
Program 113. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

7. dubna 2021

113.1 Technický dozor stavby „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava“. Překládá: lng. Vik,

místostarosta.

113.2 Výběr koordinátora BOZP pro stavbu „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava“. Překládá:

MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby.

113.3 Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava — vyhodnocení nabídek na Archeologický dohled.

Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby.

113.4 Evaluace návrhů a hlasování - participativni rozpočet 2021. Předkládá: lng. V. Štěpánková,

místostarostka.

113.5 Dopravní opatření v ulici Pod Rybníčkem. Předkládá: starosta.



ZÁPIS sz 113. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 7. DUBNA 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. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 15.45 hod.

Program zasedání:

113.1 Technický dozor stavby „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava“. Překládá: lng. Vik,

místostarosta. Usnesení rady: Rada s ohledem souběh na dvou staveb, nutnou koordinaci

stavebních prací na památkově chráněných objektech a cenový průzkum souhlasí s návrhem

dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 182/2020 s lng. Filipem Chmelem, IC 74784871, jejímž předmětem

je vykonávání technického dozoru stavby „Rekonstrukce kaple svatého Václava“. Dodatkem této

smlouvy se rozšiřuje předmět díla o technický dozor stavby „Zahrady se hřbitovem u kaple sv.

Václava“ za cenu 32.000 Kč bez DPH za měsíc, která bude po dobu souběhu staveb snížena

o 20%. Výkon činnosti včetně koordinace staveb s památkově chráněnými objekty bude probíhat ve

stejném rozsahu a za podmínek vymezených smlouvou č.182/2020. Rada pověřuje starostu

podpisem dodatku č. 1. Hlasování o usnesení: 5-0-0

113.2 Výběr koordinátora BOZP pro stavbu „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava“.

Překládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby. Usnesení rady: Rada na základě předloženého

vyhodnocení výběrového řízení na Koordinátora BOZP u stavby „Zahradvy se hřbitovem u kaple sv.

Václava v Praze-Suchdole“ vybrala dodavatele spol. KRODUS, s.r.o., IC: 24125181, Podholí 238,

9.000 Kč bez DPH/měsíc, za vypracování plánu BOZP 4.800 Kč bez DPH. Rada schvaluje po

úpravách smlouvu SML 024/2021 na výkon koordinátora BOZP na stavbu „Zahrady se hřbitovem

u kaple sv. Václava v Praze-Suchdole“ a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování o usnesení:

5-0-0

113.3 Výběr dodavatele archeologický dohledu pro stavbu „Zahrady se hřbitovem u kaple sv.

Václava“, Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby. Usnesení rady: Rada na základě

předloženého vyhodnocení VR na výkon archeologického dohledu na akci „Zahrady se hřbitovem u

kaple sv. Václava “vybrala dodavatele - společnost ZIP o.p.s., IC: 26324105, Plzeň 3, Jižní Předměstí,

Tomanova 2645/5, který podal nabídku s nejnižšími cenami: archeolog 320 Kč/hod. bez DPH, terénní

specialista 280 Kč/hod. bez DPH, vypracování zprávy 7.040 Kč bez DPH, evidence a další

administrativa 600 Kč bez DPH. Společnost ZIP o.p.s. již provádí archeologický dohled na přilehlé a

související rekonstrukci kaple sv. Václava., spolupráce probíhá bez problémů. Rada požaduje předložit

návrh smlouvy o provádění archeologického dohledu. Hlasování o usnesení: 5-0-0

113.4 Evaluace návrhů a termin hlasování - participativní rozpočet 2021. Předkládá: lng.

V. Štěpánková, místostarostka. Rada odkládá na příště.

113.5 Dopravní opatření v ulici Pod Rybníčkem. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

souhlasí s přípravou akce Dopravní opatření v ulici Pod Rybníčkem, které mají za cíl zvýšit bezpečnost

chodců, provozu, zpomalit rychlost a snížit počet projíždějících vozidel. Rada žádá Zastupitelstvo

oschválení přípravy projektu jehož předpokládané náklady jsou ve výši 700 tisíc Kč bez DPH.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 16.20 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 07. 04. 2021

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


