
Program 1. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

2. listopadu 2022

1.1 Brandejsův statek — svěření. Předkládá: starosta

1.2 Rozvoj MČ Praha-Suchdol — studie 2035. Předkládá: místostarosta

1.3 Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava - řád pohřebiště. Předkládá: místostarosta

1.4 CN na dodávku dodatečných prací na akci „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava“. Předkládá:

MgA. J. Navrátilová, referent veřejného prostoru, OHSOM

1.5 Přepojení kanalizace Výhledy I - zajištění technického dozoru stavby (TDI/TDS). Předkládá: Č.

Mudruňka, referent investic, OHSOM.

1.6 Novela nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, příloha č. 3 PSP — parkovací stání. Předkládá: starosta

1.7 Splašková kanalizace na Mírách — smlouva o výpůjčce pozemků 129/1 a 1083/1. Předkládá: Č.

Mudruňka, referent investic, OHSOM

1.8 Závěrečné vyhodnocení projektu ZŠ Suchdol - Zkvalitnění vnitřního prostředí učeben. Předkládá:

místostarosta

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

referent veřejného prostoru, OHSOM

1.10 MŠ Gagarinova — návrh rozpočtu na rok 2023. Předkládá: Mgr. S. Zelený, ředitel MŠ

1.11 MŠ K Roztokům - návrh rozpočtu na rok 2023. Předkládá: Mgr. J. Hešíková, ředitelka MŠ

1.12 Cenová nabídka na regály pro Místní veřejnou knihovnu. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, referent

veřejného prostoru, OHSOM

1.13 Doplnění výbavy přívěsného vozíku pro JSDH. Předkládá: M. Hejzlarová, referent evidence majetku,

OHSOM

1.14 Žádost o obecní byt. Předkládá: H. Felgrová, referent bytové správy, OHSOM

1.15 Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 2375, k.ú. Suchdol. Předkládá: H. Felgrová, referent

bytové správy, OHSOM

1.16 Bezpečnost v MČ Suchdol- patroly. Předkládá: starosta

1.17 Spolupořádání a organizace akce ČERTOBRANÍ. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KCP.

1.18 Žádost o proplacení paragonů DIRTY SUCHDOL. Předkládá: A. Genzerová, tajemnice.

1.19 Nabídka dopravního průzkumu — křižovatky Dvorská x Kamýcká a Pod Rybníčkem x Udolni.

Předkládá: starosta

1.20 Zřízení poradního orgánu rady — Komise rozvoje. Předkládá: starosta, místostarosta



ZÁPIS z 1. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 2.11.2022

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

David Skála — místostarosta

Ing. Andrea Hrobská Mináriková — radní

Ověřovatelé: Ing. Věra Štěpánková, Ing. Václav Vik

Zapisovatel: Ing. Anna Genzerová - tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.25 hod.

1.1 Brandejsův statek - havarijní stav Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí informaci

o stanovisku státní památkové péče a šetření Odboru výstavby ÚMČ Praha 6. Rada ukládá místostarostovi

Davidu Skálovi projednat s MHMP, odbor hospodaření s majetkem, aktuální stav Brandejsova statku, nezbytné

opravy a záměry HMP na budoucí využití statku. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

1.2 Rozvoj MČ Praha-Suchdol — studie 2035. Předkládá: místostarosta Ing. Vik. Usneseni rady: Rada bere

na vědomí stav přípravy Studie rozvoje Suchdola 2035 a souhlasi s provedením předběžných tržních

konzultací zejména v otázce náplně předmětu díla a doby zpracování. Rada ukládá místostarostovi Davidu

Skálovi projednat zadání studie s HMP a IPR a navrhnout vhodnou spolupráci s HMP a IPR během

zpracování studie. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

1.3 Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava — řád pohřebiště. Předkládá: místostarosta Ing. Vik.

Usneseni rady: Rada bere na vědomí postup přípravy provozního řádu a přílohy 1 řádu a ukládá úřadu

městské části předložit provozní řád vč. příloh k projednání radě dne 14. 11. 2022. Hlasování o usnesení: 5-0-

0.

1.4 Objednávka zámečnických prací na akci „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava“. Předkládá:

MgA. J. Navrátilová, referentka veřejného prostoru. Usnesení rady: Rada souhlasí s objednáním

zámečnických a dalších prací na akci „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava v Praze-Suchdole“ u spol.

ENGINEERING BLATNÁ, S.R.O., Vrbenská 1359, 388 01 Blatná, IČO: 26080362, max. cena 177 828,50 Kč

bez DPH a termin dokončení prací do 30. 11. 2022. Rada pověřuje úřad objednáním prací. Hlasování

o usnesení: 5-0-0.

1.5 Přepojení kanalizace Výhledy I — zajištění technického dozoru stavby. Předkládá: Č. Mudruňka,

referent investic. Usnesení rady: Rada po úpravách souhlasí s návrhem na rozšíření předmětu smlouvy č.

184/2022 226. 9. 2022 s panem Robertem Cihlou, IČ: 13787390, o zajištění technického dozoru stavby

s názvem „Přepojení kanalizace Výhledy |“ za podmínek vymezených smlouvou a za cenu zvýšenou 0 5.500

Kč/měsíc (dodavatel není plátce DPH). Dodavatel technického dozoru byl vybrán pro probíhající obdobnou

stavbu kanalizace MČ na základě vyhodnocení nabádek. Rada ukládá úřadu městské části předložit radě

návrh dodatku č. 1 smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

1.6 Novela nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, příloha č. 3 PSP — parkovací stání. Předkládá: starosta.

Rada odkládá na příště.

1.7 Splašková kanalizace v ulici Na Mírách, vodovod, přípojky IS - smlouva o výpůjčce pozemků 129/1

a 1083/1 vk.ú. Suchdol. Předkládá: Č. Mudruňka, referent investic. Usnesení rady: Rada souhlasí se

smlouvou o výpůjčce pozemků 129/1 a 1083/1 v k.ú. Suchdol ve vlastnictví a správě HMP č. SML 197/2022 za

účelem vybudování splaškové kanalizace v ul. Na Mírách. Rada pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Hlasování o usnesení: 5-0-0.

1.8 Závěrečné vyhodnocení projektu „ZŠ Suchdol- Zkvalitnění vnitřního prostředí učeben“. Předkládá:

místostarosta Ing. Vik. Usneseni rady: Rada ukládá úřadu městské části zajistit do 30. 11. 2022 (a)

zpracování podkladů pro Závěrečné vyhodnocení projektu „ZŠ Suchdol - Zkvalitnění vnitřního prostředí

učeben“ u energetického specialisty (oprávněnou osobou podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

energií, ve znění pozdějších předpisů) dle závazného vzoru, (b) doklady prokazující splnění specifických

podmínek stanovených rozhodnutím o poskytnutí dotace. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

1.9 Nástavba radnice — reklamace díla, pokračování bodu 182.3, 183.15. Předkládá: MgA. J. Navrátilová,

referent veřejného prostoru. Usnesení rady: Rada na základě předloženého průzkumu cen souhlasí s cenovou

nabídkou znalecké kanceláře PRO-PLANS s.r.o., IČ: 05473012 na posouzení závad střechy nástavby radnice

soudním znalcem. Předpokládaná cena za nastudování dokumentace, místní šetření, konzultace s účastníky

výstavby a pisemné posouzeni střechy je 40 589 Kč bez DPH, práce budou účtovány dle skutečně

podpis ověřovatelů:  

 podpis starosty MČ:



provedeného rozsahu prací v závislosti na zjištěném stavu střechy a za podmínek uvedených v nabídce. Rada

ukládá úřadu městské části práce neprodleně objednat á zveřejnit objednávku. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

1.10 MŠ Gagarinova — návrh rozpočtu na rok 2023. Předkládá: Mgr. S. Zelený, ředitel MS. Usnesení rady:

Rada souhlásívs návrhem rozpočtu MS Gagarinova na rok 2023 a s rozpočtovým výhledem na roky 2024-

2025 a žádá MS o zveřejnění návrhu rozpočtu. Rada ukládá úřadu zohlednit požadovaný příspěvek na provoz

MS v návrhu rozpočtu. Dále rada ukládá úřadu požádat MS 0 předložení přijatých opatření na úsporu energií

ve školním roce 2022-2023 v termínu do 30. 11. 2022. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

1.11 MŠ K Roztokům — návrh rozpočtu na rok 2023. Předkládá: Mgr. J. Hešíková, ředitelka MŠ. Usnesení

rady: Ráda souhlasí s návrhem rozpočtu MŠ K Roztokům na rok 2023 a rozpočtovým výhledem na roky 2024-

2025 a žádá MS o zveřejnění návrhu rozpočtu. Rada ukládá úřadu zohlednit požadovaný příspěvek na provoz

MS v návrhu rozpočtu. Dále rada ukládá úřadu požádat MS 0 předložení přijatých opatření na úsporu energií

ve školním roce 2022-2023 v termínu do 30.11.2022. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

1.12 Cenová nabídka na regály pro Místní veřejnou knihovnu. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, referent

veřejného prostoru. Usnesení rady: Ráda vzhledem k návaznosti na předchozí dodávku regálů a požadavek

na jednotné provedení regálů souhlasí s nabídkou na výrobu regálů do Místní veřejné knihovny od dodavatele

Petra Nepustilá, IC: 13831887, za celkovou cenu 62 000 Kč, dodavatel není plátcem DPH. Rada pověřuje

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

1.13 Doplnění výbavy přívěsného vozíku pro JSDH. Předkládá: M. Hejzlarová, referent evidence majetku.

Usnesení rady: Ráda schvaluje objednávku na dovybavení nového přívěsného vozíku o prostředky nutné

k výjezdu ve výši 94.380,- Kč vč. DPH pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů. Dodavatelem vybavení je na

základě doporučení „lSDH a z důvodu kompatibility s vozíkem firma KOBIT, spol. s r.o. se sídlem Rozvojová

269, Praha, 16500, IC: 44792247. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

1.14 Žádost o obecní byt. Předkládá: H. Felgrová, referent bytové správy, OHSOM. Rada odkládá bod na

příští jednání.

1.15 Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 2375, k.ú. Suchdol. Předkládá: H. Felgrová, referent

bytové správy, OHSOM. Usnesení rady: Rada nesouhlasí s pronájem části pozemku parc. č. 2375, k.ú.

Suchdol, na Brandejsově nám. pro provoz dětského lunaparku z důvodu nedořešených vad a nedodělků po

stavbě kanalizace v požadovaném prostoru. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

1.16 Bezpečnost v MČ Suchdol — patroly. Předkládá: starosta. Rada odkládá na příště.

1.17 Spolupořádání a organizace akce ČERTOBRANÍ. Předkládá: „Z- Krumpholcová, vedoucí KCP.

Usnesení rady: Rada souhlasí se spoluúčastí na pořádání kulturní akce CERTOBRANI v sobotu 3. prosince

2022 od 16:30 na Suchdolském náměstí. Součástí programu bude videomápping a doprovodný program pro

děti. Rada ukládá úřadu zajistit uzavírku ulice Internacionální v úseku Májová — Suchdolská a výluku autobusů

přes Suchdolské náměstí v době od 14 do 22 hodin. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

1.18 Nákup spojovacího materiálu pro DIRTY SUCHDOL. Předkládá: A. Genzerová, tajemnice. Usnesení

rady: Rada souhlasí s proplacením nákupu spojovacího materiálu ve výši 5 913,17 Kč na výstavbu rampy.

Rada ukládá úřadu neprodleně prověřit a případně řádně mechanicky zajistit omezení přístupu na rampu a

ohrazeni výkopů. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

1.19 Nabídka dopravního průzkumu — křižovatky Dvorská x Kamýcká a Pod Rybníčkem x Udolni.

Předkládá: starosta. Ráda odkládá na příště.

1.20 Zřízení poradních orgánů rady Předkládá: starosta, Usnesení rady: Rada zřizuje následující poradní

orgány rady:

1. Komise rozvoje. Úkolem komise bude zejména zadání, průběžné připomínkování a projednávání Studie

rozvoje Suchdola 2035 a posuzování dílčích koncepcí a významných stavebních záměrů v jednotlivých

částech Suchdola včetně dopravní infrastruktury. Předsedkyně komise - Ing. Arch. Drahomíra Kunová,

odměna za výkon této funkce stanovena ve výši 5 000,- Kč za měsíc, tajemnice komice MgA. J. Navrátilová.

Rada současně ukládá předsedkyni projednat po jmenování komise zadání Studie rozvoje Suchdola 2035 a

předat zprávu radě v termínu do 15. 12. 2022. ,

2. Komise výstavby. Náplní komise bude zejména projednávání konkrétních staveb - dokumentace pro UR, SP,

dělení pozemků, připojení na inženýrské sítě a komunikace a spolupráce s komisí rozvoje. Předseda komise -

Ing. Zdeněk Skála, tajemník komise lng. Č. Mudruňká.

3. Komise mládeže, sportu a školství. Náplní komise bude zejména projednávání a řešení konkrétních

záležitostí a podnětů v oblasti mládeže, sportu, školství a volnočasových aktivit. Předsedkyně komise - lng.

Andrea Mináriková - Hrobská, funkce tajemnice/tajemníka se nezřizuje.

Hlasování o usnesení: 5-0-0.

Zasedání bylo ukončeno v 20.10 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 2. 11. 2022

podpis ověřovatelů:  

 podpis starosty MČ:


