídit, mít a udržovat na pozemku potřebné obslužné zařízení, jakož i právo

provádět na vedení úpravy za účelem jeho obnovy, výměny, včetně jeho odstranění.

b) zřízení výše uvedeného věcného břemene ve prospěch oprávněné — společnosti

PREdistribuce a.s., iC: 27376516, se sidlem: Praha 5, Svornosti 3199/19a, 150 00;

c) zřízení výše uvedeného věcného břemene na dobu neurčitou;

d) zřízeni výše uvedeného věcného břemene za jednorázovou smluvní náhradu ve výši 144900 Kč

bez DPH;

e) náklady spojené s vyhotovením smlouvy, geometrického plánu a náklady spojené se správním

poplatkem na vklad věcného břemene do katastru nemovitostí hradí oprávněný.

2) u k l á d á

realizovat bod 1) tohoto usnesení.

Termín: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 16/4/2021

ze dne 2. 12. 2021

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

Bod byl stažen z programu.

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

 

Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 16/5/2021

ze dne 2. 12. 2021

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

1)schva|uje

zřízení veřejného pohřebiště Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava, které bude provozovat

městská část.

2)uk|ádá

realizovat bod 1) tohoto usnesení

Termín: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovateie:

 

Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 16/6/2021
ze dne 2. 12. 2021

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

bere na vědomí

průběžnou zprávu o realizaci projektu SMACKER.

   Souhias návrh, výboru: «ma.

POdpis ověřovatele: .......

Podpis starosty MČ ________



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha—Suchdol

č.j. 16/7/2021

ze dne 2. 12. 2021

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

„schvaluje

pokračování spolupráce s ČZU ve věci zajištění bezpečnosti na území MČ Praha-Suchdol

prostřednictvím bezpečnostních patrol do 31.12. 2022

2) u k l á d á

a) předložit zastupitelstvu vyhodnocení přijatých bezpečnostních opatření,

b) zajistit realizaci usnesení včetně rozpočtových opatření.

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Termín: neprodleně.

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovateíe:

Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 16/8/2021

ze dne 2. 12. 2021

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)bere na vědomí

popsanou situaci a opatření proti šíření nemoci covid-19 na území městské části.

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

 

Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha—Suchdol

č.j. 16/9/2021

ze dne 2. 12. 2021

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1) s c h v a I uj e

přípravu zadání Koncepce rozvoje rozvoje městské části Praha—Suchdol

2) u k l á d á

a) předložit zastupitefstvu zadání Koncepce rozvoje rozvoje městské části Praha-Suchdol

Odpovídá: rada

Termín: neprodleně.

Souhlas návrh. výbo

Podpis ověřovatele:

 

Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 16/10/2021

ze dne 2. 12. 2021

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)bere na védomi

že v rámci procesu udělování znaku městské části v roce 1994 došlo k administrativnímu

pochybení a městské části byl přidělen znak s blasonem: „Vlnovite" dělený štít, v horním

žerďovém poli dvě k sobě přivrácené stříbrné labutě se zlatými pysky, v dolním modrém poli tři

stříbrná vlnitá břevna“, který neodpovídá popisu znaku, který městská část používá,

2) 5 c h v a I u j e

návrh znaku městské části Praha—Suchdol dle blasonu, který odpovídá znaku, který MČ používá:

Vlnovitě dělený štít, V hornim žerďovém poli dvě k sobě přivrácené stříbrné labutě se zlatými

pysky, v dolním modrém poli dvě stříbrné vlnitá břevna.

 

3) s o u h I a s i

s podáním žádosti o opravu znaku městské části Praha—Suchdol v souladu s § 15 odst. 4 zákona

č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, dle bodu 1) tohoto usnesení;

4) u k l á d á

zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

Termin: neprodleně

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

 

Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 16/11/2021

ze dne 2. 12. 2021

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

bere na védomi

usneseni Rady MC Praha-Suchdol za uplynulé období sdělené:

zápisem ze 133. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 15. 9. 2021

zápisem ze 134. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 22. 9. 2021

zápisem ze 135. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 29. 9. 2021

zápisem ze 136. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 6. 10. 2021

zápisem ze 137. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 13. 10. 2021

zápisem ze 138. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 20. 10. 2021

zápisem ze 139. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 27. 10. 2021

zápisem ze 140. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 3. 11. 2021

zápisem ze 141. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 10. 11. 2021

zápisem ze 142. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 15. 11. 2021

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

 

Podpis starosty MČ


