
Program 164. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

27. dubna 2022

164.1 Pomoc obyvatelům Ukrajiny. RO - navýšení rozpočtu roku 20220 dotacivna mimořádné výdaje

v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny. Předkládá: starosta, J. Stůla, ved. EO.

164.2 Vyjádření IPR Praha k úplatnému nabytí pozemků 8/3 a 2308/2 v k.ú. Suchdol. Předkládá: starosta.

164.3 Vyhodnocení nabídek Výmalba + lakýrnické práce v BD. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí

OHSOM.

164.4 Grantový program MČ Praha-Suchdol 2022 - přehled a vyhodnocení. Předkládá: J. Motejzíková,

asistentka starosty.

164.5 Grantový program MČ Praha-Suchdol 2022 — Návrh smluv pro poskytnutí účelové neinvestiční

dotace. Předkládá: Předkládá: J. Motejzíková, asistentka starosty.

164.6 Časový plán programu zlepšování kvality ovzduší v MČ Praha-Suchdol. Předkládá: lng. M.

Doubková, ref. ZP.

164.7 Parkování na silniční vegetaci a chodnících. Předkládá: starosta.

164.8 Bezpečnost v MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.

164.9 Protokol o výsledku kontroly - realizace projektu SMACKER.

164.10 Veřejná projednání a vystavení návrhu Metropolitního plánu a Vyhodnocení vlivů Metropolitního

plánu na udržitelný rozvoj území. Předkládá: starosta.

164.11 Miss agro 2022. Předkládá: starosta.

164.12 Oprava asfaltových křižovatek v ul. K Horoměřicům. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, ref. realizace

investic.

164.13 Žádost společnosti Zásilkovna o umisténi dalších výdejních boxů. Předkládá: Mgr. J.

Navrátilová.

164.14 Návrh orientačního systému hřbitova k akci „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava“.

Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby.

164.15 Zahrady se hřbitovem u Kaple sv. Václava — finanční nároky zhotovitele stavby Předkládá: lng.

Vik, místostarosta. .

164.16 Zápis zjednání KURI dne 25. 4. 2022. Předkládá: starosta.

164.17 Stavba „Rekonstrukce kanalizace DN 500 v Suchdole, P6“. Předkládá: starosta.



ZÁPIS sz 164. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 27. DUBNA 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. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: Ing. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.15 hod.

164.1 Pomoc obyvatelům Ukrajiny. RO - navýšení rozpočtu roku 2022 o dotaci na mimořádné

výdaje vsouvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny. Předkládá: starosta, J. Stúla,

ved. EO. Usnesení rady: Ráda souhlasí s navýšením rozpočtu roku 2022 o účelovou dotaci od HMP

ve výši 479 tis. Kč určenou na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům

Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace. Ráda žádá FV á ZMC o projednání RO.

Ráda dále ukládá EO zařádit fin. prostředky do rozpočtu r. 2022 dle pokynu MHMP. Úprava rozpočtu

bude provedena pod číslem 3023, nevyužité fin. prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního

vypořádání za rok 2022 s rozpočtem hl. m. Prahy. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG

dle metodiky MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0

164.2 Vyjádření IPR Praha k úplatnému nabytí pozemků 8/3 a 2308/2 v k.ú. Suchdol. Předkládá:

starosta. Rada bere na vědomí, že IPR Praha souhlasí s úplatným nabytím pozemků parc.č. 8/3 a

2308/2 v k.ú. Suchdol v ulici Dvorská do majetku hlavního města Prahy.

164.3 Vyhodnocení nabídek - výmalba + lakýrnické práce v bytech městské části. Předkládá:

Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada na základě cenového průzkumu vybírá, jako

cenově nejvýhodnější, dodavatele výmalby + lakýrnických prací v bytech, které jsou ve správě MC

Praha-Suchdol, pana Miroslava Mikotu, IČ: 87603250, který nabídl cenu 28.500 Kč (není plátcem

DPH). Ráda pověřuje OHSOM, aby seznámil účastníky soutěže s výsledkem výběru a současně

ukládá OHSOM prověřit stav výmalby na chodbách bytových domů a provést nezbytné opravy.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

164.4 Grantový program MČ Praha-Suchdol 2022 - přehled a vyhodnocení. Předkládá: J.

Motejzíková, asistentka starosty. Usnesení rady: Rada souhlasí s rozdělením finančních účelových

prostředků v rámci grantového programu MČ pro rok 2022, který předložila grantová komise a

schvaluje rozdělení dotací takto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblast Předkladatel Název projektu Schválená dotace (Kč)

Sportovní aktivity Šachový klub Praha-Suchdol Šachové aktivity na Suchdole 33 000

v roce 2022

Kultura a LOVI, z.s. Edukace ohrožených osob v 22 000

vzdělávání jejich složitých životních

situacích

Centrum Horizont Kultura jde za seniory 16 000

Spolek historie Suchdola, z.s. Vzdělávací a informační 30 000

aktivity o historii Suchdola

MK Rybička CASD Tradice a současnost v MK 67 000

Rybička

MS Hubertus Naučný den pro děti s myslivci 10 000

Mgr. Vlasta Jirásková Příprava na narození dítěte a 10 000

rodičovství

Suchdol žije, z.s. SLON na Púdé 25 000   
 

podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ:

 

 

 



 

 

 

 

 

Práce s dětmi a MK Rybička CASD Společně zážitky v MK 55 000

mládeží Rybička

DC Mláďátka Příměstský tábor předškol. 16 000

Suchdol žije, z.s. Festival SLON 25 000

Šárka Jandová Příměstský gymnastický tábor 19 000

    
 

Rada rozhodla, že nepodpoří ve vypsaném grantovém programu Práce s dětmi a mládeží projekt Linka

bezpečí, který s ohledem na charakter programu podpoří jiným způsobem. Hlasování o usnesení: 5-0-

0

164.5 Grantový program MČ Praha-Suchdol 2022 — Návrh smluv pro poskytnutí účelové

neinvestiční dotace. Předkládá: Předkládá: J. Motejzíková, asistentka starosty. Usnesení rady:

Rada souhlasí s návrhem vzorové smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace grantového

programu 2022. Rada ukládá úřadu zajistit podpisy smluv a jejich zveřejnění v rejstříku smluv.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

164.6 Časový plán programu zlepšování kvality ovzduší v MČ Praha-Suchdol. Předkládá: lng.

M. Doubková, ref. ŽP. Rada odkládá na příště.

164.7 Parkování na silniční vegetaci a chodnících. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

souhlasí s tím, aby ve spolupráci s městskou policíí byly v případě zjištění nepovoleného parkování na

zeleni dávány za stěrače výzvy řidičům k parkování tam, kde je to dovoleno. Hlasování o usnesení: 5-

0-0

164.8 Bezpečnost v MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí informaci

o činnosti bezpečnostních patrol za měsíc březen. Usnesení rady: Rada schvaluje odpověď na

žádost o opatření na zvýšení bezpečnosti v městské části a ukládá starostovi, aby odpověď odeslal.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

164.9 Protokol o výsledku kontroly - realizace projektu SMACKER. Rada bere na vědomí, že

nebyly shledány žádné nedostatky.

164.10 Veřejná projednání a vystavení návrhu Metropolitního plánu a Vyhodnocení vlivů

Metropolitního plánu na udržitelný rozvoj území. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí, že

veřejné projednání se bude konat ve dnech 30. 5. 2022 a 23. 6. 2022 vždy od 9.00 hod.

164.11 Miss agro 2022. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí, že akce miss Agro 2022 se koná

v areálu ČZU v úterý 17. 5. 2022 od 14.00 hod. do 21.55 hod. Usneseni rady: Rada žádá organizátory,

aby zajistili úklid odpadků po návštěvnících akce i na území městské části v okolí areálu ČZU.

Hlasování o usnesení: 5-0-0.

164.12 Oprava asfaltových křižovatek v ul. K Horoměřicům. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref.

realizace investic. Rada na základě předloženého cenového průzkumu souhlasí s výběrem společnosti

COMMATEL—Uher, s.r.o., IČ: 27092348, na opravu asfaltových křižovatek v ul. K Horoměřicům.

Celková předpokládaná cena prací je 605.020 Kč bez DPH, fakturovat se bude podle skutečné

provedených prací v jednotkových cenách dle nabídky zhotovitele. Rada ukládá OHSOM, aby připravil

objednávku a pověřuje starostu podpisem této objednávky. Hlasování o usnesení: 5-0-0

164.13 Žádost společnosti Zásilkovna o umisténi dalších výdejních boxů. Předkládá: Mgr.

J. Navrátilová. Usnesení rady: Rada nesouhlasí s umístěním výdejních boxů na navrhovaných

místech a ukládá úřadu navrhnout vhodnější lokality. Hlasování o usnesení: 5-0-0

164.14 Návrh orientačního systému hřbitova k akci „Zahrady se hřbitovem u kaple sv.

Václava“. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby. Rada odkládá na příště a ukládá OHSOM

zajistit na příští jednání rozpočet nákladů na realizaci. Hlasování o usnesení: 5-0-0

164.15 Zahrady se hřbitovem u Kaple sv. Václava — finanční nároky zhotovitele stavby

Předkládá: Ing. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí uplatnění dodatečného

finančního nároku ve výši 5,62 mil. Kč bez DPH za realizaci stavby s odkazem na přerušení stavby

během provádění archeologického průzkumu a nárůst cen v souvislosti s opatřením proti Covid.

