
Program 128. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

28. července 2021

128.1 Rekonstrukce komunikací Starý Suchdol- koordinační schůzka. Předkládá: starosta.

128.2 Revokace usnesení 127.10 ZŠ Suchdol - zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení

kapacity - změnové listy č. 4 a 5. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta.

128.3 „ZŠ Suchdol -vzkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity — změnový list č. 6, 7

a 8. Předkládá: lng. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

128.4 MaR k zařízení V21: č. 5 k akci ZŠ Suchdol - zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení

kapacity. Předkládá: lng. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

128.5 Provedení vyrovnáníva pokládky povlakově podlahy v nově spojené třídě ve 2.NP staré budovy

ZS M. Alše. Předkládá: lng. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

128.6 Prognóza vývoje obyvatel MČ - rozvoj škol. Předkládá: starosta.

128.7 Vyúčtování služeb BD Stehlíkova. Pokračování bodu 124.5. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí

OHSOM.

128.8 Změna finančního plánu — navýšení výdajů BH. Pokračování bodu 126.10. Předkládá: lng. M.

Kosař, vedoucí OHSOM.

128.9 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 127.1. Předkládá: Ing. C.

Mudruňka, ref. realizace investic.

128.10 Kanalizace Výhledy a opravy povrchů vozovek. Předkládá: starosta.

128.11 Záznam zjednání KURI - pokračování bodu 127.20. Předkládá: lng. C. Mudruňka, ref. realizace

investic.

128.12 Poškozování plotu u obratiště aut v ul. Gagarinova. Předkládá: starosta.

128.13 Výběr dodavatele agility překážek na realizaci psího hřiště - participativní rozpočet. Předkládá:

Z. Krumpholcová, ref. kultury.

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

bodu 127.9. Předkládá: tajemnice.

128.15 Plán čerpání projektu SMACKER. Předkládá: lng. G. Lněničková, radní.

128.16 Poděkování členům JSDH. Předkládá: starosta.



ZÁPIS sz 128. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 28. ČERVENCE 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 16.10 hod.

128.1 Rekonstrukce komunikací Starý Suchdol - koordinační schůzka. Předkládá: starosta.

Rada bere na vědomí.

128.2 Revokace usnesení 127.10 ZŠ Suchdol - zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a

navýšení kapacity - změnové listy č. 4 a 5. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta. Usnesení rady:

Rada bere na vědomí písařskou chybu v podkladech usnesení rady č. 127.10 a revokuje uvedené

usneseni takto: 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 osvétleni“ 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. o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9, IČ: 18626084, kterým se

cena stavby zvyšuje o 559.301 Kč bez DPH na celkovou cenu 12.401.528,67 Kč bez DPH. Rada

pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku č. 2 smlouvy č. 030/2020. Hlasování o usnesení: 4-0-0

128.3 „ZŠ Suchdol - zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity“ - změnový

list č. 6, 7 a 8. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada v souladu

s usnesením ZMČ 14/8/2021 z 24.6.2021 souhlasí s rozšířením stavby „ZŠ Suchdol - zkvalitnění

vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity“ v rozsahu vymezeném změnovými listy (ZL):

ZL 6 - vybudování nových kmenových tříd v 1.PP nové budovy a v2.NP staré budovy a

rekonstrukce části chodby, cena 1 599 299,24 Kč bez DPH, termín dokončení do 22. 8. 2021;

ZL 7 — rozšíření vzduchotechniky o zařízení pro nové učebny v 1.PP nové budovy, cena 396.092,70

Kč bez DPH, termín dokončení prací je 22. 8. 2021.

Rada dále bere na vědomí realizaci nepředpokládaných prací v 1. NP, které byly vznikly po vybourání

prostupů a rozebrání podhledů v rozsahu ZL 7, cena prací 147.472,40 Kč bez DPH, bez vlivu na

termín plnění.

Rada po úpravách schvaluje dodatek č. 3 se společností Ekologické a inženýrské stavby, spol. s

r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9, IČ: 18626084, kterým se cena stavby zvyšuje o 2 142

864,34 Kč bez DPH na celkovou cenu 14 544 393,35 Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu

podpisem dodatku č. 3 smlouvy č. 030/2020. Hlasování o usnesení: 4-0-0

128.4 MaR kzařízení VZT č. 5 kakci ZŠ Suchdol - zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a

navýšení kapacity. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada

souhlasí s nabídkou od společnosti ENERGOCENTRUM PLUS, s.r.o., IČ: 26781026 na připojení

VZT zařízení, instalovaných v roce 2021 vrámci akce ZŠ Suchdol - zkvalitnění vnitřního prostředí

učeben, do řídícího systému měření a regulace (MaR) v budovách školy za cenu 94.787 Kč bez

DPH. ENERGOCENTRUM PLUS, s.r.o. je dodavatelem celého systému MaR, provozovaného ve

škole a současně je správcem. Z těchto důvodů nebylo účelné oslovovat zhotovitele stavby či jinou

společnost. Rada ukládá úřadu, aby práce objednal, a pověřuje starostu podpisem objednávky.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

128.5 Provedení vyrovnání a pokládky povlakové podlahy v nově spojené třídě ve 2.NP staré

budovy ZS M. Alše. Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada bere

na vědomí nepředpokládanou změnu ve skladbě původní podlahy v prostoru nové třídy v původní

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



budově školy, která si vyžádala změnu technologie. Zhotovitel stavby nenabídl příslušnou

technologii vyrovnání podlahy, proto byla tato část vyjmuta z předmětu dílá. Ráda souhlasí

s objednáním vyrovnání podlahy a pokládky nové krytiny u pana Milana Marka, IČ: 66048915 za

cenu 61.258 Kč bez DPH. Ostatní oslovení dodavatelé nabídku v požadovaném termínu nepodali.

Rada ukládá úřadu, aby práce objednal a pověřuje starostu podpisem objednávky. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

128.6 Prognóza vývoje obyvatel MČ - rozvoj škol. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí

informaci IPR Praha 0 předpokládaném vývoji počtu obyvatel městské části v letech 2021-2040.

128.7 Vyúčtování služeb BD Stehlíkova. Pokračování bodu 124.5. Předkládá: lng. M. Kosař,

vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Ráda bere na vědomí situaci ohledně vyúčtování BD Stehlíkova a

požaduje předložit na příští jednání rady konkrétní návrh na řešení přeplatků a nedoplatků. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

128.8 Změna finančního plánu - navýšení výdajů BH. Pokračování bodu 126.10. Předkládá: lng.

M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada požaduje předložit upravený návrh finančního

plánu na příští jednání rady. Hlasování o usnesení: 4-0-0

128.9 Oprava lesni cesty - od nové cyklostezky k stávající lávce přes potok cca 580 m v rámci

akce Lávka přes Únětický potok a navazující cyklostezka. Pokračování bodu 127.1. Předkládá:

lng. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Ráda odkládá ná příště. ,

128.10 Kanalizace Výhledy a opravy povrchů vozovek. Předkládá: starosta. Ráda bere na

vědomí, že stavba nebyla stále dokončena a předána městské části, zhotovitel v současnosti

provádí odstranění cca 15 závad. Usnesení rady: Ráda opakovaně požaduje neprodlené

odstranění závad na vybudované kanalizaci a provedení řádné oprávy povrchů komunikací. Rada

ukládá úřadu trvat na odstranění všech závad a neprodleně zaslat opakovaný požadavek zhotoviteli

kanalizace a technickému dozoru stávby. Hlasování o usnesení: 4-0-0

128.11 Záznam zjednání KURI - pokračování bodu 127.20. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref.

realizace investic. Pokračování záznamu zjednání KURI dne 12. 7. 2021.

ad 7) Žádost o stanovisko k umístění bazénu včetně technologie. Místo: K Roztokům 291/42, žádatel:

_Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI a po doplnění souhlasu sousedů,

souhlasí s umístění bazénu vč. technologie na zahradě RD K Roztokům 291/42. Ráda ukládá

tajemníkovi KÚRI zaslat stanovisko rády žadateli. Hlasování o usnesení: 4-0-0

ad 8) Žádost o stanovisko pro spojené územní a stavební řízení - Přístávbá RD Lysolájská 144/14,

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

arch. Ivan Boroš, IČO: 03467490. Stavebník/investor:_Usnesení rady: Rada na

základě doporučení KÚRI a po doplnění souhlasu sousedů souhlasí s umístěním stavby přístavby

RD Lysolájská 144/14. Rada ukládá tajemníkovi KÚRI zaslat stanovisko rady žadateli. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

128.12 Poškozování plotu u obratiště aut v ul. Gagarinova. Předkládá: starosta. Usnesení rady:

Rada ukládá úřadu, aby po splnění předchozích úkolů připravil vysazení obrubníku v dotčeném

místě. Termín:15. 8. 2021. Hlasování o usnesení: 4-0-0

128.13 Výběr dodavatele agility překážek na realizaci psího hřiště - participativní rozpočet.

Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Ráda na základě vyhodnocení poptávek

na dodávku agility překážek pro realizaci projektu psí hřiště v rámci participativního rozpočtu 2021,

vybrala firmu MONOTREND s.r.o., IČ: 29320313, která nabízí překážky z ocelové pozinkované

konstrukce a je cenově nejvýhodnější. Cena za 7 překážek, informační tábuli a psí koš činí 143.881

Kč s DPH. Rada ukládá úřadu zajistit neprodleně řádnou přípravu trávnátého terénu pro hřiště a

oplocení, po jeho dodání zajistit instalaci plotu, objednát dodávku a montáž prvků psího hřiště.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

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

Pokračování bodu 127.9. Předkládá: tajemnice. Usnesení Rady: Ráda schvaluje dodatek č. 1

směrnici č. 2/2021, kterým se doplňuje organizační struktura MČ o zřízenou organizační složku

Komunitní centrum Půda a upravuje se organizační struktura Úřadu MČ Praha-Suchdol v odboru

Kancelář tajemníka á starosty. Hlasování o usnesení: 4-0-0

128.15 Plán čerpání projektu SMACKER. Předkládá: lng. G. Lněničková, radní. Rada odkládá na

příště.

128.16 Poděkování členům JSDH. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada děkuje sedmi členům

Jednotky sbory dobrovolných hasičů Praha-Suchdol (jmenovitě Miroslav Bečvář, Oldřich Bradáč,

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



Michal Frátrik, Šárka Frátriková, Zbyněk Frolík, Zdeněk Hejzlar, Pavel Prachař) za účast v týmu

pražských hasičů, který od 29. 6. 2021 do 2.7.2021 pomáhal v Moravské Nové Vsi při

odstraňování následků řádění tornáda na jižní Moravě. Ráda dále děkuje všem členům JSDH za

pomoc při likvidaci následků bouřek, které zasáhly v poslední době území městské části. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 19.20 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 28. 7. 2021

 podpis ověřovatelů:

 podpis starosty MČ:


