
Program 141. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

10. listopadu 2021

141.1 Instalace kamer na křižovatce Kamýcká / Dvorská. Předkládá: starosta.

141.2 Informace o volných bytech. Pokračování bodu 138.11, 139.12, 140.2. Předkládá: H. Felgrová, ref.

BH.

141.3 Schválení návrhu pojistné smlouvy č. 519720018 (naše č. 197/2021) — hasiči. Předkládá: Ing. M.

Kosař, vedoucí OHSOM.

141.4 TV Suchdol - eOOS-komunikace Budovec - příprava PD - aplikace modro-zelené infrastruktury.

Předkládá: starosta.

141.5 Uklid komunikací a chodníků. Pokračování 135.13. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

141.6 Obecně závazná vyhláška 9 místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité véci.

Předkládá: Ing. M. Doubková, ref. ZP.

141.7 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 18/2019 Sb. hl. m.

Prahy, o mistnim poplatku z pobytu. Předkládá: tajemnice.

141.8 Zápis zjednání KÚRI dne 8. 11. 2021. Předkládá: starosta.

141.9 Program 16. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.

141.10 R0 — navýšení odd. § 3722 Odpadové hospodářství. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

141.11 Pietní akt u příležitosti 16. výročí úmrtí generálmajora Rudolfa Pernického. Předkládá: starosta.

141.12 Směrnice pro nakládání s osobními údaji — revize. Předkládá: tajemnice.

141.13 BD Kamýcká 684 — vyhodnocení nabídek na demolici objektu a vybudování přípojky vody.

Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, ref. realizace investic.

141.14 Kupní smlouva na nákup Cisternové automobilové stříkačky pro JSDH. Předkládá: Ing. M. Kosař,

vedoucí OHSOM.

141.15 9. Společný reprezentační ples MČ. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KC Půda.

141.16 Veřejné pohřebiště MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.

141.17 Plán zimní údržby 2021/22. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

141.18 Umístění QR kódů na majetek MČ. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

141.19 Oprava křižovatek v ul. K Horoměřicúm s uI. K Transformátoru a Kosova. lng. Č. Mudruňka, ref.

realizace investic.

141.20 Covid-19 - opatření. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.





ZÁPIS zE 141. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 10. LISTOPADU 2021

Přítomní: Ing. Petr Hejl - starosta

lng. Věra Štěpánková- místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

Ing. Andrea Hrobská Mináriková — radní

Ing. Gabriela Lněničková - radní

Ověřovatelé: lng. Vik, Ing. Štěpánková

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno ve 15.15 hod.

141.1 Instalace kamer na křižovatce Kamýcká l Dvorská. Předkládá: starosta. Usnesení rady:

Rada městské části z důvodu zvýšení bezpečnosti v městské části souhlasí s objednáním instalace

3 ks kamer na křižovatce ulic Kamýcká / Dvorská, které budou připojeny do Městského kamerového

systému, u společnosti LAM Plus, s.r.o. IČ: 25129619, jež pro MČ spravuje kamerový systém, za

cenu 68.650 Kč bez DPH. Hlasování o usnesení: 5-0-0

141.2 Informace o volných bytech. Pokračování bodu 138.11, 139.12, 140. 2. Předkládá:

H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada souhlasí s přidělením bytu č 11, Kam 'cká |:940_pani

H-PF učitelce ZŠ a s přidělením bytucč.,7 Stehlíkova 929 paní P

učitelce M Gagarinova. Hlasování o usnesení: 5-0-0

141.3 Schválení návrhu pojistné smlouvy č. 519720018 (naše č. 197/2021) — hasiči. Předkládá:

Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada schvaluje smlouvu č. 197/2021 “o pojištění

odpovědnosti za újmu a pojištění úrazu Jednotky sboru dobrovolných hasičů", se smluvní stranou:

Hasičská vzájemná pojišťovna, as., IČ: 46973451, se sídlem, Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, a

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

141.4 TV Suchdol — etapa 005-komunikace Budovec - příprava PD - aplikace modro—zelene

infrastruktury. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s rozšířením projekčních prací

na akci TV Suchdol — etapa ODS-komunikace Budovec o implementaci prvků modro-zelené

infrastruktury dle Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu adaptační strategie do

připravovaného projektu na rekonstrukci komunikací na Budovci v celkových nákladech 308.000 Kč

bez DPH. Rada souhlasí po úpravách s návrhem dodatku č, 2 sml. 37/2020 se společností SINPPS

s.r.o., IČ: 62584332. Hlasování o usnesení: 5-0-0

141.5 Úklid komunikaci a chodníků. Pokračování 135.13. Předkládá: lng. Vik, místostarosta. Rada

bere na vědomí návrh postupu při úklidu komunikací ve správě MČ Praha-Suchdol a ukládá zajistit

evidenci úklidu dle předloženého návrhu. Hlasování o usnesení: 5-0-0

141.6 Obecné závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu

z nemovité věci. Předkládá: lng. M. Doubková, ref. ŽP. Usnesení rady: Rada MČ Praha-Suchdol bere

na vědomí návrh nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za odkládání komunálního

odpadu z nemovité věci a nemá k němu připomínky. Hlasování o usnesení: 5—0-0

141.7 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 18/2019 Sb.

hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu. Předkládá: tajemnice. Usnesení rady: Rada MČ Praha-

Suchdol bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška

č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu, a nemá k němu připomínky. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

141.8 Zápis zjednání KÚRI dne 8. 11. 2021. Předkládá: starosta.

4) Žádost o stanovisko pro dělení pozemku - odděleni pozemku pro společnou cestu od po-

zemku parc. č. 2200/8 k.ú. Suchdol. Místo: zahrádkářská kolonie Štěpnice, pozemek parc. č.2200/8

k.ú. Suchdol; žadatel/majitel pozemku: J-L- Usnesení rady: Rada na základě doporu-

čení KÚRI souhlasí s oddělením pozemku. Rada ukládá tajemníkovi KÚRI, aby stanovisko rady zaslal

žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

5) Žádost o stanovisko ke stavebním úpravám - vstup do sklepních prostor u RD Ol'

Misto: Olšová 594/13, Praha—Suchdol, parcč. 1693/1,2,3 v k.ú Suchdol. Žadatel: P-H

       
podpis ověřovatelů: -

podpis starosty MČ:



seni rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se stavebními úpravami - vstup do sklepních

prostor u RD Olšová 549/13. Rada ukládá tajemníkovi KURI, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hla-

sování o usnesení: 5—0—0

6) Žádost o stanovisko pro spol. povolení- přístavba a stavební úpravy RD U Nového Suchdola

188/26 Praha-Sedlec. Misto: U Nového Suchdola 188/26, 160 00 Praha—Sedlec, parc.č. 267, 268

v k.ú. Sedlec; stavebník: N. a K-M- Usneseni rady: Rada na základě doporučení KÚRI

souhlasí s přístavbou a stavebními úpravami RD U Nového Suchdola 188/26 Praha—Sedlec. Rada

ukládá tajemníkovi KÚRI, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0—0

7) Žádost o stanovisko pro společný územní souhlas a ohlášení stavby „Stavební úpravy“ Vy-

sokoškolská 648/26. Místo: Vysokoškolská 648/26, Praha—Suchdol, parc. č. 1938, 1939/12 v k.ú.

Suchdol; stavebník: P-Ch-. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se

stavebními úpravami 648 parc. č. 1938, 1939/12 v k.ú. Suchdol v ul. Vysokoškolská. Rada ukládá

tajemníkovi KÚRI, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0—0

8) Žádost o stanovisko pro změnu stavby před dokončením — Novosuchdolská 106/5

Místo: Novosuchdolská 106, 165 00 Praha-Suchdol, parc.č. 586 v k.ú. Suchdol; stavebník STAFIS

Pokorný. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se změnou stavby před

dokončením domu Novosuchdolská 106/5. Rada ukládá tajemníkovi KÚRI, aby stanovisko rady zaslal

žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

9) Podnět pro změnu UP na pozemku parc.č. 2269/2 v k.ú. Suchdol z NL na PZO. Místo: pozemek

parc.č. 2269/2 v k.ú Suchdol (blízko ul. Bažantni). Žadatel/majitel pozemku: _H- Usnesení

rady: Rada ukládá zaslat podnět na MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0

10) Žádost o stanovisko - pro ohlášení stavby — „Stavební úpravy rodinného domu č.p. 321

v k.ú. Sedlec“ , doplněné o dopravu v klidu a pohled . Misto: U Nového Suchdola 133/3, 160 00

Sedlec, parc.č. 321 , 322 v k.ú Sedlec; stavebník: J G! Usnesení rady: Rada na základě doporu-

čení KÚRI souhlasí se stavbou „Stavební úpravy ro inn o domu č.p. 321 v k.ú. Sedlec“. Rada dopo-

ručuje zdůraznit členění uliční fasády zachováním valby rizalitu domu, půdorysně „vysunutí“ rizalitu by

měla respektovat i střešní římsa. Rada ukládá tajemníkovi KÚRI, aby stanovisko rady zaslal žadateli.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

11) Studie „Zařízenístaveníště při ulici Dvorské“. Misto: při ulici Dvorská / Kamýcká, pozemky

parc.č. 9/1, 2307/1, k.ú. Suchdol; zadavatel: MČ Praha-Suchdol. Usnesení rady: Rada na základě do-

poručení souhlasí se studii „Zařízení staveniště při ulici Dvorská". Hlasování o usnesení: 5-0-0

141.9 Program 16. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada sou-

hlasí s předloženým programem 16. zasedání ZMČ Praha-Suchdol a doporučuje ho zastupitelstvu

k projednání. Hlasování o usnesení: 5-0-0

141.10 RO — navýšení odd. § 3722 Odpadové hospodářství. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

Usnesení rady: Rada 2 důvodu snižení počtů kontejnerů na velkoobjemový odpad hrazených MHMP

a celkového meziročního navýšení objemu odpadu na stanovišti kontejnerů souhlasí s navýšením

rozpočtu na rok 2021 o 300 tis. Kč na ňnancování sběru a svozu komunálního odpadu na území MČ

a schvaluje následující rozpočtové opatření: 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 300.000,-; výdajová strana: odpa 3722 — sběr a svoz

komunálních odpadů a pol. 5169 — nákup ostatních služeb, ORJ 254 zvýšit 0 Kč 300.000,-. Příjmy i

výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0

141.11 Pietní akt u příležitosti 16. výročí úmrtí generálmajora Rudolfa Pernického. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s konáním pietního aktu u příležitosti 16. výročí úmrtí

generálmajora Rudolfa Pernického a 77. výročí zahájení operace Tungsten, který proběhne v úterý

21. prosince 2021 od 11 hod. u pomníku na Brandejsově náměstí. Hlasování o usnesení: 5—0—0

141.12 Směrnice pro nakládání s osobními údaji - revize. Předkládá: tajemnice. Usnesení rady:

Rada schvaluje směrnici č. 1/2018 - Směrnicí pro nakládání s osobními údaji, která se vydává pro

zajištění povinností při nakládání s osobními údaji dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

2016/679 (GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb. Rada doporučuje zastupitelstvu směrnici č. 1/2018

projednat na 16. zasedání zastupitelstva. Hlasování o uneseni: 5-0—0

141.13 BD Kamýcká 684 — nabídky na demolici objektu a vybudování přípojky vody. Předkládá:

lng. Č. Mudruňka, ref. realizace lnvestíc. Usnesení rady: Rada bere na vědomí záznam o otvírání

obálek s nabídkami a souhlasí se zadáním demolice objektu a výstavby přípojky u spol. Revital

Bohemia, s.r.o., IČ 28471598 za cenu 859 110,67 Kč bez DPH, termín provedení bouracích prací do

8 týdnů od objednání, a ukládá úřadu připravit objednávku. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

  

   

  

podpis ověřovatelů: .........

podpis starosty MČ ________



141.14 Kupní smlouva na nákup Cisternové automobilové stříkačky pro JSDH. Předkládá: lng.

M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje smlouvu č. 199/2021 na

nákup Cisternově automobilové stříkačky pro JSDH, s firmou Kobit, spol. s r.o., IČ: 44792247, se

sídlem Rozvojová 269, 165 00 Praha-Suchdol, za cenu 6.775.000 Kč bez DPH (8.197.750 Kč včetně

DPH) a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Rada ukládá úřadu seznámit s textem smlouvy velitele

JSDH. Hlasování o usnesení: 5-0-0

141.15 9. Společný reprezentační ples MČ. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KC Půda.

Usnesení rady: Rada souhlasí s uspořádáním 9. Společného reprezentačního plesu MČ Praha-

Suchdol a MČ Praha—Lysolaje v sobotu 15. Iedna 2022 v hotelu Galaxie. Rada bere na vědomí, že

na předpokládaných nákladech ve výši 160.000 Kč se bude jednou polovinou podílet MČ Praha-

Lysolaje. Rada souhlasí s cenou vstupenky ve výši 200 Kč. Rada ukládá vedoucí KC koordinovat

přípravy plesu. Hlasování o usnesení: 5-0-0

141.16 Veřejné pohřebiště MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí

informace o přípravě provozu veřejného pohřebiště MČ Praha-Suchdol.

141.17 Plán zimní údržby 2021/22. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady:

Rada po úpravách schvaluje plán zimní údržby pro zimní sezónu 2021-2022. Hlasování o usnesení:

5—0-0

141.18 Umisténi QR kódů na majetek MČ. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení

rady: Rada souhlasí s instalací tabulek s QR kódy na vybrané objekty dle žádosti Spolku historie

Suchdola, zs., sídlem K Háji 889/31, 165 00, Praha-Suchdol, a vyhrazuje si právo odsouhlasit jejich

umístění, názvy a texty. Hlasování o usnesení: 5-0-0

141.19 Oprava křižovatek v ul. K Horoměřicům s ul. K Transformátoru a Kosova. Ing.

Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada souhlasí s výběrem společnosti DAP, a,s,

IČ: 26508583, pro opravu křižovatek ul. K Horoměřicům s ul. K Transformátoru a ul. K Horoměřicům s

ul. Kosova. Celková cena prací je 653.420 Kč bez DPH. Termín provedení opravy je do 30. 5. 2022.

Rada pověřuje starostu podpisem této objednávky, Hlasování o usnesení: 5-0-0

141.20 Covid—19 - opatření. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada děkuje

ředitelům a zaměstnancům škol zřizovaných městskou částí za velmi náročnou práci v podmínkách

neustále se měnících proticovidových opatření. Rada s ohledem na rizika uzavření tříd popř. škol

v důsledku šíření Covid 19 a související důsledky pro rodiče prosí ředitele a zaméstnance škol, aby

nadále využívali veškerá rozumná opatření k omezení šíření Covidu včetně možnosti očkování. Rada

ukládá starostovi, aby školám zaslal poděkování a projednal možnosti další případné materiální

pomoci. Hlasování o usnesení: 4 -0- 1

Zasedání bylo ukončeno v 18.55 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 10. 11. 2021

podpis ověřovatelů: -—

podpis starosty MČ: ——

 




