
Program 104. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

27. ledna 2021

104.1 Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha-Suchdol na roky 2022-2026. Předkládá: starosta.

104.2 Dodatek č. 1 smlouvy č. 245/2018 . akce „BD Kamýcká 684“. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref.

výstavby.

104.3 ZŠ M. Alše - nové učebny. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

104.4 Dokončení rekonstrukce chodníku Kamýcká. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

104.5 Smlouva o zřízení služebnosti-věcného břemene na pozemku parc.č. 2325/1, k.ú. Suchdol ve

prospěch Pražské plynárenské a.s. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

104.6 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy - zřízení VB s budoucím oprávněným - CETIN a.s. akce

Armádní. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

104.7 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy - zřízení VB s budoucím oprávněným - CETIN a.s. akce

Za Rájem

104.8 Připomínky k Aktualizaci Politiky územního rozvoje. Předkládá: Ing. Lněničková, radní

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

STRABAG a.s. pokračování bodu 103.6. Předkládá: starosta.

104.10 Bezpečnostní situace na Suchdole. Předkládá Ing. G. Lněničková, radní

104.11 Pomoc při zajištění očkování proti COVID-19 v městské části. Předkládá: lng. V. Štěpánková,

místostarostka.

104.12 Žádost o přezkoumání hospodaření městské části Praha-Suchdol za rok 2021. Předkládá:

tajemnice.

104.13 Návrh změn v Organizačním řádu ÚMČ Praha-Suchdol a MVK. Předkládá: tajemnice.

104.14 Směrnice č. 3/2021 Inventarizace majetku a závazků v MČ Praha-Suchdol. Předkládá: tajemnice.

104.15 Novela směrnice č. 2/2021 0 finanční kontrole. Předkládá: tajemnice.

104.16 Úklid veřejného prostranství v MČ Praha-Suchdol v rámci akce Uklid'me Česko. Předkládá:

Z. Krumpholcová, ref. kultury.

104.17 Archivace webu MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.

104.18 Program 12. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.

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

starosta.

104.20 Umístění AlzaBoxu v MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.



% ZÁPIS ZE 104. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 3. UNORA 2021

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - místostarosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

lng. Gabriela Lněničková - radní

Ověřovatelé: lng. Vik, lng. Štěpánková

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.15 hod.

Program zasedání:

104.1 Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha-Suchdol na roky 2022-2026. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada bere rozpočtový výhled na roky 2022 až 2026 na vědomí. Rada žádá finanční

výbor 0 projednání a doporučuje zastupitelstvu projednat výhled na 12. zasedání. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

104.2 Dodatek č. 1 smlouvy č. 245/2018 akce „BD Kamýcká 684“. Předkládá: MgA. J.

Navrátilová, ref. výstavby. Rada po úpravách souhlasí s dodatkem č. 1 smlouvy č. 245/2018 na

zhotovení kompletní projektové dokumentace na stavbu bytového domu Kamýcká 684. Dodatkem

č.1 se upřesňuje termín realizace díla a rozšiřuje se předmět díla o podmínky výkonu autorského

dozoru na stavbě a zapracování a projednání požadovaných úprav a změn projektu ve fázi DPS dle

usnesení rady č. 98.20. Dodatkem č. 1 se zvyšuje cena 3. části díla Projektová dokumentace DPS

vč. pracovního rozpočtu o 325 tis. Kč bez DPH. Hlasování o usnesení: 5-0-0

104.3 ZŠ M. Alše - nové učebny. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta. Jednání se zúčastnila

ředitelka ZŠ M. Alše. Usnesení rady: Rada souhlasí s přestavbou prostor stávající družiny nad

knihovnou (s podmínkou předběžného prověření kapacity tříd), prostor v 1. PP a 1.NP nové budovy

využívaných v současné době DDM a prostoru bývalé ředitelny s kabinetem v původní budově.

Rada ukládá úřadu MČ provést výběr zhotovitele projektové dokumentace stavebních úprav včetně

případného projednání dokumentace a zajistit koordinaci úprav s dokončením VZT v nové budově.

Termín: neprodleně; realizace prací 07-08/2021. Hlasování o usnesení: 5-0-0

104.4 Dokončení rekonstrukce chodníku Kamýcká. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta.

Usnesení rady: Rada trvá na úkolech 2 usnesení č. 97.5 a požaduje projednat se stavebníkem

přilehlého domu způsob a termín dokončení chodníku a předložit radě informaci na příštím jednání.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

104.5 Smlouva o zřízení služebnosti-věcného břemene na pozemku parc.č. 2325/1, k.ú.

Suchdol ve prospěch Pražské plynárenské a.s. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

Usnesení rady: Rada po úpravách souhlasí se smlouvou na zřízení služebnosti-věcného břemene

ve prospěch oprávněného — společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., se sídlem: U

Plynárny 500, 145 08 Praha 4, IČ: 27403505. Věcně břemeno se zřizuje na pozemku, parc.č.

2325/1, (ul. V Údolí), k.ú. Suchdol, zapsaném na LV č.1, vedeném Katastrálním úřadem pro hl. m.

