
Program 17. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

22. února 2023

17.1 Stavba „Splašková kanalizace v ulici Na Mírách, vodovod, přípojky IS“ - změny stavby.

Předkládá: Ing. C. Mudruňka, referent investic.

17.2 Žádost o stanovisko k dokumentaci pro ÚR+SP - stavební úpravy a přístavba ELMET. Předkládá:

Ing. C. Mudruňka, referent investic.

17.3 RO — navýšení rozpočtu r. 2023 o poskytnutí neinv. účelových prostředků ve výši 26,3 tis. Kč na

úhradu výdajů vzniklých v rámci Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro

rok 2023. Předkládá: J. Stůla, vedoucí OE

17.4 Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Předkládá: starosta

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

Kosař, vedoucí OHSOM

17.6 Změna otevírací doby podatelny a Czechpointu. Předkládá: Ing. A. Genzerová, tajemnice.

17.7 Jarní květinový ples MČ na čzu. Předkládá: z. Krumpholcová, vedouví KCP

17.8 Vítání občánků. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedouví KCP

17.9 Dubnová výzva 10 000 kroků - motivační kampaň. Předkládá: Z. Krumpholcová,

17.10 ZŠ - úprava sportovního oválu. Předkládá: Ing. A. Hrobská, radní

17.11 Oprava komunikací a chodníků. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta

17.12 Bezpečné cesty do školy 2023. Předkládá: Ing. G. Lněničková, zastupitelka



ZÁPIS z 17. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 22. 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 16:00 hod.

17.1 Stavba „Splašková kanalizace v ulici Na Mírách, vodovod, přípojky IS“ - změny stavby.

Předkládá: lng. C. Mudruňká, referent investic. Usnesení: Ráda souhlasí s předloženými změnami stavby, v

části kanalizace v ulicích Ke stavebninám (přepojování 3 stávajících přípojek á přepojení kanal. řádu) a

Stržná (zména výškového uspořádání a prodloužení kanal. řadu). Vícepráce a méněpráce jsou

zdokumentovány změnovými listy ZL1 a ZL2, které jsou podkladem pro dodatek ke smlouvě o dílo č. SML

042/2022 se společností MBM TRADE CZ, sro. na akci „Splašková kanalizace v ulici Na Mírách, vodovod,

přípojky IS“ Celková cena díla se v důsledku nových požadavků a změn na stavbě zvyšuje o 766 703,31 Kč

bez DPH. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi na jednání rady dne 1. 3. 2023 předložit návrh dodatku ke smlouvě.

Hlasování o usnesení: 5-0-0.

17.2 Žádost o stanovisko k dokumentaci pro UR+SP - stavebni úpravy a přístavba ELMET. Předkládá:

Ing. C. Mudruňka, referent investic. Usnesení: Na základě doporučení KOVY souhlasí s projektovou

dokumentaci pro společné stavební řízení. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

17.3 RO — navýšení rozpočtu r. 2023 o poskytnutí neinv. účelových prostředků ve výši 26,3 tis. Kč na

úhradu výdajů vzniklých v rámci Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro

rok 2023. Předkládá: J. Štůlá, vedoucí EO. Usnesení: Ráda souhlasí s navýšením rozpočtu na rok 2023

o účelovou neinv. dotaci v celkové výši 26,3 tis. Kč takto: příjmová strana: odpa 6330 — převody vl. fondům v

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

částmi, UZ 115, ORJ 412, zvýšit 0 Kč 26 3005, výdajová strana: odpa 3113 — zákl. školy a pol. 5336 —

neinvestiční transfery zřízeným příspěv. org. (ZS), UZ 115, ORJ 412, zvýšit 0 Kč 26 300,-. Uprava rozpočtu

bude provedena pod číslem 3007. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP.

Hlasování o usnesení: 5-0-0.

17.4 Žádost o připojení MČ k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Předkládá: starosta. Usnesení:

Rada souhlasí s připojením MC k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a ukládá úřadu 10. 3. 2023 zajistit

vyvěšení tibetské vlajky. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

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

Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení: Ráda schvaluje dodatky č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách

dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí od společnosti SPP CZ, a.s., Nové sady 996/25, 602 00 Brno, IC:

28488016, pro šest odbérných míst, kde končí smlouva dne 31. 3. 2023:

Stehlíkova 928, osvětlení — číslo dodatku 701000996

U Kruhovky 943, prádelna - číslo dodatku 701000997

U Kruhovky 942, kotelna - číslo dodatku 701000998

U Kruhovky 943, osvětlení - číslo dodatku 701001000

U Kruhovky 942, osvětlení - číslo dodatku 701001001

U Kruhovky 941, osvětlení - číslo dodatku 701001002.

Cena za dodávku elektřiny pro VT i NT je ve výši 5000 Kč/MWh bez DPH. Tyto dodatky se uzavírají na

dobu určitou do 31.12.2023 s možností automatického prodloužení vždy o 1 další rok. Ráda dále schvaluje

dodatek č. 2, jímž se mění výpovédní doba předmětných dodatků na 20 kalendářních dní před ukončením

řádného smluvního období. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



17.6 Změna otevírací doby podatelny a Czechpointu. Předkládá: lng. Anna Genzerová, tajemnice.

Usnesení: Ráda bere na vědomí informaci o nutných změnách v provozu podatelny á souhlasí se zkrácením

otevírací doby podatelny a Czechpointu od 1. 3. 2023 o 3 hodiny týdně a to formou zrušení nevyužívané

otevírací doby mezi 7. a 8. hodinou ráno v úterý, čtvrtek a pátek. Ráda ukládá úřadu změnu otevírací doby

zapracovat do provozu úřadu a provozních dokumentů a zajistit oznámení změny v Suchdolských listech a

Mozaice. Rada dále konstatuje, že další navrhované změny otevírací doby je nutné řešit v souladu s činností

celého úřadu a ukládá Ing. Genzerové předložit radě v termínu do 22. 5. 2023 návrh celkové aktualizace

organizačního řádu ÚMČ. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

17.7 Jarní květinový ples Mč na ČZU. Předkládá: Zuzana Krumpholcová, vedoucí KCP. Usnesení: Ráda

souhlasí s organizací JARNÍHO KVĚTINOVÉHO PLESU v sobotu 18. března 2023 od 20 hodin v prostorách

Klubu C v areálu ČZU Vstupné ve výši 200 Kč za osobu, předpokládané náklady ve výši do 30.000 Kč.

Rada pověřuje vedoucí KC Půda k organizaci akce. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

17.8 Vítání občánků. Předkládá: Zuzana Krumpholcová, vedoucí KCP. Usnesení: Ráda souhlasí s

organizací Vítání občánků 22. dubna 2023. Rada pověřuje vedoucí KC Půda organizací akce. Hlasování o

usnesení: 5-0-0.

17.9 Dubnová výzva 10 000 kroků - motivační kampaň. Předkládá: Zuzana Krumpholcová, vedoucí KCP.

Usnesení: Rada souhlasí s účastí městské části v celorepublikové motivační dubnové výzvě Deset tisíc

kroků. Městská část se zapojí v podobě propagace této výzvy á odmění nejlepší suchdolské účastníky ve

třech kategoriích formou dárkových poukázek v celkové hodnotě 9.000 Kč. Ráda pověřuje vedoucí KC Půdá

organizací výzvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

17.10 ZŠ — úprava sportovního oválu. Předkládá: Ing. Hrobská, radní. Usnesení: Rada bere na vědomí

informaci o stavu sportovního oválu u Sokolovny a ukládá vedoucímu OHSOM zajistit v termínu do 31. 3.

2023 zpevnění válcem á odplevelení škvárových povrchů, výměnu písku v doskočišti a zajištění

pravidelného úklidu areálu 1 x týdně. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

17.11 Oprava komunikací a chodníků. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta. Usnesení: Rada souhlasí

sobjednáním oprav dlažeb a zpevněných cest u spol MBM TRADE CZ, s.r.o., IČ: 255 07 222, za

následujících podmínek: rozsah prácí - dlažby v Křičkově a Kosově ul., ná Brandejsově á Suchdolském

nám.; zpevněné cesty: obratiště u MŠ Gagarinova, parkoviště Gagarinova, Za Sokolovnou, Na Mírách,

Bážántní, K Drsnicí, příjezd k cyklohřišti. Opravy budou fakturovány na základě jednotkových cen

sjednaných se spol. MBM Trade v rámci výběrových řízení na výstavbu kanalizací v roce 2023, nesjednané

ceny prácí budou stanoveny na základě ceníku techniky a HZS a dle ceníku URS. Práce budou fakturovány

na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzených zástupcem objednatele. Termín provedení

prací do 30. 4. 2023. Rada ukládá OHSOM neprodleně práce objednat a zveřejnit objednávku. Rada dále

ukládá OHSOM předložit do 21. 3. 2023 plán dalších oprav komunikaci a chodníků na rok 2023 a cenově

nabídkové na provedení oprav. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

17.12 Bezpečné cesty do školy 2023. Předkládá: Ing. G. Lněničková, zastupitelka. Usnesení: Rada bere na

vědomí a podporuje žádost základní školy o účast v programu Bezpečné cesty do školy financovaného

magistrátem HMP ve výši 112 000 Kč. Program je zaměřen na vyhodnocení dopravy v okolí školy a zahrnuje

dopravní studii s návrhy opatření pro zklidnění dopravy a zprostředkování jednání a kontaktů na

odpovědných úřadech. Ráda v případě úspěšné žádosti žádá lng. Lněničkovou o zajištění vedoucího tohoto

projektu z řad rodičů. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 20.00 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 23. 2. 2023

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


