
Program 13. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

13. února 2019

13.1 Žádost p. 2-R_o ukončení náj. sml. č. 114/2011 na pronájem části pozemku

parc.č. 1607/1, k.ú. Suchdol, zahrádka. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

13.2 Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku - zahrádky, parc. č. 1607/1, k.ú. Suchdol o výměře

512 m2. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

13.3 Vyhodnocení záměru č. 2.2018 na pronájem zahrádky na části pozemku parc. č. 393/3, k.ú.

Sedlec díl B o výměře 310 m2. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

13.4 Výběr dodavatele stavby „Prodloužení plynovodu Lysolajská“. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, ref.

realizace investic.

13.5 Úhrada příspěvku za členství ve Svazu městských částí, Svazu místních samospráv a Sdružení

obcí postižených provozem letiště. Předkládá: starosta.

13.6 Úhrada příspěvku na provoz hřbitova v Úněticích. Předkládá: starosta.

13.7 Pravidla pro poskytování dotací městským částem z investiční rezervy rozpočtu hl. m. Prahy.

Pokračování bodu 12.7. Předkládá: starosta.

13.8 Rozpočet Zaměstnaneckěho fondu MČ Praha-Suchdol pro rok 2019. Předkládá: J. Martincová, ref.

personální.

13.9 Žádost o přezkoumání hospodaření městské části Praha-Suchdol za rok 2019. Předkládá:

tajemnice.

13.10 Návrh na bezúplatný převod správy majetku vstupní cedule k fit parku, umístěné na pozemku

par. č. 184/1 v k.ú. Suchdol na MC Praha-Suchdol.. Předkládá: starosta.

13.11 Žádost Nalžovického zámku o poskytnutí finančního daru. Předkládá: starosta.

13.12 Zápis zjednání KÚRI dne 11. 2. 2019. Předkládá: starosta.

13.13 Smlouva č. 018/2019 s J_P_ o vytvoření a veřejném nedivadelním provozování

uměleckého výkonu v rámci Suchdolského masopustu. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

13.14 Žádost_H—o přemístění kontejnerů v ul. Dvorská.

13.15 Návrh dodatku č. 10 organizačního řádu Úřadu MČ Praha-Suchdol. Předkládá: tajemnice.

13.16 Pamětní medaile ke stému výročí republiky. Předkládá: starosta.

13.17 Žádost MČ o zajištění světelné signalizace na křižovatce Kamýcká-Suchdolská. Předkládá:

starosta.

13.18 Smlouva č. 333/2018 s PRE Distribuce o zřízení služebnosti-věcného břemene na pozemku parc.č.

2354/2 v k.ú. Suchdol. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.



ZÁPIS vZE 13. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 13. UNORA 2019

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

lng. Gabriela Lněničková — radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 15.50 hod

Program zasedání:

13.1 Žádost pání__oukončení nájemní smlouvy č. 114/2011 na pronájem

části pozemku parc.č. 1607/1, k.ú. Suchdol, zahrádka. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení

rady: Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy. č.114/2011 s paní_R_na

pronájem části pozemku parc. č. 1607/1, k.ú. Suchdol při ulici Ke Kladivům dohodou ke dni

31.3.2019. Hlasování o usnesení: 5-0-0

13.2 Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku - zahrádky, parc. č. 1607/1, k.ú. Suchdol,

ovýměře 512 m2. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada vyhlašuje záměr na

přednostní pronájem části pozemku parc. č. 1607/1, k.ú. Suchdol, při ulici Ke Kladivům, o výměře

512 m2 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 včetně již existujících a uvede jej do řádného stavu, pokud se

s pronajímatelem nedohodne jinak. Pokud tak neučiní, bude vyklizení provedeno na náklady nového

nájemce. Zahrádka není určena k bydlení, možnost umístění zahradního domku pro potřeby

zahrádkářské činnosti o rozloze max. 3x3 metry, přednostní pronájem paní lv-_. Rada

ukládá starostovi, aby zajistil vyvěšení záměru na úřední desce po dobu 15 dní. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

13.3 Vyhodnoceni záměru č. 2.2018 na pronájem zahrádky na části pozemku parc. č. 393/3,

k.ú. Sedlec díl B ovýměře 310 m2. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Rada bere na vědomí, že

kzáměru č. 2.2018 na pronájem zahrádky na části pozemku parc. č. 393/3, k.ú. Sedlec, díl B se

přihlásili 2 zájemci. Usnesení rady: Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 393/3, k.ú.

Sedlec, díl B ovýměře 310 m2 paní N-B—, která podala nabídku nejdříve. ato 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 azařízení včetně stávajících a uvede jej do řádného stavu, pokud se

spronajímatelem nedohodne jinak. Pokud tak neučiní, bude vyklizení provedeno na náklady

nájemce. Zahrádka není určena kbydlení, možnost umístění zahradního domku pro potřeby

zahrádkářské činnosti o rozloze max. 3x3 metry. Rada ukládá paní Felgrové, aby předložila radě

k projednání nájemní smlouvu s vybraným zájemcem. Hlasování o usnesení: 5-0-0 „

13.4 Výběr dodavatele stavby „Prodloužení plynovodu Lysolajská“. Předkládá: Ing. C.

Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada na základě provedeného výběru dodavatele

vybrala dodavatele stavby „Prodloužení plynovodu Lysolajská“ - společnost Prockert & Hynek, a.s.,

IČ: 25600559, Palackého 782, 252 63 Roztoky u Prahy, za celkovou cenu 682.440,66 Kč bez DPH.

Rada ukládá lng. Mudruňkovi během realizace zajistit vyřešení duplicity oceněných prací s

probíhající rekonstrukcí komunikace Lysolajská a pověřuje starostu podpisem smlouvy odílo.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

13.5 Úhrada příspěvků za členství ve Svazu městských částí, Svazu místních samospráv a

Sdružení obcí postižených provozem letiště. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada ukládá

vedoucímu EO, aby na příslušné účty zaslal příspěvky za členství následujícím organizacím:

Sdružení obcí postižených provozem letiště ve výši 19.210 Kč, Svazu městských částí 20.000 Kč,

Svazu místních samospráv 9.210 Kč. Hlasování o usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



13.6 Úhrada příspěvku na provoz hřbitova v Úněticích. Předkládá; starosta. Usnesení rady: Rada

ukládá vedoucímu EO, aby zaslal příspěvek na provoz hřbitova v Uněticích ve výši 57 tis. Kč dle

uzavřené smlouvy na účet obce Unětice. Hlasování o usnesení: 5-0-0

13.7 Pravidla pro poskytování dotací městským částem z investiční rezervy rozpočtu hl. m.

Prahy. Pokračování bodu 12.7. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí se žádostí

o dotaci z investiční rezervy rozpočtu hl. m. Prahy na projektovou dokumentaci Multifunkční haly

u základní školy s venkovním sportovištém ve výši 12 milionů Kč. Rada ukládá starostovi, aby

žádost zaslal na MHMP. Hlasování o usnesení15-0-0

13.8 Rozpočet Zaměstnaneckého fondu MČ Praha-Suchdol pro rok 2019. Předkládá: paní

J. Martincová, personální ref. Usnesení rady: Rada schvaluje předložený rozpočet

zaměstnaneckého fondu MČ pro rok 2019 ocelkových předpokládaných příjmech ve výši Kč

425.177,67 a celkových předpokládaných výdajích ve výši Kč 315.000,-. Hlasování o usnesení15-0-0

13.9 Žádost o přezkoumání hospodaření městské části Praha-Suchdol za rok 2019. Předkládá:

tajemnice. Rada schvaluje žádost městské části Praha-Suchdol o přezkum hospodaření za rok 2019.

Rada ukládá tajemnici, aby zajistila zaslání žádosti na MHMP, Odbor kontrolních činností. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

13.10 Návrh na bezúplatný převod správy majetku vstupní cedule kfit parku, umístěné na

pozemku par. č. 184/1 v k.ú. Sedlec, na MC Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Usnesení rady:

Rada souhlasí 1) s bezúplatným převodem správy majetku vstupní cedule kfit parku, umístěné na

pozemku par. č. 184/1 v k.ú. Suchdol na MČ Praha-Suchdol; 2) s následným uzavřením smlouvy o

převodu správy majetku vstupní cedule k fit parku, umístěné na pozemku par. č. 184/1 v k.ú. Sedlec,

mezi MČ Praha-Suchdol, jakožto příjemcem, a hl. m. Prahou, jakožto převodcem. Rada ukládá

starostovi seznámit odbor SML MHMP s usnesením Rady MČ Praha-Suchdol a pověřuje ho

podpisem smlouvy Hlasování o usnesení: 5-0-0

13.11 Žádost Nalžovického zámku o poskytnutí finančního daru. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Rada schvaluje poskytnutí daru ve výši 5.000 Kč Nalžovickému zámku, poskytovateli

sociálních služeb, se sídlem 262 93 Nalžovice, IČ 42727243, kde je umístěn občan městské části

Praha-Suchdol. Rada po úpravách schvaluje darovací smlouvu na uvedený dar a ukládá panu

Stůlovi, aby po podpisu smlouvy zaslal uvedenou částku na účet příjemce daru. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

13.12 Zápis zjednání KÚRI dne 11. 2. 2019. Předkládá: starosta.

1) Žádost o stanovisko k dodatečnému SP stavby Domek na nářadí u RD čp. 960, k výjimce

z odstup. vzdálenosti. Stavebník: Z-G_. Usnesení rady: Rada na základě doporučení

KÚRI souhlasí s dodatečným stavebním povolením stavby Domek na nářadí u RD čp. 960,

a svýjimkou z odstupové vzdálenosti. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal

žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

2) Žádost o stanovisko k ÚR a SP stavby Přístavba RD č.p. 226. Místo: parc.č. 564 a 565 v k.ú.

