
Program 166. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

18. května 2022

166.1 Rekonstrukce komunikací Budovec-projekt - změny v rozsahu a terminech zpracování

projektové dokumentace na stavbu. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

166.2 RO - navýšení rozpočtu roku 2022 - neinvestiční neúčelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve

výši 1 793 tis. Kč. Předkládá: J. Stůla, ved. EO.

166.3 RO - navýšení rozpočtu r. 2022 o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 187 tis. KČ na podporu

aktivit v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni. Předkládá: J. Stůla, ved. EO.

166.4 Vyúčtování služeb v BD Stehlíkova - dohoda o narovnání s TESPO RAC spol. s r.o. Pokračování

bodu 162.3, 163.11. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

166.5 Doplnění rozhodnutí RMČ o zamítavém stanovisku bodu č. „3 zjednání KÚRI dne 28. 3. 2022.

kdy na jednání RMC dne 30.3.22 vypadl bod 3). Předkládá: Ing. Cestmír Mudruňka, referent realizace

investic.

166.6 Žádost - zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro držitele průkazu ZTP v ul. K Horoměřicům

Předkládá: Ing. J. Krulíková, tajemnice.

166.7 Vyhodnocení záměru č. 33.2022 na pronájem části pozemku - zahrádky, parc. č. 393/3, díl C k.ú.

Sedlec o výměře 300 m2, pokrač. Bodu 163.1. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

166.8 Vyhodnocení záměru č. 34.2022 na pronájem části pozemku, parc. č. 2375, k.ú. Suchdol,

Suchdolské nám.před č.p. 734 pro umístění max. 3 stolků kavárny DON Cafeto, pokrač. Bodu 163.2.

Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

166.9 QCM provoz profilu zadavatele na PVU — prodloužení smlouvy na období 2022/2023. Předkládá:

starosta.

166.10 Žádost o finanční příspěvek na činnost terénní služby rané péče, EDA cz, z.ú. Předkládá: starosta.

166.11 Stížnost — stav ulice Vysokoškolská, Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.

166.12 RO - Navýšení rozpočtu roku 2022 - o částku 1.000.000 Kč na Humanitární pomoc uprchlíkům

z Ukrajiny. Předkládá: J. Stůla, ved. EO.

166.13 Smlouva na projektovou dokumentaci stavby „Rekonstrukce komunikací Starý Suchdol“.

Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

166.14 Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava - manuál. Pokračování 165.1. Předkládá: starosta.

166.15 Výstavba přípojek a inženýrských sítí. Pokračování 161.1. Předkládá: lng. Vik, místostarosta.

166.16 Vyhlášení záměru — pronájem ordinace v budově č.p. 734. Předkládá: Ing. M. Kosař, ved. OHSOM.

166.17 Participativni rozpočet MC Praha-Suchdol 2022 - výsledky hlasování. Předkládá: Ing. V.

Stěpánková, místostarostka.

166.18 Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava — manuál. Předkládá: starosta.



ZÁPIS sz 166. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 18. KVĚTNA 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.

166.1 Rekonstrukce komunikací Budovec - projekt - změny v rozsahu a terminech zpracování

projektové dokumentace na stavbu. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada bere

na vědomí změny v rozsahu a termínech zpracování projektové dokumentace na stavbu

„Rekonstrukce komunikací Budovec - projekt“ z důvodu změn v architektonickém řešení

Suchdolského náměstí a ulice Internacionální a v důsledku aplikace „Strategie adaptace na změnu

klimatu"; současně se ceny prací od 1. 1. 2022 upravují o vliv inflace za rok 2021 a o požadované

vícepráce, méněpráce. Ráda po úpravách souhlasí s dodatkem č. 3 smlouvy o dílo se spol. Sinpps

sro“, IČ: 62584332, kterým se stanovují termíny dokončení díla a celková cena díla se zvyšuje o

162.141 Kč bez DPH na celkovou cenu 2.987.690 Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu podpisem

dodatku. Hlasování o usnesení: 4-0-1

166.2 RO - navýšení rozpočtu roku 2022 - neinvestiční neúčelové dotace z rozpočtu hl. m.

Prahy ve výši 1.793 tis. Kč. Předkládá: J. Štůla, ved. EO. Usnesení rady: Rada souhlasí

s navýšením rozpočtu roku 2022 o neinvestiční neúčelovou dotáci ztitulu doplnění dodatečného

finančního vztahu k MČ HMP z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2022 ve výši 1.793 tis. Kč s tím, že

z nich Ize v případě potřeby hrádit i investiční výdaje a účel jejich čerpání je kompetenci MČ. Rada

žádá FV á ZMČ o projednání RO. Ráda ukládá EO zařádit fin. prostředky do rozpočtu r. 2022 dle

pokynu MHMP. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem 3035. Příjmy i výdaje budou označeny

UZ, ORJ á ORG dle metodiky MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0

166.3 RO - navýšení rozpočtu r. 2022 o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 187 tis. Kč na

podporu aktivit v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni. Předkládá: J. Štůlá, ved.

EO. Usnesení rady: Rada souhlasí se zvýšením rozpočtu na rok 2022 o účelovou neinvestiční dotaci

z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 187 tis. Kč a v té souvislosti schvaluje následující rozpočtové

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

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, UZ 81, ORJ 504, zvýšit 0 Kč

187.000,-; výdajová strana: odpa 4349 — ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva a pol.

5011 — pláty zam. v pracovním poměru, UZ 81, ORJ 504 zvýšit 0 Kč 70.000,-; odpa 4349 — ostatní

soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva a pol. 5021 — ostatní osobní výdaje, UZ 81, ORJ 504

zvýšit 0 Kč 60.000,-; odpa 4349 — ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva a pol. 5031 —

povinné pojistné ná soc. zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti, UZ 81, ORJ 504

zvýšit 0 Kč 15.000,-; odpa 4349 — ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva a pol. 5032 —

povinné pojistné na veřejné zdravotnictví, UZ 81, ORJ 504 zvýšit 0 Kč 5.000,-; odpa 4349 — ostatní

soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva a pol. 5132 — ochranné pomůcky, UZ 81, ORJ 504

zvýšit 0 Kč 25.000,-; odpa 4349 — ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva a pol. 5169 —

nákup ost. služeb, UZ 81, ORJ 504 zvýšit 0 Kč 12.000,-. Rozpočtové opatření bude provedeno pod č.

dokladu 3034. Dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2022 s rozpočtem hl. m. Prahy. Příjmy i

výdaje budou označeny UZ, ORJ á ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá EO zajistit provedení

schváleného rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0

166.4 Vyúčtování služeb v BD Stehlíkova - dohoda o narovnání s TESPO RAC spol.s r.o.

Pokračování bodu 162.3, 163.11. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady:

Rada schvaluje po úpravách „Dohodu o narovnání“ mezi městskou částí Praha-Suchdol a firmou

TESPO RAC. Předmětem dohody je povinnost firmy TESPO RAC s.r.o., sídlem Na Jarově 2424/2,

130 00 Praha 3 — Žižkov, IČ 448 51 901, uhradit částku 200.000 Kč, jakožto náhradu škody, která

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



vznikla MČ Praha-Suchdol při mimosoudní dohodě ohledně nesprávného vyúčtování služeb v letech

2016 — 2020 Rada pověřuje starostu podpisem dohody. Hlasování o usnesení: 5-0-0

166.5 Žádost o stanovisko k záměru stavby — doplnění stanoviska k bodu č. 3 zjednání KÚRI.

Předkládá: lng. Čestmír Mudruňka, referent realizace investic. Usnesení rady: „Žádost o stanovisko

k záměru stavby RD na pozemcích parc. č. 74/15 a 74/16 v k.ú Suchdol s názvem „NOVOSTAVBA

RD PRAHA SUCHDOL“, žadatel Ing. arch.__stavebnik Habitation s.r.o.“ Usneseni

rady: Rada nesouhlasi s výše uvedeným projektem stavby, protože dle projednané a schválené

urbanistické Studie Starý Suchdol z roku 2020 pořízené HMP jsou v této části Suchdola

požadovány samostatně stojící rodinné domy.. Rada ukládá tajemníkovi KÚRI zaslat stanovisko rady

a informaci o schválené studii žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

166.6 Žádost - zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro držitele průkazu ZTP v ul.

K Horoměřicům Předkládá: Ing. J. Krulíková, tajemnice. Usnesení Rady: Rada souhlasí se zřízením

vyhrazeného parkovacího stání pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P pro pana J-J-, vozidlo SPZ

_amístní komunikaci K Horoměřicům, která je ve správě MC Praha-Suchdol, dle přílohy.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

166.7 Vyhodnoceni záměru č. 33.2022 na pronájem části pozemku - zahrádky, parc. č. 393/3, díl

C k.ú. Sedlec o výměře 300 m2, pokračování bodu 163.1. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Rada

bere na vědomí, že k záměru č. 33.2022 se nikdo nepřihlásil.

166.8 Vyhodnocení záměru č. 34.2022 na pronájem části pozemku, parc. č. 2375, k.ú. Suchdol,

Suchdolské nám. před č.p. 734 pro umístění max. 3 stolků kavárny DON Cafeto, pokrač. Bodu

163.2. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 2375,

k.ú. Suchdol, Suchdolské nám. před č.p. 734 pro umístění max. 3 stolků kavárny DON Cafeto za

následujících podmínek: Nájemní smlouva na dobu určitou do 30. 9. 2022; cena za pronájem činí 700

Kč za měsíc; provoz posezení od 9.00 hod do 22.00 hod.; po dobu provozu zařízení bude zachován

průchod pro pěší a průjezd kočárků na chodníku; přednostní pronájem panu Michalu Novotnému, IC

01126946. Rada souhlasí s náj. smlouvou č. 36/2022 a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování

o usnesení: 4-0-1

Po projednání bodu 166.8jednání opustila lng. Lněničková.

166.9 Profilu zadavatele na Portálu vhodné uveřejnění - prodloužení smlouvy na období

2022/2023. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s objednávkou na prodloužení

provozu Profilu zadavatele na Portálu vhodné uveřejnění na období 2022/2023, cena 10.000 Kč bez

DPH za rok. Rada ukládá úřadu vystavit objednávku. Hlasování o usnesení: 4-0-0

166.10 Žádost o finanční příspěvek na činnost terénní služby rané péče, EDA cz, z.ú. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje poskytnutí daru VPO EDA na terénní služby rané péče ve

výši 10.000 Kč. Rada děkuje této společnosti za poskytování kvalitních služeb konkrétním občanům

Suchdola. Rada po úpravách schvaluje darovací smlouvu na uvedený dar, povéřuje starostu jejím

podpisem a ukládá úřadu dar po podpisu smlouvy zaslat příjemci, Hlasování o usnesení: 4-0-0

166.11 Stížnost — stav ulice Vysokoškolská, Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Usnesení rady:

Rada bere na vědomí a pověřuje starostu, aby na stížnost odpověděl. Hlasování o usnesení: 4-0-0

166.12 RO - Navýšení rozpočtu roku 2022 o částku 1.000.000 Kč na Humanitární pomoc

uprchlíkům z Ukrajiny. Předkládá: J. Štůla, ved. EO. RMČ v souladu s usnesením zastupitelstva

souhlasí s navýšením rozpočtu na rok 2022 o 1 mil. Kč na humanitární pomoc a v té souvislosti

schvaluje následující rozpočtové opatření: příjmová strana: 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 1.000.000,-; výdajová strana: 6221 — Humanitární zahraniční

pomoc přímá a pol. 5331 — neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, ORJ 504 zvýšit 0 Kč

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

zajistit provedení schváleného rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení: 4-0-0

166.13 Smlouva na projektovou dokumentaci stavby ,,Rekonstrukce komunikaci Starý

Suchdol“. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí změny v

rozsahu a termínech zpracování projektové dokumentace na stavbu „Rekonstrukce komunikací

Starý Suchdol“ z důvodů nezbytného upřesnění rozsahu prací a rozdělení přípravy projektové

dokumentace na dvě etapy. Změna rozsahu a etapizace díly byly provedeny na základě posouzení

jednotlivých stavebních objektů ve výkonově fázi VF1 (průzkumy), z hlediska řešení

majetkoprávních poměrů a aktuálního stavu ulic. Současně s upřesněním rozsahu prací se ceny

prací od 1.1.2022 upravují o vliv inflace za rok 2021 a o požadované vícepráce, méněpráce. Rada

po úpravách souhlasí s dodatkem č. 2 smlouvy o dílo se spol. Sinpps s.r.o.“, IC: 62584332, kterým

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



se stanovují termíny dokončení díla a celková cena díla se snižuje o 35 530.- Kč bez DPH na

celkovou cenu 1 734 470,- Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu podpisem dodatku. Hlasování

o usnesení: 3-0-1

166.14 Jednání s řediteli MŠ. Předkládá: starosta. Ředitelé mateřských škol zřizovaných MČ

informovali o počtu dětí přihlášených při květnovém zápisu do mateřských škol na školní rok

2022/2023.

166.15 Výstavba přípojek a inženýrských sítí. Pokračování 161.1. Předkládá: Ing. Vik,

místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí stav přípravy výběrového řízení a po úpravách

schvaluje zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy o dílo na stavbu kanalizace na Mírách

rozšířené o vodovodní a kanalizační přípojky a o stavbu vodovodu v ul. Na Rybářce. Rada ukládá

urychleně dokončit přípravu podkladů a vyhlásit neprodleně výběrové řízení na podlimitní veřejnou

zakázku na tuto stavbu. Hlasování o usnesení: 4-0-0

166.16 Ukončení nájmu ordinace; vyhlášení záměru — pronájem ordinace v budově č.p. 734.

Předkládá: Ing. M. Kosař, ved. OHSOM. Usnesení rady: Rada souhlasí s ukončením nájemní

smlouvy č. 53/1999 dohodou k datu 9. 6. 2022 s nájemcem MUDr Jiřinou Majerovou, IČ: 61381136,

sídlem Suchdolské nám 784/3, 16500, Praha-Suchdol. Rada souhlasí s vyhlášením záměru na

pronájem nebytových prostor v 1. NP budovy radnice, které slouží jako ordinace praktického lékaře,

novému nájemci za těchto podmínek:

- nájemní smlouva na dobu neurčitou;

- cena za pronájem činí 43.170 Kč/rok, úhrada čtvrtletně, na účet MČ Praha-Suchdol;

- nájemce je povinen pojistit svůj vlastní movitý majetek;

- smlouva bude účinná okamžikem zveřejnění v Registru smluv;

- přednostní pronájem MUDr. Jana Šutová, IČ: 14313596, sídlem Suchdolské nám 784/3, 165 00

Praha-Suchdol. Rada ukládá úřadu zajistit vyvěšení záměru na úřední desce po dobu 15 dní.

Hlasování o usnesení: 4-0-0 „

166.17 Participativní rozpočet MC Praha-Suchdol 2022 - výsledky hlasování. Předkládá: lng. V.

Stěpánková, místostarostka. Rada bere na vědomí výsledky hlasování vrámci participativního

rozpočtu MČ Praha-Suchdol pro rok 2022. Vrámci hlasování bylo odevzdáno 409 hlasovacích

lístků, účast tak činila 6,85 %. Jednotlivé návrhy obdržely následující počty hlasů:

pořadí ggg; "ggg“ názevnávmu “gig“-

1_ 135 3 SOUSEDSKÉ POSEDÁVÁNÍ 30 000

2. 161 6 PIKNIKOVE MÍSTO VÝHLEDY 160 000

3. 156 4 ZAHRADNÍ DĚTSKÝ DOMEČEK 50 000

4. 146 8 OBŘÍ HOUPAČKA 250 000

5_ 112 1 VENKOVNÍ FITNESS POSILOVACi STROJE 330 000

6. 111 2 HOUPAČKY SE SKLUZAVKOU 105 000

7_ 94 5 NEREZOVÝ BAGR NA PÍSKOVIŠTĚ 75 000

3_ 93 7 SKÁKEJ JAKO JELEN 30 000

Usnesení rady: Rada ukládá úřadu zajistit realizaci projektů, které se umístily na prvních třech

místech. Hlasování o usnesení: 4-0-0

Po projednání bodu 166.17 se na jednání dostavila Ing. Lněničková.

166.18 Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava — ceník pohřbívání a služeb Pokračování

165.1. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada pro Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava

schvaluje ceník pohřbívání a ostatních služeb uvedený v příloze usnesení. Hlasování o usnesení: 5-

0-0

Zasedání bylo ukončeno v 18.30 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 19.05.2022

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 


