
Program 98. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

16. prosince 2020

98.1 Vyúčtování služeb BD Stehlíkova. Pokračování bodu 97.8. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí

OHSOM.

98.2 Dodatek č. 12 pojistné smlouvy s Kooperativa a.s. - připojištění budovy radnice. Ing. M. Kosař,

vedoucí OHSOM.

98.3 Smlouva o umístění a připojení vánočních dekorů na zařízeních veřejného osvětlení ve

vlastnictví hlavního města Prahy. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

98.4 Dodatek č. 2 SoD 181/2020 na provedení kompletní stavby na akci „Rekonstrukce kaple sv.

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

98.5 Zpracování a vyhodnocení vlastnických vztahů k pozemkům pod komunikacemi; nabídka AGA

Letiště s.r.o.. Předkládá: starosta.

98.6 Obnova kanalizace Výhledy. Předkládá: Ing. Václav Vik. .

98.7 Studie zklidnění ulice pod Rybníčkem Předkládá: Ing. Václav Vik.

98.8 Nájemné od podnikatelských subjektů dotčených opatřeními proti šíření Covid-19. Předkládá: Ing.

Václav Vik, místostarosta.

98.9 Příspěvek na opravy hřbitova v Úněticích. Předkládá: starosta.

98.10 Vyčíslení ztráty na nájemném a vybraných poplatcích z důvodu opatření covid 19. Předkládá:

starosta.

98.11 Aktualizace ,,Sazebniku úhrad nákladů za poskytování informací“. Předkládá: tajemnice.

98.12 Úplné znění Organizačního řádu ÚMČ Praha-Suchdol a MVK. Pokračování bodu 92.3. Předkládá:

tajemnice.

98.13 Rozpočty škol na rok 2021 a střednědobé plány škol na roky 2022 a 2023. Pokračování bodu

97.13. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

98.14 Záznam zjednání KURI dne 7. 12. 2020. Předkládá: starosta.

98.15 Bezpečnost a vandalismus na Suchdole. Předkládá: Ing. Gabriela Lněničková.

98.16 Dodatek č. 2 Smlouvy o výpůjčce SML 156/2011 mezi MČ Praha-Suchdol a zš M. Alše.

Předkládá: Ing. Václav Vik.

98.17 Dopravni studie k urbanistické studii Nový Sedlec. Předkládá: Ing. Gabriela Lněničková

98.18 Provoz dětských a sportovních hřišt' Pokračování bodu 95.5 Předkládá: Ing. Václav Vik.

98.19 TV Suchdol - etapa 005 Budovec, rekonstrukce komunikaci. Předkládá: Ing. Václav Vik.

98.20 BD Kamýcká 684. Pokračování bodu 91.1. Předkládá: Ing. Václav Vik.

98.21 Splašková kanalizace Za Sokolovnou. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, ref. realizace investic.

98.22 Vyhodnocení záměru č. 17/2020 na pronájem části pozemku parc.č. 1607/1, k.ú. Suchdol,

zahrádka. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

98.23 Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele akce Lávka přes Únětický potok u Trojanova

mlýna. Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

98.24 Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě c. 207/2020 na vybavení KKC - osvětlení a ozvučení sálu,

pódium. Předkládá: starosta.



% ZÁPIS „2 98. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 16. PROSINCE 2020

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Štěpánková - místostarostka

lng. Andrea Hrobska Mináriková - radní

lng. Gabriela Lněničková - radní

Ověřovatelé: lng. V. Vik, lng. Štěpánková

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 15.40 hod.

Program zasedání:

98.1 Vyúčtování služeb BD Stehlíkova. Pokračování bodu 97.8. Pře . M. Kosař, vedoucí

OHSOM. Rada bere na vědomí současnou situaci ohledně sporu o í služeb v bytovém

domě ve Stehlíkově ulici a názor právní kanceláře.

98.2 Dodatek č. 12 pojistné smlouvy s Kooperativa a.s. - připojištění budovy radnice. lng. M.

Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada ukládá úřadu městské části prověřit rozsah pojištění

budovy po provedení nástavby včetně vybavení a předložit písemně nformace na příštím jednání

rady. Hlasování o usnesení: 5-0-0

98.3 Smlouva o umístění a připojení vánočních dekorů na zařízeních veřejného osvětlení ve

vlastnictví hlavního města Prahy. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady:

Rada schvaluje smlouvu o umístění a připojení vánočních dekorů na zařízeních veřejného osvětlení

ve vlastnictví hlavního města Prahy na zařízeních VO na území městské části Praha-Suchdol

vtermínu od 27. 11. 2020 do 7. 1. 2021 s tím, že vpřípadě potřeby je možnost připojení těchto

vánočních dekorů k odběru elektrické energie. Poskytnutí možnosti umístění vánočních dekorů na

zařízeních VO je bezúplatné, přeúčtované náklady na odebranou elektrickou energii činí 371,10 Kč

bez DPH za kWh, za kterou ji poskytovatel nakoupil od svého dodavatele plus podíl na platbě za

distribuci, za rezervovaný příkon a další platby, související se zajištěním dodávky elektrické energie

do vánočních dekorů. Rozpis přeúčtovaných nákladů na odebranou elektrickou energii včetně

výpočtu množství kWh skutečně spotřebované elektrické energie je uveden v příloze č. 1 smlouvy.

Podíl na nákladech spojených s provozem a údržbou odběrného zařízení činí 111,33 Kč bez DPH.

Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

98.4 Dodatek č. 2 SoD 181/2020 na provedení kompletní stavby na akci „Rekonstrukce kaple

sv. Václava“. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby. Usnesení rady: Rada po úpravách

schvaluje znění dodatku č. 2 k SoD 181/2020 na provedení kompletní stavby na akci „Rekonstrukce

kaple sv. Václava“. Dodatek upřesňuje předmět, cenu a termín dokončení díla. Celková cena za dílo

bez DPH stanovená smlouvou o dílo a dodatkem smlouvy č. 1 se zvyšuje tímto dodatkem č. 2 o

210 714,40 Kč na celkovou cenu 4.251.553,34 Kč. Maximální doba realizace prací se v důsledku

rozšíření předmětu díla prodlužuje o 4 týdny na 34 týdnů. Rada pověřuje starostu podpisem dodatku

č. 2 SoD 181/2020. Hlasování o usnesení: 5-0-0

98.5 Zpracování a vyhodnocení vlastnických vztahů k pozemkům pod komunikacemi; nabídka

AGA Letiště s.r.o. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje zadání zpracovaní

dokumentace pozemků pod rekonstruovanými komunikacemi na Novém Suchdole společnosti AGA

Letiště sro za cenu 70.000 Kč bez DPH. Rada zadala práce bez výběru dodavatele, protože

vybraný dodavatel je zpracovatelem projektové dokumentace stavby pro hlavní město. Rada ukládá

úřadu práce objednat. Hlasování o usnesení: 5-0-0

98.6 Obnova kanalizace Výhledy. Předkládá: Ing. Václav Vik. Usnesení rady: Rada bere na

vědomí předání podnětu na prověření kvality prováděných prací na kanalizaci investorovi a ukládá

úřadu městské části a) neprodleně provést ve spolupráci s VaK Beroun, a.s. závěrečnou kontrolu

šachet a komunikací vč. chodníků, b) požádat provozovatele kanalizace spol. VaK Beroun o kontrolu

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



kanalizace na základě kamerových zkoušek provedených zhotovitelem stavby a písemnou zprávu o

kontrole, c) předložit písemnou zprávu o případných zjištěných vadách na komunikacích a

kanalizačních řadech a přípojkách a případných škodách na okolních nemovitostech radě městské

části nejpozději 1 týden před termínem předávání díla. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

98.7 Studie zklidnění ulice Pod Rybníčkem. Předkládá: Ing. Václav Vik. Usnesení rady: Rada bere

na vědomí doplněný dopravní průzkum na Suchdole a požaduje dopracovat studií na zklidnění ulice

Pod Rybníčkem takto:

- upřesnit ve studii současný stav dopravy v ulici Pod Rybníčkem na základě průzkumu dopravní

intenzity z 5. a 6. října 2020,

- vypořádat připomínky ke studii,

- posoudit možnost instalace radaru, kamer, semaforů samostatně nebo v kombinaci s ostatními

opatřeními,

- ověřit vhodnost všech variant na základě výsledků dopravního průzkumu, případně doplnit další

možnosti zklidnění a omezení tranzitu

- pro každou variantu uvést dopravní dopady na širší okolí a dopracovat podmínky realizace varianty

0 opatření v širším okolí (nezbytná opatření na dalších ulicích a křižovatkách v zájmu zajištění

dostupnosti území zejména pro IZS, poskytovatele služeb, nezbytnou nákladní dopravu atp.) nebo

konstatovat neproveditelnost varianty,

- uvést u variant odhad celkových předpokládaných nákladů a termíny pro přípravu a realizaci,

Rada dále s ohledem na nedokončené projednávání studie Starý Suchdol, jejímž zadavatelem je

hlavní město Praha, a s ohledem na novou studii hlavního města Prahy pro okolí P+R Výhledy

požaduje přerušení prací na projektové dokumentaci akce „Starý Suchdol, rekonstrukce

komunikací“. Rada ukládá úřadu městské části informovat zpracovatele studie a projektové

dokumentace spol. Sinpps, s.r.o. Hlasování o usnesení: 5-0-0

98.8 Nájemné od podnikatelských subjektů dotčených opatřeními proti šíření Covid-19.

Předkládá: Ing. Václav Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada schvaluje prominutí nájemného za

období říjen až prosinec 2020 u podnikatelských subjektů dotčených opatřeními proti šíření Covid-

19: Rada ukládá paní Felgrové, aby o uvedeném rozhodnutí informovala nájemce nebytových

prostor a pozemků ve správě městské části dle dodaného podkladu a prominutí zohlednila při

výběru nájemného. Hlasování o usnesení: 5-0-0

98.9 Příspěvek na opravy hřbitova v Unéticich. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

schvaluje příspěvek městské části Praha-Suchdol obci Únětice na poměrnou část oprav na

únětickěmlhřbitově v roce 2020 ve výši 37.330 Kč. Rada ukládá úřadu zaslat informaci o rozhodnutí

rady obci Unětice a vyzvat ji k zaslání avíza k platbě nebo faktury na uvedenou částku. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

98.10 Vyčíslení ztráty na nájemném a vybraných poplatcích z důvodu opatření covid 19.

Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí, že za rok 2020 činila ztráta z prominutí nájmů a místních

poplatků v důsledku opatření proti šíření nemoci covid 19 celkem na nájemném 263.148,37 Kč, za

poplatek za užívání veřejného prostranství 97.400 Kč. Pokud nenaplněné výnosy měly být zdrojem

krytí nákladů na opravy a udržování majetku v rámci hospodářské činnosti, je třeba tyto opravy

realizovat v hlavní činnosti a pak na ně lze dle sdělení MHMP ze dne 30.6.2020 čerpat předmětnou

dotaci na COVID -19.

98.11 Aktualizace ,,Sazebniku úhrad nákladů za poskytování informací“. Předkládá: tajemnice.

Usnesení Rady: Rada po úpravách schvaluje Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

městské části Praha-Suchdol podle zákona č. 106/199 Sb., zákona o poskytování informací s

účinností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 s tím, že náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání

informací 1 pracovníkem stanovuje na základě vyčíslení průměrného hodinového platu úředníků za

období prosinec 2019 až listopad 2020 (včetně odvodů) na 370,00 Kč za každou i započatou hodinu.

V ostatním zůstává sazebník beze změn. Rada ukládá úřadu zabezpečit neprodleně zveřejnění

sazebníku. Hlasování o usnesení: 5-0-0

98.12 Úplné znění Organizačního řádu ÚMČ Praha-Suchdol a MVK. Pokračování bodu 92.3.

Předkládá: tajemnice. Usnesení Rady: Rada bere na vědomí a ukládá návrh úplného znění

organizačního řádu doplnit o provoz Kulturně-komunitního centra. Hlasování o usnesení: 5-0-0

98.13 Rozpočty škol na rok 2021 a střednědobé plány škol na roky 2022 a 2023. Pokračování

bodu 97.13. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada schvaluje návrhy

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



vyrovnárlých rozpočtů na rok 2021 a střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2022 a 2023 ZŠ M.

Alše, MS K Roztokům a MS Gagarinova. Hlasování o usnesení: 5-0-0

98.14 Záznam zjednání KURI dne 7. 12. 2020. Předkládá: starosta.

1) Žádost o stanovisko pro ÚR+SP na stavbu „Vodní prvek u slunečních hodin“. Místo: ČZU —

mezi rektorátem a PEF; stavebník: ČZU. Usnesení rady: Ráda na základě doporučení KURI souhlasí

se stavbou „Vodní prvek u slunečních hodin“. Rada ukládá tajemníkovi KÚRI, aby stanovisko rady

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

2) Žádost o stanovisko pro dodatečné povolení na stavbu plotu parc.č. 671/1, k.ú. Suchdol.

Místo: Staročeská 482/6, Praha-Suchdol, parc.č.671/1 v k. u. Suchdol; stavebník: _

Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí se

stavbou plotu mezi parc.č. 671/1, k.ú. Suchdol a ul. Staročeská. Rada zdůrazňuje, že vyjádření se

týká výhradně plotu do ulice. Ráda ukládá tajemníkovi KÚRI, aby stanovisko rady zaslal žadateli.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

3) Žádost o stanovisko pro územní souhlas a ohlášení stavby k dokumentaci stavby

„RODINNÝ DÚM OPTIMAL 1439 Z+G“. Misto: Novosuchdolská 180, Praha-Suchdol, parc. č. 604 a

605 KÚ. SUCthl; stavebník:_ Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí

se stavbou „RODINNÝ DÚM OPTIMAL 1439 Z+G“. Rada uklada tajemníkovi KÚRI, aby stanovisko

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

4) Zádost o stanovisko pro přemístění lampy VO v ulici Kamýcká a o rozšíření chodníku před

domem na pozemku parc..č 1944/1,2. Místo: Kamýcká 2296/2 žádost rozšíření chodníku na

pozemku pár.č.2296/2 před domem na pozemku parc č. 1944/1 a 2, k.ú. Suchdol; stavebník: Ing

—. Usneseni rady: Rada na základě doporučení KÚRI požaduje předložení platně

dokumentace pro stavební povolení. Rada ukládá tajemníkovi KÚRI, aby požadavek rady zaslal

žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

5) Žádost o stanovisko pro ÚR+SP na stavbu „Výstavba garáží a vnějšího schodiště,

Suchdolská 88/16, Sedlec, 160 00 Praha 6“. Místo: Suchdolská 88/16, Sedlec, 165 00 Praha 6,

357, 356/4, parc.č. 357, 356/4vk.ú. Sedlec, Stavebník:—,

WUsneseni rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s

ÚR a SP stavby „Výstavba garáží a vnějšího schodiště, Suchdolská 88/16, Sedlec, 160 00 Praha 6“.

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

6) Výsledky dopravního průzkumu průjezdu vozidel vybranými křižovatkami v MC. Rada bere

na védomi, že KÚRI byly prezentovány výsledky dopravního průzkumu průjezdu vozidel vybranými

křižovatkami v MČ, který prováděl CZECH consult sro.

7) Žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 2317 východně od pozemku parc.č. 54. Místo: ul.

U Kapličky Praha-Suchdol, parc.č. 2317 k.ú. Suchdol; žadatel:_Usnesení rady: Rada

na základě doporučení KÚRI nesouhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 2317 východně od

pozemku parc.č. 54 a vyzývá žadatele, aby odstranil oplocení na části tohoto pozemku. Rada ukládá

tajemníkovi KÚRI, aby stanovisko a požadavek rády zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

8) Seznámení s návrhem úprav projektu komunikací v MC Praha Suchdol. Rada bere na védomi,

že KÚRI doporučila radě MČ pokračovat v práci na konceptu posílení zeleně a využít návrh v rámci

projektu komunikací na Budovci.

98.15 Bezpečnost a vandalismus na Suchdole. Předkládá: Ing. Gabriela Lněničková. Rada bere na

vědomí, že bylo podáno trestní oznámení ve věci poškozování vybavení komunitní zahrady.

98.16 Dodatek č. 2 Smlouvy o výpůjčce SML 156/2011 mezi llllč Praha-Suchdol a zš M. Alše.

Předkládá: Ing. Václav Vik. Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje dodatek č. 2 Smlouvy

o výpůjčce mezi MČ Praha-Suchdol a ZŠ M. Alše, který upřesňuje předmět výpůjčky — pozemky a

budovy nebo jejich části po změnách v katastru nemovitostí. Dodatek dále stanovuje podmínky

výpůjčky movitého majetku a vybavení budov a hřišť a upřesňuje podmínky pro součinnost ze

strany zaměstnanců MC Praha-Suchdol při přípravě a realizaci investičních záměrů, oprav, údržby a

dalších prací organizovaných Smluvními stranami za účelem v zájmu MČ Praha-Suchdol nebo v

zájmu zajištění provozu školy. Rada dále ukládá úřadu městské části převzít od 1. 1. 2021 vybavení

dětských hřišť částečně evidovaně v majetku základní školy a zařadit tento majetek do evidence a

správy městské části. Hlasování o usnesení: 5-0-0

98.17. Dopravni studie k urbanistické studii Nový Sedlec. Předkládá: Ing. Gabriela Lněničková.

Ráda bere na vědomí vyhlášení výběrového řízení IPR na zhotovitele dopravní studie pro zástavbu

v Novém Sedlci.

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



98.18 Provoz dětských a sportovních hřišť. Pokračování bodu 95.5 Předkládá: Ing. Václav Vik.

Usnesení rady: Ukol trvá, rada dále ukládá úřadu projednat s pojišťovnou aktualizaci pojištění všech

dětských hřišť, hracích prvků na komunitní zahradě a cyklohřiště včetně pojištění odpovědnosti.

Rada dále ukládá úřadu městské části neprodleně zajistit revize všech dětských hřišť včetně

cyklohřiště včetně aktualizací provozních řádů a provést příslušné opravy, údržbu, úpravy nebo

výměny prvků. Hlasování o usnesení: 5-0-0

98.19 TV Suchdol - etapa 005 Budovec, rekonstrukce komunikaci. Předkládá: Ing. Václav Vik.

Rada bere na vědomí nabídku Ing. et Mgr. E. Jeníkově na úpravy Suchdolského náměstí a odkládá

na příště.

98.20 BD Kamýcká 684. Pokračování bodu 91.1. Předkládá: Ing. Václav Vik. Usnesení rady: Rada

bere na vědomí nesouhlas HMP s navýšením dotace na výstavbu bytového domu se startovacími

byty Kamýcká 684 a ukládá úřadu městské části požádat zpracovatele projektové dokumentace o

neprodlené zahájení prací na projektové dokumentaci pro provedení stavby a výběr zhotovitele v

projektantem předložené úsporné variantě C. Hlasování o usnesení: 5-0-0

98.21 Splašková kanalizace Za Sokolovnou. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace investic.

Rada odkládá na příště.

98.22 Vyhodnocení záměru č. 17.2020 na pronájem části pozemku parc.č. 1607/1, k.ú.

Suchdol, zahrádka. Návrh nájemní smlouvy. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady:

Rada bere na vědomí, že k záměru č. 17.2020 se přihlásili 2 zájemci. Rada schvaluje pronájem části

pozemku parc. č. 1607/1, k.ú. Suchdol, zahrádka o výměře 336 m2 panu“bytem

„, Praha-Suchdol, který splnil kritéria pro výběr nájemce uvedené v záměru č. 17.2020.

Rada schvaluje nájemní smlouvu č. 209/2020 na uvedený pozemek s panem_a

pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování o usnesení: 5-0-0

98.23 Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele akce Lávka přes Únětický potok

u Trojanova mlýna. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada po

úpravách souhlasí se zněním návrhu smlouvy a zadávací dokumentace pro výběr dodavatele na

akci Lávka přes Únětický potok. Rada ukládá úřadu, aby výběrové řízení vyhlásil. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

98.24 Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 207/2020 na vybavení KKC — osvětlení a ozvučení

sálu, pódium. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č.

207/2020 na dodávku zařízení pro osvětlení a ozvučení sálu a dodávku pódia, kterým se z důvodu

nedostupnosti zařízení pro ozvučení, kterou způsobilo omezení výroby v důsledku koronavirové

pandemie, upřesňuje specifikace položek v sekci ozvučení, cena díla se nemění., Rada pověřuje

starostu podpisem dodatku č.1. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 19.10 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 16. 12. 2020

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