Prahu a úhrada za zřízení VB byla stanovena na 1.000 Kč + DPH. Hlasování o usnesení: 5-0-0

104.6 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy - zřízení VB s budoucím oprávněným - CETIN

a.s. akce Armádní. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada po úpravách

schvaluje návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene — akce Armádní,

sml. č. 193/2020, s budoucím oprávněným, společností CETIN as. se sídlem Českomoravská

2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063. Dotčeny budou tyto pozemky ve správě MC

Praha-Suchdol: parc.č. 2347/1, 2347/2, 2363/5 (ul. Armádní) 2348 (ul. Ke Kolonii), 2350/1 (ul. K

Drsnici), vše k.ú. Suchdol. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a to bezúplatně, protože se

jedná o přeložku stávající sítě v rámci rekonstrukce komunikací financované hlavním městem

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

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



104.7 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy - zřízení VB s budoucím oprávněným - CETIN

a.s. akce Za Rájem. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada po úpravách

schvaluje návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene — akce Za Rájem,

sm|.č. 004/2021, s budoucím oprávněným, společností CETIN a.s. se sídlem: Českomoravská

2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063. Dotčeny budou tyto pozemky ve správě MC

Praha-Suchdol: parc.č. 2333 (ul. K Roztokům), 2341 (ul. Za Rájem), vše k.ú. Suchdol. Věcné

břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a to bezúplatně, protože se jedná o přeložku stávající sítě v

rámci rekonstrukce komunikací financované hlavním městem Praha. Rada pověřuje starostu

podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

104.8 Připomínky kAktualizaci Politiky územního rozvoje. Předkládá: lng. G. Lněničková, radní.

Usnesení rady: Rada souhlasí s návrhem připomínek a s objednáním dopracování připomínek

kAktualizaci Politiky územního rozvoje u JUDr. Humlíčkové v max. rozsahu 12 hod. za cenu 1.500

Kč za hodinu (neplátce DPH). Rada ukládá úřadu objednat práce a zaslat připomínky předkladateli

aktualizace do 15. 2. 2021. Hlasování o usnesení: 5-0-0

104.9 Rekonstrukce komunikaci na Novém Suchdole v roce 2021 - informace zhotovitele

spol. STRABAG a.s. Pokračování bodu 103.6. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí

doplňující informace.

104.10 Bezpečnostní situace na Suchdole. Předkládá: lng. G. Lněničková, radní. Usnesení rady:

Rada schvaluje zařazení bodu Bezpečnostní situace v městské části na únorové jednání

zastupitelstva. Hlasování o usnesení: 5-0-0

104.11Pomoc při zajištění očkování proti COVID-19 v městské části. Předkládá: lng. V.

Stěpánková, místostarostka. Usnesení rady: Rada souhlasí s poskytováním pomoci městské části

při očkování proti COVlD-19 na území MC v roce 2021. Hlasování o usnesení: 5-0-0

104.12 Žádost o přezkoumání hospodaření městské části Praha-Suchdol za rok 2021.

Předkládá: tajemnice. Usnesení rady: Rada schvaluje žádost městské části Praha-Suchdol

o přezkum hospodaření za rok 2021. Rada ukládá úřadu, aby zajistil zaslání žádosti na MHMP,

Odbor kontrolních činností. Hlasování o usnesení: 5-0-0

104.13 Návrh změn v Organizačním řádu ÚMČ Praha-Suchdol a MVK. Předkládá: tajemnice.

Rada odkládá na příště a doporučuje zapracovat do organizačního řádu novou organizační složku

kulturně-komunitní centrum. Rada nedoporučuje vypuštění kontroly veřejného prostoru se

zaměřením na probíhající stavby, opravy komunikací a úklidu z náplně referenta výstavby a

veřejného prostoru. Hlasování o usnesení: 5-0-0

104.14 Směrnice č. 3/2021 Inventarizace majetku a závazků v MČ Praha-Suchdol. Předkládá:

tajemnice. Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje směrnici č. 3/2021 Inventarizace majetku a

závazků v MC Praha-Suchdol s účinností od 1. 3. 2021. Hlasování o usnesení: 5-0-0

104.15 Novela směrnice č. 2/2021 0 finanční kontrole. Předkládá: tajemnice. Rada odkládá na

příště a doporučuje, pokud je to možné, optimalizovat směrnici na podmínky městské části s cílem

minimalizovat nárůst administrativy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

104.16 Úklid veřejného prostranství v MČ Praha-Suchdol v rámci akce Uklid'me česko.

Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada městské části Praha-Suchdol

souhlasí se zapojením do celorepublikové akce Ukliďme Česko, která je letos vyhlášena na sobotu

27. března 2021. Sběr odpadků bude možný od pátku 26. do neděle 28. března. MČ zajistí pracovní

pytle, rukavice a následnou likvidaci nasbíraného odpadu. Úklid bude probíhat individuálně. Rada

pověřuje Z. Krumpholcovou koordinaci akce. Hlasování o usnesení: 5-0-0

104.17 Archivace webu MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí, že

Národní knihovna archivuje webové stránky MC.

104.18 Program 12. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada po

úpravách schvaluje Program 12. zasedání ZMC Praha-Suchdol a doporučuje ho zastupitelstvu

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

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

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada vyhlašuje záměr na výpůjčku prostor ve 4. nadzemním

podlaží radnice, Suchdolské náměstí 734, pro činnost Základní umělecké školy Jana Hanuše za

následujících podmínek: bezplatná výpůjčka na dobu neurčitou, prostory budou využívány v

určených dnech a hodinách výhradně pro potřeby výuky ZUŠ. Rada ukládá úřadu, zajistit vyvěšení

záměru na úřední desce po dobu 15 dní. Hlasování o usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



104.20 Umístění AlzaBoxu v MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Rada souhlasí s umístěním

AlzaBoxu na Suchdolské ulici poblíž stanoviště kontejnerů a ukládá úřadu městské části prověřit

možnost připojení na elektřinu ze stanoviště kontejnerů, upřesnit místo instalace a předložit radě

návrh smlouvy se spol. Alza.cz a.s. o podmínkách umístění boxu. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Zasedání bylo ukončeno ve 20.00 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 3. 2. 2021

 podpis ověřovatelů:

 podpis starosty MČ:


