
Program 11. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

11. ledna 2023

11.1 Novela nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, příloha č. 3 PSP - parkovací stání, pokr. Bodu 1.6.

Předkládá: starosta

11.2 Brandejsův dvůr - Důvodová zpráva k návrhu usnesení ZMČ 2/11/2023. Předkládá: starosta

11.3 Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě PRE, ul. Kamýcká. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí

OHSOM

11.4 Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava, pokr. bodu 10.11 Podmínky hrobových zařízení.

Předkládá: MgA. J. Navrátilová, referent veřejného prostoru

11.5 Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava - smlouva s THMP energie VO. Předkládá:

11.6 Žádost o svěření nemovitého majetku hl. m. Prahy do správy MČ, pokračování bodu 10.6.

Předkládá: starosta

11.7 Zápis komise mládeže, sportu a školství. Předkládá: lng. A. Hrobská Mináková, radní

11.8 Výbor dopravní infrastruktury. Předkládá: starosta

11.9 Odměny zastupitelů a členů komisí, pokr. bodu 10.3. Předkládá: starosta

11.10 Problematika — chov koní v centrální části Suchdola. Předkládá: starosta

11.11 Dar - navýšení kapacity v ČOV Roztoky. Předkládá: starosta

11.12 Návrh na rozdělení dotace na podporu sportování dětí a mládeže — 2023. Předkládá: Ing. V.

Stěpánková, místostarostka

11.13 Aktualizace ceníků KCP, pokr. bodu 10.15, 8.11,. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KCP

11.14 Program 2. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta

11.15 Dary poskytovatelům sociálních služeb pro občany Mč Praha-Suchdol. Předkládá: Ing. V.

Stěpánková, místostarostka

11.16 Spolupořádání taneční masopustní zábavy na ČZU. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KCP



ZÁPIS z 11. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 11. 1. 2023

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

David Skála - místostarosta

lng. Andrea Hrobská Mináriková - rádní

Ověřovatelé: Ing. Věra Štěpánková, Ing. Václav Vik

Zapisovatel: lng. Anná Genzerová - tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 14.45 hod.

11.1 Novela nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, příloha č. 3 PSP - parkovací stání, pokr. bodu 1.6.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada s ohledem na místní podmínky nesouhlasí s návrhem novely

Pražských stavebních předpisů, která snižuje požadavky na počet parkovacích míst požadovaných U nové

povolovaných staveb. Ráda nesouhlasí s vymezením zóny 6 a v zóně 8 požaduje zachovat koeficient

přepočtu vázaného stání bydlení ve výši 140% a vázaného návštěvnického stání ve výši 100%. Hlasování

o usnesení: 5-0-0.

11.2 Brandejsův dvůr - Důvodová zpráva k návrhu usnesení ZMČ 2/11/2023. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Ráda bere zprávu na vědomí a ukládá starostovi předložit zprávu na jednání zastupitelstva.

Hlasování o usnesení: 5-0-0.

11.3 Schválení Smlouvy o budouci smlouvě s PREdistribuce, a.s. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí

OHSOM. Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje návrh Smlouvy o budoucí smlouvě Č; 004/2023 ve

prospěch oprávněného, společnosti PRE distribuce, a. 3. Praha 5, Svornosti 3199/19á, PSC 150 00, IC:

273376516. Smlouva se týká pozemků parc.č. 2389, k.ú. Suchdol, který je zapsán na LV č.1 a je ve správě

MC Praha-Suchdol. Věcné břemeno se zřizuje jako úplatně, za cenu 10.000,- Kč za první metr a 350,- Kč za

každý následující započatý metr. Ráda pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Hlasování o usnesení:

4-0-1.

11.4 Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava, pokr. bodu 10.11 Podmínky hrobových zařízení.

Předkládá: MgA. J. Navrátilová, referent veřejného prostoru. Usnesení rady: Rada ukládá MgA. Navrátilové

doplnit Podmínky hrobových zařízení a předložit je k projednání rádě dne 18. 1. 2023. Hlasování o usnesení:

5-0-0.

11.5 Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava — smlouva s THMP energie VO. Předkládá: MgA.

J. Navrátilová, referent veřejného prostoru. Usnesení rady: Ráda po úpravách souhlasí se zněním smlouvy

SML 005/2023 na úhradu energií za VO v rámci akce „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava“ do 31. 12.

2023. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

11.6 Žádost o svěření nemovitého majetku hl. m. Prahy do správy MČ, pokračování bodu 10.6.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada revokuje usnesení č. 10.6 a souhlasí se sjednocením majetkově

struktury pozemků v novém areálu Zahrad se hřbitovem u kaple sv. Václava převedením správy pozemků

pod městskou část, která bude áreál hřbitova provozovat. Ráda žádá zastupitelstvo o projednání žádosti

osvěření níže uvedeného nemovitého majetku hl. m. Prahy do správy městské části Praha-Suchdol: -

pozemek parc.č. 2217/16, k.ú. Suchdol o výměře 5.825 m2, který je vymezen z pozemku parc.č. 2217/2 k.ú.

Suchdol geometrickým plánem č. 1822-126/2019; - pozemek parc.č. 2217/19, k.ú. Suchdol o výměře 68 m2,

kterýje vymezen z pozemku parc.č. 2217/2 k.ú. Suchdol geometrickým plánem č. 1974-100/2022; - pozemek

parc. č. 2217/17, k.ú. Suchdol o výměře 742 m2, který je vymezen z pozemku parc.č. 2217/2 k.ú. Suchdol

geometrickým plánem č. 1967-99/2022; - pozemek parc.č. 2224/2 k.ú. Suchdol ovýměře 1968 m2, k.ú.

Suchdol. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

11.7 Zápis komise mládeže, sportu a školství. Předkládá: Ing. A. Hrobská Mináriková, radní. Usnesení

rady: Rada bere na vědomí zápis zjednání komise a souhlasí s podporou volnočasového festivalu místních

spolků a organizací působících na území MC Praha-Suchdol. Ravda žádá komisi o upřesnění organizace,

programu festivalu a o koordinování termínu s ostatními akcemi MC. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

11.8 Výbor dopravní infrastruktury. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Ráda projednala podnět

zastupitelky Kristýny Janstově na zřízení výboru dopravní infrastruktury a nedoporučuje zastupitelstvu

zřízení tohoto výboru, protože byla zřízena Komise rozvoje, která se zabývá celkovým rozvojem městské

části včetně problematiky dopravní infrastruktury. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 



11.9 Odměny zastupitelů a členů komisí, pokr. bodu 10.3. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada bere

na vědomí novelu nařízení vlády 318/2017 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, která je platná od 1. 1.

2023 a která stanovuje výši odměn uvolněným členům zastupitelstva a max. výši neuvolněným členům

zastupitelstva.

Rada navrhuje zastupitelstvu schválit od 1. 2. 2023 následující odměny:

a) členům přestupkové komise, která je zvláštním orgánem městské části:

- předseda přestupkové komise 20 000 Kč / měsíc

- člen přestupkové komise : 300 Kč / hod.

b) předsedům komise výstavby a komise rozvoje, kteří nejsou členy zastupitelstva:

- předseda komise výstavby 5 000 Kč / měsíc

- předseda komise rozvoje 5 000 Kč / měsíc

c) členům výborů zastupitelstva a komisí rady městské části, kteří nejsou členy zastupitelstva, 300 Kč za

jednání, kterého se účastní. Odměny budou vypláceny souhrnně za rok.

Rada dále doporučuje zastupitelstvu delegovat radě právo rozhodovat o výši mimořádné roční odměny pro

členy komisí rady a výborů zastupitelstva, kteří nejsou zastupiteli městské části, za následujících podmínek:

- maximální výše roční odměny pro člena Komise rozvoje 15 000 Kč,

- maximální výše roční odměny pro členy dalších komisí a výborů zastupitelstva 5 000 Kč,

- odměnu navrhuje předseda komise nebo výboru zejména za odbornou činnost přesahující rámec

běžného projednávání podkladů nebo za přípravu podkladů,

- rada je oprávněna odměnu snížit nebo zamítnout a o schválených mimořádných odměnách je

povinna informovat na nejbližším jednání zastupitelstva.

Rada žádá zastupitelstvo o projednání návrhu na nejbližším zasedání. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

11.10 Problematika — chov koni v centrální části Suchdola. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

bere na vědomí výhrady obyvatel k podmínkám chovu koní. Rada ukládá úřadu situaci prošetřit a předložit

radě informaci do 1. 2. 2023. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

11.11 Dar — navýšení kapacity ČOV Roztoky. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s přijetím

daru ve výši 795 tisíc Kč od společnosti Goldenscreen sro. (IČ 24669229), která staví bytový důrn na

Suchdolském náměstí. Dar je určen na financování opatření souvisejících s navýšením kapacity COV

Roztoky a kompenzaci dočasných dopadů na pozemky MČ při stavbě bytového domu. Rada žádá finanční

výbor a zastupitelstvo o projednání na nejbližším zasedání. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

11.12 Návrh na rozdělení dotací na podporu sportování dětí a mládeže - 2023. Předkládá: Ing.

V. Štěpánková, místostarostka. Usnesení: Rada bere na vědomí informace o intenzitě aktivit od sportovních

oddílů v městské části a souhlasí s předloženým návrhem rozdělení celkové částky 730 tis. Kč následovně:

570 tis. Kč pro TJ Slavoj Suchdol a 160 tis. Kč pro TJ Sokol Suchdol. Prostředky jsou vyčleněné na podporu

sportování dětí a mládeže v MČ Praha-Suchdol. Rada žádá finanční výbor a zastupitelstvo o projednání na

nejbližším zasedání. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

11.13 Aktualizace ceníků KCP, pokr. bodu 10.15. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KCP. Usnesení

rady: Rada souhlasí po úpravách s aktualizací Provozního řádu centra od 11. ledna 2023. Rada odkládá

projednání aktualizace ceníku KC Půda na příští jednání rady a ukládá OHSOM předložit do 15. 2. 2023

návrh paušálních úhrad za služby (Kč/měsíc) spojené s užíváním dlouhodobě vypůjčených prostor pro rok

2022, 2023. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

11.14 Program 2. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí

s předloženým programem 2. zasedání ZMČ Praha-Suchdol doplněným o bod č. 13 Přijetí daru od

společnosti Goldenscreen s.r.o. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

11.15 Dary poskytovatelům sociálních služeb pro občany MČ Praha-Suchdol. Předkládá: lng.

V. Štěpánková, místostarostka. Usnesení rady: Rada bere na vědomí návrh výše daru poskytovatelům

sociálních služeb pro občany MČ v celkové výši 570.000 Kč. Rada žádá finanční výbor a zastupitelstvo

o projednání na nejbližších zasedáních. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

11.16 Spolupořádání taneční masopustní zábavy na ČZU. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KCP.

Usneseni rady: Rada souhlasí se spolupořádáním společenské akce „TANEČNÍ MASOPUSTNÍ ZABAVA

v maskách i bez“, která se uskuteční v sobotu 18. února 2023 od 20 hodin v prostorách Klubu C v areálu

ČZU. Vstupné ve výši 200 Kč za osobu, náklady max. do výše 30.000 Kč. Rada pověřuje vedoucí KC Půda

organizací akce. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

Zasedání bylo ukončeno v 18.00 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 11. 1. 2023

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 


