
Program 174. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

27. července 2022

174.1 Svěření Brandejsova statku z vlastnictví hl. m. Prahy do správy MČ Praha-Suchdol. Předkládá:

Ing. P. Hejl, starosta.

174.2 lnstalace kamer na křižovatce Kamýcká I Výhledské náměstí. Předkládá: Ing. P. Hejl, starosta.

174.3 Přechod na dodavatelské zpracování mezd. Předkládá: Ing. Anna Genzerová, tajemnice.

174.4 Participativní rozpočet 2022, nabídka bistro sad - objednávka - Předkládá: Z. Krumpholcová,

vedoucí KCP.

174.5 Převod přístroje AED do centra Horizont. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KCP.

174.6 Vyhodnocení VŘ - provedení splaškové kanalizace Na Mírách. Předkládá: Č. Mudruňka, referent

realizace investic.

174.7 Stanovení ceny pronájmu pozemků p.č. 2211/1 a 2211/2 - Český kynologický svaz. Předkládá:

Ing. M. Kosař, ved. OHSOM.

174.8 Bezpečnost v Mč Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.

174.9 Stavba „Bytový dům Kamýcká 684 - odstoupení od smlouvy. Předkládá: místostarosta.

174.10 Zahrady se hřbitovem u Kaple sv. Václava - žádost o náhradu škody společností EKIS.

Předkládá: místostarosta.

174.11 Podání žádosti - výzva MV ČR - Podpora integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni

v roce 2022. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KCP

174.12 Stížnost na využívání pozemku parc. č. 2369/2, k.ú. Suchdol. Předkládá Ing. V. Štěpánková,

místostarostka.

174.13 Žádost o výpůjčku části pozemku parc.č. 1627/82, k.ú. Suchdol. Předkládá: starosta.



ZÁPIS ZE 174. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 27. 7. 2022

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

Omluveni: lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

lng. Gabriela Lněničková - radní

Ověřovatelé: Ing. Věra Štěpánková, Ing. Václav Vik

Zapisovatel: lng. Anna Genzerová, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.25 hod.

174.1 Svěření Brandejsova statku z vlastnictvi hl. m. Prahy do správy MČ Praha-Suchdol. Předkládá:

Ing. P. Hejl, starosta. Usneseni Rady: Rada souhlasí s žádostí o svěření pozemku parc.č. 14 o výměře 15.

045 m2 včetně staveb č.p. 1, vše k.ú. Suchdol (Brandejsův statek) z vlastnictví hl. m. Prahy do správy MC

Praha-Suchdol, a to včetně přilehlé části pozemků parc.č.13/1 k.ú. Suchdol (druh pozemku: ostatní plocha,

způsob využití: pole, pastviny, způsob ochrany: zemědělský půdní fond, ÚP: ZMK) o výměře cca 12,1 tisíc m2

jako hospodářské zázemí a přilehlých pozemků parc.č. 120/1 (druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:

manipulační plocha, výměra: 5 138 m2) a pozemku parc.č. 1083/1 (druh pozemku: ostatní plocha, způsob

využití: neplodná půda, výměra: 2 849 m2 ) oba k.ú. Suchdol a žádá zastupitelstvo o projednání. Hlasování

o usnesení: 3-0-0.

174.2 Instalace kamer na křižovatce Kamýcká I Výhledské náměstí. Předkládá: lng. P. Hejl, starosta.

Usnesení Rady: Ráda v zájmu zvýšení bezpečnosti v městské části souhlasí s objednáním dodávky a

instalace 3 ks kamer na křižovatce ulic Kamýcká / Výhledské náměstí, které budou připojeny do Městského

kamerového systému, u společnosti LAM Plus, s.r.o., IČ: 25129619, která pro městskou část spravuje

kamerový systém. Celkové předpokládané náklady činí 67.522 Kč bez DPH. Rada ukládá úřadu připravit

objednávku a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování o usnesení: 3-0-0.

174.3 Přechod na dodavatelské zpracování mezd. Předkládá: lng. Anna Genzerová, tajemnice. Usnesení

rady: Ráda vzhledem k ukončení pracovního poměru referentky souhlasí s přechodem na dodavatelské

zpracování mezd společností DATACENTRUM systems & consulting, a.s., IČ: 25631721, v programu DC1,

od 9/2022. Cenová nabídka společnosti DATACENTRUM je srovnatelná s alternativním dodavatelem, a

zpracovává mzdy ve stejném SWjáko MČ. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, nejméně však na 2 roky,

s výpovědní dobou 6 měsíců. Předpokládaná roční cena za zpracování mezd je 300 000,- Kč (cena se odvíjí

od skutečného počtu zpracovaných mezd). Ráda po úpravách souhlasí s návrhem smlouvy který zahrnuje

následný přechod na verzi DC2 za cenu 13,5 tis. Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování

o usnesení: 3-0-0.

174.4 Participativní rozpočet 2022, nabídka bistro sad - objednávka. Předkládá: Z. Krumpholcová,

vedoucí KCP. Usnesení rady: Ráda bere na vědomí, že doručené zboží dle objednávky schválené

usnesením č. 167.10 bylo vráceno a od smlouvy městská část ve 14 denní lhůtě odstoupila (jiný design a

vady dodaných bistro setů). Rada souhlasí s objednáním 26 židlí a 7 stolů Fermob bistro skládací černý kov

od dodavatele Life & furniture s.r.o., IČ: 29159547 za cenu 61.021,50 Kč bez DPH vč. dopravy. Rada

pověřuje úřad objednáním. Hlasování o usnesení: 3-0-0.

174.5 Převod přístroje AED do centra Horizont. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KCP. Usnesení

rady: Ráda bere na vědomí, že z důvodu ukončení provozu hotelu byl z recepce hotelu Galaxie navrácen

přístroj AED. Ráda souhlasí s bezplatným zapůjčením přístroje AED defibrilátor Philips HeartStart Horizontu -

centru služeb pro seniory a po úpravách schvaluje smlouvu č. 170/2022 o bezplatném zapůjčení přístroje.

Hlasování o usnesení: 3-0-0.

174.6 Vyhodnoceni VŘ - provedení splaškové kanalizace Na Mírách. Předkládá: Č. Mudruňka, referent

realizace investic. Usnesení rady: Rada souhlasí s výběrem společnosti MBM TRADE CZ, s.r.o., IC:

25507222, jako dodavatele akce s názvem „Splašková kanalizace v ulici Na Mírách, vodovod, přípojky IS“,

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 



za cenu 9.857.382,54 Kč bez DPH. Vybraná společnost nabídla nejn|23| cenu a splnila podminky

výběrového řízení. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s uvedenou společností. Hlasování

o usnesení: 3-0-0.

174.7 Stanoveni ceny pronájmu pozemků parc.č. 2211/1 Usnesení rady: Rada navrhuje cenu pronájmu

částí pozemků parc.č. 2211/1 a 2211/2 ve výši 20 Kč/mzlrok a ukládá OHSOM projednat cenu svnájemcem -

Ceským kynologickým svazem, 2.3. se sídlem: U Pergamenky 3. 170 00, Praha 7, Holešovice, IC: 00550019

a předložit návrh nájemní smlouvy radě. Hlasování o usnesení: 3-0-0.

174.8 Bezpečnost v MČ Praha-Suchdol. Předkládá: lng. P. Hejl, starosta. Usnesení rady: Rada bere na

vědomí informaci o činnosti bezpečnostních patrol za měsíc červen. Rada ukládá starostovi, aby požádal

městskou policii o prověření problematického místa na pozemku 1627/60 k.ú. Suchdol. Hlasování

o usnesení: 3-0-0.

174.9 Stavba „Bytový dům Kamýcká 684 - odstoupení od smlouvy. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že na stavbě „Bytový dům Kamýcká 684“, prováděné dle smlouvy

o dílo ze dne 27. 4. 2022, č.j. UMCP_SUCH 00891/2022, SoD 007/2022 se spol ACG-Real s.r.o., došlo ze

strany zhotovitele dne 16. 6. 2022 k jednostrannému přerušení prací a zhotovitel neplní i další smlouvou

sjednané povinnosti. I přes výzvu právní kanceláře KLATOVSKÝ & SVATON advokátní kancelář, s.r.o z 15.

7. 2022 nedošlo k obnovení prací a plnění povinností zhotovitele. Rada souhlasí s návrhem advokátní

kanceláře na odstoupení od smlouvy o dílo ze dne 27. 4. 2022, č.j. UMCP_SUCH 00891/2022, SoD

007/2022. Rada dále po úpravách souhlasí s úpravou původní zadávací dokumentace a jejim využitím pro

nové výběrové řízení na podlimitní veřejnou zakázku na uvedenou stavbu. Rada ukládá úřadu provést

neprodleně po odstoupení od smlouvy s původním zhotovitelem výběr nového zhotovitele stavby. Hlasování

o usnesení: 3-0-0.

174.10 Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava — žádost o náhradu škody společností EKIS.

Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta. Rada odkládá na příště.

174.11 Podání žádosti - výzva MV ČR - Podpora integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni

v roce 2022. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KCP. Usnesení rady: Rada po úpravách souhlasí

s podáním žádosti na výzvu Ministerstva vnitra CR na projekty na podporu integrace držitelů dočasné

ochrany na lokální úrovni v roce 2022. Rada pověřuje starostu podpisem žádosti o dotaci na projekt

„SUCHDOLSKA PÚDA POMAHA“, která zahrnuje výdaje spojené s integrací ukrajinských uprchlíků

v městské části Praha-Suchdol v rámci KC Půda v celkové výši 230.000- Kč s 5% spoluúčastí městské

části. Rada ukládá úřadu odeslat žádost do 29. 7. 2022 na MVCR. Hlasování o usnesení: 3-0-0.

174.12 Stížnost na využívání pozemku parc. č. 2369/2, k.ú. Suchdol. Předkládá lng. V. Štěpánková,

místostarostka. Usnesení rady: Rada bere na vědomí problematické užívání pozemku parc. č. 2369/2, k.ú.

Suchdol, a ukládá starostovi požádat o zvýšený dohled nad pozemkem MPP a CZU v rámci patrol a vyzvat

majitele pozemku ke kultivaci a zabezpečení pozemku. Hlasování o usnesení: 3-0-0.

174.13 Žádost o výpůjčku části pozemku parc.č. 1627/82, k.ú. Suchdol. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada žádá HLMP o svěření jižní části pozemku parc.č. 1627/82, k.ú. Suchdol o výměře 670

m2 za účelem realizace projektu v rámci participativního rozpočtu „Piknikové místo Výhledy“. Hlasování

o usnesení: 3-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 18.35 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 27. 7. 2022

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 


