
Program 110. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

17. března 2021

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

308 m2. Pokračování bodu 110.3. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

110.2 Výměna herních prvků na hřišti Výhledskě náměstí. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

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

110.4 Novostavba BD StehIíkova-Internacionální. Pokračování 106.10. Předkládá: Ing. V. Vik,

místostarosta.

110.5 Úplně znění Organizačního řádu ÚMČ Praha-Suchdol a MVK. Pokračování bodu 104.13.

Předkládá: tajemnice.

110.6 Návrh novely Statutu hl. m. Prahy v návaznosti na zákon č. 501/2020 Sb.,vkterým se mění zákon

č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Předkládá: Ing. M. Doubková, ref. ZP.

110.7 Uhlíková stopa MČ Praha-Suchdol za rok 2019. Předkládá: Ing. M. Doubková, ref. ŽP.

110.8 Zdravotní klaun — žádost o podporu. Předkládá: starosta.

110.9 Vyhodnocení VŘ na projektanta kanalizace a vodovodu v ul. Za Sokolovnou. Předkládá: Ing. Č.

Mudruňka, ref. realizace investic.

110.10 Charitativní kontejnery na textil - dodatek č. 1 smlouvy č. 42/20. Předkládá: Ing. M. Doubková,

ref. ZP.

110.11 Dirtpark - úpravy. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

110.12 Dubnová výzva 10 000 kroků v rámci projektu SMACKER. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

110.13 Výměna herních prvků na hřišti u ZŠ M. Alše. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

110.14 Stížnost na hluk v BD Stehlíkova. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.



% ZÁPIS sz 11o. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 17. BŘEZNA 2021

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - místostarosta

Ing. Věra Štěpánkova - místostarostka

lng. Gabriela Lnéničková - radní

lng. Andrea Hrobska Mináriková - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedaní bylo zahájeno v 16.20 hod. a proběhlo on-line.

Program zasedání:

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

o výměře 308 m2. Pokračování bodu 110.3. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada

odkládá do doby protokolárního převzetí pozemku, které bude obsahovat vyřešení odstranění chatky

na pozemku nebo jinou dohodu s pronajímatelem v této věci.

110.2 Výměna herních prvků na hřišti Výhledskě náměstí. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí

OHSOM. Usnesení rady: Rada s ohledem na nevyhovující technický stav hracích prvků souhlasí s

výměnou herních prvků na hřišti na Výhledském náměstí za prvky s vyšší odolností proti

povětrnostním vlivům a schvaluje objednání nových prvků u společnosti Bonita Group Service s.r.o.,

IČ 27738795, za cenu: 430.690,60 Kč bez DPH. Cena zahrnuje dopravu a montáž. Rada ukládá

úřadu, aby herní prvky neprodleně objednal. Hlasování o usnesení: 5-0-0

110.3 Opravy komunikaci a chodníků 2021. Předkládá: Ing. V. Vik, mistostarosta. Usneseni Rady:

V souvislosti se zajištěním nezbytných oprav komunikací v roce 2021 rada trvá na neprodleném

zajištění oprav a ukládá úřadu městské části neprodleně provést do konce března 2021 výběr

dodavatele oprav dlážděných a asfaltových povrchů komunikací a chodníků s termínem realizace

květen 2021. Hlasování o usnesení: 5-0-0

110.4 Novostavba BD StehIíkova-Internacionální. Pokračování 106.10. Předkládá: lng. V. Vik,

místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí informaci o žádosti investora stavby o změnu

UR a SP na stavbu „Novostavba bytového domu Suchdol“ na rohu ulic Stehlíkova-Internacionální.

Rada konstatuje, že dle předběžných informací došlo k významným změnám stavby, změny nebyly

projednany s městskou částí Praha-Suchdol a část stavby řešící parkování má být realizována také

na pozemcích ve správě MC a chodník na pozemku investora. Vzhledem ke změnám v účelu stavby

a neexistenci dohody o podmínkách staveb umístěných na cizích pozemcích rada nesouhlasí se

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

110.5 Uplné znění Organizačního řádu ÚMČ Praha-Suchdol a MVK. Pokračování bodu 104.13.

Předkládá: tajemnice. Rada odkládá na příště.

110.6 Návrh novely Statutu hl. m. Prahy v návaznosti na zákon č. 501/2020 Sb., kterým se

mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Předkládá: lng. M. Doubková, ref. ZP.

