
Program 77. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

17. června 2020

77.1 RO - poskytnutí fin. prostředků k Projektům OPPPR v celkové výši 2 905,2 tis. Kč. Předkládá: J.

Stůla, vedoucí EO.

77.2 Žádost o poskytnutí účelových neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy na

realizaci projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví v r. 2020. Předkládá: Ing. V.

Stěpánková, místostarostka.

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

MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby

77.4 Zřízení služebnosti-věcného břemena ve prospěch společnosti PREdistribuce a.s.,na pozemcích,

parc.č. 878/1 a 895 (oboje ul. Rýznerova), 2282/4 a 2362/1 (oboje ul. U Roztockého háje), 2329 (uLStržná),

2332/1 (ul. Nad Mohylou), 2333 (ul. K Roztokům) 2334/1 a 2358/1 (oboje ul. Keltů), vše k.ú. Suchdol.

Předkládá: Ing. M. Kosař. vedoucí OHSOM.

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

70.15, 73.13, 74.3., 75.6, 75.5. Předkládá: Ing. V. Vik, mistostarosta.

77.6 Letni kino 2021 na komunitní zahradě. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

77.7 Smlouva č. 059/ 2020 o vytvoření a veřejném nedivadelním provozování uměleckého výkonu.

Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

77.8 Obnova a doplnění stávajícího zázemí Dirt Parku Suchdol. Pokračování bodu 76.8. Předkládá: Ing.

A. Hrobská Mináriková

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

77.10 Podmínky k DIO v ul. Internacionální pro stavbu PVS „OVŘ Budovec“. Předkládá: Ing. Č.

Mudruňka, ref. reallizace investic.

77.11 Vyhodnocení VŘ na TDI pro stavby v ZŠ M. Alše. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, ref. reallizace

investic.

77.12 Vyhodnocení VŘ na koordinátora BOZP pro stavby v ZŠ M. Alše. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, ref.

realizace investic.

77.13 PZKO pro aglomeraci Praha. Předkládá: starosta.

77.14 Oprava výtahu po zatečení do výtahové šachty. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby.

77.15 Nabídka čZU na odkoupení dřevěného altánu. Předkládá: starosta.

77.16 Vyúčtování služeb BD Stehlíkova - pokračování 75.17, 76.1. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

77.17 Stížnost na provádění pokládky optických kabelů na Suchdolském náměstí a parkování před

prodejnou potravin EDEN. Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

77.18 Dodávkavnadsvětlíkú E|30 nad požární dveře do schodiště ve původni budově ZŠ M. Alše.

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

77.19 Oprava polepů na zásahových vozidlech JSDH. Předkládá: starosta.



% ZÁPIS ZE 77. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 17. 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: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno ve 14.40 hod.

Program zasedání:

77.1 R0 - poskytnuti fin. prostředků k Projektům OPPPR v celkové výši 2.905,2 tis. Kč.

Předkládá: J. Štúla, vedoucí EO. Usnesení rady: Ráda bere na vědomí navýšení rozpočtu r. 2020

o poskytnuté účelové finanční prostředky vrámci OPPPR v celkové výši 2 905,2 tis. Kč na projekt

„Modernizace jazykového vzdělávání na ZŠ Mikoláše Alše“. Rada žádá FV a ZMČ o projednání a

ukládá EO zařadit fin. prostředky do rozpočtu r. 2020 dle pokynu MHMP. Hlasování o usnesení: 5-

0-0

77.2 Žádost o poskytnuti účelových neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu hl. m.

Prahy na realizaci projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví v r. 2020. Předkládá:

Ing. V. Štěpánková, místostarostka. Usnesení rady: Rada schvaluje podání žádosti o poskytnutí

účelových neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci projektů v oblasti

řešení problematiky bezdomovectví v r. 2020 na projekt „Vzít život do vlastních rukou“, s celkovými

náklady na realizaci projektu ve výši 240.000 Kč, z toho požadovaná dotace činí 200.000 Kč. Rada

ukládá paní Krumpholcové, aby žádost zaslala na MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0

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

Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby. Usnesení rady: Rada bere na vědomí zprávu

technického dozoru stavby pana Boučka, že vzhledem knově zjištěným skutečnostem (špatná

únosnost podloží pod základovými patkami schodiště), bylo nutné provést úpravy kotvení schodiště

do budovy, což si vynutilo pozastavení montáže do doby vyrobení nových kotvících prvků; změna

bude mít dopad na cenu a čas provádění díla. Rada ukládá MgA. Navrátilové, aby neprodleně

požádala zhotovitele o předložení rozpočtu víceprací a méněprací, potvrzení termínu dokončení

stavby do 13. 7. 2020 a o předložení návrhu ZL 5 a dodatku 4 smlouvy č. 19/2019. Rada požaduje

projednání a podpis všech dodatků smlouvy před dokončením a předáním stavby. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

77.4 Zřízení sIužebnosti-věcněho břemena ve prospěch společnosti PREdistribuce a.s. na

pozemcích, parc.č. 878/1 a 895 (oboje ul. Rýznerova), 2282/4 a 2362/1 (oboje ul. U Roztockého

háje), 2329 (u|.Stržná), 2332/1 (ul. Nad Mohylou), 2333 (ul. K Roztokúm) 2334/1 a 2358/1 (oboje

ul. Keltů), vše k.ú. Suchdol. Předkládá: Ing. M. Kosař. vedoucí OHSOM. Rada odkládá na příště.

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

68.4, 70.15, 73.13, 743., 75.6., 76.5. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada

bere na vědomí informaci Ing. Mudruňky a Ing. Novotného o aktuální situaci provádění stavby. Rada

ukládá Ing. Novotnému a ing. Mudruňkovi, aby předložili radě protokoly o převzetí chodníků,

komunikací a zelených ploch po pokládce. Hlasování o usnesení: 5-0-0

77.6 Letní kino 2020 na komunitní zahradě. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení

rady: Rada souhlasí s pořádáním a objednáním letního kina u firmy Film For People, o.s, IC

22834605, tři projekce 23. 8., 30. 8. a 4. 9. 2020 na komunitní zahradě, cena max. 44.000 Kč s

kompletním servisem a právy pro veřejnou filmovou projekci. Dále souhlasí se vstupným 100 Kč/os,

pro složky integrovaného záchranného systému a dobrovolníky, kteří se podíleli na opatřeních

COVID-19 bude vstup zdarma. Výběr filmů proběhne v rámci veřejného hlasování. Rada ukládá paní

Krumpholcové, aby zajistila organizaci akce. Hlasování o usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



77.7 Smlouva č. 059/2020 o vytvoření a veřejném nedivadelním provozování uměleckého

výkonu. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada schvaluje smlouvu č.

059/2020 o vytvoření a veřejném nedivadelním provozování uměleckého výkonu s_

Z—, kapela Docenti, na vystoupení při akci „Suchdol běží finále“ pořádané dne 27.6.2020,

za odměnu ve výši 6.000 Kč. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-

0

77.8 Obnova a doplnéni stávajícího zázemí Dirt Parku Suchdol. Pokračování bodu 76.8.

Předkládá: Ing. A. Hrobská Mináriková. Usnesení rady: Rada na podporu činnosti mládeže - obnovu

Dirt Parku Suchdol schvaluje nákup zahradního altánu v ceně 30.030 Kč od společnosti Pergoly

Trutnov s.r.o. a nákup 10 ks nepromokavých plachet v celkové ceně 2.290 Kč od společnosti TIPA

spol. s r.o. Rada ukládá vedoucímu OHSOM, aby neprodleně zajistil objednání uvedeného zboží.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

77.9 Program 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Usnesení rady:

Rada schvaluje doplněný program 9. zasedání ZMC. Hlasování o usnesení: 5-0-0

77.10 Podminky k DIO v ul. Internacionální pro stavbu PVS „OVŘ Budovec“. Předkládá: lng. Č.

Mudruňka, ref. realizace investic. Rada souhlasí s navrženým DIO pro práce na ul. Internacionální

vrámci obnovy vodovodních řadů Budovec v terminu od 27. 6. 2020 do 31. 8. 2020 s následujícími

podmínkami:

- s ohledem na další plánovanou akci PVS „Kanalizace Kamýcká — Stoka B“ rada požaduje maximální

úsilí o zkrácení doby provádění prací na ul. Internacionální,

- rada s ohledem na nedostatek objízdných komunikací nesouhlasí se souběžným prováděním prací

na hlavních komunikacích Suchdola (ul. Internacionální a Kamýcká), před omezením provozu v ul.

Kamýcké požaduje zprovoznění ul. Internacionální v obou směrech.

-je nutná koordinace s dopravním podnikem,

- stavbu doporučuje provádět postupně od Brandejsova náměstí směrem k ul. Suchdolská,

- před zahájením prací v ul. Internacionální udělat vše pro dokončení prací včetně povrchů křižujících a

podélných ulic (Stehlíkova, Gagarinova, Májová, U Hotelu, Osvobození). Rada ukládá Ing.

Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli a investorovi-PVS, a.s. Hlasování o usnesení: 4-0-1

77.11 Vyhodnocení VŘ na TDI pro stavby v ZŠ M. Alše. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace

investic. Usnesení rady: Rada s přihlédnutím ke srovnatelným cenám a informacím o dozorovaných

stavbách vybrala pro zajištění výkonu technického dozoru stavby (TDS) na akce v areálu ZS M. Alše

o prázdninách 2020 a 2021 společnost Building and Project Consultancy s.r.o., IC 05928192, se

sídlem Kestřanská 133, 140 00 Praha 4, za cenu 160.000 Kč bez DPH. Rada žádá lng. Mudruňku o

neprodlené předložení smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. Hlasování o usnesení: 5-0-0

77.12 Vyhodnoceni VŘ na koordinátora BOZP pro stavby vZŠ M. Alše. Předkládá: Ing. Č.

Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada souhlasí s výběrem dodavatele výkonu

koordinátora BOZP na akce v areálu ZS M. Alše o prázdninách 2020 a 2021 společnost Building

and Project Consultancy s.r.o., IČ 05928192, se sídlem Kestřanská 133, 140 00 Praha 4, za cenu

45.980 Kč bez DPH. Rada žádá lng. Mudruňku o neprodleně předložení smlouvy o dílo. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

77.13 PZKO pro aglomeraci Praha. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí termín

podání připomínek a žádá Ing. Lněničkovou, aby připravila připomínky k návrhu. Hlasování

o usneseni: 5-0-0

77.14 Oprava výtahu po zatečení do výtahové šachty. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref.

výstavby. Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že z důvodu chybného provedení střechy nebo

nedostatečného zajištění proti zatékání v rámci nástavby radnice pro potřeby KKC došlo 13.-14. 8.

2020 k zatečení do výtahové šachty. Rada souhlasí s cenovou nabídkou spol. KONE, a.s. IC:

00176842, která provádí servis výtahu, na dodání a montáž karet a revizní jízdy k výtahu budovy

radnice za předpokládanou cenu 151.018,25 Kč včetně DPH. Rada ukládá MgA. Navrátilové, aby

práce neprodleně objednala a oznámila zhotoviteli stavby KKC spol. 4P Invest, s.r.o., že MC Praha-

Suchdol požaduje úhradu vzniklé škody. Hlasování o usnesení: 5-0-0

77.15 Nabidka ČZU na odkoupení dřevěného altánu. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

nesouhlasí s nákupem nabízeného altánu. Hlasování o usnesení: 5-0-0

77.16 Vyúčtování služeb BD Stehlíkova - pokračování 75.17, 76.1. Předkládá: Ing. Vik,

místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí informaci o nezbytnosti provedeni kontroly a

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



opravy vyúčtování služeb za rok 2016 a ukládá paní Felgrové: a) zajistit důslednou kontrolu všech

vstupních údajů a informací pro opravu vyúčtování služeb 2016, b) objednat neprodleně kompletní

nezávislou kontrolu a provedení vyúčtování služeb u K.O. Poradenství, s.r.o., za cenu 35 000,- Kč

bez DPH dle nabídky v termínu do 7. 7. 2020. Rada bere na vědomí, že Advokátní kancelář Dohnal

& Bernard, s.r.o. požádá z důvodu opravy vyúčtování o prodloužení termínu pro vyjádření v této

věci. Rada souhlasí s plnou mocí pro advokáta Mgr. Vítězslava Dohnala, ev.č. ČAK 12191, advokáta

společnosti Advokátní kancelář Dohnal & Bernard, sro na zastupování v soudních řízeních ve věci

smluvních pokut vedených pod sp. zn. 13 C 88/2020 a sp. zn. 13 C 90/2020. Rada ukládá paní

Felgrové předat plné moci a veškeré potřebné podklady a informace advokátní kanceláři a průběžné

informovat radu městské části o řešení sporu. Hlasování o usnesení: 5-0-0

77.17 Stížnost na provádění pokládky optických kabelů na Suchdolském náměstí a parkování

před prodejnou potravin EDEN. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení

rady: Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby požádal zhotovitele stavby 0 dodržování technologických

postupů během pokládky zámkové dlažby a o okamžité projednání podmínek všech vstupů na

soukromé pozemky svlastníky. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi prověřit počet parkovacích míst

vymezených vlastníkem objektu pro potřeby nebytových prostor, rada následně projedná možnosti

úpravy parkování v této lokalitě. Odstranění vrakú řeší městská policie. Rada ukládá Ing.

Mudruňkovi, aby na stížnost odpověděl. Hlasování o usnesení: 5-0-0

77.18 Dodávka nadsvětlíků EI30 nad požární dveře do schodiště ve původni budově ZŠ M.

Alše. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada souhlasí s instalací

požárně odolných dřevěných nadsvětlíků nad požární dveře mezi schodištěm a chodbami ve staré

budově ZŠ M. Alše v celkové ceně 69.793 Kč bez DPH v rámci provádění protipožárních úprav dle

smlouvy o dílo se spol. AMIKA FIRST s.r.o. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby projednal změnu

stavby v souladu se smlouvou o dílo. Hlasování o usnesení: 5-0-0

77.19 Oprava polepů na zásahových vozidlech JSDH. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

schvaluje opravu polepů na zásahových vozidlech JSDH - Renault Midlun a Ford Tranzit s reflexním

polepem Chevron za cenu 60.000 Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu podpisem objednávky.

Hlasování o usnesení: 5-0-0.

Zasedání bylo ukončeno v 17.35 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 17. 6. 2020.

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


