
Program 86. zasedéni Rady městské části Praha-Suchdol

9. září 2020

86.1 Smlouva na výkon funkce TDI akce Oprava kaple sv. Václava. Předkládá: MgA. J.

Navrátilová, referent výstavby

86.2 Výběr dodavatele akce Oprava kaple sv. Václava. Předkládá: MgA. J. Navrátilová,

referent výstavby

86.3 Příspěvek na provoz únětického hřbitova. Předkládá: starosta.

86.4 Žádost ZŠ M. Alše o souhlas se zapojením školy do výzvyv operačního programu

výzkum, vývoj a vzdělávání. Předkládá: Mgr. A. Kejharová, ředitelka ZS M. Alše.

86.5 Žádost ZŠ M. Alše o projednání dodatku č. 2 ke smlouvě č. 174/2015 se společností

ENERGOCENTRUM PLUS, s.r.o. Mgr. A. Kejharová, ředitelka ZS M. Alše.

86.6 Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm - Dodatek č. 1 k SoD SML02812019.

Předkládá: MgA. J. Navrátilová, referent výstavby.

86.7 Žádost spolku Na ovoce o uspořádání Ovocného festivalu. Předkládá: Z.Krumpholcová,

kulturní referentka.

86.8 Žádost Veteran car clubu Praha, 2.3. o souhlas s vedením objízdné trasy dne 28.9. po

ulici Kamýcká. Předkládá: starosta.

86.9 SOKP - Smlouva o spolupráci mezi městskými částmi. Předkládá: Ing. G. Lněničková,

radní.

86.10 Kampaň „Pěšky do školy“. Předkládá: Ing. G. Lněničková, radní.

86.11 BD Kamýcká 684 - rozpočet pro přípravu DPS. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, referent

výstavby

86.12 Zápis zjednání KURI dne 7. 9. 2020. Předkládá: starosta.

86.13 Přehled přípravy výstavby veřejného osvětlení v MČ. Předkládá: starosta.

86.14 Opatření COVID-19. Předkládá: starosta.



%
ZÁPIsz 86. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 9. ZARI 2020

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

lng. Gabriela Lněničková - radní

Omluven: Ing. Václav Vik - místostarosta

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Hrobská Mináriková

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.20 hod.

Program zasedéni:

86.1 Smlouva na výkon funkce TDI akce Oprava kaple sv. Václava. Předkládá: MgA. J.

Navrátilová, referent veřejného prostoru. Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje znění

příkazní smlouvy č. SML 182/2020 na výkon funkce TDI na akci „Oprava kaple sv. Václava“.

Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy 182/2020. Hlasování o usnesení: 4-0-0

86.2 Výběr dodavatele akce Oprava kaple sv. Václava. Předkládá: MgA. J. Navrátilová,

referent veřejného prostoru. Usnesení rady: Rada na základě provedeného výběrového řízení a

doporučení hodnotící komise určila dodavatele provedení kompletní stavby na akci „Oprava

kaple sv. Václava“ společnost LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o., IČ: 02573831, za cenu

4.040.838,94 Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy č SML 181/2020. Rada

ukládá úřadu městské části připravit smlouvu k podpisu. Hlasování o usnesení: 4-0-0

86.3 Příspěvek na provoz únětického hřbitova. Předkládá: starosta. Rada odkládá na příště.

86.4 Žádost ZŠ M. Alše o souhlas se zapojením školy do výzvy Operačního programu

Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předkládá: Mgr. A. Kejharová, ředitelka ZŠ M. Alše. Usnesení

rady: Rada souhlasí se zapojením školy do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a

vzdělávání, prioritní osa PO3, s projektem „S úsměvem ke vzdělání III.“, se zahájením 1. 2. 2021

a ukončením 31.1.2023, dotace z OPWV ve výši 1.104.399,00 Kč. Rada ukládá starostovi, aby

zajistil zaslání stanoviska rady základní škole. Hlasování o usnesení: 4-0-0.

86.5 Žádost ZŠ M. Alše o projednání dodatku č. 2 ke smlouvě č. 174/2015 se společností

ENERGOCENTRUM PLUS, s.r.o. Mgr. A. Kejharová, ředitelka ZŠ M. Alše. Usnesení rady: Rada

souhlasí s dodatkem č. 2 ke smlouvě č. 174/2015 se společností ENERGOCENTRUM PLUS,

s.r.o., kterým se navyšuje rozsah zakázky o řízení vzduchotechniky v učebnách. Rada ukládá

starostovi, aby zajistil zaslání stanoviska rady základní škole. Hlasování o usnesení: 4-0-0

86.6 Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm - Dodatek č. 1 k SoD SMLO28/2019.

