
Program 44. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

16. října 2019

44.1 Dodatek č.4 ke smlouvě odílo č. 221/2018 na stavbu „Výstavba splaškové kanalizace a

plynovodu U Kapličky, Bažantní“. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

44.2 Smlouva se společností Alstap, s.r.p. o výpůjčce části pozemku parc.č. 2307/1 jako deponie pro

akci kanalizace Výhledy. Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

44.3 Rekonstrukce elektro v bytě č. 7, č. p. 930, ul. Stehlíkova. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí

OHSOM.

44.4 Plán prevence kriminality MČ Praha-Suchdol na období 2019-2020. Předkládá: Ing. v. Štěpánková,

místostarostka.

44.5 Žádost o poskytnutí grantu hl. m. Prahy z Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2020.

Předkládá: Ing. V. Stěpánková, místostarostka.

44.6 Účelový příspěvek na vybavení ZŠ M. Alše ICT technikou. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

44.7 Světelná křižovatka Kamýcká/Suchdolská/Sídlištní. Předkládá: starosta.

44.8 Parkovací kotouče - reklama, dotisk. Předkládá: Z. Krumpholcová.

44.9 Zápis zjednání KÚRI dne 14. 10. 2019. Předkládá: starosta.

44.10 Kupní smlouva č. 174/2019 na pozemky parc.č. 2323/7 a 2323/8 v k.ú. Suchdol. Předkládá:

tajemnice.



ZÁPIS ZE 44. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 16. ŘÍJNA 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:

44.1 Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo č. 221/2018 na stavbu „Výstavba splaškové kanalizace a

plynovodu U Kapličky, Bažantní“. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Ráda

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

U Kapličky, Bažantní“, popsané změnovými listy č. 14 a 15 (nepředvídatelné změny ve způsobu

provádění výkopů a provádění oprav komunikací). Rada souhlasí s návrhem dodatku č. 4 smlouvy

221/2018, kterým se rozšiřuje předmět díla, prodlužuje se termín dokončení díla o 15 dnů do 15.

prosince 2019 (zejména z důvodu rozšíření předmětu díla, změn v projektu a koordinaci s PRE) a

cena díla se zvyšuje o 304 902,- Kč bez DPH na celkovou cenu díla 35 883 827,- Kč bez DPH. Rada

pověřuje starostu podpisem dodatku č. 4. Hlasování o usnesení: 5-0-0

44.2 Smlouva se společností Alstap, s.r.o. o výpůjčce části pozemku parc. č. 2307/1 jako

deponie pro akci kanalizace Výhledy. Předkládá: lng. Č. Mudruňká, ref. realizace investic. Rada

odkládá ná příště.

44.3 Rekonstrukce elektro v bytě č. 7, č.p. 930, ul. Stehlíkova. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí

OHSOM. Usnesení rady: Ráda ukládá vedoucímu EO, aby zajistil prověření rozsahu nutné

rekonstrukce elektroinstalace v bytě č. 7 a současně informoval nájemce o všech podmínkách pro

poskytnutí příspěvku na celkovou rekonstrukci elektroinstalace. Rada současně konstatuje, že

příspěvek není možné poskytnout žadatelům, kteří nemají řádně uhrazené nájemné nebo náklady na

služby. Hlasování o usnesení: 5-0-0

44.4 Plán prevence kriminality MČ Praha-Suchdol na období 2019-2020. Předkládá: lng.

V. Štěpánková, místostarostka. Usnesení rady: Rada schvaluje Plán prevence kriminality MČ Praha-

Suchdol na období 2019-2020. Hlasování o usnesení: 5-0-0

44.5 Žádost o poskytnutí grantu hl. m. Prahy z Programu v oblasti prevence kriminality pro

rok 2020. Předkládá: lng. V. Štěpánková, místostarostka. Usnesení rady: Ráda schvaluje Žádost

o poskytnutí grantu hl. m. Prahy z Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2020. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

44.6 Účelový příspěvek na vybavení ZŠ M. Alše ICT technikou. Předkládá: lng. V. Vik,

místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí informaci ředitelky základní školy o přípravě

dodávky a montáže ICT v roce 2019, která je hrazena z účelového příspěvku městské části. Rada

požaduje předložit vyúčtování účelového příspěvku v termínu do 15. 1. 2020. Rada ukládá paní

Krumpholcové, aby zajistila odeslání informace o datu vyúčtování příspěvku ZŠ. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

