
Program 74. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

27. května 2020

74.1 Kulturně komunitní centrum — pokračování bodů 71.13, 72.7.,73,7. Předkládá: V. Vik, místostarosta.

74.2 Kulturně komunitní centrum — změny stavby - pokračování bodu 73.8. Předkládá: MgA. J.

Navrátilová, ref. výstavby

74.3 Úpravy povrchů po pokládce optických kabelů v ul. U Kruhovky — pokračování bodu 66.3, 68.4,

70.15, 73.13. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta.

74.4 Multifunkční hala - studie proveditelnosti - pokračování bodu 73.17. Předkládá: lng. V. Vik,

místostarosta.

74.5 Profil zadavatele na portálu Vhodné uveřejnění na období 2020/2021. Předkládá: starosta.

74.6 Rozšíření letiště v Ruzyni - posouzení dokumentace EIA z hlediska ochrany klimatu. Předkládá:

lng. V. Vik, místostarosta.

74.7 Návrh OZV hl. m. Prahy, kterou se mění Statut hl.m. Prahy. Předkládá: starosta.

74.8 Pravidla pro poskytování finančních prostředků z rezervy na spolufinancování projektů EUIEHP

ve schváleném rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2020. Předkládá: starosta.

74.9 Návrh nařízení hl. m. Prahy o zřízení přírodní památky Zámky. Předkládá: starosta.

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

74.11 Žádost SVJ bytového areálu Výhledy l o regulaci holubů. Předkládá: starosta.

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

Předkládá: lng. Vik, místostarosta. „

74.13 Vyhodnocení nabídek na akci „Rekonstrukce a zařízení počítačové učebny ZS M. Alše“.

Pokračování bodu 74.1 Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby.

74.14 „Kulturně komunitní centrum“ - výběr zhotovitele kabeláže. Předkládá: MgA. J. Navrátilová.

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

Předkládá: lng. Hrobská-Mináriková, radní.

74.16 Vodovod v ul. Na Rybářce. Předkládá: lng. G. Lněničková, radní.

74.17 Oznámení o veřejném jednání nad zpracovanou územní studií Starý Suchdol. Předkládá:

starosta.

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

místostarosta.



% ZÁPIS ZE 74. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 27. KVĚTNA 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: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.00 hod.

Program zasedání:

74.1 Kulturně komunitní centrum - pokračování bodů 71.13, 72.7, 73.7. Předkládá: lng. V. Vik,

mistostarosta. Usneseni rady: Ukol trvá, rada požaduje písemnou informaci o aktuálním stavu změn

v projektové dokumentaci stavby nejpozději na zasedání rady 3. 6. 2020. Hlasování o usnesení: 5-0-

0

74.2 Kulturně komunitní centrum — změny stavby — pokračování bodu 73.8. Předkládá: MgA. J.

Navrátilová, ref. výstavby. Usnesení rady: Rada bere na vědomí informaci o předpokládaném

dokončení stavby dne 13. 7. 2020 a ukládá MgA. Navrátilové neprodleně dokončit projednávání

dodatku č. 3 a změnového listu č. 4 a požaduje předložit písemné odůvodnění prodloužení termínu

dokončení stavby a dodatku č. 3 ke smlouvě na uvedenou stavbu na zasedání rady dne 3. 6. 2020.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

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

68.4, 70.15, 73.13. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí

informaci o stavu nedokončených povrchů po pokládce optických kabelů v ul. U Kruhovky a

sjednaný termín 31. 5. 2020 pro dokončení 1. a 2. etapy stavby. Rada pro oblast mezi ulicemi

Sídlištní, Kamýcká, U Kruhovky, Brandejsovo náměstí ukládá Ing. Novotnému ve věci obnovy zelené

a Ing. Mudruňkovi ve věci zpevněných povrchů předložit na příští jednání rady podrobný soupis vad

a nedodélků k 31.5. 2020. Vzhledem k tomu, že stavba je průběžně zahajována v dalších ulicích bez

dokončování prací dříve zahájených, rada nesouhlasí s prodlužováním termínů pro rozpracované

části stavby. Projednání stavu záborů veřejného prostranství rada odkládá na 3. 6. 2020 z důvodu

dovolené lng. Novotného, rada požaduje předložit aktuální stav záborů a plateb k 31. 5. 2020,

včetně skutečného stavu záborů za květen 2020. Hlasování o usnesení: 5-0-0

74.4 Multifunkční hala — studie proveditelnosti - pokračování bodu 73.17. Předkládá: lng. V. Vik,

místostarosta. Rada bere na vědomí požadavky na doplnění studie, po jejich zapracování trvá úkol

zjednání rady pro EO — ovéřit vstupní údaje o hospodaření městské části z let 2009-2019 ve studii,

zejména část 6 finanční plán a dlouhodobé financování, a předložit písemnou informaci radě.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

74.5 Profil zadavatele na portálu Vhodné uveřejnění na období 2020/2021. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada souhlasí s prodloužením služeb Profil zadavatele na portálu Vhodné

uveřejnění na období 2020/2021, cena služby 10.000 Kč za rok. Hlasování o usnesení: 5-0-0

74.6 Rozšíření letiště v Ruzyni - posouzení dokumentace EIA z hlediska ochrany klimatu.

Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada souhlasí se zadáním posouzení

dokumentace EIA z let 2006-2009 zpracované pro záměr na rozšíření letiště v Ruzyni o paralelní

dráhu, a to zejména z hlediska aktuálních právních závazků a přístupů ČR a hl. m. Prahy k ochrané

klimatu, potřebnosti posouzení aktualizace dokumentace EIA a rozsudků odmítajících rozšiřování

letiště ve Vídni a v Londýně. Rada souhlasí s objednáním posouzení u JUDr. Petry Humlíčkové,

Ph.D, advokátky (ČAK 16804), v rozsahu do 30 hodin práce, termínem zpracování do 30. 6. 2020 a

hodinovou sazbou 1 500 Kč bez DPH. Hlasování o usnesení: 5-0-0

74.7 Návrh OZV hl. m. Prahy, kterou se mění Statut hl.m. Prahy. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Rada nemá připomínky k navrhované vyhlášce, kterou se stanoví povinnost stavebních úřadů

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



správních obvodů k nahlašování územních rozhodnutí. Hlasování o usnesení: 5-0-0

74.8 Pravidla pro poskytování finančních prostředků z rezervy na spolufinancování projektů

EU/EHP ve schváleném rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2020. Předkládá: starosta. Rada

bere na vědomí.

74.9 Návrh nařízení hl. m. Prahy o zřízení přírodní památky Zámky. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada nemá připomínky k navrhovanému nařízení. Hlasování o usnesení: 5-0-0

74.10 Opatření proti šíření koronaviru Covid-19. Předkládá: starosta. Rada bere informace na

vědomí.

74.11 Žádost SVJ bytového areálu Výhledy l o regulaci holubů. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Rada bere žádost na vědomí a ukládá Ing. Novotnému prověřit, např. ve spolupráci s CZU,

početní stavy holubů, možnosti regulace a informovat radu do 30. 6. 2020. Hlasování o usnesení: 5-

0-0

74.12 ZŠ Suchdol — příprava stavby „Zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení

kapacity“. Předkládá: lng. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že ve výběrovém

řízení na zhotovitele stavby „Zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity“, část

vzduchotechnika a akustika, byly podána tři nabídky (ceny vč. DPH) — Ekologické a inženýrské stavby,

spol. s r.o. - 14,049 mil. Kč, 4P Invest, s.r.o. 15,715 mil. Kč a Amika First, s.r.o. 16,331 mil. Kč. Rada

pověřuje Ing. Mudruňku zastupováním městské části ve věcech technických na uvedené stavbě a

MgA. Navrátilovou pokračováním v přípravě vybavení počítačové učebny. Rada ukládá Ing.

Mudruňkovi:

- zajistit u spol. ISES kompletní vyhodnocení nabídek podle dvou hodnotících kritérií a předložit na

jednání rady 3. 6. 2020 návrh na výběr zhotovitele,

- zajistit autorský dozor pro jednotlivé části stavby v termínu do 26. 6. 2020,

- neprodleně zajistit TDS a BOZP pro celou stavbu na roky 2020-2021, „

- neprodleně po výběru zhotovitele projednat a schválit se zhotovitelem a ZS závazný harmonogram

stavby.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

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

Pokračování bodu 74.1. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby. Rada ukládá MgA.

Navrátilové:

- informovat ZŠ o stavu výběru zhotovitele a změnách v rozsahu zakázky,

- projednat vyjmutí stavebních prací a přípomocí ze zakázky (souběh se stavbou VZT) s uchazečem

o zakázku,

- prověřit rozsah nabízeného softwaru,

- předložit radě do 10. 6. 2020 návrh smlouvy o dílo projednaný se uchazečem.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

74.14 Podklady pro činnost Kulturně komunitního centra. Usnesení rady: Rada pověřuje

starostu, aby požádal za účelem získání dat pro plán činnosti komunitního centra v registru obyvatel

o seznam cizinců trvale bydlících na území městské části. Hlasování o usnesení: 5-0-0

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

73.12. Předkládá: Ing. Hrobská-Mináriková, radní. Usnesení rady: Rada po úpravách souhlasí

súpravou návrhu zadávací dokumentace výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na

zhotovitele studie s názvem „Urbanisticko-dopravní studie Na Mírách“ - doplnění studie o návrh

případných změn ÚP, prodloužení termínu předání čistopisu studie a navýšení předpokládané ceny

zakázky na 400 tisíc Kč bez DPH. Hlasování o usnesení: 5-0-0

74.16 Vodovod v ul. Na Rybářce. Předkládá: Ing. G. Lněničková, radní. Rada bere na vědomí

sdělení pana Urbánka o naléhavě potřebě zřízení vodovodu k jeho domu. Rada konstatuje, že

žádost o povolení stavby vodovodu je projednávána na stavebním úřadě. Usnesení rady: Rada

pověřuje lng. Lněničkovou, aby panu Urbánkovi na podání odpověděla. 5-0-0

74.17 Oznámení o veřejném jednání nad zpracovanou územní studií Starý Suchdol. Předkládá:

starosta. Rada bere na vědomí, že veřejně jednání nad zpracovanou územní studií Starý Suchdol se

bude konat v pondělí 15. 6. 2020 od 16.00 hod ve velké zasedací místní suchdolské radnice.

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

místostarosta. Rada bere na vědomí stížnosti obyvatel na průběh a provádění stavby a informaci

Ing. Mudruňky o zcela neuspokojivé situaci na stavbě týkající se zejména obnovy povrchů chodníků

a komunikací. Rada ukládá zástupcům MČ na kontrolních dnech stavby opakovaně a důrazně

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



požadovat po investorovi (hl. m. Praha) a zhotoviteli (spol. Alstap) neprodlenou opravu povrchů

v ulici Vysokoškolská, okamžité odstranění škod způsobených stavbou na sousedních

nemovitostech, neprodlené předání reálného harmonogramu stavby a informování obyvatel

o provádění prací v předstihu min. 7 dnů. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

Zasedání bylo ukončeno v 19.10 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 28. 05. 2020

 podpis ověřovatelů:

 podpis starosty MČ:


