
Program 150. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

19. ledna 2022

150.1 Smlouva o dílo se společností Support design s.r.o. na vyhotovení projektové dokumentace a

obstarání veřejnoprávního vpovolení akce „Vodovod a kanalizace v ul. Za Sokolovnou“. Pokračování

bodu 148.7. Předkládá: Ing. C. Mudruňka, referent realizace investic.

150.2 Návrh nájemní smlouvy na byt č. 3, ul. Stehlikova 928, p. P-F-. Pokračování bodu

149.18. Předkládá: H. Felgrová, referent BH.

150.3 Žádost o prodej pozemku, parc. č. 195/4, k.ú. Únětice. Předkládá: Ing. M: Kosař, vedoucí OHSOM.

150.4 Žádost p. K-o prominutí nájmu. Předkládá: H. Felgrová, referent BH.

150.5 Kontejnery na textil a svoz elektroodpadu — informace o platbách za odevzdané komodity.

Předkládá lng. M. Doubková

150.6 Výzva k zapojení do spolupráce v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovní v roce

2022. Předkládá: starosta

150.7 Vyúčtování příspěvku na podporu lůžek v Domově sv. Karla Boromejského za r. 2021 Předkládá:

starosta

150.8 VÝSTAVA „SUCHDOLSKÉ MALÍŘKY“ V ALŠOVĚ KABINETU. Předkládá: Z. Krumpholcová,

vedoucí KCP.

150.9 Licenční smlouva OSA — adventní koncert Sirius. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KCP.

150.10 Žádost o prodloužení čerpání příspěvku z projektu „Pěšky do školy“/SMACKER,ZŠ M. Alše.

Předkládá: starosta.

150.11 Granty MČ Praha-Suchdol na rok 2022. Předkládá: Ing. V: Štěpánková.

150.12 Dary poskytovatelům sociálních služeb občanům MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.

150.13 Dary tělovýchovným organizacím na podporu práce s mládeží. Předkládá: starosta.

150.14 Covid-19 — aktuální stav. Předkládá: starosta.

150.15 Suchdolský masopust 2022. Předkládá: Krumpholcová, vedoucí KCP.

150.16 Dodatek č. 1 smlouvy č. 32/2018 o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů.

Předkládá: tajemnice.

150.17 Návrh na přidělení bytů. Předkládá: H. Felgrová, referent BH.



ZÁPIS sz 150. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 19. LEDNA 2022

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková- místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Gabriela Lněničková - radní

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

Ověřovatelé: lng. v. Štěpánková, lng. v. Vik

Zapisovatel: Ing. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.15 hod.

150.1 Smlouva o dilo se společností Support design s.r.o. na vyhotovení projektové

dokumentace a obstarání veřejnoprávního povolení akce „Splašková kanalizace a vodovod

v ul. Za Sokolovnou“. Pokračování bodu 148.7. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, referent realizace

investic. Usnesení rady: Ráda po úpravách a odstranění technických „nedostatků souhlasí se

Smlouvou o dílo se společností Support design s.r.o., Tyršova 269, Zatec, IC 07773030 na

vyhotovení projektové dokumentace a obstarání veřejnoprávního povolení akce „Splašková

kanalizace a vodovod v ul. Za Sokolovnou“. Cena předmětu plnění je ve výši 159.700 Kč bez DPH,

v této ceně není autorský dozor na stavbě.

Rada požaduje následující úpravy:

- sankce dle odst. 16.j snížit na 0,05 %,

- sjednát a doplnit do smlouvy cenu v Kč/hod za výkon autorského dozoru,

- vypustit odst. 7.1, 7.2.

Rada pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

150.2 Návrh nájemní smlouvy na byt č. 3, ul. Stehlíkova 928, paní P-F-. Pokračování

bodu 149.18. Předkládá: H. Felgrová, referent BH. Usnesení rady: Ráda částečně revokuje

usnesení č. 141.2 ze dne 10. 11. 2021 v části určující číslo bytu přiděleného paní P-F-.

Ráda schvaluje přidělení služebního bytu č. 3, o velikosti 2+1 v prvním patře v domě č.p. 928, ul.

Stehlíkova, učitelce MŠ Gagarinova paní P-F- Hlasování o usnesení: 5-0-0

150.3 Žádost o prodej pozemku, parc. č. 195/4, k.ú. Únětice. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí

QHSOM. Usnesení rady: Ráda nesouhlasí s prodejem ideální poloviny pozemku parc. č. 195/4, k.ú.

Unětice. Hlasování o usnesení: 5-0-0

150.4 Žádost pana K-o prominutí nájmu. Předkládá: H. Felgrová, referent BH.. Usnesení

rady: Rada vyjadřuje poděkování panu K-za pomoc při úklidu odpadků, ale nesouhlasí s

prominutím nájemného pro firmu pána _v ulici Suchdolské. Rada ukládá úřadu, aby žadatele

informoval o rozhodnutí rady. Hlasování o usnesení: 5-0-0

150.5 Kontejnery na textil a svoz elektroodpadu - informace o platbách za odevzdané

komodity. Předkládá Ing. M. Doubková. Rada MČ Praha-Suchdol bere na vědomí informaci

o platbách firmy Koutecký s.r.o. IČ: 63147084 za sebraný textil v roce 2021 z kontejnerů umístěných

na Suchdolské ulici na účet ZŠ Mikoláše Alše v celkové výši 1.890 Kč. Dále bere na vědomí platby

od firmy Asekol IČO 27373231 za zpětný odběr elektrozařízení v roce 2021 v celkové výši 16.384

Kč.

150.6 Výzva k zapojení do spolupráce v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovní

v roce 2022. Předkládá: starosta. Ráda bere na vědomí.

150.7 Vyúčtování příspěvku na podporu lůžek v Domově sv. Karla Boromejského za r. 2021

Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí.

150.8 Výstava „SUCHDOLSKÉ MALÍŘKY“ v Alšově kabinetu. Předkládá: Z. Krumpholcová,

vedoucí KCP. Usnesení rady: MČ Praha-Suchdol souhlasí s umístěním nekomerční výstavy

„Suchdolské malířky“ autorek Lenky Imlaufové a Zdeňky Peškové od 24. 2. do 31. 3. 2022 do

výstavní síně Alšův kabinet. Rada pověřuje Z. Krumpholcovou organizací výstavy. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



150.9 Licenční smlouva OSA — adventní koncert Sirius. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí

KCP. Usnesení rady: Rada schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování na akce:

Dostaveníčko s hudbou vídeňského empíru (6. 11. 2021) a Smyčcové kvarteto Sirius (11. 12. 2021).

Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

150.10 Žádost o prodloužení čerpání příspěvku z projektu „Pěšky do školy“/SMACKER, ZŠ M.

Alše. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s čerpáním účelového příspěvku na

odměny v soutěži „Pěšky do školy“ organizoyané v rámci projektu SMACKER do 30. 6. 2022. Rada

ukládá úřadu informovat o rozhodnutí rady ZS. Hlasování o usnesení: 5-0-0

150.11 Granty MČ Praha-Suchdol na rok 2022. Předkládá: lng. V. Štěpánková. Usnesení rady:

Rada souhlasí s návrhem grantů v roce 2022 a doporučuje zastupitelstvu návrh projednat na 17.

zasedání. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

150.12 Dary poskytovatelům sociálních služeb občanům MČ Praha-Suchdol. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s návrhem darů poskytovatelům sociálních služeb občanům

MC Praha-Suchdol v roce 2022 a doporučuje zastupitelstvu návrh projednat na 17. zasedání.

Hlasování o usnesení: 5-0-0.

150.13 Dary tělovýchovným organizacím na podporu práce s mládeží. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada souhlasí s předloženým návrhem na dary tělovýchovným organizacím na

podporu práce s mládeží: Slavoj dar ve výši 549.000, Sokol 181.000 Kč, celkem 730.000 Kč. Rada

doporučuje zastupitelstvu dary projednat na 17. zasedání. Hlasování o usnesení: 5-0-0

150.14 Covid-19 — aktuální stav. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí.

150.15 Suchdolský masopust 2022. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KCP. Usnesení rady:

Rada schvaluje uspořádání tradiční akce — Suchdolský masopust v sobotu 19. února 2022 od 14

hodin. Průvod maškar se vydá ze Suchdolského náměstí ke Starosuchdolské restauraci. Ráda

pověřuje Z. Krumpholcovou organizaci akce. Hlasování o usnesení: 5-0-0

150.16 Dodatek č. 1 smlouvy č. 32/2018 o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních

údajů. Předkládá: tajemnice. Usnesení rady: Rada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy č. 032/2018

o poskytování služby pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým se zvyšuje cena za tuto službu

0100 Kč měsíčně, tj. na 700 Kč měsíčně. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

150.17 Návrh na přidělení bytů. Předkládá: H. Felgrová, referent BH. Rada odkládá na příští jednání

dne 26.1.2022 a nadále požaduje předložit na toto jednání harmonogram dokončení kompletních

rekonstrukcí bytů.

Zasedání bylo ukončeno v 18.45 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 19. 01. 2022

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