Předkládá: MgA. J. Navrátilová, referent veřejného prostoru. Usnesení rady: Rada po úpravách

souhlasí s dodatkem č. 1 smlouvy č. SML 028/2019 na akci: Multifunkční hala u ZŠ s venkovním

sportovištěm v Praze-Suchdole (stavba), kterým se upřesňuje předmět, cena a termíny plnění.

Rada pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1. Hlasování o usnesení: 4-0-0

86.7 Žádost spolku Na ovoce o uspořádání Ovocného festivalu. Předkládá: Z. Krumpholcová,

kulturní referentka. Usnesení rady: Rada souhlasí se spoluúčastí městské části na akci Ovocný

festiválek — neděle 4. října 2020 v svatebním sadu za Palpostem, který pořádá spolek Na ovoce,

2.3. a spolek Jestřábník. Organizátoři připraví v rámci odpoledního programu moštování ovoce

pro veřejnost, ovocnářský worshop a další aktivity. Rada pověřuje úřad městské části

spoluorganizací společenské akce. Hlasování o usnesení: 4-0-0

86.8 Žádost Veteran car clubu Praha, z.s. o souhlas s vedením objízdné trasy dne 28.9. po

ulici Kamýcká. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s vedením objízdné trasy po

ul. Kamýcká v době uzavírky silnice č. 242 a 2421 z důvodu pořádání soutěže a výstavy

historických vozidel v roztockém zámku dne 28.9.2020 v době od 15.30 hod do 16.15 hod. Rada



ukládá starostovi, aby zajistil zaslání stanoviska rady žadateli. Hlasování o usnesení: 4-0-0

86.9 SOKP - Smlouva o spolupráci mezi městskými částmi. Předkládá: Ing. G. Lněničková,

radní. Usnesení rady: Rada souhlasí s uvedenou smlouvou. Hlasování o usnesení: 4-0-0

86.10 Kampaň „Pěšky do školy“. Předkládá: lng. G. Lněničková, radní. Usnesení rady: Rada

souhlasí s organizací kampaně „Pěšky do školy“ v rámci projektu Smacker. Rada pověřuje lng.

Lněničkovou organizací. Hlasování o usnesení: 4-0-0

86.11 BD Kamýcká 684 - rozpočet pro přípravu DPS. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, referent

veřejného prostoru. Usnesení rady: Rada souhlasí s objednáním prací spojenými s přípravou

podrobného rozpočtu na základě DSP a prověření úspor pro stavbu BD Kamýcká 684 u arch.

Tomáše Turka, IČ: 14474395 za předpokládanou cenu 79.497 Kč s DPH 21 %. Rada neoslovila

více dodavatelů, protože se jedná o doplnění projektu zpracovaného arch. Turkem. Rada

pověřuje úřad městské části objednáním prací. Hlasování o usnesení: 4-0-0

86.12 Zápis zjednání KÚRI dne 7. 9. 2020. Předkládá: starosta.

1) Představení návrhů variant dopravních opatření v krčku ulice Pod Rybníčkem. Místo:

ulice Pod Rybníčkem, zadavatel: MC Praha-Suchdol. Rada bere na vědomí představení 7 variant

řešení dopravy v krčku ulice Pod Rybníčkem, které budou projednány s Policií CR a IZS.

2) Žádost o stanovisko k připojení na komunikaci parc. č. 265/4 na komunikaci V Údolí.

Místo: pozemek parc. č. 265/4 v k.ú. Suchdol; žadatel:_B_. Usnesení rady: Rada na

základě doporučení KÚRI souhlasí s připojením parc.č. 265/4 v k.ú. Suchdol na komunikaci

V Údolí. Rada ukládá ÚMČ, aby žadateli zaslal stanovisko rady. Hlasování o usnesení: 4-0-0

3) Žádost o stanovisko rekonstrukce RD Suchdolská 349 Místo: Suchdolská 349/29, Praha-

Suchdol, parc.č. 1371, 1372 v k.ú. Suchdol. Žadatel: Ing. arch. J-_. Usnesení rady:

Rada na základě doporučení KÚRI požaduje, aby v projektu navrhovaný počet ubytovaných osob

odpovídal maximálně počtu obyvatel rodinného domu, tedy domu 0 nejvýše třech bytových

jednotkách. Rada ukládá ÚMČ, aby žadateli zaslal stanovisko rady. Hlasování o usnesení: 4-0-O

4) Žádost o stanovisko ke změně užívání nebyt. prostor Brandejsovo nám. 496 RD. Místo:

Brandejsovo nám. 496, Praha-Suchdol, parc.c.1218 k.ú. Suchdol. Žadatel: __,

Vysokoškolská 504/15. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI nemá námitek proti

změně užívání nebytových prostor pro vinotéku bez ochutnávky za podmínky zajištění parkovacích

míst pro provozovnu. Rada ukládá ÚMČ, aby žadateli zaslal stanovisko rady. Hlasování o

usnesení: 4-0-O

5) Žádost o stanovisko k provedení vypořádání zastavěného pozemku ul. Nad Dolíky u čp.

1156/3. Místo: Nad dolíky 1156/3, parc.č. 2327/1 vk.ú. Suchdol. Žadatel:Aw,

Nad doliky 1156/3. Usneseni rady: Rada bere na vědomí souhlas KÚRI s vypořádáním

zastavěného pozemku o velikosti cca 8 m2 na pozemku ulice Nad Dolíky s majiteli sousední

nemovitosti a ukládá starostovi vypořádání projednat. Hlasování o usnesení: 4-0-0

6) Představení studie nového RD K Háji 890/28 na pozemku parc. č. 932 a 933, k.ú. Suchdol.

Místo: K Háji 890/28, parc. č. 932, 933 v k.ú. Suchdol, stavebníkl—. Usnesení rady:

Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s předloženou studií zástavby pozemku dvojdomem s

max. 4 byty. Rada ukládá ÚMČ, aby žadateli zaslal stanovisko rady. Hlasování o usnesení: 4-0-0

7) Žádost o stanovisko k napojení na komunikaci v ulici Armádní RD Ke Kolonii č.p. 848

Místo: Ke Kolonii 848/2, parc. č. 1029/1, 1029/2 v k.ú. Suchdol, žadatel:_Ke kolonii

848/2, 165 00 Praha-Suchdol. Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s připojením domu č.p.

848 do ulice Armádní. Rada ukládá ÚMČ, aby žadateli zaslal stanovisko rady. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

9) Žádost o stanovisko ke změně zdroje vytápění RD Osvobození 981/8. Místo: Osvobození

981/8, žadatel:_.Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se

změnou způsobu vytápění za podmínky souhlasu majitelů sousedních nemovitostí. Rada ukládá

ÚMČ, aby žadateli zaslal stanovisko rady. Hlasování o usnesení: 4-0-0

10) Žádost o stanovisko pro UR + SP na rekonstrukce RD K Roztokům 293/40. Místo:

K Roztokům 293/40, parc. č. 755, 756/1, 756/2 v k.ú. Suchdol. Rada na základě doporučení KÚRI

souhlasí projektem rekonstrukce RD. Rada ukládá ÚMČ, aby žadateli zaslal stanovisko rady.

Hlasování o usnesení: 4-0-0



11) Žádost o stanovisko k odstranění stavby Novosuchdolská 180. Místo: Novosuchdolská

180/10, parc. č. 604, 605 vk. ú. Suchdol, žadatel:_. Rada na základě doporučení KÚRI

souhlasí s demolicí RD. Rada ukládá ÚMČ, aby žadateli zaslal stanovisko rady. Hlasování o

usnesení: 4-0-0

12) Žádost o stanovisko s dělením pozemku parc. č. 912 v k. ú. Suchdol při ulici Nad

Mohylou. Místo: Nad Mohylou, Praha-Suchdol, pozemek parc. č. 912 v k.ú. Suchdol, žadatelé:

Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s

dělením pozemku parc. č. 912, k.ú. Suchdol. Rada ukládá ÚMČ, aby žadateli zaslal stanovisko

rady. Hlasování o usnesení: 4-0-0

13) Žádost o stanovisko pro UR+SP přístavba RD Majerové 596/5. Misto: Majerové 596/5,

pozemky parc. č. 1899, 1900 v k.ú. Suchdol, stavebník: _.vRada na základě

doporučení KURI souhlasí s projektem rekonstrukce RD. Rada ukládá UMC, aby žadateli zaslal

stanovisko rady. Hlasování o usnesení: 4-0-0

14) Žádost o stanovisko pro odstranění stavby zahradního domku na parc. č. 1679.

Místo: Rohová 540/4, parc. č. 1679 v k.ú. Suchdol, stavebník: HLMP. Rádia na základě doporučení

KURI souhlasí s odstraněním stavby zahradního domku. Rada ukládá UMC, aby žadateli zaslal

stanovisko rady. Hlasování o usnesení: 4-0-0

86.13 Přehled přípravy výstavby veřejného osvětlení v MČ. Předkládá: starosta. Rada bere

na vědomí stav přípravy výstavby veřejného osvětlení v MC, kterou zajišťuje HLMP.

86.14 Opatření COVID-19. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí záměr nákupu ionizátoru,

bezdotykových dávkovačů do vnitřních prostor, vitamínů pro ohrožené skupiny, dezinfekce,

roušek a rukavic.

Zasedání bylo ukončeno v 19.25 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 9. 9. 2020


