
Program 2. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

9. listopadu 2022

2.1 Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava — pohledové betony. Předkládá: MgA. J. Navrátilová,

referent veřejného prostoru, OHSOM

2.2 Vyhodnocení cenového průzkumu na administraci dotace pro akci využití dešťové vody v areálu

radnice. Předkládá: C. Mudruňka, referent investic, OHSOM

2.3 Komise Rady MČ. Předkládá: starosta

2.4 Plán zimní údržby. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

2.5 Žádost o byt- pokr. bodu 1.14. Předkládá: H. Felgrová, referent bytové správy, OHSOM

2.6 Pronájem kaple sv. Václava. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

2.7 Odměny členům JSDH. Předkládá: starosta

2.8 Předání veřejného osvětlení do správy HMP - Zahrady se hřbitovem u kaple Sv. Václava.

Předkládá: MgA. J. Navrátilová, referent veřejného prostoru, OHSOM

2.9 Přepojení kanalizace Výhledy l - dodatek č.1 ke smlouvě na zajištění TDI/TDS s panem Robertem

Cihlou. Předkládá: C. Mudruňka, referent investic, OHSOM

2.10 Dopravní průzkum — křižovatky Dvorská x Kamýcká a Pod Rybníčkem x V Udoli. Předkládá:

starosta

2.11 Umístění bankomatu v budově radnice. Předkládá: starosta

2.12 Vyjádření k záměru EIA STC 2539 - Lichoceves. Předkládá: starosta

2.13 Informace o vyúčtování dotaci HMP k 9/2022. Předkládá: Anna Genzerová, tajemnice.



ZÁPIS z 2. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 9.11.2022

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - místostarosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

David Skála — místostarosta

lng. Andrea Hrobská Mináriková — radní

Ověřovatelé: Ing. Věra Štěpánková, Ing. Václav Vik

Zapisovatel: lng. Anna Genzerová - tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 17.25 hod.

2.1 Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava — pohledové betony. Předkládá: MgA. J. Navrátilová,

referent veřejného prostoru, OHSOM. Usnesení rady: Rada souhlasí s návrhem dodavatele stavby spol.

EKIS, s.r.o., IČ: 18626084, na finanční kompenzaci za nedodržení kvality provedení pohledovosti

betonových monolitických konstrukcí v rámci stavby „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava v

Praze-Suchdole“, a to ve výši 18 % z ceny pohledových betonů. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

2.2 Vyhodnoceni cenového průzkumu na administraci dotace pro akci využití dešťové vody v areálu

radnice. Předkládá: C. Mudruňka, referent investic, OHSOM. Bod se odkládá na příště.

2.3 Komise rady MČ. Předkládá: starosta. Bod se odkládá na příště

2.4 Plán zimní údržby. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada bere na vědomí

informaci o zásobě posypového materiálu a po úpravách schvaluje plán zimní údržby pro sezonu 2022 -

2023. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

2.5 Žádost o byt — pokračování bodu 1.14. Předkládá: H. Felgrová, referent bytové správy. Usnesení rady:

Rada souhlasí s přidělením služebního bytu Stehlíkova 928, byt č.12 o velikosti 2+1 od 1. 12. 2022 pání

Š-F- která je členkou JSDH a její stávající nájem skončí do konce roku 2022. Rada ukládá paní

Felgrové připravit a předložit na další jednání rady 16. 11. 2022 návrh smlouvy na byt č. 12 a návrh na

vyhlášení výběrového řízení pro byt 1+1, Kamýcká 940, byt č. 2. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

2.6 Pronájem kaple sv. Václava. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada po

úpravách schvaluje návrh smlouvy č. 199/2022 o nájmu nebytových prostor Kaple sv. Václava za účelem

smutečního obřadu dne 19. listopadu 2022 s firmou Pohřební průvodci, Oleg Vojtíšek, se sídlem Kováků

856/8, 150 00 Praha 5, IČ: 75354039, za dohodnutou cenu 2.000,- Kč včetně DPH. Hlasování o usnesení:

5-0-0.

2.7 Odměny členům JSDH. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje odměny členům Jednotky

Sboru dobrovolných hasičů dle přílohy v celkové výši 200.000 Kč jako ocenění práce ve prospěch městské

části, na údržbě požární techniky iza reprezentaci MČ v roce 2022. Odměny budou poskytnuty ve formě

peněžních darů jednotlivým členům JSDH. Rada schvaluje vzor darovací smlouvy na uvedené dary a ukládá

asistentce starosty, aby připravila darovací smlouvy. Rada pověřuje starostu podpisy darovacích smluv.

Hlasování o usnesení: 5-0-0.

2.8 Předání veřejného osvětlení do správy HMP — Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava.

Předkládá: MgA. J. Navrátilová, referent veřejného prostoru, OHSOM. Usnesení rady: Rada souhlasí s

předáním nově vybudovaného veřejného osvětlení v rámci stavby „Zahrady se hřbitovem u kaple sv.

Václava v Praze-Suchdole“ do správy HMP. Rada ukládá úřadu připravit ve spolupráci s HMP návrh smlouvy

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

2.9 Přepojení kanalizace Výhledy l - dodatek č.1 ke smlouvě na zajištění TDI/TDS s panem Robertem

Cihlou. Předkládá: Č. Mudruňka, referent investic, OHSOM. Usnesení rady: Rada souhlasí se zněním

dodatku č. 1 ke smlouvě č. 184/2022 z 26. 9. 2022 s panem Robertem Cihlou, IČ: 13787390, kterým se

rozsah prací rozšiřuje o zajištění technického dozoru stavby s názvem „Přepojení kanalizace Výhledy |“ .

Odměna za rozšíření předmětu díla je 5 500 Kč/mésíc po dobu realizace uvedené stavby (dodavatel není

plátce DPH). Rada pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

2.10 Dopravni průzkum - křižovatky Dvorská x Kamýcká a Pod Rybníčkem x V Udoli. Pokračování

bodu 1.19. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s provedením dopravního průzkumu intenzity

dopravy na křižovatce Pod Rybníčkem x V Údolí a křižovatce Kamýcká x Dvorská po realizaci dopravních

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 



opatření v ul. Pod Rybníčkem u společnosti Czech Consult, která prováděla srovnávací průzkum v roce

2020; cena činí 36 200 Kč bez DPH. Rada ukládá lng. Mudruňkovi průzkum objednat. Hlasování o

usnesení: 5-0-0.

2.11 Umístění bankomatu v budově vradnice. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada ukládá starostovi

zajistit opětovné oslovení bank (např. CS, CSOB, Moneta, AirBank, Raiffeisenbank, Fio) s žádostí o umístění

bankomatu do vstupního prostoru budovy radnice na Suchdolském náměstí. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

2.12 Vyjádření k záměru EIA STC 2539 - Lichoceves. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

souhlasí s podáním připomínek k záměru EIA STC 2539 - Lichoceves. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

2.13 lnformace o vyúčtování dotací HMP k 9/2022. Předkládá: Anna Genzerová, tajemnice. Rada bere na

vědomí stav čerpání dotací od HMP k 30. 9. 2022.

Zasedání bylo ukončeno v 19.50 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 9. 11. 2022

 podpis ověřovatelů:

 podpis starosty MČ:


