
ZÁPIS sz 123. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 16. čERVNA 2021

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková — místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Andrea Hrobská Mináriková — radní

Omluvena: lng. Gabriela Lněničková - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.20 hod.

123.1 Rozpočtová změna — čerpání rozpočtu r. 2021 ve výši tis. 3.689 168,50 Kč na akci Zahrady

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

s úpravou rozpočtu na pol. 8115 a také ve výdajové části rozpočtu s přeúčtováním celkové částky

3689,20 tis. Kč s použitím ORG 80807 a 81419, ÚZ 90 na číslo akce ORG 81490 — Zahrady se

hřbitovem u kaple sv. Václava. Úprava 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

123.2 Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava — archeologický výzkum. Předkládá: MgA.

J. Navrátilová. Usnesení rady: Rada na základě odborného vyjádření k výsledkům archeologického

dohledu při realizaci stavby hřbitova, které potvrzují možnost dalších archeologických nálezů, bere

na vědomí nezbytnost provedení navazujícího záchranného archeologického výzkumu na stavbě

„Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava v Praze-Suchdole“. Rada na základě předchozího

výběru dodavatele archeologického dohledu, nutnosti navázat na předchozí archeologické práce,

umožnit rychlé pokračování stavby a na základě konzultace rozsahu nezbytných prací s Národním

památkovým ústavem souhlasí s objednáním archeologických prací u dodavatele spol. ZIP o.p.s.,

IČ: 26324105, Plzeň 3, Jižní Předměstí, Tomanova 2645/5, který provádí archeologický dohled při

stavbě hřbitova. Předpokládaná cena výzkumu bude 589.120,00 Kč bez DPH, cena bude hrazena

na základě předloženého a potvrzeného soupisu prací a výkazu odpracovaných hodin. Rada ukládá

úřadu zajistit kontrolu vykazovaných prací a připravit objednávku. Hlasování o usnesení: 4-0-0

123.3 Schválení smluv o věcněm břemeni na pozemku parc.č. 2375, k.ú. Suchdol - změna

oprávněného. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Rada odkládá na příště.

123.4 Návrh nové vyhlášky o ochraně veřejné zeleně. Předkládá: M. Doubková, ref. ŽP.

Usnesení rady: Rada navrhuje do návrhu vyhlášky o ochraně veřejné zeleně, která má nahradit v

plném rozsahu stávající vyhlášku č. 6/2001 Sb. hl. m. Prahy, doplnit zákaz vstupovat s koňmi do

veřejné zeleně s výjimkou ploch k tomu určených a koní městské policie. Rada ukládá úřadu zaslat

stanovisko rady k návrhu na MHMP. Hlasování o usnesení: 3-0-1

123.5 Zařízení staveniště a deponie Suchdolská. Pokračování bodu 120.7, 121.6. Předkládá: lng.

Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že zastupitelé MČ obdrželi žádost o

zařazení problematiky zařízení staveniště firmy Subterra, a.s. na pozemku p.č. 182 v k.ú. Sedlec v

ul. Suchdolské na program jednání ZMČ dne 24. 6. 2021. Rada požaduje předložit informaci pro

zastupitele o činnosti rady v této věci v rámci diskuse na 14. zasedání ZMČ. Hlasování o usnesení:

4-0-0

123.6 Vyhlášení II. Kola Programu otevírání hřišť a prevence sociálního vyloučení — Fond

Solidarity od HLMP. Předkládá: starosta. Rada odkládá na příště.

123.7 Vyhodnocení VŘ na projekt rekonstrukce a prodloužení vodovodu a projekt splaškové

kanalizace v ul. Za Sokolovnou + inženýring. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace investic.

Usnesení rady: Rada odkládá na příště a ukládá úřadu doplnit odůvodnění a podklady. Hlasování o

usnesení: 4-0-0

123.8 Dary pedagogům a vychovatelům zřizovaných škol - navýšení počtu obdarovaných.

Pokračování bodu 121.11. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje poskytnutí daru

dalšímu 1 pedagogovi ZŠ M. Alše ve výši 8000 Kč v souladu s pravidly schválenými usnesením rady

č. 116.5. Rada ukládá úřadu připravit darovací smlouvu pro tohoto zaměstnance. Hlasování o

usnesení: 4-0-0

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 



123.9 Dary provozním zaměstnancům škol zřizovaných MČ. Pokračování bodu 119.6, 121.12.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje poskytnutí daru dalšímu 1 provoznímu

zaměstnanci MŠ K Roztokům ve výši 4.000 Kč (úvazek 0,5) v souladu s schválenými usnesením

rady č. 116.6. Rada ukládá úřadu připravit darovací smlouvu pro tohoto zaměstnance. Hlasování o

usnesení: 4-0-0

123.10 Odměny ředitelům zřizovaných škol. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta. Rada odkládá na

příště.

123.11 Provozní řád stanoviště kontejnerů s dohledem. Předkládá: Ing. M. Doubková, ref. ŽP.

Usnesení rady: Rada schvaluje předloženou úpravu Provozního řádu stanoviště kontejnerů

s dohledem a ukládá úřadu neprodleně zajistit zveřejnění celého provozního řádu a zajistit úpravu a

modernizaci informačního systému na stanovišti v Suchdolskě ulici. Hlasování o usnesení: 4-0-0

123.12 Koncepce rozvoje školských zařízení městské části. Pokračování bodu 108.9. Předkládá:

Ing. V. Vik, místostarosta. Rada odkládá na příště.

123.13 Rozšíření programu 14. zasedání ZMČ - "Projekty aplikující cíle Strategie adaptace hl.

m. Prahy na změnu klimatu" Předkládá: starosta. Rada souhlasí s realizací projektů „Aplikace

adaptační strategie do projektových dokumentací na rekonstrukci komunikací“ (dotace HMP 1 240

tis. Kč) a Podpora implementace akumulace dešťových vod (dotace HMP 850 tisíc Kč), které aplikují

cíle Strategie adaptace hl.m. Prahy na změnu klimatu na území městské části. Rada žádá

zastupitelstvo městské části o projednání realizace projektů na 14. zasedání. Hlasování o usnesení:

4-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 18.00 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 24. 6. 2021

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 


