
Program 114. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

14. dubna 2021

114.1 Pronájem zahrádek. Pokračování 109.2 -3. Překládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

114.2 Žádost lng._o pronájem pozemku parc.č. 2331, k.ú. Suchdol. Překládá: starosta.

114.3 Pronájem části pozemku parc.č. 2292/15 ve vlastnictví MČ. Pokračování bodu 112.15. Předkládá:

starosta.

114.4 Vyhodnocení záměru 23.2021-pronájem pozemků pro umístění Charitativních kontejnerů na

textil, dodatek č. 1 smlouvy č. 42/20. Předkládá: Ing. M. Doubkové, ref. ZP.

114.5 Stížnost na hluk v BD Stehlíkova. Pokračování bodu 110.14. Překládá: Ing. V. Vik, mistostarosta.

114.6 Opravy komunikací a chodníků 2021. Pokračování bodu 110.3 Předkládá: Ing. V. Vik, mistostarosta.

114.7 Splašková kanalizace — čS Brandejsův statek a Spálený mlýn, změna projektové dokumentace.

Pokračování 112.21. Předkládá: lng. Vik, místostarosta.

114.8 Výběr Tpl na akci Lávka přes Únětický potok a navazujici cyklostezka, návrh smlouvy.

Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

114.9 Výběr koordinátora BOZP na akci Lávka přes Únětický potok a navazujici cyklostezka.

Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

114.10 Výběr dodavatele přípojek elektřiny a vody na Komunitni zahradu. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka,

ref. realizace investic.

114.11 Provozní řád Dirt park. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

114.12 Úprava jízdního řádu autobusové linky č. 359. Předkládá: starosta.

114.13 Vyhodnocení činnosti ostrahy MČ za měsíce březen a duben 2021. Předkládá: starosta.

114.14 Grantový program MČ Praha-Suchdol na rok 2021. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

114.15 Zápis zjednání KÚRI dne 12. 4. 2021. Předkládá: starosta.

114.16 Smlouva o nájmu hrobového místa na hřbitově v Unéticich. Předkládá: tajemnice.

114.17 Žádost o instalaci cyklo mobiliáře na veřejně přístupná místa školských zařízení. Předkládá:

starosta.

114.18 Žádost pana -o odkoupení části pozemku parc.č. 878/1 v k.ú. Suchdol. Předkládá: starosta.

114.19 Čimická radiála. Předkládá: Ing. Gabriela Lněničková.

114.20 Participativní rozpočet 2021 — pokračování bodu 113.4. Předkládá: Ing. V. Štěpánková.



ZÁPIS zE 114. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 14. 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: Ing. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.20 hod.

Program zasedání:

114.1 Pronájem zahrádek. Pokračování 109.2 - 3. Překládá: lng. V. Vik, místostarosta. Rada

projednala podmínky při pronájmu pozemků ve správě městské části Praha-Suchdol na zahrádky.

114.2 Žádost lng. _o pronájem pozemku parc.č. 2331, k.ú. Suchdol. Překládá: starosta.

Rada odkládá na příště.

114.3 Pronájem části pozemku parc.č. 2292/15 ve vlastnictví MČ. Předkládá: starosta. Rada

odkládá ná příště.

114.4 Vyhodnocení záměru 23.2021 - pronájem pozemků pro umístění charitativních

kontejnerů na textil, dodatek č. 1 smlouvy č. 42/2020. Předkládá: lng. M. Doubková, ref. ŽP.

Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že k záměru č. 23.2021 nebyly podány připomínky. Rada

schvaluje pronájem částí pozemků parc.č. 2297/5 a parc.č. 2350/1 obojí k.ú. Suchdol pro umístění 2

kontejnerů na textil, obuv a hračky o výměře 2 x 1,5 m2 společnosti Koutecký s.r.o., IČ 63147084, se

sídlem Duchcov, Družby 1413, PSČ 419 01 za následujících podmínek: Nájemní smlouva na dobu

neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce; za 2 nová stanoviště bude navýšeno roční nájemné 0

12.000 Kč + DPH Rada schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy 42/2020 a pověřuje starostu podpisem

Dodatku č. 1.

114.5 Stížnost na hluk v BD Stehlíkova. Pokračování bodu 110.14. Překládá: lng. V. Vik,

místostarosta. Ráda bere na vědomí ústní informaci OHSOM o dosavadním řešení stížnosti. Úkol

stanovený v usnesení č. 110.3 trvá, ráda doporučuje konzultaci s právníkem a požaduje neprodleně

vyřízení stížnosti. Hlasování o usnesení: 5-0-0

114.6 Opravy komunikací a chodníků 2021. Pokračování bodu 110.3 Předkládá: lng. V. Vik,

místostarosta. Usnesení Rady: Ráda bere na vědomí zprávu o zdržení v přípravě oprav komunikací v

roce 2021 a souhlasí s tím, že jednotlivé způsoby oprav komunikací budou poptány odděleně s cílem

dodavatelů k projednání nejpozději 28. 4. 2021. Hlasování o usnesení: 5-0-0

114.7 Splašková kanalizace — ČS Brandejsův statek a Spálený mlýn, změna projektové

dokumentace. Pokračování 112.21. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Ráda bere

na vědomí změnu požadavků PVS, a.s. a PVK, a.s. na technické řešení čerpací stanice odpadních

vod u Brandejsova statku a souhlasí s návrhem dodatku ke smlouvě č. 027/2020 se společností

VRV, a.s., kterým se předmět díla rozšiřuje o zpracování požadovaných úprav zpracované

projektové dokumentace na ČSOV ve stupni DÚR/DSP a stanovují se nové termíny pro provedení

díla. Dodatkem č. 1 se cena dílá za úpravu dokumentace navržené čerpací stanice pro přečerpávání

odpadních vod z připravované ČS OV Spálený Mlýn, za změnu v návrhu výtlačných potrubí, nové

polohopisné a výškopisné zaměření nové trasy a za inženýrskou činnost po úpravě dokumentace

zvyšuje o 130.000 Kč bez DPH. Ráda pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

114.8 Výběr TDS na akci Lávka přes Únětický potok a navazujici cyklostezka, návrh smlouvy.

Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada na základě posouzení

nabídek vybrala pro zajištění technického dozoru stavby (TDS) na akci Lávka přes Únětický potok a

cyklostezka pana Romana Brtnu, IČO 03733718, za cenu 10.000 Kč bez DPH/měsíc. Ráda po

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



úpravách souhlasí se smlouvou na zajištění technickěho dozoru stavby a koordinátora BOZP

uvedeně stavby a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

114.9 Výběr koordinátora BOZP na akci Lávka přes Únětický potok a navazující cyklostezka.

Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Rada na základě posouzení nabídek vybrala

pro zajištění koordinátora BOZP na akci Lávka přes Únětický potok a cyklostezka pana Romana

Brtnu, ICO 03733718, za cenu 5.000 Kč bez DPH/měsíc. Hlasování o usnesení: 5-0-0

114.10 Výběr dodavatele přípojek elektřiny a vody na komunitni zahradu. Předkládá: lng.

C. Mudruňka, ref. realizace investic. Rada bere na vědomí informaci lng. Mudruňky k výběru

dodavatele přípojek elektřiny a vody na komunitní zahradu. Ukol trvá.

114.11 Provozní řád Dirt park. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení Rady: Rada

po úpravách souhlasí s návrhem provozního řádu cyklohřiště a ukládá úřadu městské části zajistit

zveřejnění provozního řádu a ve spolupráci s dobrovolníky zajistit provoz cyklohřiště. Rada trvá na

okamžitěm zajištění bezpečněho provozu, odstranění závad a provedení nové kontrolní revizi

cyklohřiště nejpozději do 10. 5. 2021. Hlasování o usnesení: 5-0-0

114.12 Úprava jízdního řádu autobusové linky č. 359. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

souhlasí s poskytnutím finanční podpory umožňující zajíždění linky MHD 359 k Lidlu v Horoměřicích

na dobu do spuštění linky 409. Rada nepožaduje, aby následující spoje zajížděly k Lidlu: 506

(Suchdol 7:14), 525 (Suchdol 17:53), 527 Suchdol (18:53), 504 (Roztoky 7:12), 506 (Roztoky 7:42).

Rada dále předpokládá, že spoje 513 a 515 zajíždí k Lidlu z důvodu kooperace s 355. Rada ukládá

starostovi, aby stanovisko rady zaslal ROPIDu. Hlasování o usnesení: 5-0-0

114.13 Vyhodnocení činnosti ostrahy MČ za měsíce březen a duben 2021. Předkládá: starosta.

Rada bere na vědomí.

