
Program 94. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

11. listopadu 2020

94.1 Umístění Z-BOXu Zásilkovny v městské části Praha-Suchdol — vyhodnocení záměru výpůjčky.

Pokračování bodu 91.9. Předkládá: tajemnice.

94.2 Prodej pozemku parc.č. 2327/8 v k.ú. Suchdol, ul. Nad Dolíky, o výměře 8 m2 - narovnání

vlastnických vztahů. Předkládá: starosta.

94.3 Oprava chodniku v ul. Gagarinova. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace investic.

94.4 Smlouva o dílo 037/2020 na akci „Rekonstrukce komunikací Budovec - projekt“ - dodatek 1

Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

94.5 Dodatek č. 1 SML 245/2018 na akci „BD Kamýcká 684“. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref.

výstavby.

94.6 Zadávací dokumentace výběrového řízení na akci „Vybavení KKC - ozvučení a osvětlení sálu,

podium“. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby.

94.7 Zadávací dokumentace výběrového řízení na akci „Vybavení KKC - vestavěný nábytek“.

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

94.8 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m.

Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy— oblast odpadového hospodářství. Předkládá:

starosta.

94.9 Návrh věcného záměru vyhlášky k omezení doby hostinských zařízení. Pokračování bodu 92.8.

Předkládá: starosta.

94.10 Program 11. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.

94.11 Výpůjčka pozemků parc. č. 2375, 2377/2, 2381/2 a 2384, vše k. ú. Suchdol, pro akci „Rekonstrukce

kanalizace, lokalita Budovec, ul. Kamýcká, Praha 6". Předkládá: starosta.

94.12 Návrh změny obecně závazné vyhlášky č. 4/2020 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech

základních škol. Předkládá: starosta.

94.13 Vyhodnocení soutěže „Pěšky do školy 2020“. Předkládá: lng. G. Lněničková, radní.

94.14 Informace o čerpání z rezervniho fondu MŠ Gagarinova. Předkládá: Mgr. 8. Zelený, ředitel MŠ

Gagarinova.

94.15 Pomoc studentů žákům ZŠ M. Alše. Pokračování bodu 92.7. Předkládá: starosta.



ZÁPIS „2 94. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 11. LISTOPADU 2020

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

lng. Gabriela Lněničková - radní

Ing. Věra Štěpánková

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

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

lng. Štěpánková se jednání zúčastnila on-line.

Zasedání bylo zahájeno v 16.10 hod.

Program zasedání:

94.1 Umístění Z-BOXu Zásilkovny v městské části Praha-Suchdol — vyhodnocení záměru

výpůjčky. Pokračování bodu 91.9. Předkládá: tajemnice. Usnesení rady: Rada schvaluje výpůjčku

části pozemku parc.č. 2375 v k.ú. Suchdol o výměře 1 m2 na Suchdolském náměstí, společnosti

Zásilkovna s.r.o., |C:28408306, se sídlem Lihovarská 1060/12, 19000 Praha 9, pro umístění

Z-BOXu Zásilkovny za následujících podmínek: výpůjční smlouva na dobu neurčitou s výpovědní

dobou 6 měsíců, vypůjčitel po ukončení výpůjčky uvede vypůjčený pozemek do původního stavu.

Rada schvaluje výpůjční smlouvu na výše uvedenou výpůjčku a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

94.2 Prodej pozemku parc.č. 2327/8 v k.ú. Suchdol, ul. Nad Dolíky, o výměře 8 m2 — narovnání

vlastnických vztahů. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí žádost manželů

_o prodej pozemku v ulici Nad Dolíky, parc.č. 2327/8 o výměře 8 m2, odděleného z

pozemku parc.č. 2327/1 geometrickým plánem č. 1865-88/2020., za cenu stanovenou znaleckým

posudkem č. 2996-32/2020 vypracovaným lng. Vladimírem Svobodou. Jedná se o pozemek pod

stavbou části garáže a plotu. Rada žádá finanční výbor 0 projednání ceny a podmínek prodeje.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

94.3 Oprava chodniku v ul. Gagarinova. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace investic.

Usnesení rady: Rada bere informaci o návrhu opravy chodníku na vědomí a odkládá na příště.

94.4 Smlouva o dilo 037/2020 na akci ,,Rekonstrukce komunikaci Budovec - projekt“ —

dodatek 1. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada po úpravách souhlasí

s návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML 037/2020 (24-2020) ze dne 22. 4. 2020 na

zpracování projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce komunikací Budovec — projekt“ se

společností Sinpps s.r.o., Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4. Dodatkem č. 1 se rozšiřuje předmět

díla zejména o prověření možnosti rozšíření zeleně, návrh výsadby zeleně a o architektonický návrh

rekonstrukce hlavních ulic. Cena díla se tímto dodatkem navyšuje o 120.000 Kč na celkovou cenu

2.507.000 Kč bez DPH, termín dokončení se stanovuje lhůtou 60 dnů od odsouhlasení finálního

navrhu úprav rekonstrukcí komunikací na Budovci. Rada pověřuje starostu podpisem dodatku.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

