
Program 109. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

10. března 2021

109.1 RZ - změna rozpisu rozpočtu r. 2021 ve výši 11 tis. Kč — financování opravy autobusového

přístřešku. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

109.2 Žádost o ukončení pronájmu části pozemku parc. č. 895, k.ú. Suchdol o výměře 308 m2,

zahrádka, náj. smlouva ze dne 22.1.1990. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

109.3 Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku — zahrádky, parc. č. 895, k.ú. Suchdol o výměře

308 m2. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

109.4 Žádost o ukončení pronájmu bytu č. 3, Kamýcká 943. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH

109.5 Revize dýchací techniky JSDH - navýšení objednávky. Pokračování bodu 108.12. Předkládá: lng.

M. Kosař, vedoucí OHSOM.

109.6 Schválení účetní závěrky za r. 2020 ZŠ M. Alše. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

109.7 Schválení účetní závěrky za r. 2020 MŠ K Roztokům. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

109.8 Schválení účetní závěrky za r. 2020 MŠ Gagarinova. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

109.9 Dopravní situace na Starém Suchdole. Předkládá: starosta.

109.10 Výběr dodavatele — projektor do sálu KKC. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

109.11 Vyhodnocení výzev na poradenské služby a marketing projektu SMACKER CE 1332. Předkládá:

starosta.

109.12 Zápis zjednání KÚRI dne 9. 3. 2021. Předkládá: starosta.

109.13 Žádost ZŠ M. Alše o souhlas s podáním žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na kompenzační

pomůcku pro žákyni ZS. Předkládá: Mgr. A. Kejharová, ředitelka ZS.

109.14 Revokace usnesení č. 107.16 - navýšení ceny za ukládání odpadu - dodatek smlouvy č.

25/2020, uplatnění slevy z poplatku za skládkování dle §157 zákona o odpadech. Předkládá: Ing. M.

Doubková.

109.15 Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava — vyhodnocení nabídek na dodavatele stavby.

Předkládá: MgA. J. Navrátilová.

109.16 Urbanisticko dopravni studie území Na Mírách. Předkládá: starosta.



% ZÁPIS sz 109. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 10. BŘEZNA 2021

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - místostarosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

lng. Gabriela Lněničková - radní

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

Ověřovatelé: lng. Vik, lng. Hrobská Mináriková,

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.05 hod.

Program zasedání:

109.1 RZ - změna rozpisu rozpočtu r. 2021 ve výši 11 tis. Kč — financování opravy

autobusového přístřešku. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada z důvodu

financování opravy autobusového přístřešku ve výši 10,6 tis. Kč a dle metodiky zpracování rozpočtu a

účetnictví v rozpočtové oblasti hl. m. Prahy, souhlasí 3 následující změnou rozpisu rozpočtu r. 2021

(převod mezi odpa) ve výši 11 tis. Kč: Výdajová strana: odpa 2212 — silnice a pol. 5171 — opravy a

udržování, ORJ 354, snížit 0 Kč 11.000,-; odpa 2221 — provoz veřejné silniční dopravy a pol. 5171 —

opravy a udržování, ORJ 354, zvýšit 0 Kč 11.000,-; Výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle

metodiky MHMP. Rada žádá úřad, aby předložil návrh limitů při rozhodování o rozpočtových změnách.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

109.2 Žádost o ukončení pronájmu části pozemku parc. č. 895, k.ú. Suchdol o výměře 308 m2,

zahrádka, náj. smlouva ze dne 22. 1. 1990. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada

souhlasí s ukončením pronájmu části pozemku parc. č. 895, k.ú. Suchdol o výměře 308 m2,

zahrádka, panu_a s ukončením nájemní smlouvy ze dne 22. 1. 1990

dohodou ke dni 30. 4. 2021. Rada ukládá úřadu zdokumentovat stav pozemku, vypořádat náležitosti

spojené s ukončením nájmu, převzít vyklizený pozemek a vypořádat nájemné za období od

1. 1. 2021 do 30. 4. 2021. Hlasování o usnesení: 5-0-0

109.3 Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku - zahrádky, parc. č. 895, k.ú. Suchdol

o výměře 308 m2. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada požaduje předklad doplnit

o informaci, zda je na zahrádce stavba a předložit její fotodokumentaci. Hlasování o usnesení: 5-0-0

109.4 Žádost o ukončení pronájmu bytu č. 3, Kamýcká 943. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

Usnesení rady: Rada souhlasí s ukončením pronájmu bytu č. 3, Kamýcká 943 a s ukončením

nájemní smlouvy s paní _dohod0u, ke dni 31. 3. 2021, ze zdravotních důvodů. Rada

ukládá úřadu vypořádat náležitosti spojené s ukončením nájmu bytu, převzít byt a vypořádat

vzájemné závazky ke dni ukončení pronájmu. Rada ukládá OHSOM, aby neprodleně zajistil

rekonstrukci bytu. Hlasování o usnesení: 5-0-0

109.5 Revize dýchací techniky JSDH — navýšení objednávky. Pokračování bodu 108.12.

Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada na základě doplnění požadavku

ze strany JSDH schvaluje navýšení objednávky o částku 3140,- Kč u firmy SZDT, s.r.o. třída 5.

května 500/34, 373 72 Lišov, IČ 28100603, jedná se o revizi křísícího přístroje v ceně 500,- Kč a

výměny přetlakových ventilů u dýchacích masek v hodnotě 2640,- Kč. Celková cena objednávky tak

činí 103.696,96 Kč včetně DPH. Rada ukládá úřadu připrsvit objednávku a zajistit jeji uveřejnění

v registru smluv. Hlasování o usnesení: 5-0-0

109.6 Schválení účetní závěrky za r. 2020 ZŠ M. Alše. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení

rady: Rada MČ Praha-Suchdol schvaluje účetní závěrku ZŠ M. Alše za rok 2020. Rada současně

souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku za rok 2020 v celkové výši 290.964,69 Kč, dle

návrhu ZŠ do fondů následovně: do rezervního fondu 171.233,69 Kč, do fondu odměn 119.731,00

Kč. Rada ukládá starostovi, aby protokol o schválení účetní závěrky zaslal PO ZS M.Alše.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



109.7 Schválení účetní závěrky za r. 2020 MŠ K Roztokům. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

Usnesení rady: Rada MČ Praha-Suchdol schvaluje účetní závěrku MŠ K Roztokům za rok 2020.

Rada současně souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku za rok 2020 v celkové výši

133.789,67 Kč do fondů dle návrhu PO následovně: do rezervního fondu 103.789,67 Kč a do fondu

odměn 30.000 Kč. Rada ukládá starostovi, aby protokol o schválení účetní závěrky zaslal PO MŠ

K Roztokům. Hlasování o usnesení: 5-0-0

109.8 Schválení účetní závěrky za r. 2020 MŠ Gagarinova. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

Usnesení rady: Rada MČ Praha-Suchdol schvaluje účetní závěrku MŠ Gagarinova za rok 2020.

Rada současně souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku za rok 2020 vcelkové výši

169.995,93 Kč do fondů dle návrhu PO následovně: do rezervního fondu 169.995,93 Kč. Rada

ukládá starostovi, aby protokol o schválení účetní závěrky zaslal PO MŠ Gagarinova. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

109.9 Dopravni situace na Starém Suchdole. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí, že v

oblasti ul. Pod Rybníčkem došlo k navýšení dopravy z důvodu obcházení uzávěry mezi hl. m. Praha

a okresem Praha-západ v rámci covid opatření.

109.10 Výběr dodavatele - projektor do sálu KKC. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

Usnesení rady: Rada po provedeném poptávkovém řízení vybrala zhotovitele dodávky a montáže

projektoru do Kulturně-komunitního centra radnice MČ, od dodavatele FAST ČR, IČ: 26726548, za

cenu 44.250 Kč bez DPH, tj. 53.543 Kč s DPH 21%. Vybraný zhotovitel podal nabídku s nejnižší

cenou. Rada pověřuje starostu k podepsání objednávky. Hlasování o usnesení: 5-0-0

109.11 Vyhodnoceni výzev na poradenské služby a marketing projektu SMACKER CE 1332.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada na základě hodnocení výzvy na dodavatele odborné

poradenské služby, organizační podporu, komunikaci a marketing projektu Smacker CE 1332 pro

období 03/2021 až 12/2021 vybrala organizaci Partnerství pro městskou mobilitu z.s., IČ: 01911996

za cenu 85.000,- Kč. Společnost není plátcem DPH. Zároveň rada vybrala dodavatelku grafických a

marketingových služeb projektu Smacker CE 1332 paní Moniku Mončekovou, IČ: 49700511 za cenu

49.000,- Kč, která již na projektu spolupracovala v roce 2020. Paní Mončeková není plátcem DPH.

Rada pověřuje starostu podepsáním objednávek. Hlasování o usnesení: 5-0-0

109.12 Zápis zjednání KÚRI dne 9. 3. 2021. Předkládá: starosta.

1) Žádost o stanovisko kzáměru přístavby podkroví RD Armádní 830/21. Název projektu:

„Rodinný dům“; místo: Armádní 830/21, 165 00 Praha-Suchdol, parc.č. 688/3,4 vk.ú. Suchdol;

stavebník:_.Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí

s navrhovanou stavbou „Rodinný dům“. Rada ukládá tajemníkovi KÚRI, aby stanovisko rady zaslal

žadatelce. Hlasování o usnesení:5-O-0

2) Žádost o stanovisko pro společné ÚR a OS stavby Stavební úpravy rodinného domu. Místo:

V Udolí 493/29, 165 00 Praha-Suchdol, parc.č. 191, 192, v k.ú. Suchdol; stavebník:

Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI nesouhlasí

s navrhovanou přístavbou v půdorysu stávající pergoly před garáží. Rada ukládá tajemníkovi KÚRI,

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

3) Zádost o povolení záměru stavby pergoly. Místo: Budyňská 487/8, Praha-Suchdol, parc.č. 1388,

1389/1 v k. ú Suchdol; stavebník:_Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI

souhlasí se záměrem stavby pergoly. Rada ukládá tajemníkovi KÚRI, aby stanovisko rady zaslal

žadatelce. Hlasování o usnesení: 5-0-0

4) Zádost o stanovisko souhlas svýjimkou 2 PSP odstupové vzdálenosti, stavba „Stavební

úpravy rodinného domu, stavební úpravy kolny a oplocenl, novostavba garáže“. Místo:

Staročeská 173/13, 165 00 Praha-Suchdol, parc.č. 648, 649 vk.ú Suchdol; stavebnici: |_

Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí

svýjimkou zPSP ohledně odstupové vzdálenosti, stavba „Stavební úpravy rodinného domu,

stavební úpravy kolny a oplocení, novostavba garáže“. Rada ukládá tajemníkovi KÚRI, aby

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

5) Zádost o stanovisko pro ohlášení stavby „Přístavba RD č.p. 506“. Místo: Vysokoškolská

506/17, 165 00 Praha-Suchdol, parc.č. 1745, 1746 vk.ú. Suchdol; stavebník:

Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se stavbou „Přístavba RD č.p. 506“.

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

6) Zádost o stanovisko pro ÚR+SP stavba č.3106 TV Suchdol - etapa Nový Suchdol -

Rekonstrukce ul. U Myslivny — doplnění. Místo: ulice U Myslivny — pozemek parc.č. 2332/1 v k.ú.

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



Suchdol. Žadatel:_ Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI požaduje

prodloužení chodníku při severní straně ulice k č.p. 884/12. Rada ukládá tajemníkovi KURI, aby

stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 4-0-1

7) Žádost o stanovisko pro ÚR+SP stavby „Stavební úpravy RD, Suchdol 58“. Místo:

Stárosuchdolská 58/5, Praha-Suchdol, parc.č. 112,113 vk.ú Suchdol. Majitelé dle KN:_

_Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí se

stavbou „Stavební úpravy RD, Suchdol 58“. Rada ukládá tajemníkovi KURI, aby stanovisko rady

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

8) Žádost o stanovisko k napojeni parc.č. 373, 374 v k.ú Sedlec na komunikaci Suchdolská.

Místo: Suchdolská 86/12, Praha 6 - Sedlec, parc.č. 373, 374 v k.ú Sedlec; žadatel:_

Usnesení rady: Rada nemá námitky k rekonstrukci plotu. Rada ukládá tajemníkovi KURI, aby

stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 4-0-1

10) Žádost o stanovisko ke stavbě „Rekonstrukce plotu do ulice“ Místo: Nad spáleným Mlýnem

602/5, Praha-Suchdol, parc.č. 804, 805/1, 805/2 v k.ú Suchdol; stavebník:_Usnesení rady:

Rada na základě doporučení KÚRI žádá o změnu polohy vrat - vrata s pojezdem by měla být

umístěna na vnitřní straně plotu. Jinak nemá připomínky k navrhovaněmu oplocení pozemku. Rada

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

11) Žádost o stanovisko pro zménu stavby „Stavební úpravy a přístavba čp. 54“ před dokon-

čením. Místo: Pod Rybníčkem 54, Praha-Suchdol, parc. 312/1, 313/6, 10, 2365/1 vk.ú Suchdol.

Stavebník: _Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se

změnou stavby „Stavební úpravy a přístavba čp. 54“ před dokončením. Rada ukládá tajemníkovi

KÚRI, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

12) Žádost o stanovisko — změna stavby „Stavební úpravy rodinného domu“ před dokončením.

Místo: Novosuchdolská 223/22, 165 OO Praha-Suchdol, parc.č. 616 a 617 v k.ú Suchdol; stavebník:

_Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se změnou stavby

„Stavební úpravy rodinného domu“ před dokončením. Rada ukládá tajemníkovi KURI, aby

stanovisko rady zaslal žadatelce. Hlasování o usnesení: 5-0-0

109.13 Žádost ZŠ M. Alše o souhlas s podáním žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na

kompenzační pomůcku pro žákyni ZŠ. Předkládá: Mgr. A. Kejharová, ředitelka ZŠ. Usnesení rady:

Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na kompenzační pomůcku pro

žákyni zs. Hlasování o usnesení: 5—0—0

109.14 Revokace usneseni č. 107.16 - navýšení ceny za ukládání odpadu - dodatek smlouvy

č. 25/2020, uplatnění slevy z poplatku za skládkování dle §157 zákona o odpade'ch.vaedklédé:

Ing. M. Doubková. Usnesení rady: Rada revokuje usnesení č. 107.16. Rada pověřuje UMC vyřízením

slevy u MHMP ohledně poplatku za ukládání odpadu na skládky a uplatněním slevy přes dodavatele

přistavení a odvozu velkoobjemových kontejnerů Petra Kuklu s platností od 1. 3. 2021. Rada ukládá

ÚMČ informovat firmu Petr Kukla o slevě na skládkování pro občany hl. m. Prahy s tím, že dodatek

č. 1 smlouvy č. 25/2020 neni třeba uzavírat. Rada souhlasí s tím, aby faktura za likvidaci odpadu, dle

smlouvy č. 20/2020 za měsíc únor 2021, byla uhrazena včetně navýšené ceny za skládkování, protože

slevu nelze uplatnit zpětně. Hlasování o usnesení: 5-0-0

109.15 Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava - vyhodnocení nabídek na dodavatele

stavby. Předkládá: MgA. J. Navrátilová. Usnesení Rady: Rada na základě doporučení Komise pro

hodnocení nabídek na dodavatele stavby „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava“ vybrala na

základě hodnocení dle 2 kriterií — nabídková cena a zkušenosti zhotovitele s obdobnými stavbami-,

nabídku spol. Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o. IČ: 18626084, za

cenu 15.987.488,54,- Kč bez DPH. Účastník podal nejlépe hodnocenou nabídku a splnil požadavky

VŘ. Rada ukládá úřadu MČ připravit k podpisu smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem, která byla

součástí zadávací dokumentace. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení:

5-0-0

109.16 Urbanisticko-dopravni studie území Na Mírách. Předkládá: starosta. Rada bere

rozpracovanou urbanisticko-dopravní studii na vědomí. Rada doporučuje studii před finální podobou

projednat na KURI.

Zasedání bylo ukončeno v 19.30 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 11. 3. 2021

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


