
Program 54. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

8. ledna 2020

54.1 Návrh rozpočtu MČ na rok 2020. Pokračování bodu 53.25. Předkládá starosta.

54.2 Návrh rozpočtového výhledu na roky 2021 až 2025. Předkládá starosta.

54.3 Bytový dům Stehlíkova 930 - podklady pro finanční výbor, pokračování bodu 51.5. Předkládá:

Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

54.4 Kanalizace Výhledy - informace zhotovitele o termínu zahájení prací. Předkládá: starosta.

54.5 Výběr zhotovitele projektové dokumentace ČS Výhledy. Předkládá: Předkládá: Ing. V. Vik,

místostarosta.

54.6 Oprava chodníku Kamýcká. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

54.7 Participativní rozpočet. Předkládá: lng. V: Štěpánková, místostarostka.

54.8 Multifunkční hala s venkovním sportovištěm, právní posouzení změn. Předkládá: Ing. V. Vik,

místostarosta.

54.9 Multifunkční hala s venkovním sportovištěm, studie proveditelnosti. Pokračování bodu 54.9.

Předkládá: starosta.

54.10 Oprava chodníků mezi komunikacemi U Kruhovky a Kamýcká — výběr zhotovitele. Pokračování

bodu 53.10. Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

54.11 Žádost MČ o dotaci z OPŽP na akci „ZŠ Suchdol - Zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a

navýšení kapacity “. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta.

54-12„ Zadání zakázky na výběr projektanta rekonstrukce komunikací na Starém Suchdole. Předkládá:

lng. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

54.13 Sociální automobil Dacia Dokker - nabídka pro Horizont. Pokračování bodu 53.19 Předkládá:

starosta.

54.14 Nabídka společnosti EKOSPOL a.s. - dar za účelem financování vybraných aktivit městské

části. Předkládá: starosta.

54.15 Návrh Dodatku č. 3 Směrnice č. 2/2012 - cestovní náhrady. Předkládá: tajemnice.

54.16 Plán služeb strážníka MP na leden 2020. Předkládá: starosta.

54.17 8. společný reprezentační ples MČ Suchdol a MČ Lysolaje. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref.

kultury.

54.18 Cenová kalkulace nákladů stavby „BD Kamýcká 684“. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref.

výstavby.

54.19 Vystěhování nájemce bytu č. 1 z domu č.p. 684 z důvodu demolice stavby. Předkládá: Ing. V: Vik,

místostarosta.



ZÁPIS z 54. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 8. LEDNA 2020

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Andrea Hrobska Mináriková - radní

lng. Gabriela Lněničková - radní

Ověřovatelé: lng. Hrobska, lng. Vik

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.15 hod.

Program zasedání:

54.1 Návrh rozpočtu Mč na rok 2020. Pokračování bodu 53.25. Předkládá starosta. Usnesení

rady: Rada po úpravách souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu MC Praha-Suchdol na rok 2020

a žádá finanční výbor a zastupitelstvo o jeho projednání. Hlasování o usnesení: 5-0-0

54.2 Návrh rozpočtového výhledu na roky 2021 až 2025. Předkládá starosta. Usnesení rady:

Rada po úpravách souhlasí s předloženým návrhem výhledu rozpočtu MC Praha-Suchdol na roky

2021 až 2025 a žádá finanční výbor 0 jeho projednání. Hlasování o usnesení: 5-0-0

54.3 Bytový dům Stehlíkova 930 - podklady pro finanční výbor, pokračování bodu 51.5.

Předkládá: Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí podklady

OHSOM o správě bytového domu Stehlíkova 930 a předkládá je k projednání finančnímu výboru.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

54.4 Kanalizace Výhledy — informace zhotovitele o terminu zahájení prací. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že zhotovitel - společnost ALSTAP, s.r.o. - zahájí práce na

stavbě splaškové kanalizace na Výhledech v týdnu od 3. 2. 2020, nejpozději však 7. 2. 2020. Rada

