
Program 169. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

8. června 2022

169.1 Závěrečný účet MČ Praha-Suchdol za r. 2021. Předkládá: J. Štůla, ved. EO.

169.2 RO - navýšení rozpočtu roku 2022 o neinvestiční účelovou dotaci ve výši 11.745 Kč na

mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny. Předkládá: J. Stůla, ved.

EO.

169.3 RO - navýšení rozpočtu roku 2022 o neinvestiční účelovou dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve

výši 1.987,8 tis. Kč na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně

podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství. Předkládá: J. Stůla, ved. EO.

169.4 Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava — řád pohřebiště, nájemní smlouva. Pokračování bodu

168.6 Předkládá: starosta.

169.5 Vyhodnocení záměru 35.2022 na pronájem ordinace v budově č.p. 734. Předkládá: H. Felgrová,

ref. BH.

169.6 Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb. Předkládá: tajemnice.

169.7 Oprava chodníku v ul. Kamýcká mezi Brandejsovým nám. a u|. Na Mírách. Předkládá: lng. Č.

Mudruňka, ref. realizace investic.

169.8 Opravy v budově ZŠ M. Alše. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby.

169.9 Dary pedagogům a vychovatelům zřizovaných škol. Pokračování bodu 167.1. Předkládá: starosta.

169.10 Dary provoznim zaměstnancům škol zřizovaných MČ. Pokračování bodu 167.2. Předkládá:

starosta.

169.11 Poděkování hasičům za účast na zásahu v Alzheimer centru v Roztokách. Předkládá: starosta.

169.12 Pozvánka na oslavu 21. výročí otevření Horizontu. Předkládá: starosta.

169.13 Rozšíření objednávky č. 342/2022 - o přeložku splaškové kanalizace v části ulv. Internacionální

v souvislostí 5 akcí „Rekonstrukce komunikace Budovec-projekt“. Předkládá: lng. C. Mudruňka, ref.

realizace investic.

169.14 Vyhodnocení poptávky na projektanta chodníku a podélného parkování v ul. U Kruhovky.

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

169.15 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 177/2020 - grafické služby. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KCP.

169.16 Zřízení nového pracovního místa Pracovník pro sociální a komunitní činnost v KC Půda.

Předkládá: starosta.

169.17 Doplnění stanoviska Mč k projektu dočasné haly ELMET. Předkládá: starosta.

169.18 Byt č. 12 v BD č.p. 941, ul. Kamýcká. Pokračování bodu č. 165.3. Předkládá: starosta.

169.19 Usneseni Rady hlavniho mésta Prahy číslo 1366 ze dne 6.6.2022 k záměru odboru investičního

MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 3106 TV Suchdol etapa 0007 Komunikace Výhledy".

Předkládá: starosta.

169.20 Víkendový provoz v oblasti Suchdola na autobusové lince 160. Předkládá: starosta.



ZÁPIS zE 169. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 8. ČERVNA 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.

169.1 Závěrečný účet MČ Praha-Suchdol za r. 2021. Předkládá: J. Štůlá, ved. EO. Usnesení rady:

Rada bere na vědomí předložené dokumentyvk závěrečnému účtu za r. 2021 a žádá o projednání

závěrečného účtu ve finančním výboru a v ZMC. Hlasování o usnesení: 5-0-0

169.2 RO - navýšení rozpočtu roku 2022 o neinvestiční účelovou dotaci ve výši 11.745 Kč na

mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny. Předkládá:

J. Stůla, ved. EO. Usnesení rady: Rada souhlasí snavýšením rozpočtu r. 2022 o účelovou

neinvestiční dotaci ve výši 11.745 Kč určenou na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním

pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace a v té souvislosti

schvaluje následující rozpočtové opatření: příjmová strana: odpa 6330 — převody vl. fondům

v rozpočtech územní úrovně a pol. 4137 — neinv. převody mezi statutárními městy a jejich městskými

obvody nebo částmi, UZ 137, ORJ 504, zvýšit 0 Kč 11.700,-; výdajová strana: 6221 — humanitární

zahraniční pomoc přímá á pol. 5156 — pohonné hmoty, UZ 137, ORJ 504, zvýšit 0 Kč 11.700,-. Uprava

rozpočtu bude provedena pod číslem 3044, nevyužité finanční prostředky podléhají vyúčtování

vrámci 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

169.3 RO - navýšení rozpočtu roku 2022 o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu hl. m.

Prahy ve výši 1.987,8 tis. Kč na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských

zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství. Předkládá:

J. Stůla, ved. EO. Usnesení rady: Rada souhlasí s navýšením rozpočtu roku 2022 o účelovou

neinvestiční dotaci na posílení mzdových prostředků zaměstnánců škol a školských zařízení včetně

podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství ve výši 1.987,8 tis. Kč a žádá FV á

ZMC o projednání. Rada dále ukládá EO zařadit finanční prostředky do rozpočtu r. 2022 dle pokynu

MHMP. Uprava rozpočtu bude provedena pod číslem 3042. Příjmy i výdaje budou označeny UZ,

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

169.4 Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava - řád pohřebiště, nájemní smlouva.

Pokračování bodu 168.6. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí doplněný návrh

provozního řádu a ukládá projednat návrh 3 hygienickou stanici a dopracovat řád a vzorovou

smlouvu ve spolupráci s AK Dohnal-Bernard. Rada ukládá úřadu: předložit radě návrh přílohy řádu

Podmínky hrobových míst v otevřeném formátu s návrhem vymezení závazných a doporučených

podmínek hrobových zařízení; neprodleně zajistit finální návrh zákrytových desek kolumbária včetně

upevnění, materiálu a povrchových úpravy a projednat s dodavatelem. Hlasování o usnesení: 5-0-0

169.5 Vyhodnocení záměru 35.2022 na pronájem ordinace v budově č.p. 734. Předkládá:

H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada souhlasí s pronájmem nebytového prostoru v 1. NP

budovy radnice (Suchdolské nám. 734/3) pro ordinaci praktického lékaře.

Podmínky pronájmu:

- nájemní smlouva na dobu neurčitou, „

- cena za pronájem činí 43.170 Kč za rok, úhrada čtvrtletně na účet MC Praha-Suchdol,

- nájemce je povinen pojistit svůj vlastní movitý majetek,

- smlouva bude účinná okamžikem zveřejněníy Registru smluv,

- přednostní pronvájem MUDr. J-S-, IC 14313596, se sídlem Suchdolské nám. 734/3, 165 00

Praha-Suchdol, IC 01126946. „

Rada po úpravách souhlasí s nájemní smlouvou č. 38/2022 s nájemcem MUDr. JÍ- IC

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



14313596, se sídlem Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol, a pověřuje starostu podpisem

smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

169.6 Smlouva o poskytování pracovně-lékařských služeb pro Úřad MČ. Předkládá: tajemnice.

Usnesení rady: Rada schvaluje dohodu s MUDr. J-M-o ukončení smlouvy č. 52/2001

o poskytování závodní preventivní péče ke dni 9. 6. 2022. Rada pověřuje starostu podpisem dohod .

Rada schvaluje smlouvu c. 44/2022 o poskytování pracovně-lékařských služeb s MUDr. Š

s účinností od 10. 6. 2022. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

169.7 Oprava chodniku v ul. Kamýcká mezi Brandejsovým nám. a ul. Na Mírách. Předkládá: lng.

Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada po provedeném průzkumu cen souhlasí

s výběrem společnosti Commatel Uher, s.r.o. IČ: 27092348 jako dodavatele opravy chodníku Kamýcká

mezi Brandejsovým nám. a ul. Na Mírách. Celková předpokládaná cena činí 632 991 Kč bez DPH.

Rada ukládá úřadu, aby připravil objednávku stím, že práce budou fakturovány na základě výkazu

skutečně provedených prací vjednotkových cenách dle cenové nabídky. Hlasování o usnesení: 5-0-0

169.8 Opravy v budově ZŠ M. Alše. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby. Usnesení rady:

Rada souhlasí s výběrem dodavatele oprav budov v areálu ZŠ M. Alše vPráze-Suchdole

prováděných během prázdnin současně s realizací rekonstrukce knihovny - společnosti AMIKA

FIRST s.r.o., IČ: 24219169, za předpokládanou cenu 141.082,42 Kč bez DPH. Jedná se o opravu

fasády, schodiště a stěny jídelny. Rada ukládá úřadu, aby práce objednal s tím, že vzhledem

k upřesňování rozsahu poškození po odkrytí budou práce fakturovány zejména v případě havarijní

opravy stěny jídelny na základě výkazu skutečně provedených prací v jednotkových cenách dle

cenové nabídky případně ceníku URS; a aby připravil návrh rozpočtového opatření na financování

opravy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

169.9 Dary pedagogům a vychovatelům zřizovaných škol. Pokračování bodu 167.1. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje následující pravidla pro poskytnutí darů pedagogickým

pracovníkům ávychoVátelům příspěvkových organizací zřizovaných MC Praha-Suchdol za školní

rok 2021/2022:

- příjemcem daru je pedagogický pracovník či vychovatel, který byl zaměstnancem příspěvkové

organizace během školního roku 2021/2022 minimálně 5 měsíců a jeho pracovní poměr stále trvá.

- dar bude poskytnut ve výši 8000 Kč pro každého pedagogického pracovníka, který byl

zaměstnancem příspěvkové organizace v období září 2021 - červen 2022 (tj. po dobu 10 měsíců);

- pokud byl příjemce zaměstnancem příspěvkové organizace kratší dobu než 10 měsíců, poskytuje

se mu dar v alikvótní výši.

Rada dle výše uvedených vkritěrií schvaluje poskytnutí finančních darů „ 60 pedagogickým

pracovníkům/vychovatelům ZS „M- Alše, 21 pedagogickým pracovníkům MS Gagarinova a 9

pedagogickým pracovníkům MS KRoztokům. Rada po úpravách schvaluje vzorovou darovací

smlouvu na uvedené dary. Ráda ukládá úřadu připravit darovací smlouvy pro jednotlivé pedagogické

pracovníky. Rada ukládá vedoucímu EO zaslat po podpisu smluv oběma stranami dary na účty

příjemců. Hlasování o usnesení: 5-0-0

169.10 Dary provoznim zaměstnancům škol zřizovaných MČ. Pokračování bodu 167.2.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje poskytnutí daru provozním zaměstnancům škol

zřizovaných MC Praha-Suchdol dle následujících pravidel:

- ve výši 4.000,- Kč pro pracovní úvazek 0,5 - 1,0;

- ve výši 2.000,- Kč pro pracovní úvazek 0,1 - 0,49.

- příjemcem daru je pracovník, který byl zaměstnancem příspěvkové organizace během školního roku

2021/2022, min. 5 měsíců a pracovní poměr trvá;

- pokud byl příjemce zaměstnancem příspěvkové organizace kratší dobu než 10 měsíců, poskytuje

se mu dar v alikvótní výši..

Rada schvaluje vposkytnutí darů 17 provozním zaměstnancům ZŠ M. Alše, 7 provozním

zaměstnancům MS Gagarinova a 4 provozním zaměstnancům MS K Roztokům dle výše uvedených

kritérií. Rada schvaluje po úpravách vzor darovací smlouvy. Rada ukládá úřadu připravit darovací

smlouvy pro jednotlivé zaměstnance a dále ukládá vedoucímu EO zaslat po podpisu smluv oběma

stranami dary na účty příjemců. Hlasování o usnesení: 5-0-0

169.11 Poděkování hasičům za účast na zásahu v Alzheimer centru v Roztokách. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada děkuje členům Jednotky dobrovolných hasičů městské části Praha-

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



Suchdol uvedeným v příloze tohoto usnesení za perfektně zvládnutý zásah u požáru v Alzheimer

centru v Roztokách. Ráda ukládá starostovi, aby zajistil zaslání poděkování hasičům. Rada

schvaluje dar SDH Suchdol ve výši 7.500 Kč jako ocenění za mimořádně náročný zásah. Rada po

úpravách schvaluje darovací smlouvu na uvedený dar. Hlasování o usnesení: 5-0-0

169.12 Pozvénka na oslavu 21. výročí otevření Horizontu. Předkládá: starosta. Rada bere na

vědomí.

169.13 Objednávka přeložky splaškové kanalizace v části ul. Internacionální. Předkládá: Ing.

Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Ráda souhlasí s objednáním projektové

dokumentace přeložky kanalizace v ul. Internacionální v souvislostí s dokončením stoky B v ulici

Kamýcké á 3 akci „Rekonstrukce komunikace Budovec-projekt“ u společnosti "sinpps s.r.o.", IC:

62584332 za cenu 49.500 Kč bez DPH. Přeložka vyřeší současné nedostatečné spády kanalizace

napojením do nově hlubší stoky B na Brandejsově nám. a současně umožní aplikaci požadavků tzv.

modré a zelené infrastruktury. Rada ukládá OHSOM, aby připravil objednávku a pověřuje starostu

podpisem. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Po projednání bodu 169.13 jednání opustila Ing. Lněničková.

169.14 Vyhodnocení poptávky na projektanta chodníku a podélného parkování v ul.

U Kruhovky. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Ráda po

provedeném průzkumu cen souhlasí s výběrem společnosti Support design s.r.o., IČ: 07773030, pro

vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení chodníku a podélného

parkovacího stání včásti ulice U Kruhovky včetně zapracování připomínek dotčených orgánů.

Celková předpokládaná cena je 71.000 Kč bez DPH. Rada ukládá úřadu, aby připravil objednávku a

pověřuje starostu, aby objednávku podepsal. Hlasování o usnesení: 4-0-0

Po projednání bodu 169.14 se na jednání vrátila lng. Lněničková

169.15 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 177/2020 — grafické služby. Předkládá: Z. Krumpholcová,

vedoucí KCP. Usnesení rady: Rada souhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. 177/2020, s M-

Z_ IČ: 75335735, kterým se navyšuje cena za grafické služby při přípravě Suchdolských

listů — od června 2022 o 10 %. Rada pověřuje starostu podpisem dodatku. Hlasování o usnesení:

5-0-0

169.16 Zřízení nového pracovního místa Pracovník pro sociální a komunitní činnost v KC

Půda. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí se zřízením nověho pracovního místa

v KC Půda s názvem Pracovník pro sociální a komunitní činnost v KC Půda. Ráda ukládá ůřádu

připravit ke schválení změnu Organizačního řádu. Hlasování o usnesení: 5-0-0

169.17 Doplnění stanoviska MČ k projektu dočasné haly ELMET. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Ráda ukládá ůřádu MČ doplnit stanovisko MČ č.j. UMC P_SUCH 00373/2022/2 ze dne

10. 3.2022 kdokumentaci pro ÚR á SP novostavby dočasně skladovací haly Elmet o nesouhlas

užívat jako dopravní napojení k novostavbě haly pozemek 6/1, k.ú. Suchdol. Hlasování o usnesení:

5-0-0

169.18 Byt č. 12 v BD č.p. 941, ul. Kamýcká. Pokračování bodu č. 165.3. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada s ohledem na usnesení vlády ČR č. 207 ze dne 16. března 2022 o vyčlenění

volných ubytovacích kapacit v krajích pro osoby přicházející z území Ukrajiny, souhlasí se změnou

podmínek užívání vyčleněného bytu č. 12 v BD č.p. 941, ul. Kamýcká a schvaluje zrušení povinnosti

uživatele se statutem uprchlíka z Ukrajiny platit měsíční příspěvek na služby ve výši 3.000 Kč. Rada

ukládá ůřádu, aby informoval uživatele bytu, provedl finanční vypořádání (vrácení případných plateb za

služby) a u MHMP zajistil poskytování příspěvku na ubytování dle usnesení vlády č. 207 ze dne 16.

března 2022. Hlasování o usnesení: 5-0-0

169.19 Usneseni Rady hlavniho mésta Prahy číslo 1366 ze dne 6. 6. 2022 k záměru odboru

investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 3106 TV Suchdol etapa 0007

Komunikace Výhledy". Předkládá: starosta. Ráda bere na vědomí, že Rada hlavního města Prahy

rozhodla usnesením číslo 1366 ze dne 6. 6. 2022 o souhlasu s organizací výběru zhotovitele veřejné

zakázky "Stavba č. 3106 TV Suchdol etapa 0007 Komunikace Výhledy". Předmětem plnění veřejné

zakázky je kompletní rekonstrukce ulice Ke Stavebninám, část ulice Vysokoškolská (od křižovatky

Výhledské náměstí po křižovatku s ulicí Kosova), Výhledské náměstí (křižovatka s Kamýckou,

křižovatka s ulicí Vysokoškolská), část ulice Kosova od křižovatky s ulicí Vysokoškolská k ulici

Kamýcká, včetně odvodnění, obnovy veřejného osvětlení a přeložek sítí.

169.20 Víkendový provoz v oblasti Suchdola na autobusové lince 160. Předkládá: starosta. Ráda

bere na vědomí, že návrh na zavedení víkendového provozu linky č. 160 na území Suchdola byl ze

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



strany náměstka primátora hl.m. Prahy pro dopravu zamítnut.

Zasedání bylo ukončeno v 19:10 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 08. 06. 2022

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


