
Program 19. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

8. března 2023

19.1 Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava“ — VZTjednotka. Předkládá: MgA. J. Navrátilová,

referentka veřejného prostoru OHSOM

19.2 Koncesní řízení na provozovatele splaškové kanalizace připojené na ČOV Roztoky. Předkládá:

Ing. V. Vik, místostarosta

19.3 Cenová nabídka na zřízení platebních terminálů. Předkládá: Ing. A. Genzerová, tajemnice

19.4 Žádost o snížení nájemného. Předkládá: starosta

19.5 Výpověď z nájmu bytu č. 9, Kamýcká 941. Předkládá: H. Felgrová, referentka bytové správy

19.6 Nástavba radnice — vady díla. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

19.7 Inventarizace 2022. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM

19.8 Zápis zjednání KOVY ze dne 6. 3. 2023. Předkládá: Ing. C. Mudruňka, referent investic

19.9 Smlouva o smlouvě budoucí s PRE distribuce o přípojce elektro pro pozemek parc. č. 2269/3

v k.ú. Suchdol- pálpost. Předkládá: Ing. C. Mudruňka, referent investic

19.10 Smlouva o smlouvě budoucí s PRE distribuce o přípojce elektro pro pozemek parc. č. 2280/1

v k.ú. Suchdol - Komunitní zahrada. Předkládá: Ing. C. Mudruňka, referent investic

19.11 Návrh mateřských škol na opravy a rekonstrukce v roce 2023, pokračování bodu 11.7.

Předkládá: Ing. A. Hrobská Mináriková, radní.

19.12 Výstavba BD 684 - dohoda o úpravě plotu mezi parcelou 1604/3 a 1606 k.ú Suchdol. Předkládá:

Ing. C. Mudruňka, referent investic



ZÁPIS z 19. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 8. 3. 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 16:15 hod.

19.1 Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava“ - VZT jednotka. Předkládá: MgA. J. Navrátilová,

referentka veřejného prostoru. Usnesení: Rada bere na vědomí přerušení kolaudačního řízení stavby

„Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava“ z důvodu nedostatečného odvětrání provozního objektu. Rada

ukládá úřadu objednat do 10. 3. 2023 dodávku a montáž dodatečné VZT jednotky u spol. spol. Limak TZB

s.r.o., IČ: 29151341, za cenu 53.390 Kč bez DPH. Termín realizace VZT do 17. 3. 2023. Hlasování o

usnesení: 5-0-0.

19.2 Koncesni řízení na provozovatele splaškové kanalizace připojené na ČOV Roztoky. Předkládá:

Ing. V. Vik, místostarosta. Usnesení: Rada souhlasí s objednáním kompletní administrace koncesního řízení

na provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu připojenou na COV Roztoky společně s obcí Unětice u

společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., IC 4711 6901, za cenu 147 500,- Kč bez DPH.

Administrace zahrnuje zpracování smlouvy o společném zadavateli, zadávací dokumentaci koncesního

řízení, projednání se SFŽP, zajištění a vyhodnocení koncesního řízení provedeného dvoukolovým řízením.

Druhá polovina z celkových nákladů na koncesní řízení ve výši 295 000 Kč bez DPH bude hrazena obcí

Unětice, cena stočného pro městskou část bude uchazeči kalkulována samostatně. Předmět a cena

jednotlivých částí administrace je vymezena nabídkou společnosti VRV, a.s., dokončení koncesního řízení se

předpokládá do 31. 10. 2023. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi zajistit objednání administrace koncesního řízení

do 17. 3. 2023, zajistit a předat VRV a.s. podklady pro koncesní řízení a předložit radě smlouvu o společném

zadavateli do 15. 4. 2023 Hlasování o usnesení: 5-0-0.

19.3 Cenová nabídka na zřízení platebních terminálů. Předkládá: lng. A. Genzerová, tajemnice. Usnesení:

Rada ukládá úřadu zajistit další nabídky na platební terminály a dořešit technické podmínky pro instalaci.

Hlasování o usnesení: 5-0-0.

19.4 Žádost o snížení nájemného. Předkládá starosta. Usnesení: Rada souhlasí s přechodným snížením

nájemného za pozemek parc. č. 183 v k.ú. Sedlec (nájemce pan_ o 50 % z důvodu užívání části

předmětného pozemku jako zázemí pro výstavbu infrastruktury. Snížené nájemné bude uplatněno pouze po

dobu omezeného užívání pozemku. Rada ukládá paní Felgrové aby nižší nájem zohlednila v předpisu

nájemného pro rok 2023. Hlasování o usnesení: 3-0-2.

19.5 Výpověď z nájmu bytu č. 9, Kamýcká 941. Předkládá: H. Felgrová, referentka bytové správy.

Usnesení: Rada bere na vědomí výpověd“ z nájmu bytu č. 9, ul. Kamýcká 941. Nájem končí k 31. 5. 2023 a

rada ukládá panu Kosařovi, aby s předstihem provedl výběrové řízení a zajistil rekonstrukci bytu do 21. 7.

2023. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

19.6 Nástavba radnice — vady díla. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta. Usnesení: Rada bere na vědomí

zprávu znalecké kanceláře PRO-PLANS, sro. o místním šetření vad střechy radnice a vyjádření TDS a

zhotovitele k průběhu stavby. Rada ukládá MgA. Navrátilové zpracovat a předložit radě v termínu do 15. 3.

2023 připomínky ke zprávě znalecké kanceláře a podrobné vyjádření k tvrzením TDS a zhotovitele stavby z

hlediska písemných záznamů o stavbě a komunikace MC s dodavateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

19.7 Inventarizace 2022. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení: Rada bere na vědomí

závěrečnou zprávu hlavní inventarizační komise o inventarizaci za rok 2022. Inventarizace proběhla v

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



daných termínech a bez inventurních rozdílů.

19.8 Zápis zjednání KOVY ze dne 6. 3. 2023. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, referent investic

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

dol + představení projektu. Rada odkládá na příští jednání.

2) Žádost o stanovisko k záměru — RD Stržná. Usnesení: Rada na základě doporučení KOVY nesouhlasí

s předloženým záměrem. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

3) Žádost o stanovisko - k návrhu na změnu územního plánu zkráceným postupem — parc. 2195/41

v k.ú Suchdol. Usnesení: Rada na základě doporučení KOVY nesouhlasí s předloženým návrhem změny

územního plánu. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

4) Žádost o stanovisko - zrušení plotu a vznik parkovacího místa na parc.č. 2105/1 v k.ú Suchdol vč.

posunu lampy VO. Usnesení: Rada na základě doporučení KOVY souhlasí se zrušením plotu, posunem

lampy VO a vznikem parkovacího místa na parc.č. 2105/1 v k.ú Suchdol. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

5) Žádost o stanovisko — Alšova vyhlídka - studie pro změnu ÚP. Usnesení: Rada na základě doporu-

čení KOVY požaduje upravit studii pro změnu ÚP takto: trasu komunikace vést přes pozemek p. č. 74/33,

uliční prostor umístit při hranici pozemku p. č. 74/34, zachovat zeleň podél východní strany pozemku p. č.

74/34, hranici veřejné zeleně vést jako prodloužení západní hranice pozemku p. č. 74/34. Rada požaduje

smluvní zajištění max. počtu podlaží, max. výšky domů a stanovení uliční čáry. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

19.9 Smlouva o smlouvě budoucí s PRE distribuce o přípojce elektro pro pozemek parc. č. 2269/3

v k.ú. Suchdol - palpost. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, referent investic. Usnesení: Rada po úpravách

souhlasí se smlouvou o smlouvě budoucí č. 8832300777 se společností PREdistribuce, a.s., IC: 27376516, o

připojení na napěťové hladině NN (pro pozemek MČ - parc.č. 2269/3 v k.ú. Suchdol. Předpokládaný podíl

MČ na nákladech PREdistribuce je dle této smlouvy 15 750 Kč. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování o usnesení: 5-0-0.

19.10 Smlouva o smlouvě budoucí s PRE distribuce o přípojce elektro pro pozemek parc. č. 2280/1 v

k.ú. Suchdol - Komunitní zahrada. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, referent investic Usnesení: Rada po

úpravách souhlasí se smlouvou o smlouvě budoucí č. 8832300776 se společností PREdistribuce, a.s., IC:

27376516, o připojení na napěťové hladině NN pro pozemek parc.č. 2280/1 v k.ú Suchdol. Předpokládaný

podíl MČ na nákladech PREdistribuce je dle této smlouvy 15 750 Kč. Rada pověřuje starostu podpisem

smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

19.11 Návrh mateřských škol na opravy a rekonstrukce v roce 2023, pokračování bodu 11.7.

Předkládá: lng. A. Hrobská Mináriková, radní. Usnesení: Rada bere na vědomí návrhy na opravy a

rekonstrukce v mateřských školách, které rada projedná za účasti vedení škol po předložení hospodářského

výsledku za rok 2022. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

19.12 Výstavba BD 684 - dohoda o úpravě plotu mezi parcelou 1604/3 a 1606 k.ú Suchdol. Předkládá:

Ing. Č. Mudruňka, referent investic Usnesení: Rada po úpravách souhlasí s návrhem dohody o změně stavby

(úprava plotu mezi pozemky 1604/3 a 1606 v k.ú. Suchdol) a o kompenzaci za nezbytnou stavební činnost

na sousedním pozemku. Rada pověřuje starostu, podpisem této dohody. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

Zasedání bylo ukončeno v 18.20 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 8. 3. 2023

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


