
Program 192. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

31. října 2018

192.1 Rozpočtové opatření — navýšení rozpočtu r. 2018vo poskytnutí neinv. účelových prostředků ve

výši 190 tis. Kč na volby do zastupitelstev. Předkládá: j. Stůla, vedoucí EO.

192.2 Národní deska účastníků 1. světové války. Předkládá: starosta.

192.3 Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl - posvícení 2018. Předkládá: Z.

Krumpholcová, ref. kultury.

192.4 Pronájem pozemku parc.č. 6/1 v k.ú. Suchdol - pokračování bodu 190/3. Předkládá: Ing. M.

Kosař, vedoucí OHSOM.

192.5 Vyhodnocení cenového průzkumu na dodavatele opravy komunikací okolo lávky přes Únětický

potok pod Kozími hřbety. Předkládá: lng. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

192.6 Zápis zjednání KÚRI dne 29. října 2018. Předkládá: starosta.



ZÁPIS zE 192. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 31. ŘÍJNA 2018

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - místostarosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

RNDr. L. Knappová - radní

Omluven: Jan Zoubek - radni

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, RNDr. Knappová

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.50 hod.

Program zasedání:

192.1 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu r. 2018 o poskytnuti neinv. účelových

prostředků ve výši 190 tis. Kč na volby do zastupitelstev. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

Usnesení rady: Rada souhlasí s navýšením rozpočtu na rok 2018 o účelovou neinvestiční dotaci

v celkové výši 190 tis. Kč na úhradu nákladů vzniklých městské části v souvislosti s konáním voleb do

do ZHMP azastupitelstva MČ v roce 2018. Rada vtě souvislosti schvaluje následující 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 98187, ORJ 901, zvýšit

0 Kč 190.000,-; výdajová strana: odpa 6115 — volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

a pol. 5011 — platy zam. v prac. poměru, UZ 98187, ORJ 901 zvýšit 0 Kč 13.100,-; odpa 6115 — volby

do zastupitelstev územních samosprávných celků pol. 5021 — ostatní osobní výdaje, UZ 98187, ORJ

901 zvýšit 0 Kč 128.500,-; odpa 6115 — volby do zastupitelstev územních samosprávných celků a pol.

5031 — povinné po. na soc. zab. a příspěvek na st. pol. zam., UZ 98187, ORJ 901 zvýšit 0 Kč 3.300,-;

odpa 6115 — volby do zastupitelstev územních samosprávných celků pol. 5032 — povinně poj. na veř.

zdr. poj., UZ 98187, ORJ 901 zvýšit 0 Kč 1.200,-; odpa 6115 — volby do zastupitelstev územních

samosprávných celků apol. 5137 — drobný dl. hmotný majetek, UZ 98187, ORJ 901 zvýšit 0 Kč

8.000,-; odpa 6115 — volby do zastupitelstev územních samosprávných celků a pol. 5139 — nákup

materiálu j.n., UZ 98187, ORJ 901 zvýšit 0 Kč 7.000,-; odpa 6115 — volby do zastupitelstev územních

samosprávných celků a pol. 5161 — poštovné, UZ 98187, ORJ 901 zvýšit 0 Kč 500,-; odpa 6115 —

volby do zastupitelstev územních samosprávných celků a pol. 5164 — nájemné, UZ 98187, ORJ 901

zvýšit 0 Kč 11.500,-; odpa 6115 — volby do zastupitelstev územních samosprávných celků a pol. 5168

— zpracování nákup ost. služeb, UZ 98187, ORJ 901 zvýšit 0 Kč 7.400,-; odpa 6115 — volby do

zastupitelstev územních samosprávných celků a pol. 5169 — nákup ost. služeb, UZ 98187, ORJ 901

zvýšit 0 Kč 1 500,-; odpa 6115 — volby do zastupitelstev územních samosprávných celků a pol. 5175 —

pohoštění, UZ 98187, ORJ 901 zvýšit 0 Kč 8.000,-; Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem

2148. 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

192.2 Nérodni deska účastníků 1. světové války. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

souhlasí s objednáním účasti MČ Praha-Suchdol v projektu Národní deska účastníků 1. světové

války za cenu vstupního poplatku ve výši 940 Kč a ročního poplatku ve výši 250 Kč. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

192.3 Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl - posvícení 2018. Předkládá:

Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada schvaluje licenční smlouvu o veřejném

provozování hudebních děl během hudební produkce na suchdolskěm posvícení 2018 a pověřuje

starostu jejím podpisem. Hlasování o usnesení: 4-0-0

192.4 Pronájem pozemku parc. č. 6/1 v k. ú. Suchdol — pokračování bodu 190/3. Předkládá: lng.

M. Kosař, vedoucí OHSOM. Rada bere na vědomí, že pan—_ze společnosti ELMET Group

s.r.o.se omluvil z rodinných důvodů a že se jednání odkládá na konec listopadu.

192.5 Vyhodnocení cenového průzkumu na dodavatele opravy komunikací okolo lávky přes

Unětický potok pod Kozími hřbety. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení

rady: Rada na základě cenového průzkumu vybrala jako dodavatele oprav komunikací okolo lávky

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



přes Únětický potok pod Kozími hřbety pána Petra Kuklu, IČ: 13820729, za celkovou cenu 115.800

Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu podpisem objednávky a ukládá lng. Mudruňkovi, aby opravu

objednal. Hlasování o usnesení: 4-0-0

192.6 Zápis zjednání KÚRI dne 29. října 2018. Předkládá: starosta.

1) Žádost o stanovisko k záměru stavby Viladům Suchdolská. Místo: parc. č. 595, 596 v k. ú.

Suchdol, Novosuchdolská 179/6, Praha-Suchdol, Stavebník: lng. _. Usnesení rady: Rada

na základě doporučení KÚRI souhlasí s navrhovanou stavbou Viladům Suchdolská na parc. č. 595,

596 v k.ú Suchdol, variantu řešení uliční fasády ázastřešení schodiště. Vtéto variantě je dům

zastřešen plochou střechou, ve 2.N.P. jsou rohová okná ástřecha nad schodišti sleduje spád

schodiště. Tato varianta se jeví radě jako nejlepší z předložených návrhů, doporučuje však potlačit

symetrii v návrhu uliční fasády a zvážit nutnost zastřešení schodiště. Rada dále požaduje umístit do

prostoru před uliční fasádou domu prvky zeleně lkeře á zatravněníl. Ráda upozorňuje na nutnost

výpočtu zastavěné plochy pozemku aprůkazu odstupu od okolních budov dle § 28 Nařízení

č.10/2016 Sb. hl. m. Prahy v aktuálním znění. Hlasování o usnesení: 4-0-0

2) Žádost o stanovisko pro ohlášení stavby „Dopravní značení a přechody vně areálu ČZU“.

Místo: pozemky parc. č. 1627/1, 2296/2, 2301/5, 2301/9, 2422 vše k.ú. Suchdol, stavebník: ČZU.

Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se stavbou „Dopravní značení a přechody

vně areálu ČZU“. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rády zaslal žadateli. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

3) Žádost ostanovisko pro ÚR stavby „Doplnění V0 u přechodů vul. Suchdolská, Praha-

Suchdol“. Místo: před ZŠ, ul. Pod Rybníčkem a stávající v ul. Suchdolská. Stavebník: Hlavní město

Praha, IČ 00064581. Usnesení rady: Ráda na základě doporučení KÚRI souhlasí se stavbou

„Doplnění VO u přechodů v ul. Suchdolská, Praha-Suchdol“ s tím, že PD ná osvětlení je třeba upravit

pro polohu stávajícího přechodu před budovou školy přes ulici Suchdolská. Rada ukládá Ing.

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

4) Žádost o stanovisko pro ÚR a SP stavby „Stavební úpravy, nástavba a přístavba rodinného

domu Nad dolíky 13, čp. 123“. Místo: parc. č. 383, 384 v k.ú. Suchdol, Nad Dolíky 123/13; stavebník:

_Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se stavbou

„Stavební úpravy, nástavba a přístavba rodinného domu Nad Dolíky 13, čp. 123“. Rada ukládá Ing.

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

5) Žádost o pořízení změny územního plánu. Místo: parc. č. 82/2, (ovocný sad,) 82/8 (zast. plocha

a nádvoří), 82/10 (zast. plocha a nádvoří), v k.ú. Suchdol při ulici Bažantní; majitel — žadatel:_

_Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI upozorňuje žadatele, že MHMP OUR

zpracovává územní studii na celé území Starého Suchdola, ve kterém se nachází i pozemky, kterých

se týká jeho návrh. Návrh bude předán na MHMP. Hlasování o usnesení: 4-0-0

6) Žádost o stanovisko pro dělení pozemku v ul. Za Sokolovnou, pozemky parc.č. 1094 a 1095

v k.ú. Suchdol. Místo: parc. č. 1094 a 1095 k.ú. Suchdol, ul. Za Sokolovnou, žádátelé: Ing.

Usnesení rady: Rada

v souladu s doporučením KURI má výhrady vůči předloženému návrhu dělení pozemků. MČ v souladu

s doporučením KÚRI požaduje projednání parcelace s IPR. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby

stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 4-0-0

7) Žádost (opakovaná) o stanovisko pro ÚR a SP - stavba „Bytový dům Suchdolská 1143/27,

Praha 6, Suchdol“. Misto: parc.č.1373/2, vk.ú. Suchdol, Suchdolská 1143/27; stavebník: KBJ

velkoobchody s.r.o. Usnesení rady: Rádá na základě doporučení KÚRI souhlasí se stavbou „Bytový

dům Suchdolská 1143/27, Praha 6, Suchdol“ stím, že doporučuje umístit do parteru navrhovaného

domu nebytový prostor pro prodejnu. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal

žadateli. Hlasování o usnesení: 4-0-0

8) Žádost ostanovisko kzáměru — úprava křižovatky Na Mírách x Pod Rybníčkem, parc. č.

2313/1; žádátel: ÚMČ Praha 6 _ Ing. Mikule 2365 v k. ú. Suchdol. Usnesení rady: Ráda na základě

doporučení KÚRI doporučuje vyžádat si ještě vypracování a posouzeni varianty, která by navrhované

rozšíření vozovky umístilá iná pozemek parc. č. 313 k. ú. Suchdol. Původní navržené rozšíření

směrem ke hřišti zasahuje do příkrého svahu, ve kterém jsou vzrostlé stromy. Rada ukládá lng.

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

9) Dotaz na možnost odkalení vodovodů do kanalizace svedené do ČOV Roztok v křižovatce

Roztokům x Keltů v rámci projektu „OVR Nový Suchdol - odkalení vodovodu do stávající
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kanalizace“. Místo: K Roztokům x Keltů, parc.č.2333, v k.ú Suchdol, Stavebník: PVS. Usnesení rady:

Rada na základě doporučení KÚRI požaduje svedení proplachu vodovodu do přilehlé dešťové

kanalizace vyvedené do vodoteče Keltů s tím, že je třeba prověřit stav této větve dešťové kanalizace.

Rada nesouhlasí s napojením proplachu do splaškové kanalizace. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby

stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 4-0-0

10) Žádost o stanovisko kzáměru druhého vjezdu na pozemek. Místo: parc.č. 562 a 563, v k.ú.

Suchdol, ul. Zákolanská 205/2. Majitelky:—Usneseni rady: Rada na

základě doporučení KÚRI souhlasí se zřízením dvou vjezdů na pozemky parc. č. 562 a 563, v k.ú.

Suchdol z ul. Zákolanské a Novosuchdolské. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal

žadateli. Hlasování o usnesení: 4-0-0

13) Multifunkční, hala s venkovním sportovištěm u ZŠ - výsledky arch. soutěže. Rada bere na

vědomí, že se KURI seznámila s výsledky soutěže. Byly prezentovány kompletní návrhy oceněných

účastníků.

14) Žádost o stanovisko k dodatečnému stavebnímu povolení stavby „Přístavba terasy

a schodiště do 2.NP RD-U Nového Suchdola 230/18, Sedlec, Praha 6“. Misto: parc.č. 263/1, 253/3,

v k.ú Sedlec; stavebník:_Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí

s dodatečným povolením stavby „Přístavba terasy a schodiště do 2.NP RD - U Nověho Suchdola

230/18, Sedlec, Praha 6“. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

15) Žádost o stanovisko - souhlas k prodloužení dočasnosti staveb na pozemcích „stavebniny

Prošek“. Místo: Pozemky v bývalém areálu Stavebniny Prošek, parc. č.: 181/8, 175/8, 174/5, 174/6,

174/4, 174/7, 164/35, 164/34, 164/24, 164/25, 164/36 vk.ú. Sedlec; žadatel: Ho.Co.TRADE s.r.o.

Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s prodloužením dočasnosti staveb na

pozemcích parc. č.: 181/8, 175/8, 174/5, 174/6, 174/4, 174/7, 164/35, 164/34, 164/24, 164/25, 164/36

v k.ú. Sedlec. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

16) Žádost ostanovisko pro ÚRIÚS - stavby „Doplnění veřejného osvětlení ul. Stehlíkova“.

Místo: ul. Stehlíkova, dotčená parc. 1199/1 v k.ú. Suchdol; stavebník: hl. m. Praha. Usnesení rady:

Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se stavbou „Doplnění veřejného osvětlení ul. Stehlíkova“.

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

17) Žádost o stanovisko — pro ÚRIÚS stavby „Doplnění veřejného osvětlení ul. Na Mírách“.

Místo: ul. Na Mírách, dotčená parc. 2365 v k.ú. Suchdol; stavebník: hl. m. Praha. Usnesení rady: Rada

na základě doporučení KÚRI souhlasí se stavbou „Doplnění veřejného osvětlení ul. Na Mírách“. Rada

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

Jednání bylo ukončeno v 17.30 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 31. 10. 2018
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podpis starosty MČ: 


