
Program 120. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

26. května 2021

120.1 Rozpočtová změna — čerpání rozpočtu r. 2021 ve výši tis. 15.356.100 Kč na akci Zahrady se

hřbitovem u kaple sv. Václava. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

120.2 Uvolnění členského příspěvku na činnost Sdružení obcí postižených provozem Letiště Praha ve

výši 18 964 Kč . Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

120.3 Prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství po 31. 5. 2021. Předkládá: lng. M.

Doubková, ref. ZP.

120.4 Volné pobíhání psů Předkládá: Ing. M. Doubková, ref. ŽP.

120.5 Výkon AD na akci „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava“. Pokračování bodu 119.1.

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

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

V. Vik, místostarosta.

120.7 Stavební dvůr a deponie Suchdolská. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta.

120.8 Žádost o regulaci volně se množících koček. Předkládá: Ing. M. Doubková, ref. ŽP.

120.9 Návrh zřizovací listiny organizační složky Komunitní centrum Půda. Předkládá: tajemnice a Z.

Krumpholcová, ref. kultury.

120.10 Žádost Veteran car clubu, 2.5. o souhlas s vedením objízdné trasy při krátkodobě uzavírce

silnice v Roztokách. Předkládá: starosta.

120.11 Multifunkční tiskárna do podatelny. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

120.12 Žádost DDM o financování úprav na detašovaném pracovišti ve Stehlíkově ulici - výměna

podlahových krytin. Pokračování bodu 116.9 . Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

120.13 Informace k úkolům z rady — předkupní právo na zahradní domek a vyúčtování služeb v

bytových domech. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

120.14 Počty obyvatel a dětí v MČ Praha-Suchdol - vývoj v letech 2006 až 2020. Předkládá: starosta.

120.15 Projekty v rámci programu Galerie hlavního města Prahy OPEN CALL — TRIANGULUM2021.

Předkládá: starosta.

120.16 Dodatek č. 4 smlouvy č. 181/2020 na úplné provedení kompletní stavby „Rekonstrukce kaple

svatého Václava“ (ZL 2) . Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby.

120.17 Paralelní RWY 06RIZ4L, letiště Praha Ruzyně - prodloužení stanoviska EIA. Předkládá: Ing. V.

Vik, místostarosta.

120.18 Dodatek č. 1 smlouvy č. 19/2020 o poskytování služeb - obsluha odpadkových košů. Předkládá:

Ing. M. Doubková, ref. ZP.

120.19 Dar společnosti REZIDENCE MALÝ BŘEVNOV s.r.o. na rozvoj městské části. Předkládá: starosta.

120.20 Smlouva s čZU o spolupráci v oblasti zajištění bezpečnosti. Předkládá: starosta.



ZÁPIS sz 120. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 26. 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. Vik, lng. Štěpánková

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.30 hod.

Program zasedání:

120.1 Rozpočtová změna - čerpání rozpočtu r. 2021 ve výši tis. 15.356.100 Kč na akci Zahrady

se hřbitovem u kaple sv. Václava. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí s

převedením plánovaného čerpání rozpočtu r. 2021 na financování akce „Zahrady se hřbitovem u kaple

sv. Václava“ ORG 81490 zodpa 3745 — péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň na odpa 3632 —

pohřebnictví v celkové výši 15 356 100.- Kč a s tím související následující rozpočtovou změnou:

Výdajová strana : odpa 3745 — péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a pol. 6121 — budovy, haly a

stavby, UZ 84, ORJ 254, ORG 81490 snížit 0 Kč 8.000.000,- ; odpa 3745 — péče o vzhled obcí a

veřejnou zeleň a pol. 6121 — budovy, haly a stavby, UZ 90, ORJ 254, ORG 81490 snížit o Kč

2.356.100,-; odpa 3745 — péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a pol. 6121 — budovy, haly a stavby,

ORJ 254, ORG 81490 snížit 0 Kč 5.000.000,-; odpa 3632 — pohřebnictví a pol. 6121 — budovy, haly a

stavby, UZ 84, ORJ 801, ORG 81490 zvýšit 0 Kč 8.000.000,-; odpa 3632 — pohřebnictví a pol. 6121 —

budovy, haly a stavby, UZ 90, ORJ 801, ORG 81490 zvýšit 0 Kč 2.356.100,-; odpa 3632 — pohřebnictví

a pol. 6121 — budovy, haly a stavby, ORJ 801, ORG 81490 zvýšit 0 Kč 5.000.000,-. Příjmy i výdaje

budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0

120.2 Uvolnění členského příspěvku na činnost Sdružení obcí postižených provozem Letiště

Praha ve výši 18.964 Kč. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada ukládá vedoucímu

EO zaslat členský příspěvek ve výši 18.964 Kč Sdružení obcí postižených provozem Letiště Praha.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

120.3 Prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství po 31. 5. 2021. Předkládá:

Ing. M. Doubková, ref. ŽP. Usnesení rady: Rada souhlasí, aby Úřad MČ Praha-Suchdol vydal

rozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství umístěním restauračních

zahrádek na území MČ Praha-Suchdol z důvodu mimořádné události, a to v dobé od 1. 6. 2021 do

30. 9. 2021. Hlasování o usnesení: 5-0-0

120.4 Volné pobíhání psů. Předkládá: Ing. M. Doubková, ref. ŽP. Usnesení rady: Rada projednala

žádost MHMP o poskytnutí údajů pro účely nové vyhlášky o veřejné zeleni a konstatuje, že

vyčleněné plochy pro volné pobíhání psů v naší MČ nemáme. Rada nepožaduje změny ve stávající

vyhlášce. Rada žádá, aby u každého dětského hřiště a sportoviště bylo v provozním řádu uvedeno,

že vstup se psy je zakázán. 5-0-0

120.5 Výkon AD na akci ,,Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava“. Pokračování bodu 119.1.

Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby. Usnesení rady: Rada na základě cenové nabídky na

výkon autorského dozoru na stavbu „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava v Praze-Suchdole“

vybrala dodavatele autorského dozoru MgA. Václava Šubu, OBJEKTOR ARCHITEKTI s.r.o., IČ:

08705895, U Pernštejnských 1380/6, 140 00 Praha 4 — Nusle, který je projektantem stavby hřbitova

za následujících cenových podmínek: výkon autorského dozoru na stavbě 650,- Kč bez DPH za

hodinu, ostatní činnost 550,- Kč bez DPH za hodinu, činnost bude fakturována na základě

odsouhlaseného výkazu skutečně provedených prací. Rada ukládá úřadu, aby autorský dozor na

uvedené stavbě objednal. Hlasování o usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



120.6 Opravy komunikaci a chodníků 2021. Pokračování bodu 103.2, 110.3, 114.6, 119.2.

Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta. Usnesení Rady: Rada konstatuje, že vzhledem k jiným úkolům

a stavbám nejsou dosud zajištěny opravy komunikací v předpokládaném termínu a závady na

komunikaci Vysokoškolská po rekonstrukci kanalizace nebyly odstraněny. Rada ukládá úřadu

městské části neprodleně zajistit zhotovitele oprav komunikací dle předchozích usnesení rady a

reklamovat u investora a zhotovitele stavby kanalizace na Výhledech nekvalitní provizorní povrch

komunikace Vysokoškolská. Hlasování o usnesení: 5-0-0

120.7 Stavebni dvůr a deponie Suchdolská. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta. Rada odkládá

na příště.

120.8 Žádost o regulaci volně se množících koček. Předkládá: Ing. M. Doubková, ref. ŽP. Rada

odkládá na příště.

120.9 Návrh zřizovací listiny organizační složky Komunitní centrum Půda. Předkládá:

tajemnice a Z. Krumpholcová, ref. kultury. Rada odkládá na příště.

120.10 Žádost Veteran car clubu, 2.5. o souhlas s vedením objízdné trasy při krátkodobé

uzavírce silnice v Roztokách. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s vedením

objízdné trasy po ul. Kamýcké při krátkodobé uzavírce silnice v Roztokách dne 28. 9. 2021

v souvislosti se soutěží a výstavou veteránů. Hlasování o usnesení: 5-0-0

120.11 Multifunkční tiskárna do podatelny. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení

rady: Rada souhlasí s nákupem multifunkční tiskárny Canon C3125i v ceně do 53 000.— Kč pro

potřeby podatelny a pověřuje OHSOM realizací nákupu. Hlasování o usnesení: 5-0-0

120.12 Žádost DDM o financování úprav na detašovaném pracovišti ve Stehlíkové ulici -

výměna podlahových krytin. Pokračování bodu 116.9. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

Usnesení rady: Rada na základě předloženého vyhodnocení nabídek vybírá na výměnu

podlahových krytin firmu Vše ze dřeva s.r.o., se sídlem Dreyerova 597/12, Praha 5 — Hlubočepy,

v objektu, který je ve správě městské části, objednal s termínem realizace do 30. 6. 2021. Rada

žádá ředitelku DDM, jako uživatele objektu, 0 maximální součinnost a dohled při přípravě a realizaci

stavebních prací. Rada ukládá úřadu, aby upřesnil součinnost s DDM v objednávce. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

120.13 lnformace k úkolům z rady — předkupní právo na zahradní domek a vyúčtování služeb

v bytových domech. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Rada bere informaci na vědomí.

120.14 Počty obyvatel a dětí v MČ Praha-Suchdol - vývoj v letech 2006 až 2020. Předkládá:

starosta. Rada bere na vědomí.

120.15 Projekty v rámci programu Galerie hlavního města Prahy OPEN CALL —

TRIANGULUM2021. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí.

120.16 Dodatek č. 4 smlouvy č. 181/2020 na úplné provedení kompletní stavby „Rekonstrukce

kaple svatého Václava“ . Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby. Rada odkládá na příště.

Usnesení rady: Rada ukládá úřadu doplnit k předkladu přehled dosavadních a předpokládaných

nákladů. Ráda dále ukládá zajistit do 24. 6. 2021 nabídky na restaurování fresek v interiéru kaple a na

případné zabezpečení fresek, pokud restaurování nebude prováděno. Hlasování o usnesení: 5-0-0

120.17 Paralelní RWY 06RI24L, letiště Praha Ruzyně - prodloužení stanoviska EIA. Předkládá:

Ing. V. Vik, místostarosta. Usnesení Rady: Rada po úpravách souhlasí se žádosti na Ministerstvo

životního prostředí o zveřejnění a možnost připomínkování podkladů pro předpokládaný proces

prodloužení stanoviska k posouzení vlivů na životní prostředí vydaného pod č.j. 68161/ENV/11

z 26. 10. 2011 na záměr „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně“ Rada ukládá starostovi

zaslat žádost na Ministerstvo životního prostředí. Hlasování o usnesení: 5-0-0

120.18 Dodatek č. 1 smlouvy č. 19/2020 o poskytování služeb - obsluha odpadkových košů.

Předkládá: Ing. M. Doubková, ref. ŽP. Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje s Dodatek č.1 ke

smlouvě č. 19/2020 o poskytování služeb — obsluhy odpadkových košů - se společností Pražské

služby a.s. Rada pověřuje starostu podpisem Dodatku č.1. Hlasování o usnesení: 5-0-0

120.19 Dar společnosti REZIDENCE MALÝ BŘEVNOV s.r.o. na rozvoj městské části. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada v návaznosti na smlouvu č. 018/2009 schvaluje darovací smlouvu na

dar ve výši 50.000 Kč od společnosti REZIDENCE MALÝ BŘEVNOV s.r.o. na rozvoj městské části

Praha-Suchdol. Hlasování o usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



120.20 Smlouva s čZU o spolupréci v oblasti zajištění bezpečnosti. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Rada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy č. 15/2021 o spolupráci v oblasti zajištění bezpečnosti,

kterým se smlouva prodlužuje o 1 měsíc do 31. 7. 2021, ostatní ujednání se dodatkem smlouvy

nemění. Rada pověřuje starostu podpisem dodatku. Rada žádá zastupitelstvo o projednání

pokračování spolupráce na červnovém zasedání. Hlasování o usneseni: 5-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 19.15 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 26. 05. 2021

 podpis ověřovatelů:

 podpis starosty MČ:


