
Program 183. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

19. října 2022

183.1 R0 - Navýšení rozpočtu roku 2022 o příspěvek MŠ Gagarinova ve výši 200 tis. Kč. Předkládá: J.

Stůla, vedoucí EO

183.2 R0 - Navýšení rozpočtu roku 2022 o poskytnutívneinv. účelových prostředků ve výši 218,5 tis.

Kč na projekt Suchdolská půda pomáhá. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO

183.3 R0 - Navýšení rozpočtu roku 2022 o spoluúčast MČ 11.5 tis. Kč na projekt Suchdolská půda

pomáhá. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO

183.4 Polyfunkční domy - podklady pro žádost o svěření pozemku parc. č. 182 v ul. Suchdolská,

pokrač. bodu 181.11, 182.2. Předkládá: místostarosta

183.5 BD Kamýcká 684 - vyhodnocení VŘ na dodavatele stavby. Předkládá: Č. Mudruňka, referent

investic.

183.6 Žádost o odstranění středových panelů v ulici Kamýcká. Předkládá: starosta

183.7 Hluk z Ieteckého provozu, ul. Havraní- vyjádření. Předkládá: starosta

183.8 Žádost- řešení dopravní situace v ul. Na Vrchmezí. Předkládá: starosta

183.9 ZŠ M. Alše - žádost o zvýšení příspěvku na provozní náklady, pokr. bodu 181.13. Předkládá:

ředitelka ZS.

183.10 Bezpečnost v MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.

183.11 Slavnostní vítání občánků - organizace. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KCP

183.12 Žádost o umisténi výstavy, Alšův kabinet. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KCP

183.13 Zahájení suchdolského betlěma - zajištění osvětlení. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KCP

183.14 Organizace gratulace jubilantům 2022. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KCP

183.15 Nástavba radnice - reklamace díla, pokrač. bodu 182.3. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, referent

veřejného prostoru

183.16 Žijeme zde spolu-naše bezpečí, žádost 0 grant. Předkládá: Ing. Štěpánková.



ZÁPIS ZE 183. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 19. 10. 2022

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Andrea Hrobská Mináriková — radní

Ing. Anna Genzerová — tajemnice

Omluveni: lng. Gabriela Lněničková — radní

Ověřovatelé: Ing. Věra Štěpánková, Ing. Václav Vik

Zapisovatel: lng. Anna Genzerová - tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 15.20 hod.

183.1 RO - Navýšení rozpočtu roku 2022 o příspěvek MŠ Gagarinova ve výši 200 tis. Kč.

Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí s navýšením rozpočtu na rok 2022

o provozní příspěvek MŠ Gagarinova na energie v celkové výši 200 tis. Kč: příjmová strana: odpa

6310 — obecné příjmy a výdaje z fin. operaci a pol. 2141 — příjem z úroků, zvýšit 0 Kč 200 000,-,

výdajová strana: odpa 3111 — předškolní zařízení a pol. 5331 — neinvestiční příspěvky zřízeným

příspěvkovým org., ORJ 412, zvýšit 0 Kč 200 000,-. Hlasování o usnesení: 4-0-0.

183.2 RO - Navýšení rozpočtu roku 2022 o poskytnutí neinv. účelových prostředků ve výši

218,5 tis. Kč na projekt Suchdolská půda pomáhá. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení

rady: Rada souhlasí s navýšením rozpočtu na rok 2022 o účelovou neinv. dotaci v celkové výši

218,5 tis. Kč na projekt Suchdolská půda pomáhá: příjmová strana: odpa 6330 — převody vl. fondům

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

nebo částmi, ZJ 100, UZ 14007, ORJ 504, zvýšit 0 Kč 218 500,- ; výdajová strana: odpa 4342 —

sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům a pol. 5021 — ostatní osobní výdaje, ZJ

100, UZ 14007, ORJ 504 zvýšit 0 Kč 125 000,- ; odpa 4342 — sociální péče a pomoc přistěhovalcům

a pol. 5136 — knihy a obdobné listinné informační prostředky jinákup materiálu j.n., ZJ 100, UZ

14007, ORJ 504 zvýšit 0 Kč 4 000,- ; odpa 4342 — sociální péče a pomoc přistěhovalcům a

vybraným etnikům a pol. 5169 — nákup ostatních služeb, ZJ 100, UZ 14007, ORJ 504 zvýšit 0 Kč

89 500,- Hlasování o usnesení: 4-0-0.

183.3 RO - navýšení rozpočtu roku 2022 o spoluúčast MČ 11,5 tis. Kč na projekt Suchdolská

půda pomáhá. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí s navýšením

rozpočtu na rok 2022 o 11,5 tis. Kč na projekt Suchdolská půda pomáhá: příjmová strana: odpa

6310 — obecné příjmy a výdaje z fin. operaci a pol. 2141 — příjem z úroků, zvýšit 0 Kč 11 500,- ;

výdajová strana: odpa 4342 — sociální péče a pomoc přistěhovalcům a pol. 5136 — knihy a obdobné

listinné informační prostředky jinákup materiálu j.n., ORJ 504 zvýšit 0 Kč 11 500,-. Hlasování o

usnesení: 4-0-0.

183.4 Polyfunkční domy - podklady pro žádost o svěření pozemku parc. č. 182 v ul.

Suchdolská, pokrač. bodu 181.11, 182.2. Předkládá: místostarosta. Usnesení rady: Rada za

účelem zajištění podkladů pro doplnění žádosti o svěření pozemku parc. č. 182 do správy MČ na

základě porovnání nabídek souhlasí s objednáním zpracování propočtu předpokládaných

stavebních nákladů (cost plan vč. úprav a zapracování připomínek) na polyfunkční domy v

Suchdolskě ulici vymezené objemovou studií zástavby u spol. OM Consulting, s.r.o., IČ: 021 544

039, za cenu 56 000,- Kč bez DPH, termín zpracování do 3 týdnů. Rada pověřuje starostu

podpisem objednávky. Hlasování o usnesení: 4-0-0.

183.5 BD Kamýcká 684 - vyhodnocení VŘ na dodavatele stavby. Předkládá: Č. Mudruňka,

referent investic. Usnesení rady: Rada na základě vyhodnocení otevřeného výběrového řízení na

podlimitní veřejnou zakázku souhlasí s výběrem společnosti Staveko, spol. s r.o., IČ: 45145580, na

dodavatele stavby „Výstavba BD 684“ za cenu 19 795198,76 Kč bez DPH. Rada po uplynutí

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



odvolací lhůty pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s výše uvedenou společností. Hlasování

o usnesení: 4-0-0.

183.6 Žádost o odstranění středových panelů v ulici Kamýcká. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Rada žádá úřad, aby projednal s Policii ČR a s odborem dopravy MHMP zkrácení a označení

betonových středových panelů na Brandejsově náměstí a ukládá předložit zprávu radě v termínu

do 31. 12. 2022. Hlasování o usnesení: 4-0-0.

183.7 Hluk z leteckého provozu, ul. Havrani — vyjádření Letiště Václava Havla a ÚCL.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Ráda bere na vědomí vyjádření letiště, ÚCL a ŘLP ke

stížnosti, ve kterém se konstatuje, že nedošlo k porušení provozních předpisů a ukládá úřadu

zaslat kopii vyjádření stěžovatelce paní B- Hlasovéni o usnesení: 4-0-0.

183.8 Žádost o řešení dopravní situace v ul. Za Hřištěm. Předkládá: starosta. Usnesení rady:

Ráda ukládá starostovi, aby prostřednictvím fotbalového klubu vyzval sportovce, aby neblokovali

příjezd k nemovitostem v ulici Za hřištěm, a ukládá úřadu prověřit možnost instalace dopravního

značení, které by vymezilo parkování v této ulici, termín do 31. 12. 2022. Hlasování o usnesení:

4-0-0.

183.9 ZŠ M. Alše - žádost o zvýšení příspěvku na provozní náklady, pokr. bodu 181.13.

Předkládá: ředitelka ZŠ. Usnesení rady: Rada bere na vědomí vyúčtování účelové dotace na

adaptační skupiny a souhlasí s ponecháním její nevyčerpané ve výši 446 998,78 Kč na pokrytí

běžných provozních výdajů, zejména zvýšených cen energií, služeb a vybavení, jež vznikly také v

důsledku zvýšení počtu žáků ve škole. Ohledně žádosti o další navýšení příspěvku 0 630 tis. Kč

rada žádá o zpřesnění žádosti na základě nákladů na provoz v říjnu 2022. Hlasování o usnesení:

4-0-0.

183.10 Bezpečnost v MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Ráda bere zprávu bezpečnostní

agentury na vědomí.

183.11 Slavnostní vítání občánků. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KCP. Usnesení rady:

Ráda souhlasí s organizací vítání občánků v sobota 5. listopadu 2022. Rada ukládá vedoucí KCP

zajistit organizaci slavnostního vítání. Hlasování o usnesení: 4-0-0.

183.12 Žádost o uspořádání výstavy, Alšův kabinet. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí

KCP. Usnesení rady: Rada souhlasí s uspořádáním nekomerční výstavy v Alšově kabinetu

OBRAZY Z DOMOVA l CEST od herečky a výtvarnice Heleny Jílkové v termínu od 9. listopadu do

30. prosince 2022. Hlasování o usnesení: 4-0-0.

183.13 Zahájení suchdolského betléma - zajištění osvětlení. Předkládá: Z. Krumpholcová,

vedoucí KCP. Usnesení rady: Rada bere na vědomí termín zahájení Suchdolskěho betlěma v

neděli 27. 11. 2022 od 15:30 hodin a ukládá vedoucímu OHSOM zajistit vánoční osvětlení v

obvyklém rozsahu. Rada ukládá KCP zajistit doprovodný program ve spolupráci s místními

organizacemi. Hlasování o usnesení: 4-0-0.

183.14 Organizace gratulace jubilantům 2022. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KCP.

Usnesení rady: Ráda ukládá KCP zorganizovat gratulaci letošním jubilantům a zajistit předání

dárkového poukazu v hodnotě 200 Kč a blahopřání všem oslavencům, kteří se v letošním roce

dožívají 70, 75, 80, 85, 90 a více let. Hlasování o usnesení: 4-0-0.

183.15 Nástavba radnice - reklamace díla, pokrač. bodu 182.3. Předkládá: MgA. J. Navrátilová,

referent veřejného prostoru. Usnesení rady: Rada bere na vědomí rekapitulaci vad díla nástavby

radnice a ukládá zajistit zaslání opakovaně reklamace zhotoviteli - spol. 4P Invest, s.r.o. Ráda

ukládá úřadu do úterý 25.10. navrhnout zpracovatele odborného posudku na způsob provedení

střechy radnice. Hlasování o usnesení: 4-0-0.

183.16 Žijeme zde spolu - naše bezpečí, žádost o grant. Předkládá: Ing. Štěpánková. Rada bere

na vědomí, že byla podána žádost o poskytnutí grantu v rámci Programu v oblasti prevence

kriminality pro rok 2023 na projekt „Zijeme zde spolu - naše bezpečí“.

Zasedání bylo ukončeno v 16.55 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 19. 10. 2022

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 


