
Program 103. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

27. ledna 2021

103.1 Návrh rozpočtu Mč Praha-Suchdol na rok 2021. Pokračování bodu 102.1. Předkládá: starosta.

103.2 Opravy komunikací a chodníků 2021. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta.

103.3 Výběr zhotovitele projektové dokumentace na přípojky splaškové kanalizace v rámci stoky B

v Kamýcké ulici. Předkládá: lng. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

103.4 Vzduchotechnika v ZŠ M. Alše. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta.

103.5 Příprava výstavby Multifunkční haly s venkovním sportovištěm u ZŠ v Praze-Suchdole.

Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

103.6 Rekonstrukce komunikací na Novém Suchdole v roce 2021 - informace zhotovitele spol.

STRABAG a.s. Předkládá: starosta.

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

bodu 100.7. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

103.8 Nájem nebytových prostor v KKC pro ZUŠ Jana Hanuše. Pokračování bodu 102.4. Předkládá:

starosta.

103.9 Údržba veřejné zeleně na území MČ Praha-Suchdol - pokračování bodu 102.3. Předkládá: M:

Doubková, ref. ZP.

103.10 TV Suchdol - 3. etapa, Kamýcká. Předkládá: starosta.

103.11 Přijetí daru na pořádání společenských a kulturních akcí pořádaných v městské části

Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.

103.12 Žádost MŠ Gagarinova ovsouhlas s čerpáním finančních prostředků z investičního fondu.

Předkládá: Mgr. 8. Zelený, ředitel MS Gagarinova.

103.13 Dopravní situace na Starém Suchdole — dopracování studie řešení, nabídka spol. Sinpps s.r.o..

Předkládá: starosta.

103.14 Covid 19 - opatření. Předkládá: starosta.

103.15 Publikace „Historie Brandejsova statku v dějinných souvislostech“. Pokračování bodu 102.5.

Předkládá: starosta.

103.16 Masopustní divadelní představení - online vysílání z KKC. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref.

kultury.



% ZÁPIS sz 103. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 27. LEDNA 2021

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - místostarosta

Ing. Věra Štěpánkova - místostarostka

lng. Andrea Hrobska Mináriková - radní

lng. Gabriela Lněničková - radní

Ověřovatelé: lng. Vik, lng. Hrobska Mináriková

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedaní bylo zahájeno v 16.30 hod.

Program zasedání:

103.1 Návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2021. Pokračování bodu 102.1. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s návrhem rozpočtu městské části Praha-Suchdol a ukládá

úřadu rozpočet neprodleně vyvěsit na úřední desce do 19.2.2021. Rada žádá finanční výbor

0 projednání navrhu. Hlasování o usnesení: 5-0-0

103.2 Opravy komunikaci a chodníků 2021. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta. Usnesení Rady:

V souvislosti se zajištěním nezbytných drobných oprav komunikací během jara 2021 rada ukládá

úřadu městské části předložit návrh rozsahu předpokládaných oprav komunikací, s důrazem na

trasy MHD a další frekventované úseky komunikací a chodníků včetně kanalizačních poklopů, na

jednání rady dne 3.2.2021. Následně ukládá neprodleně provést výběr dodavatele oprav

dlážděných a asfaltových povrchů komunikací a chodníků s termínem realizace duben 2021.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

103.3 Výběr zhotovitele projektové dokumentace na přípojky splaškové kanalizace v rámci

stoky B v Kamýcké ulici. Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada

souhlasí s nabídkou na vyhotovení projektů jednotlivých domovních přípojek splaškové kanalizace

pro domy, které se budou napojovat na stoku B raženou v ul. Kamýcká, od Ing. Tomáše Knotka,

ICO: 74654527 za cenu 3.000 Kč za projekt jedné přípojky. Rada zvolila uvedeného dodavatele,

protože je autorem projektové dokumentace stoky B v Kamýcké ulici. Projekt kanalizační přípojky

bude zahrnovat část přípojky od hranice veřejného pozemku po revizní šachtu umístěnou na

soukromém pozemku a návrh revizní šachty. Cena je konečná, dodavatel není plátce DPH a rada

ukládá úřadu připravit objednávku. Rada dále ukládá úřadu, aby u Ing. Knotka objednal zpracování

odborného propočtu zvýšených nákladů na výstavbu přípojek v ulici Kamýcká oproti běžným kopaným

přípojkám v důsledku mimořádné hloubky stoky B v Kamýcké ulici a provádění přípojek vrtáním. Rada

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

103.4 Vzduchotechnika v ZŠ M. Alše. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta. Usnesení Rady: Rada

bere na vědomí podnět vve věci instalace vzduchotechniky s rekuperací tepla v ZS s využitím

dotačních programů SFZP a konstatuje, že v roce 2020 byla dokončena 1. etapa instalace

vzduchotechniky a během prazdnin 2021 bude instalace v nové budově s využitím dotace ze SFZP

ve výši 6,1 mil. Kč, dokončena. Rada ukládá úřadu městské části zajistit předání podkladů pro

čerpání dotace administrátorovi akce spol. ISES, s.r.o v termínu do 03. 02. 2021. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

103.5 Příprava výstavby Multifunkční haly s venkovním sportovištěm u ZŠ v Praze-Suchdole.

Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta. Usnesení Rady: Rada bere na vědomí předání pracovní verze

projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a povolení stavby

„Multifunkční haly svenkovním sportovištěm u ZŠ v Praze-Suchdole“ a žádá finanční výbor 0

projednání smlouvy o spolupráci a směny a dále žádá KÚRI o projednání dokumentace. Rada dále

souhlasí s pracovním návrhem Smlouvy o spolupráci mezi městskou částí a Tělocvičnou jednotou

Sokol Suchdol — Sedlec, která zahrnuje návrh smlouvy o nezbytné směně pozemků podmiňující

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

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



103.6 Rekonstrukce komunikací na Novém Suchdole v roce 2021 - informace zhotovitele spol.

STRABAG a.s. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí, že v roce 2021 bude pokračovat

rekonstrukce komunikací na Novém Suchdole v souladu s etapizací výstavby. Rekonstrukce v ul. Za

Rájem a U Myslivny bude zahájena 9. 2. 2021 a od 5. 4. 2021 bude probíhat výstavba v ulicích okolo

ul. U Roztockého háje,

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

Pokračování bodu 100.7. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Ráda odkládá na příště.

103.8 Nájem nebytových prostor v KKC pro ZUŠ Jana Hanuše. Pokračování bodu 102.4.

Předkládá: starosta. Rada odkládá ná příště.

103.9 Údržba veřejné zeleně na území MČ Praha-Suchdol - pokračování bodu 102.3. Předkládá:

M. Doubková, ref. ŽP. Usnesení rady: Ráda souhlasí po úpravách se zadávací dokumentací na akci

Údržba veřejné zeleně na území MČ Praha-Suchdol a s předloženým návrhem vzorové smlouvy

včetně příloh. Rada ukládá úřadu připravit podklady a vyhlásit VŘ. Hlasování o usnesení: 5-0-0

103.10 TV Suchdol - 2. a 3. etapa, Kamýcká. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí dopravně

inženýrská opatření v souvislosti se stavbou stoky B. Usnesení rady: Ráda žádá zhotovitele o

urychlení prácí. Hlasování o usnesení: 4-0-1

103.11 Přijetí daru na pořádání společenských a kulturních akcí pořádaných v městské

části Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje přijetí finančního daru

ve výši 12.000,- Kč od pana Vladimíra Semivola bytem Laudova 1018/13, 163 00 Praha 6

určeného na pořádání společenských a kulturních akcí v městské části Praha-Suchdol. Ráda

schvaluje předloženou darovací smlouvu a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

103.12 Žádost MŠ Gagarinova o souhlas s čerpáním finančních prostředků z investičního

fondu. Předkládá: Mgr. S. Zelený, ředitel MŠ Gagarinova. Usnesení rady: Ráda schvaluje použití

finančních prostředků ve výši 146.000,- Kč z investičního fondu příspěvkové organizace MŠ

Gagarinova na financování stavby „EPDM povrch pod herní prvek“ umístěný na zahradě mateřské

školy (včetně DPH, montáže a dopravy). Ráda ukládá úřadu, aby MŠ Gagarinova informoval

o stanovisku rady k žádosti. Hlasování o usnesení: 5-0-0

103.13 Dopravni situace na Starém Suchdole — dopracování studie řešení, nabídka spol.

Sinpps s.r.o. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Ráda souhlasí s objednáním dopracování studie

dopravního řešení v oblasti ulice Pod Rybníčkem, úsek Ke Kozím hřbetům — V Údolí u společnosti

Sinpps sro. za cenu 84.000,- Kč bez DPH. Ráda ukládá úřadu, aby práce objednal a starostu

pověřuje podpisem objednávky. Hlasování o usnesení: 4-0-1

103.14 Covid 19 - opatření. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí informaci o současné

situaci s očkováním v MČ Praha-Suchdol.

103.15 Publikace „Historie Brandejsova statku v dějinných souvislostech“. Pokračování bodu

102.5. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí, že si autoři zajistí tisk publikace sami.

103.16 Masopustní divadelní představení- on-Iine vysílání z KKC. Předkládá: Z. Krumpholcová,

ref. kultury. Usnesení rady: Rada souhlasí se spoluúčastí městské části na zajištění on-line přenosu

ze sálu KKC masopustního divadelního představení v sobotu 6. února 2021 od 18 hodin. On-line

přenos zajistí spolek Suchdol Žije. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 19.15 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 27. 1. 2021

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 