Suchdol. Stavebník: J. V_. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí

s dokumentaci k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení stavby Přístavba RD č.p. 226. Rada

ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

3) Žádost ostanovisko ke SP stavby Viladům Kamýcká. Místo: Kamýcká, parc. č.1969 k.ú.

Suchdol Stavebník: ZAK GROUP. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí s

dokumentací k stavebnímu povolení stavby Viladům Kamýcká. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby

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

4) Žádost ostanovisko k návrhu zřízení vyhrazeného pruhu pro MHVD v ul. Kamýcká. Rada

odkládá na příště. Dne 4.3.2019 od 19.00 hod proběhne na radnici MC Praha-Suchdol beseda

s občany k tomuto návrhu.

5) Žádost o stanovisko k záměru výstavby nového RD v ul. U Hotelu. Místo: U Hotelu 368/4, 165

00 Praha-Suchdol, parc.č. 1315, 1316/1 a 2 v k.ú. Suchdol. Stavebník: V-D—_

V— Usneseni rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se záměrem stavby „RD

U Hotelu“. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení:

5-0-0

6) Žádost o stanovisko k SP stavby „Rekonstrukce kanalizace, lokalita Budovec, Praha 6“ , c.

inv. akce: 1I1 A66/00. Místo: ul. Suchdolská, Na Rybářce, UVišňovky, U Nového Suchdola, Za

Hájem, stavebník: PVS, a.s. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí se

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 



stavebním povolením stavby „Rekonstrukce kanalizace, lokalita Budovec, Praha 6“ , č. inv. akce: 1/1

A66/00. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rády zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-

0-0

7) Žádost o stanovisko ke změně využití pozemku, svah bývalé skládky. Místo: Při ul. Kamýcká,

pozemek parc.č. 164/2, 164/11 v k.ú Sedlec. Stavebník: ECO HOTEL a.s. Usnesení rady: Rada na

základě doporučení KÚRI souhlasí s projektem „Úprava pozemku 164/2 v k.ú Sedlec“, zároveň trvá

na zachování využití území, tedy na zachování značky ZMK a SO 5 a upozorňuje, že pozemek je též

součástí USES. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rády zaslal žadateli. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

8) Návrh úprav vedení tramvajových a autobusových linek v souvislosti s vedením T1: Podbaba-

Suchdol. Rada bere informaci na vědomí. Podrobné informace jsou k dispozici na webu MC. MC bude

sbírat připomínky od občanů.

9) Žádost o informaci resp. upřesnění stanoviska MČ Praha-Suchdol k „RD na pozemku parc.č.

2369/2 v k.ú Suchdol“. Ráda bere na vědomí, že KÚRI není kompetentní áani není oprávněná

k tomu, aby určovala ták konkrétní á detailní podmínky pro návrh zástavby dotčeného pozemku, jak

požaduje Ing. Moláček. Vlastník pozemku si může obecnou podmínku KÚRI upřesnit při jednání

s komisí právě předložením skic či fotografií, kterými bude ilustrovat svou představu zástavby. Obvyklý

způsob je také předložení záměru ve formě studie. Žadatel se na jednání KURI nedostavil, žádost tak

nebyla dále projednávána.

10) Žádost ostanovisko k návrhu úpravy křižovatky Na Mírách I Pod Rybníčkem. Místo: Pod

Rybníčkem / Na Mírách, parc.č. 1083/1. 2318/1, 2365 v k.ú Suchdol, Stavebník: Santo s.r.o. Usnesení

rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s projektem „Stavební úpravy a přístavba č.p. 54,

úprava komunikací parc.č. 1083/1. 2318/1, 2365“. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko

rády zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

11) Žádost o souhlas s napojením inženýrských sítí (kromě splaškové kanalizace) novostavby

BD Pod Rybníčkem. Místo: parc. č. 2318/1 vk.ú. Suchdol. Stavebník: Santo s.r.o. Usnesení rady:

Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí snapojením inženýrských sítí (kromě splaškové

kanalizace) novostavby BD Pod Rybníčkem. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rády

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

12) Žádost o stanovisko k úpravě křižovatky Suchdolská l Internacionální. Usnesení rady: Rada

na základě doporučení KÚRI nesouhlasí se změnou přednosti na křižovatce Suchdolská a

Internacionální navrženou ROPIDem a doporučuje zřízení přechodu přes Suchdolskou naproti cestě

za hřištěm. Ráda ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rády zaslal žadateli. Hlasování o usnesení:

5-0-0

13) Žádost o stanovisko k ÚR a SP a k napo'ení na komunikaci RD Osvobození. Místo: parc.č.

1439, 1440 vk.ú. Suchdol. Stavebník: lng. M s. DiS. Usnesení rady: Ráda na základě

doporučení KÚRI souhlasí s dokumentací k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení na stavbu

„RD Osvobození“ á s napojením RD na komunikaci ul. Osvobození. Rada ukládá lng. Mudruňkovi,

aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

14) Žádost o stanovisko k ÚR a SP na zahradní domek. Místo: Kosova ul., parc.č. 6/25 v k.ú. Such-

dol; stavebník: lng. P—D- Usnesení rady: Ráda na základě doporučení KURI souhlasí

s územním rozhodnutím a stavebním povolením na stavbu „Zahradní domek na pozemku manželů

F_i Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usne-

sení: 5-0-0

15) Žádost o stanovisko k ÚR a SP pro obnovu vodovodů v Novém Suchdole. Misto: ul.

KRoztokům (mezi ulicemi Otvovická a Rýznerova), ul. Keltů (mezi ulicemi U Roztockého Háje a

Rýznerova), Rýznerova (mezi ulicemi Keltů a U Roztockého Háje), dotčené pozemky: parc.č. 895,

2282/1, 2332/1, 2333, 2347/1, 2358/1 v k.ú. Suchdol; stavebník: PVS a.s. Usnesení rady: Rada na

základě doporučení KÚRI souhlasí s dokumentací pro územní rozhodnutí a stavební povolení na

stavbu „Obnova vodovodních řádů, ul. Nový Suchdol, Praha 6“. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby

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

13.13 Smlouva c. 018/2019 sJi-P ovytvoření aveřejném nedivadelním

provozování uměleckého výkonu vramcl Suchdolskěho masopustu. Předkládá:

Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Ráda schvaluje smlouvu ovytvoření aveřejném

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



nedivadelním provozování uměleckého výkonu - hudebního vystoupení v rámci Suchdolskěho

masopustu, který se koná v sobotu 16. února 2019 v Praze-Suchdole, za odměnu ve výši 3.000 Kč.

Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy s panem Jiřím Pelnasem. Hlasování o usnesení: 5-0-0

13.14 ZádostA—H-o přemístění kontejnerů v ul. Dvorská. Usnesení rady: Rada ukládá

Ing. Novotnému, aby neprodleně zařídil přemístění kontejnerů na tříděný odpad do původní lokality

na křižovatce Bažantní x Ke Kozim hřbetům. Hlasování o usnesení: 5-0-0

13.15 Návrh dodatku č. 10 organizačního řádu Úřadu MČ Praha-Suchdol. Předkládá: tajemnice.

Usnesení Rady: Rada po úpravách schvaluje dodatek č. 10 Organizačního řádu Uřádu MC Praha-

Suchdol a Místní veřejné knihovny v Praze-Suchdole, kterým se doplňuje do organizační struktury

pracovní místo úředníka s názvem „finanční referent“ z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti hlavní

účetní ze zdravotních důvodů. Rada ukládá tajemnici, aby na nově vzniklé místo vyhlásila výběrové

řízení. Hlasování o usnesení: 5-0-0

13:16 Pamětní medaile ke stému výročí republiky. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí, že

MC obdržela od Sdružení hasičů Cech, Moravy a Slezska pamětní medaili ke stému výročí republiky

jako ocenění dlouhodobé spolupráce a podpory JSDH Praha-Suchdol.

13.17 Žádost MČ o zajištění světelné signalizace na křižovatce Kamýcká I Suchdolská.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Ráda schvaluje žádost MC o zajištění světelně signalizace na

křižovatce Kamýcká / Suchdolská. Ráda ukládá starostovi, aby žádost zaslal náměstkovi primátora

Ing. Adamu Scheinherrovi, Ph.D., MSG. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

13.18 Smlouva č. 333/2018 s PRE Distribuce o zřízení služebnosti-věcného břemene na

pozemku parc. č. 2354/2 v k.ú. Suchdol. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení

rady: Rada schvaluje smlouvu ozřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2354/2 vk. ú.

Suchdol ve prospěch oprávněného — společnosti PREdistribuce a.s. IC: 27376516, se sídlem: Praha

5, Svornosti 199/19a, PSC 150 00 a pověřuje starostu podpisem. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 17.50 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 13. 2. 2019

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 


