
Program 73. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

20. května 2020

73.1 Vyhodnocení nabídek na akci „Rekonstrukce a zařízení počítačové učebny ZŠ M. Alše“.

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

73.2 Nabídka na administraci žádosti do OPPPR - vybavení kulturně komunitního centra -

pokračování bodu 72.4. Předkládá: starosta.

73.3 Pojistná smlouva Kooperativa č. 052/2020 - pojištění odpovědnosti zastupitelů obce. Předkládá:

Ing. M. Kosař, ved. OHSOM.

73.4 Žádost kavárny Don Cafeto — umístění předzahrádky na Suchdolské náměstí. Předkládá: starosta

73.5 Žádost neziskové organizace EDA cz o finanční příspěvek na sociální služby pro rodiny ze

Suchdola. Předkládá: starosta

73.6 Uzavření Místní veřejné knihovny Suchdol — revize knih. Předkládá: Jiřina Klímová Krausová, ved.

knihovny.

73.7 Kulturně komunitní centrum - pokračování bodu 72.7. Předkládá: V. Vik, místostarosta.

73.8 Kulturně komunitní centrum - informace o průběhu stavby. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref.

výstavby.

73.9 Daň z nemovitosti - rok 2020 - pokračování bodu 72.10. Předkládá: starosta

73.10 Participativní rozpočet 2020 - přehled návrhů pro hlasování. Předkládá: Ing. V. Štěpánková,

místostarostka.

23.11Podmínky pro hlasování o trumfech 2020 - participativní rozpočet. Předkládá: Ing. V.

Stěpánková, místostarostka.

73.12 Zadávací dokumentace „Urbanisticko-dopravní studie Na Mírách“ pokračování bodu 72.11.

Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

73.13 Úpravy povrchů po pokládce optických kabelů v ul U Kruhovky - pokračováni bodu 66.3, 68.4,

70.15. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

73.14 Obnova kanalizace Výhledy - pokračování bodu 48.6, 70.1. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

73.15 Výroční zpráva Horizontu - centra služeb pro seniory za rok 2019. Předkládá: starosta.

73.16 Údržba chodníků — rozšíření spolupráce s Pražskými službami a.s. Předkládá: Ing. Vik,

místostarosta.

73.17 Multifunkční hala - studie proveditelnosti. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

73.18 Dodatek č. 1 smlouvy č. 174/2019 - úplatný převod pozemků parc.č. 2323/7 a 2323/8. Předkládá:

tajemnice.

73.19 Spoluorganizace ||. ročníku běžeckého závodu Suchdol běží - nový termin. Předkládá: Z.

Krumpholcová, ref. kultury.

73.20 Vyhodnocení výběru dodavatele oprav chodníků u BD v ul. U Kruhovky. Předkládá: Ing. Č.

Mudruňka, ref. realizace investic.

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

73.22 Termín jednání zastupitelstva. Předkládá: starosta.



% ZÁPIS ZE 73. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 20. KVĚTNA 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. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.15 hod.

Program zasedání:

73.1 Vyhodnocení nabídek na akci „Rekonstrukce a zařízení počítačové učebny ZŠ M. A|še“.

Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby. Rada otevřela 1 zapečetěnou nabídku na akci

„Rekonstrukce a zařízení počítačové učebny ZŠ M. Alše" a nabídnutou cenu zaznamenala do

protokolu z otevírání nabídek. Usnesení rady: Rada ukládá MgA. Navrátilové, aby nabidku

vyhodnotila zejména z hlediska souladu se zněním zadávací dokumentace a předložila 27.5.2020 radě

vyhodnocení nabídky. Hlasování o usnesení: 5-0—0

73.2 Nabidka na administraci žádosti do OPPPR - vybavení a provoz kulturně komunitního

centra - pokračování bodu 72.4. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada na přípravu, podání a

administraci žádosti do OPPPR — vybavení a provoz kulturně komunitního centra s ohledem na

návaznost na předchozí administrovanou žádost o dotaci na stavbu KKC vybrala paní Mgr.

Vladimíru Kalivodovou, IČ 42536502, za cenu 95 000,- Kč. Hlasování o usnesení: 4-0-1.

73.3 Pojistná smlouva Kooperativa č. 052/2020 - pojištění odpovědnosti zastupitelů obce.

Předkládá: Ing. M. Kosař, ved. OHSOM. Usnesení rady: Rada schvaluje pojistnou smlouvu

č. 8603269351 (pod číslem MČ 052/2020) o pojištění odpovědnosti zastupitelů obce, se smluvní

stranou: Kooperativa pojišťovna a.s. se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21 PSC 186 00, ICO:

471 16617 za následujících podmínek: Celkově roční pojistné po slevě 5 % činí 6.745 Kč; limit

pojistného plnění: 5.000.000 Kč; spoluúčast: 2.500 Kč; pojištění se sjednává po dobu jednoho roku a

prodlužuje se vždy o rok, pokud některá ze smluvních stran neoznámí nejpozději 6 týdnů před

uplynutím pojistného období, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Pojištění zaniká nejpozději

16. 5. 2030, po tomto dni již kprodloužení pojištění nedochází. Rada pověřuje starostu podpisem

uvedené pojistné smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

73.4 Žádost kavárny Don Cafeto - umístění předzahrádky na Suchdolské náměstí. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 2375, k.ú. Suchdol,

Suchdolské náměstí o výměře 16 m2 na dočasnou restaurační zahrádku kavárny Don Cafeto na

dobu od 25.5. do 23.6. 2020 s tím, že provozní doba zahrádky bude od 12.00 hod do 21.00 hod ve

dnech, kdy kavárna bude otevřena. Rada po úpravách schvaluje výpůjční smlouvu a pověřuje

starostu jejím podpisem. Hlasování o usnesení: 4-1-0.

73.5 Žádost neziskové organizace EDA cz o finanční příspěvek na sociální služby pro rodiny

ze Suchdola. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje dar ve výši 10.000 Kč na

zajištění terénní služby raně péče o občany městské části. Rada schvaluje předloženou darovací

smlouvu a pověřuje starostu jejím podpisem. Rada žádá organizaci EDA o zveřejnění informace

opodpoře městské části včetně uvádění loga městské části; s použitím loga rada souhlasí.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

73.6 Uzavření Místní veřejné knihovny Suchdol — revize knih. Předkládá: Jiřina Klímová

Krausová, ved. knihovny. Usnesení rady: Rada souhlasí s uzavřením místní veřejné knihovny od

22. 6. do 26. 6. 2020 z důvodu revize knižních svazků. Hlasování o usnesení: 5-0-0

73.7 Kulturně komunitní centrum - pokračování bodu 72.7. Předkládá: V. Vik, místostarosta.

Rada konstatuje, že informace o změnách a termínech projektové dokumentace stavby Kulturně

komunitní centrum není dosud kompletní a trvá na úkolech 2 usnesení 71.13. Současně rada ukládá

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



zástupcům městské části ve věcech technických odmítnout veškeré návrhy na změnu projektu

zakládající důvod pro posunutí termínu dokončení stavby s výjimkou změn vyvolaných předpisy pro

realizaci a provoz KKC. Rada ukládá okamžitě zajistit a předat zhotoviteli veškeré podklady

o požadavcích na provedení stavby včetně požadavků na barevnost a nepřipustit zdržení stavby

z důvodů na straně městské části. Hlasování o usneseni: 5-0-0

73.8 Kulturně komunitní centrum - informace o průběhu stavby. Předkládá: MgA. J. Navrátilová,

ref. výstavby. Rada revokuje část usnesení č. 71.13 — požadovaný termín dokončení stavby KKC do

15. 6. 2020. Rada bere na vědomí odůvodnění zdržení stavby KKC o 93 dnů v důsledku

přepracování projektové dokumentace na požární schodiště po zjištění skutečného stavu stávající

konstrukce budovy a předloženýv harmonogram prací, který předpokládá dokončení stavby 13. 7.

2020. Rada ukládá zástupcům MC ve věcech technických neprodleně dokončit a projednat příslušný

odůvodněný změnový list a předložit radě dodatek smlouvy na změnu termínu dokončení stavby do

13.7.2020. Hlasování o usnesení: 5-0-0

73.9 Daň z nemovitosti — rok 2020 - pokračování bodu 72.10. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Rada souhlasí poskytnutím příspěvku ve výši 50% roční daně z nemovitosti na vyrovnání

dopadu navýšení daně z nemovitosti pro vlastníky nemovitosti na území MC Praha-Suchdol, která

není zdrojem příjmu, s trvalým pobytem na území MC Praha-Suchdol, kteří jsou příjemci příspěvku

na bydlení. Rada souhlasí s poskytnutím bezúročné půjčky „COVID“ vlastníkům nemovitosti na

území MC Praha-Suchdol, která není zdrojem příjmu, s trvalým pobytem na území MC Praha-

Suchdol v maximální výši 100% roční daně z nemovitosti na její úhradu, se splatností 12 měsíců, za

podmínky, že vlastník není v exekuci ani v insolvenci a v důsledku opatření proti šíření nemoci

covid-19 se ocitl ve finanční tísni. Hlasování o usnesení: 5-0-0

73.10 Participativni rozpočet 2020 - přehled návrhů pro hlasování. Předkládá: Ing.

V. Stépánková, místostarostka. Rada bere na vědomí, že bylo předloženo 13 projektů, do hlasování

postoupilo 12 projektů. Návrh „Proč se to tu takhlejmenuje“ rada MC po provedené evaluaci vyřadila

kvůli komplikacím s umístěním cedulí na soukromé objekty, část projektu bude řešena v elektronické

podobě na webu.

73.11 Podminky pro hlasování o trumfech 2020 “„ participativní rozpočet. Předkládá: Ing.

V. Stépánková, místostarostka. Usnesení rady: Rada MC Praha-Suchdol bere na vědomí, že v rámci

participativního rozpočtu pro rok 2020 bude ve dnech 3. až 19. června 2020 probíhat veřejné

hlasování, vjehož rámci bude možno dát hlas maximálně 3 návrhům z 12, které postoupily do

hlasování. V souladu se schválenými podmínkami mohou hlasovat pouze občané s trvalým pobytem

v městské části, kteří dosáhli 15-ti let nejpozději poslední den hlasování. Rada pověřuje starostu,

aby žádostí o výpis z rejstříku obyvatel zajistil pro organizaci hlasování seznam občanů narozených

před 20. 6. 2005, a to vč. cizinců s trvalým pobytem v městské části. Hlasování o usnesení: 5-0—0

73.12 Zadávací dokumentace „Urbanisticko-dopravní studie Na Mírách“ pokračování bodu

72.11. Předkládá: Ing. Vik, mistostarosta. Usnesení rady: Rada po úpravách souhlasí s návrhem

zadávací dokumentace výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zhotovitele studie

s názvem“„Urbanisticko-dopravní studie Na Mírách“ zaměřené na širší okolí plánovaného terminálu

Výhledy. Rešené území je vymezeno ulicemi Kamýcká, Dvorská, Pod Rybníčkem, Suchdolská, Na

Mírách a cilem studie je zajistit zejména vhodné propojení terminálu Výhledy se zastavěným

územím s důrazem na předložení koncepce zklidnění dopravy v oblasti návsi Starého Suchdola.

Rada ukládá paní Krumpholcové zaslat návrh zadávací dokumentace na oddělení NUTS ||

Severovýchod k projednání zadávací dokumentace v rámci projektu SMACKER. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

73.13 Úpravy povrchů po pokládce optických kabelů v ul. U Kruhovky — pokračování bodu 66.3,

68.4, 70.15. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada ukládá Ing. Mudruňkovi a Ing.

Novotnému předložit na jednání rady dne 27. 5. 2020 soupis nedodělků na chodnících,

komunikacích a zeleni po pokládce optických kabelů — 1. etapa stavby v ulici U Kruhovky a informaci

o aktuálních hlášených záborech a platbách k 20. 5 .2020 společnosti Suptechnik. Rada ukládá Ing.

Novotnému neprodleně zajistit obnovu rozježděných trávníků vč. osetí a provizornich zábran proti

vstupu — vjezdu na obnovené trávníky v ulici u Kruhovky. Hlasování o usnesení: 5-0-0

73.14 Obnova kanalizace Výhledy — pokračování bodu 48.6, 70.1. Předkládá: lng. Vik,

místostarosta. Usnesení rady: Rada ukládá lng. Mudruňkovi předložit na jednání rady dne 27. 5.

2020 informaci o stavu a způsobu řešení obnovy povrchů po rekonstrukci kanalizace na Výhledech a

aktuálním termínu dokončení obnovy povrchů. Rada nadále požaduje doložení harmonogramu

stavby a provedení obnovy všech asfaltových povrchů chodníků a vozovek odstraněných nebo

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



poškozených stavbou v souladu s požadavky v usnesení Rady hl. m. Prahy č. 95 ze dne

31. 1. 2012, „Zásady a technické podmínky pro zásah do povrchů komunikací a provádění výkopů a

zásypů rýh pro inženýrské sítě“ v aktuálním znění. Hlasování o usnesení: 5-0-0

73.15 Výroční zpráva Horizontu - centra služeb pro seniory za rok 2019. Předkládá: starosta.

Rada bere na vědomí.

73.16 Údržba chodníků - rozšíření spolupráce s Pražskými službami a.s. Předkládá: lng. Vik,

místostarosta. Usnesení rady: Rada ukládá vedoucímu OHSOM Ing. Kosařovi projednat neprodleně

rozšíření činnosti Pražských služeb, a.s. o odstraňování plevelů na chodnících v ulicích Lysolajská,

Výjezdní, Na Vrchmezí a Suchdolská při dodržení stávajících obchodních podmínek a zahájení

73.17 Multifunkční hala - studie proveditelnosti. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta. Usnesení

rady: Rada bere na vědomí pracovní návrh Studie proveditelnosti multifunkční sportovní haly a

informaci o zdržení při zpracování studie z důvodu prodlevy při získávání vstupních informací a

podkladů od dotčených organizací. Rada s ohledem na množství různých investičních a jiných

účelových dotací obdržených v minulých letech ukládá vedoucímu EO ověřit, případně navrhnout

upřesnění vstupních údajů o hospodaření městské části z let 2009-2019, zejména část 6 finanční

plán a dlouhodobé financování, a předložit informaci radě. Hlasování o usnesení: 5-0-0

73.18 Dodatek č. 1 smlouvy č. 174/2019 - úplatný převod pozemků parc.č. 2323/7 a 2323/8.

Předkládá: tajemnice. Usnesení rady: Rada schvaluje dodatek č.1 kupní smlouvy na úplatný převod

pozemků parc.č. 2323/7 a 2323/8 v k.ú. Suchdol č. 174/2019 ze dne 14.10.2019, kterým se

upravuje zřízení zástavního a předkupního práva na prodávané pozemky z důvodu úplněho

zaplacení kupní ceny ze strany kupující. Hlasování o usnesení: 5-0-0

73.19 Spoluorganizace II. ročníku běžeckého závodu Suchdol běží — nový termín. Předkládá:

Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada souhlasí s novým termínem ||. ročníku

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

Kopaninský spolek, z.s. v sobotu 27. června 2020 na Komunitní zahradě Suchdol. Rada souhlasí se

spoluúčastí ve výši 20.000 Kč na zajištění registrace, časomíry a odměn pro závodníky. Po skončení

akce bude vystoupení country skupiny Docenti. Rada ukládá Z. Krumpholcové, aby zajistila

spolupráci s organizátory. Hlasování o usnesení: 5-0-0

73.20 Vyhodnocení výběru dodavatele oprav chodníků u BD v ul. U Kruhovky. Předkládá: lng.

Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Rada odkládá na příště.

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

z důvodu výskytu nákazy covid-19 byla do 29. 5. 2020 uzavřena Mateřská škola Gagarinova. Rada

dále bere na vědomí, že v pondělí 25. 5. 2020 zahajuje výuka žáků 1. stupně ZŠ M. Alše.

73.22 Termín jednání zastupitelstva. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí, že starosta

stanovil termín jednání zastupitelstva na čtvrtek 25. června 2020 od 18 hodin.

Zasedání bylo ukončeno ve 20.20 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 20. 5. 2020

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


