
Program 159. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

30. března 2022

159.1 Zápis zjednání KÚRI dne 28. 3. 2022. Předkládá: starosta.

159.2 Žádost o vyřazení majetku - MŠ K Roztokům. Předkládá: starosta

159.3 Den Země - osvětová a vzdělávací akce. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KCP.

159.4 Suchdolskě čarodějnice. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KCP.

159.5 Změna jízdního řádu linky 409. Předkládá: starosta

159.6 Schválení služebnosti VB rozvaděč CETIN. Předkládá: Předkládá: Ing. M. Kosař,vedoucí OHSOM.

159.7 Komunikace Vysokoškolská, Pokračování bodů 48.6, 70.1, 73.14, 84.4. Předkládá: místostarosta

159.8 QR kódy: Memorandum o spolupráci Spolku historie Suchdola a Méstské části Praha-Suchdol

Předkládá: starosta.

159.9 Žádost o obecní byt. Předkládá: starosta

159.10 Žádost o odstranění stromů — ulice V Údolí. Předkládá: starosta

159.11 Uprchlíci z Ukrajiny. Předkládá: J. Štůla, ved. EO.

159.12 Program 18. jednání zastupitelstva, předkládá starosta.



ZÁPIS zE 159. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 30. BŘEZNA 2022

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánkova- místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Gabriela Lněničková - radní

lng. Andrea Hrobska Mináriková - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: lng. Petr Hejl

Omluvena: Ing. Jana Krulíkova, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16:10 hod.

159.1 Zápis zjednání KÚRI dne 28. 3. 2022. Předkládá: starosta. Usnesení rady:

2) Žádost o stanovisko pro UR+SP+ připojení na stavbu dvojdomu východ Armádní

Název projektu: Novostavba dvojdomu Suchdol — dům východ, Místo: Armádní, Praha-Suchdol,

parc.č. 688/79 v k.ú Suchdol. Rada na základě doporučení KURI souhlasí s předloženým projektem

s podmínkou, že členění hmoty dvou řadových domů bude zdůrazněno barevnou a materiálovou

odlišností všech tří částí uliční fasády a s tím, že atika střední části fasády bude převýšena. Hlasování

o usnesení: 4-0-1

4) Zádost o rozdělení pozemku parc.č. 6/3, k.ú. Suchdol. Místo: K Osmidomkům 1033/3

Rada na základě doporučení KURI souhlasí s dělením pozemků. Hlasování o usnesení: 5-0-0

159.2 Žádost o vyřazení majetku - MŠ K Roztokům. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

schvaluje vyřazení následujícího majetku: laminátor s řezačkou, inv. č 294, zařazeno 20.12.2013,

cena 2063,- Kč, tlf Panasonic, inv. č. 163, zařazeno 11.3.2008, cena 1495,- Kč, tlf Panasonic, inv. č.

301, zařazeno 20.6.2013, cena 1795,-Kč, nádoba na limo, inv. č. 355, zařazeno 30.9.2015, cena

1639,- Kč. Rada ukládá úřadu informovat MS K Roztokům o schváleném usnesení. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

159.3 Den Země - osvětová a vzdělávací akce. Předkládá: Z. Krumpholcova, vedoucí KCP.

Usnesení rady: Rada souhlasí s organizací osvětové a vzdělávací akce Den Země — pátek 22.

dubna 2022 od 10 do 15 hodin na Komunitní zahradě Suchdol. Na programu budou aktivity v oblasti

zahradničení, kompostování, třídění odpadu a ukázka myslivosti ve spolupráci s MK Rybička,

Ceským zahrádkářským svazem a myslivci. Hlasování o usnesení: 5-0-0

159.4 Suchdolské čarodějnice. Předkládá: Z. Krumpholcova, vedoucí KCP. Usnesení rady: Rada

souhlasí s organizací tradiční akce Suchdolské čarodějnice v pátek 29. dubna od 17 do 22 hodin na

ovále za Sokolovnou. Akce proběhne ve spolupráci s SDH Praha-Suchdol, DDM Suchdol a místními

spolky. Na programu bude zábavný program pro děti, hudební vystoupení, tvůrčí dílny, pálení vatry,

občerstvení. Hlasování o usnesení: 5-0-0

159.5 Změna jízdního řádu linky 409. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí změnu jízdního

řádu autobusové linky PID 409 z Velkých Přílep do Suchdola. Na lince dochází k přesunu poslední

linky zVelkých Přílep (18:53) azpět ze Suchdola (19:20) na dopoledne, odjezd zVelkých Přílep

v 11:50 a zpět ze Suchdola v 12:17. Dále dochází k posunu ranního spoje z Velkých Přílep (9:50)

a zpět ze Suchdola (10:17) na dřívější dobu, odjezd z Velkých Přílep v8:10 azpět ze Suchdola

v 8:37. V souvislosti s touto změnou vzniknou nové možnosti pro nákup v Lidlu a to v období 7:41 —

8:28 (47 minut) a 12:21 — 13:41 (1 hodina a 20 minut).

159.6 Schválení služebnosti věcného břemena pro rozvaděč CETIN. Předkládá: Předkládá: Ing.

M. Kosař,vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada schvaluje věcné břemeno ve prospěch

oprávněného - společnosti CETIN a.s. sídlo: Ceskomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, ICO:

04084063 za jednorázovou odměnu ve výši 6.000,-Kč +bez DPH. a žádá zastupitelstvo

o projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva. Hlasování o usnesení: 5-0-0

159.7 Komunikace Vysokoškolská, Pokračování bodů 48.6, 70.1, 73.14, 84.4. Předkládá:

místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí a) nepřijatelný stav komunikace části ulice

Vysokoškolská (prach, výmoly) po obnově kanalizace a b) informaci, že HMP zatím nestanovilo

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



termín zahájení celkové rekonstrukce komunikace. Ráda ukládá starostovi požádat o urychlení

přípravy stavby nové komunikace a současně ukládá úřadu MC připravit do 30. 4. 2022 návrh

dočasné opravy prašné komunikace (postřik asfaltem) s termínem realizace do 30. 6. 2022 pro

případ nezahájení stavby do 6 měsíců. Hlasování o usnesení: 5-0-0

159.8 QR kédy: Spolupráce Spolku historie Suchdola a městské části Praha-Suchdol

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Ráda ve spolupráci se Spolkem historie Suchdola připraví 28

tabulek s QR kódy s přístupem k historickým informacím o objektu za těchto podmínek:

1. Spolek zajistí a bude zajišťovat na své náklady obsah informačních sdělení přístupných

prostřednictvím QR kódů na jednotlivých objektech.

2. Jednotný rnáteriál, rozměry a design všech tabulek stejně jako seznam dotčených objektů

v majetku MC podléhá odsouhlasení ze strany Spolku i MC.

3. MČ zajistí na své náklady výrobu všech 28 ks tabulek a instalaci 14 tabulek na objektech ve

správě městské části .

4. Spolek zajistí instalaci 14 ks tabulek na objektech v soukromém majetku na základě získání

předchozího souhlasu majitelů.

5. Údržbu a ochranu tabulek bude zajišťovat MČ na svých objektech a Spolek na objektech

soukromých majitelů.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

159.9 Žádost o obecní byt. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Ráda konstatuje, že městská část

bohužel zatím nedisponuje sociálními byty, byty ve správě MC pronajímá výhradně na základě

soutěže, jinak byty přiděluje pouze vybraným profesím (učitelům, hasičům, strážníkům MP, ...).

Ráda ukládá úřadu informovat žádátelku. Hlasování o usnesení: 5-0-0

159.10 Žádost o odstranéni stromů — ulice V Údolí. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada po

projednání problematiky umístění nově vysazeného stromu v ulici V Udolí na rozhraní domů 20 a 22

konstatuje, že je umístěn na veřejném pozemku v dostatečné vzdálenosti více než 10 m od plotu

sousedních soukromých nemovitostí a doplňuje sousední vzrostlé stromy. Rada souhlasí s jeho

současným umístěním. Hlasování o usnesení: 4-0-1.

159.11 Uprchlíci z Ukrajiny. Předkládá: J. Štůlá, ved. EO.

Usnesení rady: Ráda souhlasí s navýšením rozpočtu na rok 2022 o celkem 350 tis. Kč na humanitární

pomoc takto:

příjmová stráná:

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 350 000,-

výdájová strana:

6221 — Humanitární zahraniční pomoc přímá a pol. 5136 — knihy a obdobné listinné informační

prostředky, ORJ 504 zvýšit 0 Kč 30 000,-

6221 — Humanitární zahraniční pomoc přímá a pol. 5139 — nákup materiálu j.n., ORJ 504 zvýšit 0 Kč

100 000,-

6221 — Humanitární zahraniční pomoc přímá á pol. 5169 — nákup ost. služeb, ORJ 504 zvýšit 0 Kč 100

000,-

6221 — Humanitární zahraniční pomoc přímá a pol. 5194 — výdaje na věcné dáry, ORJ 504 zvýšit 0 Kč

50 000,-

6221 — Humanitární zahraniční pomoc přímá á pol. 5222 — neinv. transfery občanským

sdružením, ORJ 504 zvýšit 0 Kč 20 000,-

6221 — Humanitární zahraniční pomoc přímá a pol. 5492 — dary fyzickým osobám (fyzické osoby -

obyvatelé Ukrajiny na území CR), ORJ 504, zvýšit 0 Kč 50 000,-

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

159.12 Program 18. jednání zastupitelstva, předkládá starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí

s doplněním bodu „Schválení služebnosti věcného břemena pro rozvaděč CETIN“ do programu 18.

jednání zastupitelstva. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 18:30 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 30. 3. 2022

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


