
Program 170. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

15. června 2022

170.1 Informace o čerpání daru ze sml. č. 43/2020 na akci Restaurování vnitřních maleb v kapli sv.

Václava. Předkládá: J. Stůla, ved. EO.

170.2 Uvolnění členského příspěvku na činnost Sdružení obcí postižených provozem Letiště Praha.

Předkládá: J. Stůla, ved. EO.

170.3 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1627/164 v k.ú. Suchdol ve prospěch

PREdistribuce a.s. Předkládá: lng. M. Kosař, ved. OHSOM.

170.4 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2197/3 a 2303 v k.ú. Suchdol ve

prospěch PREdistribuce a.s. Předkládá: Ing. M. Kosař, ved. OHSOM.

170.5 Dodatek č. 2 Organizačního řádu ÚMČ Praha-Suchdol, MVK a KC půda. Pokračování bodu

169.16. Předkládá: tajemnice.

170.6 Seznámení s výsledky kontroly samostatné působnosti v oblasti poskytování informací.

Předkládá: tajemnice.

170.7 Sazebník úhrad za poskytování informací - úprava. Předkládá: tajemnice.

170.8 Program 19. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.

170.9 Odměny ředitelům zřizovaných škol. Předkládá: starosta.

170.10 Návrh obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy - změna Statutu hl.m. Prahy. Předkládá: starosta.

170.11 Návrh na zrušení obecně závazných vyhlášek hl. m. Prahy - taxislužba. Předkládá: starosta.

170.12 Připomínky k Metropolitnímu plánu. Předkládá: lng. G. Lněničková, radní.

170.13 Dodatek č. 4sml. 001/2021 na akci „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava“. Předkládá:

MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby.

170.14 Informace státní veterinární správy k mimořádnému veterinárnímu opatření. Předkládá:

starosta.

170.15 Zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 2375, k.ú. Suchdol, ve prospěch společnosti SD

Suchdolské náměstí s.r.o pro umístění kotev. Předkládá: starosta.

170.16 Pomoc obyvatelům Ukrajiny. Předkládá: starosta.

170.17 Stanovení termínů jednání KÚRI. Předkládá: starosta.



ZÁPIS zE 170. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 15. ČERVNA 2022

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánkova- místostarostka

lng. Gabriela Lněničková - radní

lng. Andrea Hrobská Mináriková — radní

Omluven: Ing. Václav Vik - místostarosta

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Hrobská Mináriková

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedaní bylo zahájeno v 16.15 hod.

170.1 Informace o čerpání daru ze sml. č. 43/2020 na akci Restaurování vnitřních maleb

v kapli svv. Václava. Předkládá: J. Štůla, ved. EO. Rada bere na vědomí, že dar ve výši 500 tis. Kč,

který MC obdržela na základě sml. č. 43/2020, byl využít v plné výši vsouladu s čl. | smlouvy

kúhradě faktury společnosti Art Hard (sml. č. 184/2021) na akci Restaurování vnitřních maleb

v Kapli sv. Václava.

170.2 Uvolnění členského příspěvku na činnost Sdružení obcí postižených provozem Letiště

Praha. Předkládá: J. Stůla, ved. EO. Usnesení rady: Rada MC Praha-Suchdol ukládá vedoucímu

OE zaslat členský příspěvek ve výši 18.895 Kč Sdružení obcí postižených provozem Letiště Praha.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

170.3 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1627/164 v k.ú. Suchdol ve

prospěch PREdistribuce a.s. Předkládá: lng. M. Kosař, ved. OHSOM. Usnesení rady: Rada

schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1627/164, k.ú. Suchdol, (součást

distribuční soustavy - podzemní kabelové vedení NN a telekomunikačního vedení, okolo bytového

domu U Kruhovky) ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s., IC: 27376516, sídlo: Svornosti

3199/19a, 150 00 Praha 5 za jednorázovou úplatu, danou tarifem 10.000 Kč za první bm a 350 Kč

za každý další započatý metr, tedy ve výši 14.550 Kč + příslušná sazba DPH, což je 17.605,50 Kč

včetně DPH. Toto věcné břemeno bylo schváleno usnesením zastupitelstva č.j. 16/2/2021 dne

2. 12. 2021. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 4-0-0

170.4 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2197/3 a 2303 v k.ú. Suchdol

ve prospěch PREdistribuce a.s. Předkládá: lng. M. Kosař, ved. OHSOM. Usnesení rady: Rada

schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 2197/3 a č. 2303, k.ú. Suchdol,

(součást distribuční soustavy - podzemní kabelové vedení NN a telekomunikačníyedení, polní cesta

okolo fotbalového hřiště Lysolaje) ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s., IC: 27376516, sídlo:

Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5 za jednorázovou úplatu, danou tarifem 10.000 Kč za první bm

a 350 Kč za každý další započatý metr, tedy ve výši 14.900 Kč + příslušná sazba DPH, což je

18.029 Kč včetně DPH. Toto věcné břemeno bylo schváleno usnesením zastupitelstva č.j. 16/3/2021

dne 2. 12. 2021. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 4-0-0

170.5 Dodatek č. 2 Organizačního řádu ÚMČ Praha-Suchdol, MVK a KC půda. Pokračování

bodu 169.16. Předkládá: tajemnice. Usnesení Rady: Rada po úpravách s účinností od 1. 7. 2022

schvaluje dodatek č. 2 ke směrnici č. 2/2021, kterým se doplňuje organizační struktura organizační

složky Komunitní centrum Půda o nově zřízenou pracovní pozici Pracovník pro sociální a komunitní

činnost. Hlasování o usnesení: 4-0-0

170.6 Seznámení s výsledky kontroly samostatné působnosti v oblasti poskytování informací.

Předkládá: tajemnice. Usnesení rady: Rada bere na vědomí výsledky kontroly samostatné

působnosti v oblasti poskytování informací, kterou provedl Magistrát hlavního města Prahy, sdělené

Protokolem o kontrole, a žádá zastupitelstvo o její projednání. Rada ukládá starostovi, aby zajistil

vydaní příkazu k opatřením na nápravu nedostatků zjištěných kontrolou dle doporučení kontrolního

orgánu a následně vydaní zprávy o plnění uložených opatření. Hlasování o usnesení: 4-0-0

170.7 Sazebnik úhrad za poskytování informací - úprava. Předkládá: tajemnice. Usnesení Rady:

Rada po úpravách schvaluje úpravu Sazebníku úhrad nákladů za poskytování informací městské části

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



Praha-Suchdol podle zákona č. 106/199 Sb., zákona o poskytování informací (tzv. informačního

zákona) s účinností od 16. 6. 2022 do 31. 12. 2022. Rada ukládá tajemnici zabezpečit neprodlené

zveřejnění sazebníku na příslušných místech. Hlasování o usnesení: 4-0-0

170.8 Program 19. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada po

úpravách schvaluje program 19. zasedání ZMC Praha-Suchdol a doporučuje ho zastupitelstvu

k projednání. Hlasování o usnesení: 4-0-0

Po projednání bodu 170.8 zasedání opustila lng. Lněničková.

170.9 Odměny ředitelům zřizovaných škol. Předkládá: starosta. Rada odkládá na příště.

170.10 Návrh obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy - změna Statutu hl.m. Prahy. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada nemá připomínky k navrhované změně Statutu hl. m. Prahy v příloze

4. Rada MČ Praha-Suchdol žádá o zařazení projednávání dopravních přestupků do přílohy č. 3

Statutu, a to především z důvodu možnosti úsekového měření rychlosti před školami a dalšími

rizikovými místy. Rada ukládá starostovi, aby žádost o změnu přílohy č. 3 zaslal na MHMP.

Hlasování o usnesení: 3-0-0

170.11 Návrh na zrušení obecně závazných vyhlášek hl. m. Prahy - taxislužba. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada nemá připomínky ke zrušení obecně závazných vyhlášek hl. m.

Prahy týkajících se pravidel o provozování taxislužby. Hlasování o usnesení: 3-0-0

170.12 Připomínky k Metropolitnímu plánu. Předkládá: lng. G. Lněničková, radní. Rada bere na

vědomí a odkládá na příště.

170.13 Dodatek č. 4 sml. 001/2021 na akci „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava“.

Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby. Usnesení rady: Rada po úpravách souhlasí se zněním

dodatku č. 4 sml. 001/2021, který upřesňuje předmět a cenu díla - stavby „Zahrady se hřbitovem

u kaple sv. Václava“. Celková cena za dílo bez DPH stanovená smlouvou o dílo a dodatkem smlouvy

č. 1, č. 2 a č. 3 se zvyšuje tímto dodatkem č. 4 o 958.392,25 Kč na 200453805? Kč bez DPH.

Rada pověřuje starostu podpisem dodatku č. 4 sml. 001/2021. Hlasování o usnesení: 3-0-0

Po projednání bodu 170.13 se na jednání dostavila Ing. Lněničková

170.14 Informace státní veterinární správy k mimořádnému veterinárnímu opatření. Předkládá:

starosta. Rada bere na vědomí, že mimořádné veterinární opatření týkající se výskytu nákazy

včelího moru nadále trvá.

170.15 Zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 2375 a 2376/2, k.ú. Suchdol, ve prospěch

společnosti SD Suchdolské náměstí s.r.o pro umístění kotev. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Rada souhlasí se zřízením věcného břemene na pozemku parc.č. 2375 a 2376/2 k.ú. Suchdol,

ve prospěch oprávněné společnosti SD Suchdolské náměstí s.r.o. pro umístění kotev, za

následujících podmínek: věcné břemeno se zřizuje jako úplatné (jednorázová částka 45.500 Kč bez

DPH) na dobu určitou do 31.12.2023. Rada doporučuje zastupitelstvu projednat bod na 19.

zasedání zastupitelstva. Poplatky spojené s vkladem do katastru nemovitostí hradí oprávněný.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

170.16 Pomoc obyvatelům Ukrajiny. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí, že do Základní

školy Mikoláše Alše se pro školní rok 2022/2023 přihlásilo 7 žáků do prvních tříd a 47 žáků do 2.-9.

tříd.

170.17 Stanovení termínů jednání KÚRI. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada stanovuje

termínjednání KURI na 1. 8. a 5. 9. 2022. Hlasování o usnesení: 4-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 17.40 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 15. 6. 2022

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


