
Program 85. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

2. září 2020

85.1 Upřesnění požadavků samosprávy na činnost pracovní čety. Pokračování bodu 84.7. Předkládá:

lng. V. Vik, místostarosta.

85.2 Vyhodnocení nabídek na výkon funkce TDI - na akci Oprava kaple sv. Václava. Předkládá: MgA. J.

Navrátilová, referent výstavby

85.3 Žádost Hotelu Galaxie o prominuti nájemného za parkoviště. Předkládá:.

85.4 Žádost D-Š_, krejčovství, o prominuti nájemného za 07-0812020. H. Felgrová, ref. BH.

85.5 Participativní rozpočet: Balanční prvky pro mládež - výběr dodavatele. Předkládá: Z.

Krumpholcová, ref. kultury.

85.6 Dopis společnosti ASEKOL a.s. ke zpětnému odběru elektrozařízení. Předkládá: starosta.

85.7 ŽádostA-o dlouhodobý pronájem části pozemku parc.č. 1627/6 v k.ú. Suchdol pro

umístění stánku s občerstvením. Předkládá: tajemnice.

85.8 Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 030/2020 se spol EKIS, spol. s r.o na stavbu „ZŠ Suchdol - zkvalitnění

vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity“. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

85.9 Výmalba společných prostor radnice. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

85.10 Žádost spol. TAJV, 2.5. 0 příspěvek na sportovní akci „Sportovní den mládeže s TAJV“.

Předkládá: starosta.

85.11 ŽádostA_N_o souhlas se zřízením vyhrazeného parkovacího stání pro ZTP na

komunikaci ve správě MC - Suchdolské náměstí. Pokračování bodu 82.13. Předkládá: lng. M. Novotný,

ref. ZP.

85.12 Dopravní situace na Starém Suchdole. Pokračování bodu 81.25. Předkládá: starosta.

85.13 Obnova vodovodního řadu na Budovci — harmonogram. Předkládá: starosta.

85.14 Změna otevírací doby provozovny pošty Praha 620. Předkládá: starosta



% ZÁPIS z 85. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 2. ZARI 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: Ing. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.30 hod.

Program zasedání:

85.1 Upřesnění požadavků samosprávy na činnost pracovní čety. Pokračování bodu 84.7.

Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Ráda nepožaduje ani nepovažuje za možné

sdílení zaměstnanců zařazených do pracovní čety s příspěvkovými organizacemi případně s jiným

právním subjektem ani s jinou formou spolupráce, která by vyžadovala řízení pracovníků čety jiným

subjektem. Rada konstatuje, že úkol pro úřad městské části vyplývající 2 usnesení rady č. 84.7 trvá.

Hlasování o usnesení: 5-0-0.

85.2 Vyhodnocení nabídek na výkon funkce TDS - na akci Oprava kaple sv. Václava.

Předkládá: MgA. J. Navrátilová, referent výstavby. Usnesení rady: Rada po provedeném průzkumu

cen vybrala dodavatele prací na výkon funkce TDS na akci ,,Oprava kaple sv. Václava“: lng. Filip

Chmel, IC 74784871 za cenu 32 000 Kč bez DPH za měsíc s tím, že předpokládaná doba provádění

TDS na uvedené stavbě je 30 týdnů. Ráda žádá úřad městské části, aby zajistil přípravu smlouvy o

dílo. Hlasování o usnesení: 5-0-0

85.3 Žádost Hotelu Galaxie o prominuti nájemného za parkoviště. Předkládá: H. Felgrová, ref.

BH. Usnesení rady: Ráda souhlasí s prominutím nájmu hotelu Galaxie za parkovací místa na

Suchdolském náměstí za 3. čtvrtletí roku 2020 z důvodu nemožnosti pronajatou plochu užívat z

důvodu omezení příjezdu během rekonstrukce vodovodu. Hlasování o usnesení: 5-0-0

85.4 žádost__, krejčovství, o prominutí nájemného za 07-09/2020. H. Felgrová, ref.

BH. Usnesení rady: Rada souhlasí s prominutím ná'emného z nebytových prostor v UNIMO buňkách

ve dvoře radnice, které má pronajaty paní D— „ za měsíce červenec, srpen a září 2020 z

důvodu opakovaného omezení přístupu do pronajatých prostor béhem provádění stavebních prací

na radnici. Hlasování o usnesení: 5-0-0

85.5 Participativni rozpočet: Balanční prvky pro mládež - výběr dodavatele. Předkládá:

Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada na základě předložených nabídek na realizaci

herních a balančních prvků, vybraných v rámci participativního rozpočtu, vybrala firmu LUNA Progress

s.r.o., IČ: 28080602 za cenu 144 213 Kč s DPH. Cena zahrnuje balanční sestavu LP 057, houpací

hnízdo H2012 a dvojhrazdu SBOO5, varianta akát, a lano. Cena je včetně montáže a dopravy.

Navržená sestava nejlépe vyhovuje účelu využití a zadání navrhovatele v participativním rozpočtu.

Rada ukládá úřadu městské části, aby dané prvky objednal a zajistil realizaci do 30.11. 2020.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

85.6 Dopis společnosti ASEKOL a.s. ke zpětnému odběru elektrozařízení. Předkládá: starosta.

Rada bere informaci na vědomí.

85.7 Žádost Ac-Růo dlouhodobý pronájem části pozemku parc.č. 1627/6 v k.ú.

Suchdol pro umístění stánku s občerstvením. Předkládá: tajemnice. Usnesení rady: Rada

nesouhlasí spronájmem plochy na tržním místě na Brandejsové náměstí pro umístění stánku

s plochou 37 m2 poskytujícího stravovací služby. Hlasování o usnesení: 5-0-0

85.8 Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 030/2020 se spol EKIS, spol. s r.o na stavbu „ZŠ Suchdol -

zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity“. Předkládá: lng. V. Vik,

místostarosta. Usnesení rady: Rada po úpravách souhlasí s dodatkem č. 2 ke smlouvě č. 030/2020

se spol EKIS, spol. s r.o. na stavbu „ZŠ Suchdol - zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



kapacity“. Dodatkem č. 2 se vlivem upřesňujících požadavků městské části a v důsledku nových

skutečností zjištěných v průběhu realizace stavby mění předmět díla v rozsahu vymezeném

změnovými listy, cena díla se zvyšuje o 231.416 Kč na celkovou cenu díla 11.842.228 Kč, termíny

realizace díla se nemění. Ráda pověřuje starostu podpisem dodatku č. 2. Hlasování o usnesení: 5-0-

0

85.9 Výmalba společných prostor radnice. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení

rady: Rada po provedeném průzkumu cen souhlasí s cenovou nabídkou oprav a výmalby vybraných

prostor úřadu od pana Miroslava Mikoty, IČ. 87603250 ve výši 76.356 Kč (dodavatel není plátcem

DPH). Rada ukládá úřadu městské části, aby práce objednal. Hlasování o usnesení: 5-0-0

85.10 Žádost spol. TAJV, z.s. o příspěvek na sportovní akci „Sportovní den mládeže s TAJV“.

Předkládá: starosta. Ráda nesouhlasí s poskytnutím příspěvku.

85.11 ŽádostA—lwo souhlas se zřízením vyhrazeného parkovacího stání pro

ZTP na komunikaci ve správě MC - Suchdolské náměstí. Pokračování bodu 82.13. Předkládá:

lng. M. Novotný, ref. ŽP. Usnesení rady: Rada nesouhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího

stání pro ZTP na Suchdolském náměstí pro pana_N_ bytem Suchdolské náměstí

1211/5 protože v domě č.p. 1211/5 je kolaudováno 1 místo pro invalidy a také vzhledem k tomu, že

na Suchdolském náměstí je trvalý nedostatek parkovacích míst. Hlasování o usnesení: 5-0-0

85.12 Dopravni situace na Starém Suchdole. Pokračování bodu 81.25 Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada schvaluje předložený návrh odpovědí občanům zulice Pod Rybníčkem,

v reakci na jimi zaslaný dopis. Rada ukládá starostovi zaslat odpověd'. Hlasování o usnesení: 5-0-0

85.13 Obnova vodovodniho řadu na Budovci - harmonogram. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Rada nesouhlasí s předloženým harmonogramem a žádá PVS a.s. o svolání koordinační

porady s tím, že požaduje změnu harmonogramu -v říjnu 2020 pokračovat s obnovou vodovodního

řádu v oblasti Horního Sedlce á koordinovat akci s výstavbou stoky B splaškové kanalizace v ulici

Kamýcká tak, aby byl vždy zachován neomezený provoz alespoň v jedné z ulic Kamýcká,

Suchdolská. Rada ukládá úřadu městské části neprodleně zajistit zaslání stanoviska investorovi a

zhotoviteli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

85.14 Změna otevírací doby provozovny pošty Praha 620. Předkládá: starosta. Usnesení rady:

Ráda nesouhlasí s plánovaným podstatným zkrácením otevírací doby pošty Praha 620 od října 2020

a žádá vedení Ceské pošty 0 předhodnocení omezení provozu. Ráda pověřuje starostu, aby vedení

pošty zaslal požadavek na zachování otevírací doby na této pobočce. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 19 30 hod.

Zápis byl vyhotoven dne . 2. září 2020

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


