
Program 152. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

2. února 2022

152.1 Vyhodnocení záměru č. 29.2021 na pronájem části pozemku — zahrádky, parc. č. 393/3, DÍL C,

k.ú. Sedlec o výměře 300 m2. Předkládá: H. Felgrová, referent BH.

152.2 Osazení dvou značek B11 (zákaz vjezdu všech motorových vozidel) s dodatkovou tabulkou E13

("Mimo dopravní obsluhu") na komunikaci Na Rybářce- Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. realizace

investic.

152.3 Oprava dlážděných chodníků 2022. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta.

152.4 Osadní řád na pozemku p.č. 237/1, 237/2 v. k.ú. Sedlec. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta.

152.5 Stanovisko MČ k žádosti ZŠ M.VA|še o vypůjčku pozemku 1118/1, k.ú. Suchdol, pro výuku

polytechnické výchovy. Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

152.6 Vyhlášení grantových programů MČ Praha-Suchdol na rok 2022. Předkládá: Z. Krumpholcová,

vedoucí KCP.

152.7 RO - navýšení rozpočtu r. 2021 o neinv. dotaci ve výši 994 tis. Kč - podílu na finančních

prostředcích obdržených jvako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období 1. 6. 2021 —

30. 11. 2021. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

152.8 Bytový dům Kamýcká 684, zadávací dokumentace. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby.

152.9 Přehled volných bytů ve správě MČ Praha-Suchdol. Předkládá: lng. M: Kosař, vedoucí OHSOM.



ZÁPIS sz 152. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 2. UNORA 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. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: Ing. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.20 hod.

152.1 Vyhodnocení záměru č. 29.2021 na pronájem části pozemku - zahrádky, parc. č. 393/3,

DÍL C, k.ú. Sedlec o výměře 300 m2. Předkládá: H. Felgrová, referent BH. Usnesení rady: Rada

bere na vědomí, že k záměru č. 29.2021 na pronájem zahrádky části pozemku parc. č. 393/3 dil C,

k.ú. Sedlec o výměře 300 m2 se nikdo nepřihlásil.

Rada vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 393/3, DÍL C o výměře 300 m2, k.ú. Sedlec.

Podmínky záměru:

- nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce

- pronájem nejvyšší nabídce na roční nájemné za pozemek, přičemž minimální cena za roční pronájem

pozemku činí 4.500 Kč

- při skončení nájmu nájemce pozemek na své náklady vyklidí, tzn. 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

najmu

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

zahrádky _ záměr č ...... “ do podatelny Úřadu MČ Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, 165 oo

Praha-Suchdol do 15. 3. 2022 do 11.00 hod.

- termín uzavření nájemní smlouvy od 1. 4. 2022

V nabídce je zájemce povinen uvést identifikační údaje, zejména adresu trvalého pobytu a nabízenou

cenu za roční pronájem pozemku ve stávajícím stavu,

Pravidlá výběru nájemce: jako nejvýhodnější nabídka bude hodnocená nabídka 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 žádosti do

podatelny Úřadu MČ Praha-Suchdol.

Ráda ukládá úřadu zajistit vyvěšení záměru na úřední desce do 16. 3. 2022. Hlasování o usnesení:

5-0-0

152.2 Osazeni dvou značek B11 (zákaz vjezdu všech motorových vozidel) s dodatkovou

tabulkou E13 ("Mimo dopravni obsluhu") na komunikaci Na Rybářce- Předkládá: Ing.

Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Ráda nepovažuje umístění navrhovaných

dopravních značek za adekvátní a nezbytné řešení dopravní situace. Hlasování o usnesení: 5-0-0

152.3 Oprava dlážděných chodníků 2022. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta. Usnesení Rady:

Ráda souhlasí s objednáním opravy dlážděných chodníků v ul. Suchdolská v úseku Novosuchdolská

— Staročeská, doplnění dlažby chodníku v ulici Armádní a lokálních oprav např. na Suchdolském

náměstí a na Novém Suchdole u společnosti Amika First, s.r.o, IČ: 24219169. Opravy budou

fakturovány podle výkazu skutečně provedených prací a jednotkových cen prací, které vyplývají

zvýběru zhotovitele dle usnesení rady 137.6, termín realizace únor — březen 2022. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



152.4 Osadní řád na pozemku p.č. 237/1, 237/2 v k.ú. Sedlec. Předkládá: lng. V. Vik,

místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí informaci o právníkem doporučených úpravách

osadního řádu organizace č. 59 Českého zahrádkářského svazu, které mají předcházet

nejasnostem v užívání pozemků ve správě MČ. Rada ukládá úřadu předložit zprávu o stavu jednání

o úpravách osadního řádu. Hlasování o usnesení: 5-0-0

152.5 Stanovisko MČ k žádosti zš M. Alše o výpůjčku pozemku 1118/1, k.ú. Suchdol, pro

výuku polytechnické výchovy. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady:

Rada souhlasí svypújčením pozemku 1118/1 v k.ú. Suchdol, který je ve správě hlavního města

Prahy, ZŠ M. Alše za účelem využití pro rozvoj praktické části polytechnické výchovyj dětí.

Předpokládá se doba zapůjčení na dobu neurčitou svýpovédní lhůtou 12 měsíců. Rada ukládá

úřadu, aby zaslal stanovisko MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0

152.6 Vyhlášení grantových programů MČ Praha-Suchdol na rok 2022. Předkládá:

Z. Krumpholcová, vedoucí KCP. Usneseni rady: Rada souhlasí s vyhlášením grantů pro rok 2022

v celkové výši 365.000 Kč v následujících oblastech: Grantový program na podporu sportovních

aktivit dětí, mládeže a seniorů v celkové výši 70 tis. Kč, Grantový program v oblasti kultury a

vzdělávání v celkové výši 180 tis. Kč, Grantový program na podporu práce s dětmi a mládeží

v celkové výši 115 tis. Kč.

Grantové programy budou zveřejněny na úřední desce dne 7. 2. 2022. Lhůta pro podání žádosti je

stanovena od 9. 3. 2022 8:00 do 21. 3. 2022 do 17:00 hodin do podatelny ÚMČ. Rada ukládá úřadu

zajištění vyvěšení grantových programů na úřední desce a zveřejnění na webových a

facebookových stránkách MČ, v Mozaice a Suchdolských listech. Hlasování o usnesení: 5-0-0

152.7 RO — navýšení roz. r. 2021 o neinvestiční dotaci ve výši 994 tis. Kč - podílu na

finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardnich her a jako odvod z loterii

v obdobi 1. 6. 2021 — 30. 11. 2021. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí

se zvýšením rozpočtu na r. 2021 o neinv. dotaci - podílu na finančních prostředcích obdržených jako

výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období 1. 6. 2021 — 30. 11. 2021 a zařazením

fin. prostředků ve výši 994 tis. Kč takto: příjmová strana: odpa 6330 — převody vl. fondům

v rozpočtech územní úrovně a pol. 4137 — neinv. převody mezi statutárními městy a jejich městskými

obvody nebo částmi, UZ 98 zvýšit 0 Kč 994.000,-; výdajová strana: odpa 3419 — ostatní tělovýchovná

činnost a pol. 5222 — neinv. transfery občanským sdružením, ÚZ 98, ORJ 420 zvýšit 0 Kč 497.500,-;

odpa 3399 — ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků a pol. 5169 — nákup ost. služeb

sp., ÚZ 98, ORJ 620, zvýšit 0 Kč 497.000,-. Rozpočtové opatření bude provedeno pod č. dokladu

3110. Dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2021 s rozpočtem hl. m. Prahy s tím, že

finanční prostředky z této dotace, které nebudou čerpány v r. 2021, bude možné zapojit do rozpočtu

r. 2022 prostřednictvím položky 8115 s UZ 98. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle

metodiky MHMP. Rada ukládá úřadu zajistit provedení schváleného rozpočtového opatření.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

152.8 Bytový dům Kamýcká 684, zadávací dokumentace. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref.

výstavby. Usnesení rady: Rada souhlasí po úpravách se zněním Zadávací dokumentace a Smlouvy

o dílo pro výběrové řízení na dodavatele stavby „Bytový dům Kamýcká 684“. Rada ukládá úřadu po

dokončení projektové dokumentace vyhlásit podlimitní výběrové řízení na dodavatele stavby.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

152.9 Přehled volných bytů ve správě MČ Praha-Suchdol. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí

OHSOM. Rada bere na vědomí aktuální celkový návrh postupu rekonstrukce bytů v majetku MC

Praha-Suchdol v roce 2022.

Zasedání bylo ukončeno v 17.35 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 02.02.2022

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


