
Program 16. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

15. února 2023

16.1 Zahrady se hřbitovem u Kaple sv. Václava — žádost o náhradu škody. Předklad: lng. V. Vik,

místostarosta

16.2 Údržba veřejné zeleně 2023- 2024. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta; lng. lng. M. Doubková,

referentka životního prostředí

16.3 Sběrný dvůr na území MČ Praha-Suchdol. Předkládá: lng. M. Doubková, referentka životního

prostředí

16.4 Bezpečnost dětských hřišť a cyklohřiště. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta

16.5 Výpůjčka pozemku pro zhotovení stavby „Suchdol - vodovod Na Rybářce“. Předkládá: lng. Č.

Mudruňka, referent investic

16.6 Stanoviště kontejnerů Dvoreček - změna uspořádání. lng. lng. M. Doubková, referentka životního

prostředí

16.7 Zápis zjednání KOVY ze dne 13. 02. 2023. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, referent investic

16.8 Zápis zjednání Komise rozvoje (KR) ze dne 25. 01. 2023. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, referentka

veřejného prostoru

16.9 Studie rozvoje Suchdola. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta

16.10 Dodatek ke smlouvě o sdružených dodávkách elektřiny, pokr. bodu 15.3. Předkládá: lng. M.

Kosař, vedoucí OHSOM

16.11 Podněty zjednání s vedením ZŠ a MŠ. Předkládá: lng. A. Hrobská, radní

16.12 Smlouva o poskytnutí daru, Goldenscreen, s.r.o. Předkládá: starosta



ZÁPIS z 16. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 15. 2. 2023

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik — místostarosta

David Skála - místostarosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

Ověřovatelé: Ing. Věra Štěpánková, Ing. Václav Vik

Zapisovatel: lng. Anna Genzerová, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16:20 hod.

16.1 Zahrady se hřbitovem u Kaple sv. Václava - žádost o náhradu škody. Předklad: lng. V. Vik,

místostarosta. Usnesení: Rada bere na vědomí, že žádost zhotovitele stavby spol. EKIS o uhrazení

finančního nároku za údajné škody ve výši 3,515 mil Kč (vzniklé dle názoru Elv<|S zejména v důsledku

přerušení stavby v roce 2021) nadále nebyla dle stanoviska právníhovzástupce MC doložena a prokázána.

Rada souhlasí, aby advokátní kancelář „KLATOVSKY & SVATON advokátní kancelář s.r.o.“ zaslala

zhotoviteli stavby předložené odmítavé stanovisko k návrhu dohody o úhradě škody. Hlasování o usnesení:

5-0-0.

16.2 Údržba veřejné zeleně 2023- 2024. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta; lng. M. Doubková, referentka

životního prostředí. Usnesení: Rada po úpravách souhlasí se závazným návrhem vzorové smlouvy a

zadávací dokumentací na otevřené podlimitní výběrové řízení na akci „Sečení trávy, úklid listí, postřik plevelů

na území městské části Praha-Suchdol“. Předpokládané termíny: zahájení činnosti duben 2023, ukončení

činnosti prosinec 2024. Rada ukládá lng. Doubkové zajistit do 20. 2. 2023 zveřejnění výběrového řízení na

zakázku na uvedené služby a požádat min. 5 uchazečů o podání nabídky. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

16.3 Sběrný dvůr na území MČ Praha-Suchdol. Předkládá: lng. M. Doubková, referentka životního

prostředí. Rada souhlasí s možností zřízení standardního sběrného dvora při ulici Na vinici, který by byl

provozován na náklady MHMP celotýdenně (s výjimkou neděle a svátků) a ukládá lng. Doubkové pokračovat

v jednání o podmínkách zřízení dvora. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

16.4 Bezpečnost dětských hřišť a cyklohřiště. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta. Usnesení: Rada bere

na vědomí stav výstavby nájezdového můstku na cyklohřišti a ukládá lng. Kosařovi z důvodu bezpečnosti

okamžitě fyzicky zablokovat možnost přístupu veřejnosti na můstek a následně zajistit kvalifikované

posouzení konstrukce můstku v termínu do 30. 3. 2023. Rada dále ukládá lng. Kosařovi zajistit provedení

pravidelných revizí všech dětských hřišť a cyklohřiště v termínu do 30. 3. 2023. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

16.5 Výpůjčka pozemku pro zhotovení stavby „Suchdol - vodovod Na Rybářce“.Předkládá: lng.

C. Mudruňka, referent investic. Usnesení: Rada po úpravách souhlasí se smlouvou o výpůjčce části

pozemku parc.č. 538/1 v k.ú. Sedlec ve vlastnictví HMP a správě Technické správy komunikací hlavního

města Prahy, a.s. za účelem provedení akce s názvem „Suchdol — vodovod Na Rybářce“. Rada pověřuje

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

16.6 Stanoviště kontejnerů Suchdolská — změna uspořádání. Předkládá lng. M. Doubková, referentka

životního prostředí. Usnesení: Rada bere na vědomí informace o navrhovaných změnách v uspořádání

stanoviště kontejnerů s jedním vjezdem a ukládá lng. Doubkové dokončit návrh uspořádání a dále ukládá

OHSOM navrhnout technické řešení s propočtem nákladů. Termín předložení návrhu 1. 3. 2023. Hlasování

o usnesení: 5-0-0.

16.7 Zápis zjednání komise KOVY ze dne 13. 02. 2023. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, referent investic.

1) Žádost o stanovisko - pro scelování pozemků parc. č.84I1 a 84/2 v k.ú. Suchdol. Usnesení: Rada na

základě doporučení KOVY souhlasí se scelením pozemků parc. č.84/1 a 84/2 v k.ú. Suchdol. Hlasování

o usnesení 5 0-0.

2) Žádost o stanovisko - pro úpravy a zateplení RD Staročeská 382/19. Usnesení: Rada na základě

doporučení KOVY souhlasí s úpravami a zateplením RD Staročeská 382/19. Hlasování o usnesení 5 0-0.

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



3) Žádost o stanovisko pro společné povolení - dvougenerační RD K Transformátoru Praha-Suchdol.

Usnesení: Rada na základě doporučení KOVY souhlasí se společným povolením pro dvougenerační RD

K Transformátoru Praha-Suchdol scelením pozemků parc. č.84/1 a 84/2 v k.ú. Suchdol. Hlasování o usnesení

5 0-0.

4) Žádost o stanovisko k územnímu řízení- kanalizační přípojka k pozemku parc.č. 1290 v k.ú. Suchdol

Rada požaduje doplnění podkladů a odkládá na příště. Hlasování o usnesení 5 0-0.

5) Návrh okružní křižovatky na Brandejsově náměstí. Rada ukládá Č. Mudruňkovi objednat na základě

konzultací u Jana Fialy, IČ: 74087517, za cenu 45 000,- Kč bez DPH a s termínem předání do 31. 3. 2023

studii na zřízení okružní křižovatky pomocí dopravního značení, s drobnými stavebními úpravami, bez prvků

„lego“ ve středu křižovatky a v rozsahu stávající křižovatky ul. Kamýcká ll/241 x ul. lnternacionální. Hlasování

o usnesení 5 0-0.

6) Koncepce rekonstrukce komunikaci starý Suchdol. Rada bere na vědomí a ukládá Č. Mudruňkovi zajistit

posouzení návrhu z hlediska řešení dopravy v klidu, pohybu chodců a průjezdu a budoucího umístění zastávky

MHD. Hlasování o usnesení 5 0-0.

7) Souhlas s napojením na splaškovou kanalizaci - BD Pod Rybníčkem. Rada souhlasí s napojením

objektu na splaškovou kanalizaci a požaduje koordinaci úprav komunikací na pozemcích MC s projektem

rekonstrukce komunikace Pod Rybníčkem s tím, že budou zachována 2 parkovací místa před objektem. Rada

dále souhlasí s ři'etím daru dle darovací smlouvy 3/2023 od pana V-_

*ve výši 300 tis. Kč. Hlasování o usnesení 5 0-0.

8) Žádost o stanovisko pro společné oznámení záměru stavební úpravy, přístavba a nástavba RD,

Do Vrchu 65/2. Rada na základě doporučení KOVY nesouhlasí se stavební úpravou a ukládá Č. Mudruňkovi,

aby o připomínkách informoval investora. Hlasování o usnesení 5 0-0.

16.8 Zápis zjednání Komise rozvoje (KR) ze dne 25. 01. 2023. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, referentka

veřejného prostoru.

1) STUDIE ROZVOJE SUCHDOLA 2035. Usnesení: Rada bere na vědomí připomínky komise

2) Záměr rekonstrukce hotelu Galaxie - STUDENTSKÉ BYDLENÍ, žadatel Casu capital, a.s. Usnesení: Rada

v souladu s doporučením KOVY a KR nesouhlasí s redukcí parkovacích stání a s funkčním využitím objektu

jako studentské bydlení. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

3) Studie pro zménu ÚP - Alšova vyhlídka, žadatel Ekospol. Usnesení: Rada nesouhlasí s předloženým

návrhem Studie pro změnu ÚP - Alšova vyhlídka a ukládá starostovi projednat s žadatelem připomínky KOVY a

KR. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

16.9 Studie rozvoje Suchdola. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta. Rada bere na vědomí zprávu

o výsledku předběžných tržních konzultací provedených vrámci plánované veřejné zakázky s pracovním

názvem STUDIE ROZVOJE SUCHDOLA 2035. V rámci předběžných tržních konzultací nebyly vzneseny

zásadní připomínky k obsahu předmětu díla.

Po projednání bodu 16.9 se zjednání rady omluvil pan David Skála.

16.10 Dodatek ke smlouvě o sdružených dodávkách elektřiny, pokr. bodu 15.3. Předkládá: lng. M.

Kosař, vedoucí OHSOM. Rada odkládá tento bod na příští jednání.

16.11 Podněty zjednání s vedením zš a MŠ. Předkládá: lng. A. Hrobská, radní. Usnesení: Rada bere na

vědomí přehled navrhovaných investic a oprav v ZŠ a MŠ. Rada konstatuje, že návrhy přesahují rámec

předložených a schválených rozpočtů škol a ukládá lng. Hrobské požádat školy o zaslání v termínu do

31.3.2023:

- upřesnění rozsahu a nákladů navrhovaných oprav a investic pro rok 2023,

- stavy fondů k 1. 1. 2023,

- návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022,

- návrh čerpání investičního a rezervního fondu na navrhované opravy a investice.

Hlasování o usnesení: 4-0-0.

16.12 Smlouva o poskytnutí daru od spol. Goldenscreen, s.r.o. Předkládá: starosta. Usnesení: Rada

souhlasí s návrhem darovací smlouvy a přijetím daru na financování opatření souvisejících s navýšením

kapacity na COV Roztoky od společnosti Goldenscreen s.r.o. IC: 24669229 ve výši 695 tis. Kč. Hlasování

o usneseni: 3-0-1.

Zasedání bylo ukončeno v 20.00 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 16. 2. 2023

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


