
10v8. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 18. LEDNA 2017

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - zástupce starosty

RNDr. Ludmila Knappová — radní

Jan Zoubek — radní

Omluvena: Ing. Věra Štěpánková, MBA - zástupkyně starosty

Ověřovatelé: RNDr. L. Knappová, lng. Vik

Zapisovatei: Ing. Jana Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.15 hod.

108.1 ZŠ Mikoláše Alše - rozšíření kapacit II. etapa. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí

informaci o záměru na rozšíření a modernizaci ZŠ M. Alše jako podklad pro žádost o dotaci z

rezervy rozpočtu hl. m. Prahy.

108.2 Udržitelnost vodohospodářské infrastruktury v MČ Praha-Suchdol. Předkládá: Ing. Václav

Vik, zástupce starosty. Usnesení rady: Rada bere vsouvíslostí s přípravou realizace splaškové

kanalizace Horní Sedlec s podporou SFŽP na vědomí Zprávu k vyplněnému nástroji Udržitelnost

2014+ zpracovanou společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Zpráva v předstihu

vymezuje předpokládané finanční prostředky na obnovu kanalizace, které musí být po přijetí dotace

zahrnuty ve formě nájemného do kalkulace stočného pro oblast Suchdola připojenou na ČOV

Roztoky. Zpráva na základě současných vstupních dat nepředpokládá zásadní změny nájemného za

vodohospodářskou infrastrukturu v kalkulaci stočného po realizaci záměru s podporou SFŽP. Rada

ukládá lng. Novotnému ve spolupráci s lng.Vikem aprovozovatelem kanalizace 1. vodohospo-

dářskou společností s.r.o. zpřesnit po rozhodnutí o přidělení dotace od SFŽP současnou evidenci

prostředků na obnovu již existující kanalizace připojené na ČOV Roztoky a vtermínu do 31. 10.

2017 připravit plán finanční obnovy a technický plán obnovy kanalizace na období 10 let. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

108.3 Žádost MŠ K Roztokúm o převedení zůstatku grantu na projekt "Keramika pro

všechny" do první poloviny roku 2017. Předkládá: Mgr. J. Hešíková, ředitelka MŠ K Roztokúm.

Usnesení rady: Rada schvaluje převedení zůstatku grantu pro MŠ K Roztokúm na realizaci projektu

"Keramika pro všechny" ve výši 22.000 Kč do rozpočtu MŠ na rok 2017 stermínem ukončení

projektu do 30. 6. 2017. Hlasování o usnesení: 4-0-0

108.4 Smlouva na přípravu PD na výstavbu splaškové kanalizace v úsecích, kde ještě není na

území městské části Praha-Suchdol vyprojektovaná, pokračováníbodu 107.7. Předkládá: ing.

Č. Mudruňka, ref. realizace staveb. Usnesení rady: Rada po úpravách souhlasí se smlouvou na

přípravu PD na výstavbu splaškové kanalizace v úsecích, kde ještě není na území městské části

Praha—Suchdol vyprojektovaná, se společnosti Ing. Josef CHMELKA-SUPR, IČ: 10157000 za cenu

336.000 Kč bez DPH. Cena obsahuje PD pro územní rozhodnutí, stavební povolení a inženýring vč.

zajištění územního a stavebního povolení. Rada pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

Po projednání bodu 108.4 se na jednání dostavila Ing. Štěpánková.

108.5 Výhrady k provozu stánků na Brandejsově náměstí. Předkládá: lng. Václav Vik, zástupce

starosty. Rada bere na vědomí stížnost k provozu trhu na Brandejsově náměstí, vyjádření pana

_kjednotlivým výhradám a sdělení ing. Novotného ke stížnosti. Rada na základě uvedených

podkladů konstatuje, že stížnost projednala s provozovatelem stánku, který provedl některé kroky

k nápravě. V současné době nepovažuje rada přemístění tržního místa za možné. Rada požádá

hygienickou stanici o posouzení šíření zápachu k bytu stěžovatelky. Rada ukládá starostovi, aby

zaslal stěžovatelce odpověď na podání. Hlasování o usnesení: 5-0—0

108.6 Žádost spolku Lungta o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro

Tibet“. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí svyvěšením tibetské vlajky dne 10.
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března 2017 jako vyjádření podpory ochrany lidských práv nejen Tibeťanů, ale iobyvatel ČLR. Rada

ukládá starostovi, aby zajistil podání zprávy sdružení Lungta ostanovisku rady kvyvěšeni vlajky.

