
Program 48. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

13. listopadu 2019

48.1Informace MHMP k žádosti MČ Praha-Suchdol o svěření pozemků v k.ú. Sedlec. Předkládá:

starosta.

48.2 Zřízení sIužebnosti-věcněho břemene na pozemku parc. č. 2301/1, k.ú. Suchdo|,u|. Sídlištní, ve

prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Předkládá: Ing. Milan Kosař, vedoucí OHSOM.

48.3 Zřízení sIužebnosti-věcného břemene na pozemcích parc. č. 2303 a 2195/28, k.ú. Suchdol, ve

prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Předkládá: Ing. Milan Kosař, vedoucí OHSOM.

48.4 Odměny provozním zaměstnancům škol zřizovaných MČ. Předkládá: Ing. Andrea Hrobská

Mináriková.

48.5 Program 6. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.

48.6 Výpůjčka části pozemku parc.č. 2307/1, k.ú. Suchdol společnosti Alstap, s.r.o. - deponie pro akci

kanalizace Výhledy. Pokračování bodu 47.15. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

48.7 Výběr dodavatele výsadby ovocných stromů, realizace - pokračování bodu 43.4. Předkládá: lng.

V. Vik, místostarosta.

48.8 Žádost MŠ K Roztokům o schválení čerpání investičního fondu. Pokračování bodu 45.10.

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

48.9 Zápis zjednání KÚRI dne 11. 11. 2019. Předkládá: starosta.

48.10 Informace ke smlouvě č. 5/2008 se společností Vydra — čisticí “služba s.r.o. na vyvážení

odpadkových košů. Pokračování bodu 46.14. Předkládá: Ing. M. Novotný, ref. ZP.



ZÁPIS ZE 48. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 13. 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: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.15 hod.

Program zasedání:

48.1 Informace MHMP k žádosti MČ Praha-Suchdol o svěření pozemků v k.ú. Sedlec.

Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí, že odbor majetku MHMP nebude předkládat žádost MC

Praha-Suchdol o svěření pozemků parc.č. 573, 538/1, 539, 540/1, 540/2, 541, 543 a 544 v k.ú.

Suchdol k projednání voleným orgánům hl. m. Prahy, protože se dle usnesení rady hl. m. Prahy č.

2163 ze dne 7.10.2019 do správy městským částem svěřují pozemky zastavěné stavbou

komunikace pouze v případech, kdy dochází ke sjednocení správy dotčených nemovitostí. Rada se

domnívá, že sjednocení údržby a oprav komunikací na území MČ je v zájmu občanů i HMP a

konstatuje, že argumenty Technické správy komunikací proti svěření komunikací jsou zavádějící.

Usnesení rady: Rada žádá radu hlavního města Prahy, aby žádost o svěření uvedených pozemků

zvážila a projednala. Hlasování o usnesení: 5-0—0

48.2 Zřízení služebnosti-věcného břemene na pozemku parc. č. 2301/1, k.ú. Suchdol, ul.

Sídlištní, ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Předkládá: lng. Milan Kosař,

vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada souhlasí se zřízením služebnosti - věcného břemene na

pozemku parc.č. 2301/1, k.ú. Suchdol, ul. Sídlištní, ve prospěch oprávněného, společnosti T-Mobile

Czech Republic a.s., IČ: 64949681, za jednorázovou úplatu ve výši 11.750 Kč bez DPH. Rada

doporučuje zastupitelstvu projednat tento bod na nejbližším zasedání. Hlasování o usnesení: 5-0-0

48.3 Zřízení služebnosti-věcného břemene na pozemcích parc. č. 2303 a 2195/28, k.ú.

Suchdol, ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Předkládá: Ing. Milan Kosař,

vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada souhlasí se zřízením služebnosti - věcného břemene na

pozemcích parc.č. 2303 a 2195/28, k.ú. Suchdol, ul. K Horoměřicům a ul. Štěpnice, ve prospěch

oprávněného, společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, za jednorázovou úplatu ve

výši 25.750 Kč bez DPH. Rada doporučuje zastupitelstvu projednat tento bod na nejbližším

zasedání. Hlasování o usnesení: 5-0—0

48.4 Odměny zaměstnancům škol zřizovaných MČ. Předkládá: lng. Andrea Hrobská Mináriková.

Rada odkládá na příště.

48.5 Program 6. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada bere na

vědomí, že starosta stanovil termín 6. zasedání ZMC na 28. 11. 2019. Rada po úpravách schvaluje

program 6. zasedání ZMC Praha-Suchdol. Hlasování o usnesení: 5-0-0

48.6 Výpůjčka části pozemku parc.č. 2307/1, k.ú. Suchdol společnosti Alstap, s.r.o. - deponie

pro akci kanalizace Výhledy. Pokračování bodu 47.15. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta.

Usnesení rady: Rada ukládá lng. Mudruňkovi informovat spol. Alstap o vyhlášeném záměru

výpůjčky č. 11.2019, vyžádat celkový harmonogram výstavby kanalizace a předložit jej na příští

jednání rady, dále zaslat spol. Alstap návrh smlouvy respektující podmínky záměru s důrazem na

úklid a údržbu komunikací. Dále ukládá Ing. Mudruňkovi požadovat po investorově technickém

dozoru stavby zajištění průběžného úklidu znečištěných komunikací. Hlasování o usnesení: 5-0-0

48.7 Výběr dodavatele výsadby ovocných stromů, realizace — pokračování bodu 43.4.

Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta. Rada bere na vědomí , že práce dosud nebyly zahájeny, nebyl

předložen harmonogram prací a ukládá Ing. Novotnému okamžité požádat zhotovitele o provedení

výsadby včetně všech dokončovacích prací v termínu do 20.12.2019 s tím, že ve stejném termínu

bude dílo předáno a budou předány faktury. Hlasování o usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



48.8 Žádost MŠ K Roztokům o schválení čerpání investičního fondu. Pokračování bodu 45.10.

