
Program 75. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

3. června 2020

75.1 Závěrečný účet MČ Praha-Suchdol za r. 2019. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

75.2 Kulturně komunitní centrum - pokračování bodů 71.13, 72.7.,73,7, 74.1. Předkládá: lng. V. Vik,

mistostarosta.

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

J. Navrátilová, ref. výstavby

75.4 Provedení kabeláže na akci „Kulturně komunitní centrum“. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref.

výstavby

75.5 ZŠ Suchdol — příprava stavby „Zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity“ —

pokračování bodu 74.12. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta.

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

70.15, 73.13, 74.3. Předkládá: lng. V. Vik, mistostarosta.

75.7 Výběr dodváVáteIe oprav chodníků u BD v ul. U Kruhovky - zadání. Pokračování bodu 73.20.

Předkládá: lng. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

75.8 Dopravní studie Ulice Pod Rybníčkem, úsek Ke Kozím hřbetům — V Údolí. Předkládá: starosta.

75.9 Podnět na pořízení kvalitního audiovizuálního vybavení k zajištění audiopřenosů z jednání

zastupitelstva. Předkládá: starosta.

75.10 OOP - úprava místního provozu na ul. Kamýcká (vyhrazený jízdní pruh). Předkládá: starosta.

75.11 Kaple sv. Václava - mobiliář. Předkládá: starosta.

75.12 Pozemek parc. č. 6/1 v k.ú. Suchdol, přístup k nemovitosti p. Dejla. Předkládá: lng. M. Kosař,

vedoucí OHSOM.

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

75.14 Smlouva o potravinové pomoci. Předkládá: lng. V. Štěpánková, místostarostka.

75.15 Výstavba Sedlec I stavební uzávěra. Předkládá: Ing. G. Lněničková.

75.16 Ukončení nájemní smlouvy na umístění stojanů na květiny na Suchdolskěm náměstí dohodou.

Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

75.17 Informace o žalobě nájemníků BD Stehlíkova. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

75.18 Opravy a přestavby osvětlovacího stožáru na vozidle CAS 20 - Renault Midlum + revize účelové

nástavby. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

75.19 Jmenování zástupce MČ ve střediskové radě Horizontu. Předkládá: starosta.

75.20 Žádost MS Gagarinova o schválení odpisového plánu zastřešení pískoviště. Předkládá: Mgr. 8.

Zelený, ředitel MS Gagarinova.

75.21 Oprava chodníku a odvodnění mezi schodišti na Starém Suchdole. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka,

ref. realizace investic.

75.22 Aktuální změny a podněty změn územního plánu. Předkládá: starosta.

75.23 Multifunkční hala — studie proveditelnosti — pokračování bodu 73.17, 74.4. Předkládá: Ing. V. Vik,

místostarosta.

75.24 Administrace žádosti do OPPPR — vybavení kulturně komunitního centra, návrh příkázní

smlouvy. Pokračování bodu 72.4. Předkládá: Ing. V. Stěpánková, místostarostka.



% ZÁPIS ZE 75. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 3. ČERVNA 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: Ing. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.55 hod.

Program zasedání:

75.1 Závěrečný účet MČ Praha-Suchdol za r. 2019. Předkládá: J. Štůlá, vedoucí EO. Usnesení

rady: Ráda bere na vědomí předložené dokumenty k závěrečnému účtu za r. 2019 a žádá

o projednání závěrečného účtu ve finančním výboru a na zasedání zastupitelstva městské části.

Ráda ukládá vedoucímu EO zveřejnit závěrečný účet na úřední desce nejméně na 15 dní před

projednáním v zastupitelstvu. Hlasování o usnesení: 5-0-0

75.2 Kulturně komunitní centrum — pokračování bodů 71.13, 72.7.,73,7, 74.1. Předkládá: lng.

V. Vik, místostarosta. Úkol trvá. Ráda bere na vědomí informaci o průběhu stavby a ukládá MgA

Navrátilové požádat projektanta-statika o neprodlenou prohlídku stavby, prověření a potvrzení

projektové dokumentace kotvení a založení schodiště, tedy o potvrzení obsahu změnového listu č.4.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

75.3 Kulturně komunitní centrum — změny stavby - pokračování bodu 73.8, 74.2. Předkládá:

MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby. Ráda bere na vědomí, že po odkrytí zdiva fasády je nutné

projektovou dokumentaci na kotvení schodiště prověřit a potvrdit před schválením změnového listu

č. 4. ze strany zástupců městské části. Rada odkládá na příště, úkol trvá.

