
Program 127. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

14. července 2021

127.1 Oprava lesní cesty - od nové cyklostezky k stávající lávce přes potok cca 580 m v rámci akce

Lávka přes Unětický potok a navazující cyklostezka. Pokračování bodu 126.12. Předkládá: Ing. C.

Mudruňka, ref. realizace investic.

127.2 Smlouva ov smlouvě budoucí o připojení lokality - stavba Multifunkční haly s venkovním

sportovištěm u ZS. Předkládá: MgA. J. Navrátilová

127.3 Aktualizace Smlouvy o dílo na mapový portál GisOnline. Předkládá: starosta.

127.4 Memorandum o přepojení MČ Praha-Suchdol z čov Roztoky na Účov. Předkládá: Ing. v. Vik,

místostarosta.

127.5 Vyúčtování služeb BD Stehlíkova. Pokračování bodu 126.9. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí

OHSOM.

127.6 Nabídka na odkup chaty na pozemku v ul. Na Pasece — předkupní právo při prodeji.

Pokračování bodu 126.16. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

127.7 Žádost o čerpání prostředků z inv. fondu ZŠ. Předkládá: starosta.

127.8 Projekt SMACKER — přehled čerpání a plán do 06/2022. Pokračování bodu 126.18. Předkládá: lng.

G. Lněničková, radní.

127.9 Dodatek č. 1 Organizačního řádu ÚMČ Praha-Suchdol a MVK v Praze-Suchdole. Předkládá:

tajemnice.

127.10 ZŠ Suchdol - zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity - změnové listy č. 4 a

5. Předkládá: lng. C. Mudruňká, ref. realizace investic.

127.11 Žádost o účelovou dotaci HLMP na akci Den bez aut. Předkládá: Ing. G. Lněničková, radní.

127.12 Vyhlášení výběrového řízení na pronájem bytu č. 10, ul. Stehlíkova č.p. 928. Předkládá: H.

Felgrová, ref BH.

127.13 Souhlas s umístěním sídla - kavárna Don Cafeto. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

127.14 Schválení odpisového plánu MŠ Gagarinova — myčka. Předkládá: starosta.

127.15 Smlouva o pronájmu letního kina na filmovou projekci. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

127.16 Úpravy části parcely 236/1 - výpůjčka od hl. m. Prahy. Předkládá: Z. Krumpholcová, asistentka.

1v27.17 Objednávka na Dokumentaci pro provedení stavby - kanalizační řad na Mírách. Předkládá: lng.

C. Mudruňká, ref. realizace investic.

127.18 Smlouva s českou spořitelnou a.s. na zřízení transparentního účtu pro sbírku na restaurování

fresek v kapli sv. Václava. Předkládá: starosta.

12?-19 Navýšení rozpočtu roku 2021 — o částku 360.000 Kč na posílení bezpečnosti v MČ. Předkládá:

J. Stůla, ved. EO.

127.20 Záznam zjednání KÚRI dne 12.7.2021. Předkládá: starosta.

127.21 Žádost občanů o úpravy v ulici Na Rybářce. Předkládá: starosta.



ZÁPIS sz 127. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 14. ČERVENCE 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: Ing. Petr Hejl

Zasedání bylo zahájeno v 16.10 hod.

127.1 Oprava lesní cesty od nové cyklostezky ke stávající lávce přes potok v rámci akce

Irávka přes Unětický potok a navazující cyklostezka. Pokračování bodu 126.12. Předkládá: lng.

C. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Radá souhlasí s rozšířením prací v rámci akce

Lávka přes Unětický potok a navazující cyklostezka o nezbytnou opravu cyklostezky v Tichém údolí

na pozemku MC Praha-Suchdol. Ráda ukládá úřadu, zajistit rozpočet prací v souladu se smlouvou o

dílo a předložit radě návrh příslušného dodatku ke smlouvě o dílo. Celkové náklady na realizaci

stavby včetně uvedené opravy a dalších činností na stavbě nepřekročí výši finančních prostředků

poskytnutých na tyto účely HMP na rok 2021. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

127.2 Smlouva o smlouvě budoucí o připojení lokality - stavba Multifunkční haly s venkovním

sportovištěm u ZS. Předkládá: MgA. J. Navrátilová. Usnesení rady: V souvislosti s budoucí

výstavbou Multifunkční haly v Praze-Suchdole rada souhlasí po úpravách se zněním návrhu

Smlouvy o smlouvěvbudoucí o podmínkách připojení lokality, č. SML 017/2021, se spol.

