
Program 154. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

23. února 2022

154.1 Vyhodnocení záměru č. 30.2022 na pronájem části pozemku - zahrádky, parc. č. 878/1, k.ú.

Suchdol o výměře 290 m2. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

154.2 Návrh nájemní smlouvy na byt č. 7, ul. Stehlíkova 929 J-H- Předkládá: Předkládá: H.

Felgrová, ref. BH.

154.3 Umístění tabulek s QR kódy na majetek MČ. Pokračování bodu 151.10. Předkládá: starosta.

154.4 Metropolitní plán - aktuální stav. Předkládá: starosta.

154.5 Výběr dodavatele oprav štětových cest. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, ref. realizace investic.

154.6 Podpora nezávislosti Ukrajiny. Předkládá: starosta.



ZÁPIS sz 154. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 23. 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 ve 14.15 hod.

154.1 Vyhodnocení záměru č. 30.2022 na pronájem části pozemku — zahrádky, parc. č. 878/1,

k.ú. Suchdol o výměře 290 m2. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Rada bere na vědomí, že k záměru

30.2022 se přihlásili 2 zájemci. Usnesení rady: Rada vzhledem k tomu, že z důvodu převodu nájmu

uvedeného pozemku mezi rodinnými příslušník, kteří předmět nájmu spoluužívají, byl záměr

vyhlášen jako přednostní pronájem pro paní Z A_ souhlasí s roná'mem části

pozemku parc. č 878/1, o výměře 290 m2, k.ú. Suchdol pání Z-Aů Podmínky

pronájmu: 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 náklady vyklidí 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, možnost umístění zahradního domku pro potřeby zahrádkářské činnosti o rozloze max. 3x3

m2. Ráda souhlasí s nájemní smlouvou c. 016/2022 na uvedený pozemek s paní Z-

_Hlasování o usnesení: 5-0-0

154.2 Návrh nájemní smlouvy na byt č. 7, uI. Stehlíkova 929 J-H- Předkládá:

H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Ráda schvaluje přidělení bytu č. 7, Stehlíkova 929. Ráda po

úpravách schvaluje nájemní smlouvu na „služební“ byt č. 7 o velikosti 2+1 ve třetím patře domu č.p.

929, ul. Stehlíkova od 1. 3. 2022 učiteli ZŠ M. Alše pánu J-H-a ukládá úřadu vypořádat

formální náležitosti pronájmu. Hlasování o usnesení: 5-0-0

154.3 Umístění tabulek s QR kódy na majetek MČ. Pokračování bodu 151.10. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí návrhy tabulek. Ráda souhlasí s objednáním výroby

tabulek s QR kódy ve variantě návrhu c. 7, v materiálu nerez. Rada ukládá úřadu, aby tabulky

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

154.4 Metropolitni plén — aktuální stav. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí.

154.5 Výběr dodavatele oprav štětových cest. Předkládá: Ing. Č. Mudruňká, ref. realizace

investic. Usnesení rady: Ráda na základě provedeného cenového průzkumu souhlasí s výběrem

dodavatele oprav štětových cest: společnost Petr Kukla, IČ: 13820729. Celková předpokládaná

cená prací je 172.942 Kč bez DPH, fakturovat se bude podle skutečné provedených prací v

jednotkových cenách dle nabídky zhotovitele. Termín realizace do 30.dubna 2022. Rada ukládá

úřadu, aby připravil objednávku a pověřuje starostu podpisem této objednávky. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

154.6 Podpora nezávislosti Ukrajiny. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Ráda souhlasí

s vyvěšením ukrajinské vlajky jako výraz solidarity a podpory lidu Ukrajiny. Hlasování o usnesení: 5-

0-0

Zasedání bylo ukončeno v 15.45 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 23.02.2022

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


