
Program 151. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

26. ledna 2022

151.1 Žádost pí. Jindřišky Slabě o převod nájmu na zahrádku. Felgrová, referent BH.

151.2 Návrh na vyhlášení záměru na pronájem části pozemku parc. č. 878/1, k. ú. Suchdol o výměře

290 m2“ Předkládá: Felgrová, referent BH.

151.3 Likvidace odpadu ze stanoviště kontejnerů Suchdolská - výběr dodavatele. Předkládá: Ing. M.

Doubková, referent ZP.

151.4 Návrh nově obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol. .

Předkládá: starosta.

151.5 Zásady pro koordinaci a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné dopravní

stavby, dopravní změny a dopravní omezení mezi HMP, TSK a městskými částmi. Pokračování bodu

148.6. Předkládá: starosta.

151.6 Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet 2022“. Předkládá: starosta.

151.7 Rekonstrukce zázemí knihovny. Předkládá: MgA. Jitka Navrátilová, ref. výstavby.

151.8 Návrh na přidělení bytů. Pokračování bodu 150.17. Předkládá: lng. Kosař, vedoucí OHSOM.

151.9 žádost ředitelky zš M. Alše o byt pro učitele. Předkládá: starosta.

151.10 Umístění tabulek s QR kódy na majetek MČ. Pokračování bodu 141.18, 149.6. Předkládá: starosta.

151.11 Mateřská škola Gagarinova - inspekční zpráva, listopad 2021. Předkládá: starosta.

151.12 Zpráva a vyúčtování daru Horizontu — centru služeb pro seniory. Předkládá: starosta.

151.13 Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o pronéjmu ordinace v budově radnice. Předkládá: Ing. M.

Kosař, vedoucí OHSOM.

151.14 Návrh nařízení hl. m. Prahy, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží a poskytování

služeb v energetických odvětvích na území hlavního města Prahy. Předkládá: starosta.

151.15 Návrh nájemní smlouvy na byt č. 3, ul. Stehlíkova 928, p. Pavla Fučíková. Předkládá: H. Felgrová,

ref. BH.



ZÁPIS zE 151. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 26. 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. Vik, lng. V. Štěpánková

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno ve 16.20 hod.

151.1 Žádost pání J S-o převod ná'mu na zahrádku. H. Felgrová, referent BH.

Usnesení rady: Rada na základě žádostí paní J S-souhlasí s ukončením nájemní

smlouvy ze dne 1. 10.1982 na pronájem části pozemku parc. č. 878/1, k.ú. Suchdol, zahrádka,

dohodou ke dni 28. 2. 2022. Rada ukládá úřadu, aby zajistil vypořádání formálních náležitostí

souvisejících s ukončením nájmu. Hlasování o usnesení: 5-0-0

151.2 Návrh na vyhlášení záměru na pronájem části pozemku parc. č. 878/1, k. ú. Suchdol

ovýměře 290 m2. Předkládá: H. Felgrová, referent BH. Usnesení rady: Rada z důvodu žádosti

paní S-o převod nájmu uvedeného pozemku mezi rodinnými příslušníky, kteří předmět nájmu

spoluužívají, souhlasí s vyhlášením záměru na přednostní pronájem části pozemku parc. č. 878/1 o

rozloze 290 m2, k.ú. Suchdol, zahrádka, paní Z-A_za následujících podmínek:

- nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce

- cena za pronájem činí 15 Kč za m2 a rok

- při skončení nájmu nájemce pozemek na své nálady vyklidí, tzn. odstraní všechny stavby a zařízení

a uvede jej do řádného stavu, pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak; pokud tak neučiní, bude

vyklizení provedeno na náklady nájemce

- zahrádka není určena k bydlení

- možnost umístění zahradního domku pro potřeb zahrádkářské činnosti o rozloze max. 3x3 m

- přednostní pronájem paní Z

Rada ukládá úřadu vyvěsit záměr na úřední desce po dobu 15 dní. Hlasování o usnesení: 5-0-0

151.3 Likvidace odpadu ze stanoviště kontejnerů Suchdolská — výběr dodavatele. Předkládá:

Ing. M. Doubková, referent ŽP. Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že se žádostí o nabídku bylo

osloveno 5 uchazečů a na základě doporučení Komise pro posouzení a hodnoceni nabidek účastníků

v zadávacím řízení na akci „Likvidace odpadu ze stanoviště kontejnerů Suchdolská“ vybírá jako

dodavatele služeb společnost Petr Kukla — PaKK, V Údolí 40/11, Praha-Suchdol, IČ: 13820729,

celková cena služby za předpokládané množství odpadu činí 1.235.300 Kč bez DPH, služby budou

fakturovány na základě jednotkových cen uvedených v nabídce a skutečného objemu služeb. Rada

ukládá úřadu prověřit a navrhnout možnosti využití dřevního odpadu a štěpky. Rada ukládá úřadu,

aby předložil radě návrh smlouvy na poskytování služeb. Hlasování o usnesení: 5-0-0

151.4 Návrh nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o školských obvodech základních

škol. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada nemá připomínky k uvedenému návrhu obecně

závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol. Hlasování o usnesení: 5-0-0

151.5 Zásady pro koordinaci a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné

dopravní stavby, dopravní změny a dopravni omezeni mezi HMP, TSK a městskými částmi.

Pokračování bodu 148.6. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada žádá zastupitelstvo, aby

vyhlášku projednalo. . Hlasování o usnesení: 5-0-0

151.6 Žádost o připojení MČ k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet 2022“. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s připojením MC Praha-Suchdol k mezinárodní kampani

Vlajka pro Tibet a s vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2022. Hlasování o usnesení: 5-0-0

151.7 Rekonstrukce zázemí knihovny. Předkládá: MgA. Jitka Navrátilová, referent výstavby. Rada

odkládá na příště.

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



151.8 Návrh na přidělení bytů. Pokračování bodu 150.17. Předkládá: lng. Kosař, vedoucí OHSOM.

Usnesení rady: Rada souhlasí s řidělením služebního bytu na adrese Stehlíkova 928, 1. patro, byt č.

2, velikost 2+1, 52 mZ-panu B- členu JSDH. Rada ukládá úřadu, aby neprodleně seznámil

nájemce s bytem a předložil radě návrh nájemní smlouvy na uvedený byt a předal byt nájemci v termí-

nu do 31.5.2022.

Rada ukládá v termínu nejpozději do 28. 2. 2022 dokončit rekonstrukci bytu Kamýcká 943, byt č. 3, při-

dělený paní K_(výména bytu) a projednat s paní K-uvolnění původního bytu č. 11,

Kamýcká 940 nejpozději do 14. 3. 2022.

Rada dále souhlasí s objednáním rekonstrukce elektroinstalace a souvisejících prací v bytě Kamýcká

940, byt č. 11, termín dokončení nejpozději do 31. 3. 2022, u flrmy Tomáš Papírník, IČ: 49222325, za

cenu 70.500,- Kč bez DPH. Rozsah prací a cena odpovídá ceně tohoto dodavatele z vyhodnocení na-

bídek pro aktuálně rekonstruované byty městské části. Rada ukládá neprodleně a) zajistit a předložit

radě návrh dodavatele na dokončení rekonstrukce tohoto bytu (malířské, podlahářské, lakýrnické prá-

ce apod), b) seznámit nájemce s bytem a předložit neprodleně návrh nájemní smlouvy na služební byt

s paní učitelkou Pavlasovou, c) předat byt nájemci do 30. 4. 2022.

Rada dále ukládá úřadu zajistit a předložit radě do 23. 2. 2022 návrh na zhotovitele rekonstrukce

zbývajících 3 postupně uvolňovaných bytů městské části stím, že byt č. 2, Stehlíkova 928, bude při-

praven k předání nejpozději do 31. 5. 2022 a byt č. 2, Kamýcká 940, nejpozději do 30. 6. 2022.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

151.9 Žádost ZŠ M. Alše o služební byt pro učitele. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

souhlasí s přidělením služebního bytu na adrese Stehlíkova 929, 3. patro, byt č. 7, velikost 2+1, 51 m2

panu Mgr. J-H- učiteli Základní školy Mikoláše Alše. Rada ukládá úřadu, aby neprodleně

seznámil nájemce se stavem bytu, zajistil dokončení rekonstrukce elektroinstalace včetně

souvisejících prací, předložil radě návrh nájemní smlouvy na uvedený byt a předal byt nájemci do 15.

3. 2022 . Hlasování o usnesení: 5-0-0

151.10 Umístění tabulek s QR kódy na majetek MČ. Pokračování bodu 141.18, 149.6. Předkládá:

starosta. Rada bere na vědomí.

151.11 Mateřská škola Gagarinova — inspekční zpráva, listopad 2021. Předkládá: starosta. Rada

bere na vědomí.

151.12 Zpráva o realizaci sociálních služeb v roce 2021 - Horizont — centrum služeb pro seniory.

Předkládá: starosta. Rada bere zprávu na vědomí.

151.13 Dodatek č. 3 ke smlouvě o pronájmu ordinace v budově radnice. Předkládá: lng. M.

Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě č. 53/99 o nájmu

nebytových prostor (ordinace v budově radnice na adrese Suchdolské náměstí č. 734/3, Praha-

Suchdol) s paní MUDr. Jiřinou Majerovou, IČ: 61381136. Dodatek potvrzuje souhlas s podnajmutím

prostor ordinace podnájemci — MUDr. Jané Šutové, bytem Keltská 826, 252 62 Horoměřice pro

výkon činnosti praktického lékaře. Rada pověřuje starostu podpisem dodatku. Hlasování o usnesení:

5-0-0.

151.14 Návrh nařízení hl. m. Prahy, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží a

poskytování služeb v energetických odvětvích na území hlavního města Prahy. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada nemá připomínky k navrhovanému nařízení, kterým se zakazují některé

formy prodeje zboží a poskytování služeb v energetických odvětvích na území hlavního města Prahy.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

151.15 Návrh nájemní smlouvy na byt č. 3, ul. Stehlíkova 928, paní P-F- Předkládá: H.

Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje nájemní smlouvu na byt č. 3, ul.

Stehlíkova 928 s paní učitelkou MŠ P-F_od 1.2.2022. Rada požaduje doplnit do

smlouvy požadavek na vyklizení a předání bytu městské části do 2 měsíců od ukončení pracovního

poměru „učitel/učitelka“ ve školách zřizovaných městskou částí. Rada ukládá úřadu vypořádat formální

náležitosti pronájmu a předat byt do 1. 2. 2022. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 18.50 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 26. 01. 2022

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