114.14 Grantový program MČ Praha-Suchdol na rok 2021. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref.

kultury. Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že do grantového programu MČ pro rok 2021 se

přihlásilo celkem 11 žadatelů, kteří podali celkem 15 žádostí. Rada jmenuje následující členy komise

na posouzení grantových žádostí: Ludmila Knappová, Petr Hořejš, Štěpán Tichý, Pavel Kuchař,

Alena Hájková, Milada Tomková a Lucie Oppitzová. Rada žádá Ludmilu Knappovou, aby zajistila

projednání žádostí grantovou komisí do 30. 4. 2021. Hlasování o usnesení: 5-0-0

114.15 Zápis zjednání KÚRI dne 12. 4. 2021. Předkládá: starosta.

3) Žádost o stanovisko ke studii stavby „Nástavba polyfunkčního objektu“. Místo: Kamýcká

15/153, Praha-Suchdol, parc.č. 1/1, 1/4, 1/6 v k.ú. Suchdol; stavebník:hELMET GROUP.

Usneseni rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se studií stavby „Nástavba polyfunkčního

objektu“ — se zvýšením objektu dle předložené studie. Rada ale žádá stavebníka o přepracování tvaru

nástavby nad objektem prodejny v PD ve studii označeného jako objekt B. K dalším fázím projektu

doporučuje rada přizvat architekta, zejména na zpracování návrhu objektu B, který je vlastně+

„vstupním“ objektem do Suchdola. Rada ukládá tajemníkovi KÚRI, aby stanovisko rady zaslal žadateli.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

4) Žádost o stanovisko pro dodatečné povolení stavby „Novostavba domu parc.č. 1942/2 k.ú.

Suchdol“. Místo: ul. Kamýcká, Praha-Suchdol, parc.č. 1442/1,2 v k.ú. Suchdol, Stavebník:_

_ Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI nesouhlasí s dodatečným povolením stavby

„Novostavba domu parc.č. 1942/2 k.ú. Suchdol“. Rada nesouhlasí se dvěma vjezdy na pozemek. Lze

akceptovat napojení objektu v místě vjezdu do garáže při pravé straně domu při pozemku 1945/1.

Rada dále nesouhlasí s návrhem likvidace dešťových vod. Rada ukládá tajemníkovi KÚRI, aby

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

5) Žádost o stanovisko pro společné povolení stavby „Obnova vodovodních řadů a rekonstruk-

ce kanalizace, uI. Rohová, Praha 6“. Místo: ul. Rohová, (mezi ul. K Horoměřicům a DDM) Praha-

Suchdol, parc. č. 2388/2 v k.ú. Suchdol. Stavebník: PVS. Usnesení rady: Rada na základě doporučení

KURl souhlasí s povolením stavby „obnova vodovodních řadů a rekonstrukce kanalizace, ul. Rohová,

Praha 6“. Rada ukládá tajemníkovi KÚRI, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-

0-0

7) Žádost o stanovisko ke studii "Suchdol lokalita Bažantní". Místo: ul. Bažantní Praha-Suchdol",

parc.č. 80, 82/1, 82/2 vk.ú Suchdol; Majitelé pozemků:

Usnesení rady: Rada požaduje do návrhu parcelace zahrnout údaje o parcelu (č., m2)

pro umístění obslužně komunikace minimálně v šířkových parametrech dle studie HMP. Rada ukládá

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

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



8) Žádostostanovisko ke „Studii rodinného domu“. Místo: Bažantní ul. Praha-Suchdol, parc.

č.79/5vk.ú. Suchdol; stavebník: _Usnesení rady: Rada na základě doporu-

čení KÚRI souhlasí se „Studii rodinného domu“ na parc. č.79/5 v k.ú. Suchdol s tím, že požaduje zvážit

konzervativnější materiálově řešení obvodového pláště budovy. Rada ukládá tajemníkovi KURI, aby

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

9) Žádost o stanovisko k záměru rekonstrukce RD Nad Dolíky 21. Místo: Nad dolíky 324/21,

165 00 Praha-Suchdol, parc.č. v k.ú. Suchdol; stavebník:_Usnesení rady: Rada na zá-

kladě doporučení KÚRI souhlasí se záměrem rekonstrukce RD Nad Dolíky 21. Rada ukládá tajemní-

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

10) Žádost o připojení na splaškovou kanalizaci v ul. Nad Mohylou. Misto: ul. U Roztockěho

Háje1003/1, Praha-Suchdol", parc.č. 2284/1,2 v k.ú. Suchdol; žadatel:_Usnesení rady:

Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s připojením domu č.p. 1003, ul. U Roztockěho Háje, na

splaškovou kanalizaci. Rada ukládá tajemníkovi KÚRI, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

11) Žádost o stanovisko pro SP na realizaci kanalizace a vodovodu k RD na parc.č.1057/6.

Místo: nepojmenovaná ulice mezi Suchdolskou a Na Miréch, parc.č. 1057/6 v k.ú. Suchdol; stavebník:

KORTANA s.r.o. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI nesouhlasí s realizací napojení na

kanalizací a vodovod pro rodinný dům plánovaný na parc.č. 1057/6, k.ú. Suchdol, vzhledem k

neexistenci projednaného projektu komunikace nelze uvedené řady výškově a situačně umístit. Rada

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

12) Žádost o stanovisko kzáměru stavby „Rodinný dům na parc.č. 1057/6 — napojeni na

kanalizaci a vodovod“. Misto: nepojmenovaná ulice mezi Suchdolskou a Na Mírách, parc.č. 1057/6

v k.ú. Suchdol, stavebník: KORTANA s.r.o. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI

nesouhlasí se stavebním povolením stavby „Rodinný dům na pozemku parc.č. 1057/6 — napojení na

kanalizací a vodovod“, protože navrhovaný objekt neodpovídá charakteru okolní zástavby a zároveň

návrh nerespektuje předepsanou 3 m odstupovou vzdálenost od hranice sousedních pozemků. Rada

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

14) Studie úpravy PD na rekonstrukci Suchdolského náměstí. Usnesení rady: Rada na základě

doporučení KURI souhlasí se zásadami projekčního řešení úpravy PD na rekonstrukci Suchdolského

nám, v projekčních pracích lze tedy pokračovat. Hlasování o usnesení: 5-0-0

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

Rekonstrukce ul. U Myslivny - doplnění. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI

revokuje bod 6) usnesení 109.12 ze dne 10. 3. 2021. Hlasování o usnesení: 5-0-0

114.16 Smlouva o nájmu hrobového místa na hřbitově v Unéticich. Předkládá: tajemnice.

Usnesení rady: Rada schvaluje smlouvu č. 25/2021 o nájmu hrobového místa na hřbitově v Uněticích

pro sociální pohřeb a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování o usnesení: 5-0-0

114.17 Žádost o instalaci cyklo mobiliáře na veřejně přístupná místa školských zařízení.

Předkládá: starosta. Rada odkládá na příště.

114.18 Žádost paná- o odkoupení části pozemku parc.č. 878/1 v k.ú. Suchdol. Předkládá:

starosta. Rada odkládá na příště.

114.19 Čimická radiála. Předkládá: lng. Gabriela Lněničková. Rada odkládá na příště.

114.20 Participativní rozpočet 2021 — pokračování bodu 113.4. Předkládá: lng. V. Štěpánková.

Usnesení rady: Rada MČ Praha-Suchdol bere na vědomí, že v rámci participativního rozpočtu bylo

přijato celkem 11 návrhů. Rada rozhodla o vyřazení projektu „Stylově lavičky pro odpočinek", protože

lavičky jsou navrhovány na nevhodných místech a svým vzhledem se nehodí do městské zástavby -

neodpovídají mobiliáři již umístěněmu v MČ. Koncem dubna budou projekty zveřejněny a hlasování se

uskuteční vzhledem kepidemickě situaci vposunutém termínu od 13. května do 8. června 2021.

Hlasovat mohou občané s trvalým pobytem v městské části, kteří nejpozději poslední den hlasování

dovrší 15 let a mohou dát hlas maximálně 3 návrhům. Rada pověřuje starostu, aby zažádal o výpis z

rejstříku obyvatel pro organizaci hlasování občanů narozených před 9. 6. 2006, a to vč. cizinců

s trvalým pobytem v městské části. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 19 00 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 14. 4. 2021

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