75.4 Provedení kabeláže na akci „Kulturně komunitní centrum“. Předkládá: MgA. J. Navrátilová,

ref. výstavby. Usnesení rady: Ráda bere na vědomí nabídku spol. LAM plus, s r.o., IČ: 25129619 a

souhlasí s objednáním slaboproudých rozvodů a kompletačních prvků za cenu 141.811,15 Kč

s DPH. Další uchazeči pro realizaci těchto prácí nebyli oslovení, protože firma LAM PLUS sro.

provedla a spravuje sítě v celé budově radnice. Rada ukládá MgA. Navrátilové, aby práce objednala.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

75.5 ZŠ Suchdol- příprava stavby „Zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení

kapacity“ — pokračování bodu 74.12. Předkládá: lng. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení

rady: Ráda na základě výsledku prověření nabídek administrátorem výběrového řízení a na základě

doporučení hodnotící komise určuje dodavatele stavby „Zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a

navýšení kapacity“: společnost Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s

r.o., IČ 18626084, za cenu 11.610.811,90 Kč bez DPH. Rada ukládá starostovi neprodlené

zveřejnění výsledku výběrového řízení a po uplynutí zákonné lhůty na odvolání pověřuje starostu

podpisem smlouvy o dílo na uvedenou stavbu. Hlasování o usnesení: 5-0-0

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

68.4, 70.15, 73.13, 74.3. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta. Úkoly trvají, rada konstatuje, že nebyl

dodržen termín pro dokončení etapy 2 a ukládá Ing. Mudruňkovi a Ing. Novotnému neprodleně

písemně specifikovat zhotoviteli pokládky optických kabelů veškeré požadavky na dokončení

chodníků a na obnovu zeleně v etapě 1 a 2 v ul. U Kruhovky a předložit předávací protokoly těchto

dvou etap rádě. Ráda dále ukládá Ing. Novotnému vyžadovat od zhotovitele podzemních sítí

dodržování všech ustanovení příslušné vyhlášky pro oznámení záborů veřejného prostranství

včetně termínů úhrad a v případě neplnění těchto závazných podmínek důrazně doporučuje

přistoupit k příslušným sankcím. Ráda trvá na úkolu předložit radě přehled záborů a plateb.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



75.7 Výběr dodavatele oprav chodníků u BD v ul. U Kruhovky — zadání. Pokračování bodu

73.20. Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic. Rada odkládá na příště.

75.8 Dopravní studie Ulice Pod Rybníčkem, úsek Ke Kozím hřbetům — V Údolí. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada odkládá na příště.

75.9 Podnět na pořízení kvalitního audiovizuálního vybavení k zajištění audiopřenosů

zjednání zastupitelstva. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí požadavek JUDr. Listíka na

pořízení kvalitního audiovizuálního vybavení k zajištění audiopřenosů zjednání zastupitelstva. Rada

konstatuje, že v současné době probíhá rekonstrukce zasedací místnost, v jejímž rámci plánována

instalace rozvodů na snímání zvuku ze třech mikrofonů.

75.10 OOP - úprava místního provozu na ul. Kamýcká (vyhrazený jízdní pruh). Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí posouzení možnosti rozporovat dopravní opatření od

AK. Rada žádá starostu, aby informaci o možnostech rozporovat dopravní opatření na ul. Kamýcká

podal zastupitelům na 9. zasedání. Hlasování o usnesení: 5-0-0

75.11 Kaple sv. Václava - mobiliář. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí, že Arcibiskupství

pražskému byl v souvislosti s rekonstrukcí kaple sv, Václava předán následující mobiliář z vybavení:

1 ks sanktuář, 1 ks zpovědnice, 1 ks dvanáctiramenný křišťálový lustr s elektrickými svíčkami, 2 ks

skříní na roucha, 2 ks stoličky, 1 ks přenosný oltář, 1 ks řečnický pult. Rada dále bere na vědomí, že

městská část z vybavení skladuje sadu kostelních lavic a dále obraz sv. Václava, který bude

předmětem výpůjční smlouvy městské části s Arcibiskupstvím pražským.

75.12 Pozemek parc. č. 6/1 v k.ú. Suchdol, přístup k nemovitosti pana D.. Předkládá: Ing.

M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada konstatuje, že se o prodeji pozemku pozemku

parc.č. 6/1, k.ú. Suchdol neuvažuje. Rada souhlasí s přístupem k domu pana D- přes tento

pozemek. Hlasování o usnesení: 5-0-0

75.13 Opatření proti šíření koronaviru Covid-19. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí

obnovení provozu mateřské školy Gagarinova od úterý 2.6. a informaci o plánu na distribuci

dezinfekce v průběhu června.

75.14 Smlouva o potravinové pomoci. Předkládá: Ing. V. Štěpánková, místostarostka. Usnesení

rady: Rada schvaluje smlouvu o potravinové pomoci s Potravinovou bankou Praha a Středočeským

krajem, z.s., Ke Kablu 971, Praha 10, |Č26558491, jejímž předmětem jsou bezplatné dodávky

potravin odebírající organizaci s cílem zajistit bezplatnou distribuci těchto potravin pouze osobám

vtísni. Roční poplatek činí 3.000 Kč. Péčí o potraviny a organizaci potravinové pomoci rada

pověřuje místostarostku Ing. Štěpánkovou. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy a vedoucího

