
Program 47. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

6. listopadu 2019

47.1 Prezentace „Územní studie Starý Suchdo|“. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

47.2 Cenová nabídka na zpracování dopravního průzkumu v oblasti Praha-Suchdol od Centra

dopravního výzkumu, v.v.i. Předkládá: starosta.

47.3 Zpracování pasportizace splaškové a dešťové kanalizace v části ulic Kamýcké a Ke Kladivům.

Předkládá: starosta.

47.4 Trasa nové autobusové linky spojující Suchdol s okolními obcemi. Předkládá: starosta.

47.5 Revokace usnesení zastupitelstva č.j. 4113/2019; projednání zřízení věcného břemene na

pozemku parc.č. 2375 k.ú. Suchdol ve prospěch CETIN s.r.o. Předkládá: tajemnice.

47.6 Úprava výtahu v souvislosti s realizaci stavby „Kulturně komunitní centrum“. Předkládá: Ing. C.

Mudruňka, ref. realizace investic.

47.7 Žádost o stanovisko k úpravě vjezdu do BD Suchdolské nám ll 2 ul. U Hotelu. Pokračování bodu

44.9. Ing. F-pozván na 17.00 hod. Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

47.8 Zadávací dokumentace pro podlimitní výběrové řízení na projektanta stavby „Rekonstrukce

komunikací Budovec“. Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

47.9 Žádost obyvatel ul. U Kapličky o instalaci retardérů. Předkládá: starosta.

47.10 Návrh OZV, kterou se mění vyhláška o místním poplatků ze psů. Předkládá: starosta.

47.11 Návrh OZV, kterou se mění vyhláška o místním poplatku z pobytu. Předkládá: starosta.

47.12 Návrh OZV, kterou se mění Statut hl.m. Prahy. Předkládá: starosta.

47.13 Spolupořádání a organizace akce ČERTOBRANÍ 2019. Předkládá: Z. Krumpholcová, kulturní

referentka.

47.14 Finanční plán ZŠ M. Alše na rok 2020. Předkládá: ředitelka ZŠ Mgr. A. Kejharová.

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

akci kanalizace Výhledy. Pokračování bodu 44.2. Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

47.16 Plán zimní údržby 2019 — 2020. Předkládá: Ing. Milan Kosař, vedoucí OHSOM.

47.17 Plán služeb strážníka MP na měsíc listopad, prosinec 2019. Předkládá: starosta.



ZÁPIS ZE 47. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 6. LISTOPADU 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 16.20 hod.

Program zasedání:

47.1 Prezentace „Územní studie Starý Suchdol“. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta. Rada bere

na vědomí informaci o prezentaci „Územní studie Starý Suchdol“ na Magistrátu hlavního města

Prahy dne 4. 11. 2019, jejíž součástí je také námět na změnu způsobu využití pozemků v okolí

Brandejsova statku.

47.2 Cenová nabídka na zpracování dopravního průzkumu v oblasti Praha-Suchdol od Centra

dopravního výzkumu, v. v. i. Předkládá: starosta. Ráda bere cenovou nabídku na vědomí.

47.3 Zpracování pasportizace splaškové a dešťové kanalizace v části ulic Kamýcké a Ke

Kladivům. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Ráda schvaluje zadání pasportizace splaškové a

dešťové kanalizace v části ulic Kamýcké a Ke Kladivům lng. Michaelu Knotkovi, projektová kancelář,

Šiškova 13, 182 00 Praha 8, IČ 13106911 za cenu 48.000 Kč bez DPH. Ráda ukládá Ing.

Mudruňkovi, aby pasport objednal. Hlasování o usnesení: 5-0-0

47.4 Trasa nové autobusové linky spojujici Suchdol s okolními obcemi. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Ráda bere návrh na vědomí a žádá ROPID o informace k návrhu nové linky.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

Po projednání bodu 47.4 jednání opustila Ing. Lněničková.

47.5 Revokace usnesení zastupitelstva č.j. 4113/2019; projednání zřízení věcného břemene na

pozemku parc.č. 2375 k.ú. Suchdol ve prospěch CETIN s.r.o. Předkládá: tajemnice. Usnesení

rady: Radá z důvodu formálních chyb v označení parcely souhlasí s revokací usnesení č.j. 4/13/2019

ze dne 20. 6. 2019 a se schválením zřízení věcného břemene na pozemku na parc.č. 2375 v k.ú.

Suchdol dle geometrického plánu č. 1774-412/2018. Rada žádá zastupitelstvo o projednání na 6.

zasedání zastupitelstva. Hlasování o usnesení: 4-0-0

47.6 Úprava výtahu v souvislosti s realizaci stavby „Kulturně komunitní centrum“. Předkládá:

Ing. Č. Mudruňká, ref. realizace investic. Usnesení rady: Ráda souhlasí s nabídkou společnosti

KONE, a.s., IČO: 00176842 na částečnou rekonstrukci výtahu v budově radnice na požárně

evakuační výtah. Rekonstrukce bude provedena v rámci akce „Kulturně-komunitní centrum“ za cenu

326.850 Kč bez DPH. Ráda pověřuje starostu podpisem objednávky a ukládá lng. Mudruňkovi, aby

práce objednal. Radá neoslovila jiné dodavatele, protože společnost KONE, a.s. bylá dodavatelem

stávající technologie výtahu. Hlasování o usnesení: 4-0-0

47.7 Žádost o stanovisko k úpravě vjezdu do BD Suchdolské nám II 2 ul. U Hotelu.

Pokračování bodu 44.9. Místo: parc. č. 1312 v k.ú Suchdol, Suchdolské nám x U Hotelu. Stavebnik:

Ing._SD Bohemia Group, a.s. přítomen_. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref.

realizace investic. Usnesení rady: Ráda s ohledem na navrhovaný zásah do veřejného prostoru

nesouhlasí s předloženým řešením připojení na komunikaci 2 ul. U Hotelu. Rada upozornila

stavebníka na projektovou přípravu rekonstrukce této ulice ze strany MČ. Hlasování o usnesení: 4-

0-0

47.8 Zadávací dokumentace pro podlimitní výběrové řízení na projektanta stavby

„Rekonstrukce komunikací Budovec“. Předkládá: lng. Mudruňká, ref. realizace investic. Usnesení

rady: Ráda po úpravách souhlasí se zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy o dílo na výběr

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



projektanta,inženýring a autorský dozor pro akci „Rekonstrukce komunikací Budovec“. Rada ukládá

Ing. Mudruňkovi, aby zajistil vyhlášení výběrového řízení. Hlasování o usnesení: 4-0-0

47.9 Žádost obyvatel ul. U Kapličky o instalaci retardérů. Předkládá: starosta. Usnesení rady:

Rada projedná možnost umístění prahů s projektantem, silničním správním úřadem a PCR.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

47.10 Névrh OZV, kterou se mění vyhláška o mistnim poplatků ze psů. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada vzhledem k tomu, že HMP do vyhlášky zapracovává na změnu požadovanou

zákonem, nemá připomínky k navrhované obecně závazné vyhlášce, kterou se mění vyhláška o

místním poplatků ze psů. Rada ukládá starostovi, aby zajistil zaslání stanoviska na MHMP.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

47.11 Névrh OZV, kterou se mění vyhláška o místním poplatku z pobytu. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada vzhledem k tomu, že HMP do vyhlášky zapracovává změnu požadovanou

zákonem, nemá připomínky k navrhované obecně závazné vyhlášce, kterou se mění vyhláška o

místním poplatku z pobytu. Rada ukládá starostovi, aby zajistil zaslání stanoviska na MHMP.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

47.12 Návrh OZV, kterou se mění Statut hl.m. Prahy. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

nemá připomínky k navrhované obecně závazné vyhlášce, kterou se mění Statut hl. m. Prahy. Rada

ukládá starostovi, aby zajistil zaslání stanoviska na MHMP. Hlasování o usnesení: 4-0-0

47.13 Spolupořádání a organizace akce ČERTOBRANÍ 2019. Předkládá: Z. Krumpholcová,

kulturní referentka. Usnesení rady: Rada MČ Praha-Suchdol souhlasí se spoluúčastí na 6. ročníku

ČERTOBRANÍ v neděli 7. prosince 2019 od 16:30 hodin na Suchdolském náměstí. Součástí

programu bude videomapping na budově a doprovodný program pro děti. Rada ukládá Ing.

Novotnému, aby zajistil uzavírku ulice Internacionální v úseku Májová — Suchdolská a výluky

autobusů přes Suchdolské náměstí dne 7. 12. 2019 v době od 15 do 22 hodin. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

47.14 Finanční plán ZŠ M. Alše na rok 2020. Předkládá: ředitelka ZŠ Mgr. A. Kejharová. Usnesení

rady: Rada bere na vědomí žádost 0 navýšení příspěvku na provoz a žádá finanční výbor 0

projednání finančního plánu ZŠ M. Alše na rok 2020. Hlasování o usnesení: 4-0-0

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

deponie pro akci kanalizace Výhledy. Pokračování bodu 44.2. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref.

realizace investic. Usnesení rady: Rada vyhlašuje záměr na výpůjčku části pozemku parc.č. 2307/1

v k.ú. Suchdol o výměře 880 m2 společnosti Alstap s.r.o. za účelem zřízení deponii pro akci

kanalizace Výhledy za následující podmínek: výpůjčka max. po dobu trvání výstavby kanalizace,

maximálně na dobu do 31. 7. 2020, vypůjčitel je povinen: zajišťovat po dobu výpůjčky průběžný

úklid předmětu výpůjčky, přijmout veškerá potřebná opatření k zabránění znečištění komunikací,

zejména ulic Dvorská, Kamýcká, a pokud ke znečištění dojde, zahájit neprodleně, nejpozději do

skončení pracovní dob,; úklid vozovky a chodniku. V případě, že vypůjčitel nezajistí úklid, je půjčitel

oprávněn uložit smluvní pokutu 1 000 Kč za den a zajistit úklid komunikace na náklady vypůjčitele.

Vypůjčitel nejpozději při ukončení výpůjčky uvede do řádného stavu pozemek a komunikace v místě

výjezdu zdeponie. V případě, že tak vypůjčitel neučiní, je půjčitel oprávněn provést opravy

komunikace Dvorská na náklady vypůjčitele. Rada ukládá tajemnici, aby záměr vyvěsila na úřední

desce po dobu 15 dní. Hlasování o usnesení: 4-0-0.

47.16 Plán zimní údržby 2019—2020. Předkládá: Ing. Milan Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení

rady: Rada schvaluje po úpravách plán zimní údržby komunikací pro sezónu 2019—2020 a ukládá

vedoucímu OHSOM, aby s jeho zněním seznámil členy úklidové čety. Hlasování o usnesení: 4-0-0

47.17 Plán služeb strážníka MP na měsíc prosinec 2019. Předkládá: starosta. Rada bere na

vědomí.

Zasedání bylo ukončeno v 19.07 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 6. 11. 2019

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


