
Program 122. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol
26. dubna 2017

122.1 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu roku 2017 o účelovou neinvestiční dotaci na projekty v
oblasti sociálních služeb - prodloužení do 30. 6. 2017. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.  

122.2 Rozpočtové  opatření  - navýšení  rozpočtu  roku  2017  o  poskytnuté  účelové  neinvestiční
prostředky ve výši Kč 28.000,- z Úřadu práce hl. m. Prahy. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. 

122.3 Rozpočtová změna - neinv. transfery – granty v oblasti „ sportu, kultury a vzdělávání a volný
čas mládeže“ v r. 2017 . Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. 

122.4 Rozpočtová změna- úhrady schválených fin. prostředků na granty v oblasti sociálních služeb .
Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. 

122.5 Rozpočtová změna - úhrada daru Domovu sv. Karla Boromejského. Předkládá: J. Štůla, vedoucí
EO. 

122.6 Vyhodnocení záměru č. 49.2017 na pronájem pozemku parc. č. 1338/9, pozemek pod garáží a
části pozemku parc. č. 1338/1, manipulační plocha, vše k. ú. Suchdol o celkové výměře 41 m2   – návrh
nájemní smlouvy. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.   

122.7 Vyhodnocení záměru č. 48.2017 na pronájem části pozemku parc. č. 895, zahrádka o výměře 308
m2 zahrádka – návrh nájemní smlouvy. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.   

122.8 Informace k vyúčtování služeb v bytových domech za r. 2016. Předkládá:  H. Felgrová, ref. BH. 

122.9 Zpráva z měření vlhkosti v bytě č. 12, p. Pánková, Stehlíkova 928. Předkládá:  H. Felgrová, ref. BH. 

122.10 Výběr dodavatele projektové dokumentace rekonstrukce stoupaček silnoproudu a slaboproudu
v bytovém domě Stehlíkova. Předkládá: Ing. M: Kosař, ved. OHSOM.

122.11 Návrhu  dodatku  č.  11  k  pojistné  smlouvě  č.  7720277842  -  pojištění  obecné  odpovědnosti.
Předkládá: Ing. M. Kosař, ved. OHSOM.

122.12 Posouzení podmínek nájmu nebytového prostoru Suchdolské náměstí 734/3, návrh výpovědi.
Pokračování bodu 120.8. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. 

122.13  Žádost  UNISTAV  Construction  a.s.,  o ukončení  nájemní  smlouvy  č.  31/2016  dohodou.
Předkládá: Ing. M. Novotný, ref. ŽP.

122.14 Návrh směrnice Pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Předkládá: tajemnice.

122.15 Jmenování povodňové komise MČ Praha-Suchdol. Předkládá: tajemnice.

122.16 Žádost ředitele MŠ Gagarinova o uvolnění finančních prostředků z investičního fondu na 
stavbu "Dětské dopravní hřiště". Předkládá: Mgr. S. Zelený, ředitel MŠ Gagarinova.

122.17 Rozpis služeb strážnice MP na měsíc duben a květen 2017. 

122.18 Žádost  Povodí  Vltavy  o  souhlas  s  odstraněním  překážek  z  koryta  Únětického  potoka.
Předkládá: starosta.

122.19 Navýšení rozpočtu roku 2017 o neinvestiční dotaci z MŠMT. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. 

122.20 Zápis z jednání KÚRI dne 25. 4. 2017. Předkládá: starosta.
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122. ZASEDÁNÍ
RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

  DNE 26. DUBNA 2017

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková, MBA - zástupkyně starosty

Ing. Václav Vik - zástupce starosty

RNDr. Ludmila Knappová - radní 

Jan Zoubek - radní

Ověřovatelé: Ing. Vik, RNDr. Knappová

Zapisovatel: Ing. Jana Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.15 hod.

Program jednání:

122.1 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu roku 2017 o účelovou neinvestiční dotací na 
projekty v oblasti sociálních služeb - prodloužení do 30. 6. 2017. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. 
Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že na základě žádosti byla prodloužena doba čerpání účelově 
neinvestiční dotace na sociální projekty MČ ve výši 133,8 tis. Kč do 30. června 2017. Rada v této 
souvislosti schvaluje navýšení rozpočtu na rok 2017 o výše uvedenou nevyčerpanou dotaci a 
následující rozpočtové opatření: příjmová strana: odpa 0 a pol. 8115 - změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech, UZ 81 ORJ 504, zvýšit o Kč 133.800,-; odpa 0 a pol. 8115 - změna 
stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, ORJ 504, zvýšit o Kč 30.000,-; výdajová strana: 
odpa 4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence a pol. 5169 - nákup ostatních služeb, 
UZ 00081, ORJ 504, ORG 116, zvýšit o Kč 25.800,-; odpa 4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti 
sociální prevence a pol. 5169 - nákup ostatnich služeb, ORJ 504, ORG 116, zvýšit o KČ 5.000,-; odpa 
4379 - ostatní služby a činností v oblasti sociální prevence a pol. 5139 - nákup materiálu j.n. UZ 
00081,0RJ 504, ORG 118, zvýšit o Kč 3.000,-; dpa 4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální 
prevence a pol. 5139 - nákup materiálu j.n., ORJ 504, ORG 116, zvýšit o Kč 1.500,-; odpa 4379 - 
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence a pol. 5175 - pohoštění, UZ 00081, ORJ 504, ORG 
116, zvýšit o Kč 1.000,-; odpa 4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence a pol. 5175 - 
pohoštění, ORJ 504, ORG 116, zvýšit o Kč 1.000,-; odpa 4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti 
sociální prevence a pol.5021 - ostatní os. výdaje, UZ 00081, ORJ 504, ORG 216, zvýšit o Kč 53.000,-; 
odpa 4379 - ostatní služby a činností v oblastí sociální prevence a pol. 5021 - ostatní os. výdaje, ORJ 
504, ORG 216, zvýšit o Kč 10.000,-; odpa 4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence a 
pol.5132 - ochranné pomůcky j.n., ORJ 504, ORG 216, zvýšit o Kč 3.000,-; odpa 4379 - ostatní služby a 
činnosti v oblasti sociální prevence a pol.5169 - nákup ost. služeb, UZ 00081, ORJ 504, ORG 216, 
zvýšit o Kč 1.000,-; odpa 4379 - ostatní služby a činnosti v oblastí Sociální prevence a pol. 5169 - nákup
ost. služeb, ORJ 504, ORG 216, zvýšit o Kč 2.000,-; odpa 4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti 
sociální prevence a pol. 5169 - nákup ostatních služeb, UZ 00081, ORJ 504, ORG 316, zvýšit o Kč 
50.000,-; odpa 4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence a pol. 5169 - nákup ostatních 
služeb, ORJ 504, ORG 316, zvýšit o Kč 7.500,-. Dotace podléhá finančnímu vypořádání v roce 2017. 
Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO, aby
zajistil provedení schváleného rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0 

122.2 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu roku 2017 o poskytnuté účelově neinvestiční 
prostředky ve výši Kč 28.000,- z Úřadu práce hl. m. Prahy. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. 
Usnesení rady: Rada schvaluje navýšení rozpočtu na rok 2017 o účelovou neinvestiční dotaci z Úřadu 
práce na financování veřejně prospěšných prací v celkové výši 28 tis. Kč a s tím související rozpočtové 
opatření: příjmová strana: odpa 6330 - převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně pol. 4137 - 
převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, UZ 13101, zvýšit o Kč 
28.000,-; výdajová strana: odpa 6171 - činnost místní správy a pol. 5011 - platy zam. v pracovním 
poměru, UZ 13101, zvýšit o Kč 21.000,-; odpa 6171 - činnost místní správy a pol. 5031 - povinně 
pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti, UZ 13101, zvýšit o Kč 5.000,-; 
odpa 6171 - činnost místní správy a pol. 5032 - povinné pojistné na veřejně zdravotnictví, UZ 13101, 
zvýšit o Kč 2.000,-. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem 2031. Příjmy i výdaje budou označeny 

podpis ověřovatelů: -------------------------------------------- --------------------------------------------

podpis starosty MČ: -------------------------------------------  
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UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedení schváleného 
rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0 

122.3 Rozpočtová změna - neinv. transfery - granty v oblastech: sport, kultura a vzdělávání a 
volný čas mládeže v r. 2017. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada Z z důvodu 
úhrady schválených fin. prostředků na granty v oblastech: sport, kultura a vzdělávání a volný čas 
mládeže souhlasí s následující úpravou rozpisu rozpočtu na rok 2017: výdajová strana: odpa 3399 - 
ostatní záležitosti církví, kultury a sděl. prostředků, a pol. 5222 - neinv. transfery spolkúm, UZ 98, ORJ 
620 snížit o 48.000,- Kč; odpa 3399 - ostatní záležitosti církví, kultury a sděl. prostředků, a pol. 5223 - 
neinv. transfery církvím a náb. společnostem, UZ 98,0RJ 620 zvýšit o Kč 48.000,-; odpa 3419 - ostatní 
tělovýchovná činnost a pol. 5222 – o neínv. transfery spolkům, UZ 98, ORJ 420, snížit o 20.000,- Kč; 
odpa 3419 - ostatní tělovýchovná činnost a pol. 5223 - neinv. transfery církvím a náb. společnostem, UZ 
98, ORJ 420, zvýšit o 20.000,- Kč; odpa 3421 - využití volného času dětí a mládeže a pol. 5222 - reinv. 
trarısfeıy spolkúm, UZ 98, ORJ 620 snížit o 20.000,- Kč, odpa 3421 - využití volného času dětí a 
mládeže a pol. 5223 - neinv. transfery církvím a náb. společnostem, UZ 98, ORJ 620 zvýšit o 20.000,- 
Kč.a ukládá dotace převést po podpisu smluv jednotlivým organizacím. Příjmy i výdaje budou označeny 
UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedení schváleného 
rozpočtového opatření a dotace převedl po podpisu smluv jednotlivým organizacím. Hlasování 
o usnesení: 5-0-0 

122.4 Rozpočtová změna- úhrady schválených fin. prostředků na granty v oblasti sociálních 
služeb. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada z důvodu úhrady schválených fin. 
prostředků na granty v oblasti sociálních služeb souhlasí s úpravou rozpisu rozpočtu na rok 2017: 
výdajová strana: odpa 4351 - osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení a 
pol. 5221 - neinv. transfery obecně prospěšným společnostem, UZ 98, ORJ 504 snížit o Kč 190.000,-; 
odpa 4356 - denní stacionáře a centra denních služeb a pol. 5221 - neinv. transfery obecně prospěšným
společnostem, UZ 98, ORJ 504 snížit o Kč 170.000,-; odpa 4351 - osobní asistence, pečovatelská 
služba a podpora samostatného bydlení a pol. 5223 - neinv. transfery církvím a nábož. společnostem, 
UZ 98, ORJ 504 zvýšit o Kč 190.000,-; odpa 4356 - denní stacionáře a centra denních služeb a pol. 
5223 - neinv. transfery církvím a nábož. společnostem, UZ 98, ORJ 504 zvýšit o Kč 170.000,-. Příjmy i 
výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil 
provedení schváleného rozpočtového opatření. Rada dále ukládá převést finanční prostředky dle 
smlouvy 34/2017. Hlasování o usnesení: 5-0-0 

122.5 Rozpočtové změna - úhrada daru Domovu sv. Karla Boromejského. Předkládá: J. Štůla, 
vedoucí EO. Rada z důvodů úhrady schválených fin. prostředků daru ve výši 100 tis. Kč pro „Domov sv. 
Karla Boromejského“ na možnosti zajištění služeb pro občany MČ rada souhlasí s následující úpravou 
rozpisu rozpočtu na rok 2017: výdajová strana: odpa 4357 - domovy a pol. 5221 - neinv. transfery 
obecně prospěšným společnostem, UZ 98, ORJ 504 snížit o 100.000,- Kč; odpa 4351 - osobní 
asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení a pol. 5223 - neinv. transfery církvím a 
nábož. společnostem, UZ 98, ORJ 504 zvýšit o Kč 100.000,-. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ 
a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedení schváleného 
rozpočtového opatření. Rada ukládá převést fin. prostředky dle smlouvy č. 51/2017. Hlasování               
o usnesení: 5-0-0 

122.6 Vyhodnocení záměru č. 49.2017 na pronájem pozemku parc. č. 1338/9, pozemek pod garáží 
a části pozemku parc. č. 1338/1, manipulační plocha, vše k. ú. Suchdol ocelkové výměře 41 m2 - 
návrh nájemní smlouvy. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada schvaluje pronájem 
pozemku parc. č. 1338/9, pozemek pod garáží a části pozemku parc. č. 1338/1, manipulační plocha, 
vše k. ú. Suchdol o celkové výměře 41 m2 panu Petru Chylíkovi za následujících podmínek: nájemní 
smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, cena za pronájem činí 85 Kč za m2 a rok dle 
ceníku MČ. Rada schvaluje po úpravách předloženou nájemní smlouvu č. 55/2017 na uvedený 
pronájem a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování o usnesení: 5-0-0 

