
Program 4. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

23. listopadu 2022

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

radnice, pokr. bodu 2.2. Předkládá: C. Mudruňka, referent investic, OHSOM

4.2 Stanovisko k demolice RD Nad Dolíky. Předkládá: Č. Mudruňka, referent investic, OHSOM

4.3 Údržba veřejné zeleně 2023, sběrný dvůr. Předkládá: místostarosta

4.4 Umístění stánku s výběrovou kávou a pečivem na trhu. Předkládá: Ing. M. Doubková, referent

životního prostředí

4.5 Piknikové místo Výhledy — výběr dodavatele. Předkládá: Ing. M. Doubková, referent životního

4.6 Návrh nájemní smlouvy na byt č. 12, Stehlíkova 928. Předkládá: H. Felgrová, referent bytové správy,

OHSOM

4.7 Žádost o vyjádření k úplné uzavírce sil. č. Ill/2403, firma ADSUM, spol. s r.o. Předkládá: starosta

4.8 Žádost o účelovou neinvestiční dotaci v oblasti integrace cizinců. Předkládá: Z. Krumpholcová,

vedoucí KC Půda

4.9 Dobré sousedství 2022 - seznam podpořených projektů. Předkládá: starosta

4.10 Záměry dopravních opatření. Předkládá: starosta



ZÁPIS z 4. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 23. 11.2022

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - místostarosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

lng. Andrea Hrobská Mináriková — radní

Omluveni: David Skála — místostarosta

Ověřovatelé: Ing. Věra Štěpánková, Ing. Václav Vik

Zapisovatel: lng. Anna Genzerová - tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 14.15 hod.

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

radnice. Pokračování bodu 2.2. Předkládá: Č. Mudruňka, referent investic, OHSOM. Usnesení rady: Rada z

důvodu podstatných cenových rozdílů v předložených nabídkách ukládá zpřesnit poptávku služeb a provést

nový výběr administrátora dotace. Rada ukládá úřadu prověřit, zda MČ splňuje podmínky příslušné dotační

výzvy. Hlasování o usnesení: 4-0-0.

4.2 Stanovisko k demolici RD Nad Dolik . Předkládá: Č. Mudruňka, referent investic, OHSOM.

Žadatel/Stavebník/lnvestor: Š- D- 165 00 Praha-Suchdol. Usnesení rady: Rada

souhlasí s demolicí stávajícího rodinného domu Nad Dolíky 250/30, parc.č. 363, 364 v k.ú. Suchdol a ukládá

Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 4-0-0.

4.3 Údržba veřejné zeleně 2023, sběrný dvůr. Předkládá: místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na

vědomí, že stávající smlouva na údržbu zeleně — sečení travnatých ploch, úklid listí a odstraňování plevelů

končí k 31. 12. 2022. Rada ukládá úřadu aktualizovat přehledy ploch určené k údržbě, provést výběr

poskytovatele služeb na období 2023-2024 formou zakázky malého rozsahu a předložit radě do 31.12.2022

zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo. Tyto dokumenty budou vycházet ze stávajících technických a

obchodních smluvních podmínek s tím, že bude umožněna meziroční valorizace jednotkových cen prací dle

indexu spotřebitelských cen stanoveného ČSÚ. Rada dále bere na vědomí, že v dohledné době nelze

pronajmout soukromý pozemek v ulici Suchdolské pro rozšíření stanoviště kontejnerů nebo zřízení sběrného

dvora HMP. Hlasování o usnesení: 4-0-0.

4.4 Umístění stánku s výběrovou kávou a pečivem na trhu. Předkládá: Ing. M. Doubková, referentka

životního prostředí. Usnesení rady: Rada nesouhlasí se záměrem umístit na tržní místo na Brandejsově

nám. stánek s kávou a pečivem z důvodu zdvojení stávajících obdobných stánků a omezeného celkového

prostoru pro tržní místa. Hlasování o usnesení: 4-0-0.