94.5 Dodatek č. 1 SML 245/2018 na akci „BD Kamýcká 684“. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref.

výstavby. Usnesení rady: Rada schvaluje po úpravách dodatek č. 1 smlouvy o dílo SML 245/2018

s ak. Arch. Tomášem Turkem na zpracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného

povolení včetně inženýrské činnosti, dokumentace pro výběr zhotovitele, provádění stavby a výkazu

výměr včetně kontrolního rozpočtu na akci „BD Kamýcká 684“. Dodatkem č. 1 se posouvá termín

zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele a provedení stavby. Rada pověřuje starostu podpisem

dodatku. Hlasování o usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



94.6 Zadávací dokumentace výběrového řízení na akci „Vybavení KKC — ozvučení a osvětlení

sálu, podium“. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby. Usnesení rady: Rada po úpravách

schvaluje znění Zadávací dokumentace „Vybavení KKC - ozvučení a osvětlení sálu, podium“ dle

podmínek OPPPR ČR. Rada ukládá úřadu vyhlásit výběrové řízení na dodavatele zakázky.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

94.7 Zadávací dokumentace výběrového řízení na akci „Vybavení KKC — vestavěný nábytek“.

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

Zadávací dokumentace „Vybavení KKC - vestavěný nábytek“ dle podmínek OPPPR ČR. Rada

ukládá úřadu vyhlásit výběrové řízení na dodavatele zakázky. Hlasování o usnesení: 5-0-0

94.8 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb.

hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy — oblast odpadového

hospodářství. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada nemá připomínky k navrhované obecně

závazné vyhlášce, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se

vydává Statut hlavního města Prahy — změny v oblasti odpadového hospodářství. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

94.9 Návrh věcného záměru vyhlášky k omezení doby hostinských zařízení. Pokračování bodu

92.8. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada požaduje regulovat provozní dobu hostinských

zařízení formou vyhlášky takto : ve dnech neděle — čtvrtek provoz max. do 22 hodin, v pátek a v

sobotu provoz max.do 24 hodin. Rada ukládá starostovi zaslat stanovisko rady na MHMP. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

94.10 Program 11. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada po

úpravách schvaluje Program 11. zasedání ZMČ Praha-Suchdol konaného dne 26. 11. 2020.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

94.11 Výpůjčka pozemků parc. č. 2375, 2377/2, 2381/2 a 2384, vše k. ú. Suchdol, pro akci

„Rekonstrukce kanalizace, lokalita Budovec, ul. Kamýcká, Praha 6". Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada souhlasí s výpůjčkou částí pozemků v k.ú. Suchdol o celkové výměře 1262 m2

(pozemek parc. č. 2375 - 593 m2, pozemek parc. č. 2377/2 - 253 m2, pozemek parc. č. 2381/2 - 340

m2, pozemek parc. č. 2384 - 76 m2, vše k. ú. Suchdol) Pražské vodohospodářské společnosti a.s.

se sídlem: Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Mésto; IČ: 25656112 za účelem rekonstrukce

kanalizace v částech ulic Osvobození, Budyňská, Lysolajská a Brandejsovo náměstí v rámci stavby

„Rekonstrukce kanalizace, lokalita Budovec, ul. Kamýcká, Praha 6", doba výpůjčky pozemků v

termínu od 28. 11. 2020 do 31. 8. 2021. Rada vyhlašuje záměr na uvedenou výpůjčku, po úpravách

souhlasí s předloženou výpůjční smlouvou a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Rada žádá

investora PVS, a.s. o neprodleně předložení a projednání dopravně inženýrského opatření a

harmonogramu stavby. Hlasování o usnesení: 5-0-0

94.12 Návrh změny obecně závazné vyhlášky č. 4/2020 Sb. hl. m. Prahy, o školských

obvodech základních škol. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada nemá připomínky ke změně

obecně závazné vyhlášce č. 4/2020 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

94.13 Vyhodnoceni soutěže „Pěšky do školy 2020“. Předkládá: lng. G. Lněničková, radní. Rada

bere informaci na vědomí a odkládá na příště.

94.14 Informace o čerpání z rezervniho fondu MŠ Gagarinova. Předkládá: Mgr. 8. Zelený, ředitel

MŠ Gagarinova. Usnesení rady: Rada souhlasí s opravou vodoměrné sestavy a s výměnou bojlerů na

ohřev teplé vody. Hlasování o usnesení: 5-0-0

94.15 Pomoc studentů žákům ZŠ M. Alše. Pokračování bodu 92.7. Předkládá: starosta. Rada

děkuje RNDr. Knappově za organizaci pomoci s výukou pro žáky ZŠ M: Alše v době probíhající

distanční výuky, pomoc zajišťují studenti Keplerova gymnázia. Rada schvaluje odměnu studentům

ve výši 117,50 Kč za 1 hodinu pomoci s výukou. Odměna bude řešena formou dohody o provedení

práce v maximálním rozsahu 3 hodiny týdně pro jednoho žáka. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 18.50 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 11. 11. 2020

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


