
Program 59. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

12. února 2020

59.1 Smlouva o spolupráci se společností SUPtechnik as. na provedení chodníku mezi BD U

Kruhovky — Kamýcká. Pokračování bodu 59.1. Předkládá: lng. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

59.2 Výběr dodavatele projektu a inženýringu na ČSOV u Brandejsova statku. Předkládá: lng. Č.

Mudruňka, ref. realizace investic.

59.3 Výběr dodavatele opravy chodníku v ul. Kamýcké mezi Výhledským náměstím a konečnou

autobusu 147. Pokračování bodu 54.6. Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

59.4 ZŠ Suchdol - příprava stavby „Zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity“.

Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

59.5 Prodej schodišťové zvedací plošiny. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

59.6 Účast MČ Praha-Suchdol v e-aukci na elektřinu a zemní plyn. Předkládá: starosta.

59.7 Návrh dopravních průzkumů připravených ve spolupráci s ČZU v rámci řešení projektu

SMACKER. Předkládá: lng. G. Lněničková, radní.

59.8 Rozpočet Zaměstnaneckého fondu MČ Praha-Suchdol pro rok 2020. Předkládá: J. Martincová,

personalistka.

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

Pokračování bodu 58.12. Předkládá: starosta.

59.10 Výzva MHMP k předložení žádosti na poskytnutí dotací z investiční rezervy pro MČ. Pokračování

bodu 57.8. Předkládá: starosta.

59.11 Oprava kaple sv. Václava - výběr zhotovitele úprav projektu oprav a architektonického návrhu

interieru kaple. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby.

59.12 Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava — výběr zhotovitele úprav celkové dokumentace DUR.

Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby.

59.13 černá skládka v ulici Ke Střelnici - pokračování bodu 58.3. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta.

59.14 Návrh na úpravu zeleně v oblasti Výhled. Předkládá: lng. M. Novotný, ref. ŽP.

59.15 Zpráva o škodách na majetku — výstavba KKC. Pokračování bodu 57.3. Předkládá: lng. M. Kosař,

vedoucí OHSOM.

59.16 Návrh kupní smlouvy na pozemek parc.č. 1650/3, k.ú. Suchdol. Pokračování bodu 57.3. Předkládá:

lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

59.17 Aktualizace cen za pronájem venkovních prostor. Předkládá: starosta.

59.18 Smlouva o vytvoření a veřejném nedivadelním provozování uměleckého výkonu s J—

P_ hudebnívystoupení na Suchdolském masopustu. Předkládá:Z. Krumpholcová, ref. kultury.

59.19 Smlouva o vytvoření a veřejném nedivadelním provozování uměleckého výkonu s M—

_, divadelní vystoupení na Suchdolském masopustu. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref.

kultury.

59.20 Výstava Portréty a Zavařeniny v Alšově kabinetu. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

59.21 Spoluorganizace II. ročníku běžeckého závodu Suchdol běží. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref.

kultury.

59.22 Spolupráce s budoucími investory na území městské části. Předkládá: lng. Vik, místostarosta.

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

části. Pokračování bodu 58.2. Předkládá: starosta.

59.24 Žádost pana Mgr. Bc. IV— B-o poskytnutí vhodného místa pro umístění včelstev.

Předkládá: lng. Novotný, ref. ZP.



ZÁPIS z 59. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 12. ÚNORA 2020

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

lng. Gabriela Lnéničková - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: Ing. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.10 hod.

Program zasedání:

59.1 Smlouva o spolupráci se společností SUPtechnik a.s. na proyedení chodníku mezi BD

U Kruhovky - Kamýcká. Pokračování bodu 59.1. Předkládá: lng. C. Mudruňka, ref. realizace

investic. Usnesení rady: Rada nesouhlasí s výrazným snížením sankcí za nedodržení termínu,

spojením opravy chodníků s realizací dalších prácí a požaduje upřesnit tloušťku dlažeb. Rada

ukládá Ing. Mudruňkovi projednat úpravy se zhotovitelem a předložit smlouvu na příští jednání rady.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

59.2 Výběr dodavatele projektu a inženýringu na ČS u Brandejsova statku. Předkládá: lng.

C. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada požaduje provést výběrové řízení na

dodavatele projektové dokumentace na CS odpadní vody u Brandejsova statku v rozsahu

následujících prací: a) potřebné průzkumy, b) zaměření lokality a sítí, c) projekt pro sloučené územní

a stavební řízení včetně návrhu DIO, PBR a propočtu nákladů, d) konzultace a projednání

rozpracované PD zejména s RSD, městem Roztoky a PVS/PVK, e) inženýrská činnost f) DPS

včetně položkového rozpočtu, výkazu výmér a a spolupráce na VR, g) autorský dozor v průběhu

stavby v předpokládaném rozsahu 150 hodin. Součástí nábídky bude návrh smlouvy o dílo,

požadované lhůty zpracování PD: DUR/DSP do 3 měsíců od uzavření smlouvy, DPS včetně

rozpočtu do 2 měsíců od pokynu městské části. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

59.3 Výběr dodavatele opravy chodníku v ul. Kamýckě mezi yýhledským náměstím a

konečnou autobusu 147. Pokračování bodu 54.6. Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. realizace

investic. Usnesení rady: Rada na základě průzkumu cen vybrala jako dodavatele opravy chodníku

podél ulice Kamýcká od Výhledského nám. až po točnu autobusu 147 společnost MBM TRADE CZ,

s.r.o., IC: 25507222 za cenu 864 892 Kč bez DPH. Ráda ukládá Ing. Mudruňkovi, aby práce

neprodleně objednal s tím, že realizace bude v termínu do 30. 4. 2020 a práce budou fakturovány

průběžné podle provedeného množství vjednotkových cenách dle cenové nabídky. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

59.4 ZŠ Suchdol - příprava stavby „Zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení

kapacity“. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že

a) školní rok 2019/2020 bude ukončen dne 19-„6- 2020;

b) předpokládaný termín realizace stavby „ZS Suchdol - Zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a

navýšení kapacity“- od 1. 6. do 24. 8. 2020 s tím, že stavební práce a technologie spojené s

navýšením kapacity budou provedeny a předány do 7. 8. 2020;

c) školní rok 2020/2021 nebude krácen.

Rada souhlasí se zajištěním provozu školní družiny do 30. 6. 2020 a se zajištěním stravování dětí po

dobu provozu družiny za ceny uplatňované v průběhu školního roku. Ráda v souvislosti s realizací

počítačové učebny ukládá MgA. Navrátilové ve spolupráci 3 Mgr. Máchou zajistit podklady a

nezbytnou dokumentaci pro výběr dodavatele úprav a vybavení učebny, předložit je radě, a dále jí

následné ukládá provést výběr dodavatele s termínem realizace učebny od 1.8. do 31.8. 2020. Rada

dále bere na vědomí zdržení s dopracováním projektu, část statika nové budovy a rozšíření požadavků

na požárně bezpečnostní úpravy a ukládá Ing. Vikovi a Ing. Mudruňkovi žádat urychlené dopracování

dokumentace pro výběr zhotovitele, dopracovat harmonogram stavby a připravit podklady pro

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



zadávací dokumentaci stavby s tím, že dodávka a montáž technologie kuchyně bude řešena

samostatným výběrovým řízením s termínem realizace od 6. 7. do 31. 7. 2020.

d) Rada ukládá MgA. Navrátilové provést výběr dodavatele echnologického vybavení kuchyně.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

59.5 Prodej schodišťové zvedací plošiny. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení

rady: Usnesení rady: Rada schvaluje prodej schodišťové zvedací plošiny typ SP 150, pořízené

v roce 2004 a od roku 2013 nevyužívané, za symbolickou cenu 1000 Kč držiteli ZTP/P 4243004

panu J- K“, bytem_.Rada ukládá Ing. Kosařovi, aby na příští

jednání rady připravil k projednání kupní smlouvu. Hlasování o usnesení: 5-0-0

59.6 Účast MČ Praha-Suchdol v e-aukci na elektřinu a zemní plyn. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada souhlasí s provedením e-aukce na elektřinu a plyn pro MČ a zřizované školy.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

59.7 Návrh dopravních průzkumů připravených ve spolupráci s ČZU v rámci řešení projektu

SMACKER. Předkládá: lng. G. Lněničková, radní. Usnesení rady: Rada souhlasí se spoluprací MČ

aČZU na dopravních průzkumech připravených v rámci řešení projektu SMACKER. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

59.8 Rozpočet Zaměstnaneckého fondu MČ Praha-Suchdol pro rok 2020. Předkládá:

J. Martincová, personalistka. Usnesení rady: Rada schvaluje rozpočet zaměstnaneckého fondu MČ

pro rok 2020 dle předloženého návrhu. Hlasování o usnesení:5-0-0

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

her. Pokračování bodu 58.12. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s nulovou

tolerancí k hazardním hrám na území MČ Praha-Suchdol. Rada ukládá starostovi, aby zajistil

zaslání stanoviska k vyhlášce na MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0

59.10 Výzva MHMP k předložení žádostí na poskytnutí dotací z investiční rezervy pro MČ.

Pokračování bodu 57.8. Předkládá: starosta. Rada odkládá na příště.

59.11 Oprava kaple sv. Václava revize projektu oprav a architektonický návrh interiéru kaple.

Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby. Usnesení rady: Rada v souvislosti s projektem pro

provedení stavby hřbitova konstatuje nezbytnost revize a doplnéni PD na opravu kaple a souhlasí se

zadáním celkové revize a doplnění původního projektu oprav kaple sv. Václava z roku 2015 a

zpracování návrhu interiéru společnosti OBJEKTOR ARCHITEKTI s.r.o., U Pernštejnských 1380/6,

140 00 Praha 4 — Nusle, IČ: 08705895 za cenu do 297.000 Kč (zhotovitel není plátcem DPH). Rada

ukládá MgA. Navrátilové, aby práce objednalas tím, že projektová dokumentace a návrh interiéru

kaple ve stupni DPS budou předány v termínu pro zpracování DPS hřbitova a dokumentace (6 paré)

bude zahrnovat kontrolni rozpočty, výkazy výměr a bude respektovat platné stavebni povoleni

rekonstrukce kaple. Hlasování o usnesení: 5-0-0

59.12 Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava — úpravy dokumentace DUR. Předkládá: MgA.

J. Navrátilová, ref. výstavby. Usnesení rady: Rada z důvodu změny v připojení hřbitova na kanalizaci

souhlasí se zadáním úprav dokumentace DUR pro účely vydání změny ÚR stavby „Zahrady se

hřbitovem u kaple sv. Václava“ zhotoviteli: Václav Šuba, Lipová 583, 691 85 Dolní Dunajovice, IČO:

05284538, za cenu 20.500 Kč (zhotovitel je zpracovatelem původní dokumentace DÚR a není

plátcem DPH). Rada ukládá MgA. Navrátilové, aby práce objednala. Rada současně ukládá MgA.

Navrátilové pro uvedenou stavbu ve stupni DSP neprodleně objednat u společnosti OM Consulting,

s.r.o., IC 02154439, Kaprova 42/14, Praha 1, zpracování Cost Plan (kontrolního rozpočtu stavby) a

Value Engineering za cenu 35 000 Kč bez DPH v termínu do 1 měsíce od zadání zakázky a návrhy

případných navržených úspor projednat před zahájením prací na DPS se zhotovitelem PD.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

9.13 Černá skládka v ulici Ke Střelnici — pokračování bodu 58.3. Předkládá: lng. V. Vik,

místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí informaci Ing. Novotného a ukládá mu stanovit

postup pro urychlené vyklizení skládky. Hlasování o usnesení: 5-0-0

59.14 Jednání s ředitelkou ZŠ M. Alše Mgr. A. Kejharovou. Předkládá: starosta. Rada

sředitelkou ZS projednala přípravu stavby „Zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení

kapacity“. Dále Rada informovala paní ředitelku o projektu „Pěšky do školy“, který řeší zklidnění

dopravní situace před školami, totéž řeší projekt SMACKER. Rada ukládá Ing. Lněničkové provést

vyhodnocení minulého ročníku, připravit návrh odměn pro žáky zapojené do projektu a informovat

o odměnách a výsledcích projektu ZS . Rada informovala ředitelku o programech Policie ČR pro

prevenci kriminality mládeže. Hlasování o usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



59.15 Zpráva o škodách na majetku - výstavba KKC. Pokračování bodu 57.3. Předkládá: Ing.

M. Kosař, vedoucí OHSOM. Rada bere na vědomí informaci o škodách na hmotném majetku po

zatečení a předběžnou informaci o nepoškození stropních konstrukcích v 3.NP.

59.16 Návrh kupní smlouvy na pozemek parc.č. 1650/3, k.ú. Suchdol. Pokračování bodu 57.3.

Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada schvaluje kupní smlouvu č.

290/2019 na koupi pozemku parc. č. 1650/3 (ostatní plocha) ovýměře 17 m2 vk. ú. Suchdol

zapsaném vkatastru nemovitostí uKatastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrálního

pracoviště Praha na LVčc. 1289 od prodávajících PhDr. V.Č—

“zacelkovou cenu 6. 800 Kč. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy

a ukládá Ing. Kosařovi, aby neprodleně zajistil podklady pro její vklad do katastru nemovitostí a

vklad provedl. Hlasování o usnesení: 5-0-0

59.17 Aktualizace cen za pronájem venkovních prostor. Předkládá: starosta. Rada odkládá na

příště.

59.18 Smlouva o vytvoření a veřejném nedivadelním provozování uměleckého výkonu

SJ— hudební vystoupení na Suchdolském masopustu. Předkládá:

Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada schvaluje smlouvu o vytvoření a veřejném

nedivadelním provozování uměleckého výkonu sJ— na hudební vystoupení na

Suchdolském masopustu za odměnu 3.000 Kč. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

59.19 Smlouva o v tvoření a veřejném nedivadelním provozování uměleckého výkonu

s—, divadelní vystoupení na Suchdolském masopustu. Předkládá:

Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada schvaluje smlouvu o vytvoření a veřejném

nedivadelním provozování uměleckého výkonu sM—na divadelní vystoupení na

Suchdolském masopustu za odměnu 6.000 Kč. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

59.20 Výstava Portréty a zavařeniny v Alšově kabinetu. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

Usnesení rady: Rada souhlasí s uspořádáním nekomerční výstavy akvarelových obrazů a

háčkovaných plastik „Portréty a zavařeniny“ Pavly Hroudové a Aleny Zavadilové v termínu od 24.

března do 30. dubna 2020 v Alšově kabinetu. Rada pověřuje kulturní referentku, aby výstavu

zajistila. Hlasování o usnesení: 5-0-0

59.21 Spoluorganizace ll. ročníku běžeckého závodu Suchdol běží. Předkládá: Z. Krumpholcová,

ref. kultury. Usnesení rady: MČ Praha-Suchdol souhlasí se spoluorganizací ll. ročníku běžeckého

závodu Běhej s námi — Suchdol běží, který organizuje společnost Eventime a Kopaninský spolek,

z.s. v sobotu 14. března 2020 na Komunitní zahradě Suchdol. Rada souhlasí s úhradou nákladů ve

výši 20.000 Kč na zajištění registrace, časomíry a odměn pro závodníky. Hlasování o usneseni: 5-0-

0

59.22 Spolupráce s budoucími investory na území městské části. Předkládá: lng. V. Vik,

místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí informaci o možnostech nastavení podmínek

spolupráce mezi městskou částí a budoucími investory na území městské části (připojení na

infrastrukturu, převzetí komunikací, zeleně, věcná břemena, atd.). Rada ukládá lng. Kosařovi objednat

právní služby v souladu s podmínkami rámcově smlouvy u AK Dohnal-Bernard v rozsahu do 30 hodin,

účast na jednáních dle požadavků městské části bude účtována navíc dle skutečného rozsahu,

předpokládaný termín plnění do 3 měsíců. Předmětem objednávky bude: definice právního rámce,

nastavení podmínek a mechanismů spolupráce s investory, návrh vzorových smluv. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

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

městské části. Pokračování bodu 58.2. Předkládá: starosta. Rada odkládá na příště.

59.24 Žádost pána Mgr. Bc. M_ Beneše-o poskytnutí vhodného místa pro umístění

včelstev. Předkládá: lng. Novotný, ref. ZP. Rada bere na vědomí.

59.25 Návrh na úpravu zeleně v oblasti Výhledy I. Předkládá: lng. M. Novotný, ref. ŽP. Usnesení

rady: Rada souhlasí s objednáním projektu revitalizace a sadových úprav v prostoru mezi bytovými

domy „Ekospol“ a sousedícím parkovištěm na konci ulice K Horoměřicům a nové vybudovaným

sportovně-rekreačním areálem s fotbalovým hřištěm v Lysolajích, část A, u Atelieru Artmio s.r.o.,

Ing. m., Cisterciácká 336, 156 00 Praha-Zbraslav, IČ 26463491, za celkovou

částku 28.900 Kč bez DPH. Rada ukládá Ing. Novotnému, aby projekt objednal. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



Zasedání bylo ukončeno ve 20.00 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 12. 2. 2020

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


