
Program 144. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

8. prosince 2021

144.1 RO — změna rozpočtu roku 2021 - financování rekonstrukce v knihovně ve výši 100 tis. — převod

mezi odpa. Předkládá: J. Stůlá, vedoucí OHSOM.

144.2 Smlouva o dílo na údržbu veřejné zeleně 2022 - doplnění. Pokračování bodu 130.18, 143.2.

Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

144.3 Zadání pro výběr projektanta a inženýring na akci Kanalizace a vodovod v ul. Za Sokolovnou.

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

144.4 Stavba „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava - dodatek č. 2 smlouvy č. 1/2021“. Předkládá:

MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby.

144.5 Rekonstrukce kaple svatého Václava — dodatek č. 6 smlouvy č. 181/2020. Předkládá: MgA. J.

Navrátilová, ref, výstavby.

144.6 Vyúčtování služeb BD Stehlíkova. Pokračování bodu 143.5. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí

OHSOM.

144.7 Dopravní situace v ul. V Údolí a Pod Rybníčkem. Předkládá: starosta.

144.8 Aktualizace „Sazebníku úhrad nákladů za poskytování informací“. Předkládá: tajemnice.

144.9 RO — neinvestiční dotace pro JSDH. Předkládá: J. Štůlá, vedoucí OE.

144.10 Dopravně inženýrské opatření — omezení vjezdu na parkoviště SV Výhledy 2. Předkládá:

starosta.

144.11 Návrh rozpočtu městské části Praha-Suchdol na rok 2022. Předkládá: starosta.

144.12 Pomník leteckého neštěstí na Suchdole. Předkládá: starosta.

144.13 RO - Navýšení rozpočtu roku 2021 — o částku 400 000,- Kč na akci Oprava krovu a střechy

kaple sv. Václava. Předkládá: J. Stůlá, vedoucí OE

144.13 RO — navýšení roz. r. 2021 o inv. dotaci na akci Zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a

navýšení kapacity ZS ve výši 4 854,6tis. Kč. Předkládá: J. Stůlá, vedoucí OE

144.14 Dokumentace zadávané městskou částí včetně ceny. Předkládá: starosta.

144.15 Záznam zjednání KÚRI dne 6. 12. 2021. Předkládá: starosta.

144.16 Dopis EK - revize nařízení transevropské dopravní sítě (TEN-T) v souvislosti s Pražským

okruhem. . Předkládá: starosta.

144.17 Termíny jednání KURI. Předkládá: starosta.

144.18 Dokumentace zadávané městskou částí včetně cen. Předkládá: starosta.

144.19 Opatření proti šíření covid 19. Předkládá: místostarostka



ZÁPIS sz 144. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 8. PROSINCE 2021

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková- místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

Omluvena: lng. Gabriela Lnéničková - radní

Ověřovatelé: lng. Vik, lng. Štěpánková

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.15 hod.

144.1 RO — změna rozpočtu roku 2021 - financování rekonstrukce v knihovně ve výši 80 tis. —

převod mezi odpa. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí se změnou

čerpání rozpočtu na rok 2021 v celkové výši 100 tis. Kč z důvodu financování rekonstrukce

v knihovně a v té souvislosti schvaluje následující rozpočtové opatření: výdajová strana: odpa 6171 —

činnost místní správy a pol. 6121 — budovy, haly a stavby, ORJ 901, snížit 0 Kč 100.000,-; odpa 3314

— činnosti knihovnické a pol. 6121 — budovy, haly a stavby, ORJ 607, zvýšit 0 Kč 100.000,-. Příjmy i

výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá EO provést schválené

rozpočtové opatření. Hlasování o usnesení: 4-0-0

144.2 Smlouva o dílo na údržbu veřejné zeleně 2022 - doplnění. Pokračování bodu 130.18,

143.2. Předkládá: lng. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada doplňuje usnesení č. 140.3 2 1. 12.

2012: smluvnim partnerem ve smlouvě na údržbu zeleně — sečení travnatých ploch, úklid listí a

odstraňování plevelů na rok 2022 - je společnost Pražské služby a.s. Hlasování o usnesení: 4-0-0

144.3 Zadání pro výběr projektanta a inženýring na akci Kanalizace a vodovod v ul. Za

Sokolovnou. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada vzhledem

k negativnímu stanovisku PVK/PVS k financování přípravy rekonstrukce a rozšíření vodovodu v ulici

Za Sokolovnou souhlasí se zadáním zpracování projektové dokumentace inženýrských sítí

v rozsahu:

- zajištění podkladů a zaměření pro PD do 1 měsíce od uzavření smlouvy,

- návrh příčných profilů komunikace včetně uspořádání podzemních sítí (elektro, SLP, plyn, voda,

splašková kanalizace, VO, ...) a vyhotovení situace s vyznačením pozemků dotčených výstavbou

komunikace a podzemních sítí včetně uvedení dotčených ploch do 5 měsíců od uzavření smlouvy,

- dokumentace pro územní řízení a stavební povolení včetně propočtu investičních nákladů na stavbu

splaškové kanalizace v ul. Za Sokolovnou do 5 měsíců od uzavření smlouvy,

- dokumentace pro územní řízení a stavebni povoleni včetně propočtu investičních nákladů na

rekonstrukci stávajícího vodovodu DN80 a prodloužení vodovodu v ulici Za Sokolovnou do 5 měsíců

od uzavření smlouvy,

- obstarání inženýrské činnosti včetně veřejnoprávního povolení stavby vodovodu a splaškové

kanalizace neprodleně po předání PD,

- prováděcí dokumentace na vodovod a kanalizaci včetně výkazů výmér a kontrolnich položkových

rozpočtů do 3 měsíců od stavebního povolení a následného pokynu zadavatele, , „

- nabídku v uzavřené obálce doručit nejpozději ve středu 5. 1. 2022 do 14 hodin do podatelny UMC,

- městská část si vyhrazuje právo zrušit následné fáze PD před zahájením prací na příslušném stupni

PD,

- platnost nabídkových cen prací do 31.12.2022.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

144.4 Stavba ,,Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava - dodatek č. 2 smlouvy č. 112021“.

Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby. Rada odkládá na příště.

144.5 Rekonstrukce kaple svatého Václava — dodatek č. 6 smlouvy č. 181I2020. Předkládá:

MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby. Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje znéní dodatku č. 6

SoD 181/2020 na provedení kompletní stavby na akci Rekonstrukce kaple sv. Václava. Dodatek

upřesňuje předmět a cenu díla. Celková cena za dílo bez DPH stanovená smlouvou o dílo a dodatky

smlouvy č. 1-5 se zvyšuje tímto dodatkem č. 6 o 43.614,80 Kč bez DPH na celkovou cenu

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



5.646.855,13 Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu podpisem dodatku č. 6 SoD 181/2020. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

144.6 Vyúčtování služeb BD Stehlíkova. Pokračování bodu 143.5. Předkládá: Ing. M. Kosař,

vedoucí OHSOM. Ráda bere na vědomí oznámení pojistné události pojišťovně. Rada ukládávúřadu

městské části předložit na jednání rady dne 15.12.2021 aktuální přehled nákladů a příjmů VHC (usn.

rady 134.9) a neprodleně zajistit výměnu vodoměrů v bytech městské části. Hlasování o usnesení:

4-0-0

144.7 Dopravni situace v ul. V Údolí a Pod Rybníčkem. Předkládá: starosta. Ráda bere na

vědomí.

144.8 Aktualizace „Sazebníku úhrad nákladů za poskytování informací“. Předkládá: tajemnice.

Usnesení Rady: Ráda po úpravách schvaluje Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

městské části Praha-Suchdol podle zákona č. 106/199 Sb., zákona o poskytování informací (tzv.

informačního zákona) s účinností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 s tím, že náklady na mimořádné

rozsáhlé vyhledání informací 1 pracovníkem stanovuje na základě vyčíslení průměrného hodinového

platu úředníků za období leden 2021 až listopad 2021 (včetně odvodů) na 370 Kč za každou i

započatou hodinu. V ostatním zůstává sazebník beze změn. Rada ukládá tajemnici zabezpečit

neprodleně zveřejnění sazebníku na příslušných místech. Hlasování o uneseni: 4-0-0

144.9 RO — neinvestiční dotace pro JSDH. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada

souhlasí se zvýšením rozpočtu na rok 2021 o neinvestiční dotaci v celkové výši 60,6 tis. Kč na

provoz jednotek Sboru dobrovolných hasičů a v té souvislosti schvaluje následující rozpočtové

opatření: Příjmová strana: odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 4137 —

neinv. převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, ORJ 751, zvýšit 0 Kč

60.600,-; výdajová strana: odpa 5512 - požární ochrana a pol. 5132 — ochranné pomůcky, ORJ 751,

zvýšit 0 Kč 30.600,-; odpa 5512 - požární ochrana a pol. 5137 — drobný dl. majetek, ORJ 751, zvýšit

0 Kč 26.300,-; 5512 — požární ochraná a pol. 5139 — nákup materiálu j.n., ORJ 751, zvýšit 0 Kč

3 700,-. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá EO

provést schválené rozpočtové opatření. Hlasování o usnesení: 4-0-0

144.10 Dopravně inženýrské opatření — omezení vjezdu na parkoviště SV Výhledy 2.

Předkládá: starosta. Rada odkládá na příště.

144.11 Návrh rozpočtu městské části Praha-Suchdol na rok 2022. Předkládá: starosta. Ráda

bere na vědomí.

144.12 Pomník leteckého neštěstí na Suchdole. Předkládá: starosta. Ráda bere na vědomí

doporučení HMP na výstavbu pomníku a příslib finanční spoluúčasti HMP.

144.13 RO - Navýšení rozpočtu roku 2021 — o částku 400.000,- Kč na akci Oprava krovu a

střechy kaple sv. Václava. Předkládá: J. Štůla, vedoucí OE. Usnesení rady: Rada souhlasí

s navýšením rozpočtu na rok 2021 o 4,5 mil. Kč na na akci Oprava krovu a střechy kaple sv. Václava

a v té souvislosti schvaluje následující rozpočtové opatření: příjmová strana: odpa 6330 — převody vl.

fondům v rozpočtech územní úrovně pol. 4137 — převody mezi statutárními městy a jejich městskými

obvody nebo částmi, UZ 34055, ORJ 620, zvýšit 0 Kč 40.000,-; výdajová strana: odpa 3322 —

zachování a obnova kulturních památek a pol. 5171 — opravy a udržování, UZ 34055, ORJ 620 zvýšit

0 Kč 400.000,-. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem 2137. Příjmy i výdaje budou označeny

UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Podmínky pro použití dotace a jeji vyúčtování jsou

Ministerstvem kultury stanoveny v rozhodnutí o poskytnutí dotace. Rada ukládá EO provést

schválené rozpočtové opatření. Hlasování o usnesení: 4-0-0

144.14 RO — navýšení roz. r. 2021 o inv. dotaci na akci Zkvalitnění vnitřního prostředí učeben

a navýšení kapacity ZŠ ve výši 4 854,6 tis. Kč. Předkládá: J. Štůlá, vedoucí EO. Usnesení rady:

Ráda souhlasí s navýšením rozpočtu na r. 2021 o investiční dotaci na akci EU — Zkvalitnění vnitřního

prostředí učeben a navýšení kapacity ZŠ ORG 15687 ve výši 4.854,6 tis. Kč a v té souvislosti

schvaluje následující rozpočtové opatření: příjmová strana: odpa 6330 — převody vl. fondům

v rozpočtech územní úrovně a pol. 4251 — inv. převody mezi statutárními městy a jejich městskými

obvody nebo částmi, ORJ 412, ORG 15687, UZ 15974, zvýšit 0 Kč 4.854.600,-; výdajová strana: odpa

3113 — zákl. školy a pol. 6121 — budovy, haly a stavby, ORJ 412, UZ 106515974, zvýšit 0 Kč

4.854.600,-. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem 2136. Příjmy i výdaje budou označeny UZ,

ORJ a ORG dle metodiky MHMP (. Rada ukládá EO provést schválené rozpočtové opatření.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

144.15 Záznam zjednání KÚRI dne 6. 12. 2021. Předkládá: starosta.

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



1) Přestavba areálu ELMET - studie. Místo: Kamýcká 15/153, 165 00 Praha-Suchdol, parc.č.