PREdistribuce, a.s., IC: 27376516, Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5. Rada pověřuje starostu

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

127.3 Aktualizace Smlouvy o dílo na mapový portál GisOnline. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Rada schvaluje aktualizovanou Smlouvu o dílo se společností TopGis, s.r.o., IC: 29182263 na

služby mapové aplikace GisOnline, aktualizace byla provedena z důvodu striktnějšího zabezpečení

dat ze strany KN a nových kontaktních údajů. Cena za roční provoz se nemění a činí 18.480 Kč bez

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

127.4 Memorandum o přepojení MČ Praha-Suchdol z ČOV Roztoky na ÚČOV. Předkládá: Ing. V.

Vik, mistostarosta. Usneseni rady: Rada schvaluje Memorandum s městem Roztoky za účelem

přepojení části splaškové kanalizace MC Praha-Suchdol z COV Roztoky na připravovaný projekt

UCOV ve vlastnictví hl. m. Prahy. Ráda žádá zastupitelstvo o projednání na příštím jednání.

Hlasování o usnesení: 5-0-0.

127.5 Vyúčtování služeb BD Stehlíkova. Pokračování bodu 126.9. Předkládá: lng. M. Kosař,

vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Ráda požaduje neprodleně doplnit podklady a předložit na příští

jednání. Rada dále ukládá v souladu s předchozím usnesením rády neprodleně připravit výběrové

řízení na poskytovatele rozúčtování služeb. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

127.6 Nabidka na odkup chaty na pozemku v ul. Na Pasece — předkupní právo při prodeji.

Pokračování bodu 126.16. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada bere

na vědomí situaci ohledně předkupního práva na chatu na pozemku v ul. Na Pasece a ukládá úřadu ve

spolupráci s právníkem odeslat v příslušném termínu dopis s odmítnutím předkupního práva včetně

požadavku na odstranění nepovolených přístaveb. Ráda dále ukládá úřadu neprodleně odeslat výzvu

zahrádkářskému svazu k úpravě stanov. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

127.7 Žádost o čerpání prostředků z investičního fondu ZŠ. Předkládá: starosta. Usnesení rady:

Ráda souhlasí s čerpáním prostředků ve výši 103 tisíc Kč z investičního fondu ZS na nákup a

instalaci akustických panelů a LED osvětlení v souvislosti se zřizováním jazykové učebny. Hlasování

o usnesení: 5-0-0.

127.8 Projekt SMACKER — přehled čerpání a plán do 06/2022. Pokračování bodu 126.18.

Předkládá: Ing. G. Lněničková, radní. Usnesení rady: Ráda požaduje zpracovat bilanci

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



předpokládaného čerpání výdajů a obdržených dotací pro rok 2021 v rámci projektu Smacker.

Hlasování o usnesení: 5-0-0.

127.9 Dodatek č. 1 Organizačního řádu ÚMČ Praha-Suchdol a MVK v Praze-Suchdole.

Předkládá: tajemnice. Rada odkládá na příště.

127.10 ZŠ Suchdol - zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity — změnové

listy č. 4 a 5. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada bere na

vědomí, že předmět díla vymezený smlouvou 030/2020 na stavbu „ZŠ Suchdol - zkvalitnění

vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity“, část „Větrání se zpětným získáváním tepla“ a „část

Snížení akustické zátěže a modernizace osvětlení“ se rozšiřuje o úpravy hromosvodu, přechody pro

obsluhu na střeše a výměnu protipožárních dveří včetně souvisejících stavebních prací a podlahové

krytiny v 1. NP nové budovy a současně se s ohledem na navýšení prací a terminy dodávek dveří

prodlužuje termín pro realizaci stavby 0 6 dnů. Rada po úpravách souhlasí s dodatkem č. 2 smlouvy

o dílo č. 030/2020 se společností Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.

0., IČ: 18626084, kterým se cena stavby zvyšuje o 555 301,- Kč bez DPH na celkovou cenu 12 397

528 Kč bez DPH. Rada povéřuje starostu podpisem dodatku č. 2 smlouvy č. 030/2020. Hlasování o

usnesení: 5-0-0.

127.11 Žádost o účelovou dotaci HLMP na akci Den bez aut. Předkládá: Ing. G. Lněničková,

radní. Usnesení rady: Rada schvaluje podání žádosti na HMP o účelovou dotaci v rámci Evropského

týdne mobility na realizaci akce Den bez aut, která se bude konat v úterý 21. září 2021 na

Suchdolském náméstí. Téma akce je udržitelnost dopravy a zdraví, podmínkou pořádání akce je

zachování pravidelné autobusové dopravy, celkové náklady na akci budou max. ve výši obdržené

dotace. Rada pověřuje starostu podpisem žádosti o účelovou dotaci. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

127.12 Vyhlášení výběrového řízení na pronájem bytu č. 10, ul. Stehlíkova č.p. 928. Předkládá:

H. Felgrová, ref BH. Usnesení rady: Rada vyhlašuje výběrové řízení na pronájem bytu č. 10,

v bytovém domě č.p. 928 ve 4. podlaží, ul. Stehlíkova, Praha-Suchdol, o velikosti 2+1 s podlahovou

plochou 53,45 m2 vč. sklepní kóje a balkonu. Podmínky výběrového řízení budou upraveny dle

požadavků rady. Zájemci mohou podávat žádosti o byt do podatelny Úřadu MČ Praha-Suchdol do

23. 8. 2021, rozhodujícím parametrem je nabídnutá výše nájmu. Rada ukládá úřadu ve spolupráci

s právníkem upravit návrh nájemní smlouvy v souladu s novými poznatky a předložit jej

v dostatečném předstihu radě k projednání. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

127.13 Souhlas s umístěním sídla — kavárna Don Cafeto. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí

OHSOM. Usnesení rady: Rada souhlasí s žádostí pana MkN_ trvale bytem_

”165 00, Praha-Suchdol IČ: 01126946 o s zapsání sídla podnikatelské činnosti na

a resu uc olské náměstí 734/3, 165 00, Praha-Suchdol, po dobu trvání nájemní smlouvy č.

171/2017 a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

127.14 Schválení odpisověho plánu MŠ Gagarinova - myčka. Předkládá: Mgr. S. Zelený, ředitel

MŠ Gagarinova. Usnesení rady: Rada schvaluje následující odpisový plán majetku MŠ Gagarinova —

podpultová myčka Elektrolux Professional 2021 v pořizovací cené 48.000,70 Kč: zařazení majetku

do 3. odpisové skupiny s dobou odpisu 10 let, počátek odpisů červenec 2021. Rada ukládá úřadu

informovat MŠ Gagarinova o přijatém usnesení. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

127.15 Smlouva o pronájmu letního kina na filmovou projekci. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref.

kultury. Usnesení rady: Rada schvaluje smlouvu o pronájmu letního kina a uspořádání filmové

projekce č. 165/2021 s dodavatelem Biograf Láska, z.s., IČ: 08521395 na zajištění filmové projekce

v mobilním kiné na Komunitní zahradě Suchdol v termínech — čtvrtek 19.8., 26.8., 2.9.2021 za

předpokládanou cenu max. 50.000 Kč. Dodavatel zajistí poplatky do Fondu kinematografie a

poplatky OSA. Rada povéřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

127.16 Úpravy části parcely 236/1 - výpůjčka od hl. m. Prahy.. Předkládá: Z. Krumpholcová,

asistentka. Rada ukládá úřadu zajistit neprodleně odstranéní náletových křovin a provedení

potřebných terénních úprav na části pozemku vypůjčeného od HMP zejména pro účely cyklohřiště,

prostoru pro psy a plochy pro štépkování. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

127.17 Objednávka dokumentace pro provedení stavby kanalizačního řadu na Mírách.

Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada souhlasí s objednáním

dokumentace pro provedení stavby u Ing. Michala Knotka — projektová kancelář, Šiškova 13, 180 00

Praha 8, za cenu 95 000,- Kč bez DPH včetně výkazu výmér a rozpočtu s termínem předání do

30.11. 2021 Rada ukládá úřadu připravit objednávku a povéřuje starostu podpisem. Hlasování o

usnesení: 5-0-0.

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



127.18 Smlouva s Českou spořitelnou a.s. na zřízení transparentního účtu pro sbírku na

restaurování fresek v kapli sv. Václava: Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje

smlouvu o zřízení transparentního účtu u Ceské spořitelny a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování o usnesení: 5-0-0.

127.19 Navýšení rozpočtu roku 2021 o částku 360.000 Kč na posílení bezpečnosti v MČ.

Předkládá: J. Stůla, ved. EO. Usnesení rady: Rada souhlasívs navýšením rozpočtu na rok 2021

v celkové výši 360 tis. Kč na posílení bezpečnosti na území MC takto: příjmová strana: odpa 0 a pol.

8115 — změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních

fin. aktiv, které tvoří kapitolu OSFA, ORJ 1000, zvýšit 0 Kč 360 000,- výdajová strana: odpa 5311 —

bezpečnost a veřejný pořádek a pol. 5169 — nákup ost. služeb, ORJ 701 zvýšit 0 Kč 360 000,-. Příjmy i

výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky a zpracování účetnictví a rozpočtu

v rozpočtové oblasti hl. m. Prahy. Rada ukládá úřadu zajistit provedení schváleného rozpočtového

opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

127.20 Záznam zjednání KÚRI dne 12.7.2021. Předkládá: starosta.

1) Žádost o stanovisko ke změně stavby před dokončením BD Suchdolské nám. ll

lylísto: Suchdolské nám/ U hotelu, parc. č 1312, 2376/2, 2376/1, 2378, 2375 v k.ú Suchdol

Zadatel/stavebník/investor: SD Suchdolské náměstí s.r.o.. Usnesení rady: Rada na základě

doporučení KURI žádá o doložení výpočtu počtu parkovacích míst a o určení odstupové vzdálenosti

nové nemovitosti podle platné metodiky vyhl. č.10 2016 Sb. - Pražské stavební předpisy. Rada ukládá

tajemníkovi KURI zaslat stanovisko rady žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

3) Suchdolsky ostroh - prezentace záměru zástavby území Na Rybářce. Místo: Na Rybářce, parc.

č. 173/3, 173/5, 185/3, 185/6 vk.ú Sedlec. Zadatelé/ Majitelé pozemků: Suchdolský ostroh s.r.o.

Usnesení rady: Rada bere na vědomí nutnost ve spolupráci s IPR a HMP koncepčně vyřešit

nedostatečnou kapacitu školských zařízení po realizaci uvedených staveb i další rozsáhlé navrhované

bytové výstavby na území Suchdola a stále probíhající prověřování další možně trasy tunelového

přivaděče na SOKP. Tyto okolnosti mohou podstatně ovlivnit rozhodování zastupitelstva o budoucím

využití tohoto území. Rada bere na vědomí, že projednání v KURI bylo s ohledem na potřebu

prostudování studie odloženo na příští jednání KURI. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

6) Zádost o stanovisko RD Armádní 775 - změna užívání jedné místnosti na pracovnu

kosmetických služeb. Zadatel:_ Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI

souhlasí se změnou užívání jedné místnosti na pracovnu kosmetických služeb. Rada ukládá

tajemníkovi KURI zaslat stanovisko rady žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-O.

7) Žádost o stanovisko kumístění bazénu včetně technologie K Roztokům 291/42, žadatel:

_Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI žádá stavebníka o doložení

stanoviska sousedů k umístění bazénu u hranice pozemku. Rada ukládá tajemníkovi KÚRI zaslat

stanovisko rady žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

8) Zádost o stanovisko pro spojené územní a stavební řízení- Přístavba RD Lysolajská 144/14

Místo: Lysolajská 144/14, Praha-Suchdol, parc.č. 1501, 1502 v k.ú. Suchdol. Projektant / žadatel:

Ing. arch. Ivan Boroš, ICQ: 03467490. Stavebník / investor:—Usnesení rady: Rada

na základě doporučení KURI žádá stavebníka o doložení stanoviska sousedů k umístění přístavby

na hranice pozemku. Rada ukládá tajemníkovi KURI zaslat stanovisko rady žadateli. Hlasování

o usnesení: 5-0-0.

9) Zádost o stanovisko ke společnému souhlasu stavební úpravy a zateplení RD

Vysokoškolská 12, parc.č. 1710, 1711 v k.ú. Suchdol. Zadatel: lng.— Usnesení

rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí se stavebními úpravami a zateplením RD

Vysokoškolská 12. Rada ukládá tajemníkovi KURI zaslat stanovisko rady žadateli. Hlasování

o usnesení: 5-0-0. „

10) Zádost o souhlas s napojením na tlakovou kanalizaci- Nad Mohylou 1220/10, Zadatel: pan

_ Usneseni rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí snapojením na tlakovou

kanalizaci. Rada ukládá tajemníkovi KÚRI zaslat stanowsko rady žadateli. Hlasování o usnesení: 5-

0-0.

11) Čerpací stanice odpadních vod Brandejsův statek - PD k projednání

Investor: MC Praha-Suchdol. Projektant/inženýring: VRV Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí s předloženou PD. Hlasování o usnesení:

5-0-0.

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



127.21 Žádost občanů o úpravy v ulici Na Rybářce. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

bere na vědomí a ukládá úřadu situaci zdokumentovat na místě a předat k vyřízení správci

komunikace TSK. Závady na komunikaci, chodníku a zelených plochách v této ulici, vzniklé v

souvislosti s realizací rekonstrukce vodovodu, oznámit současně zhotoviteli stavby. Hlasování o

usnesení: 5-0-0.

Zasedání bylo ukončeno v 19:30 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 14. 7. 2021

 podpis ověřovatelů:

 podpis starosty MČ:


