
Program 101. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

13. ledna 2021

101.1 Návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2021. Pokračování bodu 100.1. Předkládá: starosta.

101.2 Žádosti o poskytnuti dotaci z investiční rezervy pro Mč z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2021.

Pokračování bodu 100.10. Předkládá: starosta.

101.3 Dar CASD na vybavení KKC. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

101.4 Vihodnocení VŘ na akci „Vybavení KKC - Rybička — klubovna 3“. Předkládá: MgA. J. Navrátilová,

101.5 Nařízení, kterýmvse mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád. Předkládá:

lng. M. Doubková, ref. ZP.

101.6 Nabídka na účast v rozšířeném pilotním projektu "Digitalizace registrací dětí do škol".

Předkládá: starosta.

101.7 Kriminalita v MČ Praha-Suchdol v roce 2020 — informace PČR. Předkládá: starosta.

101.8 TV Suchdol - etapa 005 Budovec, rekonstrukce komunikací. Pokračování bodu

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

101.9 Zápis zjednání KÚRI dne 11. 1. 2021. Předkládá: starosta.

101.10 Vyúčtování služeb BD Stehlíkova. Pokračování bodu 99.1. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí

OHSOM. Rada bere na vědomí aktuální informaci ohledně sporu o vyúčtování služeb v bytovém domě ve

Stehlíkové ulici.

101.11 Informace ohledně pasportizace bytového domu Kamýcká 940-943. Předkládá: H. Felgrová, ref.

BH. Rada bere na vědomí informaci ohledně pokračování pasportizace bytového domu Kamýcká 940-943.

Práce byly pozastaveny vzhledem k epidemiologické situaci.

101.12 Provoz KKC. Předkládá: starosta.

101.13 Rekonstrukce chodníku v ul. Armádní. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.



$a ZÁPIS zE 101. ZASEDÁNÍ

*“ RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 13. LEDNA 2021

Přítomni: Ing. Petr Hejl — starosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

lng. Gabriela Lněničková - radní

Ověřovatelé: lng. Vik, lng. Štěpánková

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.30 hod.

Program zasedání:

101.1 Návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2021. Pokračování bodu 100.1. Předkládá:

starosta. Rada bere doplněný pracovní návrh na vědomí.

101.2 Žádosti o poskytnuti dotaci z investiční rezervy pro Mč z rozpočtu hl. m. Prahy na rok

2021. Pokračování bodu 100.10. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje žádost

o dotaci z investiční rezervy pro MČ z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2021 na akci „Zahrady se

hřbitovem u kaple sv. Václava“ (ORG 81490) ve výši 18 000 tis. Kč. Ráda ukládá starostovi, aby

zajistil zaslání žádosti na MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0

101.3 Dar CASD na vybaveni KKC. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada

bere na vědomí sdělení zřizovatele MK Rybička — Sbor Církve adventistů sedmého dne Praha 6, IC:

68402619 o možnosti poskytnutí finančního daru ve výši 100.000 Kč na pořízení vybavení KKC

zejména pro potřeby MK Rybička a s přijetím daru souhlasí. Ráda pověřuje úřad, aby zajistil

přípravu darovací smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

101.4 Vyhodnocení VŘ na akci „Vybavení KKC - Rybička — klubovna 3“. Předkládá: MgA.

J. Navrátilová. Usnesení rady: Rada na základě předloženého vyhodnocení nabídek na akci

„Vybavení KKC-Rybička — klubovna 3“ vybírá jako zhotovitele zakázky Márká Lustá, IČ: 703612402a

předpokládanou cenu 73.543 Kč bez DPH, tj. 88.987 Kč s DPH 21 % (cena za dodávku, montáž a

objednávky. Hlasování o usnesení: 5-0-0

101.5 Nařízení, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád.

Předkládá: Ing. M. Doubková, ref. ŽP. Rada po úpravách souhlasí s předloženým návrhem úprav

nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy ve vztahu k území MČ Praha-Suchdol a ukládá zaslat návrh úprav

HLMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0

101.6 Nabídka na účast v rozšířeném pilotním projektu "Digitalizace registrací dětí do škol".

Předkládá: starosta. Rada odkládá na příště.

101.7 Kriminalita v MČ Praha-Suchdol v roce 2020 — informace PČR. Předkládá: starosta. Rada

bere na vědomí, že v roce 2020 bylo Policii ČR v MČ Suchdol evidováno 50 trestných činů, 36

přestupků a 6 čísel jednacích, což bylo méně než v roce 2019. Rada zvažuje možná opatření ke

zvýšení bezpečnosti např. formou navýšení počtu kamer na území MČ Praha-Suchdol připojených

na monitoring Policie ČR.

Po projednání bodu 101.7jednání opustila lng. Lněničková.

101.8 TV Suchdol - etapa 005 Budovec, rekonstrukce komunikací. Pokračování bodu

98.19. Předkládá: |ng.V. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na védomi nabidku

autorského týmu ve složení MgA. Jakub Turek, architektura a Ing. et Mgr. Eva Jeníková, krajinářská

architektura na zpracování studie architektonickěho řešení Suchdolského náměstí pro účely

zpracování projektové dokumentace TV Suchdol - etapa 005 Budovec. Nabídka předpokládá

zpracování studie ve dvou samostatných fázích — koncept studie a dopracování studie do úrovně

podkladu pro projekt pro stavební povolení. Zpracovatel byl osloven z důvodu znalosti místních

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



podmínek, dosavadní spolupráce se společností Sinpps s.r.o. při řešení architektonického

uspořádání ulic v okolí náměstí a s ohledem na provázanost architektonického návrhu včetně

dopravních a dalších technických vazeb s okolními ulicemi. Rada souhlasí s objednáním

architektonického konceptu Suchdolského náměstí zpracovaného výše uvedeným autorským týmem

za cenu 193.000 Kč u Ing. et Mgr. Eva Jeníková, krajinářská architektura, ČKAIT 04538, IČ

87361329 za podmínek:

- změna autorského týmu, který bude nositelem autorských práv k návrhu, není bez souhlasu

objednatele možná,

- v ceně je zahrnuto průběžné projednávání pracovních návrhů s městskou částí včetně prezentace

návrhu a případné úpravy, uvedená cena je konečná,

- objednatel si vyhrazuje právo po zpracování konceptu nepokračovat v další spolupráci,

- termín zpracování do 2 měsíců, koncept bude předložen v el. podobě a v tištěné podobě,

Rada ukládá úřadu městské části připravit objednávku a pověřuje starostu podpisem objednávky.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

101.9 Zápis zjednání KÚRI dne 11. 1. 2021. Předkládá: starosta.

3) Žádost o stanovisko pro pokládku vedení elektron. komunikací na Suchdolském nám.,

stavba. Místo: Suchdolské nám., parc.č. 2375 v k.ú Suchdol; stavebník: CETIN a.s. Usnesení rady:

Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se stavbou „0967/19 FTTH_Suchdolské

náměstí_PH_OH". Rada ukládá tajemníkovi KÚRI, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

4) Zádost o stanovisko pro připojení na komunikaci RD Novosuchdolská 180/10, stavby

„Rodinný dům Optima 1439 Z+G“ - aktualizace. Místo: Novosuchdolská 180/10, Praha-Suchdol,

parc.č. 604, 605 v k.ú Suchdol; stavebník:_ Usnesení rady: Rada na základě doporučení

KURI souhlasí s připojením stavby „Rodinný dům Optima 1439 Z+G“ — aktualizace, na komunikaci

Novosuchdolská. Rada ukládá tajemníkovi KÚRI, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o

usnesení: 4-0-0

5) Zádost o stanovisko k přístavbě RD Lysolajská 139/4. Místo: Lysolajská 139/4, Praha-Suchdol,

parc.č. 1521„1522 vk.ú Suchdol; stavebník:* Usnesení rady: Rada na základě

doporučení KURI souhlasí s přístavbou RD Lysolajská 139/4 s tím, že rada doporučuje stavebníkovi

zvážit dílčí možnosti úpravy konečného vzhledu přístavby. Rada ukládá tajemníkovi KÚRI, aby

stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 3-1-0

8) Zádost o stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení stavby „Stavba akumulační nádrže

stávající budovy KTV“. Místo: areál ČZU, parc.č. 1627/26, 1627/1 vk.ú Suchdol; stavebník: ČZU.

Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se stavbou „Stavba akumulační nádrže

stávající budovy KTV“. Rada ukládá tajemníkovi KÚRI, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

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

vedoucí OHSOM. Rada bere na vědomí aktuální informaci ohledně sporu o vyúčtování služeb

v bytovém domě ve Stehlíkové ulici.

101.11 Informace ohledně pasportizace bytového domu Kamýcká 940-943. Předkládá:

H. Felgrová, ref. BH. Rada bere na vědomí informaci ohledně pokračování pasportizace bytového

domu Kamýcká 940-943. Práce byly pozastaveny vzhledem k epidemické situaci. Usnesení rady:

Rada ukládá úřadu, aby s nájemníky byly projednány termíny pokračování pasportizace jednotlivých

bytů. Rada požaduje, aby pracovníci, kteří budou pasportizaci provádět, byli vybaveni respirátory

typu FFP2 a jednorázovými rukavicemi. Hlasování o usnesení: 4-0-0

101.12 Provoz KKC. Předkládá: starosta. Rada odkládá na příště.

101.13 Rekonstrukce chodníku v ul. Armádní. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta. Usnesení

rady: Rada požaduje nahradit zelené plochy provedené v rámci rekonstrukce ul. Armádní u domu ev.

č. 38 dlažbou. Rada ukládá úřadu, aby úpravu projednal se zhotovitelem stavby a investorem.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 19.00 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 13. 1. 2021

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


