
Program 132. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

8. září 2021

132.1 Hodnocení plnění rozpočtu MČ Praha-Suchdol za 1. pololetí roku 2021. Pokračování bodu 131.1.

Předkládá: J. Stůla, ved. EO.

132.2 Navýšení prostředků na opravy chodníků. Předkládá: starosta.

132.3 Promovaní liniových staveb v přípravě. Předkládá: starosta.

132.4 Pronájem pozemku pro Lunapark, nájemní smlouva. Předkládá: lng. M. Doubková, ref. životního

prostředí.

132.5 Splašková kanalizace Na Mírách. Předkládá: starosta.

132.6 Dopravní opatření v ul. Pod Rybníčkem. Předkládá: starosta.

132.7 žádost MŠ Gagarinova o souhlas s vyřazením majetku. Předkládá: Mgr. 3. Zelený, ředitel MŠ

Gagarinova.

132.8 ASEKOL- dodatek smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení. Předkládá: Ing.

M. Doubková, ref. životního prostředí.

132.9 Akce Revitalizace plochy u BD Výhledy - umístění dřevěného prvku (maják). Předkládá: lng.

M. Doubková, ref. životního prostředí.

132.10 Výběr dodavatele — výměna 14 ks lamp areálověho osvětlení MŠ Gagarinova. Pokračování bodu

105.5, 108.13, 115.6. Předkládá: lng. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

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

132.12 Poškozování plotu u obratiště aut v ul. Gagarinova. Pokračování bodu 128.12.

132.13 Program 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.

132.14 Záznam zjednání KÚRI dne 6. 9. 2021. Předkládá: starosta.

132.15 Kamýcká - výstavba stoky B splaškově kanalizace. Předkládá: starosta.

132.16 ZŠ Suchdol-zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity, dodatek č. 4“. Předkládá:

místostarosta

132.17 Poděkování spolku Suchdol žije za uspořádání festivalu SLON na Komunitní zahradě Suchdol.

Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KC Půda.



ZÁPIS ZE 132. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 8. ZÁŘÍ 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 16:30 hod.

132.1 Hodnocení plnění rozpočtu MČ Praha-Suchdol za 1. pololetí roku 2021. Pokračování

bodu 131.1. Předkládá: J. Štůla, ved. EO. Usnesení rada: Rada bere na vědomí předložené

dokumenty k hodnocení plnění rozpočtu MČ Praha-Suchdol za 1. pololetí roku 2021, žádá finanční

výbor 0 projednání a doporučuje ho zastupitelstvu k projednání na 15. zasedání. Rada ukládá úřadu

předložení podkladů k VHČ v rozsahu dle usnesení rady 128.8, 129.8 a informace o řešení

vyúčtování služeb v BD Stehlíkova na jednání dne 18.9.2021. Hlasování o usnesení: 4-0-0

132.2 Navýšení prostředků na opravy chodníků. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

vzhledem k potřebě zvýšeného rozsahu oprav komunikací v roce 2021 souhlasí s navýšením

rozpočtu roku 2021 v odd. § 2212 - Silnice o 2 mil. Kč. Rada žádá finanční výbor 0 projednání a

doporučuje zastupitelstvu navýšení rozpočtu projednat na 15. zasedání. Hlasování o usnesení: 4-0-0

132.3 Promování liniových staveb v přípravě. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada bere

nabídku na promoakci RSD na vědomí a konstatuje, že vzhledem ke složité dopravní situaci není

132.4 Pronájem pozemku pro Lunapark, nájemní smlouva. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí

OHSOM. Usnesení rady: Rada nesouhlasí s pronájmem části pozemku č. 2375 v k.ú. Suchdol o

ploše 400 m2 panu V-B-za účelem provozování „lunaparku“. Hlasování o usnesení:

4-0-0

132.5 Splašková kanalizace Na Mírách. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí návrh řešení

budoucí splaškové kanalizace Na Mírách.

132.6 Dopravní opatření v ul. Pod Rybníčkem. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí

132.7 žádost MŠ Gagarinova o souhlas s vyřazením majetku. Předkládá: Mgr. 5. Zelený, ředitel

MŠ Gagarinova. Usnesení rady: Rada schvaluje vyřazení nefunkčního a rozbitého majetku MS

Gagarinova dle předloženého seznamu a jeho likvidaci do sběrného dvora. Rada ukládá úřadu, aby

informoval MŠ Gagarinova o stanovisku rady. Hlasování o usnesení: 3-0-1

132.8 ASEKOL- dodatek smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení. Předkládá: Ing.

M. Doubková, ref. životního prostředí. Usnesení rady: Rada souhlasí s návrhem dodatku č. 2 ke

smlouvě č. 23/2013 o zajištění zpětného odběru elektrozařízení, kterým se do smlouvy implementují

nové Zákony. Dodatek upravuje sazebník výše odměn pro městskou část za odebraná

elektrozařízení. Rada ukládá úřadu připravit dodatek k podpisu a starostu pověřuje dodatek

podepsat. Hlasování o usnesení: 4-0-0

132.9 Akce Revitalizace plochy u BD Výhledy - umístění dřevěného prvku (maják). Předkládá:

Ing. M. Doubková, ref. životního prostředí. Usnesení rady: Rada ukládá úřadu připravit potřebné

podklady pro realizaci. Hlasování o usnesení: 4-0-0

132.10 Výběr dodavatele - výměna 14 ks lamp areálového osvětlení MŠ Gagarinova.

Pokračování bodu 105.5, 108.13, 115.6. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Rada

odkládá na příště, požaduje upřesnit cenovou nabídku a předložit návrh financování akce na příští

jednání rady. Hlasování o usnesení: 4-0-0

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

Usnesení rady: Rada navrhuje vyčlenit prostředky ve výši 520 tisíc Kč bez DPH na prodloužení

chodníku a ukládá OHSOM projednat možnost vybudování chodníku se správcem komunikací v

Horním Sedlci - TSK. Hlasování o usnesení: 4-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



132.12 Poškozování plotu u obratiště aut v ul. Gagarinova. Pokračování bodu 128.12. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada ukládá OHSOM zajistit instalaci opatření, které zabrání najíždění aut

do plotu při otáčení. Hlasování o usnesení: 4-0-0

132.13 Program 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Rada schvaluje předložený program 15. zasedání zastupitelstva a doporučuje ho

zastupitelstvu k projednání. Hlasování o usnesení: 4-0-0

132.14 Záznam zjednání KÚRI dne 6. 9. 2021. Předkládá: starosta.

1) Žádost o stanovisko - pro společné územní řízení a stavební povolení — úprava cesty Ke

Kladivům a Stěpnice. Místo: Ke Kladivům, Štěpnice — Praha-Suchdol, parc.č. 2299/1 v k.ú.

Suchdol, stavebník: MČ Praha-Lysolaje. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí

s úpravou cesty Ke Kladivům a Stěpnice. Rada ukládá tajemníkovi KÚRI, aby stanovisko rady zaslal

žadateli. Hlasování o usnesení: 4-0-0

2) Probihajici řízení — veřejná vyhláška ODŽP — zjednosměrnění ul. U Roztockého Háje a Nad

Mohylou, „Stavba 3106 TV Suchdol, etapa 0001, Nový Suchdol — komunikace“. Místo: ul. U Roz-

tockého Háje a Nad Mohylou, části parc.č. 2282/4, 2362/1, 2332/1 v k.ú. Suchdol. Stavebník: hl. m.

Praha. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI nesouhlasí s navrhovanou změnou provozu

ve jmenovaných ulicích. Rada ukládá tajemníkovi KÚRI, aby stanovisko rady zaslal ODŽP. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

3) Žádost o stanovisko - pro územní souhlas — Instalace tepelného čerpadla. Místo: Suchdolská

811/8, 160 00 Praha-Sedlec, stavebník: Ondřej Lacina. Usnesení rady: Rada na základě doporučení

KURI souhlasí se stavbou Instalace tepelného čerpadla na pozemcích parc.č. 380 a 381/3 v k.ú.

Sedlec. Rada ukládá tajemníkovi KÚRI, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení:

4-0-0

4) Žádost o stanovisko - pro odstranéni stavby Stržná 473/11 na pozemku parc. č.327/2 v k.ú

Suchdol, projekt „Skladovací objekt na pozemku p.č. 327 Stržná 473/11, Praha 6 — Suchdol“.

Misto: Stržná 473/11, Praha-Suchdol, parc. č.327/2 v k.ú Suchdol; stavebník: raz-. Usne-

sení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s odstraněním stavby po e projektu „Skla-

dovací objekt na pozemku p.č. 327 Stržná 473/11, Praha 6 — Suchdol“. Rada ukládá tajemníkovi

KURI, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 4-0-0

5) Žádost o stanovisko - pro změnu stavby před dokončením - Bytový dům Suchdolskě nám. ll.

Místo: Suchdolské nám., parc.č. 1312, 2376/2, 2376/1, 2378, 2375 v k.ú. Suchdol; stavebník: SD

Suchdolské náměstí s.r.o. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se změnou

stavby před dokončením — Bytový dům Suchdolskě nám. II. Rada upozorňuje, že navržený způsob

likvidace dešťových vod není běžně používán a upozorňuje stavebníka na možné komplikace bě-

hem provozu budovy. Rada ukládá tajemníkovi KÚRI, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

6) Suchdolský ostroh - prezentace záměru zástavby území Na Rybářce. Místo: Na Rybářce, parc.

č. 173/3, 173/5, 185/3, 185/6 v k.ú Sedlec; žadatel: Suchdolský ostroh s.r.o. Usnesení rady: Rada v

souladu s doporučením doporučením KÚRI nesouhlasí s navrhovanou změnou ÚP hl.m. Prahy s tím,

že stále trvají důvody uvedené v usnesení zastupitelstva MČ Praha Suchdol č.j. 4/8/2019 ze dne

20.6.2019 (přetrvávající rozpor s návrhem využití území dle návrhu Metropolitního územního plánu,

nedořešené vedení trasy přivaděče Rybářka, omezené možnosti infrastruktury). Rada ukládá

tajemníkovi KURI, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 4-0-0

7) Scénáře vývoje zastavěnosti území MČ. Rada bere na vědomí doporučení KÚRI zadat vypra-

cování studie, která bude řešit budoucí zástavbu na celém jejím území včetně všech rozvojových ploch

do roku 2035-2040 s důrazem na potřebnou infrastrukturu, občanskou vybavenost a dopravu na úze-

mí MC i o dopravní vazby na celopražskou komunikační síť.

8) Žádost o stanovisko pro prodloužení dočasné stavby haly PSP na pozemku parc.č. 396, k.ú.

Sedlec do 31.12.2023. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s prodloužením

dočasné stavby haly PSP na pozemku parc.č. 396, k.ú. Sedlec do 31. 12. 2023. Rada ukládá

tajemníkovi KURI, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení:

Rada bere na vědomí termíny příštích jednání KÚRI: v pondělí 11.10, 8.11 ., 6.12. vždy od 19:00.

132.15 Kamýcká - výstavba stoky B splaškové kanalizace. Předkládá: starosta. Rada bere na

vědomí rozhodnutí o uzavření ulice Kamýcká i pro MHD a ukládá starostovi požádat o maximální

zkrácení předpokládané doby výstavby a o úpravu DIR tak, aby byla respektována objízdná trasa a

zajištěna plynulost provozu MHD. Hlasování o usnesení: 3-0-1

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



132.16 Dodatek č. 4 smlouvy č. 030/2020 na stavbu „ZŠ Suchdol - zkvalitnění vnitřního prostředí

učeben a navýšení kapacity“. Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že v rámci předávacího řízení

stavby byly současně s kontrolou provedených prací vypořádávány vícepráce a méněpráce

požadované v závěru stavby. 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 upřesňuje v rozsahu vymezeném

změnovými listy č. 9 a 10. Rada po úpravách souhlasí s dodatkem č. 4 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 99.15007 Kč bez DPH na celkovou

cenu 14.643.543,08 Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku č. 4 smlouvy č.

030/2020. Hlasování o usnesení: 4-0-0

132.17 Podékovéni spolku Suchdol žije za uspořádání festivalu SLON na Komunitní zahradě

Suchdol. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KC Půda. Usnesení: Rada děkuje členům a

dobrovolníkům spolku Suchdol žije, zejména M-F_A-S- a L-K_, za

organizaci festivalu S.L.O.N Akrobat, který proběhl v sobotu 4. mm na Komunitní zahradě Suchdol.

Rada dále děkuje za zajištění koncertu na Suchdolském náměstí vrámci slavnostního zahájení

provozu KC Půda. Dobře připravená akce přilákala mnoho návštěvníků a umožnila krásné zakončení

prázdnin. Rada ukládá úřadu zaslat spolku poděkování. Hlasování o usnesení:4-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 19.10 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 08. 09. 2021

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 


