
Program 76. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

9. června 2020

76.1 Vyúčtování služeb BD Stehlíkova. Pokračování bodu 75.17. Předkládá: lng. Vik, místostarosta.

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

místostarosta.

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

J. Navrátilová, ref. výstavby

76.4 Vyhodnocení poptávky na dodávku a montáž VZT a klimatizace do 1. NP radnice. Předkládá: MgA.

J. Navrátilová, ref. výstavby.

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

70.15, 73.13, 74.3., 75.6. Předkládá: Ing. V. Vik, mistostarosta.

76.6 Dopravni situace na starém Suchdole. Pokračování bodu 71.15. Předkládá: starosta.

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

76.8 Obnova a doplnění stávajícího zázemí Dirt Parku Suchdol. Předkládá: lng. A. Hrobská Mináriková.

76.9 Darovaci smlouva č. 58/2020 - Žijeme zde společně, Letiště Praha. Předkládá: starosta.

76.10 Stížnost na aktuálně přetrvávající nedostatečnou MHD. Předkládá: starosta.

76.11 Dary pedagogům a vychovatelům zřizovaných škol. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

76.12 Dary provozním zaměstnancům škol zřizovaných MČ. Předkládá: lng. Vik, místostarosta.

76.13 Program 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.

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

Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

76.15 BD Kamýcká 684 - pokračování bodu 60.3, 71.1. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

76.16 Zápis zjednání KÚRI dne 8. 6. 2020. Předkládá: starosta.



% ZÁPIS ZE 76. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 10. 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. Hrobská Mináriková, lng. Vik

Zapisovatel: Ing. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.15 hod.

Program zasedání:

76.1 Vyúčtování služeb BD Stehlíkova. Pokračování bodu 75.17. Předkládá: lng. Vik,

místostarosta. Usnesení rady: Ráda bere na vědomí vyjádření OHSOM a vyjádření zpracovatele

rozúčtování služeb k nedostatkům uvedeným v žalobě na vyúčtování služeb. Ráda souhlasí

s udělením plné moci pro advokáta Mgr. Vítězslava Dohnala, ev.č. ČAK 12191, advokáta společnosti

Advokátní kancelář Dohnal & Bernard, s.r.o. na zastupování městské části v soudním řízení. Ráda

ukládá paní Felgrové předat plné moci a veškeré potřebné podklady a informace advokátní kanceláři

a průběžně informovat rádu městské části o řešení sporu. Hlasování o usnesení: 5-0-0

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

V. Vik, místostarosta. Úkol trvá, rada dále ukládá MgA. Navrátilové zajistit a předložit radě na

jednání dne 17.6.2020 písemné vysvětlení od technického dozoru stavby provádění dalších úprav

schodiště a vysvětlení důvodů přerušení montáže požárního schodiště. Hlasování o usnesení: 5-0-0

76.3 Kulturně komunitní centrum — změny stavby — pokračování bodu 73.8, 74.2, 75.3.

Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby. Usnesení rady: Rada schvaluje dodatek č. 3 smlouvy

č. 019/2019 se zhotovitelem spol. 4P Invest s.r.o. na realizaci stavby Kulturně komunitního centra.

Dodatkem č. 3 se cena stavby vlivem nepředpokládaných nákladů a požadavků městské části

zvyšuje o 723 205,76 Kč bez DPH na celkovou cenu za dílo ve výši 18 755 361,29 Kč bez DPH.

Rada pověřuje starostu podpisem dodatku č. 3. Hlasování o usnesení: 5-0-0

76.4 Vyhodnocení poptávky na dodávku a montáž VZT a klimatizace do 1. NP radnice.

Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby. Usnesení rady: Rada po provedeném cenovém

průzkumu a vyhodnocení nabídek souhlasí s výběrem dodavatele pro dodávku a montáž VZT a

klimatizace do 1. NP radnice: Společnost Limak TZB s.r.o., IČ: 29151341, za cenu 341.583 Kč s DPH.

