
Program 124. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

23. června 2021

124.1 Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava - archeologický výzkum; smlouva o dílo.

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

124.2 Smlouva o výpůjčce pozemku ve vlastnictví hl.m. Prahy parc. č. 236/1, k.ú. Sedlec, za

účelem rozšíření Dirt Parku. Předkládá: starosta.

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

Oprávněného. Pokračování bodu 123.3. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

124.4 Urbanisticko-dopravní studie Na Mírách. Předkládá: starosta.

124.5 Vyúčtování služeb BD Stehlíkova. Jednání se od 15.30 hod zúčastní právní zástupce MČ.

Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

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

Solidarity od HLMP. Pokračování bodu 123.6. Předkládá: starosta.

124.7 Koncepce rozvoje školských zařízení městské části. Pokračování 108.9., 123.12.

Předkládá: lng. Vik, místostarosta.

124.8 Odměny ředitelům zřizovaných škol. Pokračování bodu 123.10. Předkládá: lng. Vik,

místostarosta.

124.9 Multifunkční hala s venkovním sportovištěm u ZŠ — směna pozemků. Předkládá:

starosta.

124.10 Multifunkční hala s venkovním sportovištěm u ZŠ — smlouva o spolupráci 5 TJ Sokol

Suchdol Sedlec. Předkládá: starosta.

124.11 Žádost z.s. Suchdol žije o vybudování přípojky vody a posílení zdroje elektřiny na

Komunitní zahradě Suchdol a o pomoc při zalévání veřejných záhonů. Předkládá: starosta.

124.12 Setkání při příležitosti 20. výročí otevření Horizontu, centra služeb pro seniory.

Předkládá: starosta.

124.13 Nové kmenové učebny v ZŠ M. Alše. Pokračování bodu 105.7, 121.4. Předkládá: lng. V.

Vik, místostarosta.

124.14 Rekonstrukce kaple sv. Václava - náklady na stavbu a restaurování maleb. Předkládá:

MgA. J. Navrátilová, ref. Výstavby.

124.15 Navýšení příspěvku zš M. Alše na aktivity pořádané městskou částí. Předkládá: J. Štůla,

vedoucí EO.



ZÁPIS sz 124. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 23. ČERVNA 2021

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková — místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Andrea Hrobská Mináriková — radní

lng. Gabriela Lněničková - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 14.35 hod.

124.1 Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava - archeologický výzkum; smlouva o dílo.

Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby. Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje znění

smlouvy o dílo č. SML 162/2021 na výkon záchranného archeologického výzkumu na stavbu

„Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava v Praze-Suchdole“ s dodavatelem spol. ZIP o.p.s., IC:

26324105, Plzeň 3, Jižní Předměstí, Tomanova 2645/5. Předpokládaná cena 589.120,00 Kč bez

DPH bude hrazena na základě potvrzeného soupisu prací a výkazu odpracovaných hodin. Rada

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

124.2 Smlouva o výpůjčce pozemku ve vlastnictví hl.m. Prahy parc. č. 236/1, k.ú. Sedlec, za

účelem rozšíření Dirt Parku a vybudování psího hřiště. Předkládá: starosta. Usnesení rady:

Rada schvaluje smlouvu o výpůjčce pozemku parc.č. 236/1, k.ú. Sedlec od hl. m. Prahy za účelem

rozšíření Dirt Parku, vybudování psího hřiště s tréninkovými prvky a pro zřízení manipulační plochy

pro ukládání a štěpkování větví pro občany. Ráda v souvislosti s výpůjčkou ukládá neprodlenou

realizaci usnesení 95.5, 98.18, 114.11, 122.6 k provozu cyklohřiště. Rada pověřuje starostu

podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

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

Oprávněného. Pokračování bodu 123.3. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Rada odkládá

na příště a ukládá úřadu požádat původního oprávněného o předložení komplexního návrhu na

převod práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o věcném břemeni na nového vlastníka.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

124.4 Urbanisticko-dopravni studie Na Mírách. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada bere

na vědomí pracovní návrh studie a požaduje, aby zhotovitel v dalším procesu přípravy a

projednávání v technické zprávě i v grafické části studie zdůraznil, že hlavním cílem studie je

zejména navrhnout vymezení tzv. sběrných komunikací, tedy vytvořit v tomto území podmínky pro

obsluhu území včetně MHD s napojením na P+R v souladu s aktuální verzí trasy SOKP, které

umožní odvedení části provozu z ulice pod Rybníčkem i rozhodování o umístění případných

individuálních staveb v dané oblasti a že návrh řešení příčných ulic je jednou z možných variant.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

124.5 Vyúčtování služeb BD Stehlíkova. Jednání se od 15.30 hod zúčastnil právní zástupce MČ.

Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada bere na vědomí informaci o

aktuálním stavu projednání vyúčtování a ukládá úřadu a) předložit rádě bilanci opravy vyúčtování

pro BD Stehlíkova v termínu do 28. 6. 2021, b) provést opravu vyúčtování služeb v BD Stehlíkova

včetně finančního vypořádání do 2. 7. 2021, c) předložit radě písemný návrh pokračování sporu o

vyúčtování služeb, d) neprodleně zajistit realizaci usnesení rady č. 117.1, e) neprodleně prověřit

správnost vyúčtování v BD Kamýcká a předložit informaci radě. Hlasování o usnesení: 5-0-0

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

Solidarity od HLMP. Pokračování bodu 123.6. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí, že

ředitelé škol byli informováni o možnosti navrhnout čerpání finančního příspěvku potřebnými.

124.7 Koncepce rozvoje školských zařízení městské části. Pokračování 108.9, 123.12.

Předkládá: lng. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí pracovní návrh Studie

rozvoje školských zařízení v MČ Praha-Suchdol zpracovaný v kvétnu Atelierem M1 architekti s.r.o.

Rada konstatuje, že z dlouhodobého hlediska neni reálné a perspektivní dále rozšiřovat stávající

základní školu, doporučuje konzultovat návrh studie s IPR Praha a HMP a hledat shodu v řešení

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



této oblasti z hlediska dlouhodobého rozvoje Suchdola a vývoje počtu obyvatel. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

124.8 Odměny ředitelům zřizovaných škol. Pokračování bodu 123.10. Předkládá: lng. Vik,

místostarosta. Usnesení rady: Rada po vyhodnocení ředitelů činnosti ředitelů zřizovaných škol y

1. pololetí 2021 schvaluje odměnu řediteli MS Gagarinova Mgr. Stanislavu Zelenému, ředitelce ZS

M. Alše Mgr. Alexandře Kejharové, a ředitelce MS K Roztokům Mgr. Jaroslavě Hešíkové-Barkové.

Rada ukládá úřadu, aby ředitele zřizovaných škol informoval o schválených odměnách ve výši dle

přílohy. Hlasování o usnesení: 4-0-1

124.9 Multifunkční hala s venkovním sportovištěm u ZŠ — směna pozemků. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí:

- se směnou následujících pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy městské části:

parc. č. 1068/5 o výměře 73 m2, ostatní plocha; parc. č. 1068/6 o výměře 28 m2, ostatní plocha;

parc. č. 1066/5 o výměře 8 m2, ostatní plocha, vše v katastrálním území Suchdol, vedené

Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu na LV č. 1 za pozemky parc. č. 1068/3, o výměře 104

m2, ostatní plocha, parc. č. 1068/7 o výměře 38 m2, ostatní plocha, ve vlastnictví Tělocvičné jednoty

Sokol Suchdol—Sedlec vedené Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu na LV č. 1644.

Uvedené parcely jsou vyznačeny v geometrickém plánu c. 1881-9/2021, který vypracoval geodet

lng. Pavel Keprta.

