
Program 67. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

8. dubna 2020

67.1 RO - poskytnutí fin. prostředků k projektům OPPPR v celkové výši 627,9 tis. Kč. Předkládá: J.Štůla,

vedoucí EO.

67.2 RO-poskytnuti investiční dotace ze SFŽP ve výši 500 tis. Kč na nákup užitkového

elektrovozidla. Předkládá: J.Stůla, vedoucí EO.

67:3 RO - navýšení rozpočtu roku 2020 účelově investiční dotace z rezervy pro MČ HMP. Předkládá:

J.Stů|a, vedoucí EO..

67:4 RO - Navýšení rozpočtu roku 2020 o neinvestiční dotaci na oblast kriminality v r. 2020. Předkládá:

J.Stů|a, vedoucí EO.

67.5 RO - navýšení rozpočtu roku 2020 o dotaci na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti

s šířením nového typu koronaviru. Předkládá: J. Stůlá, vedoucí EO.

67.6 RO - navýšení rozpočtu roku 2020 - ponechání účelových prostředků vcelkově výši

52 957 898,52 Kč. Předkládá: J.Stůla, vedoucí EO.

67.7 Zadávací dokumentace na akci „ZŠ Suchdol — zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení

kapacity — technologie kuchyně“. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby.

67.8 Zadávací dokumentace na akci „Rekonstrukce a zařízení počítačové učebny ZŠ M. A|še“.

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

67.9 Informace k vyúčtování služeb v bytových domech za r. 2019. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

67.10 Žádost spol. POWER Print o odpuštění platby za pronájem parkovacího místa a úpravu režimu

parkování před prodejnou. Předkládá: starosta.

67.11 Žádost MŠ K Roztokům o schválení vyřazení majetku. Předkládá: Mgr. J. Hešíková Barková,

ředitelka MS K Roztokům.

67.12 Záznam zjednání KURI dne 6. 4. 2020. Předkládá: starosta.

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

67.14 Zahrady se hřbitovem u Kaple sv. Václava. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

64.15 Výpůjčka pozemků ve správě MČ Pražské vodohospodářské společnosti a.s. pro realizaci akce

„Obnova vodovodních řadů Nový Suchdol, Praha 6“. Předkládá: starosta.



ZÁPIS zE 67. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 8. 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. Andrea Hrobská Mináriková , lng. Vik

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.15 hod.

Program zasedání:

67:1 R0 - poskytnuti fin. prostředků k projektům OPPPR v celkové výši 627,9 tis. Kč. Předkládá:

J.Stů|a, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada bere na vědomí zvýšení rozpočtu na r. 2020 o poskytnutí

účelových investičních a neinvestičních finančních prostředků v rámci Operačního programu Praha -

pól růstu (OPPPR),vv celkové výši 627,9 tis. Kč. Finanční prostředky jsou poskytnuty na následující

projekty: projekt MS K Roztokům - polytechnická učebna ve výši 325,5 tis. Kč; projekt Kulturně

komunitní centrum ve výši 302,4 tis. Kč. Rada žádá FV a ZMC o projednání rozpočtového opatření a

vedoucímu EO ukládá zařadit uvedené finanční prostředky do rozpočtu r. 2020 dle pokynu MHMP.

Hlasování o usnesení: 5-0-0.

67.2 RO-poskytnutí investiční dotace ze SFŽP ve výši 500 tis. Kč na nákup užitkového

elektrovozidla. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí se zvýšením

rozpočtu na rok 2020 o účelovou investiční dotaci ze Státního fondu životního prostředí v celkové

výši 500 tis. Kč na akci č. 81200 — Nákup užitkového elektrovozidla pro MC Suchdol. Rada v této

souvislosti schvaluje následující rozpočtové opatření: příjmová strana: odpa 6330 — převody vl.

fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 4251 — investiční převody mezi statutárními městy a jejich

městskými obvody nebo částmi, UZ 90992, ORG 81200, zvýšit 0 Kč 500.000,-; výdajová strana: odpa

6171 — činnost místní správy a pol. 6123 — Dopravní prostředky, UZ 90992, ORJ 901, ORG 81200,

zvýšit 0 Kč 500.000,-. Uprava rozpočtu bude provedena pod číslem 2008. Příjmy i výdaje budou

označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO zařadit fin. prostředky

do rozpočtu r. 2020 dle pokynu MHMP. Elektromobil byl pořízen v r. 2019 pro potřeby pracovní čety.

Hlasování o usnesení: 5-0-0.

67.3 RO - navýšení rozpočtu na rok 2020 o účelové investiční dotace z rezervy pro MČ HMP.

Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada bere na vědomí zvýšení rozpočtu na r. 2020

o poskytnutí účelových finančních prostředků v celkové výši 12.350 tis. Kč. Tyto prostředky jsou

určeny na akci Zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity ZS (ORG 81272) ve výši

7.350 tis. Kč a na akci Rekonstrukce kaple sv. Václava a výstavba hřbitova (ORG 81273) ve výši 5

000 tis. Kč. Rada žádá FV a ZMC o projednání rozpočtového opatření a ukládá EO zařadit fin.

prostředky do rozpočtu r. 2020 dle pokynu MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0

67.4 RO - navýšení rozpočtu na rok 2020 o neinvestiční dotaci z grantů HMP na oblast

kriminality. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí s navýšením rozpočtu

na rok 2020 o neinv. dotaci ve výši 59. tis. Kč z grantového programu hl. m. Prahy v oblasti prevence

kriminality v roce 2020 na projekt Zijeme zde spolu — Naše bezpečí a v té souvislosti schvaluje

následující rozpočtové opatření: příjmová strana: odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech

územní úrovně a pol. 4137 — převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi,

UZ 115, ORJ 504, zvýšit 0 Kč 59.000,-; výdajová strana: odpa 3549 — ostatní speciální zdravotnická

péče a pol. 5169 — nákup ost. služeb, UZ 115, ORJ 504, zvýšit 0 Kč 59.000,-. Uprava rozpočtu bude

provedena pod číslem 3010, dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2020. Příjmy i výdaje

budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP (viz příloha dopis). Rada ukládá vedoucímu

EO provést schválené rozpočtové opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



67.5 RO - navýšení rozpočtu na rok 2020 o dotaci na výdaje při řešení krizové situace

v souvislosti s šířením nového typu koronaviru. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady:

Ráda bere na vědomí zvýšení rozpočtu r. 2020 o poskytnutí účelových finančních prostředků v celkové

výši 2.276,8 tis. Kč na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru

a žádá FV a ZMČ o projednání rozpočtového opatření. Rada ukládá vedoucímu EO zařádit fin.

prostředky do rozpočtu r. 2020 dle pokynu MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

67.6 RO - navýšení rozpočtu na rok 2020 - ponechání účelových prostředků v celkové výši

52.957.898,52 Kč. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada bere na vědomí zvýšení

rozpočtu MČ na rok 2020 o ponechané nevyčerpané účelové finanční prostředky v celkové výši

52.957.898,52 Kč a žádá FV a ZMČ o projednání rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení:

5-0-0

67.7 Zadávací dokumentace na akci „ZŠ Suchdol - zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a

navýšení kapacity - technologie kuchyně“. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby.

Usnesení rady: Ráda po úpravách souhlasí se zadávací dokumentaci na dodávku gastronomické

technologie k akci „ZŠ Suchdol — zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity —

technologie kuchyně“. Ráda ukládá MgA. Navrátilové provést výběrové řízení na zakázku malého

rozsahu dle zadávací dokumentace. Hlasování o usnesení: 5—0-0

67.8 Zadávací dokumentace na akci „Rekonstrukce a zařízení počítačové učebny ZŠ M. Alše“.

Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby. Usnesení rady: Rada po úpravách souhlasí se

zadávací dokumentací na dodávku ICT vybavení, nábytku a stavebních úprav počítačové učebny na

akci „Rekonstrukce a zařízení počítačové učebny ZŠ M. Alše“. Poptávka bude doplněna o

specifikaci nábytku. Ráda ukládá MgA. Navrátilové provést výběrové řízení na zakázku malého

rozsahu dle zadávací dokumentace. .Hlasování o usnesení: 5-0-0

67.9 Informace k vyúčtování služeb v bytových domech za r. 2019. Předkládá: H. Felgrová, ref.

BH. Usnesení rady: Rada ukládá referentce BH, aby provedla zápočet přeplatků za rok 2019 oproti

dlužným částkám za předchozí roky. Ráda ukládá referentce BH, aby se vzhledem k očekávanému

nárůstu cen energií v letošním roce zálohy na služby nesnižovaly a u nedoplatků byly přiměřeně

zvýšeny. Ráda žádá referentku BH, aby radě předložila přehled dluhů na nájemném v BH a VHC,

které byly zjištěny při inventuře za rok 2019 a současně opět vyzvala dlužníky k neprodlenému

zaplacení dlužných částek. Rada požaduje na jednání rady dne 15.4.2020 předložit celkovou

informací pro finanční výbor o způsobu řešení dlužných částek v BD Stehlíkova. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

67.10 Žádost spol. POWER Print o odpuštění platby za pronájem parkovacího místa a úpravu

režimu parkování před prodejnou Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada ukládá paní Felgrové

neprodleně informovat žadatele o rozhodnutí rady č. 64.5. 2 18. 3. 2020 o pozastavení pravidelných

plateb nájemného s tím, že nájemné za rok 2020 bude stanoveno pouze pro dobu bez omezení

provozu v důsledku vládního nařízení. Rada ukládá lng. Mudruňkovi provést kontrolu obnovy

povrchů po výstavbě inženýrských sítí na Brandejsově náměstí. Hlasování o usneseni: 5:0:0

67.11 Žádost MŠ K vRoztokům o schválení vyřazení majetku. Předkládá: Mgr. J. Hešíková

Barková, ředitelka MS K Roztokům. Usnesení rady: Rada souhlasi s vyřazením nefunkčního a

rozbitého majetku dle předloženého seznamu a s jeho následnou likvidací odevzdáním do sběrného

dvora. Hlasování o usnesení: 5-0-0

67.12 Záznam zjednání KÚRI dne 6. 4. 2020. Předkládá: starosta.

1) Žádost o stanovisko k ÚR+SP na splaškovou kanalizací v ul Na Mírách. Místo: ul. Na Mírách,

parc.č. 2365 3,129“ v k.ú Suchdol, Stavebník: MC Praha-Suchdol. Usnesení rady: Rada na základě

doporučení KURI souhlasí s kladným stanoviskem k dokumentaci pro UR+SP na splaškovou

kanalizací v ul Na Mírách. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi zajistit propočet nákladů na tuto stavbu na

základě zpracované dokumentace a zaslat stanovisko rady žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

2) Žádost o stanovisko k SP na stavební úpravy RD Na Vrchmezí 791. Místo: Na Vrchmezí č.p.

791, 165 00 Praha-Suchdol, stavebník: Ing. J-l—Usnesení rady: Rada na základě doporu-

čení KURI souhlasí s projektovou dokumentaci k SP na stavební úpravy RD č.p. 791. Rada ukládá

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

3) Žádost o stanovisko na prodloužení doby dočasně stavby regulační stanice plynu. Místo: při

ul. Kamýcká, parc.č. 13/54,v k.ú Suchdol; majitel: PPD a.s. Usnesení rady: Rada na základě doporu-

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



čení KÚRI souhlasí s prodloužením doby dočasné stavby regulační stanice plynu o další 2 roky. Rada

ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

4) Žádost o stanovisko pro změnu stavby dočasné na trvalou. Místo: zahrádkářská kolonie při ul.

Bažantní, parcč. 2271/76 v k. ú Suchdol; majitel: K-S_ Usnesení rady: Rada na základě do-

poručení KÚRI souhlasí se změnou dočasné stavby zahradní chaty v zahrádkářské kolonii při ul. Ba-

žantní, parc.č 2271/76 v k. ú Suchdol na stavbu trvalou a se zapsáním do katastru nemovitostí, ob-

dobné jako je tomu u ostatních chat v přilehlém okolí. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko

rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0—0

5) Žádost o stanovisko k ÚR+SP stavby Budova FŽP čZU v Praze — stavební úpravy bufetu,

zimní zahrada. Místo: Kamýcká 1294, parc.č. 1627/148 a 1627/1 v k.ú Suchdol, stavebník; ČZU.

Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s projektovou dokumentaci k UR+SP

stavby Budova FŽP ČZU v Praze — stavební úpravy bufetu, zimní zahrada. Stavební úprava se týká

stávajících prostor v 1.PP. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hla-

sování o usnesení: 5-0-0

67.13 Opatření proti šíření koronaviru Covid-19. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada bere

na vědomí, že je nadále zajišťován ochranný a dezinfekční materiál starším občanům, místním

ordinacím, lékárně a obchodům. Rada žádá MŠ a ZŠ o informaci o požadavcích na potřebné

dezinfekční a ochranné prostředky pro případ znovuotevření školních zařízení. Rada žádá ředitele

MŠ, aby zodpovědně zvážili možnost podstatného rozšíření prázdninového provozu a následně

zjistili zájem ze strany rodičů. Rada žádá ředitelku ZŠ aby ve spolupráci s DDM projednala možnosti

a podmínky rozšíření činnosti DDM v ZŠ po dobu prázdnin např. formou příměstských táborů a

zjistila zájem o tuto službu ze strany rodičů. Rada ukládá Ing. Hrobské Minárikové koordinovat

spolupráci ZŠ, MŠ a DDM a spolupracovat na zajištění této pomoci rodičům. Hlasování o usnesení:

5-0:0

67.14 Zahrady se hřbitovem u Kaple sv. Václava. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta. Usnesení

rady: Rada bere na vědomí kontrolní propočet nákladů a value engineering zpracované společností

OM Consulting s.r.o., v březnu 2020 na akci Zahrady se hřbitovem u Kaple sv. Václava. Propočet

vychází z projektové dokumentace DÚR/DSP a s přihlédnutím k nepřesnostem propočtu nákladů v

tomto stupni dokumentace potvrzuje cenu stavby stanovenou projektantem. Rada souhlasí s

předloženým návrhem změn v projektové dokumentaci pro provedení stavby, které umožní snížení

předpokládaných stavebních nákladů na 1. etapu stavby 0 2,38 mil Kč bez DPH na 16,97 mil Kč bez

DPH. Rada souhlasí se zpracováním dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu na 1. a 2.

etapu s tím, že budou zapracovány výše uvedené změny projektu, bude respektována výše uvedená

cena stavebních nákladů 1. etapy jako maximální a součástí rozpočtu DPS stavby bude písemné

odůvodnění stavebních nákladů. Rada bere na vědomí kritický havarijní stav střechy a stropu kaple

a ukládá MgA Navrátilové neprodleně: a) předložit radě návrh dodatku smlouvy s projektantem na

aktualizaci původního projektu (pořízený v r. 2015 MHMP) na opravy kaple, b) u Ing. F_C-

zajistit odborný stavební průzkum aktuálního stavu kaple pro upřesnění rozsahu a způsobu opravy

kaple. Hlasování o usnesení: 5-0-0

64.15 Výpůjčka pozemků ve správě MČ Pražské vodohospodářské společnosti a.s. pro realizaci

akce „Obnova vodovodních řadů Nový Suchdol, Praha 6“. Předkládá: starosta. Usnesení rady:

Rada souhlasí s výpůjčkou pozemků o celkové výměře 2.587 m2 (pozemek parc. č. 2333 - 974 m2,

pozemek parc. č. 878/1 - 16 m2, pozemek parc. č. 895 - 27 m2, pozemek parc. č. 2282/4 - 3 m2,

pozemek parc. č. 2282/1 — 150 m2, pozemek parc. č. 2332/1 — 551 m2, pozemek parc. č. 2358/1 — 214

m2, pozemek parc. č. 2346 — 12 m2 a pozemek parc. č. 2347/1 — 640 m2, vše k. ú. Suchdol) Pražské

vodohospodářské společnosti a.s. se sídlem: Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město; IČ:

25656112, za účelem obnovy vodovodních řadů v částech ulic Armádní, K Roztokům, Keltů a

Rýznerova v rámci stavby „Obnova vodovodních řadů Nový Suchdol, Praha 6“. Rada po úpravách

souhlasí s předloženou výpůjční smlouvou a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování o usnesení:

5-0-0.

Zasedání bylo ukončeno v .19:30 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 8. 4. 2020

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