4.5 Piknikové misto Výhledy — výběr dodavatele. Předkládá: lng. M. Doubková, referentka životního

prostředí. Usnesení rady: Rada na základě průzkumu cen souhlasí se zadáním stavebních prací (částečné

vydláždění, přístupová mlatová cesta) na piknikovém místě Radkovi Fejfarovi, IČ 24798657 za cenu

97 409,84 Kč včetně DPH. Rada ukládá úřadu zajistit úpravu rozpočtu ve výši 205 tis. Kč z paragrafu 6171

na paragraf 3745. Hlasování o usnesení: 4-0-0.

4.6 Návrh nájemní smlouvy na byt č. 12, Stehlíkova 928. Pokračování bodu 2.5. Předkládá: H. Felgrová,

referentka bytově správy, OHSOM. Usnesení rady: Rada schvaluje nájemní smlouvu na byt na adrese

Stehlíkova 928, 4. patro, byt č.12, velikost 2+1, s paní Š-F_ člen- JSDH, od 1.12.2022 a

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

4.7 Žádost o vyjádření k úplné uzavírce sil. č. Ill/2403, firma ADSUM, spol. s r.o. Předkládá: starosta.

Rada bere na vědomí informaci o uzavírce sil. č. Ill/2403 mezi Horoměřicemi a Lysolajemi z důvodu

rekonstrukce komunikace a ukládá starostovi zaslat žadateli vyjádření k uzavírce. Hlasování o usnesení: 4-

0-0.

4.8 Žádost o účelovou neinvestiční dotaci v oblasti integrace cizinců. Předkládá: Z. Krumpholcová,

vedoucí KC Půda. Usnesení rady: Rada po úpravě souhlasí s podáním žádosti na MHMP do 24. 11. 2022 na

aktivity KC Půda v Programu podpory aktivit integrace cizinců na území hl.m. Prahy. Celkem žádáno v rámci

Opatření |. - informovanost, vzdělávání a soužití o částku 240.000 Kč. Hlasování o usnesení: 4-0-0.

4.9 Dobré sousedství 2022 — seznam podpořených projektů. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 



že v rámci projektu Dobrého sousedství Letiště Praha byly projektům z MČ Praha-Suchdol přiděleny

prostředky v souhrnně výši 924 tis. Kč.

4.10 Záměry dopravních opatření. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rvada bere na vědomí, že proběhla

na silničním správním úřadě za přítomnosti kpt. Rovenského, zástupce PCR, konzultace námětů na změnu

dopravních opatření:

a) redukce citybloků na Brandejsově nám.: Rada souhlasí v souvislosti se záměrem na odstranění

středových citybloků před přechodem na Brandejsově nám. s prověřením možnosti instalace středověho

ostrůvku v délce min. 1,5 m nebo zúžení přechodu vytažením zálivů při krajnici či snížení max. rychlosti pro

zajištění větší bezpečnosti chodců,

b) parkování v ulici Za hřištěm / Na Vrchmezí: Rada se ztotožňuje s doporučením SVÚ a PČR řešit problém s

parkováním v ulici Za hřištěm organizačním opatřením (viz usnesení rady 183.8 Zádost - řešení dopravní

situace v ul. Na Vrchmezí),

c) zřízení přednosti zprava v cele ulici Sídlištní: Rada žádá o projednání záměru v Komisi výstavby,

d) návrh výhyben v ulicích Lysolajská a Májová: Rada bere na vědomí,

e) rozšíření parkovacích míst v ul. U Kruhovky: Rada žádá projednat záměr s nájemci či majiteli bytů v

přilehlých BD čp: 910, 911, 939 - 945;

f) patka sloupu WN při ulici Dvorskě: Rada ukládá lng. Mudruňkovi připravit stanovení umístění nově značky

Z 4a - směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo před patku sloupu.

Hlasování o usnesení: 4-0-0.

Zasedání bylo ukončeno v 15:50 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 23. 11. 2022

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 


