
Program 35. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

7. srpna 2019

35.1 Vyhodnoceni záměru č. 10.2019 na pronájem části pozemku parc. č. 895 k.ú. Suchdol, zahrádka

o výměře 300 m2. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

35.2 Dodatek č.1 ke Smlouvě č. 036/2018 o budoucí smlouvě se společností Pražská plynárenská

Distribuce, a. s. a Dalavrien s.r.o. - zřízení služebnosti pro katodovou ochranu. Předkládá: Ing. M.

Kosař, vedoucí OHSOM.

35.3 Žádost MHMP o spolupráci při mapování vodních zdrojů na území hl. m. Prahy. Předkládá:

starosta.

35.4 Dohoda o ukončení nájmu v bytě č. 2. Kamýcká 684, p.P— návrh nájemní smlouvy na

pronájem bytu č. 6, ul. Kamýcká 941. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

35.5 Výtlačná kanalizačnívpřípojka - akce „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava vPraze-

Suchdole“. Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

35.6 Výběr zhotovitele oprav výtluků v komunikacích pomocí ITHR technologie. Předkládá: Ing. Č.

Mudruňka, ref. realizace investic.

35.7 Provozování kanalizace pro veřejnou potřebu MČ Praha-Suchdol - evidence. Pokračování bodu

58.5. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

35.8 Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 010/2019 „Modernizace a rozšíření areálu ZŠ M. Alše — část

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

35.9 Žádost o přehodnocení platového výměru ředitelky mateřskévškoly K Roztokům a přeřazení do

vyšší platové třídy. Předkládá: Mgr. J. Barková Hešíková, ředitelka MS K Roztokům.

35.10 Žádost o přehodnocení platového výměru ředitele Mateřské školy Gagarinova a přeřazení do

vyšší platové třídy. Předkládá: Mgr. S. Zelený, ředitel MS Gagarinova.

35.11 Zhodnocení stávajícího stavu ICT v ZŠ Mikoláše Alše, Praha-Suchdol. Pokračování bodu 26.9 ze

dne 29. 5. 2019. Na 16.30 hod pozvána ředitelka ZS. Předkládá: Ing. A. Hrobská Mináriková, radní.

35.12 Vyúčtování finančních prostředků za II. čtvrtletí 2019 — ZŠ M. Alše. Předkládá: starosta.

35.13 Investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020. Pokračování bodu 31.7. Předkládá: starosta.

35.14 Žádost 0 aktualizované stanovisko k dlouhodobému pronájmu pozemku parc.č. 13/1 v k.ú.

Suchdol TJ Slavoj Suchdol. Předkládá: starosta.

35.15 Smlouva se společností Frank Bold Advokáti, s.r.o. o poskytování právních služeb ve věci

2. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Předkládá: starosta.

35.16 Podání žaloby na 2. AZUR Středočeského kraje ve věci letiště. Předkládá: starosta.

35.17 Kupní smlouva na 30 ks knihy „Rozpustilé říkanky, které nejsou z čítanky“. Předkládá: starosta.

35.18 Vyúčtování finančních prostředků za II. čtvrtletí 2019 — MŠ Gagarinova. Předkládá: starosta.

35.19 Vyúčtování finančních prostředků za II. čtvrtletí 2019 — MŠ K Roztokům. Předkládá: starosta.

35.20 Smlouva o dílo č. 221/2018 na stavbu „Výstavba splaškové kanalizace a plynovodu U Kapličky,

Bažantní“, dodatek č. 3. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

35.21 Vyjádření PVS a.s. k čerpání splaškových vod z oblasti Výhledy na ÚČOV Praha. Předkládá: Ing.

V. Vik, místostarosta.

35.22 Smlouva s Hotelem Galaxie s.r.o. o bezúplatném zapůjčení přístroje AED defibrilátor Philips

Heartstart Frx. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

35.23 Úprava venkovních ploch u novostavby BD Suchdolské náměstí. Předkládá: Ing. M. Novotný, ref.

ZP.

35.24 Závěrečná zpráva a vyrovnání s provozovatelem kanalizace 1. Vodohospodářskou společností.

Předkládá: lng. M. Novotný, referent ZP.

35.25 Upozornění občana na nedostatky v ul. K Horoměřicúm. Předkládá: starosta.



ZÁPISvZ 35. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 7. SRPNA 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 16.10 hod.

Program zasedání:

35.1 Vyhodnocení záměru č. 10.2019 na pronájem části pozemku parc. č. 895 k.ú. Suchdol,

zahrádka o výměře 300 m2. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada bere na vědomí,

že k záměru se přihlásili 2 zájemci. Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 895, k.ú.

Suchdol, zahrádka o výměře 300 m2 paní __, která se kzáměru přihlásila a která

spodmínkami uvedenými v záměru č. 10.2019 souhlasí, 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 je do řádného stavu, pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak; pokud tak neučiní, bude

vyklizení provedeno na náklad nájemce; zahrádka není určena k bydlení, možnost umístění

zahradního domku pro potřeby zahrádkářské činnosti o rozloze max. 3x3 m. Rada schvaluje nájemní

smlouvu č. 162/2019 na uvedený pronájem a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

35.2 Dodatek č.1 ke Smlouvě č. 036/2018 o budoucí smlouvě se společností Pražská

plynárenská Distribuce, a. s. a Dalavrien s.r.o. - zřízení služebnosti pro katodovou ochranu.

Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Rada odkládá na příště.

35.3 Žádost MHMP o spolupráci při mapování vodních zdrojů na území hl. m. Prahy.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada ukládá Ing. Novotnému, aby ve spolupráci s OHSOM

zajistil provedení soupisu veřejných vodních zdrojů na území městské části a předložil jej do 27. 8.

2019 radě. Hlasování o usnesení: 5-0-0

35.4 Dohoda o ukončení nájmu v bytě č. 2. Kamýcká 684, p. _; návrh nájemní

smlouvy na pronájem bytu č. 6, ul. Kamýcká 941. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení

rady: V souvislosti s výstavbou nového bytového domu v místě stávajícího domu Kamýcká 684 rada

souhlasí s Dohodou o ukončení nájmu v bytě č. 2, Kamýcká 684 s paní -—

k 30.9.2019. Rada dále schvaluje pronájem bytu č. 6, ul. Kamýcká 941 jako náhradní bydlení paní

_za následujících podmínek: nájemné ve výši 117,40 Kč/m2 stanovené po deregulaci

nájemného, úhrada za služby, nájemní smlouva na dobu neurčitou s účinností od 1.10.2019. Rada

pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

35.5 Výtlačná kanalizační přípojka - akce „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava v Praze-

Suchdole“. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada souhlasí s tím

aby realizaci výtlačné kanalizační přípojky (v rozsahu části výtlačné přípojky v ul. Ke Kozím hřbetům

až do řadu splaškové kanalizace včetně vybudování uklidňovací šachty), která je součástí

připravované akce „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava v Praze-Suchdole“, realizovala

společnost MBM TRADE CZ, sro za cenu 379 836,38 Kč bez DPH s tím, že obchodní podmínky a

jednotkové ceny budou v souladu se smlouvou SML 221/2018. Společnost MBM Trade v současné

době provádí v oblasti na základě výběrového řízení výstavbu kanalizačních řadů a přípojku je nutno

provést před konečnou úpravou povrchu komunikace Ke Kozím hřbetům. Rada ukládá lng.

Mudruňkovi, aby práce objednal a pověřuje starostu podpisem této objednávky. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



35.6 Výběr zhotvovitele oprav výtluků v komunikacích na Suchdole pomocí ITHR technologie.

Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Na základě průzkumu cen rada

pro rok 2019 souhlasí s jednotkovou cenou 485 Kč/m2 za opravu výtluků v asfaltových komunikací

pomocí ITHR technologie, nabídnutou společností STREET s.r.o. Srbova 360/1 180 00 Praha-Libeň,

ICO: 24663310. Učtovat se bude podle skutečného rozsahu prací. Rada ukládá lng. Mudruňkovi,

aby opravu objednal a pověřuje starostu podpisem objednávky. Hlasování o usnesení: 5-0—0

35.7 Provozování kanalizace pro veřejnou potřebu MČ Praha-Suchdol - evidence. Pokračování

bodu 58.5. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada v souvislosti s realizací

usnesení 58.5 2 roku 2016 a požadavky SFZP ukládá Ing. Novotnému ve spolupráci s EO rozšířit

evidenci nákladů spojených se správou, obnovou a rozvojem kanalizace o vedení oddělené

evidence příjmů ze stočného (nájemné od provozovatele kanalizace, jehož výše vyplývá z podmínek

koncesní smlouvy na provoz kanalizace). Hlasování o usnesení: 5-0-0

35.8 Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 010/2019 „Modernizace a rozšíření areálu ZŠ M. Alše - část

rekonstrukce fasády původní budovy“. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta. Usnesení rady:

Rada souhlasí s návrhem dodatku č. 2 smlouvy č. 010/2019 na stavbu „Modernizace a rozšíření areálu

ZS M. Alše — část rekonstrukce fasády původni budovy“ se spol. AMIKA FIRST s.r.o., Primátorská

296/38, Praha 8,180 00. Dodatkem č. 2 se z důvodu zásadního prodloužení výběrového řízení a

následného podpisu smlouvy až po předpokládaném termínu zahájení stavby upravují termíny

realizace díla. Tímto dodatkem se stanovuje nový termín pro dokončení a předání celého díla - 30. 9.