Rada ukládá MgA. Navrátilové, aby práce objednala. Hlasování o usnesení: 5-0-0

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

68.4, 70.15, 73.13, 74.3., 75.6. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta. Úkoly pro Ing. Mudruňku a Ing.

Novotného trvají, nebyly předloženy předávací protokoly zpevněných ploch a zeleně v ul.

U Kruhovky a nebyl předložen soupis záborů a plateb za zábory veřejného prostranství.

76.6 Dopravní situace na starém Suchdole. Pokračování bodu 71.15. Předkládá: starosta. Rada

bere na vědomí dopis pána Kaliby.

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

starosta. Rada souhlasí s cenovou nabídkou od společnosti Sinnps s.r.o., Dobrušská 1805/5, 147 00

Praha 4, IČ 62584332, na komplexní posouzení všech možností zklidnění provozu v ulici Pod

Rybníčkem, úsek Ke Kozím hřbetům — V Údolí v rámci úprav stávajících komunikací a dopravního

značení pro zklidnění dopravy vtomto území; celková cena činí 97500 Kč bez DPH. Společnost

Sinnps s.r.o., vybraný zhotovitel dokumentace pro ÚR á SP na rekonstrukci komunikací v celé

oblasti Starého Suchdola a Budovce, byla vybrána z důvodu znalosti komplexního řešení velké části

Suchdola, ználosti místních poměrů a podkladů s ohledem na budoucí rekonstrukce komunikací.

Ráda souhlasí s objednáním komplexního posouzení zejména za následujících podmínek: termín

realizace do 30.9.2020, posouzení bude zahrnovat zpracování mapového podkladu, vypracování a

posouzení všech reálných variant zklidnění dopravy případně regulace provozu, projednání

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



s městskou částí, s veřejností, policií a OŽPAD Praha 6 a zpracování vybrané varianty do realizační

úrovně“Projekt pro změnu dopravního režimu“ vč. propočtu nákladů a potřebných stanovisek pro

realizaci záměru. Rada pověřuje starostu podpisem objednávky. Hlasování o usnesení: 5-0-0

76.8 Obnova a doplnéni stávajícího zázemí Dirt Parku Suchdol. Předkládá: Ing. A. Hrobská

Mináriková. Rada bere návrh na vědomí a odkládá na příště.

76.9Darovací smlouva c. 58/2020 - Žijeme společně, Letiště Praha. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada schvaluje předloženou darovací smlouvuč.58/2020 na peněžitý dar ve výši

913.220,- Kč od Letiště Praha a. s. na realizace projektů MČ v oblasti životního prostředí žádá

zastupitelstvo o projednání a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

76.10 Stížnost na aktuálně přetrvávající omezený provoz MHD zvláště v nočních hodinách.

Předkládá: starosta. Cetnost linek MHD byla snížena v důsledku Covid 19, rada žádá o obnovení

původního provozu MHD v nejbližší možně době. Hlasování o usnesení: 5-0-0

76.11 Dary pedagogům avychovatelům zřizovaných škol. Předkládá: lng. Vik, místostarosta.

Usnesení rady: Rada scvhvaluje dary pro pedagogické pracovníky avychovatele příspěvkových

organizací zřizovaných MC Praha-Suchdol dle následujících pravidel:

- příjemcem daru je pedagogický pracovník a vychovatel, který byl zaměstnancem příspěvkové

organizace během školního roku 2019/2020 a to minimálně polovinu období leden - červen, za kterou

je odměna poskytována, tj. 3 měsíce;

- dar bude poskytnut ve výši 4 800 Kč pro každého pedagogického pracovníka, který byl

zaměstnancem příspěvkové organizace v období leden - červen 2020 (tj. po dobu 6 měsíců);

- pokud byl příjemce zaměstnancem příspěvkové organizace kratší dobu než 6 měsíců, poskytuje se

mu dar v alikvotní výši.

Rada po úpravách schvaluje vzorovou darovací smlouvu na uvedené dary. Rada ukládá paní

Martincově připravit darovací smlouvy pro jednotlivé pedagogy. Rada ukládá vedoucímu EO zaslat

po podpisu smluv oběma stranami dary na účty příjemců. Hlasování o usnesení: 5-0-0

76.12 Dary provoznim zaměstnancům škol zřizovaných MČ. Předkládá: lng. Vik, místostarosta.

Usnesení rady: Rada schvaluje poskytnutí daru provozním zaměstnancům škol zřizovaných MC

Praha-Suchdol dle následujících pravidel:

- ve výši 4.000,- Kč pro pracovní úvazek 0,5 - 1,0;

- ve výši 2.000,- Kč pro pracovní úvazek 0,1 - 0,49.

- příjemcem daru je pracovník, který byl aje zaměstnancem příspěvkové organizace během školního

roku 2019/2020, min 5 měsíců;

- pokud byl příjemce zaměstnancem příspěvkové organizace kratší dobu než 10 měsíců, poskytuje

se mu dar v alikvótní výši,

- tento darje vyplácen jednou ročně, vždy ke konci školního roku.

Rada schvaluje po úpravách vzor darovací smlouvy. Rada ukládá paní Martincové, aby připravila

darovací smlouvy pro jednotlivé zaměstnance a dále ukládá vedoucímu EO zaslat po podpisu smluv

oběma stranami dary na účty příjemců. Hlasování o usnesení: 5-0-0

76.13 Program 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol. Předkládázv starosta. Usnesení

rady: Rada po úpravách schvaluje předložený program 9. zasedání ZMC Praha-Suchdol a

doporučuje ho zastupitelstvu k projednání. Hlasování o usnesení: 5-0-0

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

kapacity“. Předkládá: lng. Vik, místostarosta. Rada bere na vědomí, že celkové předpokládané

náklady na přípravu a realizaci stavby, jsou po vyhodnocení výběrových řízení na zhotovitele

stavebních prací předpokládány ve výši 21,915 mil Kč vč. DPH a rezervy na nepředpokládané

výdaje stavby až do výše 17% a s předpokládaným čerpáním finančních prostředků v roce 2020 cca

16,9 mil Kč vč. DPH. K dispozici jsou na rok 2020 finanční prostředky z dotace SFŽP, rezervy HMP

a z rozpočtu městské části ve výši 17,4 mil Kč.

76.15 BD Kamýcká 684 — pokračování bodu 60.3, 71.1. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta. Rada

odkládá na příště.

76.16 Zápis zjednání KÚRI dne 8. 6. 2020. Předkládá: starosta

1) Žádost o stanovisko pro ÚS a napojeni na komunikaci pro novostavbu garáže Ke Kozím

Hřbetům. Místo: ul. Ke Kozím Hřbetům, pozemek parc.č. 34/3, stavebník:_.

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI nesouhlasí s napojením pozemku parc. č. 34/3 k.ú.

Suchdol na komunikaci Ke Kozím hřbetům. Nemovitost je již na komunikaci připojena,z toho důvodu

by navrhovaná garáž měla být umístěna na dvoře a vjezd mít směrován do prostoru dvora. Rada

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

2) Žádost o stanovisko pro dělení pozemku parc.č. 688/1 k.ú. Suchdol. Místo: mezi ul.

Staročeskou a Armádní; majitelé pozemku:_Usnesení rady: Rada na

základě doporučení KÚRI souhlasí s dělením pozemku parc.č. 688/1 k.ú. Suchdol. Rada ukládá Ing.

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

3) Žádost o stanovisko pro odstranéni RD K Háji č.p. 890 a představení záměru novostavby RD.

Místo: KHáji1890, Praha-Suchdol; stavebník: lng. _. Usnesení rady: Rada na základě

doporučení KURI souhlasí s odstraněním RD č.p.890 na pozemku parc.č. 932, 933 v k.ú Suchdol, ul.

KHáji. Rada dále nesouhlasí s návrhem stavby prezentovaným v záměru, a to z následujících

důvodů:. V současnosti je nemovitost napojena na místní komunikace dvěma vjezdy, je dostatečně i

po eventuálním rozdělení pozemku a nesouhlasí tedy s dalšími vjezdy na pozemek. Investor by také

měl zvážit objem navrhovaného objektu, který se jeví jako předimenzovaný vzhledem k okolní

zástavbě, projekt by také měl v maximální míře zachovat plochu zahrady a tedy zvážit umístění

garážových stání do půdorysu navrhovaného domu. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko

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

4) Žádost o stanovisko kzáměru stavby přístřešku se zahradním domkem. Místo:

Novosuchdolská 367/39, Praha-Suchdol, pozemek parc.č. 973 vk.ú Suchdol; stavebník: _.

Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se stavbou přístřešku se zahradním

domkem. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-

0-0

6) Žádost o stanovisko pro ÚR a SP stavby „Přístavba nebytového objektu 1159“. Misto: Za

Sokolovnou 1159, Praha-Suchdol, parc.č. 1103/3,1103/2 v k. ú Suchdol; stavebník/investor:“

_ Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se stavbou „Přístavba

nebytového objektu 1159, Praha 6-Suchdol“ a žádá zachovat stávající chodník podél nemovitosti.

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

7) Žádost o stanovisko pro ÚS a SP ke stavbě 14T1100 Obnova vodovodního řadu ul.

Hřebenová, Praha-Lysolaje. Místo: ul. Hřebenová, Praha-Lysolaje, Sídlištní; stavebník: PVS.

Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se stavbou 14T1100 Obnova vodovodního

řadu ul. Hřebenová, Praha-Lysolaje. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

8) Žádost o stanovisko pro provedeni stavby pokládky optických kabelů CETIN 0967/19

FTTH_Suchdolské náměstí_PH_OK. Místo: Suchdolské náměstí, pozemek parc.č. 2375 vk.ú.

Suchdol; stavebník: CETIN a.s. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI nesouhlasí

s provedením stavby pokládky optických kabelů CETIN 0967/19 FTTH_Suchdolské náměstí_PH_OK,

Předložená dokumentace — situace bez uvedení měřítka - neumožňuje posoudit, zda projektant

respektoval technické normy a pražské stavební předpisy. Rada požaduje, aby pokládka inženýrských

sítí a jejich ochranných pásem umožňovala výsadbu a údržbu zeleně. Sítě tedy mají být při

respektování platných technických norem a pražských předpisů položeny co nejblíže sobě, avšak

sohledem na ochranná pásma, s minimálním nárokem na okolní prostor. Rada ukládá lng.

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

9) Žádvost o stanovisko pro ÚR a SP na stavbu „Akumulační jímka A4-2 v areálu ČZU“. Místo:

areál CZU u parkoviště fakulty životního prostředí, parc. č. 1627/1 v k.ú Suchdol, stavebník: ČZU.

Usnesenívrady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se stavbou „Akumulační jímka A4-2

v areálu CZU“. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování

ousnesení: 5-0-0

10) Žádost o stanovisko pro umisténi přípojky plynu k RD Budyňská 378/15. Místo: Budyňská

378/15, Praha-Suchdol parc č.: 5, k.ú. Suchdol, stavebník/investor: Ing.fl

Usneseni rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se stavbou „Praha-Suchdol, Budyňská

ulice, č.p.378 - PLYNOFIKACE OBJEKTU“. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal

žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

11) Žádost o stanovisko pro ÚR a SP na stavby „Stavba akumulačních nádrží PZ skleníků

CZU“. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se stavbou „Stavba akumulačních

nádrží PZ skleníků ČZU“. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



13) Žádost o stanovisko — pro rekolaudaci nebytových prostor BD Ke Kladivům 970. Místo: Ke

Kladivům 970, Praha-Suchdol, parc č.: 1622 v k.ú Suchdol; Žadatel: Společenství vlastníků domu č.p.

970. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s rekolaudaci nebytových prostor BD

Ke Kladivům 970 ze sušárny, prádelny, mandlovny, WC, úklidové místnosti a, chodbičky na posilovnu a

tělocvičnu. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usneseni:

5-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 19.50 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 10. 6. 2020

 podpis ověřovatelů:

 podpis starosty MČ:


