
Program 58. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

5. února 2020

58.1 Oprava chodníků mezi komunikacemi UvKruhovky a Kamýcká — výběr dodavatele zámkové

dlažby. Pokračování bodu 54.10. Předkládá: lng. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

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

Pokračování bodu 56.12. Předkládá: starosta.

58.3 Černá skládka v ulici Ke Střelnici. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

58.4 Návrh smlouvy na obsluhu odpadkových košů se společností Pražské služby a.s. Pokračování

bodu 57.4. Předkládá: lng. M. Novotný, ref. ZP.

58.5 Vyhlášení grantových programů MČ Praha-Suchdol na rok 2020. Předkládá: lng. V. Štěpánková,

místostarostka.

58.6 Poničení amfiteatru na komunitní zahradě. Předkládá: starosta.

58.7 Poděkování sponzorům 8. společného reprezentačního plesu MČ Praha-Suchdol a Mč Praha-

Lysolaje. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

58.8 Žádost o převod nájmu bytu č. 12, Kamýcká 940 z důvodu úmrtí. Pokračování bodu 55.1.

Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

58.9 Žádost p.s.s. Nalžovický zámek o poskytnuti finančního příspěvku na financování běžných

výdajů. Předkládá: starosta.

58.10 Darovací smlouvy na dary v oblasti mládežnického sportu. Předkládá: starosta.

58.11 Darovací smlouvy na dary v sociální oblasti. Předkládá: starosta.

58.12 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se reguluje provozování hazardních her.

Předkládá: starosta.

58.13 Zápis zjednání KÚRI dne 3. 2. 2020. Předkládá: starosta.



ZÁPIS z 58. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 5. ÚNORA 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. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.10 hod.

Program zasedání:

58.1 Oprava chodníků mezi komunikacemi U Kruhovky va Kamýcká - výběr dodavatele

zámkové dlažby. Pokračování bodu 54.10. Předkládá: lng. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

Usnesení rady: Rada na základě provedeného průzkumu cen vybrala jako dodavatele dlažby pro

opravu chodníku mezi ul. Kamýcká a U Kruhovky na společnost Stavebniny DEK a.s., IC: 03748600

3 cenu 325 980 Kč bez DPH. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi neprodleně předložit návrh smlouvy o

podmínkách provedení opravy chodníků se spol. SUP-TECHNIK, a.s., K Libuši 4/24, 148 00 Praha 4

— Kunratice s termínem realizace 1. etapy (od parc. 1627/48 min. k parcele 1632/2 ) do 15.4.2020

a termínem realizace 2. etapy (od parc. 1632/2 k parcele 1635/2 ) do 31.5.2020. . Hlasování o

usnesení: 5-0-0

58.2 Nabidka společnosti EKOSPOL a.s. - dar za účelem financování vybraných aktivit

městské části. Pokračování bodu 56.12. Předkládá: starosta. Rada bere nabídku na vědomí a

projednání odkládá na příště.

58.3 černá skládka v ulici Ke Střelnici. Předkládá: lng. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada

konstatuje, že výzva k odstranění černé skládky adresovaná majiteli pozemku v ulici Ke Střelnici

nebyla úspěšná, na pozemku se pravděpodobně vyskytuje nebezpečný odpad a skládka se stále

rozšiřuje. Radavs ohledem na nečinnost majitele pozemku ukládá lng. Novotnému v součinnosti

spolicií a UMC Praha 6 zdokumentovat stav pozemku a ve spolupráci s právníkem zaslat

opakovanou výzvu vlastníkovi pozemku se žádostí a) o likvidaci skládky v termínu do 2 měsíců a b)

o odstranění zdevastovaných staveb na pozemku, v kterých je rovněž ukládán odpad. Vzhledem k

naprosto nepřijatelnému stavu pozemku a ohrožení životního prostředí rada současně ukládá

neprodleně prověřit možnost uplatnění sankcí v případě pokračující nečinnosti a zjistit podmínky pro

odstranění odpadu městskou částí na náklady vlastníka a informovat v tomto směru vlastníka

pozemku. Hlasování o usnesení: 5-0-0

58.4 Návrh smlouvy na obsluhu odpadkových košů se společností Pražské služby a.s.

Pokračování bodu 57.4. Předkládá: lng. M. Novotný, ref. ZP. Usnesení rady: Rada po úpravách

schvaluje smlouvu s Pražskými službami a.s., IC 60194120, na zajištění obsluhy (vyvážení)

odpadkových košů na území MC s účinností od 1.3.2020. Hlasování o usnesení: 5-0-0

58.5 Vyhlášení grantových programů MČ Praha-Suchdol na rok 2020. Předkládá: lng. V.

Stěpánková, místostarostka. Usnesení rady: Rada po úpravách souhlasí s vyhlášením grantů pro

rok 2020 vcelkové výši 335.000 Kč v následujících oblastech: Grantový program na podporu

tělovýchovných spolků působících na území městské části — podpora práce s dětmi a mládeží

v celkové výši 70 tis. Kč, Grantový program v oblasti kultury a vzdělávání v celkové výši 150 tis. Kč,

Grantový program na podporu práce s dětmi a mládeží v celkové výši 115 tis. Kč. Grantové

programy budou zveřejněny na úřední desce dne 7. 2. 2020. Lhůta pro podání žádosti je, stanovena

od 9. 3. 2020 8:00 do 16. 3. 2020 do 17:00 hodin, žádosti je třeba doručit do podatelny UMC. Rada

ukládá tajemnici, abyvneprodleně zajistila vyvěšení grantových programů na úřední desce a

webových stránkách MC. Hlasování o usnesení: 5-0-0

58.6 Poničení amfiteátru na komunitní zahradě. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí, že

starosta podal trestní oznámení na neznámého pachatele, který v noci z 3. na 4. února 2020 poničil

část amfiteátru a dřevěné prvky stolů a lavic na Komunitní zahradě umístěné na pozemku parc.č.

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



2280/1 V k. ú. Suchdol.

58.7 Poděkování organizátorům a sponzorům 8. Společného reprezentačního plesu MČ

Praha-Suchdol a MC Praha--Lysolaje. Předkládá: lng. V. Štěpánková, místostarostka. Usnesení

rady: Rada MČ děkuje Z. Krumpholcové a M. Císařové za organizaci 8. Společného reprezentačního

plesu, který se konal v sobotu 1. února 2020 a hotelu Galaxie za profesionální pohostinnost. Dále

rada děkuje všem sponzorům, kteří věnovali hodnotné ceny, a pověřuje starostu, aby všem zaslal

poděkování. Hlasování o usnesení: 5-0-0

58.8 Žádost o převod nájmu bytu č. 12, Kamýcká 940 z důvodu úmrtí. Pokračování bodu 55.1.

Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada souhlasí s ukončením nájmu na byt č. 12,

Kamýcká 940, s panem_kedni 29.2.2020 z důvodu úmrtí. Rada po

úpravách schvaluje smlouvu na pronájem bytu č. 12, Kamýcká 940 na dobu určitou od 1. 3. 2020 do

28. 2. 2021 s automatickým prodlužováním vnukovi panaI”,který

má v bytě dlouhodobý trvalý pobyt a byt užíval s panem BI za podminky

uhrazeni nájemného a veškerých nákladů vzniklých do 29. 2. 2020. Hlasování o usnesení:5-0-0

58.9 Žádost p.s.s. Nalžovický zámek o poskytnutí finančního příspěvku na financování

běžných výdajů. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje poskytnutí daru ve výši 5.000

Kč Nalžovickému zámku, poskytovateli sociálních služeb, se sídlem 262 93 Nalžovice, IČ 42727243,

kde je umístěn občan městské části Praha-Suchdol. Rada po úpravách schvaluje darovací smlouvu

na uvedený dar a ukládá vedoucímu EO, aby po podpisu smlouvy zaslal uvedenou částku na účet

příjemce daru. Hlasování o usnesení: 5-0-0

58.10 Darovací smlouvy na dary v oblasti mládežnického sportu. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Rada na základě usnesení Zastupitelstva č. ]. 7/9/2020 ze dne 30.1.2020 schvaluje

následující darovací smlouvy sportovním organizacím na podporu práce s mládeží: darovací

smlouvu č. 10/2020 na dar Tělovýchovné jednotě Slavoj Suchdol, IČ 17048290, ve výši 553

tis. Kč, darovací smlouvu č. 11/2020 na dar Tělovýchovné jednotě Sokol Suchdol-Sedlec, IC:

69060177, ve výši 171 tisíc Kč a darovací smlouvu č. 12/2020 na dar sdružení EWTO Česká

republika z.s., IČ: 04257596, ve výši 6 tisíc Kč. Rada pověřuje starostu podpisem uvedených

smluv. Rada ukládá vedoucímu EO, aby po podpisu smluv zajistil zaslání darů na účty

příjemců. Hlasování o usnesení: 5-0-0

58.11 Darovací smlouvy na dary v sociální oblasti. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada na

základě usnesení Zastupitelstva č. j. 7/8/2020 ze dne 30.1.2020 po úpravách schvaluje

následující darovací smlouvy s požadavkem na předložení zprávy o využití daru - sociální

oblast: darovací smlouvuč.7/2020 na dar Domovu sv. Karla Boromejského, IČ 65400143 ve

výši 100 tisíc Kč, darovací smlouvu č. 8/2020 na dar HORIZONTu — centru služeb pro seniory,

IČ 73632813 ve výši 390 tisíc Kč a darovací smlouvu č. 9/2020 na dar Domovu Sedlec SPMP

o.p.s., IČ 24252999, ve výši 60 tisíc Kč. Rada pověřuje starostu podpisem uvedených smluv.

Rada ukládá vedoucímu EO, aby po podpisu smluv zajistil zaslání darů na účty příjemců.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

58.12 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se reguluje provozování hazardních

her. Předkládá: starosta. Rada odkládá na příště.

58.13 Zápis zjednání KÚRI dne 3. 2. 2020. Předkládá: starosta.

1) Žádost o stanovisko pro společné ÚR+SP stavby „Behaviorální laboratoř v areálu ČZU“.

Stavebník: ČZU. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s UR+SP stavby

„Behaviorální laboratoř v areálu ČZU“. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby zaslal stanovisko rady

žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

2) Žádost o stanovisko pro společné ÚR + SP na stavbu „Novostavba rodinného domu Vysoko-

školská č.p. 1000/28“. Místo: Vysokoškolská 1000/28, parc.č. 1937/1,2,3 v k.ú. Suchdol. Stavebník:

_Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s dokumentaci pro UR+SP

stavby „Novostavba rodinného domu Vysokoškolská č.p. 1000/28“. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby

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

3) Zádost o stanovisko pro společné ÚS + ohlášení stavby „Upravy a nástavba RD č. p. 232“.

Místo: Budyňská čp. 232/20, parc.č. 1455 v k.ú Suchdol, stavebník: Solární elektrárna s.r.o. Usnesení

rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s dokumentaci pro ÚS a ohlášením stavby „Upravy

a nástavba RD č. p. 232“ s tím, že doporučuje stavebníkovi znovu zvážit barvu fasády a sjednoceni

velikosti oken. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby zaslal stanovisko rady žadateli. Hlasování o

usneseni: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



4) Žádost o stanovisko pro SP stavbu „Výstavba hasičské zbrojnice Praha-Suchdol“. Místo: při

ul. Kamýcká, parc.č. 2296/2 a 2391 v k.ú. Suchdol. Stavebník: Hlavní město Praha. Usnesení rady:

Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se SP stavby „Výstavba hasičské zbrojnice Praha-Such-

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

5) Žádost o stanovisko pro ÚR+SP stavby „Kopaná domovní studna na pozemku č. parc.149l1,

k.ú. Suchdol“. Místo: V Údolí 34/1, 165 00 Praha-Suchdol, parc.č.149/1 v k.ú Suchdol. Stavebník:

|_. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s UR+SP stavby „Kopaná

domovní studna na pozemku č.parc.149/1, k.ú. Suchdol“. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby zaslal

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

8) Žádost o stanovisko pro SP pro stavbu „Stavební úpravy a přístavba části čtyřdomku v Praze

6, Návazná 521I12“. Místo: Návazná 521/12, Praha-Suchdol, parc.č. 1735,1736 v k.ú. Suchdol.

Stavebník:_Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se SP stav-

by „Stavební úpravy a přístavba části čtyřdomku v Praze 6, Návazná 521/12“. Rada ukládá Ing. Mu-

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

9) Územní studie Starý Suchdol - připomínky k návrhu. Pořizovatel: MHMP, odbor územního roz-

voje, zpracovatel: Atelier SAEM, s.r.o. ,

Usneseni rady: Rada na základě doporučení KUKl požaduje:

- vytvoření výškově odděleného chodníku při severní straně ulice Dvorské až po křižovatku ulic Staro-

suchdolská a Ke Kozím hřbetům,

- u nové komunikace U05 vytvoření uličního prostoru v šířce 8 m, dle PSP § 14,

- v plochách B12 až B15 použít koeficient zastavěnosti pozemků A,

- u nové komunikace U01 (mezi ulici Dvorskou a Ke Kozim hřbetům) vytvořit vozovku v minimální šířce

5,5 m (uliční prostor 14 m).

Hlasování o usnesení: pro 4, proti 0, zdržel se lng. Vik

11) Žádost o stanovisko k záměru pergoly a přístřešku před garáží. Místo: Novosuchdolská

367/39, Praha-Suchdol, parc.č. 973 vk.ú. Suchdol. Stavebník:_Novosuchdolská

367/39, 165 00 Praha-Suchdol. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se zámě-

rem stavby pergoly a přístřešku před garáží. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby zaslal stanovisko rady

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

12) Žádost o souhlas s umístěním sítě UPC u domu Kamýcká 942, 943. Zadatel: UPC Ceská

republika, s.r.o. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí s umístěním sítě UPC u

domu Kamýcká 942, 943. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby zaslal stanovisko rady žadateli. Hla-

sování o usnesení: 5-0-0 „ „

13) Žádost o souhlas s umístěním sítě UPC u domu Kamýcká 940, 941. Zadatel: UPC Ceská

republika, s.r.o. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s umístěním sítě UPC u

domu Kamýcká 940, 941. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby zaslal stanovisko rady žadateli. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

14) Žádost o stanovisko k ohlášení stavby. Místo: Brandejsovo nám. 496/8, Praha-Suchdol, parc.č.

1218 v k.ú. Suchdol. Stavebník:_. Usnesení rady: Rada žádá stavebníka, aby doložil ře-

šení dopravy v klidu. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby zaslal stanovisko rady žadateli. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

15) Žádost o stanovisko pro ÚR a SP stavby „Novostavba RD Suchdol“ a demolicí stávajícího

RD. Místo: Kamýcká 147/16, parc. č.1493, 1494 vk.ú Suchdol. Stavebník:_

—Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s ÚR a SP stavby „Novostavba

RD Suchdol“ a demolicí stávajícího RD. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby zaslal stanovisko rady ža-

dateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

16) Žádost o stanovisko k záměru 'stavby stavby RD v ul. Havrani. Místo: Havraní 682/9, Praha-

Suchdol, Stavebnik:dUsneseni rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí

se záměrem stavby přístřešku RD Havraní. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby zaslal stanovisko rady

žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

58.14 Organizace přivítání přistěhovalých občanů v roce 2019. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref.

kultury. Usneseni rady: Rada souhlasi s uspořádáním přivítání nových občanů, kteří se do MC

přistěhovali v roce 2019, ve středu 25.3.2020 od 19:00 vAlšově kabinetu a ukládá starostovi zažádat o

potřebné informace z registru obyvatel. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Zasedéni bylo ukončeno v 19.30 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 5. 2. 2020

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


