
Program 119. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

19. května 2021

119.1 Výkon autorského dozoru na akci „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava v Praze Suchdole“.

Předkládá: MgA. J. Navrátilová.

119.2 Opravy komunikací a chodníků 2021 pokračování bodu 103.2. 110.3. 114.6 Předkládá: lng. V. Vik,

místostarosta.

119.3 Vyúčtování BD Stehlíkova, vyjádření AK Jehne, Vodák a partneři ke zpětvzetí žaloby. Předkládá:

lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

119.4 Nabídka na odkup chaty na pozemku v ul. Na Pasece - předkupní právo při prodeji. Předkládá:

lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

119.5 Dary pedagogům a vychovatelům zřizovaných škol. Předkládá: starosta.

119.6 Dary provozním zaměstnancům škol zřizovaných MČ. Předkládá: starosta.

119.7 žádost_o koupi pozemku parc. č. 2195/18 a 21895120 v k.ú. Suchdol. Předkládá:

starosta.

119.8 Stavby č. 3106 TV Suchdol, etapa 0001 Nový Suchdol, dílčí předání stavby — komunikace,

stavební práce. Předkládá: starosta.

119.9 Změna koncepce odvádění splaškových vod z území MČ Praha-Suchdol - žádost o projednání

v orgánech hl. m. Prahy. Předkládá: starosta.

119.10 Žádost o dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z rezervy pro MČ HMP na projekty podporující

klimatický závazek. Předkládá: starosta.

119.11 Podpora projektů Re-Use center na území hl. m. Prahy. Předkládá: starosta.

119.12 Žádost o zadání studie prašnosti ovzduší/spadu prachových částic v oblasti Dvorská/Ke Kozím

hřbetům/BažantnílPod Rybníčkem. Předkládá: starosta.

119.13 Žádost MŠ gagarinova o schválení vyřazení nefunkčního a rozbitého majetku. Předkládá: Mgr.

S. Zelený, ředitel MS Gagarinova.

119.14 Žádost VPO EDA o finanční příspěvek na činnost terénní služby rané péče. Pokračování bodu

118.13. Předkládá: starosta.

119.15 Sbírka Vojenského fondu solidarity. Předkládá: starosta.

119.16 Smlouva o dílo č. SML 029/2019 na údržbu veřejné zeleně. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

119.17 Multifunkční hala - zadání konzultací k dotacím a přípravě projektové dokumentace. Předkládá:

MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby.

119.18 Žádost MŠ Gagarinova o schválení odpisového plánu multifunkční plochy Smartsoft. Předkládá:

Mgr. S. Zelený, ředitel MS Gagarinova.

119.19 Rekonstrukce komunikace Budovec - projekt“ — přeložky inženýrských sítí. Předkládá: lng. Vik,

místostarosta.

119.20 Termín 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.



ZÁPIS sz 119. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 19. KVĚTNA 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 16.25 hod.

Program zasedání:

119.1 Výkon autorského dozoru na akci „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava v Praze

Suchdole“. Předkládá: MgA. J. Navrátilová. Usnesení rady: Rada odkládá na příští jednání.

119.2 Opravy komunikací a chodníků 2021 pokračování bodu 103.2. 110.3. 114.6 Předkládá:

Ing. V. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že se nedaří zajistit opravy

asfaltových povrchů a dlažeb, úkol trvá. Rada ukládá úřadu neprodleně zajistit odstranění

závažných nebezpečných výtluků a propadů komunikací včetně opravy poklopů. Rada souhlasí s

případným zajištěním havarijních oprav přímou objednávkou u společností, které se opravami

zabývají a jsou schopny opravy provést v krátkém čase, zejména v trasách MHD. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

119.3 Vyúčtování BD Stehlíkova, vyjádření AK Jehne, Vodák a partneři ke zpětvzetí žaloby.

Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Rada bere na vědomí vyjádření AK Jehne, Vodák a

partneři ke zpětvzetí žaloby.

119.4 Nabídka na odkup chaty na pozemku v ul. Na Pasece - předkupní právo při prodeji.

Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada nesouhlasí s nákupem chaty na

na pozemku parc. č. 237/2 za 1,55 mil Kč. a po úpravách schvalu'e text stanoviska MČ Praha-

Suchdol k předkupní výzvě paní _ trvale bytem—

zastoupené Mgr. Jiřím Vránou. Ráda zplnomocňuje AK Dohnal & Bernard, aby dopis v zastoupení

MČ Praha-Suchdol zaslala všem účastníkům. Rada ukládá úřadu neprodleně vyzvat ZO CSZ k

jednání o úpravě stanov á předat vedení ZO ČSZ Na Rybářce výzvu k nápravě podmínek užívání

pozemku parc. č. 237/1 ve správě MČ. Hlasování o usnesení: 5-0-0

119.5 Dary pedagogům a vychovatelům zřizovaných škol. Předkládá: starosta. Usnesení rady:

Ráda schvaluje pravidla pro poskytnutí darů pedagogickým pracovníkům á vychovatelům

příspěvkových organizací zřizovaných MC Praha-Suchdol za školní rok 2020/2021 dle následujících

pravidel:

- příjemcem daru je pedagogický pracovník avychovatel, který byl zaměstnancem příspěvkové

organizace během školního roku 2020/2021 minimálně 5 měsíců a jeho pracovní poměr stále trvá.

- dar bude poskytnut ve výši 8000 Kč pro každého pedagogického pracovníka, který byl

zaměstnancem příspěvkové organizace v období září 2020 - červen 2021 (tj. po dobu 10 měsíců);

- pokud byl příjemce zaměstnancem příspěvkové organizace kratší dobu než 10 měsíců, poskytuje

se mu dár v alikvótní výši.

Ráda žádá ředitele škol zřizovaných městskou částí Praha-Suchdol, aby předali úřadu seznamy

pedagogických pracovníků a vychovatelů, kteří splňují podmínky pro poskytnutí daru; u

zaměstnánců s nárokem na nižší částku bude tato skutečnost uvedená. Hlasování o usnesení: 5-0-0

119.6 Dary provozním zaměstnancům škol zřizovaných MČ. Předkládá: starosta. ysnesení

rády: Ráda schvaluje poskytnutí daru provozním zaměstnancům škol zřizovaných MC Praha-

Suchdol dle následujících pravidel:

- ve výši 4.000,- Kč pro pracovní úvazek 0,5 - 1,0;

- ve výši 2.000,- Kč pro pracovní úvazek 0,1 - 0,49.

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



- příjemcem daru je pracovník, který byl zaměstnancem příspěvkové organizace během školního roku

2020/2021, min. 5 měsíců a pracovní poměr trvá;

- pokud byl příjemce zaměstnancem příspěvkové organizace kratší dobu než 10 měsíců, poskytuje

se mu dar v alikvótní výši,

- tento darje vyplácen jednou ročně, vždy ke konci školního roku.

Rada žádá ředitele škol zřizovaných městskou částí Praha-Suchdol, aby úřadu zaslali seznamy

provozních zaměstnanců, kteří působili na školách v uvedeném období; u zaměstnanců s nárokem

na nižší částku bude tato skutečnost uvedena.. Hlasování o usnesení: 5-0-0

119.7 Žádost_o koupi pozemku parc. č. 2195/18 a částí pozemků 2211/2 a

2211/1 v k.ú. Suchdol. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada nesouhlasí s prodejem

uvedených pozemků v oblasti Skalka. Hlasování o usnesení: 5-0-0

119.8 Stavby č. 3106 TV Suchdol, etapa 0001 Nový Suchdol, dílčí předání stavby -

komunikace, stavební práce. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí, že byla částečně

dokončena stavba č. 3106 TV Suchdol, etapa 0001 Nový Suchdol, ulice Za Rájem a U Myslivny a

předána správci komunikace.

119.9 Změna koncepce odvádění splaškových vod z území MČ Praha-Suchdol - žádost

oprojednání v orgánech hl. m. Prahy. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada “souhlasí

s podáním žádosti o projednání nově koncepce odvádění splaškových vod z území MC Praha-

Suchdol, která předpokládá převedení všech splaškových vod na čistírnu v Troji, v orgánech hl.m.

Prahy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

119.10 Žádost o dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z rezervy pro MČ HMP na projekty podporující

klimatický závazek. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje žádosti o dotace

z rozpočtu hl. m. Prahy z rezervy pro MC HMP na následující projekty:

1)Aplikace požadavků Adaptační strategie na změnu klimatu do projektů na rekonstrukci

komunikací;

2) Podpora implementace akumulace dešťových vod;

3) Vytvoření konceptu opatření a úprav ve veřejném prostoru na území MČ Praha-Suchdol v rámci

systému modrozelené infrastruktury.

Rada ukládá úřadu zaslat žádost na MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0

119.11 Podpora projektů Re-Use center na území hl. m. Prahy. Předkládá: starosta. Rada bere na

vědomí.

119.12 Žádost o zadání studie prašnosti ovzduší/spadu prachových částic v oblasti Dvorská/Ke

Kozím hřbetům/BažantníIPod Rybníčkem. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada nesouhlasí

se zadáním studie prašnosti v oblasti Dvorská, Ke Kozím hřbetům a preferuje vynaložení finančních

prostředků na přijetí opatření, která mohou prašnost omezit. Rada ukládá požádat o výpůjčku části

pozemku (pole) ve vlastnictví HMP a prověřit reálné možnosti omezení přítoku vody, bahna a

splavenin na komunikaci Dvorská (odvedení vody ze zpevněné plochy cesty a komunikace,

zatravnění plochy, travnatý pás na poli, výsadba keřů, vsakování, minipoldr apod.). Hlasování o

usnesení: 5-0-0

119.13 Žádost MŠ Gagarinova o schválení vyřazení nefunkčního a rozbitého majetku.

Předkládá: Mgr. S. Zelený, ředitel MŠ Gagarinova. Usnesení rady: Rada schvaluje vyřazení

rozbitého a nefunkčního majetku dle předloženého seznamu a jeho likvidaci do sběrného dvora.

Rada ukládá úřadu informovat MŠ Gagarinova o usnesení rady. Hlasování o usnesení: 5-0-0

119.14 Žádost VPO EDA o finanční příspěvek na činnost terénní služby rané péče. Pokračování

bodu 118.13. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje poskytnutí daru VPO EDA na

terénní služby rané péče ve výši 10.000 Kč. Rada děkuje této společnosti za poskytování kvalitních

služeb konkrétním občanům Suchdola. Rada po úpravách schvaluje darovací smlouvu na uvedený

dar, pověřuje starostu jejím podpisem a ukládá úřadu dar po podpisu smlouvy zaslat příjemci,

Hlasování o usnesení: 5-0-0

119.15 Sbirka Vojenského fondu solidarity. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí

sumístěním pokladničky sbírky Vojenského fondu solidarity v budově radnice MČ. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

119.16 Smlouva o dilo č. SML 029/2019 na údržbu veřejné zeleně. Předkládá: lng. Vik,

místostarosta. Usnesení rady: Rada ukládá úřadu:

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



- připravit a předložit radě do 30.11. 2021 návrh nové Smlouvy na údržbu zeleně s Pražskými

službami, a.s. na rok 2022 za stávajících cenových podmínek, v souladu s § 19 odst. 1 písm.a)

ZZVZ a s aktualizovaným rozsahem služeb,

- předložit radě neprodleně návrh dodatku č. 1 ke stávající smlouvě 029/2019, kterým se upřesní

požadované plochy údržby zeleně a chodníků pro rok 2021, stanoví nová roční cena za poskytované

služby a výše měsíčních plateb; rozdíl mezi původní a novou vyšší měsíční platbou za rok 2021 do

doby účinnosti smlouvy řešit v dodatku požadavkem na samostatnou fakturu — dofakturování rozdílu

měsíčních plateb do doby účinnosti dodatku č. 1,

- sjednat dodatkem nebo dohodou narovnání úhrad s Pražskými službami za plochy sečené resp.

postříkané proti plevelům v roce 2020 nad rámec původní nabídky a smlouvy, úhradu řešit

samostatnou fakturou s vyčíslením nákladů na základě jednotkových cen prací dle nabídky a sečených

ploch po odpovídající část roku 2020,

Dále rada ukládá požádat o zahájení odstraňování plevelů z chodníků a prověřit výši finančních

prostředků na údržbu zeleně v roce 2021. Hlasování o usnesení: 5-0-0

119.17 Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm v Praze Suchdole- zadání konzultací

k dotacím a přípravě projektové dokumentace. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby.

Usnesení rady: Ráda v souladu sustanovením rámcové smlouvy č. 008/2019 odst. 2.2 a), bod

„konzultace při žádostech o dotace a případné další konzultace v souvislosti s veřejnými zakázkami“

a v souvislosti s realizaci stavby „Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm v Praze

Suchdole“ souhlasí s objednáním následujících prací a činnosti: u spol. ISES, s.r.o., IČ: 64583988

- návrh, konzultace a projednání členění nákladů stavby zpracovaného v rámci dokumentace pro

územní řízení a stavební povolení, s projektantem, objednatelem a poskytovateli dotací s cílem splnit

veškeré podmínky NSA a SFZP pro podání žádosti a získání dotaci. Předpokládaný rozsah: 100 hodin

- konzultace a dohled v průběhu zpracování dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele

stavby s cílem zajistit v projektové dokumentaci splnění současných podmínek pro získání dotací NSA

a SFŽP včetně splnění podmínek zákona ZZVZ. Dodavatel neručí za správnost projektové

dokumentace s ohledem na platný stavební zákon a prováděcí vyhlášky. Předpokládaný rozsah: 100

hodin

Cena stanovena dle odst. 8.1 rámcové smlouvy ve výši 750 Kč za hodinu bez DPH, odměna bude

účtována dle potvrzeného soupisu skutečně provedených prací. Rada ukládá úřadu, aby práce

objednal. Hlasování o usnesení: 5-0-0

119.18 Žádost MŠ Gagarinova o schválení odpisového plánu multifunkční plochy Smartsoft.

Předkládá: Mgr. S. Zelený, ředitel MS Gagarinova. Usnesení rady: Ráda schvaluje následující

odpisový plán majetku MŠ Gagarinova — multifunkční plochy SmartSoft v pořizovací ceně

145.360,93 Kč: zařazení majetku do 5. odpisově skupiny s dobou odpisu 30 let, počátek odpisů

červen 2021. Rada ukládá úřadu informovat MŠ Gagarinova o přijatém usnesení. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

119.19 ,,Rekonstrukce komunikace Budovec-projekt“ — přeložky inženýrských sítí. Předkládá:

Ing. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že v souvislosti s úpravou projektové

dokumentace komunikací na Budovci dle požadavků „Strategie adaptace na změnu klimatu“

hlavního města Prahy a po doplnění architektonických požadavků jsou nezbytné přeložky dalších

3 inženýrských sítí, které nebyly zahrnuty v původním zadání na zpracování projektové

dokumentace. Ráda s ohledem na ZZVZ ukládá úřadu městské části provést výběr zhotovitele

projektové dokumentace (DUSP, DPS) přeložek inženýrských sítí a související inženýrské činnosti

formou zakázky malého rozsahu. Hlasování o usnesení: pro: 4-0-1

119.20 Termín 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Ráda bere na

vědomí, že starosta stanovil termín 14. zasedání zastupitelstva na 24. 6. 2021.

Zasedání bylo ukončeno v 18.20 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 20. 5. 2021

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


