
Program 181. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

5. října 2022

181.1 RO - navýšení rozpočtu roku 2022 ve výši 1 425 tis. Kč - na realizaci části opatření pro

pražské domácnosti ohrožené inflací v roce 2022. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

181.2 RO - navýšení rozpočtu roku 2022 - neinvestiční účelové dotace z MŠMT ve výši 540

tis. Kč. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

181.3 Hodnoceni hospodaření VHČ za 1. pololetí r. 2022. Předkládá: tajemnice

181.4 ČZU — Smlouva o propagaci. Předkládá: tajemnice

181.5 Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě PRE, ul. K Horoměřicům. Předkládá: Ing. M. Kosař,

vedoucí OHSOM.

181.6 Schválení Smlouvy o budouci smlouvě PRE„ ul. K Transformátoru. Předkládá: Ing. M. Kosař,

vedoucí OHSOM.

181.7 Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě PRE, ul. Rohová. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí

OHSOM.

181.8 Připomínkové řízení — Návrh vyhlášky o aktualizaci cenově mapy staveb. pozemků, HLMP.

Předkládá: starosta

181.9 Žádost o pronájem tržního místa, parc. c. 1627/6 - Brandejsovo nám. Předkládá: Ing. M.

Doubková, refernt životního prostředí.

181.10 Zpětný odběr a zpracování elektroodpadu — společnost Elektrowin. Předkládá: Předkládá: Ing.

M. Doubková, refernt životního prostředí.

181.11 Cenová nabídka na Polyfunkční domy Suchdolská — BPC. Předkládá: místostarosta.

181.12 Kamerový systém, rekordér pro 64 kamer — LAM plus,s.r.o. Předkládá: starosta

181.13 zš M. Alše - žádost o zvýšení příspěvku na provozní náklady. Předkládá: ředitelka zs

181.14 ZŠ M. Alše - žádost o poskytnuti příspěvku na projekt „Bloky všeobecné primární prevence

doplňující třídnické hodiny“. Předkládá: ředitelka ZS

181.15 Žádost divadelního souboru o bezplatné poskytnutí prostor KCP. Předkládá: Z. Krupmholcová,

vedoucí KCP.

181.16 Nabídka vánočního osvětlení budovy radnice. Předkládá: Z. Krupmholcová, vedoucí KCP.

181.17 Víkendový provoz KC Půda. Předkládá: Z. Krupmholcová, vedoucí KCP.

181.18 Poděkování za organizaci XVII. Suchdolského posvícení 2022. Předkládá: Z. Krupmholcová,

vedoucí KCP.

181.19 Doručení žádosti o poskytnuti finančního příspěvku - DOBRÉ SOUSEDSTVÍ 2022. Předkládá:

starosta.

181.20 Zahrady u hřbitova. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, referent

181.21 Vyhlášení výběrového řízení na byt č. 2, ul. U Kruhovky 940. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí

OHSOM.

181.22 Zápis zjednání KURI dne 3. 10. 2022. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, tajemník komise.



ZÁPIS ZE 181. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 5. 10. 2022

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Andrea Hrobská Mináriková — radní

lng. Gabriela Lněničková — radní

lng. Anna Genzerová — tajemnice

Omluveni:

Ověřovatelé: Ing. Věra Štěpánková, Ing. Václav Vik

Zapisovatel: lng. Anna Genzerová - tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.15 hod.

181.1 RO - navýšení rozpočtu roku 2022 ve výši 1425 tis. Kč na opatření v oblasti školství pro

pražské domácnosti ohrožené inflací v roce 2022. Předkládá: J. Štúla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada

souhlasí s navýšením rozpočtu r. 2022 o účelovou neinv. dotaci určenou na opatření v oblasti mateřských a

základních škol na pomoc pražským domácnostem ohroženým inflací ve výši 1 425 tis. Kč a ukládá OE

provést rozpočtové opatření v souladu s metodikou rozpočtu a účetnictví hl. m. Prahy. Hlasování o usnesení:

5-0-0.

181.2 RO - navýšení rozpočtu roku 2022 - neinvestiční účelová dotace z MŠMT ve výši 540 tis. Kč.

Předkládá: J. Štúla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí s navýšením rozpočtu. r. 2022 o účelovou

neinv. dotaci z MŠMT, UZ 33090, ve výši 540 000 Kč, určenou pro příspěvkovou organizaci Základní škola

Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360, na financování adaptačních skupin pro děti z Ukrajiny, a

ukládá EO provést rozpočtové opatření v souladu s metodikou rozpočtu a účetnictví hl. m. Prahy. Rada

žádá ZŠ 0 předložení vyúčtování příspěvku městské části na adaptační skupiny pro děti z Ukrajiny

Hlasování o usnesení: 5-0-0.