1/1-6, 1/10, 2, 3, 6/4, 6/13, 6/80, 2296/1 v k.ú Suchdol; stavebník: Elmet Group a.s. Usnesení rady:

Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se studií „Přestavba areálu ELMET“. Rada upozorňuje na

potřebu dále dořešit severní fasádu objektu B a západní fasádu objektu A. V obou případech se jedná

o začlenění původních objektů, nebo částí těchto objektů do nově navržené hmoty. Rada ukládá

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

2) Suchdolský ostroh - studie pro změnu ÚP. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI

setrvává na stanovisku ze září letošního roku v souladu s usnesením zastupitelstva MC Praha Suchdol

č.j. 4/8/2019 ze dne 20. 6. 2019. . Rada ukládá tajemníkovi KÚRI, aby stanovisko rady zaslal žadateli.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

5) Žádost o stanovisko - pro změnu stavby před dokončením, povolení vstupu do komunikace —

STL plynová přípojka k RD Novosuchdolská 106/5. Misto: Novosuchdolská 106/5, Praha-Suchdol,

parc.č. 585 v k.ú Suchdol. Stavebník: STAFIS Pokorný. Usnesení rady: Rada na základě doporučení

KÚRI souhlasí se změnou stavby před dokončením, povolení vstupu do komunikace (za předpokladu

dodržení usnesení Rady hl.m. Prahy č. 95 ze dne 31. 1. 2012, „Zásady a technické podmínky pro zá-

sah do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“ ) stavba STL ply-

nová přípojka k RD Novosuchdolská 106/5. Rada ukládá tajemníkovi KÚRI, aby stanovisko rady zaslal

žadateli. Hlasování o usnesení: 4-0-0

6) Info - stanovisko IPR k projektu P6-Sedlec - Novostavba souboru BD, ul. Kamýcká. Místo: při

ul. Kamýcká a Ke Střelnici, parc.č. 409, 429/3, 429/19, 429/40 V k.ú. Sedlec; stavebník:

R- žadatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Rada bere na vědomí souhlasné

stanovisko IPR s projektem novostavby.

7) Žádost o stanovisko pro spol. řízení vč. připojení ke komunikaci stavby Novostavba dvojdo-

mu Suchdol - dům východ. Místo: Armádní, Praha-Suchdol, parc.č. 688/79 v k.ú Suchdol.

Stavebník: F-K- Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI nesouhlasí se stavbou

Novostavba dvojdomu Suchdol — dům východ, protože navrhovaný objekt svým charakterem neodpo-

vídá okolní zástavbě. Rada ukládá tajemníkovi KÚRI, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

144.16 Dopis EK - revize nařízení transevropské dopravní sítě (TEN-T) v souvislosti s Pražským

okruhem. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí.

144.17 Termíny jednání KURI. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje následující

termíny jednání KÚRI v 1. pololetí 2022: 10.1., 7.2., 7.3., 11.4., 9.5., 13.6., 11.7. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

144.18 Dokumentace zadávané městskou částí včetně cen. Předkládá: starosta. Rada bere na

vědomí.

144.19 Opatření proti šíření covid 19. Předkládá: místostarostka. Usnesení rady: Rada schvaluje

přípravu a roznos balíčků pro seniory nad 65 let. Rada ukládá úřadu po započtení stávajících zásob

neprodleně doobjednat potřebné množství materiálu dle přílohy usnesení. Náklady budou do výše

zbylých prostředků kryty z dotace hl. m. Prahy. Rada žádá starostu, aby v lednu 2022 požádal o

zaslání seznamu seniorů z registru obyvatel. Hlasování o usnesení: 4-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 18.40 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 08, 12. 2021

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


