
Program 177. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

31. srpna 2022

177.1 Hodnocení plnění rozpočtu MČ Praha-Suchdol zal. Pol. r. 2022. Předkládá: J. Štůla, ved. EO.

177.2 Zahrady se hřbitovem u Kaple sv. Václava — žádost o náhradu škody, pokrač. bodu 174.10.

Předkládá: místostarosta.

177.3 Cestovní náhrady — návrh dodatku č. 4. Předkládá: tajemnice.

177.4 MŠ K Roztokům - žádost o navýšení příspěvku na provoz. Předkládá: J. Hešíková, ředitelka MŠ

177.5 Pronájem velké zasedací místnosti radnice pro cvičení Pilates. Předkládá: Z. Krumholcová,

vedoucí KCP.

177.6 Spoluúčast na Slavnostech břehů Vltavy 2022. Předkládá: Z. Krumholcová, vedoucí KCP.

177.7 Cenová nabídka na autorský dozor nad zpracování projekt. dokumentace rekonstrukce Such.

Náměstí, ul. Na Budovci. Předkládá: starosta

177.8 Cenová nabídka na návrh architektonicko-krajinářského řešení uličních prostorů - Výhledy I.

Předkládá: starosta.

177.9 Pravidla grantového programu „Dobré sousedství“ 2022, Letiště Praha. Předkládá: starosta

177.10 Pomník Rudé armádě — odstranění. Předkládá: starosta.

177.11 Přepojení kanalizace Výhledy l. Předkládá: místostarosta.

177.12 Organizace Memoriálu F. Malého v požárním útoku - uzavírka dopravy na Suchdolském náměstí.

Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KCP.

177.13 Fond podpory žáků ZŠ pro nízkopříjmové domácnosti. Předkládá: starosta.

177.14 ZŠ - nový školní rok - jednání s ředitelkou ZŠ. Předkládá: starosta.

177.15 Organizace XVII. Suchdolského posvícení - uzavírka dopravy na Suchdolském náměstí.

Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KCP.

177.16 Navýšení ceny za opravu 100 mb chodníku v ul. Suchdolská u sběrného dvora. Předkládá arch.

Navrátilová, referentka veřejného prostoru.



ZÁPIS ZE 177. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 31. 8. 2022

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Andrea Hrobská Mináriková — radní

lng. Gabriela Lněničková - radní

Omluveny: lng. Anna Genzerová - tajemnice

Ověřovatelé: Ing. Věra Štěpánková, Ing. Václav Vik

Zapisovatel: lng. Petr Hejl - starosta

Zasedání bylo zahájeno v 16.15 hod.

177.1 Hodnocení plnění rozpočtu MČ Praha-Suchdol za I. pol. r. 2022. Předkládá: J. Štůla, ved. EO.

Usnesení rady: Rada MČ bere na vědomí předložené dokumenty ke zhodnocení hospodaření za I. pol. r.

2022 k a mezitímní účetní závérce a žádá o projednání ve finančním výboru a v zastupitelstvu. Rada žádá

OHSOM o předložení plnění finančního plánu VHČ za 1. pololetí na příští jednání rady dne 7. 9. 2022.

Hlasování o usnesení: 5-0-0.

177.2 Zahrady se hřbitovem u Kaple sv. Václava — žádost o náhradu škody, pokrač. bodu 174.10.

Předkládá: místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí žádost spol. EKIS, zhotovitele uvedené

stavby, 0 uhrazení finančního nároku za údajné škody vzniklé této společnosti zejména v důsledku přerušení

stavby v roce 2021 z důvodu provádění archeologických průzkumů. Rada souhlasí s pověřením advokátní

kanceláře „KLATOVSKÝ & SVATON, advokátní kancelář sro“, zastupováním městské části ve věci

oprávněnosti požadavku spol. EKIS z hlediska uzavřené smlouvy o dílo, ZZVZ a dalších zákonů na základě

plné moci za podmínek vymezených v rámcové příkazní smlouvě č. 005/2022. Rada pověřuje starostu

podpisem plné moci a ukládá úřadu neprodleně zaslat plnou moc advokátní kanceláři. Hlasování o usnesení:

5-0-0.

177.3 Cestovní náhrady - návrh dodatku č. 4. Předkládá: tajemnice. Usnesení rady: Rada schvaluje s

odkazem na aktualizaci vyhlášky č. 237/2022 Sb. o cestovních náhradách dodatek č.4 směrnice MC 2/2012.

Hlasování o usnesení: 5-0-0.

177.4 MŠ K Roztokům - Žádost o navýšení příspěvku na provoz. Předkládá: J. Hešíková, ředitelka MŠ.

Rada odkládá na příště.

177.5 Pronájem velké zasedací místnosti radnice pro cvičení Pilates. Předkládá: Z. Krumpholcová,

vedoucí KCP. Usneseni rady: Rada vyhlašuje záměr na pronájem velké zasedací místnosti budovy UMC

Praha-Suchdol ve třetím NP o celkové výměře 91,90 m2 za účelem cvičení jógy a pilates za následujících

podmínek: cvičení bude probíhat v úterý a čtvrtek 18-20 hodin, nájemní smlouva na dobu určitou od

1. 10. 2022 do 30. 06. 2023, nájemné ve výši 160 Kč bez DPH za hodinu dle ceníku MČ Praha-Suchdol, po

každém cvičení a po skončení nájmu nájemce vrátí nebytové prostory ve stavu, v jakém je převzal

spřihlédnutím kobvyklému opotřebení. Přednostní pronájem lng. Andree Křížové, IČ 88272711. Rada

ukládá úřadu zajistit vyvěšení záměru na úřední desce na dobu 15 dní. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

177.6 Spoluúčast na Slavnostech břehů Vltavy 2022. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KCP.

Usneseni rady: Rada souhlasí se spoluúčastí MČ a SDH Praha-Suchdol na kulturní akci Slavnosti břehů

Vltavy, která se uskuteční v sobotu 17. září 2022 od 13 hodin u přívozu Roztoky-Klecany. Rada souhlasí se

spoluúčastí na financování akce částkou ve výši 12 tis. Kč určenou na kulturní program. Rada bere na

vědomí, že SDH Praha-Suchdol zajistí zapůjčení techniky a vybavení, a KC Půda zajistí stánek s propagací

suchdolských společenských akcí a doprovodné aktivity. Hlasování o usnesení: 5-0-0

177.7 Projektová dokumentace rekonstrukce Suchdolského náměstí a komunikacívna Budovci.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s autorským dozorem Ing. Jeníkové, IC: 873 613 29

implementace modrozelené infrastruktury a architektonického řešení do projektu DUR, DSP a DPS na akci

TV Suchdol- Budovec v ceně 750 Kč/hod. v max. rozsahu do 150 hodin. Hlasování o usnesení: 4-0-1

177.8 Rekonstrukce komunikací Výhledy I - implementace modrozelené infrastruktury. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s prověřením možností implementace modrozelené infrastruktury

dle požadavků IPR Praha a s následnou úpravou DPS na akci TV Suchdol - komunikace Výhledy pro

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 



komunikace Vysokoškolská, K Stavebninám, Hašlerové, Majerové, Přeletová. Rada stanovuje základní

podmínku pro návrh úprav projektové dokumentace — změny nesmí oddálit nebo ohrozit zahájení

rekonstrukce komunikací. Rada s ohledem na předchozí spolupráci a nutnost urychleného prověření

připomínek IPR souhlasí s objednáním uvedených prací u Ing. Jeníkové, IČ: 873 613 29 za cenu max. do

118 000,- Kč bez DPH v závislosti na rozsahu prací. Rada pověřuje starostu podpisem objednávky.

Hlasování o usnesení: 4-0-1

177.9 Pravidla grantového programu „Dobré sousedství“ 2022, Letiště Praha. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada bere na vědomí informaci o vyhlášení programu.

177.10 Podnět k odstranění pomníku Rudé armádě na Brandejsově náměstí Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada bere na vědomí podnět pana Šimona Doubka k odstranění pomníku Rudé armádě.

Vzhledem k tomu, že se jedná především o připomínku vojáků padlých při osvobozování Československa a

Prahy od nacistické okupace během 2. sv. války, rada odstranění pomníku nenavrhuje. Hlasování

o usnesení: 5-0-0.

177.11 Přepojení kanalizace Výhledy I. Předkládá: místostarosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s realizací

zakázky „Přepojení kanalizace Výhledy I“, která přepojí 350 EO z areálu BD Výhledy l z ČOV Roztoky do

ÚČOV v Troji v celkových odhadovaných nákladech ve výši 3,7 mil. Kč bez DPH a žádá zastupitelstvo

o projednání. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

177.12 Organizace Memoriálu F. Malého v požárním útoku - uzavírka dopravy na Suchdolském

náměstí. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KCP. Usnesení rady: Rada souhlasí se spoluúčastí MC na

organizaci Memoriálu Františka Malého v požárním útoku v sobotu 1. 10. 2022 na Suchdolském náměstí.

Rada ukládá úřadu, aby zajistil následující dopravní opatření: výluku veškeré dopravy v ulici Internacionální

v úseku Májová - Suchdolská, dne 1. 10. 2022 od 15.00 hod do 22.00 hod. Rada ukládá starostovi, aby

požádal Městskou policii hl. m. Prahy ozajištění dozoru akce vpočtu alespoň 2 strážníků. Hlasování

o usnesení: 5-0-0.

177.13 Finanční podpora žáků ZŠ 2 nízkopříjmových domácnosti. Předkládá: starosta. Rada ve školním

roce 2022-2023 souhlasí s finanční podporou žáků z nízkopříjmových domácností formou příspěvku ve výši

max. 4 000 Kč na jednoho žáka. Příspěvek bude určen na úhradu části nákladů na družinu, školní klub, |y-

žařský výcvik či další jednorázové aktivity pořádané základní školou. Rada ukládá připravit na příští jednání

rady návrh podmínek pro poskytnutí příspěvku. Hlasování: 5-0-0

177.14 ZŠ M. Alše jednání s ředitelkou ZŠ. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí informace

o přípravě nového školního roku. Rada souhlasí s využitím finančních prostředků z veřejné sbírky na

podporu ukrajinských žáků v základní škole ve výši max. 49 000,- Kč (70 kompletů pomůcek v průměrné

ceně 700 Kč/kus) na pořízení povinných pomůcek — zejména učebních sešitů - pro žáky z Ukrajiny. Rada

žádá ředitelku základní školy o neprodleně zaslání podkladů pro nákup sešitů a ukládá OHSOM zajistit

požadované povinné pomůcky. Hlasování: 5-0-0

177.15 Organizace XVII. Suchdolského posviceni — uzavirka dopravy na Suchdolském náměstí.

Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KCP. Usnesení rady: Rada městské části bere na vědomí uspořádání

XVII. ročníku Suchdolského (P)osvícení ve středu 28. 9. 2022 na Suchdolském náměstí. Rada žádá úřad

městské části o zajištění uzavírky ul. Internacionální v úseku Májová - Suchdolská pro veškerou dopravu

vdobě od 11.00 hod do 21.00 hod. Rada ukládá starostovi, aby požádal Městskou policii hl. m. Prahy

o zajištění strážníků pro dohled nad akcí. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

177.16 Oprava chodniku v ul. Suchdolská u sběrného dvora. Předkládá arch. Navrátilová, referentka

veřejného prostoru. Usnesení rady: Rada bere na vědomí prodloužení termínu pro opravu chodníku v ulici

Suchdolská z důvodu rozšíření zakázky 0 nevyhnutelnou opravu havarijního stavu podkladní vrstvy pro

asfaltový povrch. Rada souhlasí s navýšením ceny za opravu chodníku v ul. Suchdolská z důvodu vybourání

poškozeného podkladu a zřízení nového o 203 142,60 Kč bez DPH. Rada ukládá úřadu městské části, aby

připravil objednávku pro vybraného zhotovitele opravy chodníku - společnost Amika FIRST s.r.o., a pověřuje

starostu podpisem objednávky. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

Zasedání bylo ukončeno v 19:30 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 22. 8. 2022

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 


