
Program 131. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

26. července 2017

131.1 Rozpočtové opatření - poskytnutí neinvestičních účelových prostředků ve výši 28.000 Kč z

Uřadu práce hl. m. Prahy. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

131.2 Žádost T.—o pronájem části pozemku parc. č. 1338/1, k. ú. Suchdol o výměře 6 m2 za

účelem kompostování. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

131.3 Vyhodnocení záměru č. 53.2017 na prodloužení pronájmu atelieru v č. p. 684, Dodatek č. 1 ke

Smlouvě o nájmu ateliéru. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

131.4 Žádost M-A-o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8, Kamýcká 942. Předkládá:

H. Felgrová, ref. BH.

131.5 žádost J-B_o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 4, Stehlíkova 928. Předkládá: H.

Felgrová, ref. BH.

131.6 Žádost O-V o povolení oprav v bytě byt č. 3, U Kruhovky 940. Pokračování bodu 129.13.

Předkládá: H. Felgrova, re . H.

131.7 Výběr dodavatele rekonstrukce elektroinstalace bytu v č. p. 929, ul. Stehlíkova. Předkládá: M.

Kosař, vedoucí OHSOM.

131.8 Umístění kamery pro sledování stanoviště kontejnerů na Suchdolské ul. Předkládá: starosta.

131.9 Aktualizace „Sazebníku úhrad nákladů za poskytování informací“ dle zákona 106/1999.

Předkládá: tajemnice.

131.10 Čerpání finančních prostředků v 1. pololetí 2017 - MŠ Gagarinova. Předkládá: starosta.

131.11 čerpání finančních prostředků v 1. pololetí 2017 - MŠ K Roztokům. Předkládá: starosta

131.12 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění Statut hl. m. Prahy - přestupky. Předkládá:

starosta.

131.13 Soutěž Zahrady a hřbitov u kaple sv. Václava - porota, pokračování bodu 116.10. Předkládá:

starosta.

131.14 Ukončení smlouvy č. 9/2014 s Nordic Telecom s.r.o. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

131.15 Smlouva č. 30/2016 údržba veřejné zeleně, Komwag as., IČ 61057606, průběh objednaných

prací. Pokračování bodu 129.17. Předkládá: lng. Novotný, ref. ZP.

131.16 Informace k realizaci akce „ZŠ Mikoláše Alše - rozšíření kapacit ||. etapa a modernizace“ -

rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně, stavební část. Předkládá: Ing. Vik, zástupce starosty.

131.17 Záměr na pronájem nebytových prostor v přízemí a skladového prostoru v suterénu budovy

radnice. Předkládá: starosta.

131.18 Záznam zjednání KÚRI dne 25. 7. 2017. Předkládá: starosta.

131.19 Čerpání finančních prostředků v 1. pololetí 2017 - ZŠ M. Alše. Předkládá: starosta.

131.20 Vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru v suterénu domu č.p. 930, ul. Stehlíkova.

Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.



13!- ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 26. ČERVENCE 2017

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková, MBA - zástupkyně starosty

RNDr. Ludmila Knappová — radní

Ing. Václav Vik - zástupce starosty

Omluveni: Jan Zoubek - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, RNDr. Knappová

Zapisovatel: Ing. Jana Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 15.15 hod.

Program jednání:

131.1 „Rozpočtové opatření - poskytnutí neinvestičních účelových prostředků ve výši 28.000

Kč z Uřadu práce hl. m. Prahy. Předkládá: J. Stůlá, vedoucí EIO. Usneseni rady: Rada schvaluje

navýšení rozpočtu na rok 2017 o účelovou neinvestiční dotaci z Uřadu 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 ajejich městskými obvody nebo částmi, UZ 13101, zvýšit 0 Kč 28.000,-, výdajová strana:

odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 5011 — pláty zam. v pracovním poměru, UZ 13101, zvýšit

0 Kč 22.000,-; odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 5031 — povinné pojistné na soc.

zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti, UZ 13101, zvýšit 0 Kč 5.000,- odpa 6171 —

činnost místní správy a pol. 5032 — povinné pojistné na veřejné zdravotnictví, UZ 13101, zvýšit 0 Kč

1.000,-. Uprava rozpočtu bude provedena pod číslem 2066. Příjmy ivýdaje budou označeny UZ,

ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedení schváleného

rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení: 4-0-0

131.2 Žádost T. o pronájem části pozemku parc. č. 1338/1, k. ú. Suchdol o výměře 6 m2

za účelem kompostovaní. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada vyhlašuje záměr

na pronájem části pozemku parc. č. 1338/1 v k. ú. Suchdol o rozloze 6 m2 za účelem umístění

kompostu ná rostlinné přebytky ze zahrady za následujících podmínek: nájemní smlouva na dobu

neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, cena za pronájem dle ceníku MC Praha-Suchdol činí 100,- Kč

za m2árok, přednostní pronájem T. L-. Ráda ukládá starostovi, aby zajistil vyvěšení záměru na

úřední desce podobu 15 dní. Hlasování o usnesení: 4-0-0

131.3 Vyhodnocení záměru č. 53.2017 na prodloužení pronájmu atelieru v č. p. 684, Dodatek č.

1 ke Smlouvě o nájmu ateliéru. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada bere na

vědomí, že k záměru se nikdo nevyjádřil. Rada schvaluje prodloužení pronájmu nebytového prostoru

- ateliéru v domě č. 684, č. 3, Kamýcká ul., manželům F_F-áN-F-S_do

20. 9. 2018 za stávajících podmínek. Ráda po úpravách schvaluje dodatek smlouvy o pronájmu

ateliéru č. 153/2016 a pověřuje starostu jeho podpisem. Hlasování o usnesení: 4-0-0

131.4 Žádost M__o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8, Kamýcká 942.

Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Ráda schvaluje prodloužení nájmu bytu byt č. 8,

Kamýcká 942, panu M- E B—do 1. 7. 2018. Rada schvaluje Dodatek

č. 2 ke Smlouvě onájmu bytu c. , amyc á 942 s panem M-A_apání E

B_. Hlasování o usnesení: 4-0-0

131.5 Žádost J-B-o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 4, Stehlíkova 928.

Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Ráda souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt

č. 8, Stehlíkova 928 s paní J-B—dohodou ke dni 30. 9. 2017. Rada ukládá paní

Felgrové, aby byt převzala, zkontrolovala, zajistila opravy elektro a byt neprodleně nabídla k výměně

pání_ Hlasování o usnesení: 4-0-0

Po projednání bodu 131.5 se na jednání dostavil p. Zoubek.

131.6 Žádost O._o povolení oprav v bytě byt č. 3, U Kruhovky 940. Pokračování bodu

129.13. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Ráda souhlasí s výměnou podlah na

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



náklady nájemníká vbytě č. 3, U Kruhovky 94o. Rada žádá pí \- aby oznámila zahájení

oprav, aby mohla být provedena prohlídka parket, a ukládá pí Felgrové, aby ousnesení rady

informovala žadatelku. Hlasování o usnesení: 5-0-0

131.7 Výběr dodavatele rekonstrukce elektroinstalace bytu v č. p. 929, ul. Stehlíkova.

Předkládá: M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada na základě podaných nabídek vybrala

dodavatele rekonstrukce elektroinstalace bytu vč. p. 929, ul. Stehlíkova: Tomáše Papírníka, IC:

49222325, se sídlem: K Drsnici 339/11, 165 00, Praha-Suchdol, cena prácí 48.326 Kč bez DPH,

termín dokončení zakázky nejpozději 14. 8. 2017. Rada ukládá vedoucímu OHSOM, aby práce

neprodleně objednal. Hlasování o usnesení: 5-0-0

131.8 Umístění kamery pro sledování stanoviště kontejnerů na Suchdolskě ul. Předkládá:

starosta. Ráda bere na vědomí, že na stožár na pozemku parc. č. 1150/2, k. ú. Suchdol byla

umístěna kamera pro sledování stanoviště kontejnerů na Suchdolské ulici.

131.9 Aktualizace „Sazebníku úhrad nákladů za poskytování informací“ dle zákona 106/1999.

Předkládá: tajemnice. Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje Sazebník úhrad nákladů za

poskytování informací městské části Praha-Suchdol podle zákona č. 106/199 Sb., zákona

o poskytování informací (tzv. informačního zákona) s účinností od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 s tím,že

náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací jedním pracovníkem stanovuje na základě

vyčíslení průměrného hodinového platu úředníků za rok 2016 (včetně odvodů) na 270,00 Kč za

každou započatou hodinu. Rada ukládá tajemnicí zabezpečit zveřejnění sazebníku na příslušných

místech. Hlasování o usnesení: 5-0-0

131.10 čerpání finančních prostředků v 1. pololeti 2017 - MŠ Gagarinova. Předkládá: starosta.

Ráda bere na vědomí.

131.11 čerpání finančních prostředků v 1. pololeti 2017 - MŠ K Roztokům. Předkládá: starosta.

Ráda bere na vědomí.

131.12 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění Statut hl. m. Prahy - přestupky.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada nemá připomínky k navrhované vyhlášce. Rada ukládá

starostovi, aby stanovisko rady zaslal na MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0

131.13 Soutěž Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava - porota. Pokračování bodu 116.10.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí zprávu o průběhu architektonicko-

krajinářské projektové soutěže a v návaznosti na usnesení č. 116.10 ze dne 15. 3. 2017 souhlasí

s novým složením poroty a organizačního týmu (viz předklád). Hlasování o usnesení: 5-0-0

131.14 Ukončení smlouvy č. 9/2014 s Nordic Telecom s.r.o. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

Usnesení rady: Rada souhlasí se zpětvzetím výpovědi k 30. 8. 2017 ze strany Nordic Telecom. Rada

souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 9/2014 dohodou ke dni 30. 11. 2017. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

131.15 Smlouva č. 30/2016 údržba veřejné zeleně, Komwag a.s., IČ 61057606, průběh

objednaných prací. Pokračování bodu 129.17. Předkládá: Ing. Novotný, ref. ZP. Usnesení rady:

Rada souhlasí s návrhem společnosti Komwag a.s. provést bezúplatné údržbu zeleně v hodnotě

28.000 Kč dle bodu 124.18. Hlasování o usnesení: 5-0-0

131.16 Informace k realizaci akce „ZŠ Mikoláše Alše - rozšíření kapacit II. etapa

a modernizace, rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně - stavební část“. Předkládá:

Ing. Vik, zástupce starosty. Usnesení rady: Rada bere na vědomí informaci o přípravě podkladů

nutných pro uzavření smlouvy na realizaci akce „ZS Mikoláše Alše - rozšíření kapacit II. etapa

a modernizace, rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně - stavební část“, se společností

ACG-Real s.r.o.

131.17 Záměr na pronájem nebytových prostor v přízemí askladového prostoru vsuterénu

budovy radnice. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada městské části Praha-Suchdol vyhlašuje

záměr na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 73,1 m2, ztoho 70,7 m2 v přízemí budovy a

2,4 m2 skladový prostor v suterénu budovy radnice, Suchdolskě nám 734/3 za účelem provozování

nekuřácké kavárny. Rozsah prostor: kavárna, klubovna, zázemí, předsíň, sklad, 3x WC, samostatný

sklad.

Podmínky pronájmu:

1) Nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce

2) Otevírací doba min. 5 dnů týdně, min. 6 hodin denně

3) Předpokládaný termín zahájení pronájmu: září 2017

4) Aktivní spolupráce s městskou částí, umožnění bezplatného využívání prostor kavárny pro

aktivity organizované a podporované městskou částí a pro setkávání spolků a suchdolské

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



komunity (např. přednášky, besedy, promítání filmů, workshopy, setkání seniorů, literární a

divadelní představení pro děti i dospělé, koncerty, setkání hudebníků, atp.)

5) Cena bude hrazena vždy k poslednímu dni předchozího čtvrtletí na čtvrtletí následující

6) Nájemní smlouva bude obsahovat inflační doložku

7) Nájemce je povinen hradit kromě nájemného i měsíční zálohy na služby.

8) Nájemce si zajistí vlastní odběr elektrické energie, podružný vodoměr a vlastni popelnici na

směsný odpad

Kritéria hodnocení:

- výše nájemného v Kč/měsíc

Další informace uvedené v nabídce:

- návrh provozní doby

- návrh nabízeného sortimentu

- návrh služeb a aktivit

Podminky výběrového řízení: Lhůta pro podání nabídky končí: 23. 8. 2017 v 11 :00 hodin

Nabidky je třeba doručit do podatelny UMC Praha-Suchdol v uzavřené obálce označené: „Nabídka

kavárna - neotvírat“.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

131.18 Záznam zjednání KÚRI dne 25. 7. 2017. Předkládá: starosta.

3) Žádost o stanovisko pro dodatečné povolení stavby TV LYSOLAJE - č. 5. 3111, etapa 0003 -

Komunikace Lysolaje - nová odstavná plocha. Místo: parc. č. 1627/1 v k. ú. Suchdol, 501/5 v k. ú.

Lysolaje. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí s dodatečným povolením stavby

TV LYSOLAJE — č. 3. 3111, etapa 0003 — Komunikace Lysolaje - nová odstavná plocha. Rada ukládá

Ing. Mudruňkovi stanovisko zaslat žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

4) Žádost o stanovisko pro ÚR stavby „Rekonstrukce kanalizace, lokalita Budovec, Praha 6“

(Horni Sedlec). Misto: ul. U Nového Suchdola, Za Hájem, NalRybářce, U Višňovky, Suchdolská.

Stavebník: PVS. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí s dokumentací pro ÚR

stavby „Rekonstrukce kanalizace, lokalita Budovec, Praha 6“ (Horní Sedlec). Rada ukládá Ing.

Mudruňkovi stanovisko rady zaslat žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

5) Žádost o stanovisko pro SP — „Obnova vodovodního řadu, ul. Vysokoškolská, P6“

(U Kruhovky). Misto: ul. U KruhovkyZ parc. č. 1627/1, 1627/6, 2422, 2385 v k. ú. Suchdol. Usnesení

rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí s dokumentaci pro stavební povolení akce „Obnova

vodovodního řadu, ul. Vysokoškolská, P6“ (U Kruhovky) s tím,vže povrch stávající vozovky tvoří

betonové panely, které po rozřezání nemusí být stabilní, a proto MC požaduje zpětnou opravu povrchu

v celé šíři vozovky. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi stanovisko rady zaslat žadateli. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

8) Žádost o stanovisko k „Záměru výstavby RD ul. Za Hájem 117/3, Praha 6“. Misto: Za Hájem

117/3, Praha 6, parc. č. 335/1, 335/2 k. ú. Sedlec. Stavebníci: JUDr. _S-, MgA. J

_. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí se

„Záměrem výstavby RD ul. Za Hájem 117/3, Praha 6“. Rada ukládá lng. Mudruňkovi stanovisko rady

zaslat žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

10) Studie zástavby BD v Suchdolské ulici. Misto: Suchdolské ulice, parc. č. 1058 v k. ú. Suchdol,

stavebník, investor: Ing._ Praha. Usneseni rady: Rada na základě doporučení KÚRI

souhlasí se studií zástavby BD v Suchdolské ulici s tím, že doporučuje respektovat výšku okolních

nemovitostí, dodržet uliční čáru v Suchdolské ulici, objekt přizpůsobit okolní zástavbě a navrhnout jen

jeden vjezd na pozemek. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi stanovisko rady zaslat žadateli. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

11) Žádost o stanovisko k projektu „Praha-Suchdol, U Myslivny — oprava kNN“. Místo: ul.

U Myslivny, Nad Spáleným Mlýnem, K Roztokům, Rýznerova, budou dotčeny parc. č. 813, 841, 859,

863, 878/1, 878/27, 2329, 2331, 2332/1, 2333 vk. ú. Suchdol. Stavebník: PREdistribuce. Usnesení

rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s projektem „Praha-Suchdol, U Myslivny-oprava

kNN“. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi stanovisko rady zaslat žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

12) Žádost o stanovisko - PD pro územnímu řízení „RVDSL1612_A_A_DEJV396_MET“— výstavba

zemního vedení telekomunikační sítě. Místo: ul. Za Hájem, parc. 539 vk. ú. Sedlec. Stavebník:

Ceská telekomunikační infrastruktura a.s. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI

souhlasí s projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí stavby „RVDSL1612_A_A_

DEJV396_MET“ s tím, že požaduje rozvaděč osadit blíž plotu. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi

stanovisko rady zaslat žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



131.19 Čerpání finančních prostředků v 1. pololetí 2017 - ZŠ M. Alše. Předkládá: starosta. Rada

bere na vědomí.

131.20 Vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru v suterénu domu č. p. 930, ul.

Stehlíkova. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada vyhlašuje záměr na pronájem

nebytového prostoru v suterénu domu Stehlíkova č. p. 930 o výměře 15 m2 za následujících

podmínek: minimální cena za pronájem činí 470 Kč za m2a rok, nájemní smlouva na dobu neurčitou

s výpovědní dobou 3 měsíce, pronájem zájemci, který podá nejvyšší nabídku. Nabídku je třeba

podat v zalepené obálce s nápisem „pronájem nebytového prostoru - neotvírat“, termín pro podání

nabídky 23. 8. 2017 do 11.00 hod. Rada ukládá starostovi zajistit vyvěšení záměru na úřední desce

do 24. 8. 2017. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Jednání bylo ukončeno v 17.30 hod

Zápis byl vyhotoven dne 26. 7. 2017.

 podpis ověřovatelů:

 podpis starosty MČ:


