
Program 115. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

21. dubna 2021

115.1 RO - zařazení ponechaných nevyčerpaných účelových prostředků v celkové výši 54.180.340,19

Kč do rozpočtu r. 2021. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

115.2 Žádost Ing._o pronájem pozemku parc.č. 2331, k.ú. Suchdol. Pokračování bodu 114.2.

Překládá: starosta.

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

Předkládá: starosta.

115.4 Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava - revokace usn. Rady městské části Praha-Suchdol č.

113.2. ze 7.4.2021; vyhodnocení nabídek na Koordinátora BOZP. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref.

výstavby.

115.5 Zřízení služebnosti (VB) na pozemku parc.č. 2331, k.ú. Suchdol, ul. Nad Mohylou pro přípojku

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

115.6 Výměna 14 ks lamp areálového osvětlení MŠ Gagarinova. Pokračování bodu 108.13. Předkládá:

starosta.

115.7 Výběr dodavatele výměny 18 ks kanalizačních poklopů a 1 kanalizační vpusti v ul. Suchdolská.

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

115.8 Žádost pana_ o odkoupení části pozemku parc.č. 878/1 v k.ú. Suchdol. Pokračování bodu

114.18. Předkládá: starosta.

115.9 Dopravni situace na Starém Suchdole — dopis obyvatel ul. Pod Rybníčkem k dopravní studii.

Předkládá: starosta.

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

bodu 114.17. Předkládá: starosta.

115.11 Ekumenická bohoslužba za krajinu 2021. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

115.12 Suchdolský „Garážový výprodej“. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

115.13 Čimická radiála. Pokračování bodu 114.19. Předkládá: lng. Gabriela Lněničková.

115.14 Změna nájmu pozemků - pacht ČZU. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.



ZÁPIS sz 115. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 21. 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. Hrobská Mináriková, lng. Vik

Zapisovatel: Ing. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 17.10 hod.

Program zasedání:

115.1 Rozpočtové opatření - zařazení nevyčerpaných účelových prostředků vcelkové výši

54.180.340,19 Kč do rozpočtu r. 2021 z minulých let. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení

rady: Rada bere na vědomí, že zastupitelstvo MČ schválilo usnesením č. 13/2/2021 ze dne

15. 4. 2021 navýšení rozpočtu r. 2021 o ponechané nevyčerpané účelové fin. prostředky z rozpočtu

hl.m. Prahy v celkové výši 54.180.340,19 Kč z minulých let a ukládá vedoucímu EO zařadit tyto fin.

prostředky do rozpočtu dle pokynu MHMP č.j. 372057/2021 ze dne 22. 3. 2021 a vsouladu s

metodikou MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0

115.2 Žádost lng. _o pronájem pozemku parc.č. 2331, k.ú. Suchdol. Pokračování bodu

114.2. Překládá: starosta. Usnesení rady: Rada nesouhlasí s pronájmem části pozemku parc.č.

2331, k.ú. Suchdol, pozemek je veden v katastru nemovitostí jako komunikace, není tak vhodný k

pronájmu pro účely zahradkaření případně rekreace. Hlasování o usnesení: 5-0-0

115.3 Pronájem části pozemku parc.č. 2292/15, k.ú. Suchdolve vlastnictví MČ. Pokračování

bodu 112.15, 114.3. Předkládá: starosta. Ráda odkládá na příště.

115.4 Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava - revokace usn. rady městské části Praha-

Suchdol č. 113.2. ze dne 7. 4. 2021- vyhodnocení nabídek na Koordinátora BOZP. Předkládá:

MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby. Usnesení rady: Rada revokuje usnesení rady městské části

Praha-Suchdol č. 113.2. ze dne 7.4.2021: Rada na základě předloženého vyhodnocení výběrového

řízení na koordinátora BOZP „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava v Praze-Suchdole“ vybrala

jako dodavatele spol. BP Consultancy, s.r.o., IČ: 5928192, Kestřanská 133, 143 00 Praha 4, která

plánu BOZP za 10.000 Kč bez DPH. Rada po úpravách schvaluje smlouvu příkazní č. 024/2021 a

pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování o usnesení: 5-0-0

115.5 Zřízení služebnosti (věcného břemena) na pozemku parc.č. 2331, k.ú. Suchdol, ul. Nad

Mohylou pro přípojku plynu. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Ráda

souhlasí se zřízením služebnosti-věcného břemena ve prospěch oprávněného Pražské plynárenské

distribuce a.s., IČ: 27403505, U Plynárny 500, 145 08 Praha 4. Služebnost se týká zřízení přípojky

plynu, budované na pozemku parc. č. 2332/1 v ul. Nad Mohylou, k.ú. Suchdol, zapsaném na LV č.1,

vedeném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu . Jednorázová úplata za služebnost činí3.250 Kč +

usnesení: 5-0-0

115.6 Výměna 14 ks lamp areálového osvětlení MŠ Gagarinova. Pokračování bodu 108.13.

Předkládá: starosta. Ráda odkládá na příště, požaduje upřesnit financování. Hlasování o usnesení:

5-0-0

115.7 Výběr dodavatele výměny 18 ks kanalizačních poklopú a 1 kanalizační vpusti .

Předkládá: lng. Č. Mudruňká, ref. realizace investic. Usnesení rady: Ráda na základě provedeného

výběrového řízení na dodavatele výměny samonivelačních kanalizačních poklopů a vpustí vybrala

společnost SANIPO s.r.o, IČ 05417945, která nabídla nejnižší cenu a to 228.000 Kč bez DPH. Rada

ukládá OHSOM, aby práce objednal a pověřuje starostu podpisem objednávky. Rada doporučuje

řešit financování oprav v rámci VHČ, kanalizace je pronajata VaK Beroun. Hlasování o usnesení: 5-

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



0-0

115.8 Žádost pána ho odkoupení části pozemku parc.č. 878/1 v k.ú. Suchdol. Pokračování

bodu 114.18. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada nesouhlasí s prodejem pozemku parc.č.

878/1, k.ú. Suchdol. Hlasování o usnesení: 5-0-0

115.9 Dopravni situace na Starém Suchdole — dopis obyvatel ul. Pod Rybníčkem k dopravní

studii. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí připomínky k dopravním opatřením na omezení

provozu a snížení rychlosti vozidel v ulici Pod Rybníčkem. Rada konstatuje,že návrh dopravního

opatření byl projednán a schválen na 13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol (usnesení č.j.

13/11/2021).

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

Pokračování bodu 114.17. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s návrhem na

rozšíření počtu stojanů na kola a koloběžky před novou budovou základní školy a před knihovnou.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

115.11 Ekumenická bohoslužba za krajinu 2021. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

Usnesení rady: Rada souhlasí se spoluúčastí MČ na zajištění akce Ekumenická bohoslužba za

krajinu, která se bude konat dne 22. května 2021 od 16 hod. na zahradě na Sedleckých skalách.

Rada ukládá úřadu zajistit technické zázemí a mobilní WC. Hlasování o usnesení: 5-0-0

115.12 Suchdolský „Garážový výprodej“. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení

rady: Rada souhlasí s účastí na organizaci sousedské akce „Garážový výprodej“, která proběhne

individuálně v sobotu 29. května 2021 v době od 10 do 18 hodin na předem určených adresách na

území MC Praha-Suchdol. Rada ukládá paní Z. Krumpholcově zajistit propagaci a koordinaci

zejména v souladu s protiepidemickými vládními opatřeními. Hlasování o usnesení: 5-0-0

115.13 Čimická radiála. Pokračování bodu 114.19. Předkládá: lng. Gabriela Lněničková. Rada

bere informaci na vědomí.

115.14 Změna nájmu pozemků — pacht ČZU. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení

rady: Rada souhlasí se změnou výměr zemědělských pozemků pronajímaných České zemědělské

univerzitě v Praze, Školní zemědělský podnik Lány, IČ: 60460709 se sídlem: Zámecká 419, Lány

270 61 a pověřuje OHSOM, aby připravil úpravu smluvních vztahů na příští jednání rady. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 19.20 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 21. 04. 2021

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


