
Program 173. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

13. července 2022

173.1 Služebnost věcného břemene ve prospěch společnosti Cetin. a.s. v ul. Armádní - Předkládá:

lng. M. Kosař, ved. OHSOM.

173.2 Stanovení obecního systému odpadového hospodářství - Návrh OZV. Předkládá: Ing. M.

Doubková, ref. životního prostředí.

173.3 Dodatek D5 ke smlouvě se spol. EKIS, spol. s r.o. - Předkládá: Mgr. J. Navrátilová, ref. veřejného

prostoru.

173.4 Žádost MŠ Gagarinova o souhlas s použitím investičního fondu na financování stavby kovové

herní soustavy, pokračování bodu 172.8 - Předkládá: Mgr. S. Zelený, ředitel MS Gagarinova.

173.5 Žádost MŠ Gagarinova o převod finančních prostředků z rezervniho fondu do investičního fondu,

pokračování bodu č. 172.9. Předkládá: Mgr. S. Zelený, ředitel MS Gagarinova.

173.6 Návrh nájemní smlouvy na byt č. 2, Stehlíkova 928. Předkládá: H. Felgrová, ref. bytové správy

173.7 Místní poplatky za užívání veřejného prostranství- Návrh OZV. Předkládá: lng. M. Doubková, ref.

životního prostředí.

173.8 Opatření pro úspory plynu při vytápění. Předkládá starosta.



ZÁPIS ZE 173. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 13. 7. 2022

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

lng. Andrea Hrobská Mináriková — radní

lng. Gabriela Lněničková - radní

Omluven: Ing. Václav Vik - místostarosta

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Hrobská Mináriková

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.20 hod.

173.1 Služebnost věcného břemene ve prospěch společnosti Cetin. a.s. v ul. Armádní - Předkládá: Ing.

M. Kosař, ved. OHSOM. Usnesení Rady: Rada souhlasí s vymezením služebnosti - věcného břemene ve

prospěch oprávněného, společnosti CETIN a.s., IČ: 04084063. Stavbou jsou dotčeny pozemky parc. č.

2347/1, 2363/5 a 2363/6, (ul. Armádní), vše k.ú. Suchdol. Vzhledem v faktu, že se jedná o akci financovanou

MHMP pod názvem TV Suchdol — oprava komunikací, etapa 0001 — Nový Suchdol, se zřizuje jako

bezúplatná a na dobu neurčitou v souladu s uzavřenou Smlouvou o smlouvě budoucí č. 193/2020. Rada

žádá o projednání tohoto bodu zastupitelstvem MČ. Hlasování o usnesení: 4-0-0

173.2 Stanovení obecního systému odpadového hospodářství - Návrh OZV. Předkládá: Ing. M.

Doubková, ref. životního prostředí. Usnesení Rady: Rada bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství hlavního města Prahy.

173.3 Dodatek č. 5 ke smlouvě se spol. EKIS, spol. s r.o. - Předkládá: Mgr. J. Navrátilová, ref. veřejného

prostoru. Usnesení rady: Rada po úpravách souhlasí se zněním dodatku č. 5 sml. 001/2021, který upřesňuje

předmět, cenu díla a délku doby výstavby stavby „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava“. Celková cena

za dílo bez DPH stanovená smlouvou o dílo a dodatky smlouvy č. 1, 2, 3 a 4 se zvyšuje tímto dodatkem č. 5

o 564 418,03 Kč na 20 609 798,60 Kč bez DPH, doba výroby a instalace zámečnických prvků S0.01, jež

nebrání kolaudaci stavby, se prodlužuje o 17 dní. Rada pověřuje starostu podpisem dodatku č. 5 sml.

001/2021. Hlasování o usnesení: 4-0-0

173.4 Žádost MŠ Gagarinova o převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního

fondu, pokračování bodu č. 172.9. Předkládá: Mgr. S. Zelený, ředitel MS Gagarinova. Usnesení rady:

Rada souhlasí s převodem 550 000,- Kč z rezervního do investičního fondu MŠ Gagarinova. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

173.5 Žádost MŠ Gagarinova o souhlas s čerpáním investičního fondu na financování stavby kovové

herní sestavy, pokračování bodu 172.8 - Předkládá: Mgr. S. Zelený, ředitel MŠ Gagarinova. Usnesení

rady: Rada souhlasí s čerpáním 550 000,- Kč z investičního fondu na financování nákupu kovové herní

sestavy. Hlasování o usnesení: 4-0-0.

173.6 Návrh nájemní smlouvy na byt č. 2, Stehlíkova 928. Předkládá: H. Felgrová, ref. bytové správy.

Usnesení rady: Rada po úpravách schvalu'e nájemní smlouvu na byt na adrese Stehlíkova 928, 1. patro, byt

č. 2, velikost 2+1, s panem P-B členem Jednotky sboru dobrovolných hasičů, od 1. 8. 2022, a

ukládá OHSOM vypořádat formální náležitosti pronájmu. Hlasování o usnesení: 4-0-0

173.7 Místní poplatky za užívání veřejného prostranství- Návrh OZV. Předkládá: lng. M. Doubková, ref.

životního prostředí. Rada bere na vědomí navrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání

veřejného prostranství (změna vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl.m. Prahy) bez dalších připomínek.

173.8 Opatření pro úspory plynu při vytápění. Předkládá starosta. Usnesení rady: Rada ukládá OHSOM

připravit do 9. 8. 2022 navrh opatření ke zvýšení efektivity vytápěcích systémů a k zajištění úspor spotřeby

zemního plynu pro objekty ve správě MČ a pro objekty ve správě příspěvkových organizací, před zahájením

topné sezóny. Hlasování o usnesení: 4-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 18.00 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 13. 7. 2022

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 