44.7 Světelná křižovatka Kamýcká/Suchdolská/Sídlištní. Předkládá: starosta. Usnesení rady:

Rada s ohledem na zcela nejasný termín realizace tramvajové trati nesouhlasí s názorem náměstka

primátora Scheinherra, že světelná křižovatka Kamýcká/Suchdolská/Sídlištní může být realizována

až v rámci výstavby tramvajové trati. Ráda bere na vědomí, že pánu náměstkovi byla zaslána žádost

o přehodnocení negativního stanoviska. Hlasování o usnesení: 5-0-0

44.8 Parkovaci kotouče - reklama, dotisk. Předkládá: Z. Krumpholcová. Rada odkládá na příšt'.

44.9 Zápis zjednání KÚRI dne 14. 10. 2019. Předkládá: starosta.

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



2) Žádost o stanovisko pro ÚR + SP ke stavbě „Nástavba skladu nad stávající garáží

k rodinnému domu č.p. 2618/61“, Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí s

navrhovaným projektem pro UR + SP stavby „Nástavba skladu nad stávající garáží k rodinnému domu

č.p. 268/61“. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby souhlasné stanovisko vydal po doplnění požárně

bezpečnostního řešení stavby. Hlasování o usnesení: 5-0-0

3) Zádost o stanovisko k demolici stávajícího rodinného domu č.p. 1000 v ulici Vysokoškolské.

Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí s demolicí stávajícího rodinného domu

č.p. 1000 na parc.č. 1937/23 v k.ú. Suchdol ulice Vysokoškolská. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby

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

4) Návrh na pořízení změny ÚP pozemek parc. č. 434 k. ú. Sedlec. Žadatelé: Ji_ Ing. P-

J— Ing J—. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s pořízením

změny územního plánu zkráceným postupem na pozemku parc. č. 434 k. ú. Sedlec o výměře 18 405

m2 zfunkčního využití OP/NL na OB/C a ZMK, W zkráceným postupem pouze při dodržení

následujících podmínek: Bude určena velikost plochy území pro využití podle plovoucí značky VV

(veřejná vybavenost); regulační stupeň využití území určeného pro OB bude A, plošná výměra tohoto

území bude zredukována dle rozsahu ve studii Ak. Arch Turka ze září 2013; zbývající plocha území

bude určena pro ZMK. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

5) Zádost o stanovisko k dělení a sloučení pozemku parc.č. 41 a části pozemku parc.č. 2228/1 v

k. ú. Suchdol. Místo: U Kapličky 574 Praha-Suchdol, parc. č. 41 a část parcely 2228/1 v k.ú. Suchdol;

majitelé pozemků: J- l-(pozemek parc.c.22,28/1) Ing Arch.G—a Ka-

D—(pozemek parc. č. 41). Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s

dělením a sloučením pozemku parc.č. 41 a části parcely 2228/1 v k.ú. Suchdol. Rada ukládá Ing.

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

6) Zádost o souhlas s užíváním stávající studny. Misto: parc.č. 1315, 1316/1 a 1316/2 v k.ú.

Suchdol, ul. U Hotelu; stavebník: Mgr. Mi_\/— Usnesení rady: Rada na základě doporučení

KÚRI souhlasí s užíváním studny na parc. č. 1315,1316/1 a 1316/2 v k. ú Suchdol. Rada ukládá Ing.

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

7) Zádost o stanovisko k úpravě vjezdu do BD Suchdolské nám II. Misto: parc. č. 1312 v k.ú

Suchdol, Suchdolské nám x U Hotelu. Stavebnik: Ing. M- Frýbort, SD Bohemia Group, a.s. Rada

ukládá lng. Mudruňkovi pozvat Ing. F_na příští jednání rady. Hlasování o usnesení: 5-0-0

9) Zádost o posouzeni záměru polyfunkčního domu Suchdol. Usnesení rady: Rada nesouhlasí se

stavbou „Novostavba polyfunkčního domu Suchdol“, protože stavba neodpovídá okolní zástavbě.

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

10) Zádost o stanovisko pro uznání kolaudace skladu zahradního nářadí. Místo: parc. č. 409/1 a

409/6 v k.ú. Suchdol, ul. Stržná 444/35. Zadatel: Ing. M- _, RNDr. S—_

Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI bere na vědomí existenci stavby skladu

zahradního nářadí. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

44.10 Kupni smlouva č. 174/2019 na pozemky parc. č. 2323/7 a 2323/8 v k.ú. Suchdol. Usnesení

rady: Rada po úpravách souhlasí s kupní smlouvou č. 174/2019 na prodej pozemků parc. č. 2323/7

a 2323/8 v k.ú. Suchdol dle usnesení ZMC Praha-Suchdol č. 5/6/2019 a pověřuje starostu jejím

podpisem. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Zasedéni bylo ukončeno v 18:15 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 16. 10. 2019

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