Předkládá: Mgr. J. Barková Hešíková, ředitelka MS K Roztokům. Rada požaduje upřesnit podklady a

odkládá na příště.

48.9 Zápis zjednání KÚRI dne 11. 11. 2019. Předkládá: starosta.

1)'Návrh organizace parkování na Novém Suchdole. Usnesení rady: Rada na základě doporučení

KURI souhlasí s návrhem organizace parkování v „zóně 30“ na Novém Suchdole a požaduje dopra-

cování dokumentace v rozsahu potřebném pro vymezení parkovacích míst. Hlasování o usnesení: 5-

0-0

2) Žádost o stanovisko k dělení pozemku parc.č. 1057/1 v k.ú. Suchdol ul. Za Sokolovnou. Usne-

sení rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí s dělením pozemku parc.č. 1057/1 v k.ú. Such-

dol, ul. Za Sokolovnou. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

3) Žádost o stanovisko pro společné ÚR + SP stavby „Pavilon bioekonomiky a biomateriálů

FLD“. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí s dokumentaci pro územní a

stavební řízení stavby „Pavilon bioekonomiky a biomateriálů FLD“. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby

stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5—0—0

5) Žádost o stanovisko ke změně stavby „Přístavba a půdní vestavba rodinného domu č.p. 185

Pod Rybníčkem 6“. Usneseni rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se změnou stavby

„Přístavba a půdní vestavba rodinného domu č.p. 185 Pod Rybníčkem Praha-Suchdol“ před dokon-

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

6) Žádost o stanovisko pro společné ÚR + SP stavby „Novostavba RD Suchdol“. Místo: Májová

438/15, Praha-Suchdol, parc.č. 1399, 1400 v k.ú. Suchdol. Usnesení rady: Rada na základě doporu-

čení KÚRI souhlasí s dokumentaci pro sloučené ÚR + SP stavby „Novostavba RD Suchdol“. Rada

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

7) Prezentace studie řešení „Multifunkční haly s venkovním sportovištěm u ZŠ“. Rada žádá

KURI, aby neprodleně projednala varianty technického řešení haly dle materiálů předložených na

jednání KÚRI dne 11. 11. 2019 a doporučila variantu pro dopracování návrhu technického řešení haly

včetně následného stanovení investičních a provozních nákladů.

8) Rekonstrukce komunikací Horní Sedlec seznámení s projektem. Rada bere na vědomí.

11) Žádost o aktualizaci stanoviska pro společné ÚR + SP stavby „Parkoviště u objektu KTV při

areálu ČZU, ul. Sídlištní a ul. U Kruhovky, Praha Suchdol“ z důvodu změn v PD. Usnesení rady:

Rada souhlasí se stavbou „Parkoviště u objektu KTV při areálu ČZU, ul. Sídlištní a ul. U Kruhovky,

Praha Suchdol“ za následujících podmínek: Parkoviště bude otevřeno pro všechny návštěvníky Sport-

centra ČZU, parkování bude omezeno na 2 hodiny, parkoviště nebude opatřeno závorou. Rada poža-

duje zvážit ze strany ČZU možnost vybudování zálivů pro kontejnery na pozemcích ČZU. Rada uklá-

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

13) Žádost o stanovisko k udělení výjimky, územnímu souhlasu a ohlášení stavby a souhlas

s připojením na komunikaci „Novostavba RD“. Místo: ul. Rýznerova, na pozemku parc.č.878/21

v k.ú Suchdol. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s dokumentaci k udělení

výjimky, územnímu souhlasu a ohlášení stavby a souhlasí s připojením stavby „Novostavba RD“ na

komunikaci Rýznerova. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

16) Stanovisko kzáměru stavby „Novostavba rodinného domu“. Místo: roh ulic Kamýcká

Budyňská, Praha-Suchdol, na pozemku parc.č. 1493, 1494 v k.ú. Suchdol. Usnesení rady: Rada na

základě doporučení KÚRI souhlasí se záměrem stavby „Novostavba rodinného domu“ na parc.č. 1493,

1494 vk.ú. Suchdol. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

17) Žádost o stanovisko úpravy vjezdu do garáží BD Suchdolské nám II v ulici p Hotelu na

pozemku parc. č. 1312 v k.ú Suchdol. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí

s připojení domu na ulici U Hotelu ve verzi s výhybnou vozidel v objektu domu bez zásahu do

veřejného prostoru, v ulici U Hotelu je chodník veden podél fasády domu a podél něho je podélně

parkování. Hlasování o usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



48.10 Informace ke smlouvě č. 5/2008 se společností Vydra - čistící služba s.r.o. na vyvážení

odpadkových košů. Pokračování bodu 46.14. Předkládá: Ing. M. Novotný, ref. ZP. Usnesení rady:

Rada ukládá Ing. Novotnému, aby vypověděl smlouvu č. 5/2008 případně sjednal dohodu

o ukončení spolupráce se společností Vydra — čistící služba s.r.o., současně projednal uzavření

smlouvy na vyvážení odpadkových košů v MC Praha-Suchdol se společností Pražské služby a.s. se

Hlasování o usneseni: 5-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 19.15 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 13. 11. 2019

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 