Hlasování o usnesení: 4 pro, p. Zoubek proti.

108.7 Společný reprezentační ples MČ Praha-Suchdol a MČ Praha-Lysolaje - návrh smlouvy

č. 004/2017 o vytvoření a veřejném nedivadelním provozování uměleckého výkonu

s moderátorem Z-\— Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady:

Rada schvaluje smlouvu č. 004/2017 o vytvoření a veřejném nedivadelním provozování uměleckého

výkonu za odměnu 3.500 Kč s moderátorem Společného reprezentačního plesu MČ Praha-Suchdol

a MČ Praha—Lysolaje__. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování

o usnesení: 5—0—0

108.8 Společný reprezentační ples MČ Praha-Suchdol a MČ Praha-Lysolaje - návrh smlouvy

č. 007/2017 o vytvoření a veřejném nedivadelním provozování uměleckého výkonu tanečního

vystoupení s_N_. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada

schvaluje smlouvu č. 007/2017 s__ o vytvoření a veřejném nedivadelním

provozování uměleckého výkonu - tanečního vystoupení za odměnu 3000 Kč na Společném

reprezentačním plese MČ Praha-Suchdol a MC Praha—Lysolaje. Hlasování o usneseni: 5-0-0

108.9 Informace o prodloužení realizace projektů MČ Praha-Suchdol v sociální oblasti.

Předkládá: lng. V. Štěpánková, zástupkyně starosty. Rada bere na vědomí, že termín realizace

projektů Mapování potřeb občanů MČ Praha-Suchdol v oblasti sociálních služeb, Zpátky do života

a Mapování přístupnosti objektů v MC Praha—Suchdol byl prodloužen do 30. 6. 2017.

108.10 Projekty Re-Use na území hl. m. Prahy. Rada bere na vědomí informaci k realizaci

pilotního projektu Re-Use (systém opakovaného využití předmětů).

108.11 Nabídka na zpracování komplexní analýzy dopravy v klidu na území MČ Praha-Suchdol.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje objednání zpracování komplexní analýzy

dopravy v klidu na území MC Praha-Suchdol u firmy M.O.Z. Consult s.r.o., IC 26686503, cena za

zpracování analýzy činí 130.000 Kč bez DPH. Rada ukládá starostovi, aby zajistil objednání analýzy.

Hlasování o usnesení: 5-0-0.

108.12 Vyúčtování plateb mimosuchdolských dětí v Miniškolce Katka. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada bere na vědomí vyúčtování plateb mimosuchdolských dětí v Miniškolce Katka

a ukládá vedoucímu EO, aby neprodleně zajistil vystavení faktury Miniškolce Katka na částku

4.800 Kč. Hlasování o usnesení15-0-O

108.13 Maškarní rej na bruslích. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s účastí MČ

Praha-Suchdol na organizaci akce Maškarní rej na bruslích, která se koná na ledové ploše u ZŠ M.

Alše dne 22. 1. 2017 od 14.00 hod. Hlasování o usneseni: 5-0-0

108.14 Návrh grantů na rok 2017. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí návrhem

grantů městské části Praha-Suchdol na rok 2017 v celkové výši 991 tisíc Kč v následujících

oblastech (v tisících Kč):

Grantový program na podporu sociálních a pečovatelských služeb pro organizace působící na 550

územi MČ (osobní asistenti, pečovatelská služba a podpora apod., chráněné bydlení, denní

stacionáře a centra denních služeb) a na podporu domovů poskytujících zdravotní a sociální služby

pro občany MČ

Grantový program na podporu vzdělávání, zlepšení a modernizaci výuky pro školy zřizované MČ 300

Grantový program na podporu organizování sportovní činnosti dětí a mládeže na území MČ 66

Grantový program v oblasti kultury a vzdělávání pro neziskové organizace působící na území MČ 50

Grantový program v oblasti volného času — podpora práce s dětmi a mládeži pro neziskové 25

organizace působící na území MČ

Hlasování o usnesení: 5—0-0

Jednání bylo ukončeno v 18.00 hod
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