
Program 12. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

18. ledna 2023

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

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

Předkládá: MgA. J. Navrátilová, referent veřejného prostoru

12.3 Údržba zeleně v MČ Praha-Suchdol. Předkládá: lng. M. Doubková, referentka životního prostředí.

12.4 Areál ELMET - připojení na splaškovou kanalizaci. Předkládá:

12.5 Rámcově smlouva HMP na služby mobilního operátora. . Předkládá: Ing. Kosař, vedoucí OHSOM

12.6 Podpora dětské skupiny s výukou jazyků. Předkládá: starosta

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

12.8 Zápis zjednání KOVI ze dne 16. 01. 2023. Předkládá: starosta

12.9 Řešení doprav obslužnosti na SZ Prahy - poptávková doprava. Předkládá: lng. G. Lněničková,

zastupitelka

12.10 Doplnění programu jednání zastupitelstva. Předkládá: starosta.



ZÁPIS z 12. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 18. 1. 2023

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: starosta

Zasedání bylo zahájeno v 16.15 hod.

12.1 Aktualizace ceníků KCP, pokr. bodu 8.11, Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KCP. Ráda po

úpravách schvaluje Ceník pronájmu prostor azapůjčenívybavení Komunitního centra Půda. Hlasování

o usnesení: 5-0-0.

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

Předkládá: MgA. J. Navrátilová, referent veřejného prostoru. Rada odkládá na příště.

12.3 Údržba zeleně v MČ Praha-Suchdol. Předkládá: lng. M. Doubková, referentka životního prostředí.

Usnesení rady: Rada ukládá Ing. Doubkové neprodleně aktualizovat podklady a v termínu do

27.1.2023.vyzvat uchazeče k podání nabídky na akci „Údržba zeleně“ (sekání trávy, úklid listí) formou

zakázky malého rozsahu s využitím vzorové smlouvy z předchozího výběrového řízení, termín podání

nabídek do 7. 2. 2023. Rada dále ukládá Ing. Kosařovi předložit radě zadávací dokumentaci na výběr

dodavatele na likvidaci plevelů na komunikacích do 31. 1. 2023 a v termínu do 15. 3. 2023 provést výběr

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

12.4 Areál ELMET - připojení na splaškovou kanalizaci. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

schvaluje darovací smlouvu č. 8/2023 se společností ELMET, s.r.o. (IČ: 11923695), souhlasí s přijetím daru

225 tisíc Kč a souhlasí s navýšením kapacity připojení na splaškovou kanalizaci. Dar je poskytnut

vsouvislosti s požadovaným navýšením kapacity připojení na kanalizaci po rozšíření areálu ELMET

v Kamýcké ulici na cílový stav 29 EO. Dar je určen na financování opatření souvisejících s navýšením

kapacity na ČOV Roztoky. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

12.5 Rámcové smlouva HMP na služby mobilního operátora. Předkládá: Ing. Kosař, vedoucí OHSOM.

Usnesení rady: Ráda souhlasí s účastí na připravované centralizované veřejné zakázce na výběr

poskytovatele mobilních služeb elektronických komunikací a s připojením MČ k Rámcové smlouvě mezi

MHMP a nově vybraným dodavatelem, která bude uzavřena na 4 roky do roku 2027. Hlasování o usnesení:

5-0-0.

12.6 Podpora dětské skupiny s výukou jazyků. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada vyjadřuje

podporu vzniku dětské skupiny s jazykovou výukou, kterou připravuje spolek „Chytré děti SmartKids z.s“.

Hlasování o usnesení: 5-0-0.

12.7 Odměny zastupitelů a členů komisí, pokr. bodu 11.9. Předkládá: starosta. Rada souhlasí

s upraveným návrhem usnesení 2/7/2023. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

12.8 Zápis zjednání KOVY ze dne 16. 01. 2023. Předkládá: starosta.

12.8.1 Žádost o stanovisko pro souhlas s prodloužením dočasnosti staveb vzahrádkářské osadě

Na sedlecké skále Praha, Sedlec. Usnesení rady: Ráda doporučuje projednání staveb s představiteli ZO a

odkládá na příště. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

12.8.2. Žádost o stanovisko pro společné oznámení záměru stavební úpravy, přístavba a nástavba

RD, Do Vrchu 65/2. Rada odkládá na příště.

12.8.3. Žádost o stanovisko pro umístění sítě elektronických komunikací T-Mobile CZ. Usneseni rady:

Rada bere na védomi, že investor nemá vyřešeny majetkoprávní vztahy z předchozích staveb inženýrských

sítí a požaduje od investora věcně á smluvně dořešit předchozí stavby na pozemcích ve správě MC a pro

nové stavby uzavřít smlouvy o budoucích smlouvách o věcném břemeni. Rada ukládá Ing. Kosařovi předložit

investorovi a žadateli návrhy smluv. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

12.8.4. Žádost o stanovisko pro stavební řízení na sklad na ovoce a nářadí na zahrádce při ul.

Bažantní. Usnesení rady: Rada souhlasí s realizací skladu na ovoce a nářadí s max. plochou 13 m2.

Hlasování o usnesení: 5-0-0.

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 



12.8.5 Žádost o stanovisko na rekonstrukci restaurace Farmavv areálu čZU. Usnesení rady: Rada

souhlasí předloženou PD na rekonstrukci restaurace Farma v areálu CZU. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

12.8.6 Žádost o stanovisko Alšova vyhlídka studie pro změnu ÚP. Usnesení rady: Rada bere na vědomí

připomínky KOVY k projednání se žadatelem: prověření koridoru pro průchod k novým ulicím směrem k ulici

Bažantní (např. při západní hraně pozemku parc.č. 74/34) včetně obratiště), vymezení plochy pro hřiště,

umístění obratiště mimo prudký svah, umístění jednotlivých domů včetně prověření pohledů od ulice

U kapličky („zastínění“ stávajících nemovitostí) pro posouzení dopadu budoucí výstavby na pozemky se

stávající zástavbou při ulici U kapličky, KOVY požaduje zástavbu max. 1 a 1/2 podlaží a ponechat pozemek

parc.č. 74/3 k.ú. Suchdol, který je v prudkém severním svahu, v ZMK. Rada žádá komisi rozvoje

o projednání žádosti a ukládá MgA. Navrátilové připravit podklady pro projednání v komisi a informovat radu

o stanovisku komise rozvoje. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

12.8.7 Prezentace záměru rekonstrukce hotelu Galaxie - STUDENTSKÉ BYDLENÍ. Usnesení rady: Rada

bere na vědomí připomínky KOVY - požadavek doplnění studie o půdorysy všech podlaží objektu a příčné

řezy části budovy při silnici i ve dvoře a nesouhlas KOVY s redukcí počtu parkovacích míst požadovaných

PSP. Rada žádá komisi rozvoje o projednání záměru a ukládá MgA. Navrátilové připravit podklady pro

projednání v komisí a informovat radu o stanovisku komise rozvoje. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

12.8.8 Prezentace DUR - přechod přes Kamýckou u Kozích hřbetů. Rada bere na vědomí připomínky

KOVY, která upozorňuje na nevhodnost asfaltového povrchu u komunikací navazujících na polní cesty.

12.9 Řešení doprav obslužnosti na SZ Prahy - poptávková doprava. Předkládá: Ing. G. Lněničková,

zastupitelka. Usnesení rady: Rada souhlasí se setkáním zástupců přilehlých obcí ve věci poptávkové

dopravy. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

12.10 Doplnění programu jednání zastupitelstva. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí se

zařazením bodu Bezpečnostní opatření vměstské části na jednání zastupitelstva s tím, že navrhuje

patrolaci ukončit dohodou. 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: 