Usnesení rady: Rada nema připomínky k navrhované změně Statutu. Hlasování o usnesení: 5-0-0

110.7 Uhlíková stopa MČ Praha-Suchdol za rokv2019. Předkládá: Ing.,M. Doubková, ref. ŽP. Rada

bere na vědomí předaný dokument zpracovaný CZU „Uhlíková stopa Uřadu městské části Praha-

Suchdol za rok 2019 — Inventarizace skleníkových plynů“.

110.8 Zdravotní klaun — žádost o podporu. Předkládá: starosta. Rada odkládá na příště.

110.53 Vyhodnocení VŘ na projektanta kanalizace a vodovodu v ul. Za Sokolovnou. Předkládá:

Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic. Rada odkládá na příště.

110.10 Charitativní kontejnery na textil - dodatek č. 1 smlouvy č. 42/20. Předkládá: lng.

M. Doubková, ref. ZP. Usnesení rady: Rada MC souhlasí se zřízením dalšícb stanovišť kontejneru

na textil, obuv a hračky na parc. č. 2297/5, k.ú. Suchdol, u autobusové zastávky „Kamýcká“ směrem

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



do Dejvic a na parc. č. 2350/13 v ulici K Drsnici na stanovišti kontejnerů. Rada vyhlašuje záměr na

pronájem části pozemku parc.č. 2297/5 o výměře 1,5 m2 a části pozemku parc. č. 2350/13 v k.ú.

Suchdol o výměře 1,5 m2, provozovateli kontejnerů spol. Koutecký s.r.o., IČ 63147084,. pro umístění

kontejnerů na textil, obuv a hračky, za následujících podmínek: umístění na dobu neurčitou, v rámci

charitativních účelů za roční nájemné 12.000 Kč bez DPH (6.000 Kč za 1 stanoviště). Hlasování

o usnesení: 5-0-0

110.11 Dirtpark — úpravy. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada požaduje

neprodleně zajistit provedení úprav Dirtparku dle revizní zprávy 2 12/2020, spočívající zejména v

zajištění bezpečnostního koridoru, odstranění keřů a vyčnívajících kamenů, opravě dřevěných a

kovových částí konstrukčních prvků včetně odstranění nedostatků budovaných překážek. Rada

ukládá úřadu provést výběr dodavatele kontejneru o rozměrech cca 6 m x 3 m, pro zázemí Dirtparku

(sklad náhradních kol, materiálu a nářadí potřebného k údržbě dráhy) včetně zajištění dopravy a

osazení na místo. Rada ukládá úřadu zajistit neprodleně informační tabule vymezující podmínky pro

užívání Ditrparku. Hlasování o usnesení: 5-0-0

110.12 Dubnová výzva 10 000 kroků v rámci projektu SMACKER. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref.

kultury. Usnesení rady: Rada souhlasí s účastí městské části v rámci projektu SMACKER v dubnové

Výzvě 10.000 kroků, kterou vyhlašuje spolek Partnerství pro městskou mobilitu. Cílem výzvy je

motivace občanů ke zlepšení životního stylu formou denní výzvy na určitý počet nachozených či

naběhaných kilometrů. Pravidla a registrace na www.desettisickroku.cz. Městská část se zapojí

v podobě propagace této výzvy a odmění nejlepší účastníky ve třech kategoriích formou dárkových

poukázek v hodnotě 18.000 Kč s využitím finančních prostředků určených na projekt Smacker.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

110.13 Výměna herních prvků na hřišti u ZŠ M. Alše. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

Usnesení rady: Rada schvaluje výměnu poničeného herního prvku na dětském hřišti v areálu ZŠ

M. Alše za herní prvek „Stezka dovednosti“ od společnosti LUNA Progress, IČ: 28080602 za cenu

94.334 Kč bez DPH. Cena obsahuje dopravu a montáž. Rada pověřuje starostu podpisem objednávky

a ukládá úřadu, aby herní prvek neprodleně objednal. Rada ukládá úřadu zajistit pravidelnou údržbu

dřevěných prvků hřišť. Hlasování o usnesení: 5-0-0

110.14 Stížnost na hluk v BD Stehlíkova. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta. Usnesení Rady:

Rada bere na vědomí stížnost na hluk v bytovém domě Stehlíkova 928-930 a ukládá úřadu městské

části předložit radě do 31. 3. 2021 informaci o řešení stížnosti a případném dalším postupu v této

věci. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Zasedání bylo ukončeno ve 20.00 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 18. 3. 2021

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


