
Program 100. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

6. ledna 2021

100.1 Névrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2021. Předkládá: starosta.

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

vlastnických vztahů.

100.3 Přehled podaných návrhů od občanů - participativní rozpočet 2021. Předkládá: lng. V.

Stěpánková, místostarostka.

100.4 Cena stočného od 1.1. 2021 pro splaškovou kanalizaci připojenou na ČOV Roztoky - kalkulace

nákladů. Pokračování bodu 99.4. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

100.5 Vyhodnocení VŘ na dodavatele akce Revitalizace plochy u BD K Horoměřicům/Výhledy, var.A.

Pokračování bodu 96.15. Předkládá: Ing. M: Doubková, ref. ZP.

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

OHSOM.

100.7 Dodatek č. 12 pojistné smlouvy s Kooperativa a.s. — připojištění budovy radnice. Pokračování

bodu 98.2. Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

100.8 Příspěvek na stravování zaměstnanců z rozpočtu MČ. Předkládá: J. Martincová, personalistka.

100.9 Publikace „Historie Brandejsova statku v dějinných souvislostech“. Předkládá: starosta.

100.10 Žádosti na poskytnutí dotací z investiční rezervy pro MČ z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2021.

Předkládá: starosta.

100.11 Vyúčtování nákladů na participativní rozpočet r. 2020. Předkládá: Ing. Véra Štěpánková,

místostarostka.

100.12 StížnostIng.— na nekvalitní provedené nové kanalizace a kanalizačních

přípojek na Výhledech. Předkládá: starosta.

100.13 Dopravní situace na Starém Suchdole. Předkládá: starosta.



ZÁPIS sz 100. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 6. LEDNA 2021

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - místostarosta

Ing. Štěpánkova - místostarostka

lng. Andrea Hrobska Mináriková - radní

lng. Gabriela Lněničková - radní

Ověřovatelé: lng. V. Vik, lng. Štěpánková

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedaní bylo zahájeno v 16.25 hod.

Program zasedání:

100.1 Návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2021. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí

1. pracovní návrh rozpočtu MC Praha-Suchdol na rok 2021.

100.2 Prodej pozemku parc.č. 2327/8 v k.ú. Suchdol, uI. Nad Dolíky, o výměře 8 m2 -

narovnání vlastnických vztahů. Předkládá: tajemnice. Usnesení rady: Rada souhlasí s prodejem

pozemku parc.č. 2327/8 o výměře 8 m2, odděleného z pozemku parc.č. 2327/1, ul. Nad Dolíky,

geometrickým plánem č. 1865-88/2020, manželům Holinkovým za cenu 5.690 Kč za m2, kteří

s podmínkami prodeje uvedeného pozemku souhlasí. Rada žádá o projednání prodeje zastupitelstvo.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

100.3 Přehled podaných návrhů od občanů - participativní rozpočet 2021. Předkládá: Ing.

V. Stépánková, místostarostka. Usnesení rady: Rada MC Praha-Suchdol bere na vědomí, že v ramci

participativního rozpočtu 2021 bylo přijato celkem 11 návrhů od občanů na vylepšení veřejného

prostoru v městské části. Celková předpokládaná částka pro rok 2021 v participativním rozpočtu je

450.000 Kč, na jeden projekt lze nově využít maximalní výši 450.000 Kč. Do konce března bude

provedena evaluace realizovatelnosti návrhů. O realizovatelných návrzích proběhne ve dnech 15.

dubna až 5. května 2021 veřejné hlasování, v jehož rámci bude možno dát hlas maximálně 3 návrhům.

V souladu se schválenými podmínkami mohou hlasovat pouze občané s trvalým pobytem v městské

části, kteří dosáhli 15-ti let, nejpozději poslední den hlasování. Hlasování o usnesení: 5-0-0

100.4 Cena stočného od 1.1. 2021 pro splaškovou kanalizaci připojenou na ČOV Roztoky —

kalkulace nákladů. Pokračování bodu 99.4. Předkládá: lng. Vik, místostarosta. Usnesení Rady:

Rada bere na vědomí kalkulaci nákladů od společnosti VaK Beroun, a.s. pro jednotkovou cenu

stočného ve výši 42,56 Kč/m3 bez DPH, tj. 46,82 Kč vč. 10 % DPH při ročním prognózovaném

objemu odváděných odpadních vod 153 000 m?l“ Výše referenční jednotkové ceny stočného od 1; 1.

2021 pro splaškovou kanalizaci připojenou na COV Roztoky byla stanovena unesením rady MC č.

99.4. z 30. 12. 2020. Rada ukládá úřadu městské části zajistit zveřejnění informace o ceně stočného

na webu MC a po předložení skutečných nákladů na provoz kanalizace za rok 2020 objednat u

společnosti VRV, a.s., administratora koncesního řízení, kontrolu stanovení ceny stočného pro rok

2021 a vypořádání skutečných nákladů za rok 2020. Hlasování o usnesení: 5-0-0

100.5 Vyhodnocení VŘ na dodavatele akce Revitalizace plochy u VBD K HoroměřicůmNýhledy,

var.A. Pokračování bodu 96.15. Předkládá: Ing. M. Doubková, ref. ZP. Usnesení rady: Rada bere

na vědomí, že do výběrového řízení se přihlásili 2 uchazeči. Rada na základě doporučení komise

pro posouzení a hodnocení nabídek účastníků v zadávacím řízení na akci „Revitalizace plochy u BD

K HoroměřicůmNýhledy, var. A“ z předloženýchvnabídek vybírá jako zhotovitele zakázky společnost

lng. Milada Bulderbergsová — BOTANICA, IC: 645687682a cenu 1.020.111 Kč bez DPH, tj.

starostu podpisem smlouvy o dílo, která byla součástí zadávací dokumentace na uvedenou zakázku.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



2

100.6 Vyúčtování služeb BD Stehlíkova. Pokračování bodu 99.1. Předkládá: lng. M. Kosař,

vedoucí OHSOM. Rada bere na vědomí informaci ohledně sporu o vyúčtování služeb v bytovém domé

ve Stehlikové ulici.

100.7 Dodatek č. 12 pojistné smlouvy s Kooperativa a.s. — připojištění budovy radnice.

Pokračování bodu 98.2. Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Rada souhlasí s navýšením pojistné

hodnoty budovy radnice (nemovitosti) na 70,0 mil Kč a s navýšením pojistné hodnoty vybavení

úřadu městské části na 2,0 mil Kč. Rada ukládá úřadu městské části prověřit možnost pojištění

dětských hřišť a sportovišť včetně cyklohřiště jako jeden celek a upřesnit rozsah pojištění

odpovědnosti za provoz cyklohřiště. Hlasování o usnesení: 5-0-0

100.8 Příspěvek na stravování zaměstnanců z rozpočtu MČ. Předkládá: J. Martincová,

personalistka. Usnesení rady: Rada schvaluje od 1. dubna roku 2021 nahrazení stravovací poukázky

stravovacím paušálem a úhradu části paušálu z rozpočtu městské části ve výši 45 Kč na

odpracovanou směnu a den s tím, že z fondu kulturních a sociálních potřeb bude příspěvek činit 30 Kč

na odpracovanou směnu a den. Rada ukládá úřadu zahrnout uvedenou změnu do rozpočtu MČ pro

rok 2021 a provést příslušnou změnu v pravidlech čerpání zaměstnaneckého fondu. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

100.9 Publikace ,,Historie Brandejsova statku v dějinných souvislostech“. Předkládá: starosta.

Rada odkládá na příště.

100.10 Žádosti na poskytnutí dotací z investiční rezervy pro MČ z rozpočtu hl. m. Prahy na rok

2021. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí.

100.11 Vyúčtování nákladů na participativní rozpočet r. 2020. Předkládá: Ing. Véra Štěpánková,

místostarostka. Rada souhlasí s vyúčtováním nákladů, ukládá úřadu městské části požádat HMP o 50

% nákladů a ukládá Ing. Štěpánkově předložit zprávu na jednání zastupitelstva. Hlasování o usnesení:

5-0-0

100.12 Stížnost Ing.„Nna kvalitu nové kanalizace a kanalizačních přípojek na

Výhledech. Předkládá: starosta. Rada bere stížnost na vědomí. Usnesení rady: Rada trvá na

požadavku prověření kvality provedení obnovy kanalizace v oblasti Výhled dle usnesení č. 98.6 ze

dne 16. 12. 2020 Hlasování o usnesení: 5-0-0

100.13 Dopravní situace na Starém Suchdole. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí dopis

občanů bydlících v oblasti Starého Suchdola k řešení dopravní situace v této lokalitě.

100.14 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava“.

Předkládá: Mgr. J. Navrátilová. Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje zadávací dokumentaci

veřejné zakázky „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava“ a vzorovou smlouvu o dílo na tuto

zakázku, která je součástí zadávací dokumentace. Rada ukládá úřadu, aby výběrové řízení na

uvedenou veřejnou zakázku vyhlásil. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 20 00 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 6. 1. 2021

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


