
Program 161. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

6. dubna 2022

161.1 Příprava výstavby přípojek a inženýrských sítí. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

161.2 Úklid a údržba agility hřiště a cyklohřiště. Pokračování 129.3, 137.4. Předkládá: Ing. V. Vik,

místostarosta.

161.3 Darovací smlouva s Alza.cz a.s. na školní pomůcky pro děti z Ukrajiny. Předkládá: starosta.

161.4 Bezpečnost v MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.

161.5 Dopravní opatření v ul. Pod Rybníčkem. Předkládá: starosta.

161.6 Žádost P-K-o snížení nájmu za pozemek. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

souhlasí s přechodným snížením nájmu pozemku parc.č. 183, k.ú. Sedlec, o 50 %



ZÁPIS zE 161. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 6. DUBNA 2022

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Gabriela Lněničková - radní

Omluveny: Ing. Věra Štěpánková- místostarostka

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

Ověřovatelé: lng. Lněničková, lng. Vik

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.15 hod.

161.1 Příprava výstavby přípojek a inženýrských sítí. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

Usnesení rady: Rada bere na vědomí odstoupení zhotovitele přípojek ing. sítí vybraného v říjnu

2021 (spol. MBM Trade, s.r.o.) od realizace stavby z důvodu podstatného nárůstu cen prací a

materiálů, ke kterému došlo během zásadního zdržení MČ v přípravě stavby a nemožnosti zahájit

práce v předpokládaném termínu realizace v roce 2021. Rada ukládá úřadu MČ předložit radě

vtermínu do 30. 4. 2022 návrh zadávací dokumentace na stavbu kanalizace na Mírách rozšířené

o nerealizované vodovodní a kanalizační přípojky a o stavbu vodovodu v ul. Na Rybářce dle

usnesení rady 138.14. Předpokládaný termín zahájení realizace do 09/2022. Hlasování o usnesení:

3-0-0

161.2 Úklid a údržba a cyklohřiště. Pokračování 138.4, 153.5. Předkládá: lng. V. Vik,

místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí informaci o stavu cyklohřiště a ukládá úřadu

zajistit přiměřený úklid prostoru v termínu do 20.4.2022. Hlasování o usnesení: 3-0-0

161.3 Darovací smlouva s Alza.cz a.s. na školní pomůcky pro děti z Ukrajiny. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje darovací smlouvu na dar městské části Praha-Suchdol od

spol. ALZA.cz a.s. - školní pomůcky pro ukrajinské děti a zařízení bytu pro rodinu ukrajinské učitelky.

Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 3-0-0

161.4 Bezpečnost v MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada ukládá

starostovi, aby odpověděl na podněty ohledně bezpečnosti na území městské části. Hlasování

o usnesení: 3-0-0

161.5 Dopravni opatření v ul. Pod Rybníčkem. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí informaci

o poškození stávajících prvků. Konečné úpravy dopravních opatření budou provedeny po jejich

stanovení silničním správním úřadem.

161.6 Žádost P-K-o snížení nájmu za pozemek. Předkládá: starosta. Usnesení rady:

Rada souhlasí s přechodným ponížením nájmu pozemku parc. č. 183 v k.ú. Sedlec panu K-

o 50% ročního nájemného za rok 2022 z důvodu užívání části předmětného pozemku jako zázemí

stavby stoky B na Kamýcké ulici, kterou provádí společnost Subterra a.s. Rada ukládá úřadu, aby

nižší nájem zohlednil v předpisu nájemného. Hlasování o usnesení: 3-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 17.25 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 06. 04. 2022

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


