
Program 60. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

19. února 2020

60.1 Rozpočtové opatření — navýšení rozpočtu roku 2020 o neinv. dotaci pro Místní veřejnou

knihovnu. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

60.2 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.

60.3 Výběr dodavatele na akci demolice BD Kamýcká 684. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace

investic.

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

bodu 57.8. Předkládá: starosta.

60.5 Pohledávky na službách - bytový dům Stehlíkova 930. Pokračování bodu 56.14. Předkládá: H.

Felgrová, ref. BH.

60.6 Kupní smlouva na prodej schodišťové zvedací plošiny. Pokračování bodu 59.5. Předkládá: lng. M.

Kosař, vedoucí OHSOM.

60.7 Jmenování zástupců zřizovatele ve školské radě Základní školy Mikoláše Alše. Předkládá:

starosta.

60.8 Účetní závěrka PO MŠ Gagarinova. Předkládá: starosta.

60.9 Licenční smlouva 9 veřejném provozování hudebních děl při akci 8. Společný reprezentační ples

MC Praha-Suchdol a MC Praha-Lysolaje. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

60.10 Poděkování za organizaci Suchdolského masopustu 2020. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref.

kultury.

60.11 Černá skládka v ulici Ke Střelnici. Pokračování bodu 59.13. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta.

60.12 Nákup plechového přístřešku pro uskladnění materiálu. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

60.13 Sociální automobil Dacia Dokker pro Horizont. Pokračování bodu 57.14. Předkládá: starosta.

60.14 Projekt SMACKER - dopravní průzkumy tranzitních vztahů na vybraných křižovatkách MČ Praha-

Suchdol, nabidka. Předkládá: starosta.

60.15 Projekt SMACKER - vyhodnocení akce „Pěšky do školy“. Předkládá: lng. G. Lněničková, radní.

60.16 Aktualizace cen za pronájem venkovních prostor. Pokračování bodu 59.17. Předkládá: starosta.

60.17 Výběr dodavatele akce „Rekonstrukce komunikací Budovec-projekt“ — zpráva o hodnocení

nabídek. Předkládá: starosta.

60.18 Námitky MČ k návrhu opatření obecné povahy - územního opatření 0 stavební uzávěře pro stavby

č. 518 Ruzyně — Suchdol a č. 519 Suchdol — Březiněves Pražského okruhu (Silničního okruhu kolem

Prahy). Předkládá: starosta.

60.19 Dopravní opatření v oblasti Starého Suchdola. Pokračování bodu 55.6. Předkládá: starosta.

60.20 „Kulturně komunitní centrum“ - dodatek č. 1 ke smlouvě č. 019/2019 včetně znění ZL č. 1 a ZL č.

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

60.21 Stížnost na deponii stavebního materiálu na pozemku parc.č. 182, k.ú. Suchdol. Předkládá:

starosta.

60.22 Záměr výsadby stromů v zeleném pásu mezi komunikací a zahrédkovou osadou v ulici na

Pasece. Předkládá: lng. Novotný, ref.

60.23 Úprava nájemních smluv se zahrádkářskými spolky. Předkládá: Ing. V: Vik, místostarosta.



% ZÁPIS ZE 60. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 19. ÚNORA 2020

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

Omluvena: lng. Gabriela Lněničková - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.20 hod.

Program zasedání:

60.1 Rozpočtové opatřenj — navýšení rozpočtu roku 2020 o neinv. dotaci pro Místní veřejnou

knihovnu. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada schvaluje navýšení rozpočtu na

rok 2020 o neinvestiční dotaci pro Místní veřejnou knihovnu ve výši 34 600,- Kč z rozpočtu hl. m.

Prahy a v té souvislosti schvaluje následující rozpočtové opatření: příjmová strana: odpa 6330 —

převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně pol. 4137 — převody mezi statutárními městy a jejich

městskými obvody nebo částmi, UZ 81, ORJ 607, zvýšit 0 Kč 34 600,-, výdajová strana: odpa 3314 -

činnosti knihovnické a pol. 5136 — knihy, učební pomůcky a tisk,ÚZ 81, ORJ 607 zvýšit 0 Kč 34 600,-;

Uprava rozpočtu bude provedena pod číslem 3007, dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok

2020 s rozpočtem hl. m. Prahy. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky

MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedení rozpočtového opatření. Hlasování o

usnesení: 4-0-0

60.2 Smlouva o spolupráci se společností SUP-TECHNIK, a.s. na provedení chodníku mezi BD

U Kruhovky - Kamýcká. Pokračování bodu 59.1. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, ref. realizace

investic. Usnesení rady: Rada po úpravách souhlasí se zněním smlouvy č. SML 015/2020 se

společností SUP-TECHNIK, a.s., KLibuši 4/24, 148 00 Praha 4 — Kunratice, |Č161057142 o

spolupráci a podmínkách provádění opravy chodníků mezi bytovými domy na pozemku mezi ul.

Kamýcká a U Kruhovky. Rada ukládá lng. Novotnému a Ing. Mudruňkovi podmínit zahájení prací na

dalších rozvodech optických kabelů na pozemcích městské části uzavřením smlouvy s městskou

částí o podmínkách realizace podzemních sítí. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

60.3 Výběr dodavatele na akci demolice BD Kamýcká 684. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref.

realizace investic. Usnesení rady: Rada s ohledem na zdržení v realizaci stavby vlastního bytového

domu a předpokládanou cenou nad 1 mil Kč požaduje neprodleně předložit radě zadávací

dokumentaci bouracích prací s tím, že budou poptány práce v rozsahu dle PD včetně obnovy

oplocení, zajištění stavebních jam na pozemku po demolici, úprav přípojek a všech souvisejících

prací s demolicí objektu a likvidací odpadů, dopravy atd. Vzhledem k absenci výkazu výměr v PD

bude nutné zadat demolici tzv. „na klíč“ (s výjimkou tzv. nebezpečných odpadů které se v objektu dle

PD nevyskytují) s tím, že zhotovitel má možnost si objekt prohlédnout, případný výkaz výměr je

orientační a nezahrnuje veškeré práce zhotovitele. Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo,

termín realizace do 30. 6. 2020. Hlasování o usnesení: 4-0-0

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

Pokračování bodu 57.8. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje podání následujících 2

žádostí na poskytnutí dotací z investiční rezervy hl. m. Prahy pro rok 2020: Dotace ve výši 7.350

tisíc Kč na spolufinancování akce „Zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity“ a

dotace ve výši 26.400 tisíc Kč na spolufinancování akce „Rekonstrukce kaple sv. Václava a výstavba

hřbitova“. Rada ukládá starostovi, aby zajistil zaslání žádostí na MHMP. Hlasování o usnesení: 4-0-0

60.5 Pohledávky na službách - bytový dům Stehlíkova 930. Pokračování bodu 56.14. Předkládá:

H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada bere na védomi informaci o návrhu postupu při řešení

nedoplatků za služby v bytovém domě Stehlíkova 930 a o návrhu výzvy k úhradě nedoplatků. Rada

ukládá paní Felgrové připravit zprávu o postupu ve věci pohledávek pro FV a zajistit zaslání

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



upravené výzvy k úhradě dluhů na službách dlužníkům a souhlasí s udělením plné moci advokátní

kanceláři AK Dohnal & Bernard k vymáhání dluhu. Hlasování o usnesení: 4-0-0

60.6 Kupni smlouva na prodej schodišťové zvedací plošiny. Pokračování bodu 59.5. Předkládá:

Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje smlouvu č. 018/2020

na prodej schodišťové zvedací plošiny typ SP 150 za symbolickou cenu 1210- Kč včetně DPH,

panu J-K— Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 4-0-0

60.7 Jmenování zástupců zřizovatele ve školské radě Základní školy Mikoláše Alše. Předkládá:

starosta. Rada bere na vědomí a odkládá na příště.

Po projednání bodu 60.7 se na jednání dostavila Ing. Lněničková.

60.8 Účetní závěrka PO MŠ Gagarinova. Předkládá: starosta. Rada odkládá na příště.

60.9 Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl při akci 8. Společný

reprezentační ples MC Praha-Suchdol a MC Praha-Lysolaje. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref.

kultury. Usnesení rady: Rada schvaluje Licevnční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl při

akci 8. společném reprezentačním plesu MC Praha-Suchdol a MC Praha-Lysolaje s OSA, kterou se

sjednává autorská odměna ve výši 2.632,96 Kč včetně DPH. Rada pověřuje starostu podpisem

smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

60.10 Poděkování za organizaci Suchdolského masopustu 2020. Předkládá: Z. Krumpholcová,

ref. kultury. Usnesení rady: Městská část Praha-Suchdol děkuje členům spolků Suchdol Sobě a

Suchdol Zije za přípravu a organizaci tradičního Suchdolského masopustu, který se konal v sobotu

15. února 2020. Rada děkuje divadelníci Bele Schenkové a všem členům a dobrovolníkům, kteří

připravili divadelní program vč. výroby obřího látkového slona. Rada děkuje za vystoupení

pěveckému sboru MIKES ze základní školy M. Alše, členům AJK Brandejsův statek za doprovodný

program s koňmi, hudebníkům a hercům na chůdách. Poděkování patří i manželům Křenovým a

provozním Starosuchdolské restaurace, kteří se postarali o pohoštění. Rada pověřuje starostu, aby

všem zaslal poděkování. Hlasování o usnesení: 5-0-0

60.11 Černá skládka v ulici Ke Střelnici. Pokračování bodu 59.13. Předkládá: lng. V. Vik,

místostarosta. Rada s ohledem na rozšiřování černé skládky ukládá ing. Novotnému urychleně

dokončit dokumentaci skládky a předat tento podklad AK Dohnal & Bernard pro přípravu poslední

výzvy k odstranění skládky a pro zahájení příslušných řízení vedoucích k odstranění skládky.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

60.12 Nákup plechového přístřešku pro uskladnění materiálu. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí

OHSOM. Rada odkládá na příště za účasti Ing. Kosaře..

60.13 Sociální automobil Dacia Dokker pro Horizont. Pokračování bodu 57.14. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s poskytnutím daru ve výši 37.000 Kč neziskové organizaci

Penzion Horizont, centrum služeb pro seniory, na pořízení automobilu určeného na rozšíření služeb

seniorům na území městské části. Rada po úpravách schvaluje darovací smlouvu na uvedený dar a

pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování o usnesení: 5-0-0

60.14 Projekt SMACKER - dopravní průzkumy tranzitních vztahů na vybraných křižovatkách MČ

Praha-Suchdol, nabídka. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje objednání zpracování

a vyhodnocení dopravních průzkumů tranzitních vztahů a křižovatkových pohybů na vybraných

křižovatkách městské části Praha-Suchdol u společnosti Czech Consult, spol. s r.o., projektová,

inženýrská a konzultační činnost v dopravě, Zderazská 1625/65, Praha 16 - Radotín za cenu 156.200

Kč bez DPH. S ohledem na speciální problematiku byl osloven pouze uvedený dodavatel. Rada

ukládá vedoucímu OHSOM, aby studii objednal. Hlasování o usnesení: 5-0-0

60.15 Projekt SMACKER — vyhodnoceni akce „Pěšky do školy“. Předkládá: lng. G. Lněničková,

radní. Rada odkládá na příště.

60.16 Aktualizace cen za pronájem venkovních prostor. Pokračování bodu 59.17. Předkládá:

starosta. Rada odkládá na příště.

60.17 Výběr dodavatele akce „Rekonstrukce komunikací Budovec-projekt“ - zpráva

o hodnoceni nabidek. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada na základě vyhodnocení nabídek na

zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce komunikací Budovec-projekt“ vybrala

dodavatele - společnost Sinps s.r.o. IC 62584332 za cenu 2.397.000 Kč bez DPH. Rada pověřuje

starostu podpisem smlouvy o dílo. Hlasování o usnesení: 5-0-0

60.18 Námitky MČ k návrhu opatření obecné povahy — územního opatření 0 stavební uzávěře

pro stavby č. 518 Ruzyně — Suchdol a c. 519 Suchdol - Březiněves Pražského okruhu

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



(Silničního okruhu kolem Prahy). Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje

předložené námitky k návrhu opatření obecné povahy — územního opatření 0 stavební uzávěře pro

stavby č. 518 Ruzyně — Suchdol a č. 519 Suchdol — Březiněves Pražského okruhu (Silničního okruhu

kolem Prahy) a ukládá starostovi, aby zajistil jejich zaslání na Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního

rozvoje. Hlasování o usnesení: 5-0-0

60.19 Dopravni opatření v oblasti Starého Suchdola. Pokračování bodu 55.6. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada bere na vědomí dopis pana Kaliby. Rada ukládá starostovi, aby zadal prověření

dopravního řešení okolí návsi na Starém Suchdole formou vymezení „obytné zóny“, která by přispěla

ke zklidnění dopravy v této oblasti. Hlasování o usnesení: 5-0-0

60.20 „Kulturně komunitní centrum“ - dodatek č. 1 ke smlouvě č. 019/2019 včetně znění ZL č. 1

a ZL č. 2. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby. Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje

znění dodatku č. 1 SML 019/2019 s přílohami, který řeší dosavadní vícepráce na uvedené stavbě.

Tímto dodatkem se navyšuje cena díla o 344.745,39 Kč bez DPH a prodlužuje doba výstavby celkem

o 23 dní. Rada pověřuje starostu, aby dodatek č. 1 podepsal. Hlasování o usnesení: 5-0-0

60.21 Stížnost na deponii stavebního materiálu na pozemku parc.č. 182, k.ú. Suchdol.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že se jedná o pozemek hlavního města

Prahy, který je pronajatý firmě Subterra, jež provádí stavbu vodovodu. Rada ukládá starostovi, aby na

stížnost odpověděl. Hlasování o usnesení: 5-0-0

60.22 Záměr výsadby stromů v zeleném pásu mezi komunikací a zahrádkovou osadou v ulici na

Pasece. Předkládá: lng. Novotný, ref. ŽP. Rada ukládá lng. Novotnému připravit neprodleně výběr

dodavatele na provedení výsadby.

60.23 Úprava nájemních smluv se zahrádkářskými spolky. Předkládá: lng. V: Vik,

místostarosta. Usnesení rady: Rada ukládá Ing. Kosařovi, aby prověřil stav projednání úprav

nájemních smluv se zahrádkářskými organizacemi, ke kterým byli vyzváni. Hlasování o usnesení: 5-

0-0.

Zasedéni bylo ukončeno v 19.40 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 9. 2. 2020

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


