
Program 148. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

5. ledna 2022

148.1 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2022. Předkládá: starosta.

148.2 Změna závazku ze smlouvy. Pokračování bodu 143.7. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

148.3 Cena stočného od 1. 1. 2022 pro splaškovou kanalizaci připojenou na ČOV Roztoky. Předkládá:

Ing. V. Vik, místostarosta..

148.4 Žádost Ing. Žižkově o odstranéni nové vysazených stromů v ul. U Nového Suchdola. Předkládá:

Ing. M. Doubková, ref. ZP.

148.5 Spoluúčast MČ na kulturních akcích spolku Suchdol žije. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí

KCP.

148.6 Zásady pro koordinaci a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné dopravní stavby,

dopravní změny a dopravni omezeni mezi hlavnim městem Prahou, Technickou správou komunikací hl.

m. Prahy, a. 5., a městskými částmi. Předkládá: starosta.

148.7 Výběr prvojektántá a inženýringu — pro akci „kanalizace a vodovod v ul. Za Sokolovnou“.

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

148.8 Termín 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí,

že starosta stanovil termín 17. zasedání Zastupitelstva MC Praha-Suchdol - čtvrtek 27. 1. 2021 od 18.00

hod.

148.9 Opravy komunikací v roce 2022. Předkládá: starosta.



ZÁPIS sz 148. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 5. LEDNA 2022

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková- místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Gabriela Lněničková - radní

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

Ověřovatelé: lng. V. Vik, lng. Hrobská Mináriková.

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno ve 16.20 hod.

148.1 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2022. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada po

úpravách souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2022 a doporučuje

jej zastupitelstvu k projednání na 17. zasedání. Rada žádá finanční výbor 0 projednání návrhu

rozpočtu. Rada ukládá úřadu vyvěsit návrh rozpočtu na úřední desku po dobu 15 dní. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

148.2 Změna závazku ze smlouvy. Pokračování bodu 143.7. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta.

Usnesení rady: Rada bere na vědomí pracovní návrh úpravy smluv na realizaci stavebních prací

s dlouhou dobou realizace, který reaguje na případné mimořádné okolnosti nezávislé na vůli

zhotovitele s dopadem na změny jednotkových cen před nebo v průběhu realizace. Rada souhlasí s

dopracováním návrhu do zadávací dokumentace na provedení stavby BD Kamýcká 684. Rada dále

bere na vědomí informaci kanceláře KLATOVSKÝ & SVATON, advokátní kancelář, sro. 0

nemožnosti navýšení jednotkových cen v rámci stavby „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava“ z

důvodu podstatné změny smluvního závazku. Hlasování o usnesení: 5-0-0

148.3 Cena stočného od 1.1.2022 pro splaškovou kanalizaci připojenou na ČOV Roztoky.

Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta. Usnesení Rady: Rada bere na vědomí informaci společnosti

PVK, a.s. ostanovení ceny stočného od 1.1.2022 ve výši 52,25 Kč/m3 včetně 10% DPH pro

splaškovou kanalizaci připojenou na ÚČOV v Troji. Rada schvaluje pro splaškovou kanalizaci

připojenou na ČOV Roztoky (provozovanou společností Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.,

Mostníkovská 255/3, 266 01 Beroun Závodí, IČ: 46356975) cenu stočného od 1. 1. 2022 ve shodné

výši 52,25 Kč/m3 včetně 10% DPH. Rada souhlasí s návrhem kalkulace nákladů na stočné pro rok

2022 a bere na vědomí stanovenou výši nájemného za vodohospodářskou infrastrukturu ve výši

3.262.728 Kč bez DPH. Rada ukládá úřadu informovat provozovatele o schválení kalkulace a zajistit

zveřejnění ceny stočného. Hlasování o usnesení: 5-0-0

148.4 Žádost lng. Žižkové o odstranéni nové vysazených stromů v ul. U Nového Suchdola.

Předkládá: lng. M. Doubková, ref. ŽP. Rada MČ Praha-Suchdol bere žádost paní Ing. Žižkové na

vědomí a ukládá úřadu svolat místní šetření za účasti odborného poradce a žadatelky. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

148.5 Spoluúčast MČ na kulturních akcích spolku Suchdol žije. Předkládá: Z. Krumpholcová,

vedoucí KCP. Usnesení rady: Rada souhlasí se spoluúčastí MČ na kulturních akcí spolku Suchdol

žije (S.L.O.N) pořádaných vprůběhu ledna 2022 — koncert Rudolphin Ensemble (19. ledna) a

divadelní představení Spoutaný trávou (30. ledna) v prostorách KC Půda. Hlasování o usnesení: 5-

0-0

148.6 Zásady pro koordinaci a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné dopravní

stavby, dopravní změny a dopravni omezeni mezi hlavnim městem Prahou, Technickou

správou komunikací hl. m. Prahy, a. s., a městskými částmi. Předkládá: starosta. Rada bere na

vědomí Zásady pro koordinaci a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné dopravní

stavby, dopravní změny a dopravni omezeni mezi hlavnim městem Prahou, Technickou správou

komunikací hl. m. Prahy, a. s., a městskými částmi, které byly schváleny Zastupitelstvem hlavního

města Prahy č. 32/73 ze dne 16. 12. 2021. Usnesení rady: Rada ukládá zaměstnancům úřadu, aby se

při plánování stavebních záměrů řídili zmíněnými zásadami. Hlasování o usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



148.7 Výběr projektanta a inženýringu pro akci „Splašková kanalizace a vodovod v ul. Za

Sokolovnou“. Předkládá: Mga. J. Navrátilová, ref. výstavby. Usnesení rady: Rada bere na vědomí

výsledky výběrového řízení a souhlasi s výběrem dodavatele projekčních prácí a inženýringu na akci

„Splašková kanalizace a vodovod v ul. Za Sokolovnou“ — společnost Support design s.r.o., Tyršova

269, 438 01 Žatec, IČ: 07773030, za cenu 159.700,00 Kč bez DPH. Ráda pověřuje úřad přípravou

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

148.8 Termín 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Ráda bere na

vědomí, že starosta stanovil termín 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol - čtvrtek

27.1.2021 od 18.00 hod.

148.9 Opravy komunikací v roce 2022. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada ukládá úřadu

připravit výběr zhotovitele oprav komunikací v roce 2022, termín pro předložení nabídek: 15. února

2022. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 18.50 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 5. 1. 2022

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 