žádá zhotovitele o umístění informační tabule o investorovi, zhotoviteli a termínu realizace stavby a

požaduje dodržení termínu realizace — 200 dní od zahájení stavby bez přerušení stavby v zimním

období. Hlasování o usnesení: 5-0-0

54.5 Výběr zhotovitele projektové dokumentace čS Výhledy. Předkládá: Předkládá: Ing. V. Vik,

místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí studii „Převedení splaškových odpadních vod

zoblasti Suchdol — Výhledy na ÚČOV Praha“ zpracovanou Ing. Knotkem v říjnu 2019. Studie

prověřila možnost čištění splaškových odpadních vod z oblasti Výhledy na ÚČOV v Tróji,

předpokládané náklady na přípravu a výstavbu čerpací stanice a připojovacího potrubí cca 25-35

mil. Kč bez DPH. Zprovoznění ČS je vázáno na dokončení rekonstrukce a zkapacitnění čerpacích

stanic Kamýcká, Roztocká, jejichž příprava byla ze strany PVS, a.s. zahájena. Rada ukládá Ing.

Mudruňkovi provést v termínu do 28. 2. 2020 výběr zhotovitele inženýrské činnosti a projektové

dokumentace ve stupni DÚR pro převedení splaškových vod z oblasti Výhledy na ÚČOV (s cílem

potvrdit proveditelnost a upřesnit technické řešení a náklady na realizaci) a navazující dokumentace

DSP/DPS na uvedenou stavbu. Hlasování o usnesení: 5-0-0

54.6 Oprava chodniku Kamýcká. Předkládá: lng. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada souhlasí

s dokončením opravy chodníku v ulici Kamýcká v úseku Výhledskě náměstí — konečná zastávka

147, provedení zámková dlažba včetně obrubníku. Rada ukládá lng. Mudruňkovi připravit podklady

a provést výběr zhotovitele oprav s termínem realizace do 30. 4. 2020. Hlasování o usnesení: 5-0-0

54.7 Participativni rozpočet. Předkládá: lng. V. Štěpánková, místostarostka. Rada MČ Praha-

Suchdol bere na vědomí, že vrámci participativního rozpočtu 2020 bylo přijato celkem 13 návrhů.

Do konce března bude provedena evaluace realizovatelnosti návrhů a poté budou postupující

návrhy zveřejněny pro veřejné hlasování. Hlasování o usnesení: 5-0-0

54.8 Multifunkční hala s venkovním sportovištěm, právní posouzení změn. Předkládá: lng.

V. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí výsledek právního posouzení možnosti

provedení změn v návrhu architektonické soutěže, vlivu aktuální předpokládané ceny stavby

„Multifunkční haly u ZŠ s venkovním sportovištěm“ na výsledek architektonické soutěže ve vztahu

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



k zákonu o zadávání veřejných zakázek, posouzení bylo zpracováno advokátní kanceláří

KLATOVSKÝ & SVATON. Rada předkládá právní posouzení k projednání zastupitelstvu městské

části. Hlasování o usnesení: 5-0-0

54.9 Multifunkční hala s venkovním sportovištěm, studie proveditelnosti. Pokračování bodu

53.9. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Ráda po provedeném průzkumu cen vybrala dodavatele

zhotovení studie proveditelnosti stavby „Multifunkční hala s venkovním sportovištěm“ - společnost

M.C.TR|TON, spol s r.o. IČ: 49622005, za cenu 2.900 Kč bez DPH za hodinu, předpokládaný rozsah

prácí 150 hodin, celková odměna nepřekročí 500 tis. Kč bez DPH. Rada ukládá lng. Mudruňkovi,

aby studii objednal. Hlasování o usnesení: 5-0-0

54.10 Oprava chodníků mezi komunikacemi U Kruhovky a Kamýcká - výběr zhotovitele.

Pokračování bodu 53.10. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usneseni rady: Rada

souhlasí s opravou chodníku v součinnosti se společností Sup-technik, a.s. a ukládá lng.

Mudruňkovi, aby připravil výběr dodavatele dlažby a předložil radě dohodu o rozsahu a podmínkách

provádění opravy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

54.11 Žádost MČ o dotaci z OPŽP na akci „ZŠ Suchdol - Zkvalitnění vnitřního prostředí učeben

a navýšení kapacity“. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s podáním

žádosti městské části o podporu z Operačního programu Životního prostředí (OPZP), 121. výzva

„Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie na akci

„ZŠ Suchdol - Zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity“. Předmětem akce je

instalace systému nuceného větrání s rekuperací tepla, instalace akustických podhledů a nového

osvětlení v jednotlivých třídách základní školy M. Alše a dále stavební úpravy 2 požárně

bezpečnostních důvodů, které umožní navýšení kapacity školy od 1. 9. 2020 ze stávajících 650 žáků

na limitních 738 žáků. Celkové náklady stavby jsou dle rozpracované dokumentace pro výběr

dodavatele a podání žádosti na SFŽP předpokládány ve výši 21,6 mil Kč bez DPH, realizace akce

během hlavních školních prázdnin v letech 2020 a 2021. Rada ukládá lng. Mudruňkovi zajistit

dopracování dokumentace pro výběr zhotovitele a podání žádosti na SFŽP do 31. 1. 2020 a zahájit

výběr zhotovitele prací a dále ukládá starostovi požádat rádu HMP o souhlas se žádostí. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

54.12 Zadání zakázky na výběr projektanta rekonstrukce komunikací na Starém Suchdole.

Předkládá: lng. Č. Mudruňká, ref. realizace investic. Usnesení rady: Ráda po úpravách souhlasí se

zadávací dokumentaci veřejné zakázky na zhotovení projektové dokumentace, inženýrské činnosti a

autorského dozoru na akci ,,Rekonstrukce komunikaci Starý Suchdol“ a s vyhlášením výběrového

řízení na dodavatele. Hlasování o usnesení: 5-0-0

54.13 Sociální automobil Dacia Dokker - nabídka pro Horizont. Pokračování bodu 53.19

Předkládá: starosta. Rada odkládá na příště.

54.14 Nabídka společnosti EKOSPOL a.s. - dar za účelem financování vybraných aktivit

městské části. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada žádá finanční výbor 0 projednání daru a

o usnesení: 5-0-0

54.15 Návrh Dodatku č. 3 Směrnice č. 2/2012 — cestovní náhrady. Předkládá: tajemnice.

Usnesení Rady: Rada schvaluje Dodatek č. 2 směrnice č. 2/2012, kterým se mění výše stravného

pro tuzemské služební cesty v souladu s vyhláškou č. 358/2019. Hlasování o usnesení: 5-0-0

54.16 Plán služeb strážníka MP na leden 2020. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí.

54.17 8. společný reprezentační ples MČ Suchdol a MČ Lysolaje. Předkládá: Z. Krumpholcová,

ref. kultury. Usnesení rady: Ráda souhlasí s uspořádáním 8. Společného reprezentačního plesu MC

Praha-Suchdol a MČ Praha-Lysolaje v sobotu 1. února 2020. Rada bere na vědomí, že na

předpokládaných nákladech ve výši 150.000 Kč se bude polovinou podílet MC Praha-Lysolaje. Rada

souhlasí s cenou vstupenky ve výši 200 Kč. Ráda pověřuje kulturní referentku přípravou plesu.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

54.18 Cenová kalkulace nákladů stavby „BD Kamýcká 684“. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref.

výstavby. Usnesení rady: Ráda schvaluje dodavatele zpracování cenové kalkulace nákladů tzv. Cost

plánu spolu s návrhem úsporných řešení na akci „BD Kamýcká 684“: spol. OM Consulting, s.r.o.,

Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Staré Město, IČ: 02154439, za předpokládanou cenu 30.000 Kč bez

DPH. Na základě projednání propočtu nákladů a případných doporučených úprav bude dopracována

prováděcí dokumentace stavby případně upravená dokumentace pro stavební povolení. Rada

pověřuje MgA. Navrátilovou, aby práce objednala. Hlasování o usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



54.19 Uvolnění bytu č. 1 z domu č.p. 684 z důvodu plánovaně demolice objektu. Předkládá:

Ing. V: Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada ukládá paní Felgrové, aby opakovaně ve spolupráci

s AK Bernard Dohnal neprodleně připravila upozornění nájemci na nutnost uvolnění bytu v souladu s

uzavřenou platnou nájemní smlouvou. Rada souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 20 000 na

úhradu nákladů na stěhování a poskytnutím pomoci při stěhování v případě uvolnění bytu před

termínem ukončení nájmu. Rada ukládá paní Felgrové prověřit možnost případného uskladnění

vybraných věcí nájemce v objektech MČ a zjistit a nabidnout možnost dočasného ubytování v okolí

Suchdola. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Zasedéni bylo ukončeno v 19:25 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 8. 1. 2020

 podpis ověřovatelů:

 podpis starosty MČ:


