
Program 66. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

25. března 2020

66.1 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s budoucím oprávněným -

PREdistribuce a.s.. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

66.2 Řešení dopravní situace na Starém Suchdole. Pokračování bodu 64.1. Předkládá: starosta.

66.3 Výběr dodavatele zámkové dlažby pro opravu chodníku v ul. K Horoměřicům. Předkládá: Č.

Mudruňka, ref. realizace investic.

66.4 Návrh smlouvy - stavebniny DEK. Předkládá: Č. Mudruňka, ref. realizace investic.

66.5 Opatření proti šíření koronaviru Covid-19. Předkládá: starosta.

66.6 Dopis náměstka primátora Pavla Vyhnálka k podpoře platební morálky hl.m. Prahy. Předkládá:

starosta.

66.7 Stavba „Kulturně komunitní centrum“ - dodatek smlouvy o dílo č. 2. Předkládá: Ing. V. Vik,

mistostarosta.

66.8 „Kulturně komunitní centrum“ - protipožární dveře. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby.

66.9 Nesouhlas SVJ Holubi 1239/2 s připojením domu k další optické síti. Předkládá: starosta.

66.10 Doplňkové úpravy a výsadby ovocné aleje podél obnovené polní cesty na Lysolaje. Předkládá: Ing.

M. Novotný, ref. ZP

66.11 Nástavba radnice — KKC - nabídka na zpětnou montáž sirény. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, ref.

realizace investic.

66.12 Komunikace Starý Suchdol- výběr projektanta. Předkládá: starosta.

66.13 Školkovné v mateřských školách zřizovaných městskou částí Praha-Suchdol. Předkládá:

starosta.



% ZÁPIS ZE 66. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 1. DUBNA 2020

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

lng. Gabriela Lněničková - radní

Ověřovatelé: lng. Hrobská Mináriková, lng. Vik

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.00 hod.

Program zasedání:

66.1 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s budoucím oprávněným —

PREdistribuce a.s. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada po úpravách

schvaluje návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy č. 033/2020 o zřízení věcného břemene na

pozemcích parc.č. 1627/166, 2197/3, 2303, vše k.ú. Suchdol s budoucím oprávněným — společností

PREdistribuce a.s.,IČ 27376516, se sídlem: Svornosti 3199/19a, 150 00, Praha 5 — uložení

podzemního kabelového vedení NN a VN, vrámci stavební akce: Praha-Lysolaje, Štěpnice, nová

dTS, kVN, kNN, Dolina. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

66.2 Řešení dopravní situace na Starém Suchdole. Pokračování bodu 64.1. Předkládá: starosta.

Rada bere na vědomí negativní vyjádření pana K— k návrhu na zřízení obytné zóny na návsi na

Starém Suchdole, který městská část projednává s odborem dopravy Prahy 6 a který by měl přispět

k dalšímu zklidnění dopravy v dané oblasti. Rada je přesvědčena, že

- zřízení obytné zóny upřednostní chodce a významně zklidní provoz.

- stávající uspořádání ulice Pod Rybníčkem je dáno historickým vývojem zástavby a problém malé

šířky uličního prostoru se bohužel týká většiny ulic na Starém a Novém Suchdole (nedostatečná

šířka komunikace, sloupy osvětlení v chodníku, sklony a šířka chodníků, atd.

- uzavření ulice Pod Rybníčkem by zhoršilo dopravní situaci v jiných částech Suchdola — zejména

by narostl provoz před základní školou, ulice nelze uzavírat na úkorjiných oblastí

- úplné omezení dopravy je možné pouze po vybudování funkční objízdné komunikace,

Rada v nejbližší době schválí zpracování koncepce řešení dopravy v okolí návsi ve vazbě na

předpokládané změny územního plánu v okolí ulice Dvorská a požaduje zpracovat návrh obytné

zóny včetně propočtu nákladů. Hlasování o usnesení: 5-0-0

66.3 Výběr dodavatele zámkové dlažby pro opravu chodníku v ul. K Horoměřicům. Předkládá:

Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada souhlasí s výběrem dodavatele —

společnosti Stavebniny DEK a.s., IC: 03748600 na dodávku zámkové dlažby pro opravu chodníku v

ul. K Horoměřicům. Rada v souvislosti s výstavbou optických kabelů spol. SUPTECHNIK ukládá:

Ing. Mudruňkovi, aby prováděl denní kontrolu kvality provádění oprav zpevněných ploch a případné

nedodělky ihned reklamoval u zhotovitele prací.

Ing. Novotnému, aby

— prováděl denní kontrolu úpravy zelených ploch a případné nedodělky u zhotovitele prací ihned

reklamoval

— na příští jednání rady předložil přehled úhrad místních poplatků za užívání veřejného prostranství

firmou Suptechnik v souvislosti s výstavbou optických kabelů. Hlasování o usnesení: 5—0—0

66.4 Návrh smlouvy - stavebniny DEK. Předkládá: Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení

rady: Rada souhlasí se zněním Rámcové smlouvy na dodávky materiálů — zámkové dlažby pro

opravu chodníků, se společností Stavebniny DEK a.s., IČ: 03748600 a která umožní odběr dlažby

bez zálohových plateb. Rada pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

66.5 Opatření proti šíření koronaviru Covid-19. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí, že 3.

dubna bude zahájeno vydávání dezinfekčního prostředku na ruce pro domácnosti, starší

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



spoluobčané nad 65 let obdrží balíček 3 ochrannými prostředky a vitamíny, pokračuje distribuce

dezinfekce zejména ordinacím lékařů, prodejnám potravin a že bude zahájeno rozmístění

dezinfekčních prostředků na ruce u hřišť, zastávek BUS a prodejen. Vzhledem k aktuální situaci s

Covid 19 rada MC po dohodě s vedením ZS M. Alše rozhodla, že v případě obnovení školní

docházky ve školním roce 2019/20 nebude tento školní rok z důvodu plánované rekonstrukce

vzduchotechniky v prostorách ZS dne 19.6.2020 předčasně ukončen . Hlasování o usnesení: 5-0-0

66.6 Dopis náměstka primátora Pavla Vyhnálka k podpoře platební morálky hl.m. Prahy.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí a ukládá vedoucímu EO, aby faktury

zadával k platbě bezprostředně po schválení příslušným odborem. Hlasování o usnesení: 5-0-0

66.7 Stavba „Kulturně komunitní centrum“ - dodatek smlouvy o dilo č. 2. Předkládá: lng.

V. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada po úpravách souhlasí s dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 019/2019 se spol. 4P INVEST s.r.o. Kloboucká 1411, 763 31 Brumov-Bylnice IČ: 27740498 na

stavbu „Kulturně-komunitní centrum“. Dodatkem č. 2 se ruší dodatek č. 1 a nahrazují stávající

změnové listy č. 1 a 2 změnovými listy novými - č. 1A a 2A. Dodatkem č. 2 se upravuje předmět díla

v rozsahu vymezeném změnovými listy ZL 1A, ZL 2A, ZL 3, cena díla se dle rozpočtů ve změnových

listech zvyšuje o 554.168,56 Kč na celkovou cenu díla 18.032.155,56 Kč a termin realizace díla se v

důsledku změn díla prodlužuje o 30 kalendářních dnů, tj. do 18. dubna 2020. Hlasování o usnesení:

5-0-0

66.8 „Kulturně komunitní centrum“ - protipožární dveře. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref.

výstavby. Usnesení rady: Rada na základě průzkumu cen schvaluje dodavatele protipožárních dveří

do přístupové chodby u výtahu UMC pro akci Kulturně komunitní centrum: spol. SEPOS, spol. s.r.o.,

středisko Praha 6, Karlovarská 1106/28, 161 00 Praha 6, IC: 155 288 55, za cenu 90.327 Kč včetně

DPH, cena je včetně dopravy a zaměření. Rada pověřuje MgA. Navrátilovou, aby dodávku u

vybraného dodavatele objednala. Hlasování o usnesení: 5-0-0

66.9 Nesouhlas SVJ Holubi 1239/2 s připojením domu k další optické síti. Předkládá: starosta.

Rada bere nesouhlas na vědomí a konstatuje, že stavba optických sítí ve veřejném prostoru v

chodnících a komunikacich byla řádně povolena SU Praha 6 a že případné (ne)připojení uživatelů

na optické sítě je výhradně věcí majitelů nemovitostí.

66.10 Doplňkové úpravy a výsadby ovocné aleje podél obnovené polní cesty do Lysolají,

podél nového fotbalového hřiště. Předkládá: Ing. M. Novotný, ref. ZP Usnesení rady: Rada

ukládá lng. Novotnému objednat dodávku a vysázení habrového živého plotu podél bytových domů

v ul. Holubí za cenu 73.067 Kč bez DPH. Hlasování o usnesení: 5-0-0

66.11 Nástavba radnice KKC — nabídka na zpětnou montáž sirény. Předkládá: lng. Č.

Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada souhlasí „3 nabídkou na zpětnou montáž

sirény na střechu budovy radnice MC od společnosti Cofi s.r.o., IC: 27187616 za cenu 49.500 Kč

bez DPH. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby práce objednal. Hlasování o usnesení: 5-0-0

66.12 Komunikace Starý Suchdol - výběr projektanta. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

na základě výběrového řízení vybrala dodavatele na dodávku projektové dokumentace, inženýrské

činnosti a autorského dozoru na akci ,,Rekonstrukce komunikaci Starý Suchdol“: Sinnps s.r.o., IC

62584332, za cenu 1.770.000 Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s

vybraným dodavatelem. Hlasování o usnesení: 5-0-0

66.13 Školkovné v mateřských školách zřizovaných městskou částí Praha-Suchdol.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje, aby školkovné v mateřských školách, které

zřizuje městská část Praha-Suchdol, nebylo po dobu uzavření školky v důsledku epidemie

coronaviru vybíráno. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 19.00 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 1. 4. 2020

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