Rada souhlasí s tím, aby oprávněnost předloženého finančního nároku zhotovitele z hlediska

smlouvy o dílo, zákona o zadávání veřejných zakázek a dalších právních předpisů včetně správnosti

argumentů zhotovitele prověřila v souladu s podmínkami rámcové smlouvy spol. KLATOVSKÝ &

SVATON, advokátní kancelář, s.r.o. v součinnosti s technickým dozorem stavby. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



164.16 Zápis zjednání KÚRI dne 25. 4. 2022. Předkládá: starosta.

1) Znovuprojednání žádosti o stanovisko - pro společné územní a stavební řízení- Novostavba

Bytového domu na pozemku p.č. 879 a p.č. 880, k. ú. Suchdol. Místo: K Roztokům 875/50, Praha-

Suchdol, parc.č. 879, 880 v k.ú. Suchdol. Stavebník: Greenhouse Suchdol s.r.o., Malátova 509/4, Smí-

chov, 150 00 Praha 5, IČ: 11955295. Usnesení rady: Rada v souladu s doporučením KURI konstatuje,

že přípustným stavebním typem domů v této části Suchdola jsou samostatně stojící rodinné domy a

vyzývá žadatele k předložení jednoduché studie, která by respektovala charakter území. Rada ukládá

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

2) Žádost o stanovisko — souhlas s podmíněně přípustným využitím území 181/11 v k.ú Sedlec,

stavba „Polyfunkční dům“. Místo: při ul. Kamýcká pozemek parc.č. 181/11 v k.ú Sedlec; stavebník:

Ho.Co.TRADE s.r.o. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se změnou střechy

ze sedlové na plochou u stavby „Polyfunkční dům“ na pozemku parc.č. 181/11 v k.ú Sedlec za pod-

minky, že po této změně výška objektu nepřesáhne výšku hřebene střechy dle platného stavebního

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

0-0

3) Žádost o stanovisko k uzavření smlouvy o výpůjčku pozemků v k.ú. Sedlec pro stavbu „Re-

konstrukce kanalizace DN 500 v Suchdole, P6“. Misto: pozemky 166/1, 166/3 a 182 v k.ú Sedlec;

stavebník: PVS. Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že zhotovitel stavby spol. Subterra, a.s.

projednává realizaci stavby s bytovým družstvem v sousedních domech a na základě doporučení

KURI souhlasí s výpůjčkou pozemků parc. č. 166/1, 166/3 a 182 v k.ú Sedlec společnosti PVS pro

stavbu „Rekonstrukce kanalizace DN 500 v Suchdole, P6“ do 31. 12. 2022. Rada žádá HMP, aby v

rámci projednávání výpůjčky zajistil, že na pozemku pro zařízení staveniště na parc.č. 182 a 166/3 ne-

budou prováděny hlučné a prašné činnosti, drcení materiálu, skladování zeminy a prašných materiálů

a činnost o víkendu a svátcích bude na zařízení staveniště probíhat jen v dobé od 9.00 do 16.00. Rada

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

4) Projekt deponie Dvorská. Místo: parc.č. 9/1, 9/2, 2307/1 vk.ú Suchdol stavebník: MČ Praha-

Suchdol. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí s projektovou dokumentací na

deponii Dvorská na pozemcích parc.č. 9/1, 9/2, 2307/1 v k.ú Suchdol. Hlasování o usnesení: 5-0-0

5) Žádost o stanovisko k společnému oznámení záměru stavby „Přístavba terasy k rodinnému

domu“. Místo: K Horoměřicům 633/16, Praha-Suchdol, pozemky parc. č. 1806 a 1807 v k.ú Suchdol;

stavebník: lng. M-F- Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí se stavbou

„Přístavba terasy k rodinnému domu“ na parc. č. 1806 a 1807 v k.ú Suchdol. Rada ukládá tajemníkovi

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

6) Koncept rozšíření parkovacích míst v ulici U Kruhovky. Místo: ul. U Kruhovky, pozemek parc.č.

1627/6, k.ú. Suchdol; stavebník: MČ Praha-Suchdol. Usnesení rady: Rada na základě doporučení

KÚRI souhlasí se zpracováním konceptu na rozšíření parkovacích míst v ulici U Kruhovky s tím, že

KÚRI doporučuje vybudovat podélné stání vozidel a chodník u parkovacího pruhu. Hlasování o usne-

sení: 3-0-2

7) „Studie rozvoje Suchdola 2035“ - návrh zadání. Rada bere na vědomí, že se členové KÚRI k ná-

vrhu zadání vyjádří do 10. 5. 2022.

8) Žádost o stanovisko pro ÚS a OS — stavba „Stavební úpravy na stávajícím rodinném domě na

čísle parcel. 407/2“. Místo: Nad Dolíky 1036/35, Praha-Suchdol, parc.č. 407/2 v k.ú. Suchdol. Usne-

sení rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí se stavbou „Stavební úpravy na stávajícím ro-

dinném domé na čísle parcel. 407/2“. Rada ukládá tajemníkovi KÚRI, aby stanovisko rady zaslal žada-

teli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

164.17 Stavba „Rekonstrukce kanalizace DN 500 v Suchdole, P6“. Předkládá: starosta. Rada bere

na vědomí informace zástupce společnosti Subterra a. s. o realizaci stavby.

Zasedání bylo ukončeno v 18.45 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 27. 04. 2022

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


