
Program 78. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

24. června 2020

78.1 Rekonstrukce a zařízení počítačové učebny ZŠ M. Alše — návrh smlouvy o dílo. Pokračování bodu

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

78.2 Fasádní hodiny na budovu radnice - oprava objednávky. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref.

výstavby.

78.3 Žádost I_o ukončení náj. smlouvy č. 59/2016 na část pozemku parc.č. 895, k.ú.

Suchdol, zahrádka. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

78.4 Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku parc. č. 895, k.ú. Suchdol - zahrádka, o výměře

306 m2. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

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

70.15, 73.13, 74.3., 75.6, 76.5, 77.5. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

78.6 Vyhodnocení hlasování o projektech financovaných z participativního rozpočtu. Předkládá: lng.

V: Stěpánková, místostarostka.

78.7 Participativní rozpočet 2020 — objednávka dopadově plochy k trampolínám. Předkládá: Z.

Krumpholcová, ref. kultury.

78.8 Žádost MHMP o stanovisko k pronájmu pozemku parc.č.1118/1 v k.ú. Suchdol o výměře 1863 m2.

Předkládá: starosta.

78.9 Schůzka PAR. Předkládá: starosta.

78.10 Zásady, harmonogram a metodika sestavování rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2021. Předkládá:

starosta.

78.11 Koordinátor TDI pro stavby vZŠ M. Alše — návrh smlouvy o dílo. Pokračování bodu 77.11.

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

78.12 Koordinátor BOZP pro stavby v ZŠ M. Alše - návrh příkazní smlouvy. Pokračování bodu 77.12.

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

78.13 Zřízení služebnosti-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 Roztockěho háje),

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

k.ú. Suchdol. Pokračování bodu 77.4. Předkládá: lng. M. Kosař. vedoucí OHSOM.

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

78.15 Oprava kaple sv. Václava - inženýring. Předkládá: starosta.

78.16 Oprava kaple sv. Václava - zadávací dokumentace stavby. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta.

78.17 Vyúčtování služeb BD Stehlíkova. Pokračování bodu 75.1, 76.15, 7. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

78.18 Žádost o udělení písemného souhlasu se zapsáním klubovny do katastru nemovitostí. Předkládá:

starosta.

78.19 Vlajka městské části Praha-Suchdol. Předkládá: Ing. V. Štěpánková, místostarostka

78.20 Program 9. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.



% ZÁPIS ZE 78. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 24. 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: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 15.25 hod.

Program zasedání:

78.1 Rekonstrukce a zařízení počítačové učebny ZŠ M. Alše - návrh smlouvy o dílo. Pokračování

bodu 74.12. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby. Usnesení rady: Rada po úpravách

souhlasí se zněním smlouvy o dílo č. 173/2020 na dodávku vybavení počítačové učebny na akci

„Rekonstrukce a zařízení počítačové učebny ZŠ M. Alše“ se spol. Kenast s.r.o., IČ 27243397. Rada

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

78.2 Fasádní hodiny na budovu radnice - oprava objednávky. Předkládá: MgA. J. Navrátilová,

ref. výstavby. Usnesení rady: Rada souhlasí s opravou ceny za dodávku a montáž hodin na fasádu

radnice oproti původní chybně sečtené cenové nabídce, o 30 166 Kč s DPH 21% na 181 028 Kč

s DPH 21%. Rada ukládá MgA. Navrátilové, aby opravila objednávku. Hlasování o usnesení: 5-0-0

78.3 Žádost l-V_ o ukončení náj. smlouvy č. 59/2016 na část pozemku parc.č.

895, k.ú. Suchdol, zahrádka. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada souhlasí s

ukončením naj. smlouvy č. 59/2016, na pronájem části pozemku parc. č. 895, k.ú. Suchdol,

zahrádka, dohodou ke dni 31.7.2020. Rada ukládá paní Felgrové, aby vypořádala formální

náležitosti související s ukončením nájemní smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

78.4 Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku parc. č. 895, k.ú. Suchdol - zahrádka,

ovýměře 306 m2. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada vyhlašuje záměr na

pronájem části pozemku parc. č. 895, o výměře 306 m2, k.ú. Suchdol, zahrádka za následujících

podmínek: Nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce; cena za pronájem činí

12 Kč za m2 a rok; při skončení nájmu nájemce pozemek na své náklady vyklidí, tzn. odstraní všechny

stavby a zařízení a uvede jej do řádného stavu, pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak. Pokud

tak neučiní, bude vyklizení provedeno na náklady nájemce; zahrádka není určena k bydlení; možnost

umístění zahradního domku pro potřeby zahrádkářské činnosti o rozloze max. 3x3 metry, přednostní

pronájem pro občana s trvalým pobytem v MČ Praha-Suchdol, dalším kriteriem výběru nájemce je

pořadí podaných žádostí. Rada pověřuje starostu, aby zajistil vyvěšení záměru na úřední desku po

dobu 15 dní. Hlasování o usnesení: 5-0-0

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

68.4, 70.15, 73.13, 74.3., 75.6, 76.5, 77.5. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta. Rada bere na

vědomí předávací protokoly povrchů zeleně po provedené pokládce optických kabelů.

78.6 Vyhodnocení hlasování o projektech financovaných z participativniho rozpočtu.

Předkládá: lng. V. Štěpánková, místostarostka. Rada bere na vědomí informaci o výsledcích

hlasování o projektech financovaných z participativního rozpočtu: Celkem bylo předloženo 13

návrhů, do hlasování po evaluaci prošlo 12 návrhů, hlasování se zúčastnilo 369 občanů MC (6,9 %

oprávněných), platných hlasovacích lístků bylo 366. Jako první se umístil návrh na trvalkové záhony,

2. v pořadí se umístila bezpečná dopadová plocha k trampolínám a na třetím místě projekt balanční

prvky pro mládež. Tyto 3 projekty budou realizovány. Rada ukládá Ing. Štěpánkové, aby zprávu o

výsledcích hlasování předložila na 9. zasedání zastupitelstva. Hlasování o usnesení: 5-0-0

78.7 Participativní rozpočet 2020 - objednávka dopadové plochy k trampolínám. Předkládá:

Z. Krumpholcová, ref. kultury. Rada ukládá poptat více dodavatelů. Hlasování o usnesení: 5-0-0

78.8 Žádost MHMP o stanovisko k pronájmu pozemku parc.č. 1118/1 v k.ú. Suchdol o výměře

1863 m2. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s pronájmem pozemku ve vlastnictví

hl.m. Prahy parc.č. 1118/1 v k.ú. Suchdol, zahrádka za podmínky, že pozemek nebude využíván

k trvalému bydlení a nájemce si zajistí likvidaci odpadu svozovou firmou. Rada ukládá starostovi,

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



aby stanovisko rady zaslal na MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0

78.9 Schůzka PAR. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí, že schůzka PAR se uskuteční dne

14. 7. 2020 od 14.00 hod na suchdolské radnici.

78.10 Zásady, harmonogram a metodika sestavování rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2021.

Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí zásady, harmonogram a metodika sestavování rozpočtu

hl.m. Prahy na rok 2021.

78.11 Koordinátor TDI pro stavby v ZŠ M. Alše — návrh smlouvy o dilo. Pokračování bodu 77.11.

Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada po úpravách souhlasí se

zněním smlouvy o dílo na zajištění výkonu technického dozoru stavby „ZŠ Suchdol - zkvalitnění

vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity“; se společností Building and Project Consultancy

s.r.o., zastoupené Janem Šilhartem, Kestřanská 133, Praha 4, 143 00, IČO: 05928192. Stavba bude

probíhat během letních prázdnin 2020 a 2021. Zhotovitel byl vybrán usnesením rady 77.11, měsíční

odměna ve výši 40 000 Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

78.12 Koordinátor BOZP pro stavby v ZŠ M. Alše - návrh příkazní smlouvy. Pokračování bodu

77.12. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada po úpravách

souhlasí se zněním příkazní smlouvy na zajištění výkonu koordinátora BOZP na stavbu „ZŠ Suchdol

- zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity“. se společností Building and Project

Consultancy s.r.o., zastoupené Janem Šilhartem, Kestřanská 133, Praha 4, 143 00, IČO: 05928192.

Zhotovitel byl vybrán usnesením rady 77.12, měsíční odměna ve výši 7000 Kč bez DPH +

jednorázová odměna 10 000 Kč bez DPH za vypracování plánu BOZP. Rada pověřuje starostu

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

78.13 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 (u|.Stržná), 2332/1 (ul. Nad Mohylou), 2333 (ul. K Roztokům) 2334/1 a 2358/1 (oboje

ul. Keltů), vše k.ú. Suchdol. Pokračování bodu 77.4. Předkládá: lng. M. Kosař. vedoucí OHSOM.

Rada odkládá na příště.

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

Usnesení rady: Rada pověřuje starostu, aby na podání občanů z 21. 6. 2020 a 22.6.2020

odpověděl. Rada ukládá Ing. Polákové okamžitě projednat podmínky zpracování dopravní studie v

rámci projektu Smacker s řídícím orgánem projektu a předložit písemnou informaci na příští jednání

rady. Hlasování o usnesení: 5-0-0

78.15 Oprava kaple sv. Václava - inženýring. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada bere na

vědomí nabídku společnosti OBJEKTOR ARCHITEKTI s.r.o., IČ 08705895, na projekční práce (cena

500 Kč za hodinu bez DPH), , inženýrskou činnost (cena 500 Kč za hodinu bez DPH), autorský

dozor (16 000 Kč za měsíc bez DPH) a dokumentaci skutečného provedení (jednorázová odměna

115.000 Kč bez DPH). Rada souhlasí, aby společnost OBJEKTOR ARCHITEKTI s.r.o. byla

dodavatelem těchto prací za uvedené ceny, nebot" tato společnost je současně vybraným

dodavatelem dokumentace pro opravu historické zdi kolem kaple a výstavbu hřbitova.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

78.16 Oprava kaple sv. Václava - zadávací dokumentace stavby. Předkládá: lng. V. Vik,

místostarosta. Rada odkládá na příště.

78.17 Vyúčtování služeb BD Stehlíkova. Pokračování bodu 75.1, 76.15, 7. Předkládá: H. Felgrová,

ref. BH. Rada odkládá na příště.

78.18 Žádost o udělení písemného souhlasu se zapsáním klubovny do katastru nemovitostí.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada žádá vedoucího OHSOM, aby připravil podklady a

informace o stavbě. Hlasování o usnesení: 5-0-0

78.19 Vlajka městské části Praha-Suchdol. Předkládá: Ing. V. Štěpánková, místostarostka.

Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že současně s hlasováním o participativním rozpočtu proběhlo

hlasování o podobě vlajky městské části. Pro variantu 1 (heraldický návrh) hlasovalo 129 občanů, pro

variantu 2 (vexiologický návrh) hlasovalo 208 občanů. Rada žádá Ing. Štěpánkovou, aby výsledky

hlasování prezentovala na 9. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Hlasování o usnesení: 5-0-0

78.20 Program 9. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

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

Zasedání bylo ukončeno v 17.40 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 24. 06. 2020

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


