
Program 90. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

7. října 2020

90.1 Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm - dodatek č.1 ke smlouvě 28/2019 s OV

architekti s.r.o. Pokračování bodu 84.2. Předkládá: lng. Vik, místostarosta.

90.2 Kupní smlouva č. 189/2020 s Doc. Ing. Pavlem Benešem na 30 ks. knihy „Rozpustilé říkanky,

které nejsou z čítanky“. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

90.3 Obnova kanalizace Výhledy — oprava komunikací. Pokračování bodů 48.6, 70.1, 73.14, 84.4

Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta.

90.4 Zápis zjednání KÚRI dne 5. 10. 2020. Předkládá: starosta.

90.5 Žádost I-_ o ukončení nájmu bytu č 7, Stehlíkova 940. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

90.6 Výběrové řízení na akci „Vybavení KKC - nábytek“. Pokračování bodu 88.7. Předkládá: MgA.

Navrátilová, ref. výstavby.

90.7 Výběrové řízení na akci ,,Vybaveni KKC - délici akustická stěna“. Pokračování bodu 88.8.

Předkládá: MgA. Navrátilová, ref. výstavby.

90.8 Oponentura DSP na rekonstrukci komunikaci na Budovci s cílem doplnění zeleně. Předkládá:

starosta.

90.9 Dopravni situace na Starém Suchdole. Pokračování bodu 81.25, 85.12, 87.18. Předkládá: starosta.

90.10 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 045/2020. Předkládá: Z. Krumpholcová.

90.11 Opatření Covid 19. Předkládá: starosta.

90.12 Vybavení KKC - židle. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby.



zAplsvz 90. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 7. ŘÍJNA 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:

90.1 Multifunkční hala u ZŠ s venkovnim sportovištěm - dodatek č. 1 ke smlouvě 28/2019 s

OV architekti s.r.o. Pokračování bodu 84.2. Předkládá: lng. Vik, místostarosta. Rada z důvodu

urychlení přípravy projektové dokumentace souhlasí po úpravách s dodatkem č. 1 smlouvy o dílo č.

28/2019 se spol. OV architekti s.r.o. Dodatek č. 1 umožňuje pořízení sloučené dokumentace pro UR a

SP na Multifunkční halu u ZŠ s venkovním sportovištěm, zkrácení doby zpracování projektové

dokumentace a snížení původní ceny projekčních prací o 600 tisíc Kč bez DPH. Ráda pověřuje

starostu podpisem dodatku. Hlasování o usnesení: 5-0-0

90.2 Kupni smlouva c. 189/2020 s Doc. Ing. Pavlem Benešem na 30 ks knihy „Rozpustilé

říkanky, které nejsou z čítanky“. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada

schvaluje nákup 30 ks knihy „Rozpustilé říkanky, které nejsou z čítanky“ autora Pavla Beneše

silustracemi Radovana Papeže, která slouží jako dárkový předmět při vítání občánků. Rada

schvaluje kupní smlouvu č. 189/2020 a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování o usnesení:

5-0-0

90.3 Obnova kanalizace Výhledy - oprava komunikací. Pokračování bodů 48.6, 70.1, 73.14,

84.4. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Ráda bere na vědomí a) stížnosti

obyvatel na průběh výstavby kanalizace v ulici Vysokoškolská, b) zamítnutí požadavku městské

části na řádnou obnovu povrchu komunikace Vysokoškolská ze strany investora — hlavního města

Prahy. Rada nadále nesouhlasí s převzetím komunikace ve stávajícím stavu a s ohledem na

odůvodnění nesouhlasu s opravou odkazem na přípravu celkové rekonstrukce komunikací na

Výhledech z prostředků HMP žádá o přednostní realizaci celkové rekonstrukce ulice Vysokoškolská

nejpozději do 30. 11. 2021 v souladu s vyjádřením investora stavby z kontrolního dne 30.7.2020.

Ráda pověřuje starostu informovat HMP á projednat realizaci rekonstrukce komunikací a chodníků,

např. formou delimitace stavby na MČ s investičním odborem a radním HMP pro oblast

infrastruktury. Ráda dále žádá úřad městské části o důslednou kontrolu všech oprav komunikací

provedených v souvislosti s realizací kanalizace včetně výsledků hutnících zkoušek. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

90.4 Zápis zjednání KÚRI dne 5. 10. 2020. Předkládá: starosta.

1) Žádost o souhlas s napojenim na stávající přípojku splaškové kanalizace. Místo: Za Rájem

499/9, Praha-Suchdol, parc.č. 1037, 1038 v k.ú Suchdol. Usnesení rady: Rada na základě doporučení

KÚRI souhlasí s napojením domu č.p. 499 k.ú. Suchdol na stávající veřejnou část přípojky

splaškové kanalizace. Rada ukládá tajemníkovi KÚRI, aby zaslal žadatelce stanovisko rady.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

2) Žádost o stanovisko pro US na novostavbu garáže na pozemku rodinného domu a napojeni

na komunikaci. Stavebnik:__Ráda bere na vědomí, že žádost bude po doplnění

podkladů dále projednávána.

3) Žádost o stanovisko pro US na vodovodní příppjku pro zahrádkářskou osadu Štěpnice.

Místo: zahrádkářská osada Štěpnice; stavebník: MC Praha-Lysolaje. Usnesení rady: Rada na

základě doporučení KÚRI souhlasí s US na vodovodní přípojku pro zahrádkářskou osadu Stěpnice.

Rada ukládá tajemníkovi KÚRI, aby zaslál žadatelce stanovisko rády. Hlasování o usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



5) Žádost o stanovisko pro dělení pozemku parc. č. 79 v k.ú. Suchdol. Žadatel/majitel: JUDr.

__ Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí s dělením pozemku parc. č.

79 v k.ú. Suchdol dle předložené dokumentace. Rada ukládá tajemníkovi KURI, aby zaslal žadateli

stanovisko rady. Hlasování o usnesení: 5-0-0

6) Žádost o stanovisko pro stavbu zahradního domku na ozemku parc. č. 449. Místo: Stržna

1214, 165 OOIPraha 6 -Suchdol; žadatel: _ Usnesení rady: Rada na základě

doporučení KURI souhlasí ,se stavbou zahradního domku na pozemku parc. č. 449 v k.ú. Suchdol.

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

7) Žádost o stanovisko o souhlas s prodloužením rozhodnutí o umístění stavby „Přístavba zimní

zahrady a výtahu ke stávajícímu domu č.p. 693‘: ze dne 21. 3. 2018. Zadatel: Ing. arch.“

Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí s prodloužením rozhodnutí o umístění

stavby „Přístavba zimní zahrady a výtahu ke stávajícímu domu č.p. 693“ ze dne 21. 3. 2018. Rada

ukládá tajemníkovi KURI, aby zaslal žadateli stanovisko rady. Hlasování o usnesení: 5-0-0

8) Oznámení vrtu pro tepelné čerpadlo na pozemku. Místo: pozemek parc.č. 1400, 1399 v k.ú.

Suchdol; žadatel: HAPON spol. s r.o. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí s

vrtem pro tepelné čerpadlo na pozemku parc.č. 1400, 1399 v k.ú. Suchdol. Rada ukládá tajemníkovi

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

9) Žádost o stanovisko o prodloužení dočasné stavby přenosné kryté jízdárny v Brandejsové

statku. Misto: Brandejsův statek, parc. č. 14 v k.ú Suchdol; stavebník: CZU. Usnesení rady: Rada na

základě doporučení KURI souhlasí s prodloužením užívání dočasné stavby přenosné kryté jízdárny

v Brandejsově statku na pozemku parc. č. 14 v k.ú. Suchdol. Rada ukládá tajemníkovi KURI, aby

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

10) Žádost o stanovisko k záměru nástavby RD Novosuchdolská 581. Místo: Novosuchdolská

581/5a, Praha-Suchdol, parc.č, 585 v k.ú Suchdol; stavebník:J_ Usnesení rady: Rada na

základě doporučení KURI nesouhlasí se záměrem nástavby RD Novosuchdolská 581. Rada ukládá

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

11) Žádost o stanovisko k výjimce pro otvor ve stávající stavbě na hranici pozemku. Místo:

Novosuchdolská 128/26, Praha-Suchdol, parc.č, 586 v k.ú Suchdol; stavebník:_

Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí s výjimkou pro oltvor ve stávající stavbě

na hranici pozemku parc.č, 586 v k.ú Suchdol. Rada ukládá tajemníkovi KURI, aby zaslal žadateli

stanovisko rady. Hlasování o usnesení: 5-0-0

12) Návrh dopravních opatření v krčku ulice Pod Rybníčkem. Rada bere na vědomí doporučení

KURI požadovat doplnění přechodu pro chodce v ul. Pod Rybníčkem a u varianty OB prověřit obsluhu

vyvážení popelnic u Pražských služeb. Projednávání navrhu bude pokračovat po získání připomínek

místní iniciativy občanů a organizace zajišťující odvoz odpadu.

90.5 žádostI—o ukončení nájmu bytu č. 7, Stehlíkova 940. Předkládá: H. Felgrová,

ref. BH. Usnesení rady: Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 7, Kamýcká 940 s

paní |_ dohodou ke dni 31.10.2020. Rada ukládá OHSOM neprodleně zajistit

rekonstrukci bytu. Hlasování o usnesení: 5-0-0

90.6 Výběrové řízení na akci ,,Vybaveni KKC - nábytek“. Pokračování bodu 88.7. Předkládá:

MgA. Navrátilová, ref. výstavby. Rada bere na vědomí, že nabídku nepodal žádný zájemce.

90.7 Výběrové řízení na akci „Vybavení KKC - dělící akustická stěna“. Pokračování bodu 88.8.

Předkládá: MgA. Navrátilová, ref. výstavby. Usnesení rady: Rada na základě doporučení komise

pro posouzení a hodnocení nabídek účastníků v zadávacím řízení na akci „Vybavení KKC - dělící

akustická stěna'i z předložených nabídek vybírá jako zhotovitele zakázky společnost FLEXIca

systems s.r.o., IC: 25725343, Botičská 407, 252 42 Jesenice, sídlo: Praha 5, Smíchov, U Mrázovky

2611/8e, za cenu 175.550 Kč bez DPH, tj. 212.415 Kč s DPH 21%; vybraný zhotovitel podal nabídku

dokumentace na uvedenou zakázku. Hlasování o usnesení: 5-0-0

90.8 Oponentura DSP na rekonstrukci komunikaci na Budovci s cílem doplnění zeleně.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí se zadáním oponentury dokumentace pro stavební

povolení na rekonstrukci komunikací na Budovci s cílem navrhnout doplnění zeleně Ing. Mgr. Evě

Jeníkové, autorizovanému krajinářskému architektovi, IČ 87361329, za cenu 57.000 Kč (zhotovitel

není plátcem DPH). Rada ukládá úřadu oponenturu objednat. Hlasování o usnesení: 4-0-1

90.9 Dopravni situace na Starém Suchdole. Pokračování bodu 81.25, 85.12, 87.18. Předkládá:

starosta. Rada bere na vědomí informaci starosty, že v minulých dnech bylo monitorován stav

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



v krčku ulice Pod Rybníčkem a že následně byli dopravci a řidiči, kteří nerespektovali tento zákaz,

vyzýváni, aby pro příjezd na stavby používali jině trasy. V některých případech byla odezva kladná

a po upozornění tito řidiči používali jiné trasy. Informace byly předány Polici ČR a Městské policii

hl.m. Prahy. PČR bude stížnosti dále řešit a slibila zvýšit kontrolu dodržování omezení průjezdu.

90.10 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 045/2020. Předkládá:

Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada na základě chybně uvedeně výše finančních

prostředků na poskytnutí účelové dotace na projekt Kurzy plavání a vodní záchrany z grantového

programu MČ Praha-Suchdol za rok 2020 schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové

dotace č. 045/2020 s organizací Centrum péče o děti a rodinu, z.s., IČ: 0001249622 na doplatek

schválené finanční dotace ve výši 5.000 Kč. Rada pověřuje starostu podpisem dodatku 1. Rada

žádá úřad městské části o úhradu doplatku. Hlasování o usnesení: 5-0-0

90.11 Opatření Covid 19. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí informaci starosty o zajištění

bezdotykových stojanůvna dezinfekci a o zajištění protikovidově dezinfekce, která bude od 12. 10.

rozdávaná občanům MC každé pondělí u úřadu MC

90.12 Vybavení KKC - židle. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby. Usnesení rady: Rada

na základě provedeného průzkumu cen schvaluje nákup 100 ks stohovatelných dřevěných židlí

s tvarovaným sedákem pro vybavení interiéru KKC v celkové ceně do 110.000 Kč bez DPH. Rada

ukládá úřadu, aby židle objednala. Hlasování o usnesení: 5-0-0

90.13 Vyúčtování služeb BD Stehlíkova. Pokračování bodu 81.8 Předkládá: lng. Vik,

místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí informaci z průběhu prvního jednání u OS pro

Prahu 6 ve věci vyúčtování nákladů na služby v BD Stehlíkova za rok 2016, řízení bylo po jeho

zahájení odročeno na 23.11.2020 s tím, že soud doporučil jednat o možnosti dohody. Rada v této

souvislosti ukládá úřadu městské části: a) průběžně zajišťovat účast zástupce úřadu městské části

na jednání soudu a při jednáních o případné dohodě, b) neprodleně zkompletovat veškerě podklady

související zejména s přípravou podkladů pro vyúčtování, předáváním podkladů, průběhem

vyúčtování a reklamace, c) v termínu do 14.10.2020 upřesnit případné nezávislé poradenství, právní

zastupování a jeho předpokládaný rozsah v této věci, d) průběžně informovat radu. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 19.20 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 7. 10. 2020

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 