- s podmínkami směny pozemků:

a) směna s finanční kompenzací bude provedena mezi hl. m. Prahou a TJ Sokol Suchdol - Sedlec

b) sména je vyvolána investičním záměrem městské části, náklady na vklad do katastru nemovitostí,

znalecké posudky a náklady na vypracování geometrického plánu na oddělení prodávaných pozemků

hradí městská část,

c) cena pozemků byla stanovena znaleckými posudky shodně pro všechny pozemky ve stejné výši

2.985 Kč/m 2 a vzhledem k rozdílným výměrám sméňovaných pozemků a tedy i rozdílné celkové

ceně sméňovaných pozemků bude ve směnné smlouvě sjednána finanční kompenzace ve prospěch

Tělocvičné jednoty Sokol Suchdol—Sedlec ve výši 98.505 Kč,

Rada doporučuje zastupitelstvu směnu za uvedených podmínek projednat na 14. zasedání.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

124.10 Multifunkční hala s venkovním sportovištěm u ZŠ — smlouva o spolupráci s TJ Sokol

Suchdol Sedlec. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s poskytnutím daru spolku

Tělocvičná jednota Sokol Suchdol—Sedlec, Za sokolovnou 440/2, 16500 Praha-Suchdol, IC:

69060177 ve výši 75.000 Kč na modernizaci areálu. Rada souhlasí s úpravami návrhu smlouvy č.

161/2021 s Tělocvičnou jednotou Sokol Suchdol — Sedlec o spolupráci v souvislosti s realizací akce

„Multifunkční hala u ZS s venkovním sportovištém v Praze-Suchdole. Rada doporučuje

zastupitelstvu projednat na 14. zasedání poskytnutí daru Tělocvičné jednotě Sokol

Suchdol — Sedlec. Hlasování o usnesení: 5-0-0

124.11 Žádost z.s. Suchdol žije o vybudování přípojky vody a posílení zdroje elektřiny na

Komunitní zahradě Suchdol. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada ukládá úřadu neprodleně

připravit výběr dodavatele přípojky. Hlasování o usnesení: 5-0-0

124.12 Setkání při příležitosti 20. výročí otevření Horizontu, centra služeb pro seniory.

Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí.

124.13 Nové kmenové učebny v ZŠ M. Alše. Pokračování bodu 105.7, 121.4. Předkládá: lng.

V. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí zajištění vyklizení nábytku z učeben a

kabinetů dotčených stavbou VZT a zřizováním nových učeben pracovníky zhotovitele a souhlasí

s objednáním uvedených prací v nezbytném rozsahu v termínu 30.6. - 2. 7., včetně zpětné instalace

nábytku v srpnu 2021 u zhotovitele stavby - společnosti Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.,

zkratka EKIS, spol. s r. o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9, za cenu 300 Kč za hodinu bez DPH s

tím, že práce budou fakturovány na základě soupisu prací spojených s vyklizením staveniště. Rada

ukládá úřadu připravit objednávku prací a pověřuje starostu podpisem. Hlasování o usnesení: 5-0-0

124.14 Rekonstrukce kaple sv. Václava - náklady na stavbu a restaurování maleb. Předkládá:

MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby. Rada bere na vědomí předložený přehled aktuálních nákladů na

rekonstrukci kaple sv. Václava a ukládá realizovat usnesení 121.2. Rada dále bere na vědomí

předpokládané celkové náklady (vč. stropu, přípravy a DPH) na komplexní restaurování historických

fresek ve výši cca 4,5 mil Kč a možnost získání dotace na rekonstrukci od Ministerstva kultury CR.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



124.15 Navýšení příspěvku zš M. Alše na aktivity pořádané městskou částí. Předkládá: J. Štůla,

vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí s navýšením příspěvku ZŠ M. Alše o účelový příspěvek

25.000 Kč na odměny v soutěži Pěšky do školy organizované v rámci projektu Smacker a další

aktivity, které organizuje MČ společně se ZŠ. Rada ukládá provést příslušné rozpočtové opatření - 2

položky 2291 mezinárodní spolupráce v dopravě převést uvedené finanční prostředky na pol. 3113 —

Základní školy a poslat na účet školy. Rada požaduje předložit vyúčtování uvedených finančních

prostředků v termínu do 31. 1. 2022. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 17.00 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 23. O6. 2021

 
podpis ověřovatelů:

 podpis starosty MČ:


