
Program 36. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

21. srpna 2019

36.1 Navýšení rozpočtu r. 2019 — zařazení daru Letiště Praha a.s. ve výši 913.220 Kč do rozpočtu MČ.

Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

36.2 Navýšení rozpočtu r. 2019 - poskytnutí neinv. účelových prostředků ve výši 15 000 Kč z Úřadu

práce Ceskě republiky. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

36.3 Smlouva o dílo č. 006/2019 „Zimní zahrada (stavební úpravy MŠ)“ změna předmětu a ceny díla.

Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

36.4 Nákup požárního čerpadla pro JSDH. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

336.5 Výběr dodavatele autorského dozoru na akci „Kulturní a komunitní centrum“. Předkládá: Ing.

C. Mudruňka, ref. realizace investic.

36.6 Úprava venkovních ploch u novostavby BD Suchdolské náměstí — vyjádření stavby. Pokračování

bodu 35.23. Předkládá: Ing. M: Novotný, ref. ZP.

36.7 Smlouva o dílo se sdružením Ing. Milan Strnad & NÝDRLE — projektová kancelář s.r.o. na

zhotovení dokumentace - námětu stavby „Tunelový přivaděč Kamýcká“. Předkládá: starosta.

36.8 Připomínky k Akčnímu plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha. Předkládá: Ing. Vik,

místostarosta.

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

s.r.o. Pokračování bodu 35.24. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

36.10 Příspěvek na Slavnosti pravého a levého břehu 2019. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

36.11 Organizace xv. SUCHDOLSKÉHO POSVÍCENÍ a zajištění uzavírky dopravy na Suchdolském

náměstí. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

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

Předkládá: lng. A. Hrobská Mináriková, radní.

36.13 Zápis zjednání KÚRI dne 19. 8. 2019. Předkládá: starosta.

36.14 Informace k pohledávkám z VHČ. Předkládá: tajemnice.



ZÁPISVZ 36. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 21. 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: Ing. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.10 hod.

Program zasedání:

36.1 Navýšení rozpočtu r. 2019 - zařazení daru Letiště Praha a.s. ve výši 913.220 Kč do

rozpočtu MČ. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Ráda souhlasí s navýšením

rozpočtu na rok 2019 a zařazením daru od Letiště Praha a.s. ve výši 913.220 Kč do rozpočtu roku

2019 a v té souvislosti schvaluje následující rozpočtové opatření: Příjmová strana: odpa 3745 — péče

o vzhled obcí a pol. 2321 - přijaté neinvestiční dary, ORJ 254, zvýšit 0 Kč 913.200,-; výdajová strana:

odpa 3722 — sběr a svoz komunálních odpadů a pol. 5169 — nákup ostatních služeb, ORJ 254, zvýšit

0 Kč 500.000,-; odpa 3745 — péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a pol. 5169 — nákup ostatních

služeb, ORJ 254, zvýšit 0 Kč 413.200,-; Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle

metodiky a zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hl. m. Prahy. Ráda ukládá

vedoucímu EO provést schválené rozpočtové opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0

36.2 Navýšení rozpočtu r. 2019 - poskytnutí neinv. účelových prostředků ve výši 15 000 Kč

z Úřadu práce České republiky. Předkládá: J. Štůlá, vedoucí EO. Usnesení rady:) Ráda souhlasí

s navýšením rozpočtu na rok 2019 o účelovou neinvestiční dotaci z Úřadu práce České republiky na

aktivní politiku zaměstnanosti v celkové výši 15 tis. Kč a v té 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 13101, zvýšit

0 Kč 15.000,-; výdajová strana: odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 5011 — platy zam.

v pracovním poměru, UZ 13101, zvýšit 0 Kč 11.200,-; odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 5031 —

povinné pojistné ná soc. zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti, UZ 13101, zvýšit 0 Kč

2.800,-; odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 5032 — povinné pojistné na veřejné zdravotnictví, UZ

13101, zvýšit 0 Kč 1.000,-. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem 2082. Příjmy i výdaje budou

označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP (viz příloha dopis). Ráda ukládá vedoucímu EO

provést schválené rozpočtové opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0

36.3 Smlouva o dílo c. 006/2019 ,,Zimni zahrada (stavebni úpravy MŠ)“ změna předmětu a

ceny díla. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Ráda bere na vědomí rozšíření

předmětu díla stavby „Zimní zahrada (stavební úpravy MŠ)“ - spočívající zejména v kompletním

zateplení stropu a celkové vnitřní úpravě povrchů učebny a chodby včetně výměny dveří. Rada

souhlasí s navýšením ceny předmětu díla 0 66.250 Kč na celkovou cenu díla ve výši 1.192.317 Kč,

vše bez DPH, a ukládá MgA. Navrátilové neprodleně předložit na příští jednání rady příslušný

dodatek č. 1 smlouvy o dílo 006/2019. Hlasování o usnesení: 5-0-0

36.4 Nákup požárního čerpadla pro JSDH. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení

rady: Ráda souhlasí s nákupem požárního čerpadla s příslušenstvím pro Jednotku dobrovolných

hasičů, které bude hrazeno z investiční účelové dotace ve výši 450.000 Kč schválenou Radou

usnesením číslo 33/5, ze dne 22. 7. 2019 a pověřuje vedoucího OHSOM, aby vyzval minimálně tři

prodejce tohoto produktu k zaslání cenové nabídky. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

36.5 Výběr dodavatele autorského dozoru na akci ,,Kulturni a komunitní centrum“. Předkládá:

Ing. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Ráda souhlasí stím, aby provádění

autorského dozoru (AD) na akci „Kulturně komunitní centrum“ dle podané nabídky zajistila

společnost Starý á partner s.r.o., Senovážné 996/6, 110 00 Praha 1 - Nové Město, ICO: 27197395,

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



která vytvořila projektovou dokumentaci na tuto akci. Rada souhlasí s cenou za výkon autorského

dozoru, která činí 750 Kč bez DPH za osobu a hodinu (nepočítá se doprava). Rada ukládá Ing.

Mudruňkovi, aby autorský dozor objednal a pověřuje starostu podpisem objednávky. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

36.6 Úprava venkovních ploch u novostavby BD Suchdolské náměstí - vyjádření stavby.

Pokračování bodu 35.23. Předkládá: lng. M. Novotný, ref. ŽP. Usnesení rady: Rada bere na vědomí

a trvá na svých požadavcích (usnesení rady č. 35.23 ze dne 7. 8. 2019). Hlasování o usneseníz5-0-0

36.7 Smlouva o dílo se sdružením Ing. Milan Strnad & NÝDRLE - projektová kancelář s.r.o. na

zhotovení dokumentace - námětu stavby „Tunelový přivaděč Kamýcká“. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada schvaluje smlouvu o dílo se sdružením Ing. Milan Strnad & NÝDRLE —

projektová kancelář s.r.o., IČ 284749961, na zhotovení dokumentace - námětu stavby „Tunelový

přivaděč Kamýcká“, který bude sloužit jako podklad pro projednání změny územního plánu

Z2976/09, za cenu 150.000 Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Rada

neoslovila další zhotovitele, protože termín pro předání je 4. 9. 2019 a sdružení se problematikou

dlouhodobě zabývá. Hlasování o usnesení: 5-0-0

36.8 Připomínky k Akčnímu plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha. Předkládá: lng. Vik,

místostarosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s návrhem připomínek k Akčnímu plánu snižování

hluku pro aglomeraci Praha. V připomínkách je požadováno zejména neumožnit další nárůst

nákladní kamionové dopravy na území Prahy a zavedeni konkrétních, účinných a vymahatelných

opatření na omezení nárůstu nočního hluku na území hlavního města. Rada konstatuje, že velmi

obecná opatření deklarovaná v předchozích akčních plánech na snížení zejména nočního hluku

v okolí letiště jsou zcela neúčinná, požadavek na omezení nočního provozu se i přes celkový pokles

leteckého provozu proti dosavadnímu maximu provozu v roce 2008 nedaří realizovat a počty nočních

letů na Suchdolem v minulých letech naopak narůstaly. Rada žádá vedení hlavního města, aby

odmítlo rozšiřování stávajícího ochranného hlukového pásma z důvodu nočního hluku, který má

dlouhodobě klesat a aby v rámci akčního plánu naopak požadovalo závazné omezení zejména

nočního provozu na max. 48 startů a přistání za jednu noc, zavedení a zvýšení sankcí za nedodržení

podmínek nočního provozu pro dopravce i letiště a zákaz nočních nákladních letů. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

36.9 Závěrečná zpráva a vyrovnání s provozovatelem kanalizace 1. Vodohospodářskou

společností s.r.o. Pokračování bodu 35.24. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta. Usnesení rady:

Rada po úpravách schvaluje Dohodu upřesňující podmínky konečného finančního vyrovnání dle

Smlouvy o provozu kanalizací pro veřejnou potřebu na období 2016-2018 č. sml. 391/2015 s

1. Vodohospodářskou společností s.r.o., která potvrzuje platbu ve prospěch městské části ve výši

759.089,71 Kč bez DPH. Dohoda současně konstatuje dokončení předání vodohospodářské

infrastruktury a vypořádání vzájemných závazků. Hlasování o usnesení: 5-0-0

36.10 Příspěvek na Slavnosti pravého a levého břehu 2019. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref.

kultury. Usnesení rady: Rada souhlasí s tradičním zapojením MČ do kulturní akce Slavnosti pravého

a levého břehu Vltavy, která se uskuteční v sobotu 14. září 2019 od 14 hodin u přívozu Roztoky-

Klecany. Rada souhlasí s poskytnutím příspěvku na akcí ve výši 20 tis. Kč městu Roztoky (formou

úhrady nákladů) a zajistí propagační stánek s aktivitami pro veřejnost. SDH Praha-Suchdol zajistí

zapůjčení techniky a vybavení. Hlasování o usnesení: 5-0-0

36.11 Organizace xv. SUCHDOLSKÉHO POSVÍCENÍ a zajištění uzavírky dopravy na

Suchdolském náměstí. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada městské

části bere na vědomí uspořádání již 15. ročníku Suchdolského (P)osvícení v sobotu 28. 9. 2019 na

Suchdolském náměstí. Rada žádá Ing. Novotného ozajištění posunu zastávek MHD azajištění

uzavírky ul. Internacionální pro veškerou dopravu v době od 11.00 hod do 23.00 hod. Rada ukládá

starostovi, aby požádal Městskou policii hl.m. Prahy ozajištění strážníků pro dohled nad akcí.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

36.12 Zhodnocení stávajícího stavu ICT v ZŠ Mikoláše Alše, Praha-Suchdol. Pokračování bodu

35.11. Předkládá: lng. A. Hrobská Mináriková, radní. Rada odkládá na příště.

36.13 Zápis zjednání KÚRI dne 19. 8. 2019. Předkládá: starosta.

2) Žádost o stanovisko k ÚS a OS stavby ,,Stavebni úpravy objektu a změna užívání“. Místo: Sta-

ročeská 642/20, Praha-Suchdol, parc.č. 685,686 v k.ú. Suchdol; Stavebník: _ a _

_Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s ÚS a OS stavby „Stavební

úpravy objektu a změna užívání“ a ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadatelům. Hla-

sování o usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



4) Žádost o stanovisko pro prodloužení dočasné stavby haly PSP. Místo: při ul. Kamýcká / K Vini-

ci, pozemky parc.č. 395, 396, 397 v k.ú. Sedlec; žadatel: Kancelář poslanecké sněmovny. Usnesení

rady: Rada sohlasí s prodloužením dočasné stavby haly PSP na pozemcích parc. č. 395, 396, 397

v k.ú. Sedlec a ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení:

5-0-0

5) Žádost o stanovisko pro ÚR a SP stavby ,,Stavba individuálního bydlení- rodinný dům Such-

dol“. Místo: Za Rájem 256/7, Praha-Suchdol, parc.č. 1039, 1040 v k.ú Suchdol; stavebník: l—

—. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s ÚR a SP stavby „Stavba in-

dividuálního bydlení — rodinný dům Suchdol““ a ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal ža-

datelům. Hlasování o usnesení: 5-0-0

6) Žádost o stanovisko pro ÚS stavby „Přístavba RD v Praze-Suchdole“. Místo: Budyňská 314/12,

165 00 Praha-Suchdol, parc.č. 1415, 1416 v k.ú Suchdol. Stavebník:_Usne-

sení rady: Rada na základě doporučení KÚRI nesouhlasí se stavbou v předložené umístění a doporu-

čuje odsadit obvodovou zeď přístavby od líce uliční fasády domu. Bude tak zachován původní tvar ro-

dinného domu. V návrhu navrhovaná přístavba by narušila kvalitu architektury této stavby. Rada uklá-

dá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadatelům. Hlasování o usnesení: 5-0-0

7) Žádost o souhlas se změnou připojení stavby „Novostavba rodinného domu“ na komunikaci.

Místo: U Hotelu 368/4, Praha-Suchdol, parc.č. 1315, 1316/1, 1316/2 v k.ú Suchdol;stavebník:_

_Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se změnou připojení stavby

„Novostavba rodinného domu“ na komunikaci a ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal ža-

datelům. Hlasování o usneseníz5-0-0

8) Uzemni studie Starý Suchdol, 3. verze řešení členění a obsluhy území. Rada bere na vědomí,

že ve čtvrtek 1. srpna 2019 proběhlo od 19 hodin ve velké zasedací místnosti na suchdolskě radnici

další kolo projednání návrhu studie. Na základě připomínek byla připravena 3. verze řešení území,

která je dostupná webu MČ https://praha-suchdol.cz/mestska-cast-praha-suchdol/uzemni-plan/uzemni-

studie-stary-suchdoll.

9) Žádost o stanovisko pro ÚR a SP ke stavbě BD Kamýcká č.p. 684. Misto: Kamýcká 684,

Praha-Suchdol, parc. č.: 1605, 1606 v k.ú Suchdol; stavebník: MČ Praha-Suchdol. Usnesení

rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s ÚR a SP ke stavbě BD Kamýcká č.p. 684 a ukládá

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

11) Žádost o stanovisko k ÚR a SP k projektu „Cyklo Suchdolská - V Sedlci, Praha-Suchdol, č.

Akce 2950170“ - napojení cesty do Sedlce. Místo: Za bývalými sběrnými surovinami a

stavebninami pozemky parc.č. 533/3, 182, 166/3, 168/1, 166/1, 164/1 v k.ú Sedlec. Usnesení rady:

Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s projektem „Cyklo Suchdolská — V Sedlci, Praha-

Suchdol, č. Akce 2950170“ - napojení cesty do Sedlce a ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady

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

36.14 Informace k pohledávkám z VHČ. Předkládá: tajemnice. Rada bere informaci na vědomí.

Zasedání bylo ukončeno v 17.25 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 21. 8. 2019

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


