
Program 93. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

4. listopadu 2020

93.1 RO - navýšení rozpočtu r. 2020 - o tin. prostředky ve výši 2.700 tis. Kč na akci Zahrady se

hřbitovem u kaple sv. Václava. Předkládá: J. Stůla, ved. EO.

93.2 RO - navýšení rozpočtu r. 2020 — o fin. prostředky ve výšiv7.184,3 tis. Kč na akci ,,Zkvalitnéni

vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity ZS“. Předkládá: J. Stůla, ved. EO.

93.3 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2021. Předkládá: starosta.

93.4 Dodatek č. 1 SML 018/2018 na akci „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava“ Předkládá: MgA.

J. Navrátilová, ref. výstavby.

93.5 Rekonstrukce komunikaci na Novém Suchdole. Pokračování bodu 92.4. Předkládá: starosta.

93.6 Žádost o vodorovně značení Suchdolské náměstí 12. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta..

93.7 Vyúčtování služeb BD Stehlíkova. Pokračování bodu 91.8 - informace o stanovisku právního zástupce,

další postup. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

93.8 Výběr dodavatele regálu do knihovny. Předkládá: J. Krausová Klímová, vedoucí MVK.

93.9 Výběr dodavatele generálního úklidu budovy radnice. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

93.10 Dohoda o odběru vody pro potřeby stavby „Obnova vodovodních řadů v Praze-Suchdole“.

Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

93.11 Svoz tříděného odpadu. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

93.12 Opatření covid - sleva za inzerci v Suchdolských listech 04/2020. Předkládá: Z. Krumpholcová,

ref. kultury.

93.13 Návrh věcněho záměru vyhlášky k omezení doby hostinských zařízení. Pokračování bodu 92.8.

Předkládá: starosta.

93.14 Koncepce příjezdověho cestovního ruchu hlavního města Prahy. Předkládá: starosta.

93.15 Opatření proti šíření COVID 19. Předkládá: starosta.

93.16 Dopravni situace na Starém Suchdole. Předkládá: starosta.

93.17 Bicí hodiny na Suchdolském némésti. Předkládá: starosta.

93.18 Stížnost na stav polní cesty. Předkládá: starosta.

93.19 Pasportizace bytových domů. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

93.20 Dopravné urbanistická studie „Na Mírách“. Předkládá: starosta.

93.21 Záznam zjednání KÚRI dne 2. 11. 2020. Předkládá: starosta.



ZÁPIS „2 93. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 4. LISTOPADU 2020

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

lng. Gabriela Lnéničková - radní

Omluvena: lng. Štěpánková

Ověřovatelé: lng. V. Vik, lng. Hrobská Mináriková

Zapisovatel: Ing. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.30 hod.

Program zasedání:

93.1 RO - navýšení rozpočtu r. 2020 o finanční prostředky ve výši 2.700 tis. Kč na akci Zahrady

se hřbitovem u kaple sv. Václava. Předkládá: J. Stůla, ved. EO. Usnesení rady: vRada bere na

vědomí zvýšení rozpočtu na r. 2020 o částku ve výši 2.700 tis. Kč a žádá FV a ZMC o projednání

přijetí finančních prostředků. Rada ukládá EO zařadit tin. prostředky do rozpočtu na r. 2020 dle

pokynu MHMP přechodně na § 6409, pol. 5901 s tJZ, po schválení úpravy zatřídit na konkrétní odpa a

položku dle platné rozpočtové skladby, včetně UZ. Rozpočtové opatření bude provedeno pod č.

dokladu 3074. Dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2020 s rozpočtem hl. m. Prahy. Příjmy

i výdaje budou označeny UZ, ORJ á ORG dle metodiky MHMP. Hlasování o usnesení: 4-0-0

93.2 RO - navýšení rozpočtu r. 2020 o fin. prostředky ve výši 7.184,3 tis. Kč na akci

„Zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity ZS“. Předkládá: J. Stůla, ved. EO.

Usnesení rádyzvRádá bere na vědomí zvýšení rozpočtu na r. 2020 o částku ve výši 7.184,3 tis. Kč a

žádá FV á ZMC o projednání přijetí fin. prostředků. Ukládá EO zařádit fin. prostředky do rozpočtu na

r. 2020 dle pokynu MHMP přechodné na § 6409, pol. 5901 s UZ, po schválení úpravy zatřídit na

konkrétní odpa. á položku dle platné rozpočtové skladby, včetně UZ. Rozpočtové opatření bude

provedeno pod č. dokladu 3077. Dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2020 s rozpočtem hl.

m. Prahy. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

93.3 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2021. Předkládá: starosta. Ráda bere na vědomí, že MČ

v příštím roce obdrží od hl. m. Prahy 39.093 tis. Kč, což je stejná částka jako byla přidělena v roce

2020.

93.4 Dodatek č. 1 SML 018/2018 na akci ,,Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava“

Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby. Usnesení rady: Ráda po úpravách schvaluje znění

dodatku č. 1 SML č. 018/2018 na akci ,,Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava“ který upřesňuje,

že architektem (zpracovatelem projektové dokumentace) se na základě postoupení smlouvy stal

MgA. Václav Suba, IC 05284538 a rozšiřuje předmět díla. Celková cena díla dle dodatku č. 1

smlouvy č. 018/2020 se navyšuje na 791.850- Kč (zhotovitel není plátcem DPH). Rada pověřuje

starostu podpisem uvedeného dodatku. Hlasování o usnesení: 4-0-0

93.5 Rekonstrukce komunikaci na Novém Suchdole. Pokračování bodu 92.4. Předkládá:

starosta. Rada bere na vědomí, že investor souhlasí s úpravami projektu.

93.6 Žádost o vodorovné značení Suchdolské náměstí 12. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta.

Usnesení rady: Rada bere na védomi vyjádření ODZP Praha 6 ve věci žádosti o vyznačení dopravní

značky V12á před vjezdem do domu Suchdolské náměstí 12 a nesouhlasí s vyznačením této značky

na komunikaci. Hlasování o usnesení: 4-0-0

93.7 Vyúčtování služeb BD Stehlíkova. Pokračování bodu 91.8 - informace o stanovisku právního

zástupce, další postup. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Ráda bere na vědomí stanovisko

právního zástupce k současné situaci ohledně vyúčtování služeb v bytovém domě ve Stehlíkové ulici a

ukládá úřadu městské části informovat radu na jednání dne 11. 11. o konkrétním postupu v této věci.

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



Hlasování o usnesení: 4-0-0

93.8 Výběr dodavatele regálu do knihovny. Předkládá: J. Krausová Klímová, vedoucí MVK. Rada

souhlasí s provedeným výběrem zhotovitele výroby a montáže speciálního otočného dřevěného

regálu na knihy pro místní knihovnu. Vybrán Petr Nepustil, IČ: 13831887, se sídlem V Ořeší 48/15,

165 00, Praha-Suchdol, cena činí 47.500,- Kč. Rada ukládá Místní veřejné knihovně regál objednat.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

93.9 Výběr dodavatele generálního úklidu budovy radnice. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí

OHSOM. Usnesení rady: Rada na základě provedeného průzkumu cen souhlasí s výběrem

dodavatele generálního úklidu radnice - Stěpánka Lincová, IC: 71380574, K Lesu 47, 250 90, Jirny,

jejíž cenová nabídka ve výši 113.866,78,- Kč bez DPH byla nejvýhodnější. Hlasování o usnesení: 4-0-

0

93.10 Dohoda o odběru vody pro potřeby stavby „Obnova vodovodních řádů ul. Suchdolská a

okoli, Praha-Suchdol“. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada po

úpravách schvaluje dohodu o odběru vody pro potřebu zařízení staveniště stavby „Obnova

vodovodních řadů, ul. Suchdolská a okolí, Praha-Suchdol“ se společností Subterra a.s., IC: 453 096

12, se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00, Praha 8 a pověřuje starostu podpisem. Rada ukládá

úřadu městské části neprodleně vyúčtovat odebrané množství vody spol. Subterra a.s dle údajů

vodoměru a nájemci objektu, panu Kačírkovi, účtovat náklady za vodné za rok 2020, dle podkladů o

odběru vody za dvě předchozí účtovací období dle faktur společnosti PVK, a.s. Hlasování o usnesení:

4-0-0

93.11 Svoz tříděného odpadu. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na

vědomí výrazný nárůst množství tříděného odpadu v období nouzového stavu a opatření proti šíření

Covid 19 a ukládá úřadu městské části:

- zajistit neprodleně v pracovních dnech pravidelný úklid nejvíce zatížených sběrných míst tříděného

odpadu a zdokumentovat přeplněná stanoviště,

- dle místních podmínek znovu neprodleně požádat o doplnění nádob a zvýšení četnosti svozů,

- v případě nemožnosti okamžitého navýšení svozů z důvodu omezených finančních prostředků na

straně provozovatele služeb požádat v nejnutnějších případech o placený odvoz odpadu po

nezbytnou dobu,

- zvážit možnost instalace zakrytého kontejneru na papír na stanovišti kontejnerů,

Hlasování o usnesení: 4-0-0

93.12 Opatření Covid 19 - sleva za inzerci v Suchdolských listech č. 4/2020. Předkládá:

Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada v zájmu snížení dopadů opatření covid 19,

souhlasí se snížením sazby za sjednanou inzerci všem inzerentům v Suchdolských listech č. 4/2020

a to o 50 % z celkové základní sazby za inzerci bez DPH. Dříve poskytnuté slevy nelze sčítat. Rada

pověřuje Z. Krumpholcovou, aby o slevé informovala všechny inzerenty a připravila podklady pro

fakturaci. Hlasování o usnesení: 4-0-0

93.13 Návrh věcného záměru vyhlášky k omezení doby hostinských zařízení. Pokračování

bodu 92.8. Předkládá: starosta. Rada odkládá na příště.

93.14 Koncepce příjezdového cestovního ruchu hlavního města Prahy. Předkládá: starosta. Rada

bere na vědomí, že Zastupitelstvo hlavního města Prahy jednomyslné schválilo dlouhodobou Koncepci

regulace příjezdového cestovního ruchu hlavního města Prahy.

93.15 Opatření proti šíření COVID 19. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada ukládá úřadu

objednat pro kompletaci balíčků pro seniory následující materiál: 14.000 ks latexových rukavic (např.

140 balení a 100 ks nebo 70 bal. a 200 ks) - velikost L; 2.000 ks zip sáček 200 x 300 mm; 2.000 ks

svačinové sáčky (např. mikroten, rozměr cca 180x280 mm (minimálně 150x250 mm) vše s dodáním

do 17.11.2020. Rada pověřuje starostu podpisem objednávky Rada bere na vědomí informaci ředitelky

ZS o zajištění notebooků pro všechny potřebné žáky, o navázání spolupráce s Gymnáziem Jana

Kepplera ohledně pomoci studentů s distanční výukou žáků a o tom, že školní jídelna stále vaří pro

cca 140 strávníků. Hlasování o usnesení: 4-0-0

93.16 Dopravni situace na Starém Suchdole. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje

uspořádání besedy o dopravní situaci na Starém Suchdole po pominutí nepříznivé epidemiologické

situace a požaduje upřesnění studie variant dopravních omezení v ulici Pod Rybníčkem v souvislosti

s provedenými dopravními průzkumy. Hlasování o usnesení: 4-0-0

93.17 Připomínky MČ k územní studii Nový Sedlec. Předkládá: lng. G. Lněničková, radní.

Usnesení rady: Městská část projedná připomínky 3 IPR a náměstkem primátora Hlaváčkem.

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



Hlasování o usnesení: 4-0-0

93.18 Stížnost na stav polní cesty. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí.

93.19 Pasportizace bytových domů. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady:

Rada bere na vědomí vyhodnocení poptávky pasportizace bytových domů městské části v ulici

Kamýcká. Rada souhlasí s výběrem zhotovitele pasportizace 48 bytů a nebytových prostor v

bytových domech Kamýcká 940-943 - společnost K.O. Poradenství, s.r.o., IČ 25I 04331, za celkovou

cenu 87.120,- Kč bez DPH, tj. 1.815 Kč bez DPH na 1 byt. Rada ukládá úřadu městské části

pasportizaci u vybrané firmy neprodleně objednat a pověřuje starostu podpisem objednávky. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

93.20 Dopravné urbanistická studie „Na Mírách“. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada na

základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek účastníků v zadávacím řízení na

akci „Urbanisticko-dopravní studie území Na Mírách“ vybírá jako zhotovitele zakázky společnost

PRO CEDOP s.r.o., Milady Horákové 893, 272 01 Kladno, IČO: 27174069,zacenu 373. 000,- ’Kt";

projednat a odsouhlasit průběh a výsledky výběrového řízení s CRR v rámci projektu SMACKER.

Hlasování o usnesení: 4-0-0.

93.21 Záznam zjednání KÚRI dne 2. 11. 2020. Předkládá: starosta.

1) Oznámení o změně zdroje vytápění v RD Návazná 531/8.Místo: parc.č. 1751, 1752 v k.ú Suchdol

Stavebník:_Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s použitím

tepelného čerpadla pro vytápění RD č.p. 531 v k.ú. Suchdol. Rada ukládá tajemníkovi KURI, aby

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

2) Žádost o souhlas s napojením na komunikaci ul. Stržná, v rámci „Studie přístavby RD Stržná

1203/12 Praha Suchdol“. Misto: ul. Stržná 1203/12, Praha-Suchdol parc. č. 446/3 v k.ú Suchdol.

Stavebník:_ Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí

s napojením parc. č. 446/3 v k.ú Suchdol na komunikaci — ul. Stržná. Rada ukládá tajemníkovi KURI,

aby stanovisko rady zaslal žadatelce. Hlasování o usnesení: 4-0-0

3) Výstavba V0 vul. Na Mírách na pozemku parc. č. 2365 vk.ú. Suchdol. Žadatel: COST

CONTROL s.r.o., |_, Sámova 410/28, 101 00 Praha 10, IČ: 242 90 106. Usnesení rady:

Rada na základě doporučení KÚRI a vzhledem k tomu, že komunikace je v současné době bez

zpevněného povrchu a její parametry výškové i šířkové neodpovídají požadavkům platných norem

nebo PSP, nepovažuje za účelné zpracovávat jen dílčí projekt na VO. Projekt VO by měl být

vypracován pro tu část ul. Na Mírách, která slouží jako přístupová komunikace k domům č.p. 1301 a

č. p. 759, a tento projekt by potom měl být i díky redukovanému rozsahu urychleně realizován. Rada

ukládá tajemníkovi KÚRI, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 4-0-0

5) Žádost hl. m. Prahy o stanovisko k prodeji části pozemku parc.č. 1628/60, k.ú. Suchdol.

Misto: pozemek pod podzemními garážemi za domy Výhledy |, K Horoměřicům, parc. č. 1628/60, k. ú.

Suchdol. Vlastník: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, |Č100064581, DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110

00 Praha 1. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI a vzhledem k tomu, že stávající

parkoviště jsou nutná z hlediska kapacit parkování v oblasti Výhled a jejich zřízení bezprostředně

souviselo s výstavbou obytných domů, nesouhlasí s prodejem do doby, než bude ze strany vlastníka

pozemků vyřešen příjezd nebo sjednána možnost a podmínky příjezdu na veřejné parkoviště přes

uvedený pozemek resp. přes objekt na něm stojící. Rada ukládá tajemníkovi KURI, aby stanovisko

rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 4-0-0

6) Zádost o stanovisko ke změně stavby před dokončením. Místo: ul. K Drsnici 278/7, parc. č. 699

a 700 v k.ú. Suchdol; stavebník:W. Usneseni rady: Rada na základě doporučení

KÚRI nesouhlasí se změnou stavby před dokončením RD, K Drsnici 278/7 a doporučuje zachovat

výrazné členění navrženého domu, nyní patrné ve fasádách, i rozdílný tvar střech jednotlivých funkčně

odlišných částí domu. Ke změně velikosti zastavěné plochy nemá rada výhrady. Rada ukládá

tajemníkovi KÚRI, aby stanovisko rady zaslal žadatelce. Hlasování o usnesení: 4-0-0

7) Žádost o stanovisko k dodatečnému povolení zahradního domku u RD, Osvobozeni 623.

Misto: Osvobozeni 623, Praha-Suchdol, parc.č. 1257; vlastníci:

Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že stavba je umístěna na hranici pozemku a doporučuje

žadatelům, aby jednali s vlastníky sousedního domu o souhlas sjejim umisténim. Rada ukládá

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

8) Žádost o stanovisko pro umístění stavby akumulační jímky na dešťovou vodu za FAPPZ

čZU. Místo: Areál ČZU; Stavebník: ČZU. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí

s umístěním stavby akumulační jímky na dešťovou vodu za FAPPZ v areálu ČZU (jedná se o 3 jimky

a vsakovaci objekt). Rada ukládá tajemníkovi KÚRI, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



usnesení: 4-0-0

9) Zádost o stanovisko ke změně stavby protihlukové stěny z dočasné na trvalou, mezi

bytovými domy podél ul. Kamýcká. Místo: podél ul. Kamýcká, parc.č. 178/1 a 176/2, 177/4 vk.ú

Sedlec. Zadatel: Společenství vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím. Usnesení rady: Rada

na základě doporučení KÚRI souhlasí se změnou stavby protihlukové stěny podél ul. Kamýcká

z dočasné na trvalou. Rada ukládá tajemníkovi KÚRI, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

10) Přípojka NN k pozemku č.p. 1555 k.ú. Suchdol. Místo: Praha-Suchdol, mezi ul. Na Mírách a

Suchdolská, parc.č. 2365 v k.ú Suchdol, kabelové vedení od domu čp. 759 k pozemku parc. č. 1555.

Žadatel: AFPM a.s., IČO 27232654, Na Vrškách 321, 252 41 Zlatníky-Hodkovice. Usnesení rady:

Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s přípojkou NN 3x25 ampér k pozemku č.p. 1555 k.ú.

Suchdol. Rada ukládá tajemníkovi KÚRI, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení:

3-0-1

Zasedání bylo ukončeno v 20:30 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 05. 11. 2020

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