181.3 Přehled hospodaření VHČ za 1. pololetí r. 2022. Předkládá: tajemnice. Rada bere na vědomí.

181.4 ČZU — Prague Science Film Fest. Předkládá: tajemnice. Usnesení rady: Rada po úpravách souhlasí

s návrhem smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

181.5 Schválení Smlouvy o budouci smlouvě s PRE, ul. K Horoměřicům. Předkládá: lng. M. Kosař,

vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada schvaluje návrh Smlouvy o budoucí smlouvě č.v180/2022 ve

prospěch oprávněného, společnosti PREdistribuce, a. 3. Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSC 150 00, IC:

27376516. Smlouva se týká zřízení věcného břemena na pozemcích parc.č. 1627/3 (ul. K Horoměřicům,

Holubí) 2195/26 (pokračování ul. K Horoměřicům poděl fotbalového hřiště), 2195/27 (cesta k ul. Kamýcká),

2195/28 (rozcestí výše popsaných cest před hřištěm) a 2303 (přilehlý pozemek k pozemku 2195/26), vše ve

správě MČ Praha-Suchdol. Věcně břemeno se zřizuje jako úplatně, za cenu za 10.000,- Kč za první metr a

350,- Kč za každý následující započatý metr. Smlouva o věcném břemeni bude uzavřena na dobu neurčitou.

Rada pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

181.6 Schválení Smlouvy o budouci smlouvě s PRE, ul. K Transformátoru. Předkládá: lng. M. Kosař,

vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada schvaluje návrh Smlouvy o budoucí smlouvě č.v186/2022 ve

prospěch oprávněného, společnosti PREdistribuce, a. 3. Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSC 150 00, IC:

27376516. Smlouva se týká zřízení věcného břemena na pozemku parc.č. 2389, k.ú. Suchdol, který je ve

správě MČ Praha-Suchdol). Věcně břemeno se zřizuje jako úplatně, za cenu 10.000,- Kč za první metr a

350,- Kč za každý následující započatý metr. Smlouva o věcném břemeni bude uzavřena na dobu neurčitou.

Rada pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

181.7 Schválení Smlouvy o budouci smlouvé s PRE, ul. Rohová. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí

OHSOM. Usnesení rady: Rada schvaluje návrh Smlouvy o budoucí smlouvě č. 187/2022 vve prospěch

oprávněného, společnosti PREdistribuce, a. s. Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, IC: 27376513.

Smlouva se týká zřízení věcného břemena na pozemku parc.č. 2389, k.ú. Suchdol, který je ve správě MC

Praha-Suchdol). Věcně břemeno se zřizuje jako úplatně, za cenu za 10.000,- Kč za první metr a 350,- Kč za

každý následující započatý metr. Smlouva o věcněm břemeni bude uzavřena na dobu neurčitou. Rada

pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 



181.8 Připomínkové řízení — Návrh vyhlášky o aktualizaci cenové mapy staveb. pozemků HLMP.

Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí.

181.9 Žádost o pronájem tržního místa, parc. č. 1627/6 - Brandejsovo nám. Předkládá: Ing. M.

Doubková, referentka životního prostředí. Usnesení rady: Rada posoudila žádost paní Vladimíry Krausově —

pekárna Krkalovy Dobroty, IČ 86767381 o pronájem části pozemku na Brandejsově náměstí parc. č. 1627/6

za účelem prodeje pečiva a cukrářských výrobků a vzhledem k dobré odezvě na nabízený sortiment souhlasí

s pronájmem. Rada ukládá úřadu zveřejnit záměr na pronájem části pozemku. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

181.10 Zpětný odběr a zpracování elektroodpadu — společnost Elektrowin. Předkládá: Ing. M.

Doubková, referentka životního prostředí. Usnesení rady: Rada posoudila návrh společnosti Elektrowin a.s.

IC 27257843 na svoz a Iikvidaci elektroodpadu a návrh odmítla. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

181.11 Podklady pro žádost o svěření pozemku parc. č. 182 v ul. Suchdolské. Předkládá: místostarosta.

Rada odkládá na příště.

181.12 Kamerový systém, rekordér pro 64 kamer - LAM plus,s.r.o. Předkládá: starosta. Usnesení rady:

Rada z důvodu navýšení počtu kamer souhlasí s návrhem na pořízení nového rekordéru na záznam z

bezpečnostních kamer a ukládá úřadu nákup realizovat. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

181.13 ZŠ M. Alše - žádost o zvýšení příspěvku na provozní náklady. Předkládá: ředitelka ZŠ. Rada

odkládá na příště.

181.14 ZŠ M. Alše - žádost o poskytnutí příspěvku na projekt „Bloky všeobecné primární prevence

doplňující třídnické hodiny“. Předkládá: ředitelka ZŠ. Usnesení rady: Rada souhlasí s poskytnutím

účelového příspěvku ve výši 33 200 Kč na financování projektu primární prevence rizikového chování pro

žáky 7. - 9. tříd ZŠ. Rada žádá ZŠ 0 vyúčtování tohoto příspěvku do 31. 8. 2023 a ukládá úřadu zaslat

souhlas se žádostí ZŠ. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

181.15 Žádost divadelního souboru o bezplatné poskytnutí prostor KCP. Předkládá: Z. Krumpholcová,

vedoucí KCP. Usnesení rady: Rada ukládá vedoucí KCP připravit návrh směrnice pro výpůjčky a pronájmy

prostor KCP včetně určení cílových skupin a možností využívání prostor mimo pracovní dny. Hlasování o

usnesení: 5-0-0.

181.16 Nabidka vánočního osvětlení budovy radnice. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KCP.

Usnesení rady: Rada nesouhlasí s vánočním osvětlením radnice. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

181.17 Víkendový provoz KC Půda. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KCP. Usnesení rady: Rada

odkládá na příště.

181.18 Poděkování za organizaci XVII. Suchdolského posvícení 2022. Předkládá: Z. Krumpholcová,

vedoucí KCP. Usnesení rady: Rada děkuje za organizaci XVII. SUCHDOLSKÉHO POSVÍCENÍ, které

proběhlo ve středu 28. září 2022 na Suchdolském náměstí. Rada pověřuje starostu, aby poslal poděkování:

suchdolským hasičům za zapůjčení, postavení a sklizení technického zázemí vč. pódia, spolku Suchdol

Sobě za organizaci soutěže Lyžník a vaření kotlíkové polévky, Spolku Suchdol Žije (SLON) za organizaci

večerního koncertu v kapli sv. Václava, DDM Praha-Suchdol za dílničky a doprovodné aktivity pro děti a

Domovu Sedlec za rukodělný stánek. Rada děkuje spolupracovníkům KCP za organizaci posvícení.

Hlasování o usnesení: 5-0-0.

181.19 Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku - DOBRÉ SOUSEDSTVÍ 2022. Předkládá: starosta.

Rada bere na vědomí.

181.20 Stavba Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava — žulové desky do kolumbária. Předkládá:

MgA. J. Navrátilová, referent. Usnesení rady: Rada na základě vybraného vzorku materiálu souhlasí s

nabídkou na dodání žulových desek do kolumbária na akci „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava v

Praze-Suchdole“ od dodavatele - spol. Jaroslav Sviták, IČ: 05041112, za cenu 185 250 Kč bez DPH. Rada

pověřuje úřad objednáním prací. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

181.21 Vyhlášení výběrového řízení na byt č. 2, ul. U Kruhovky 940. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí

OHSOM. Usnesení rady: Rada odkládá na příště.

181.22 Zápis zjednání KURI dne 3. 10. 2022. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, tajemník komise.

1) Žádost o stanovisko - pro změnu stavby ze stavby dočasné na stavbu trvalou - garáž Za Hřištěm

Místo: pozemek parc.č 1338/1 v k.ú. Suchdol. Rada odkládá na příště.

2) Žádost o stanovisko k prodloužení dočasnosti stávajícího prodejního místa jako stavby dočasné -

parc.č. 181/7 v k.ú Sedlec do konce roku 2025. Místo: při ulici Kamýcká, parc.č. 181/7 vk.ú Sedlec,

Usnesení rady: Rada souhlasí s prodloužením dočasnosti stavby do 31. 12. 2025. Rada ukládá úřadu

městské části zaslat stanoviska rady žadatelům. Hlasování o usnesení: 5-00

3) Souhlas s napojením na komunikaci domu Nad Dolíky 30. Název: "Novostavba RD Nad Dolíky 30".

Usnesení rady: Rada souhlasí s napojením domu Nad Dolíky 30 na komunikaci. Rada ukládá úřadu městské

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 



části zaslat stanoviska rady žadatelům. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

4) Žádost o stanovisko k umisténi tepelného čerpadla na pozemku parc.č. 878/2 v k.ú Suchdol. Místo:

Rýznerova 833/5 Praha-Suchdol, pozemek parc.č 878/2,13 v k.ú. Suchdol. Usnesení rady: Rada souhlasí

s umístěním tepelného čerpadla na pozemku parc. č. 878/2. Rada ukládá úřadu městské části zaslat

stanoviska rády žadatelům. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

5) Žádost o stanovisko pro společné stavební řízení a souhlas s napojenim na komunikaci

novostavba RD U Kapličky. Místo: ul. U Kapličky, pozemek parc.č 60 a 61 v k.ú. Suchdol. Usnesení rady:

Ráda souhlasí s napojením pozemků na komunikaci. Rada ukládá úřadu městské části zaslat stanoviska rady

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

6) Žádost o stanovisko pro ohlášení - instalace tepelného čerpadla Stržná. Místo: Stržná 918/25,

165 00 Praha. Usneseni rady: Rada souhlasí s instalací tepelného čerpadla na pozemku. Rada ukládá úřadu

městské části zaslat stanoviska rády žadatelům. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

Zasedání bylo ukončeno v 19.10 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 5. 10. 2022

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 