122.7 Vyhodnocení záměru č. 48.2017 na pronájem části pozemku parc. č. 895, zahrádka o 
výměře 308 m2. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada schvaluje pronájem části 
pozemku parc. č. 895, zahrádka v k. ú. Suchdol, o celkové výměře, 308 m2, panu Václavu Římalovi za 
následujících podmínek: nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce; cena za 
pronájem činí 11 Kč za m2 a rok, při skončení nájmu nájemce pozemek na své náklady vyklidí, tzn. 
odstraní všechny stavby a zařízení a uvede jej do řádného stavu, pokud se s pronajímatelem 
nedohodne jinak. Rada po úpravách schvaluje nájemní smlouvu č. 54/2017 a pověřuje starostu 
podpisem. Hlasování o usnesení: 5-0-0 

122.8 informace k vyúčtování služeb v bytových domech za r. 2016. Předkládá: H. Felgrová, ref. 
BH. Rada bere na vědomí informaci k vyúčtování služeb v bytových domech za r. 2016. Vyúčtování 

podpis ověřovatelů: -------------------------------------------- --------------------------------------------

podpis starosty MČ: -------------------------------------------  
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služeb za r. 2016 bylo nájemníkům v bytových domech Stehlíkova 928-930 a Kamýcká 940-943 
rozesláno 24. 4. 2017 poštou. 

122.9 Zpráva z měření vlhkosti v bytě č. 12, Stehlíkova 928. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Rada 
bere na vědomí informaci ohledně měření vlhkosti v bytové jednotce č. 12. Usnesení rady: Na základě 
provedeného měření, Z něhož vyplývá, že v bytě byla dosahována relativní vlhkost přes 66 %, přičemž 
standardní hodnota je 50%, a na základě měření termovizí rada ukládá OHSOM prověřit provedení 
obalových konstrukcí v ploše a detailech s cílem ověřit jejich hydroizolační a tepelně-izolační funkci a 
zapůjčit nájemci měřicí přístroj na měření teploty a relativní vlhkosti a přístroj na odstraňování vzdušné 
vlhkosti. Hlasování o usnesení: 5-0-0 

122.10 Výběr dodavatele projektové dokumentace rekonstrukce rozvodů silnoproudu a 
slaboproudu v bytovém domě Stehlíkova. Předkládá: lng. M. Kosař, ved. OHSOM. Usnesení rady: 
Rada vybrala z nabídek dodavatele projektové dokumentace rekonstrukce rozvodů silnoproudu a 
slaboproudu včetně rozpočtu a výkazu výměr v bytovém domě Stehlíková - společnost Projekce Elektro 
- Jiří Šneller, IČ: 12617253, cena díla 31.200,- Kč bez DPH, která je ekonomicky nejvýhodnější. Rada 
pověřuje vedoucího OHSOM aby práce objednal. Hlasování o usnesení: 5-0-0 

122.11 Návrh dodatku č. 11 k pojistné smlouvě č. 7720277842 - pojištění obecné odpovědnosti. 
Předkládá: lng. M. Kosař, ved. OHSOM. Usnesení rady: Rada schvaluje text dodatku č. 11 se smluvní 
stranou: Kooperativa pojišťovna a.s., IČ: 47116617, který se týká pojištění obecné odpovědnosti 
DODP1, dále pojištění za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným 
úředním postupem a pojištění za škodu vzniklou provozem pracovních strojů, a pověřuje starostu jeho 
podpisem. Hlasování o usnesení: 5-0-0 

122.12 Posouzení podmínek nájmu nebytového prostoru Suchdolské náměstí 734/3. Pokračování
bodu 120.8. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada z důvodu, že nájemce 
nebytového prostoru Suchdolské náměstí 734/3 přenechal 11. 10. 2016 nebytový prostor k užívání třetí 
osobě bez souhlasu pronajímatele, souhlasí s výpovědí nájemní smlouvy č. 50/2013 ze dne 18. 6. 2013 
s Občanským sdružením Kravál, spolek, IČ 01745417. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet od 
prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi nájemci. Rada ukládá OHSOM, aby vyzval 
spolek, aby od 27. 4. 2017 do doby skončení nájmu hradil nájemné ve výši uvedené v původní nájemní 
smlouvě (700 Kč za m2 a rok) a do 30 dnů od doručení výzvy doplatil nájemné do této výše za dobu od 
11. 10. 2016 do 26. 4. 2017. Rada zároveň ukládá OHSOM vypovědět smlouvu č. 256/2015 ze dne     
16. 7. 2015. Rada ukládá vedoucímu OHSOM zajistit přípravu vyhlášení záměru na pronájem prostoru 
kavárny za účelem provozování klubové činnosti, pro volnočasové aktivity, práce s dětmi, senioıy a 
nekuřácké kavárny. Hlasování o usnesení: 5-0-0 

122.13 Žádost UNISTAV Construction a.s., o ukončení nájemní smlouvy č.. 3112016 dohodou. 
Předkládá: lng. M. Novotný, ref. ŽP. Usnesení rady: Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy 31/2016 
se společností Unístav Construction a.s., IČ 03902447, dohodou ke dni 12. dubna 2017 a předložený 
návrh dohody, rada pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování o usnesení: 5-0-0 

122.14 Návrh směrnice Pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Předkládá: tajemnice. Usnesení 
rady: Rada po úpravách schvaluje směrnici MČ Praha-Suchdol č. 1/2017 "Pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek" s účinnosti od 1. 5. 2017. Hlasování o usnesení: 5-0-0 

122.15 Jmenování povodňové komise MČ Praha-Suchdol. Předkládá: tajemnice. Usnesení rady: 
Rada jmenuje povodňovou komisi městské části Praha-Suchdol ve složení: předseda Ing. Petr Hejl, 
starosta MČ Praha-Suchdol; zástupce předsedy lng. Václav Vik, zástupce starosty MČ Praha- Suchdol; 
členové: lng. Zdeněk Skála, zastupitel; Oldřich Bradáč, velitel JSDH; lng. Ladislav Kašpárek, 
vodohospodář; tajemník komise: lng. Jana Krulíková, tajemnice úřadu. Hlasování o usnesení: 5-0-0 

122.16 Žádost ředitele MŠ Gagarinova o uvolnění finančních prostředků z investičního fondu na 
stavbu "dětské dopravní hřiště". Předkládá: Mgr. S. Zelený, ředitel MŠ Gagarinova. Usnesení rady: 
Rada schvaluje čerpání finančních prostředků z investičního fondu MŠ Gagarinova do výše 250.000 Kč 
na realizaci stavby "dětské dopravní hřiště", které bude umístěno v areálu MŠ Gagarinova. Rada ukládá 
starostovi, aby zajistil zaslání usnesení rady řediteli MŠ Gagarinova. Hlasování o usnesení: 5-0-0 

122.17 Rozpis služeb Strážnice MP na měsíc duben a květen 2017. Rada bere na vědomí. 

122.18 Žádost Povodí Vltavy o souhlas s odstraněním překážek z koryta Únětického potoka. 
Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s odstraněním překážek z koryta Únětického potoka 
u Trojanova mlýna - odstranění popadaných stromů, rozmanipulování dřevní hmoty a uložení na 
pozemky podél koryta toku mimo průtočný profil. Rada ukládá tajemnici, aby stanovisko rady zaslala 
žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0 

122.19 Navýšení rozpočtu roku 2017 o neinvestiční dotaci z MŠMT. Předkládá: J. Štůla, vedoucí 
EO. Usnesení rady: Rada bere na vědomí zvýšení rozpočtu r. 2017 o poskytnutí neinvestiční dotace ve 
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výši 715 891,80 Kč na projekt z programu "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - 
Šablony pro MŠ a ZŠ I" a ukládá projednat poskytnutí dotace ve FV a ZMČ. Dále ukládá ved. EO 
zaúčtovat prostředky ve výši 716 tis. Kč v souladu s metodikou zpracování účetnictví a rozpočtu v 
rozpočtové oblasti hl. m. Prahy pod číslem dokladu 2034. Hlasování o usnesení: 5-0-0 

122.20 Zápis z jednání KÚRI dne 25. 4. 2017. Předkládá: starosta. 

1) Podnět na změnu ÚP Z OB-A na OB na pozemcích žadatelů a sousedních. Žadatel: Vendulka a 
Robert Pospíšilovi, místo: Bažantní ul., pozemky parc. č.: 84/4, 5, 6, 12,13, 89/1, 5, 6 v k. ú. Suchdol.

a) Rada na základě doporučení KÚRI bude respektovat návrh funkčního využití území a návrh dopravní 
obslužností dle urbanistická studie „Starý Suchdol", kterou zpracovává MHMP na základě žádosti z 9. 
února 2017 

b) Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se záměrem žadatelky postavit rodinný dům na 
pozemcích parc. č. 84/2 a 84/12, oba k. ú. Suchdol při respektování podmínek daných platným ÚP, tedy 
s funkčním využitím dle OB-A. Rada ukládá lng. Mudruňkoví, aby stanovisko rady zaslal žadateli. 
Hlasování o usnesení: 5-0-0 

3) Žádost o stanovisko pro ÚS a ohlášení stavby „Nástavba RD, čp. 365“, Do Vrchu 365/3, Praha- 
Suchdol, parc. č. 279/2, 276 v k. ú. Suchdol. Stavebník: Veronika Bartošová. Usnesení rady: Rada na 
základě doporučení KÚRI souhlasí s navrhovanou stavbou „Nástavba RD, čp. 365“. Rada ukládá lng. 
Mudruñkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0 

4) Žádost o souhlas s napojením na splaškovou kanalizaci objektu Armádní 369/27. Žadatel: Alena
Matysková. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s napojením domu č. p. 369 na 
kanalizační přípojku. Rada ukládá lng. Mudruñkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o 
usnesení: 5-0-0 

5) Žádost o stanovisko pro ÚR Stavby „Suchdol - kanalizace ul. Za Sokolovnou“, parc. č. 1070/1, 
1071/2, 1071/6, 1090, 1096/2, 1098, vše v k. ú. Suchdol. Žadatel: SÚPR, stavebník: MČ Praha-
Suchdol. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s navrhovanou stavbou „Suchdol -
kanalizace ul. Za Sokolovnou“. Rada ukládá lng. Mudruñkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. 
Hlasování o usnesení: 5-0-0 

6) Žádost o stanovisko k záměru stavby ,,BD Pod Rybníčkem“, parc. č. 313 v k. ú. Suchdol. 
Stavebník: Važa Kiknavelidze. Usneseni rady: Rada na základě doporučení KÚRI trvá na původním 
stanovisku k záměru stavby „BD Pod Rybníčkem“. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rady 
zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0 

7) Žádost o stanovisko pro legalizaci aktuálního stavu domu č. p. 603. Stavebník: Alexandra 
Mohaplová. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s legalizaci aktuálního stavu 
domu č. p. 603. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování 
o usnesení: 5-0-0 

8) Žádost o stanovisko ke stavebnímu záměru „Stavební úpravy RD č. p. 324/21 na parc. č. 394“. 
Stavebník/investor: Robert Marek. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí 
s navrhovanou stavbou „Stavební úpravy RD č. p. 324/21 na parc. č. 394“. Rada ukládá lng. 
Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0 

9) Žádost o stanovisko k projektu „RD Suchdol - rozšíření a rekonstrukce", rozdělení RD 
K Drsnici č. p. 610 na 2 bytové jednotky. Stavebník: Vlastimil Král. Usnesení rady: Rada na základě 
doporučení KÚRI souhlasí s navrhovanou stavbou „RD Suchdol - rozšíření a rekonstrukce". Rada 
ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0 

10) Žádost o stanovisko - k záměru stavby „Stavební úpravy rodinného domu K Horoměřicům 
658/15, Praha 6“, Místo: K Horoměřicům 658/15, Praha-Suchdol, parc. č. 1660, 1661 v k. ú. Suchdol, 
stavebník Vladislav a Radka Kalousovi. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s 
navrhovanou stavbou „Stavební úpravy rodinného domu K Horoměřicům 658/15, Praha 6“. Rada ukládá
lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli.  

11) Žádost o stanovisko ZŠ M. Alše - rozšíření kapacit ll. etapa a modernizace. Stavebník: MČ 
Praha-Suchdol. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s navrhovanou stavbou ZŠ 
M. Alše - rozšíření kapacit II. etapa a modernizace. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Jednání bylo ukončeno v 19.50 hod. 

Zápis byl vyhotoven dne 26. 4. 2017.
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