
Program 155. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

2. března 2022

155.1 Uvolnění členského příspěvku Svazu městských části hlavního města Prahy. Předkládá: J. Štůla,

ved. EO.

155.2 Vyúčtování služeb BD Stehlíkova — návrh dalšího postupu. Pokračování bodu 153.2. Předkládá

Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

155.3 Materiální a finanční pomoc obyvatelům Ukrajiny. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

155.4 Žádost organizace Zdravotní klaun o finanční dar. Předkládá: starosta.

155.5 Informace ke krytům na území MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.

155.6 Zápis zjednání KÚRI dne 28. 2. 2022. Předkládá: starosta.

155.7 Memorandum o spolupráci na tvorbě společného spádového území. Předkládá: lng. Gabriela

Lnéniékova’, radni.

155.8 Dotace z rozpočtu hl.m. Prah . Předkládá: starosta.

155.9 Uprava atletického hřiště u Z M. Alše. Předkládá: Ing. A. Hrobská Mináriková, radní.





ZÁPIS zE 155. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 2. BŘEZNA 2022

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková- místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Gabriela Lněníčková - radní

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, Ing. Vik

Zapisovatel: lng. Krulíková. tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.15 hod.

155.1 Uvolnění členského příspěvku Svazu městských části hlavního města Prahy. Předkládá:

J. Štůla, ved. E0. Usneseni rady: Rada ukládá EO zaslat členský příspěvek ve výši 20.000 Kč

Svazu městských části hlavního města Prahy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

155.2 Vyúčtování služeb BD Stehlikova . Pokračování bodu 153.2. Předkládá: Ing. M. Kosař,

vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada bere na vědomí informaci zjednání se společností

Tesporac, s.r.o., která je ochotna uhradit příslušnou část nákladů městské části na vedení sporů

ohledně nesprávného vyúčtování nákladů na služby a ukládá úřadu vypracovat a projednat návrh

dohody a předložit radě návrh odsouhlasený spol. Tesporac v termínu do 9. 3. 2022.. Hlasování

o usnesení : 5-0-0

155.3 Materiální a finanční pomoc obyvatelům Ukrajiny. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

Usnesení rady: Rada odsuzuje vpád ruské armády na území Ukrajiny a bere na vědomí kritickou

situaci jejích obyvatel, zejména žen a dětí, které jsou v důsledku války nuceny opustit své domovy.

Rada pro zajištění podpory ukrajinských občanů zejména na území MČ schvaluje navýšení rozpočtu

městské části o finanční prostředky na pomoc Ukrajině ve výši 350.000 Kč z ušetřených finančních

prostředků z minulých období a ukládá EO připravit příslušné rozpočtové opatření. Rada žádá

zastupitelstvo o projednání návrhu na navýšení rozpočtu o celkovou účelovou rezervu na zajištění

předpokládané nezbytné pomoci obyvatelům Ukrajiny pro rok 2022 ve výši 1 milion Kč. Rada na

základě informace ředitelky ZŠ o aktuálním a předpokládaném počtu žáků konstatuje, že je možné

v tomto roce přijmout až 36 žáků, primárně na 2. stupeň základní školy. Vzhledem k předpokládaným

větším požadavkům na umístění dětí zajistila MČ ve spolupráci se ZŠ, ČZU a DDM možnost

hlidani/doučování a dalších aktivit pro mladší děti v prostorách školy. Rada si je vědoma nedostatku

vhodných prostor ve škole a děkuje pedagogům a ostatním pracovníkům, dětem a rodičům za vstřícný

přístup a toleranci nezbytných opatření. Rada děkuje SDH Praha-Suchdol a ZŠ M. Alše za organizaci

materiálních sbírek a všem spoluobčanům za poskytnuté finanční a materiální dary. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

155.4 Žádost organizace Zdravotní klaun o finanční dar. Předkládá: starosta. Usnesení rady:

Rada schvaluje poskytnutí daru obecně prospěšné společnosti Zdravotní klaun o.p.s., IČ: 26547953,

ve výši 10.000 Kč. Rada děkuje společnosti za aktivity zaměřené na seniory v Domově sv. Karla

Boromejského v Řepích a po úpravách schvaluje darovací smlouvu a pověřuje starostu jejím

podpisem. Hlasování o usnesení: 5-0-0

155.5 lnformace ke krytům na území MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Rada bere na

vědomí informaci o existenci a rozmístění krytů hlavního města Prahy, který je k dispozici na

https://www.qeoportalpraha.cz/cs/mapv/mapa-online.

155.6 Zápis zjednání KÚRI dne 28. 2. 2022. Předkládá: starosta.

1) Žádost o stanovisko kzáměru stavby BD na pozemku parc.č.1196/6, k.ú. Suchdol. Místo:

parc.č.1196/6 vk.ú Suchdol, roh Internacionální x Stehlíkova; stavebník: lng. Georg Jiří Vítek.

Usnesení rady: Rada v souladu s názorem KÚRI konstatuje, že předložená dokumentace je pro

projednání záměru nedostatečná. Rada požaduje předložení řádné dokumentace a doporučuje

respektovat Urbanistickou studií ul. Internacionální, zejména stavební čáry výstavby v této ulici, a

umístit parkovací místa do suterénních prostor. Rada ukládá tajemníkovi KÚRI, aby stanovisko rady

zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5—0-0
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2) Žádost o stanovisko k projektu „Odstranění stavby garáže na pozemku parc.č. 284/2 k.ú

Suchdol, ul. Po Rybníčkem“. Místo: ybníčkem 185/6, 165 OO Praha-Suchdol, parc.č. 284/2

vk.ú Suchdol; stavebník: K-P Usneseni rady: Rada na základě doporučení KÚRI

souhlasí s odstraněním stavby garáže na pozemku parc.č. 284/2 k.ú Suchdol, ul. PočtRybníčkem. Rada

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

3) Žádost o stanovisko k demontáži stávajícího oplocení a výstavbě nového oplocení, včetně

rozšíření stávajícího v'ezdu z ulice Staročeská. Misto: parc.č. 995 8996 v k.ú Suchdol, ul.

Staročeská; stavebník: R- K- Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI

souhlasí s demontáží stávajícího oplocení a výstavbou nového oplocení, včetně rozšířeni stávajícího

vjezdu zulice Staročeská. Rada ukládá tajemníkovi KURI, aby stanovisko rady zaslal žadateli.

Hlasování o usneseni: 5—0—0 _

4) Zádost o stanovisko pro UR a SP stavby Novostavba dočasné skladovací haly spol. ELMET

Group a.s., Praha. Místo: pozemek parc.č. 1/2, 3 v k.ú Suchdol, při ul. Kamýcká; stavebník: ELMET

Group, a.s. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s novostavbou dočasné

skladovací haly spol. ELMET Group as., Praha na maximální dobu 5 let. Rada ukládá tajemníkovi

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

5) Žádost o stanovisko pro připojení na komunikaci BD K Roztokúm 878/50. Usnesení rady:

Rada na základě doporučení KÚRI nesouhlasí s připojením stavby „Novostavba Bytového domu na

pozemku parc.č. 879 a parc.č. 880, k.ú Suchdol" na ulici k Roztokúm, protože nesouhlasila ani se

samotnou stavbou. Rada ukládá tajemníkovi KÚRI, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování

o usnesení: 5-0—0

6) Žádost o stanovisko pro SP stavby „Přístavba tělocvičny ke stávajícímu rodinnému domu

K Roztokúm 291/42 Praha na parc.č. 759 a 760 k.ú. Suchdol. Místo: parc.č. 759 a 760 v k.ú

Suchdol; ul. K Roztokúm; stavebník: quwnesení rady: Rada na základě doporučení

KÚRI souhlasí s přístavbou tělocvičny ke s vaj: dinněmu domu K Roztokúm 291/42 Praha na

parc.č. 759 a 760 k.ú. Suchdol za podmínky, že žadatel doloží souhlas vlastníka sousedních pozemků

se stavbou. Rada ukládá tajemníkovi KÚRI, aby stanovisko rady zaslal žadatelce. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

7) Metodika spoluúčasti investorů na rozvoji území hl. m. Prahy (kontribuce).

Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s Metodikou spoluúčasti investorů na

rozvoji území hl. m. Prahy (kontribuce) s tím že bude na odpovědných orgánech hl.m. Prahy

požadován závazek ponechání benefitů z kontribucí na dotčeně MČ. Rada doporučuje zastupitelstvu

metodiku projednat a schválit. Metodika je dostupná na:

httpszlldrivenooqle.com/drive/folders/1MlRTO5MHJchuMYmFPquzB-tOQCZBPm?usp=sharinq

Hlasování o usnesení: 5—0—0

8) Žádost o stanovisko - pro stavební řízení — rekonfigurace základnové stanice CETlna FLD

ČZU. Místo: střecha FLD ČZU, parc.č. 1627/55 k.ú Suchdol; stavebník: CETIN. Usnesení rady: Rada

na základě doporučení KÚRI souhlasí se stavbou Základnová stanice veřejně komunikační sítě CETIN

a.s. (ZS CETIN). Rada ukládá tajemníkovi KÚRI, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

155.7 Memorandum o spolupráci na tvorbě společného spádového území. Předkládá: lng.

Gabriela Lněničková, radní. Usnesení rady: Rada po úpravách souhlasí s Memorandem o spolupráci

na tvorbě společného spádového území a žádá zastupitelstvo o projednání na příštím zasedání.

Hlasování o usnesení: 4-0-1

155.8 Dotace z rozpočtu hl.m. Prahy. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí, že ZHMP schválilo

městské části následující dotace: na akci Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava ve výši 10 mil. Kč,

na akci Modernizace jazykového vzdělávání na ZŠ Mikoláše Alše ve výši 96078261 Kč, pro Místní

lidovou knihovnu 31 tisíc Kč, na projekt Suchdol pro všechny 2022 částku 50.000 Kč. Usnesení rady:

Rada žádá finanční výbor a zastupitelstvo o projednání přijetí dotací. Hlasování o usnesení: 5-0-0

155.9 Úprava atletického hřiště u ZŠ M. Alše. Předkládá: lng. A. Hrobská Mináriková, radní.

Usnesení rady: Rada ukládá úřadu zajistit zprovoznění oválu na hřišti u ZŠ M. Alše. Hlasování

o usnesení: 5-0—0

Zasedání bylo ukončeno v 19.15 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 02.03. 2022
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