
Program 52. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

11. prosince 2019

52.1 Rozpočtové opatření - příspěvek ZŠ M. Alše ve výši 68.300 Kč na projekt „Školní psycholog“.

Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

52.2 Užitkový elektromobil Goupil G5. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

52.3 Koupě pozemku parc.č. 1650/3, k.ú. Suchdol, Na Zavážkách. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí

OHSOM.

52.4 Aktualizace „Sazebníku úhrad nákladů za poskytování informací“. Předkládá: tajemnice.

52.5 Vyhláška hl. m. Prahy — nakládání s majetkem pronajatým pro účely zajištění vzdělávání a

zdravotnictvi. Předkládá: starosta.

52.6 Přihláška Adama Vavrouše na výstavní termín do Alšova kabinetu. Předkládá:

Z. Krumpholcová, ref. kultury.

52.7 Poděkování organizátorům 6. ČERTOBRANÍ. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

52.8 Stavba „Kulturně komunitní centrum“ - změnový list č. 1. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref.

výstavby.

52.9 Stavba BD Kamýcká 684 — dokumentace pro územní řízení. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref.

výstavby.

52.10 Vyhodnocení záměru 12.2019 na pronájem části pozemku parc.č. 1650/43 v k.ú. Suchdol,

zahrádky Na Zavážkách, návrh dodatku nájemní smlouvy č. 182/2018. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí

OHSOM.

52.11 Návrh rozpočtu na rok 2020. Předkládá: starosta.

52.12 Provozní doba stanoviště kontejnerů na ul. Suchdolská. Předkládá: starosta.

52.13 Stanovení termínu konání 7. zasedání zastupitelstva. Předkládá: starosta.

52.14 Stanovení termínů jednání KÚRI v roce 2020. Předkládá: starosta.

52.15 Zápis zjednání KÚRI dne 9. 12. 2019. Předkládá: starosta.

52.16 Akce ZŠ Suchdol - zkvalitnění vnitřního prostředí učeben.



ZÁPIS z 52. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 11. PROSINCE 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. Hrobská Mináriková

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.15 hod.

Program zasedání:

52.1 Rozpočtové opatřenív— příspěvek ZŠ M. Alšé ve výši 68.300,- Kč na projekt „Školní

psycholog“.v Předkládá: J.vStůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada z důvodu zvýšení provozního

příspěvku ZS na projekt „Skolní psycholog“ schvaluje následující rozpočtové opatření: Výdajová

strana: odpa 3113 — základní školy a pol. 5909 — ostatni neinv. výdaje j.n., ORJ 412 snížit

0 Kč 68.300,-; odpa 3113 základní školy pol. 5331 — neinvestiční příspěvek zřízeným příspěv. org.,

ORJ 412, zvýšit 0 Kč 68.300,-. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky a

zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hl. m. Prahy. Rada ukládá vedoucímu EO

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

52.2 Užitkový elektromobil Goupil G5. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Rada bere na

vědomí, že byl pořízen užitkový elektromobil GOUPIL G5, se sklápěcím valníkem a tažným

zařízením od firmy Eurogreen s.r.o., IC: 64651959, se sídlem Náměstí Jiřího 2, 407 56, Jiřetín pod

Jedlovou, za cenu 1.385.184,- Kč včetně DPH.

52.3 Koupě pozemku parc. č. 1650/3, k.ú. Suchdol, Na Zavážkách. Předkládá: Ing. M. Kosař,

vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada souhlasí s koupí pozemku parc.č. 1650/3, (ostatní plocha)

v k. ú. Suchdol, o výměře 17 m2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní

město Prahu, na LV č. 1289 za předpokládanou cenu 350,- Kč za m2 a pověřuje starostu zařadit

tento bod na nejbližší zasedání Zastupitelstva MC. Rada žádá finanční výbor a zastupitelstvo

o projednání koupě. Hlasování o usnesení: 5-0-0

52.4 Aktualizace ,,Sazebniku úhrad nákladů za poskytování informací“. Předkládá: tajemnice.

Usnesení Rady: Rada po úpravách schvaluje Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

městské části Praha-Suchdol podle zákona č. 106/199 Sb., zákona o poskytování informací (tzv.

informačního zákona) s účinností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 s tím, že náklady na mimořádné

rozsáhlé vyhledávání informací 1 pracovníkem, stanovuje na základě vyčíslení průměrného

hodinového platu úředníků za období leden až listopad 2019 (včetně odvodů) na 350,00,— Kč za

každou i započatou hodinu. V ostatním zůstává sazebník beze změn. Rada ukládá tajemníci

zabezpečit zveřejnění sazebníku na příslušných místech. Hlasování o usnesení: pro 3, proti 2, zdržel

se: 0

52.5 Vyhláška hl. m. Prahy - nakládání s majetkem pronajatým pro účely zajištění vzdělávání

a zdravotnictví. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada nemá připomínky k navrhované

vyhlášce. Rada ukládá starostovi, aby doporučil zřizovaným školám, aby postupovaly podle návrhu

vyhlášky. Hlasování o usnesení: 5-0-0

52.6 Přihláška Adama Vavrouše na výstavní termín do Alšova kabinetu. Předkládá:

Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada souhlasí s uspořádáním autorské nekomerční

výstavy Adama Vavrouše s názvem „Sanktus“ v termínu 4. 2. až 12.3.2020. Rada ukládá paní

Krumpholcové zabezpečit přípravu výstavy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

52.7 Poděkování organizátorům 6. ČERTOBRANÍ. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

Usnesení rady: Městská část Praha-Suchdol děkuje organizátorům 6. ročníku Čertobraní za

jedinečnou kulturně-společenskou událost spojenou s videoprojekcí, která proběhla za velké

návštěvnosti v sobotu 7. 12. 2019 na Suchdolském náměstí. Hlavní poděkování patří Lukáši

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



Skuhravému z firmy Nausus sv.r.o., hlavnímu vsponzorovi a autoru videomappingu, a dalším

spolupořadatelům panu Tomáši Simkovi (Fast CR), Zdeňku Krýslovi (Panasonic Business) a panu

Jiřímu Skodovi za technické, světelně a zvukové zajištění akce. Dále „rada děkuje SDH Praha—

Suchdol za zapůjčení a postavení vybavení, vč. obsluhy techniky, ZS M. Alše za vystoupení

dětského pěveckého sboru Mikeš, moderátorovi Petru Peřinovi a čertovským dobrovolníkům za

hrátky s dětmi. Rada pověřuje starostu, aby všem zaslal poděkování. Hlasování o usnesení: 5-0-0

52.8 Stavba „Kulturně komunitní centrum“ - změnový list č. 1. Předkládá: MgA. J. Navrátilová,

ref. výstavby. Usnesení rady: Rada odkládá na příště a žádá technický dozor investora o schválení

změnového listu a zdůvodnění navýšení ceny. . Hlasování o usnesení: 5-0-0

52.9 Stavba BD Kamýcká 684 — dokumentace pro územní řízení. Předkládá: MgA. J. Navrátilová,

ref. výstavby. Usnesení rady: Rada schvaluje dokumentaci DUR a DSP pro akci „BD Kamýcká 684“,

která byla doplněna o část nakládání s odpadními vodami (přiloženo stanovisko PVS). Rada

souhlasí s napojením stavby na komunikaci Kamýcká. Rada ukládá MgA. Navrátilové, aby zajistila u

projektanta PD zpracování propočtu aktuálních nákladů stavby. Hlasování o usnesení: 5-0-0

52.10 Vyhodnoceni záměru 12.2019 na pronájem části pozemku parc.č. 1650/43 v k.ú.

Suchdol, zahrádky Na Zavážkách, návrh dodatku nájemní smlouvy č. 182/2018. Předkládá: lng.

M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení Rady: Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č.

1650/43, k.ú. Suchdol, zahrádky o výměře 285 m2 Ceskému zahrádkářskému svazu, IC: 63839750,

„Na Zavážkách", č. org. 806009, za následujících podminek: Nájemní smlouva uzavřena od

1. 1. 2020 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce; cena za pronájem činí 12 Kč za m2 a rok;

při skončení nájmu nájemce pozemek na své náklady vyklidi, tzn. odstraní všechny stavby a

zařízení, a uvede jej do řádného stavu, pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak; pokud tak

neučiní, bude vyklizení provedenovna náklady nájemce; nutný souhlas pronajímatele s případným

podnájmem; přednostní pronájem CZS, IC: 63839750, „Na Zavážkách“, který má pronajatý sousední

pozemek. Rada po úpravách schvaluje návrh Dodatku č. 2, k náj. sml. č. 182/2018 na pronájem

části pozemku parc.č. 1650/43, k.ú. Suchdol, zahrádky o výměře 285 m2 a pověřuje starostu jeho

podpisem. Hlasování o usnesení: 5-0-0

52.11 Návrh rozpočtu na rok 2020. Předkládá: starosta. Rada odkládá na příště.

52.12 Provozní doba stanoviště kontejnerů na ul. Suchdolská. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Rada schvaluje následující otevírací dobu stanoviště kontejnerů na ul. Suchdolská: 4. 1. 2020,

9.2.2020, 29.2.2020 a od března 2020 dle běžného harmonogramu platného vroce 2019.

Hlasování o usnesení: 5-0-0.

52.13 Stanovení terminu konání 7. zasedání zastupitelstva MČ. Předkládá: starosta. Rada bere na

vědomí, že starosta stanovil termín jednání 7. zasedání Zastupitelstva MC Praha-Suchdol na

30. 1. 2020.

52.14 Stanovení termínů jednáni KÚRI v roce 2020. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

stanovuje následující termíny jednání KURI v roce 2020: 6. 1., 3. 2., 2. 3., 6. 4., 11. 5., 8. 6., 13. 7.,

10. 8., 7. 9., 5. 10., 2. 11., 7. 12. 2020. Hlasování o usnesení: 5-0-0

52.15 Zápis zjednání KÚRI dne 9. 12. 2019. Předkládá: starosta.

1) Žádost o stanovisko k žádosti o zménu ÚR stavby "Dva rodinné domy Nad Spáleným

mlýnem". Místo: ul. Nad Spáleným Mlýnem, parc. č. 807/2 vk.ú. Suchdol; stavebníkzi Stavební

podnikání s.r.o. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí se změnou UR stavby

„Dva rodinné domy Nad Spáleným mlýnem“. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal

žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

2) Žádost o stanovisko kodstranění stavby, udělení výjimky, k ÚZ+OS Novostavba RD

Lysolajská 161. Místo: Lysolajská 161/3, Praha-Suchdol, parc.č.1544, 1545/1,2,3 v k.ú. Suchdol.

Stavebník: RCM Service sro Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí s

odstraněním stavby, udělením výjimky z odstupových vzdáleností pro objekt na hranici pozemku a k

UZ+OS stavby Novostavba RD Lysolajská 161. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rady

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

3) Studie proveditelnosti Terminál Výhledy - prezentace návrhu pro změnu, ÚP. Předkladatel:

městská část Praha-Suchdol. Usnesení rady: Rada bere na vědomí doporučení KURI řešit uliční síť i

na pozemku parc.č. 13/1. Požadavek bude dopracován do dokumentace a předložen KURI.

5) Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro územní souhlas stavby Vodovodní

přípojka, ul. Nad Mohylou, parc. č. 2285/2 v k.ú. Suchdol. Místo: ul. Nad Mohylou; stavebník: lng.

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



_Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se stavbou Vodovodní přípojka, ul. Nad

Mohylou, parc. č. 2285/2 v k.ú. Suchdol. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal

žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

§) Žádost o stanovisko stavby Nástavba zastřešení RD čp. 99. Místo: Stržná 99/9, Praha-Suchdol.

Zadatel:_. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se stavbou

Nástavba zastřešení RD čp. 99. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

7) Žádost o stanovisko pro vrty pro tepelné čerpadlo na parc. č. 1805 v k.ú. Suchdol,

K Horoměřicům 14, stavebník:_Usnesení rady: Rada na

základě doporučení KÚRI souhlasí s provedením vrtů pro tepelné čerpadlo na parc. č. 1805 v k.ú.

Suchdol, K Horoměřicům 14. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

8) Žádost o stanovisko - pro stavbu nového plotu, parc. č. 1710, 1711, Vysokoškolská 603.

Místo: Vysokoškolská 603, Praha-Suchdol, parc. č. 1710, 1711 v k.ú Suchdol. Žadatel: Ing._

WUsneseni rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se stavbou noveho plotu,

parc. č. 1710, 1711, Vysokoškolská 603. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal

žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

52.16 Akce ZŠ Suchdol - zkvalitnění vnitřního prostředí učeben. Předkládá: Ing. V. Vik,

místostarosta. Usnesení rady: Rada v souvislosti s přípravou Akce ZŠ Suchdol - zkvalitnění vnitřního

prostředí učeben, která bude časově náročná, žádá ředitelku ZŠ M. Alše o ukončení výuky ve školním

roce 2019/2020 ke dni 19. 6. 2020. Rada ukládá starostovi, aby žádost zaslal 28. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 18.50 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 12. 12. 2019

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