EO po uzavření smlouvy úhradou ročního poplatku. Hlasování o usnesení: 5-0-0

75.15 Výstavba Sedlec I stavební uzávěra. Předkládá: Ing. G. Lnéničková. Rada nesouhlasí s

rozvojem území v oblasti Dolního Sedlce bez vytvoření, projednání a schválení celkové koncepce

zástavby pro toto území — zejména je nutné řešení dopravy, umístění a výstavba školek, školy a

další občanské vybavenosti. Hlasování o usnesení: 5-0-0

75.16 Ukončení nájemní smlouvy č. 41/2008 na umístění stojanů na květiny na Suchdolském

náměstí dohodou. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada souhlasí s ukončením

nájemní smlouvy s Květiny SISI na pronájem části pozemku parc.č. 2375 v k.ú. Suchdol, Suchdolské

náměstí před prodejnou květin, dohodou ke dni 4. 6. 2020. Rada ukládá paní Felgrové, aby vyřídila

náležitosti související s ukončením nájmu a vypořádala nájemné v souladu s rozhodnutím rady o

nájemném v době platnosti opatření proti COVID 19. Hlasování o usnesení: 5-0-0

75.17 Informace o žalobě nájemníků BD Stehlíkova. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

Rada ukládá paní Felgrové zajistit a neprodleně předat Mgr. _v termínu do 12. 6. 2020

stanoviskofirmy Tesporac k vytýkaným nedostatkům ve vyúčtování služeb, který v soudem

vymezeném termínu zpracuje procesní stanovisko k žalobám. Hlasování o usnesení: 5-0-0

75.18 Opravy a přestavby osvětlovacího stožáru na vozidle CAS 20 — Renault Midlum + revize

účelové nástavby. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada schvaluje

objednání opravy a přestavby osvětlovacího stožáru na vozidle CAS 20 — Renault lylidlum + revize

účelové nástavby v ceně 64.310 Kč bez DPH,od společnosti WISS CZECH s.r.o., IC 29305934, se

sídlem Halenkovice 10, 763 63, Halenkovice a pověřuje starostu podpisem objednávky. Rada ukládá

vedoucímu OHSOM objednávku realizovat a zajistit její zveřejnění v registru smluv. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



75.19 Jmenování zástupce MČ ve střediskové radě Horizontu. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Rada jmenuje zástupkyní MC Praha-Suchdol ve Střediskové radě Horizontu paní M—

T“. Rada ukládá starostovi, aby zajistil zaslání informace o jmenování Horizontu.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

75:20 Žádost MŠ Gagarinova o schválení odpisového plánu Předkládá: Mgr. S. Zelený, ředitel

MS Gagarinova. Usnesení rady: Ráda schvaluje následující odpisový plán zastřešení pískoviště

v pořizovací ceně 61.500 Kč, které je evidováno v majetku MS Gagarinova: 3. odpisová skupina,

doba odpisu 10 let, počátek odpisů 1.1.2020. Rada ukládá starostovi, áby zajistil zaslání informace

o stanovisku rády MS Gagarinova. Hlasování o usnesení: 5-0-0

75.21 Oprava chodníku a odvodnění mezi schodišti na Starém Suchdole. Předkládá: Ing.

C. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada souhlasí scenovou nabídkou od

společnosti MBM TRADE CZ, s.r.o., IČ: 25507222 na opravu chodníku vč. vytvoření odvodnění mezi

schodišti mezi ul. V Údolí a ul. Starosuchdolská za cenu 91.911 Kč bez DPH. Jednotkové ceny

odpovídají vysoutěženým jednotkovým cenám na akcích „Oprava chodníku kolem ul. Kamýcká“.

Ráda ukládá Ing. Mudruňkovi, áby práce objednal s tím, že budou účtovány podle provedeného

množství vjednotkových cenách dle nabídky. Hlasování o usnesení: 5-0-0

75.22 Aktuální změny a podněty změn územního plánu. Předkládá: starosta. Ráda bere na

vědomí, že se aktuálně projednávají mino jiné podnět UP 266/2020 - Koordinovaný rozvoj Nového

Sedlce, která obsahuje mimo oblasti Nového Sedlce celý koridor TT z Podbaby na Výhledy včetně

oblasti terminálu, podnět 361/2019 - výsadba stromů na poli před Kozími hřbety, změna Z 3301 / 018

- vypuštění plovoucí značky ZP v severní části území Na Mírách a změna Z 3302 / 018 - vypuštění

plovoucí znáčky ZP vjižní části území Na Mírách.

75.23 Multifunkční hala - studie proveditelnosti — pokračování bodu 73.17, 74.4. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že ekonomický odbor neshledal nedostatky v

informacích o hospodaření městské části v minulých letech, které jsou uvedeny ve studii — verze k

projednávání v orgánech MC. Ráda žádá finanční výbor a zastupitelstvo o projednání studie.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

75.24 Administrace žádosti do OPPPR — vybavení kulturně komunitního centra, návrh příkazní

smlouvy. Pokračování bodu 72.4. Předkládá: Ing. V. Štěpánková, místostarostka. Usnesení rady:

Ráda po úpravách schvaluje příkazní smlouvu na administraci žádosti do OPPPR — vybavení

kulturně komunitního centra s vybranou zhotovitelkou Mgr. Vladimírou Kalivodovou. Rada pověřuje

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

Zasedání bylo ukončeno v 20.20 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 3. 6. 2020

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


