
Program 176. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

22. srpna 2022

176.1 Vyhodnocení záměru č. 36.2022 - Z-box, Zásilkovna. Předkládá: lng. M. Kosař, ved. OHSOM.

176.2 Stanovení ceny pronájmu plochy — Kynologický svaz, pokračování bodu 174.7 Předkládá: lng. M.

Kosař, ved. OHSOM.

176.3 Nabídka na opravu asfaltových komunikací a zhotovení retardérů pomocí IHRT technologie.

Předkládá: Ing. C. Mudruňka, referent realizace investic.

176.4. Možnost zřízení sběrného dvora v Suchdole. Předkládá: místostarosta

176.5 Žádost o podporu filmového festivalu čZU v Praze. Předkládá: starosta



ZÁPIS ZE 176. ZASEDÁNÍ

RADY Mč PRAHA-SUCHDOL

DNE 22. 8. 2022

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

Omluveny: lng. Anna Genzerová - tajemnice, lng. Gabriela Lněničková - radní

Ověřovatelé: Ing. Věra Štěpánková, Ing. Václav Vik

Zapisovatel: lng. Petr Hejl - starosta

Zasedání bylo zahájeno v 16.15 hod.

176.1 Vyhodnocení záměru č. 36.2022 - Z-box, Zásilkovna. Předkládá: lng. M. Kosař, ved. OHSOM.

Usnesení rady: Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1146/17, v k.ú. Suchdol, o výměře 4 m2,

při ulici Suchdolská, za účelem umístění Z-boxu společnosti Zásilkovna. Podmínky pronájmu: nájemní

smlouva na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, cena za pronájem celé plochy činí 14.400,- Kč

bez DPH za rok, nájem od 1. 9. 2022, jednorázová úhrada za “realizaci přípravy před umístěním boxu činí

3.000,- Kč, přednostní pronájem společnosti Zásilkovna s.r.o., IC: 28408306. Rada po úpravách souhlasí s

nájemní smlouvou č. 176/2022 a pověřuje starostu, aby tuto smlouvu podepsal. Hlasování o usnesení: 4-0-0

176.2 Stanoveni ceny pronájmu plochy — Kynologický svaz, pokračování bodu 174.7 Předkládá: lng. M.

Kosař, ved. OHSOM. Předkládá: Ing. M. Kosař, ved. OHSOM. Rada odkládá na příště.

176.3 Nabídka na opravu asfaltových komunikací a zhotovení retardérů pomocí IHRT technologie.

Předkládá: Ing. C. Mudruňka, referent realizace investic. Usnesení rady: Rada na základě průzkumu

dodavatelů technologie IHRT souhlasí s objednáním obnovy dvou asfaltových retardérů v ulici K Roztokům

za cenu 39 990 Kč bez DPH/ks a podélného prahu u vjezdu do ulice Májová z lnternacionální za cenu 4.500

Kč/bm u spol. Street, s.r.o., IC: 24663310. Dále souhlasí s objednáním opravy vybraných komunikací pomocí

IHRT technologie za cenu 650 Kč/m2 bez DPH v rozsahu cca 100 m2. Maximální předpokládaná cena prací

je 261.730 Kč bez DPH. Rada ukládá OHSOM připravit objednávku s tím, že se bude účtovat podle skutečné

provedených prací vjednotkových cenách dle cenové nabídky a pověřuje starostu, aby tuto objednávku

podepsal. Hlasování o usnesení: 4-0-0

176.4 Možnost zřízení sběrného dvora v Suchdole. Předkládá: místostarosta. Usnesení rady: Rada má

zájem pro spoluobčany zajistit ve spolupráci s MHMP zřízení standardního sběrného dvora na území MC s

tím, že provoz bude financován MHMP. Rada ukládá úřadu prověřit možnosti umístění sběrného dvora ve

spolupráci s MHMP. Hlasování o usnesení: 4-0-0

176.5 Žádost o podporu filmového festivalu čZU v Praze. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

souhlasí s poskytnutím podpory filmového festivalu Prague Science Film Fest ve výši 10 000,- Kč. Hlasování

o usnesení: 3-0-1

Zasedání bylo ukončeno v 18.45 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 22. 8. 2022

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 


