
Program 122. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

9. června 2021

122.1 RO — navýšení rozpočtu roku 2021 o neinvestiční dotaci ve výši 190 tis. Kč na provoz jednotek

Sboru dobrovolných hasičů . Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

122.2 RO - navýšení rozpočtu roku 2021 o neinvestiční dotaci ve výši 23,2 tis. Kč na přípravu a

zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

122.3 Vyhodnocení záměru č. 26.2021 na pronájem části pozemku parc. č. 895, k.ú. Suchdol o výměře

308 m2. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

122.4 Smlouva o dílo č. SML 029/2019 na údržbu veřejné zeleně - Dodatek č. 1. Pokračování bodu

119.16. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

122.5 Návrh zřizovací listiny organizační složky Komunitní centrum Půda. Pokračování bodu 120.9.

Předkládá: tajemnice.

122.6 Provoz cyklohřiště. Pokračování bodu 95.5, 98.18, 114.11 Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta.

122.7 Žádost o byt pro učitele ZŠ M. Alše. Pokračování bodu 121.10. Předkládá: Mgr. A. Kejharová,

ředitelka ZS M. Alše.

122-„8 Žádost o regulaci volně se množících koček v chatové osadě Višňovka. Předkládá: M. Doubková,

ref. ZP.

122.9 Likvidace dešťových vod z areálu radnice. Předkládá: starosta.

122.10 Kaple sv. Václava - restaurování vnitřních maleb. Předkládá: starosta.

122.11 Navýšení rozpočtu - vrácení 100% podílu DPPO. Předkládá: starosta.

122.12 Navýšení rozpočtu - dotace z rozpočtu HLMP. Předkládá: starosta.

122.13 Program 24. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.

122.14 Participativní rozpočet. Předkládá: Ing. V. Štěpánková, místostarostka.

122.15 Záznam zjednání KÚRI dne 7. 6. 2021. Předkládá: starosta.

122.16 Stanovení termínů jednání Rady MČ Praha-Suchdol a KÚRI. Předkládá: starosta.

122.17 Kontrola dodržování zákazu konzumace alkoholu na veřejných místech. Předkládá: lng. V.

Stěpánková, místostarostka.

122.18 Projekce programu „SINGULARITY“ v KC Půda. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

122.19 RO - změna čerpání roz. r. 2021 ve výši 20 tis. Kč na financování darů v soc. oblasti. Předkládá:

J. Stůla, vedoucí EO.



ZÁPIS sz 122. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 9. ČERVNA 2021

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

lng. Gabriela Lněničková - radní

lng. Andrea Hrobská Mináriková — radní

Omluven: Ing. Václav Vik - místostarosta

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Hrobská Mináriková

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.20 hod.

122.1 RO - navýšení rozpočtu roku 2021 o neinvestiční dotaci ve výši 190 tis. Kč na provoz

jednotek Sboru dobrovolných hasičů. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada

souhlasí se zvýšením rozpočtu na rok 2021 o neinvestiční dotaci z rozpočtu hlavního města Prahy

v celkové výši 190 tis. Kč na provoz jednotek Sboru dobrovolných hasičů a schvaluje s tím spojené

rozpočtové opatření: Příjmová strana: odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně a

pol. 4137 — neinv. převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, UZ 81,

ORJ 751, zvýšit 0 Kč 190.000,-; výdajová strana: odpa 5512 - požární ochrana a pol. 5137 — drobný dI.

majetek, ÚZ 81 ORJ 751, zvýšit 0 Kč 70.000,-; odpa 5512 - požární ochrana a pol. 5169 — nákup ost.

služeb, ÚZ 81 ORJ 751, zvýšit 0 Kč 45.000,-; 5512 — požární ochrana a pol. 5171 — opravy a

udržování, ÚZ 81, ORJ 751, zvýšit 0 Kč 75.000,-. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem 3033,

nevyužité fin. prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání za rok 2021 s rozpočtem

hl. m. Prahy. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

122.2 RO - navýšení rozpočtu roku 2021 o neinvestiční dotaci ve výši 23,2 tis. Kč na přípravu

a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada

souhlasí se zvýšením rozpočtu na rok 2021 o neinvestiční dotaci z rozpočtu hlavního města Prahy

v celkové výši 23,2 tis. Kč na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti a v té souvislosti

schvaluje následující rozpočtové opatření: Příjmová strana: odpa 6330 — převody vl. fondům

v rozpočtech územní úrovně a pol. 4137 — neinv. převody mezi statutárními městy a jejich městskými

obvody nebo částmi, UZ 81, ORJ 901, zvýšit 0 Kč 23.200,-; výdajová strana: odpa 6171 — činnost

místní správy a pol. 5167 — služby školení a vzdělávání, UZ 81, ORJ 901, zvýšit 0 Kč 23.200,-. Uprava

rozpočtu bude provedena pod číslem 3031, nevyužité fin. prostředky podléhají vyúčtování v rámci

finančního vypořádání za rok 2021 s rozpočtem hl. m. Prahy. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ

a ORG dle metodiky MHMP. Hlasování o usnesení: 4-0-0

122.3 Vyhodnocení záměru č. 26.2021 na pronájem části pozemku parc. č. 895, k.ú. Suchdol o

výměře 308 m2. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada schvaluje pronájem části

pozemku parc. č. 895, k.ú. Suchdol výměře 308 m2paní— Kamýcká 941/59, Praha-

Suchdol za cenu ročního nájemného ve výši 10.200 Kč za celou výměru. Paní _yhověla

podmínkám záměru a podala nejvyšší nabídku nájemného. Další podmínky pronájmu: nájemní

smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, minimální cena za roční pronájem činí 4.620

Kč; při skončení nájmu nájemce pozemek na své náklady vyklidí, tzn. pokud se s pronajímatelem

nedohodne jinak, odstraní všechny stavby a zařízení a uvede pozemek do řádného stavu, pokud tak

neučiní, bude vyklizení provedeno na náklady nájemce, zahrádka není určena k bydlení, pronajímatel

není povinen zajistit jakékoliv opravy a úpravy pozemku či objektu v průběhu trvání nájmu. Rada

schvaluje nájemní smlouvu na uvedenou zahrádku s vybraným zájemcem a pověřuje starostu

podpisem. Hlasování o usnesení: 4-0-0

122.4 Smlouva o dilo č. SML 029/2019 na údržbu veřejné zeleně - Dodatek č. 1. Pokračování

bodu 119.16. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada po úpravách souhlasí s

návrhem dodatku č. 1 se spol. Pražské služby, a.s., Praha 9, Pod Šancemi 444/1, na údržbu veřejné

zeleně v městské části, kterým se rozšiřují výměry udržovaných ploch zeleně a chodníků, zvyšuje se

tím roční cena za poskytované služby 0 53.077 Kč bez DPH na celkovou cenu 545 027 Kč bez DPH

za rok, dále se upřesňuje fakturace služeb. Rada ukládá úřadu ověřit množství finančních

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



prostředků vrozpočtu městské části na navýšení smluvní ceny a pověřuje starostu podpisem

dodátku. Hlasování o usnesení: 4-0-0

122.5 Návrh zřizovací listiny organizační složky Komunitní centrum Půda. Pokračování bodu

120.9. Předkládá: tajemnice. Usnesení rady: Ráda po úpravách souhlasí s textem zřizovací listiny

organizační složky Komunitní centrum Půda. Rada žádá zastupitelstvo o projednání zřízení uvedené

organizační složky a navržené zřizovací listiny na 14. zasedání. Hlasování o usnesení: 4-0-0

122.6 Provoz cyklohřiště. Pokračování bodu 95.5, 98.18, 114.11 Předkládá: lng. V. Vik,

místostarosta. Usnesení Rady: Ráda bere na vědomí informaci o nevyhovujícím stávu cyklohřiště á

konstatuje, že provoz hřiště není nadále zcela bezpečný a ukládá úřadu neprodleně zajistit: potřebné

úprávy k zajištění bezpečného provozu, provést revizi cyklohřiště, sečení trávy, úklid, instalovat

informační tabule s provozním řádem. Hlasování o usnesení: 4-0-0

122.7 Žádost o byt pro učitele ZŠ M. Alše. Pokračování bodu 121.10. Předkládá: Mgr. A.

Kejhárová, ředitelka ZŠ M. Alše. Usnesení rady: Rada schvaluje přidělení bytu č. 2 o velikosti 1+1 v

prvním patře v domě č.p. 941, ul. Kamýcká učiteli ZŠ M. Alše pánu _, který má trvalé

bydliště mimo Prahu a denně dojíždí. Rada po úpravách schvaluje nájemní smlouvu na uvedený byt

od 1. 9. 2021. Rada ukládá úřadu vypořádat formální náležitosti pronájmu. Ráda dále ukládá úřádu

urychlit rekonstrukce všech uvolněných bytů. Hlasování o usnesení: 4-0-0

122.8 Žádost o regulaci volné se množících koček v chatové osadě Višňovka. Předkládá: M.

Doubková, ref. ŽP. Usnesení rady: Ráda projednala žádost paní—o regulaci volně se

množících koček v chatové osadě Višňovka Praha-Suchdol a konstatuje, že žádosti nemůže vyhovět

vzhledem k tomu, že se chatová osada Višňovka nachází na pozemku, který není v majetku hl. m.

Prahy a ani není svěřen do péče MČ Praha-Suchdol. Hlasování o usnesení: 4-0-0

122.9 Likvidace dešťových vod z areálu radnice. Předkládá: starosta. Rada bere návrh na

vědomí.

122.10 Kaple sv. Václava - restaurování vnitřních maleb. Předkládá: starosta. Ráda bere návrh

na vědomí a žádá zastupitelstvo o projednání ná nejbližším zasedání.

122.11 Navýšení rozpočtu - vrácení 100% podílu DPPO. Předkládá: starosta. Usnesení rady:

Ráda souhlasí s navýšením rozpočtu na rok 2021 o vrácení 100% podílu DPPO. Rada žádá

zastupitelstvo o projednání na nejbližším zasedání. Hlasování o usnesení: 4-0-0

122.12 Navýšení rozpočtu - dotace z rozpočtu HLMP. Předkládá: stárostá. Usnesení rady: Rada

bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu projednat navýšení dotace.

122.13 Program 24. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

schvaluje předložený program 14. zasedání Zastupitelstva MC Praha-Suchdol a doporučuje ho k

projednání. Hlasování o usnesení: 4-0-0

122.14 Participativni rozpočet. Předkládá: Ing. V. Štěpánková, místostarostka. Rada bere na

vědomí výsledky hlasování vrámci participativního rozpočtu MČ Praha-Suchdol pro rok 2021.

V rámci hlasování bylo odevzdáno 470 hlasovacích lístků, účast ták činilá 8,85 %. Jednotlivé návrhy

obdržely následující počty hlásů:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

1o MLZITKA NA NAMESTI 228

1 PSI HRISTE 176

9 VODNI HRISTE 175

3 VENKOVNI FITNESS POSILOVACI STROJE 133

5 DISKEM HODY DO PRIRODY 131

7 OBRI HOUPACKA 126

8 KNIHOBUDKAV ZAHRADKACH 100

4 ODPOCINKOVY PARK STEHLIKOVA 72

2 KOMUNITNÍ KOMPOSTOVÁNÍAZAHRADNIČENÍ 62

6 NEREZOVY BAGR NA PISKOVISTE 43  
122.15 Záznam zjednání KÚRI dne 7. 6. 2021. Předkládá: starosta.

1) Žádost o stanovisko pro zménu ÚR a SP Novostavba BD Stehlíkova. Místo: Internacionální x

Stehlikova, Praha-Suchdol, parc.č. 1225/1,1225/2,1225/3 v k.ú Suchdol; stavebník: JAMI

DEVELOPMENT GROUP sro. Usnesení rady: Rada na základě doporučení rady nesouhlasí s

udělením výjimky z ustanoveni § 32 odst.1 nařízení č.10/2016 sb. hl.m. Prahy. Dále nesouhlasí s

 podpis ověřovatelů:

podpis stárosty MČ: 



tím, že výjezdová rampa podzemní garáže zasahuje do prostoru chodníku. Šířka chodníku by měla

být navržena tak, aby její rovná plocha nebyla narušena vjezdy k jednotlivým parkovacím místům.

Návrh by měl být koordinován se zpracovatelem PD „Rekonstrukce komunikace TV Suchdol etapa

005 — komunikace Budovec“. Zpracovatelem je SINPPS s.r.o. Rada ukládá tajemníkovi KÚRI zaslat

stanovisko rady žadateli. Hlasování o usnesení: 4-0-0

2) Žádost o stanovisko k dělení a scelení pozemku parc. č. 449/1,2, 450l1,2 v k.ú Suchdol. Místo:

ul. Stržná; žadatelé:—Usnesení rady: Rada

na základě doporučení KÚRI souhlasí s dělením a scelenim pozemků parc. č. 449/1,2, 450/1,2 v k.ú

Suchdol. Rada ukládá tajemníkovi KÚRI stanovisko rady zaslat žadatelům. Hlasování o usnesení: 4-0-

0

3) Žádost o stanovisko k úpravě uličního oplocení a rozšíření vjezdu Suchdolská 81/8. Misto:

Suchdolská 81/8, 160 00 Praha-Sedlec, parc.č. 381/3 k.ú Sedlec, stavebník:_Usnesení

rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s úpravou uličního oplocení a rozšíření vjezdu

Suchdolská 81/8. Rada ukládá tajemníkovi KÚRI stanovisko rady zaslat žadatelům. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

4) Žádost o stanovisko pro ÚS a ohlášení stavby rekonstrukce a přístavba RD, Kamýcká 146/14.

Místo: Kamýcká 146/14, Praha-Suchdol, parc.č. 1497, 1498 v k.ú Suchdol; stavebník:—

—Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí

s projektovou dokumentaci pro ÚS a ohlášení stavby na rekonstrukci a přístavbu RD vč. rekonstrukce

plotu. Rada ukládá tajemníkovi KÚRI stanovisko rady zaslat žadatelům. Hlasování o usnesení: 4-0-0

5) Studie úpravy PD na rekonstrukci Suchdolskěho nám. Místo: Budovec; zadavatel: MČ Praha-

Suchdol. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s předloženým ideovým

návrhem a oceňuje, že návrh úprav Suchdolskěho náměstí autoři pojali jako součást městského

bulváru, který začíná Brandejsovým náměstím a pokračuje ulicí Internacionální. Redukce počtu

parkovacích míst proti původnímu projektu je bohatě vyvážena nově zamýšlenými parkovacími místy

na ulici Internacionální. Hlasování o usnesení: 4-0-0

122.16 Stanoveni termínů jednání Zastupitelstva, rady a vKÚRI. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Rada souhlasí s následujícími termíny jednání orgánů MC Praha-Suchdol v roce 2021:

ZMČ: 24.6., 16.9.

RMČ: 16.6., 23.6., 30.6., 14.7., 28.7, 11.8., 25.8., 1.9.

KURI: 12.7., 9.8.,6.9., 11.10, 8.11., 6.12.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

122.17 Kontrola dodržování zákazu konzumace alkoholu na veřejných místech. Předkládá: lng.

V. Stěpánková, místostarostka. Usnesení rady: Rada žádá Městskou policii hlavního města Prahy,

aby zvýšila kontroly konzumace alkoholu na veřejných místech v MČ (zejména Suchdolské a

Výhledské náměstí), kde je obecně závaznou vyhláškou hl.m. Prahy č. 12/2008 Sb. v platném znění,

zakázána konzumace alkoholu. Hlasování o usnesení: 4-0-0

122.18 Projekce programu ,,S|NGULAR|TY“ v KC Půda. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

Usnesení rady: Rada souhlasí s organizací projekce programu „SINGULARITY“ v KC Půda.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

122.19 RO - změna čerpání roz. r. 2021 ve výši 20 tis. Kč na financování darů vsoc. oblasti.

Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí se změnou čerpání rozpočtu na rok

2021 v celkové výši 20 tis. Kč z důvodu financování darů v sociální oblasti a v té souvislosti schvaluje

následující rozpočtové opatření: Výdajová strana: Odpa 5512 — požární ochrana a pol. 5171 — opravy

a udržování, ORJ 751, snížit 0 Kč 20.000,-; odpa 3900 — ost. činnosti souvis. se službami pro

obyvatelstvo a pol. 5221 — neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp., ORJ 201, zvýšit 0 Kč

10.000,-; odpa 4371 — raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a pol. 5221 — neinv.

transf. fundacim, ústavům a obecné prosp. sp., ORJ 520, zvýšit 0 Kč 10.000,-. Příjmy i výdaje budou

označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Hlasování o usnesení: 4-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 18.40 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 9.6.2021

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