2019. Termin se prodlužuje o 13 dnů s tím, že realizace musí po 19. umožnit bezpečný provoz školy,

družiny, mateřské školy a knihovny. Rada pověřuje starostu podpisem dodatku č. 2. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

35.9 Žádost o přehodnocení platového výměru ředitelky mateřské školy K Roztokům a

přeřazení do vyšší platové třídy. Předkládá: lng. A. Hrobská, radní. Usnesení rady: Rada souhlasí

s úpravou platu ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola K Roztokům od 1. 9. 2019 dle

nařízení vlády č. 222/2010 Sb. Katalogu prací a v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě se zařazením do 11. platové

třídy, neboť komplexně koordinuje ekonomickou, personální, technickou, provozní, majetkovou a

organizační správu příspěvkové organizace - oddíl B. 1. část dílu 1.01 v povolání Koordinační,

projektový a programový pracovník (katalogové číslo 1.01.12), kde jsou uvedeni vedoucí

zaměstnanci statutárního orgánu příspěvkových organizací nebo jiné právnické osoby ve veřejných

službách a správě. V návaznosti na úpravu platových tarifů se procentní výše příplatku za vedení a

osobního příplatku nemění. Rada ukládá paní Martincové, aby v souladu s tímto usnesením

připravila nový platový výměr pro paní ředitelku a pověřuje starostu, aby výměr podepsal. Hlasování

o usnesení: 5—0-0

35.10 Žádost o přehodnocení platového výměru ředitele Mateřské školy Gagarinova a

přeřazení do vyšší platové třídy. Předkládá: lng. A. Hrobská, radní. Usnesení rady: Rada souhlasí

s úpravou platu ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Gagarinova od 1. 9. 2019 dle

nařízení vlády č. 222/2010 Sb. Katalogu prací a v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

se zařazením do 11. platové třídy, neboť komplexně koordinuje ekonomickou, personální,

technickou, provozní, majetkovou a organizační správu příspěvkové organizace - oddíl B. 1. část dílu

1.01 v povolání Koordinační, projektový a programový pracovník (katalogové číslo 1.01 .12), kde jsou

uvedeni vedoucí zaměstnanci statutárního orgánu příspěvkových organizací nebo jiné právnické

osoby ve veřejných službách a správě. V návaznosti na úpravu platových tarifů se procentní výše

příplatku za vedení a osobního příplatku neméní. Rada ukládá paní Martincové, aby vsouladu s

tímto usnesením připravila nový platový výměr pro pana ředitele a pověřuje starostu, aby výměr

podepsal. Hlasování o usnesení: 5-0-0

35.11 Zhodnoceni stávajícího stavu ICT v ZŠ Mikoláše Alše, Praha-Suchdol. Pokračování bodu

26.9 ze dne 29. 5. 2019. Rada odkládá na příště.

35.12 Vyúčtování finančních prostředků za II. čtvrtletí 2019 — ZŠ M. Alše. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada bere na vědomí a žádá finanční výbor 0 projednání. Hlasování o usnesení:

5-0-0

35.13 Investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020. Pokračování bodu 31.7. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí se žádostí o následující dotace z rozpočtu hl. m. Prahy: na

akci Zahrady se hřbitovem u kale sv. Václava (org. 80400) a oprava kaple sv. Václava 25.000.000 Kč;

na akci Kulturně komunitní centrum 13000000 Kč. Hlasování o usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



35.14 Žádost 0 aktualizované stanovisko k dlouhodobému pronájmu pozemku parc.č. 13/1

v k.ú. Suchdol TJ Slavoj Suchdol. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s využitím

pozemku na sportoviště, jak je vyznačeno v územním plánu. Rada ukládá starostovi zajistit zaslání

stanoviska na MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0

35.15 Smlouva se společností Frank Bold Advokáti, s.r.o. o poskytování právních služeb ve

věci 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Rada po úpravách schvaluje smlouvu se společností Frank Bold Advokáti, s.r.o. o poskytování

právních služeb ve věci 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje ve věci silničního

okruhu, a to ve spolupráci s dalšími obcemi, a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

35.16 Podání žaloby na 2. AZUR Středočeského kraje ve věci letiště. Předkládá: starosta.

Usnesení rády:v Ráda souhlasí s podáním žaloby na 2. AZUR Středočeského kraje ve věci letiště ve

spolupráci s MC Praha-Nebušice. Hlasování o usneseni: 5-0-0

35.17 Kupni smlouva na 30 ks knihy „Rozpustilé říkanky, které nejsou z čítanky“. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje kupní smlouvu s Pavlem Benešem na 30 ks

autorské knihy s ilustracemi Radovana Papeže „Rozpustilé říkanky, které nejsou z čítanky" a

pověřuje starostu jejím podpisem. Knihy budou využity při vítání občánků. Hlasování o usnesení:

5-0-0

35.18 Vyúčtování finančních prostředků za ll. čtvrtletí 2019 - MŠ Gagarinova. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí a žádá finanční výbor 0 projednání. Hlasování

o usnesení: 5-0-0.

35.19 Vyúčtování finančních prostředků za II. čtvrtletí 2019 - MŠ K Roztokům. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada bere na védomi a žádá finanční výbor 0 projednání. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

35.20 Smlouva odilo č. 221/2018 na stavbu „Výstavba splaškové kanalizace a plynovodu

U Kapličky, Bažantní“, dodatek č. 3. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada

bere na vědomí změny předmětu dílá stavby „Výstavba splaškové kanalizace a plynovodu

U Kapličky, Bažantní“, popsané změnovými listy č. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 (nepředvídatelné změny

vprovádění výkopů, rozšíření počtu plynovodních přípojek, přeložky kabelů, oprava havarijního

stavu vodovodních přípojek). Ráda souhlasí s návrhem dodatku č. 3 smlouvy č. 221/2018, kterým se

mění předmět díla a cena díla se zvyšuje o 1.166.783 Kč bez DPH na celkovou cenu díla

35.578.925 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 3. Hlasování o usnesení: 5-0—0

35.21 Vyjádření PVS a.s. k čerpání splaškových vod z oblasti Výhledy na ÚČOV Praha.

Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta. Rada bere na vědomí, že PVS s požadovanou kapacitou 2.800

EO při rekonstrukci čerpacích stanic odpadních vod Kamýcká á Roztocká počítá a po jejich

zkapacitnění a výstavbě nové čerpací stanice a výtlaku bude možné oblast „Výhledy" napojit na

UCOV Praha.

35.22 Smlouva s Hotelem Galaxie s.r.o. o bezúplatném zapůjčení přístroje AED defibrilátor

Philips Heartstart Frx. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada schvaluje

smlouvu s Hotelem Galaxie s.r.o. o bezúplatném zapůjčení přístroje AED defibrilátor Philips

Heartstart Frx a pověřuje starostu jejím podpisem. Defibrilátor tak bude 24 hodin, 7 dní v týdnu

přístupný suchdolským občanům. Hlasování o usnesení: 5-0-0

35.23 Úprava venkovních ploch u novostavby BD Suchdolské náměstí. Předkládá: Ing.

M. Novotný, ref. ZP. Usnesení rady: Rada ukládá Ing. Novotnému, aby zajistil rekultivací ploch

určených pro zeleň - odtěžení min. 20 cm stávající zeminy, návezení vrstvy ornice, osetí parkovou

travní směsí, zaválcování, výměnu poškozených zahradních obrubníků mezi zeleným pásem a

chodníkem; stávající silniční obrubníky budou opraveny vhodnou vysprávkovou směsí, betonový

chodník bude opraven a další potřebné úpravy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

35.24 Závěrečná zpráva a vyrovnání s provozovatelem kanalizace 1. Vodohospodářskou

společností. Předkládá: Ing. M. Novotný, referent ŽP. Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že MČ

obdrží 759.089,71 Kč jako konečně vyrovnání s 1. vodohospodářskou společností. Rada ukládá EO

vystavit na uvedenou částku fakturu dle smlouvy č. 391/2015. Hlasování o usnesení: 5-0-0

35.25 Podnét občana na zřízení autobusového přístřešku v ul. K Horoměřicům. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Ráda bere podnět na vědomí.

Zasedání bylo ukončeno v 20.30 hod. Zápis byl vyhotoven dne 7. 8. 2019

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 


