
Program 29. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

19. června 2019

29.1 Rvozpočtové opatření - navýšení rozpočtu roku 2019 o účelovou neinv. dotaci ve výši 66.000 Kč

pro ZS M. Alše na „Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok

2019“. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

29.2 Dodatek č. 1 ke smlouvě 010/2019 - „Modernizace a rozšíření areálu ZŠ M. Alše — část

rekonstrukce fasády původní budovy“. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

29.3 29.3 Navýšení ceny akce „Modernizace a rozšíření areálu ZŠ M. Alše - část rekonstrukce fasády

původní budovy“. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby.

29.4 „Výstavba splaškové kanalizace a plynovodu U Kapličky, dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 221/2018 se společností MBM TRADE CZ, s.r.o. Pokračování bodu 29.6. Předkládá: Ing. C. Mudruňka,

ref. realizace investic.

29.5 Investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020. Předkládá: starosta.

29.6 Smlouva o poskytování služeb Vodafone. Pokračování bodu 28.7. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí

OHSOM.

29.7 Podklady pro vyřízení dotace Nová Zelená Úsporám na akci „Bytový dům se startovacími byty

Kamýcká 684“. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby.

29.8 Návrh novely nařízení hl.m. Prahy o maximálních cenách taxislužby. Předkládá: starosta.

29.9 Hodnocení ředitelů zřizovaných škol. Předkládá: starosta.

29.10 Stanovení termínů jednání rady. Předkládá: starosta.

29.11 Revokace usnesení 28.2; rozpočtové opatření — navýšení rozpočtu r. 2019 o poskytnuti

neinvestičních účelových prostředků ve výši 179,2 tis. Kč na volby do Evropského parlamentu.

Předkládá: J. Stůla, ved. EO.

29.12 Zápis zjednání KÚRI dne 17. 6. 2019. Předkládá: starosta.

29.13 Smlouva o smlouvě budoucí o připojení s PRE na přípojku elektro pro čerpací stanici v rámci

akce „Splašková kanalizace a plyn - Bažantní a U Kapličky“. Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. realizace

investic.

29.14 Revokace usnesení č.j. 28.9 ze dne 12. 6. 2019. Předkládá starosta.



ZAPISVZ 29. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 19. ČERVNA 2019

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

lng. Gabriela Lněničková - radní

Omluven: Ing. Václav Vik - místostarosta

Ověřovatelé: Ing. Štěpánková, Ing. Hrobská

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.10 hod.

Program zasedání:

29.1 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu roku 2019 o účelovou neinv. dotaci ve výši

66.000 Kč pro ZŠ M. Alše na „Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence

rizikového chování na rok 2019“. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada

schvaluje navýšení rozpočtu na rok 2019 o neinvestiční dotaci pro ZŠ M. Alše v celkové výši 66.000

Kč na „Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2019“ a

v té souvislosti schvaluje následující rozpočtové opatření: příjmová strana: odpa 6330 — převody vl.

fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 4137 — převody mezi statutárními městy a jejich městskými

obvody nebo částmi, ORJ 412, UZ 33122, zvýšit 0 Kč 66.000,-; výdajová strana: odpa 3113 — zákl.

školy a pol. 5336 — neinvestiční transfery zřízeným příspěv. org. (ZŠ), UZ 33122, ORJ 412, zvýšit 0 Kč

66.000,-. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem 2054. Příjmy i výdaje budou označeny UZ,

ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Dotace podléhá finančnímu vyúčtování s rozpočtem hl. m. Prahy

za rok 2019. Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedení schváleného rozpočtového opatření.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

29.2 Dodatek č. 1 ke smlouvě 010/2019 - „Modernizace a rozšíření areálu ZŠ M. Alše - část

rekonstrukce fasády původní budovy“. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada

souhlasí s návrhem dodatku č. 1 smlouvy č. 010/2019 na stavbu „Modernizace a rozšíření areálu ZS

M. Alše — část rekonstrukce fasády původní budovy“ se spol. AMIKA FIRST s.r.o., IC: 24219169.

Dodatkem č. 1 se z důvodu prodloužení výběrového řízení prodlužuje termín pro předložení

bankovní záruky za kvalitu a provedeni dila. Rada pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1

současně s podpisem smlouvy o dílo. Hlasování o usnesení: 4-0-0

29.3 Navýšení ceny akce „Modernizace a rozšíření areálu ZŠ M. Alše - část rekonstrukce

fasády původní budovy“. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby. Usnesení rady: Rada

schvaluje navýšení předběžné ceny díla u akce „Modernizace a rozšíření areálu ZŠ M. Alše — část

rekonstrukce fasády původní budovy“ za výrobky (okna) a repasi oken celkem o 289.333,04 Kč bez

DPH, tj. o 350.092,98 Kč s DPH, protože dodávka nových oken/repase nebyla specifikována

v původním projektu. Hlasování o usnesení: 4-0-0

29.4 „Výstavba splaškové kanalizace a plynovodu U Kapličky“, dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 221/2018 se společností MBM TRADE CZ, s.r.o. Pokračování bodu 29.6. Předkládá: lng.

Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada souhlasí s dodatkem č. 2 ke smlouvě

odílo č. SOD 221/2018 se společností MBM TRADE CZ, s.r.o. na akci „Výstavba splaškové

kanalizace a plynovodu U Kapličky, Bažantní“, kterým se cena díla po započtení změn ze

změnových listů 4 a 5 snižuje o 148 686,53 Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu podpisem dodatku

č. 2. Hlasování o usnesení: 4-0-0

29.5 Investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020. Předkládá: starosta. Rada odkládá na

příště.

29.6 Smlouva o poskytování služeb Vodafone. Pokračování bodu 28.7. Předkládá: lng. M. Kosař,

vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada schvaluje Dohodu o přistoupení k Rámcové smlouvě

oprodeji zboží a poskytování služeb se společností Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



Junkových 2, 155 00, Praha 5, IČ: 25788001. Rada vybrala z nabidky Dílčí smlouvy o poskytování

služeb od společnosti Vodafone hlasový tarif č.1 (tj. 0,4 Kč /min) u 2 SIM karet, hlasový tarif č. 2

(paušál 167,- Kč/měs.) pro 6 SIM karet a dále datové služby: u 7 SIM karet data 1,5 GB za 77,-

Kč/měsíc, 3 SIM karty (JSDH) objem dat 10 GB za 180,- Kč/měsíc. Hlasování o usnesení: 4-0-0

29.7 Podklady pro vyřízení dotace Nová Zelená Úsporám na akci „Bytový dům se startovacími

byty Kamýcká 684“. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby. Usnesení rady: Rada souhlasí

s tím, aby zpracování podkladů pro dotace NZÚ na „Bytový dům se startovacími byty Kamýcká 684“

provedla společnost P7J, s.r.o., Ke Statenicím 368, 252 67 Tuchoměřice, IČ: 03778096 za celkovou

cenu 80.000,- Kč, dodavatel není plátcem DPH. Rada neoslovila další dodavatele, protože vybraný

dodavatel spolupracuje na projektu již od počátku přípravy, aje o akci nejlépe informován. Rada MC

ukládá MgA. Navrátilové, aby zajistila objednání prací. Hlasování o usnesení: 4-0-0

29.8 Návrh novely nařízení hl.m. Prahy o maximálních cenách taxislužby. Předkládá: starosta.

Rada bere návrh novely na vědomí.

29.9 Hodnocení ředitelů zřizovaných škol. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada po

provedeném hodnocení ředitelů zřizovaných škol schvaluje odměnu ředitelce ZŠ M. Alše Mgr.

Alexandře Kejharově, řediteli MŠ Gagarinova Mgr. Stanislavu Zelenému a ředitelce MŠ K Roztokům

Mgr. Jaroslavé Hešíkové-Barkově. Rada pověřuje starostu, aby ředitele zřizovaných škol informoval

o schválených odměnách. Hlasování o usnesení: 4-0-0

29.10 Stanoveni termínů jednání rady. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje

následující termíny jednání rady v období červenec až srpen 2019: po 1. 7. - 16:00 hod., st 10. 7. -

16:00 hod., po 22. 7. - 16:00 hod., st 7. 8. - 16:00 hod., st 21. 8. - 16:00 hod., st 28. 8. - 16:00 hod.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

29.11 Revokace usnesení 28.2; rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu r. 2019 o poskytnuti

neinvestičních účelových prostředků ve výši 179,2 tis. Kč na volby do Evropského

parlamentu. Předkládá: J. Štůla, ved. EO. Usnesení rady: Rada z důvodu nepřesného označení

položek rozpočtu revokuje usnesení č. 28.2 ze dne 12. 6. 2019. Rada dále schvaluje navýšení

rozpočtu na rok 2019 o účelovou neinvestiční dotaci v celkové výši 179,2 tis. Kč na financování

voleb do Evropského parlamentu a v souvislosti s tím 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 98348, ORJ 901, zvýšit o Kč

179.200,-; výdajová strana: odpa 6117 — volby do EP a pol. 5011 — platy zam. v prac. poměru, UZ

98348, ORJ 901 zvýšit 0 Kč 12.000,-; odpa 6117 — volby do EP a pol. 5021 — ostatní osobní výdaje, UZ

98348, ORJ 901 zvýšit 0 Kč 92.000,-+; odpa 6117 — volby do EP pol. 5031 — povinné po. na soc. zab.

a příspěvek na st. pol. zam., UZ 98348, ORJ 901 zvýšit 0 Kč 3.000,-; odpa 6117 — volby do EP a pol.

5032 — povinně poj. na veř. zdr. poj., UZ 98348, ORJ 901 zvýšit 0 Kč 1.200,-; odpa 6117 — volby do EP

a pol. 5139 — nákup materiálu j.n., UZ 98348, ORJ 901 zvýšit 0 Kč 8.000,-; odpa 6117 — volby do EP a

pol. 5156 — pohonné hmoty a maziva, UZ 98348, ORJ 901 zvýšit 0 Kč 1.000,-; odpa 6117 — volby do

EP a pol. 5161 — poštovné, UZ 98348, ORJ 901 zvýšit o Kč 1.000,-; odpa 6117 — volby do EP a pol.

5162 — služby el. komunikací, UZ 98348, ORJ 901 zvýšit o Kč 1.000,-; odpa 6117 — volby do EP a pol.

5164 — nájemné, UZ 98348, ORJ 901 zvýšit o Kč 20.000,-; odpa 6117 — volby do EP a pol. 5168 —

zpracování nákup ost. služeb, UZ 98348, ORJ 901 zvýšit o Kč 20.000,-; odpa 6117 — volby do EP a

pol. 5169 — nákup ost. služeb, UZ 98348, ORJ 901 zvýšit o Kč 14.000,-; odpa 6117 — volby do EP a

pol. 5175 — pohoštění, UZ 98348, ORJ 901 zvýšit 0 Kč 6.000,-. Úprava rozpočtu bude provedena pod

číslem 2047. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP (viz příloha

dopis). Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedení schváleného rozpočtového opatření.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

29.12 Zápis zjednání KÚRI dne 17. 6. 2019. Předkládá: starosta.

2) Žádost o stanovisko k SP a DIO na akci „Obnova vodovodních řadů Výhledské nám a okoli“.

Misto: ul. Výhledské nám — SZ komunikace, Špačkova, Uzoučká, Křičkova, Rackova, Návazná (mezi

K Stavebninám a Kosova), parc.č. 2296/2,2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2398/1, 2406/1,

2406/4, 2406/6, 2407, 2413, 2414, 2402, 6/68 v k.ú. Suchdol. Stavebník: PVS a.s.. Usnesení rady:

Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s vydáním stavebního povolení a dopravné inženýrského

opatření pro stavbu „Obnova vodovodních řadů Výhledské nám a okoli“. Rada ukládá lng. Mudruňkovi,

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

4) Podnět na pořízení změny územního plánu na pozemcích při ulici Na Rybářce. Místo: parc.

185/3 a 185/6 v k.ú Sedlec; Zadatel: Suchdolský ostroh, a.s. Usnesení rady: Rada na základě doporu-

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



čení KÚRI nesouhlasí se změnou územního plánu, kterou navrhuje žadatel Suchdolský ostroh a.s. a

navrhuje ponechat dosavadní funkční využití plochy (OP) dle platného územního plánu hl. m. Prahy,

resp. v budoucnu dle MUP z těchto důvodů:

- změna UP předpokládá výstavbu bytů pro více jak 1 500 obyvatel (přes 40 tisic m2 HPP) a na tento

objem nemá MČ kapacitu škol a ško/ek, pro zajištění vzdělávání bylo by třeba vybudovat nové

školní budovy na pozemcích o velkosti 7 000 až 10 000 m2 , které MČ nemá k dispozici;

- podnětje v rozporu s projednávaným řešením v Metropolitním plánu (MUP), kde je na těchto po-

zemcích zeleň a územíje nezastavitelné (nezastavitelná přírodní lokalita, krajinné rozhraní);

-,podnět podmiňuje umístění přivaděče Rybářka k SOKP na pozemek parc.č. 185/6 k.ú. Sedlec (dle

UP z roku 1999) do těsné blízkosti stávající obytné zástavby;

- v MUPje trasa přivaděče vedená dál od zástavby (až cca 150 m), je vedena přes pozemek

parc.č. 185/3, k.ú. Sedlec;

Rada doporučuje podnět projednat na 4. zasedání zastupitelstva. Hlasování o usnesení: 4-0-0

5) Žádost o stanovisko k územní studii Na Mírách — Za Sokolovnou. Usnesení rady: Rada na za-

kladě doporučení KURI souhlasí s návrhem uliční sítě, ale k návrhu má následující připomínky:

- předložený návrh nezohledňuje v řešeném území vymezenou platnou značku plovoucí zeleň ZP

- šířka všech ulic musí být nejméně 8 m

- šířka komunikace na hranici řešeného území, která vede od areálu ZŠ k ulici Na Mírách musí být

široká 12 m

- trasa této komunikace na obou jejich koncích musí být změněna, při pozemku p.č. 1108 musí být

napřímena, její zúžená část v šíři 10 m bude potom jen na pozemku p.č. 1102/5, na druhém konci

musí návrh umístění komunikace respektovat stávající dům č.p. 421 na pozemku p.č. 1085;

- v ulicích je nutno navrhnout alespoň po jedné straně osazení stromy

- v řešeném územi musí být umístěna veřejná vybavenost např. parčík, dětské hřiště a prostor pro

tříděný odpad apod., tyto prostory musí být přístupné z některé z navržených ulic.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

6) Změny ÚP Z1328l06 a 1329/06

a) Z1328 Rozšíření stávajících ploch zeleně a stabilizace vodního režimu. Místo: pozemky parc.č.

k.ú. Suchdol: 2216/10, 2308/3, 8/1, 2216/4, 2216/5, 2309/1, 9/1, 2214/11, 8/2, 2216/14, 38/1, 2216/1,

2216/3, 2307/2, 2307/3, 2296/8, 2307/1, 2217/4, 38/2, 9/2, 2217/1, 2296/1, 2215/1, 21, 2217/2, 2214/1,

2215/2, 8/3, 2219;

b) 21329 Zalesněníastabilizace vodního režimu. Místo: pozemky parc.č. v k.ú. Suchdol: 2210/1,

2195/13, 2209/2, 2210/2, 2195/4.

Usnesení rady: Rada požaduje u změny ÚP Z1328l06 zachování volných pohledů na krajinnou

dominantu Kozích hřbetů a kapli sv. Václava a budoucí využití jako lesopark a dále požaduje redukci

rozsahu řešeného území, protože zasahuje do území, kde proběhly či nyní probíhají změny UP

(plocha pro hřbitov, plocha pro terminál tramvajové trati Podbaba Suchdol s P+R). Rada ukládá

starostovi, aby stanovisko rady zaslal na MHMP. Hlasování o usnesení: 4-0-0

7) Žádost o stanovisko pro ohlášení stavby ! SP na změnu užívání stavby na „Bistro

Brandejsovo náměstí“. Místo: čp. 496, pozemek parc.č. 1218 v k.ú. Suchdol, Brandejsovo náměstí,

stavebník: Suster František. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí

s navrhovanou změnou užívání nebytového prostoru v domě č.p. 496 na pozemku parc.č. 1218, k.ú.

Suchdol, Brandejsovo náměstí na bistro. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal

žadateli. Hlasování o usnesení: 4-0-0

Rada bere na vědomí termíny příštích jednání KÚRI ve 2. pololetí 23019 - vždy v pondělí od 19:00,

15. 7., 19. 8., 9. 9., 14. 10., 11. 11. a 9.12.2019.

29.13 Smlouva o smlouvě budoucí o připojení s PRE na přípojku elektro pro čerpací stanici

vrámci akce „Splašková kanalizace a plyn - Bažantní a U Kapličky“. Předkládá: Ing. C.

Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí

o připojení na zajištění přípojky elektro pro čerpací stanici v rámci akce „Výstavba splaškové

kanalizace a plynovodu U Kapličky, Bažantní“. Předpokládané náklady na připojení jsou 16.000,- Kč

(rezervace příkonu). Rada po úpravách pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



29.14 Revokace usnesení č.j. 28.9 ze dne 12. 6. 2019. Předkládá starosta. Usnesení rady: Rada

revokuje usnesení č.j. 28.9 ze dne 12. 6. 2019. Rada navrhuje zastupitelstvu udělit čestné občanství

Ing. Stanislavu Husovi a in memoriam lng. Miroslavu Kněžkovi, CSc. Rada navrhuje zastupitelstvu

udělit paní Dagmar Járové u příležitosti nadcházejícího životního jubilea_ čestné uznání za

dlouhodobou aktivní činnost věnovanou komunitě suchdolských seniorů, zejména organizaci setkání

klubu aktivního stáří. Rada doporučuje návrh projednat na 4. zasedání zastupitelstva. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 18.00 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 19. 6. 2019

 podpis ověřovatelů:

 podpis starosty MČ:


